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 چکيده
 ردبارويك نظری هدف، منظر از ؛ استنتاجی -تحلیلی تحقیق، شناسی روش بعد از حاضر پژوهش

 بالدن به پژوهش اين. رود می شمار به پارادايمی چند نوع از بنايی، زير پارادايم منظر از و كیفی

 های يهنظر همچنین و غالب یيادگیر های نظريه شناختی معرفت و فلسفی بندی طبقه و بررسی

 توسط همواره يادگیری، های نظريه جمله از علمی های نظريه. است شده شناخته كمتر و نوظهور

 ،سطح ترين كالن در و شناسی معرفت و فلسفی رويكردهای جمله از تری بنیادی رويكردهای

 های نظريه كه هايی پارادايم شناسايی و تحلیل. شوند می هدايت علمی های پارادايم توسط

 و آورد می فراهم را آنها تر جامع و تر عمیق شناخت امكان اند، كرده رشد آنها بستر در يادگیری

  كوهن تامس ماندگار اثر انتشار از پس.كند می هموار را آنها تر آگاهانه و مؤثرتر استفادهی راه

 ممفهو كشید، چالش به را علم به انباشتى و خطى هاى ه ديدگا كه “علمى هاى انقالب ساختار”

 سیشنا جامعه هاى پارادايم” كتاب با ويژه به و شد كارگرفته به اجتماعى علوم در بارها “پارادايم”

 هستیم تحقیقاتی مانیازمند امروزه.يافت گسترده اقبالی نیز سازمانى مطالعات در “سازمان نظريه در

 ويژه به و ها پارادايم درباره بحث اىه ازدشوارى يكى. پذيرد انجام پارادايمی چند صورت به كه

 مینهز داشتن چشم پیش با آن ابهام. است پارادايم مفهوم نادقیق كاربست چندپارادايمى، رويكرد

 یریيادگ مفاهیم از مختصری بیان ضمن پژوهش اين لذادر. شود مى كاسته زيادی اندازه تا كاربرد

 هسازند گرايی، شناخت گرايی، رفتار ریيادگی های نظريه بین ارتباط ، سازمانی يادگیری و

 گرفته ارقر بررسی مورد پارادايمی چند ديد زاويه از سازمانی يادگیری وادبیات گرايی گرايی،ارتباط

 .است شده مشخص آنها شناختی معرفت و فلسفی رويكردهای و. است

  مدرن پست مدرن، چندپارادايمى، سازمانی، يادگیری يادگیری، :يديکل واژگان

 .كوانتم پیچیدگی، انتقادی، فسیری،ت
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 2 فالح ، مهدي 1  دهقانان حامد
 .ايران تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه مديريت، گروه استاديار، 1
 .ايران تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه بازرگانی، دكتری،گروه مديريت دانشجوی 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 مهدي فالح

 یادگيري پارادایمی چند وتحليل بررسی
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 مقدمه
نوآوری ، تغییر و  در دهه های اخیر، سازمان ها به منظور حفظ وضعیت رقابتی خود از مفهوم كیفیت جامع به سمت مفاهیم يادگیری،

گروه های انسانی در معرض تغییرات  ای از افراد و زيرا سازمان ها به عنوان مجموعه(1،2001)نیفبهبود مستمر در سطح جهاتی حركت كرده اند. 

و فعالیت های خود، آموخته هايی را كسب می كنند. به عبارت ديگر  وسیع و پرشتاب محیطی قرار دارند و به مرور زمان در زمینه اقدامات

ن توجه تئوری های جديد سازمان و تغییر هستند. از اين رو، موضوع يادگیری و تغییر  در كانو سازمانها نیز مانند افراد دارای توان يادگیری و

یری بكارگ مديريت قرارگرفته است و می توان نتیجه گرفت كه يكی از چالش های مهم در سطوح مختلف مديريتی، افزايش توان يادگیری و

 .(1831،)محمدیتغییرات سازمانی است. 

پیوندند و يا بايد  و چارچوب سازمانی به وقوع می حال اين سؤال مطرح است كه آيا يادگیری و تغییرات به خودی خود در هر ساختار

 بستر و زمینه ای مناسب برای آن ها مهیا شود ؟

در چند دهه اخیر ديدگاه فلسفی و اجتماعی نوينی در آثار متفكران مطرح شده است كه ظهور آن اغلب پیش فرض هايی كه افكار و 

بنابراين، در عصر حاضر بايد در پی جايگزين ساختن اصول تازه ای برای تحلیل مسائل  ؛انديشه های علمی مدرن را شكل داده بود، زير سؤال برده

تغییر و يادگیری سازمانی نحوه تفكر دستخوش تحول و تغییرشده است؛ زيرا روش های سنتی  با ورود پست مدرن به عرصه به عنوان نمونهبود .

داده ها و   1۱۱۱ 2نظريه های جديد مطرح می شود. به اعتقاد كوهن به نقل از گلسن نیستند، بنابراين، لزوم طرح مباحث و در سازمان ها مؤثر

نمونه،  یبرا .رندیگ یشكل م یو فرهنگ یخيبه لحاظ تار زین ها ميشود و پارادا یم تيهدا ها ميها توسط پارادا هيها و نظر هيمشاهدات توسط نظر

به   [۶۵-۱ :8هستند ] یفرهنگ یها نهیزم ادیگشتالت در انق هيو نظر اژهیپ یشد شناختر ،يیرفتار گرا معاصر از جمله یروان شناس یها هينظر

دارند، به حكم  یدر مكاتب روانشناس شهيكه ر   ۶يیو سازنده گرا  4يیشناخت گرا ،8يیاز جمله رفتار گرا یریادگي یها هيهمه نظر گر،يعبارت د

و در  یناختمعرفت ش یمبان ،یفلسف یكردهايرو يیوابسته باشند. شناسا يیها ميه پارداب ديفوق مستثنا نبوده و با كلیبودن از قاعده  هينظر

 قیفهم عم یمطالعات قطعاً برا نگونهيا جياند، نتا قرار داده ریرا تحت تأث یریادگي یها هيكه نظر یعلم یها ميپارادا يیسطح، شناسا نيكالنتر

مذكور در بافت  یها هيكه نظر ابدي یضرورت مضاعف م یامر هنگام نياست. ا یضرور مورد نظر یها هيكاربرد اثربخش تر نظر نیو همچن تر

 ینمونه م یبرا ،یریادگي یها هيبرخوردار باشند. در رابطه با نظر یمتفاوت یو معرفت شناخت یبه كار گرفته شوند كه از مختصات فرهنگ يیها

 یاز منظر معرفت شناس شتریب ینیچن نيا یتوجه داشت كه كارها ديرد؛ اما بااشاره ك( 2111) 7سكوليو در( 1۱۱1)۵جاناسن  یتوان به كارها

بور را مز سعی نموديم با توجه به اهمیت موضوع يادگیری ، دگرگونی های پژوهشدراين لذا. يیربنايز یمهايانجام گرفته است تا از منظر پارادا

 یها ماز آن کيهر یها و مناسبت ها تیو توجه به قابل یسازمان یریادگيابطه با مختلف در ر یها ميپارادا لیمورد توجه و تحلیل قرار دهیم. تحل

 .دبهبود و توسعه بخش،  قیتحق یطراح ايو  یرا در ابعاد روش شناخت یسازمان یریادگيمطالعات  تیفیتواند ك

 

  هدف کلی -1
 .است وسازمانی جهت كاربست در نظام آموزشیو ظرفیت های آن  یپارادايمچنديادگیری بر اساس رويكرد  فرايندبررسی و تبیین 

 

 روش پژوهش -2
از نوع  ،یيبنا ريز مياستنتاجی انجام شده است. از منظر پارادا -پژوهش با رويكرد كیفی و راهكار مطالعات كتابخانه ای و به روش تحلیلی

با هدف ارائه ی توصیفی دقیق، منسجم و قابل قبول، تحلیل  يادگیری و پارادايم ها، نديرود. بدين نحو كه نخست فرا یبه شمار مچند پارادايمی 

گرديدند و مفاهیم، مؤلفه ها و ابعاد مختلف آنها مشخص شد. مقصود از تحلیل در اين مرحله، بررسی موضوعات مورد نظر و جستجوی ارتباط 

نی نظری و فلسفی موضوعات مذكور و با در نظر گرفتن و شبكه های مفهومی آنها است كه با توجه به مبا ابطمیان مفاهیم مختلف و بازشناسی رو

انسجام میان مفاهیم، و درك روابط منطقی آنها انجام پذيرفت. سپس براساس مبانی نظری و فلسفی ارائه شده از موضوعات مذكور و تركیب 

دست آمده، رهنمودهايی براساس پارادايم هادر  استنتاج گرديد. سپس با توجه به نتايج به یپارادايميادگیری براساس رويكرد چند  نديآنها،فرآ

 ارائه گرديد. یو با هدف تكمیل و بازسازی آن، برای كاربست در نظام آموزشی وسازمان یسازمان یریادگييادگیری و نديخصوص فرا

                                                           
1.Neefe 

2.Glesne, C 

3 behaviorism 

4 .cognitivism 

5 .Constructivism   

Johanson  .6 

7. Driscoll 
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 یادگيري  -3
 لت حا به را آن توان ونمی شود می گفته ستا تجربه حاصل فردكه رفتاری ياتوان رفتار پايداردر نسبتاً تغییر ايجاد فرايند به يادگیری 

 [7]داد نسبت آيد می پديد داروها يا خستگی بیماری، براثر مانندآنچه بدن موقتی های

 

 8ي سازمانیريادگی  -1-3
 ته اسحوزه بود نيا شمندانيو اند نیمورد توجه محقق ربازياست كه از د یاز موضوعات حوزه علوم اجتماع یكي یسازمان یریادگيموضوع 

شروع  قیدق خي. صرفنظر از تارگرددی باز م 1۱۶1ها به دهه  سازمان یریادگي یبه چگونگ یباورند كه توجه محافل دانشگاه نيبر ا یبرخ اما

 تیعالفپردازان، هياز نظر یهنگام بود كه تعداد نيرا به خود جلب نكرد.در ا یتوجه چندان 1۱71موضوع تا اواخر دهه  نيا ،یسازمان یریادگي بحث

 یها تیاگر چه فعال ( 1۱7۱ 11نگی، جل 1۱73 ۱و شون سي، آرجر 1۱77 سيمثال آرجر)متمركز كردند. یسازمان یریادگيخود را بر  یها

ی ها شياز موضوعات مطرح در گرا یكيتنها  یسازمان یریادگيموضوع  1۱۱1موضوع ادامه داشت، در دهه  یرو زین 1۱31در دهه  یقاتیتحق،

. از یتيريمد یالشعاع مباحث جد تحت یسازمان یریادگيبه بعد بحث  خيبود و از آن تار دیتول تيريو مد یمثل استراتژ تيريرشته مد مختلف

 -یفیتوص»یكردهايرا به تفاوت در روی سازمان یریادگي فيتفاوت در تعار (1۱۱4)وست  .[2۶:7] قرار گرفت رندهیادگي یها جمله موضوع سازمان

 یریادگي یبرا دنیشيتفكر و اند ديجد  یها كسب راه یلیتحل كردي: بر اساس روديگوی م نیو چن دهدی نسبت م«   یزيتجو »  و  «یلیتحل

 .[81:7]باشدی م یالزام یریادگي یرفتار برا رییتغ یزيتجو كردياست، اما بر اساس رو یكاف
 

 (3، ص  11،2003باوانی )سير تاریخی مفاهيم یادگيري سازمانی و سازمان یادگيرنده  -1جدول 
 

 جان ديويی در كتاب تجربه و آموزش مفهوم يادگیری تجربی را مطرح كرد. م. 1۱83

 روانشناس اسكاتلندی واژه الگوهای ذهنی را ايجاد كرد.12كنث كريک  م. 1۱41دهه 

 .شود ايده تنش خالق را پیشنهاد كرد كه بین تصورات فردی و درك از واقعیت ايجاد می 18كرت لوين  م. 1۱4۵

 كتاب جنبه انسانی مؤسسه را منتشر كرد. 14داگالس مک گريگور  م. 1۱۵1دهه 

 م. 1۱۵8
سازمانی را به كار  گیری سازمانی، برای اولین بار واژه يادگیری سايرت ومارچ در مطالعه روی جنبه رفتاری تصمیم

 بردند.

 م. 1۱71دهه 
ارزشهای  كردند؛ مطالعه چگونگی برخورد ارزشهای را شروع 1۵كار روی علم عملی 1۶كريس آرگريس و دونالد شون 

 حمايت شده با ارزشهايی كه پايه و اساس اقدامات واقعی است.

 بر گزار كردند.عنوان رهبری وتسلط  سمیناری تحت 17 چارلی كیفر، جی فارستر، پیتر سنگه و رات فريتز  م. 1۱7۱

 م. 1۱32
يادگیرنده را  و تعدادی از رهبران اجرايی گروه مطالعاتی سازمان 13پیتر سنگه، آريه دوگاس، بیل اواين، ری استاتا 

 تشكیل دادند.1۱ (MITدر)

 كتاب عصر سنت گريزی را منتشر كرد. 21چارلز هندی  م. 1۱3۱

 م. 1۱3۱
دوگاس، ری  مركز يادگیری سازمانی به رياست سنگه در MIT، كريس آرگريس، آريه 21تشكیل شد و ادگار شاين 

 اواين مشاورين اصلی آن بودند.استاتا و بیل 

                                                           
8 Organizational Learning  
9.Argyris & Schon  

10.Jelinek  

11  Bawany S  
12.Kenneth Craik 
13.Kurt Lewin 
14.Douglas McGregor  
15.Argyris, C. and Schon, D.  
16 .action science 
17.Kiefer C., Forrester J., Senge P., Fritz R.  

18.Arie De Geus, Bill O'Brien, Ray Stata  

19.Masachoset Institute of Technology(MIT)  

20.Charles Handy  

21.Ed. Schein  
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 پیتر سنگه منتشر شد. 22كتاب پنجمین اصل  م. 1۱۱1

 م. 1۱۱8
قابل اندازه  منتشر شد كه بیان میكند : تنها آن نوع يادگیری برای مديران مفید خواهد بود كه28مقاله ديويد گروين 

 گیری باشد.

 شد.وسیله آريه دوگاس منتشر  به 24كتاب سازمان زنده  م. 1۱۱7

 وسیله كريس آرگريس منتشر شد. كتاب درباره يادگیری سازمانی به م. 1۱۱7

 وسیله پیتر سنگه و همكارانش منتشر شد. به 2۶ كتاب رقص تغییر  م. 1۱۱۱

 تحليل چند پارادایمی - يريادگی  -4

 پارادایم مفهوم

 نزديک را آن می توان كه است “2۱دادن نشان”  كلمه و“ 23پهلو به پهلو”ازكلمه تركیبى كه است شده گرفته 27يونانى واژه از2۵ پارادايم واژه

 ها، نظريه ركنا در علمى مكتب يا رشته يک از و نظرى فلسفى چارچوبى يک” پارادايم وبستر-مريام نامه لغت در. دانست “الگو و نمونه” معنى به

 ايشه پژوهش كوهن.گويند مى هم “سرمشق” آن به فارسى در. ودش مى تعريف “اند شده مند كه قاعده آمده دست به تجربیات و كلیات قوانین،

 و واندخ نمى علم را ندارند مسلطى پارادايم كه انسانى علوم وى. دانست بودن مى علم معیار را غالب پارادايم و كرد مى دنبال تجربى علوم در را

 و شناسى جامعه شناسى، روان اقتصاد، هاى ازرشته كه سازمانى عاتمطال براى نكته اين  [2۵]ديد مى پیشاپارادايمى پیشابهنجار و در را آنها

 سازمانى مطالعات میان اين در و انسانى علوم مسترمن و ريتزر مانند انديشمندان برخى.هست نیز بارزتر گیرد مى بهره شناسى انسان

 فراپارادايمى/چند از بحث ويژه در به و داشته فراوانى اقبال(211۵) مورگان و بوريل پارادايم چهار سازمانى مطالعات دانند در مى راچندپارادايمى

تأكید    ساسبر ا توانی قرار بگیرد دشوار است. اما م ميپارادا کيكه به طور آشكار در  ادگیریي هينظر کي افتني. است شده گرفته كار به بسیار

 یها ميپارادای از منظرریادگي وادبیات ها هيرو نظر شپی پژوهشدر ( 211۱)قرار داد هرگنهان و اولسون،  یمعین ميآنرا در پارادا هيعمده هر نظر

 یشناخت رفتو مع یفلسف یكردهايمورد مطالعه قرار گرفته و رووكوانتم (  یدگیچیپ ،تفسیری،انتقادی و سمیپست مدرن سم،یمدرن ی معاصر)علم

 . مورد پژوهش قرار می گیردآنها 

 

 مدرن  دیدگاه یادگيري -5

 رفتارگرایی تبمک  -1-5 
 ذهنی هایفرايند با و كند می تاكید فرد رفتار آشكار و بیرونی های جنبه روی بر كه است فلسفه و روانشناسی در جنبشی رفتارگرايی،

 عیتمااج محیط های ه جلو و مفاهیم گرايی، عینیت  فلسفه اساس بر. است  گرايی عینیت رويكرد، اين زيربنايی فلسفه  [1۱]ندارد كار و سر

 نظريه اساسی مفاهیم [21]اند ه داد قرار مشاهده مورد را ها آن يا اند آورده  وجود به را ها آن كه هستند افرادی از مستقل و دارند عینی واقعیت

 ناي از بخشی تواند می خطا، و آزمون ،  كند تجربه را خود رفتار پیامدهای فرد، كه افتد می اتفاق هنگامی يادگیری :رفتاری يادگیری های

 واندت می كرد، گیری اندازه بتوان كه را آنچه فقط افراطی، رفتارگرايان نظر طبق بر هستند، آموختنی رفتارها همه آيد؛ حساب به يادگیری

 [2۶] شود می محسوب حیاتی امر يک تقويت يادگیری، فرايند در  شود؛ می رفتار گیری شكل باعث شود،محیط محسوب يادگیری

 

 کارکردگرایی دیدگاه -1-1-5
 مقدار به زانپردا نظريه اين و گیرند می قرار پارادايم دراين هال لئونارد و اسكینر فردريک ثراندايک، لی ادوارد قبیل از دانشمندانی نظريات

 .بودند داروين های نوشته از متأثر زيادی

 

 

 

                                                           
22 .The fifth discipline 

23 .David Garvin 

24 .The living company 

25.The dance of change  

. 26 .Paradigm 

27. παράδειγμα 

28 .παρά  

29 .δείκνυμι  
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 :ثراندايک ادوارد نظريه -الف 

 و نهاد ناب را يادگیری و تربیتی روانشناسی علمی های پايه خود تجربی آزمايشهای با كه است روانشناسی نخستین واقع در ثراندايک 

 ترين اساسی[. 4]نیست مسأله حل جز  چیزی يادگیری كه است معتقد ثراندايک  .ساخت منتشر حیوانی هوش مورد در را خود های پژوهش

 :داند می قانون سه تابع را است يادگیری  وخطا كوشش ازطريق يادگیری يادگیری، شكل

    آمادگی قانون.الف 

   اثر قانون.ب 

 .[۱]تمرين  يا تكرار قانون. ج 

 : اسكینر نظريه -ب

 يا فعال نشد اوشرطی ونظريه داد انجام كبوترها برروی را خود های اسكینربیشترآزمايش. معاصراست روانشناسان بانفوذترين اسكینرجزو

   هستد ارادی پاولف نظريه خالف بر خهاپاس نظريه دراين. است گرفته كنشكرنام

  رفتاركنشگر-2رفتارپاسخگر-1:برد می نام را رفتار نوع اسكینردو

 . شود می فراخوانده شده شناخته محرك يک بوسیله كه است رفتاری: پاسخگر رفتار

 معموالًبه خگرپاس رفتار زند سرمی ازحیوان صرفاً بلكه شود نمی فراخوانده شده شناخته محرك يک وسیله به كه است رفتاری: كنشگر رفتار

 سیف، جمهتر: از نقل به السون و هرنگمان)شود می كنترل پیامدهايش وسیله به كنشگر رفتار اما هستند وابسته آيد می ازآن پیش كه محركی

. ستنده وخاموشی تنبیه محرك تمیز و یمتعم ومنفی، مثبت تقويت تقويت،:  مفاهیم اسكینر درنظريه شده مطرح مهم مفاهیم ازجمله( . 1838

 .دارد آموزشی ماشینهای از دراستفاده و ای برنامه آموزش در همچنین و رفتار درتغییر بسیارمهمی كاربرد فعال، شدن شرطی نظريه

 : هال نظريه-ج

 شده روفمع قیاسی -فرضی سازی ظريهن به هال رويكرد. بود برآن تأثیرگذار متغیرهای فهم و رفتارانطباقی تببین هال نظريه عمده هدف

 ها زمايشآ نتايج وسیله به ازآنها ای پاره شوند، تولیدمی مرتب ها فرضیه و شود می منجر وباز پويا نظام يک به پردازی نظريه نوع اين كه است

 .  گیرند قرارنمی تأيید مورد ای وپاره شوند می تأيید

 :  عبارتنداز هال نظريه مهم اصل پانزده 

  محرك رد و بیرونی محیط كردن حس(1

 حسی های تكانه متقابل كنش( 2

  آموخته نا رفتار( 8

  يادگیری برای الزم شرايط عنوان به سائق وكاهش مجاورت( 4

 81تعمیم محرك ( ۶

 سائق به وابسته محركهای(۵

  عادت ونیرومندی ازسائق تابعی عنوان به واكنش توان(7

  كند می عمل شرطی پاسخ خالف بر كه شود می گیخست منجربه دادن پاسخ(  3

  ندادن پاسخ شده يادگرفته پاسخ(  ۱

 . يابند ديگرتغییرمی لحظه به ای لحظه از كنند می رابازداری شده يادگرفته پاسخ كه عواملی(  11

 ادگرفتهي پاسخ يک انجام. گردد ظاهر ندبتوا شده يادگرفته پاسخ يک تا برود فراتر مقدارمعینی از بايد ای مؤثرلحظه واكنش توان(  11

 . است اثرنوسان و ای لحظه مؤثر واكنش ازتوان تركیبی تابع شده

  كوتاهتراست وپاسخ محرك بین نهفتگی دوره باشد مؤثربزرگتر واكنش مقدارتوان هرچه( 12

  است شی خامو برابر در مقاومت كنندۀ تعیین ای لحظه مؤثر واكنش مقدارتوان(  18

 كند تغییرمی ای موثرلحظه واكنش باتوان طورمستقیم به شرطی پاسخ يک مقدار يا دامنه( 14

 را ای مؤثرلحظه واكنش توان بیشترين كه پاسخی باشد داشته وجود موقعیت دريک ناهمسان چندپاسخ يا دو وقوع احتمال كه وقتی( 1۶

 .پیوست خواهد وقوع به دارد

 

 

                                                           
30 .  Stimulus generalization 
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 :  گرایی تداعی دیدگاه -2-1-5
 . گیرند قرارمی ديدگاه دراين  استیس كی ويلیام و  گاتری ری ادوين ، پاولف پترويچ ايوان ازقبیل دانشمندانی ياتنظر

 ( كالسیک شدن شرطی نظريه) پاولف نظريه -الف

 می دست به را آن ويژگی ديگری محرك با مجاورت براثر محركی نظريه دراين است پاسخ - محرك مهم های نظريه از يكی نظريه اين

 شرطی، بامحرك همزمان نظريه دراين بود شدن شرطی يادگیری از ای نمونه داد می انجام سگ برروی كه پاولف معروف های آزمايش آورد

  [.281:7]كرد می ترشح بزاق سگ شد می ارائه كه ازمحركها وهركدام شد می ارائه سگ به هم غیرشرطی محرك

 .كرد اشاره محرك وتمیز وتعمیم خودی خودبه بازگشت خاموشی، شرطی، وپاسخ شرطی محرك:  پاولف نظريه مهم مفاهیم

 :گاتری نظريه -ب

 را قانون يک وخودشا و هستند پیچیده دلیل بی اند شده تدوين وپاولف ثراندايک وسیله به كه قوانینی تمامی كه داشت اعتقاد گاتری

 وبارهد كه وقتی است، شده همراه حركتی با كه محركها از تركیبی از است عبارت كه مجاورت قانون نام به است كرده پیشنهاد يادگیری برای

  [14]داشت هد خوا لدنبا به را حركت همان شود ظاهر

 يادگرفته یاتفاقات و رويدادها آن يادگیری، قانون تنها مجاورت، قانون براساس بلكه ندارند وتفكرجايی فهم بینش، ، مفاهیم گاتری نظريه در

 . است داشته نزديكی و مجاورت يكديگر با مكانی يا زمانی ازنظر كه ندشو می

 وانتقال قصدها ها، سائق ننبیه، عادت، ترك های روش ازحركت، ناشی های محرك تأخر، اصل:  گاتری نظريه مهم قوانین و مفاهیم

 .هسنند آموزشی

 : استیس نظريه -ج

 . دانست گاتری يادگیری نظريه كردن كمی برای كوششی توان می را نظريه اين

 اين به ريهنظ اين يعنی. داند می يادگیری انتقال درباره ثراندايک همانند عناصر نظريه گسترش را خود محرك گیری نمونه نظريه استیس

 پیش به ت،موقعی دو بین مشترك محركی عناصر براساس ديگر، موقعیت به موقعیت يک از يادگیری انتقال درباره كه است شده منظورساخته

 .  [14]بپردازد بینی

 نیستد، ادگیریي متغیرهای تنبیهو تقويت او برای. شود می قائل وعملكرد يادگیری بین مهمی بسیار تمايز تقويت، از خود درتحلیل استیس

 شده تهآموخ قبالً كه موادی دكنن می تعیین آنها زيرا هستند عملكرد متغیرهای وتنبیه تقويت بلكه دهد می رخ ها اين غیاب در زيرايادگیری

 . شد ظاهرخواهند رفتار در چگونه اند

 .بودند يادگیری يادگرفتن و احتمال جوركردن خودی، به خود بازگشت خاموشی، تعمیم،: استیس نظريه مهم مفاهیم  

 

 شناختی دیدگاه -2-5
 كنند یم تأكید ای مشاهده قابل غیر ذهنی فرايندهای بر گرايان شناخت كارنداشتند، و سر ذهنی فرايندهای با كه رفتارگرايان خالف بر

 گرايی رفتار با اساسی های تفاوت اگرچه گرايی شناخت. [4۶]برند می كار به جديد های مهارت يا اطالعات يادآوری و يادگرفتن برای افراد كه

 يادگیری به را ساختاری ديدگاه يک گرايی ست شناختا مشترك آن با شناختی انسان و شناختی هستی های فرضی پیش از بسیاری در اما دارد؛

 است دانش از نموداری های ديدگاه و رشد ای مرحله فرايند ،(داد برون ذخیره، رمزگذاری، داد، درون) ای رايانه الگوی شامل كه است كرده اتخاذ

 عنوان به را يادگیری گرايان ( شناخت2111د دريسكول )به اعتقا   .داند می جديد تجارب و دانشی بندی دسته با بندی طبقه عمل را يادگیری و

 گیرد.  می قرار استفاده مورد يادگیری برای استعاره عنوان به اغلب رايانه. كنند می تلقی اطالعات پردازش

 یم قرار مكتب يندرا  گشتالت نظريه چنین هم و  نورمن ، بندورا البرت ، تولمن ادواردچیس ، پیاژه ژان: قبیل از روانشناسان نظريات

 گیرند

 گشتالت نظريه -الف

 .كردند ريزی پايه را گشتالت نظريه  فكا وكا  كهلر همراه به كه است   ورتايمر گشتالت نظريه گذار بنیان

 روانی جاربت كه معتقدند رفتارگرا و كاركردگراها ساختارگراها، برخالف ها گشتالتی است طرح يا و شكل فرم، يا قالب معنی به گشتالت 

 رازی،خ نقی علی برونینگ،ترجمه و گالور)باشد مطالعه قابل جداگانه هركدام كه نحوی به كرد تجزيه كوچكتر اجزای و عناصر به توان نمی را

 اين براساس. دهند می اهمیت مسأله حل و شناخت و ادراك به و دانند می شی يک اجزاء از بیش راچیزی كل گشتالتی روانشناسان (.  187۶

 فهم گشتالت نظريه پیروان  [4] كرد ای ويژه توجه ساختار و هدف بینش، قبیل از مواردی به بايستی شود اثربخش يادگیری اينكه برای نظريه

 . دانند می يادگیری اساس را بصیرت و
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 خوب، هداما قانون تكمیل، يا تنبس قانون مجاورت قانون شباهت، قانون گرايی، طرح قانون: به توان می گشتالت نظريه قوانین ازجمله  

 . [7] كرد اشاره زمینه و شكل قانون ، سادگی قانون

 پیاژه نظريه -ب

 یطمح با آنان اولیه های تعامل برای چهارچوبی كه شوند می لد متو حركتی- حسی طرحوارۀ اندكی تعداد با كودكان پیاژه نظريه طبق

 است قبلی تجارب آن و شناختی ساخت آن طرحواره واقع در شوند می هاتعیین طرحواره اين هب توجه با كودك اولیه وتجارب. آورد می فراهم

 .  شود می منجر ذهنی عملیات تحول به سازی ،درونی است گرفته شكل انسان ذهن در كه

 :از عبارتند مراحل اين كه گیرد می صورت مراحلی طی در كودكی دورۀ درطول شناختی تحول پیاژه نظريه طبق

 . كنند می عمل برمحیط خود ذاتی و اولیه بازتابهای طريق از كودكان آن در كه حركتی -حسی مرحله -1

 . گیرند می شكل مرحله اين در زبان و وتفكر آموزند می را اساسی مفاهیم كودكان، آن در كه عملیاتی پیش مرحله -2

 . كنند می استفاده محسوس و عینی مسائل حل یبرا خود افكار از كودكان مرحله اين در كه عینی عملیات مرحله -8

 دراين هاآن وتفكر پردازند می انتزاعی مسائل حل به و كنند می استدالل انديشند، می كودكان مرحله اين در كه صوری عملیات مرحله -4

 .كند می پیدا تكامل تقريباً مرحله

 هستند سازی نی درو و يابی تعادل وانطباق، جذب طرحواره،:  پیاژه نظريه مهم مفاهیم 

 : تولمن نظريه -ج

 مفهوم ،كند می متداعی درذهن را تولمن نظريه كه مهمی مفهوم. دانست رفتارگرايی و گشتالت نظريه از مخلوطی توان می را تولمن نظريه

  است نهفته يادگیری

 رفتار در اما باشد گرفته صورت يادگیری است نممك اينكه يعنی است نشده برگردانده عملكرد به كه است يادگیری آن نهفته، يادگیری

 نگردد ظاهر فرد ظاهری

 :از عبارتند كه داد پیشنهاد را يادگیری نوع شش  

 .كند می  اشاره خاص سائق حاالت با خاص اشیای تداعی برای شده آموخته تمايل به: نیرويابی -1 

 منمتض بیشتر را آن تولمن ولی است پاسخ - محرك های نظريه در يهثانو تقويت شبیه خیلی يادگیری نوع اين: ارز هم باورهای -2 

 . فیزيولوژيكی سائقهای تا دانست می اجتماعی سائقهای

 تأيید يادگیری نوع اين ايجاد برای نیاز مورد تقويت وتنها. شود می ايجاد شناختی نقشه همانند يادگیری نوع اين:  میدانی انتظارات -8

 . است فرضیه

 میدان كردن مرتب برای تمايل نوعی و بود مطمئن يادگیری انواع بقیه كمتراز يادگیری نوع اين درباره تولمن: میدانی شناخت حالت -4

 .است مسأله حل موقعیت به نسبت رويكرد نوعی و است خاص طرح يک در ادراكی

 . دهند پاسخ آن مطابق توانند می ينبنابرا و كنند تعیین را خود سائق حالت توانند می ها نیسم ارگا:  سائق تمیز -۶ 

 يا اه انديشه آن يافتن تداعی نحوه به و دارد سروكار ها انديشه تداعی با عمدتاً اش نظريه كه داشت اعتقاد تولمن:  حركتی الگوهای -۵

 مشكل، اين حل برای است كوششی حركتی الگوهای ويادگیری نیست عالقمند چندان رفتار

 وجود هب را واحدی م نظا يک گشتالت ونظريه گاتری هال،  های انديشه كردن تركیب با و بود التقاطی روانشناس يک حقیقت در نتولم

 .  [8۶1:14]بود آورده

 ( : اجتماعی شناختی نظريه) بندورا نظريه -د

  است معروف هم ای مشاهده يادگیری نظريه به كه نظريه اين

 گويدكه می تربندورا طوردقیق به داند می موثر رفتار كنترل در را او درون شناختی عوامل هم و بیرونی محیط عوامل هم بندورا

 دهكنن تعیین عنوان به ءديگر ازاجزا جدا توان نمی را جزء سه اين از كدام هیچ و دارند متقابل تاثر تاثیرو برهم شخص رفتار و شخص،محیط

 رب ولی دهند، می قرار تاثیر تحت را فرد عملكرد و دارند انگیزشی نقش وتنبیه تقويت بندورا . درنظريه[231:3. ]آورد حساب به رفتارانسان

 .  موزد آ می را مشاهده مورد رفتار ديگران، رفتار مشاهده راه از صرفا تقويت به نیاز بدون يادگیرنده يعنی. ندارند تاثیری يادگیری

 : عبارتنداز اجتماعی يادگیری حل مرا 

   تقويتی يا انگیزشی -4فرينی بازآ مرحله -8 پاریيادس به مرحله -2 توجه -1

  نورمن نظريه-ه

 و شناختی های نظام كه است بوده براين همیشه نورمن تأكید است اطالعات پردازش نظريه يا پردازی خبر روانشناسی نماينده نورمن

 .است نكرده كار منفرد های نظام درباره هرگز و دارند متقابل كنش هم با چگونه جسمی
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  كند می خالصه قانون درسه يادگیری مورد در را خود های انديشه نورمن 

       هابايدوجودآن بین آشكار علی رابطه يک بگیرد ياد را بازده يک و خاص عمل يک بین رابطه ارگانیسم اينكه برای كه: علی رابطه قانون -1

 . باشد دا شته

 ایه بازده به بخش يک و مطلوب های بازده به بخش يک كه صورت اين به دارد بخش دو علی يادگیری قانون:  علی يادگیری قانون -2

 . شود می مربوط نامطلوب

 .كند می عمل رويداد آن درباره خبری يا اطالعات صورت به هبازد اطالعاتی بازخورد قانون اين در:  بازخورداطالعاتی قانون -8

   دارند وجود پیش از كه هايی مدل اساس بر يعنی. هستند قیاس راه از یيادگیر مهم های يادگیری همه نورمن اعتقاد به

 اطالعات پردازش يا خبرپردازی نظريه -و

 و شدن مواجه روش و استدالل تفكر، كردن، فكر فرايندهای بر كه است شناختی انداز چشم يک( پردازی خبر)اطالعات پردازش تئوری

  شدند پديدار 1۱71 سال در اطالعات پردازش های تئوری. كند می تأكید حافظه عملكرد و اطالعات شدن ذخیره

 های فرايند پردازی خبر های نظريه در. بود شبیه كامپیوتری الگوهای به ازحد وبیش مكانیكی درآغاز اطالعات پردازش های نظريه

 ندگیر می قرار وبررسی مطالعه مورد يكديگر با ارتباط در ويادآوری يادسپاری به يادگیری،

 :  را بیان كردند كه عبارتنداز  حافظه بررسی برای معاصر نظريه سه.1۱۱۵بروينگ، و گالور

 موازی توزيع پردازش -8 طرحواره نظريه -2 درپردازش ودقت پردازش سطوح -1

 

 مدرن سازمانی یادگيري دیدگاه -3-5
وجود  انهيكاركردگرا ینگرشی،ریادگيبه  یسازمانی ریادگي طهیدر اغلب مطالعات انجام شده در حبیان كردند (2111 (، 81ازكان وهمكاران

 یریادگيا در رابطه ب یو برساخت ینديفرا ،یانتقاد ا،يپوی ها در نظر گرفتن نگرش تیبه اهم یا ندهيتوجه فزا یفعل طي. اما در شراینديدارد تا فرا

ته وجود داش انهيكاركردگرا یكرديموضوع رو نينسبت به ا یازمانس یریادگيكه اشاره شد در اغلب مطالعات حوزه  همانطور شده است یسازمان

 ندكی م یده كاركنان را جهت یریادگي. گرچه فهم مشترك سازمان، رندیگی م اديسازمان  یكاركنان به عنوان عوامل برا كرديرو نياست. در ا

. ساختار سازدی م ایكاركنان مه یریادگي یبرا یمناسب طیح. در واقع سازمان مدهندی را انجام م یریادگيافراد هستند كه  نيا وجود نيبا ا

است، شامل  یریادگيمنشا  نیكه به زعم اغلب محقق ط،یمنعطف است. مح انيمشتر یو دائم ریمتغ یپاسخ به تقاضا یراستاسازمان در

در خارج  آورندی كه افراد بدست م ید. دانششو فیتوص ینیبه صورت ع تواندی دارد و م یرونیب تیو امثالهم، ماه یدولت نیقوان ان،رقبا،يمشتر

. حافظه آموزدی به طور مشابه به نوبه خود م زیسازمان ن آموزند،ی اساس نه تنها افراد م نيشده است. بر ا رهیذخ یحافظه سازمان درافراد و

 تنها همان یریادگي یوجود نهادها ني. با اشودی و مستندات را شامل م نیقوان ندها،ي، روالها، فرا(82یمشترك ذهن ريتصو)مشترك  دركی سازمان

ی ریادگيحوزه  نیو محقق سندگانياز نو ی. تعداد محدودشودی محسوب م کیدموكرات ریغ یدانش خارج از افراد امر رهیهستند. ذخ افراد

 افراد نیدانش ب عيعوض، آنها توزه . بشود ریفرد تفس کيتوسط  دياشاره دارند كه روالها، مستندات و ... با كرديرو نيمشكل در ا نيبه ا یسازمان

مسائل  اي و یبه موضوع قدرت به صورت كل یتوجه اندك كرديرو نيدر ا ن،ي. عالوه برادهدی رخ م رییمتصورند كه انتقال دانش بدون تغ نگونهيرا ا

 یرونیموضع ب شود فیتوص ديكه با یتیواقعاست كه  نيفرض بر ا ،یكاركردگرائ ميشده است. در پارادا یریادگيمرتبط با قدرت و كنترل دانش و 

 طيشرا نيو در ا است 88مشكل محور ميپارادا نيا ن،ی. همچنردیگی قدرت در سازمان صورت نم بیترك رییتغ یبرا یتالش گونه چیدارد و ه

ود. به ش رندهیادگي یسازمان به ليتبد یحت ايو  ردیرا فراگ یا و دو حلقه یا حلقه کي یریادگي ديحفظ بقا خود در بلند مدت با یسازمان برا

 مياداپار نيبر ا یریتفس ميپارادا از جمله ها ميپارادا گريخود را پشت سر گذاشته است و د يیطال یروزها یكاركردگرائ كرديرو رسدی نظر م

 [34] اند گرفته یشیپ

وارد  ستیرا به نگاه مدرن کیبرنتيسا هيه نظرك خوردی م وندیباز پ یستمهاینوعا به نهضت س یسازمان یریادگي دهيسازمان، ا هيدر نظر

 مجذوب كرده است. تصور سازمان خود اصالح 1۵۱1سازمان را از دهه  پردازان هياز نظر یاریو بس رانيكنترل بازخورد، مد یستمهایس دهيا كرد.

 یم قرار دیر كسب و كارها را مورد تاكمتداول عمل د یها وهیو ش دهدی را شكل م سازمان تیفعال یهای ساز كنواختي شتریب یمبنا 84كننده

 تيريمد یمبنا.كنواختي یها هفته است نه در روالن8۶در استثنائات  یمواجه هستند و نوآور ینوآور ندهي. اما امروزه سازمانها با فشار فزادهد

                                                           
31 .ozkan &et al 

32 . Shared mental map 

33  . Problem Oriented   

34  .Self-Correcting Systems 

35   . Exceptions 
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 یسازمان یریادگي  دهيده است. اشكسته ش ،یسنت یسلسله مراتب یموجود در ساختارها8۵ كنترل یالیاست رییتغ یتقاضا برا قياز طر ،یسنت

ی م جاديرا ا کیبرنتيسا ستمیس 87 یعیطب یعلم ریاز مس تیبه تبع ستیمدرن كندی م جاديا تيريمد یرا نسبت به نحوه عمل فعل یچالش نیچن

و دونالد 8۱ سيآرجر سيكر .ردیبگ اديكه  ردیگی م ادي ستمیو در واقع س سازدی م سریم را 83یكه خودآگاه ديافزای م یحلقه انعكاس یو نوع كند

 انيجر نيا یریگ شكل نهیزم كشد،ی را به چالش م یا تک حلقه یریادگيكه  یا حلقه دوی ریادگي دهيبا طرح ا ،يیكايوانشناسان آمرر41شون 

 ستمها،یس يیایلیش ازانپرد هيهستند كه بر اساس آثار نظر یریاخ یها دهيا ر،یمس نيا رهرواناند. را فراهم كرده یسازمان یریادگيكردن  زهيتئور

 [5استوارند] 48وارال سكویفرانس و 42امبروتو ماجورانا 41يیایآتوپ ستمیاز جمله س

 

 
 

 سازمانی تفسيريدیدگاه یادگيري -6 

 خالف بر. است اجتماعی تحرك و تمرين يک يادگیری بلكه نیست مطرح فردی صورت به يادگیری. هستند بستر بر مبتنی ها يادگیری

 يا و افراد ینب تعامل از يادگیری تفسیری، رويكرد در. منفردانه صورت به نه آيد می وجود به ارتباطات اساس بر يادگیری ردگرايانه،كارك رويكرد

 . شود نمی محدود رسمی های سازمان به تنها يادگیری اين بر عالوه. شود می محقق سازمان در اش وظیفه و فرد بین تعامل

 فرد هب منحصر ارتباطات وشامل شرايط و وضعیت به وابسته دانش شود، ذخیره تواند نمی دانش پارادايم، ينا در گفت توان می مجموع در

 افتد می اتفاق يادگیری آن در كه ای جامعه اعضای بین است

 ويكرد،ر اين در. ستا شده اندكی توجه قدرت موضوع به سازمانی يادگیری نیزبه پارادايم اين رويكرد در كاركردگرايانه، پارادايم مشابه 

 ذهنی ورتص به كه اجتماعی، دنیای درك بر بیشتر حوزه اين محققین لذا و انقالبی و بنیادی اصالحات نه است بازسازی و ترمیم منزله به تغییر

 . باشند می هست گونه همان به است، شده ساخته

 باقی یرتغی بدون قدرت توزيع شرايط لذا و است انتقادی كمتر دايمپارا اين در سازمانی يادگیری با رابطه در موجود ادبیات اساس، اين بر

 همیدن،ف فرايند كنترل طريق از مديران و كنند می گیری تصمیم شود گرفته ياد بايد چیزی چه اينكه خصوص در همچنان مديريت. ماند می

 [34]دارند خود كنترل تحت را دانش

 

 دیدگاه یادگيري برساخت گرایی اجتماعی -1-6

 رایب بازتری فضای نتیجه در و يابد می افزايش مشاركتی ديد وسعت و دامنه اجتماعی-برساختی درنظريه است، معتقد( 1۱۱4)يسونر

 بر مبتنی ،كه سازمانی يادگیری فعلی ساختار نیز( 1۱۱۱)   گراردی. دهد می دست به اجتماعی تعامالت و ارتباطات يادگیری، فرايند بررسی

 زوج ايشان. دهد می پیشنهاد رابطه اين در را گرايانه برساخت شناسی معرفت و دهد می قرار انتقاد مورد را است، رايانهگ واقع شناسی هستی

 ایه نگرش و ها روش و داد قرار بررسی مورد را سازمان در يادگیری اجتماعی، برساختگرايی پارادايم از استفاده با كه هستند محققینی معدود

                                                           
36  . Hegemony of control 

37  . Natural Science 
38  .Self. Awarrens 
39 .Chris Argyris  
40 . Donald Schon 
41  .Autopoietic system theory 
42 . Humberto Maturana  
43 . Francisco Varela 
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 ساختار هب سازمانی يادگیری اجتماعی، برساختگرائی پارادايم منظر از واقع در. است كشیده چالش به را يادگیری با رابطه در استفاده مورد قبلی

 به حلیم دانش يا افراد دانش آن اساس بر كه است فرايندی بر اساسی و اصلی توجه پارادايم اين در. شود می داده نسبت   افراد دانش اشتراكی

 می آن از یبخش به تبديل و تاثیرگذاشته محلی دانش بر اجتماعی برساخته دانش كه است فرايندی به همچنین و شده تبديل اشتراكی دانش

 در قبلی های مدل)  نگرش اين كه چرا دانند می انقالب يک را يادگیری با رابطه در چرخش اين(  2111)  همكاران و اسمیت استربای. شود

 ند،ك می تعديل را خود ذهنی ساختار يا و كند می ش پرداز را اطالعات كه منفرد فرد يک عنوان به يادگیرنده آن در كه را يادگیری با رابطه

-اجتماعی فضای يک در اجتماعی تعامل يک طی اجتماعی موجودات عنوان به يادگیرندگان، آن در كه نگرش اين با و شود می گذاشته كنار

 ظرن از حتی و نبوده مغفول فردی يادگیری اجتماعی، برساخت پارادايم در البته. كند می جايگزين سازند، می را خود تفهم مشخص فرهنگی

 راداف. شد نخواهد منجر سازمانی يادگیری به لزوما فردی يادگیری كه داشت توجه بايد اما است؛ خاصی اهمیت دارای فردی يادگیری سازمانی

 اساس و پايه واقع در مساله اين. دهند قرار نظر مد سازمان محیط در را دانش تبادل و ساخت انسازم عملكرد ارتقاء راستای در بايد سازمان يک

 ازمانیس يادگیری حوزه در غالب نگاهی به حاضر حال در البته كه است  تفسیرگرايان يا و اجتماعی گرايان برساخت نظر در سازمانی يادگیری

 گیریياد مطالعات در غالب نظری نگاه دو را " مشاركتی" و " اكتسابی" نگرش دو انشگاهید صاحبنظران اغلب سالها، برای. است شده تبديل

 نگاه قابلم در. شود می تعريف دانش انتقال و پردازش اكتساب، برای فرد آگاهی توان مثابه به يادگیری اكتسابی روش در. دانستند می سازمانی

 يادگیری روش بطن در دانش جانبه دو تولید و مشاركتی صورت به يادگیری واقع در. دارد دتاكی يادگیری عقاليی و اجتماعی ابعاد بر مشاركتی،

 يادگیری رب اجتماعی، تعامالت از منتج سازمانی يادگیری پويای و پیچیده ماهیت به توجه با گرائی برساخت نگرش. است گرفته قرار مشاركتی

 [31]دارد تاكید مشاركتی

 

 نمدر پست  یادگيري دیدگاه-7
 يريادگبه ی 44سازنده گرایی دیدگاه   -1-7 
 1۱۱4،  ویبودند. )مت يیجنبش سازنده گرا انگذارانیو كاهن بن سيو اژه،یمانند پ 1۱11 ليو اوا 1311 یها و روان شناسان سال لسوفانیف

سوء  یاست كه بر رو یقاتیر تحقب یاز آن مبتن یاست كه بخش اعظم یریادگي هينظر ،يیسازنده گرا(. 1۱۱1گره  اي - 1۱۱۶ ،یپسیلیف -

با جهان  رندهیادگيحاصل تعامالت  سازندی كه معرفت را م يیكند باورها یادعا م هينظر نينادرست انجام شده است. ا میها و مفاه برداشت

سازنده یان كردند كه ب  1۱۱8و همكاران،  يینسكا فرد است.  یو واسط آن دانش قبل یانجیهستند كه م یو فرهنگ یاجتماع نهیدر زم یعیطب

دهند و  یقرار م یخاص نهیدر زم یرا بر نقش دانش قبل شتریب دیتأكداده اند اما  صیرا تشخ ینقش جذاب، انطباق و عدم تعادل شناخت انيگرا

 ديجد جاربنظرات و ت كننده لیو تسه لتریبه عنوان ف انهيسازنده گرا نییو تب هیدانش اول یكنند.ساختارها یم یرویپ اژهیپ دگاهياز د یبه نحو

ی م سازنده گرايی از نظريه های جديد و منحصر به فرد يادگیری.شكل دهند. رییتغ یریادگيتوانند در طول  یم زیكند و خودشان ن یعمل م

رايی هستند. نیت گزيربناهای فلسفی عی رفتارگرايی و شناخت گرايی قرار دارد كه هر دو دارای باشد. سازنده گرايی از نظر فلسفی در نقطه مقابل

. در [42]واقعیت به ذهن فراگیر است وجود حقیقی دارد و هدف آموزش، انتقال ساختار اين گراها معتقدند كه واقعیت، خارج از ذهن عینیت

افراد  نكهيواقعیت روانشناختی و اجتماعی ساخته می شوند و ا سازنده گرايی، نسبیت گرايی است. بر طبق اين فلسفه، مقابل، فلسفه زيربنايی

از ذهن كاری ندارند )نه آن را  حقیقت نسبیت گرايان، به بود يا نبود واقعیت هستی خارج در [21]مختلف آن را به شیوه ای متفاوت می سازند

می توان به از نظريه های معروف سازنده گرايی  [42]می دانند واقعیت روانشناختی را، برداشت انسان از محیط كنند و نه اثبات(، بلكه نفی می

سازنده گرايی  اشاره كرد. با اين حال 47و سازنده گرايی راديكال ويگوتسكی 4۵سازنده گرايی اجتماعی،  4۶روانشناختی پیاژه  سازنده گرايی

 .[44] اجتماعی، شناخته شده ترين و پذيرفته ترين نوع سازنده گرايی است

 :  شناختی روان رويكرد - الف

 زا حمايت سبک به كودك پرورش تربیت، و تعلیم هدف شناختی، روان گرايی سازنده رويكرد درند كه بیان می ك 1۱۱7 وادبوتكوئره

 رويكرد رب اساسا يادگیری. باشد می تأكید مورد كودك شناختی تحول و است مطالعه موضوع كودك نتیجه در. باشد می كودك نیازهای و عاليق

 . دارد قرار گرايانه فرد

 ابلق وسايلی كاربرد مانند عملی های فعالیت.  اكتشافی يادگیری: شامل رويكرد را اين در آموزشی اقدامات یويژگ(1۱۱7)ريجاردسون 

 شدان باورهای كه سوالی طرح های تكنیک. گیرد می چالش به را آموزان دانش تفكر فرايندهای و مقاهیم كه می داند تكالیفی و دستكاری

                                                           
44 . Constructivism 
45 .Psychological constructivism  
46. Social constructivism 

47 . Radical constructivism 
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 می گیری ياد سازندگی های روش جمله از گرايی سازنده كند می تشويق را باورها اين بررسی و ونآزم و كند می بررسی و وارسی را آموزان

  باشد

 :  ديالكتیكی يا اجتماعی سازندگی رويكرد -ب

 ادافر بین اطارتب يا اجتماعی تعامل ويگوتسكی نظر از. دارد ويگوتسكی های انديشه در ريشه( ديالكتیكی) اجتماعی گرايی سازنده مفاهیم

 . دارد نام نیز ديالكتیكی گرايی سازنده,  نظريه اين رو اين از.است دانش ساختن كلید كالمی ارتباط ويژه به جامعه

 ندهيادگیر بین تعامل دانش اساسی ابزار لذا. است مشترك افراد میان در و دارد وجود اجتماعی بافت يک در دانش, گويد می نظريه اين 

 .[1]. اوست اجتماعی محیط و

 : راديكال گرايی سازنده -ج

 . است(ویق گرايی سازنده)  راديكال گرايی سازنده دانش ساختن در يادگیرنده نقش بر تاكید جهت از گرايی سازنده نظريه ترين افراطی

 چیزی آن ودموج واقعیت تنها گويد می و ندارد وجود ديگری جهان هیچ فرد ذهنی جهان از خارج كه اند معتقد افراطی گرايان سازنده

 ينشگز و نیست وارسی قابل افراد های شناخت و ها ادراك نادرستی و درستی,  استدالل اين به توجه با. سازد می و كند می ادراك فرد كه است

 .[18] .است نسبی امری يادگیری در مختلف های ديدگاه میان از

 : گرايان سازنده اساسی مفروضات

  سازند؛ می را آن كنند، می مطالعه كه چه آن كردن ثبت جای به افراد -1

 دانش، ساختن محصوالت -8 دهد؛ می رخ رسمی يادگیری تجربیات در هم و طبیعی های محیط در هم دانش های ساختن فرايند -2

   آيد؛ می وجود به درافراد كه بود خواهد هايی فهم

 كند می كمک فهم ساختن فرايند بر ديگران با تعامل-4

  شود؛ می ساخته بهتجر از دانش -۶

  است جهان از شخصی تفسیر فرايند-۵

 .[48]شود می ساخته فراگیر تفكر با و فعاالنه دانش، -7

 

  پست مدرن دیدگاه یادگيري سازمانی-2-7
با  اه ستیاز پست مدرن یعلوم قرار نگرفت، بلكه در كنار هنر قرار گرفت. برخ ریمس یها در راستا مدرن پست یشنهادیپ ليبد یرهایمس

 جنبه تر كردن روشن یبرا یو نقد ادب یشناس زبان هيدر زبان به نظر افتهي یساخته و تجل یاجتماع یهاه ديفهم سازمان به عنوان پد به اتكا

نگرش  مشابهی سازمان یریادگيمدرن به  در نگاه پست.[5متوسل شدند] یكيزیف یستمهایدر مقابل س یاجتماع یها ستمیس تر نينمادی ها

دانش و  چندگانهی ها جنبه م،يپارادا ني. در اشودی استفاده م نديدر فرا یاسیو س یفرهنگ یها مشخص و مولفه یها از سمبل م،يراداپا نيا

گانه را در بر چند یرهایتفس ،یسازمان یریادگيمدرن نسبت به  . نگاه پستردیمورد استفاده قرار گ یسازمان یریادگي قاتیدر تحق ديبا 43گفتمان

را  ها دهيپد ها ستیمدرن جالب آنكه گرچه پست.[31باشد] تهایمجموعه منسجم از هنجارها، قواعد و موقع کي رندهیتنها دربرگ نكهيادارد تا 

 ستیمدرن انيشده توسط همتا هيو گفتمان ارا ی(بازتابندگ) یشيبازاند میو مفاهابندی يآنچه آنها مهم م نیب یهمخوان ینوع یول نند،یبی متفاوت م

 .[5جود دارد ]آنها و

 ( خالصه يافته ها و ادبیات يادگیری سازمانی انتخابی از ديدگاه سازنده گرايی اجتماعی ارائه شده است2درجدول )
 

 . ادبيات یادگيري سازمانی از دیدگاه سازنده گرایی اجتماعی2جدول

                                                           
48 . Discourse 

 نكات/يافته های كلیدی نوع مطالعه هدف تحقیق نويسندگان

برون و دوگای 

1۱۱1 

ه منظور تشخیص طبیعت و كشف مفهوم ب

 كار، يادگیری و خالقیت
To indicate the nature and 

explore the significance of 

working, learning and 

innovating 

 عملی

پرورش يک سازمان به عنوان جامعه ای از جوامع، يادگیری 

توسط دسترسی و اعضای جامعه ی هدف مورد مطالعه. جوامع 

طالعه به گسترش يک جريان جهانی ثروتمند، روان و غیر مورد م

متعارف برای اتصال بین ديدگاه متعارف ايستای سازمان و 

 چالش تغییر عمل، ادامه می دهد.
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 انتقادي میپارادا   -8
حاب اص یها باره از تالش نيمتفاوت شكل گرفته اند. در ا یها افتیره ،يیرگرایو تفس يی )مدرن(اثباتگرا یها یغلبه برناهمساز یبرا

 ريو ریظن یمتفكران نوكانت یاز تالش ها نیتوان نام برد. همچن یم یعلم یها در كنار روش یریوارد كردن عناصر تفس یمكتب فرانكفورت برا

كوك و يانو 

1۱۱8 

امتحان كردن فرآيندهای عمیق تر 

 يادگیری در سازمان
To examine deeper processes 

of learning in organizations 

 لیعم

يادگیری و دانش سازمانی همواره دقیقا به يک سازمان مشخص 

به عنوان كسب، تحمل يا تغییر  OLمحدود می شود. 

موضوعات درونی تفهیم می شود معانی از طريق ابزار مصنوعی 

توضیح آن ها و انتقال و فعالیت های انتخابی گروه تعريف می 

 شود.

، 1۱۱3ونجر 

2111 

های يادگیری برای كشف ساختار سیستم 

 اجتماعی در سازمان ها
To explore the structures of 

social learning systems in 

organizations 

 تئوری

جوامع مورد مطالعه موانع ساختمان پايه ای يک سیستم 

يادگیری اجتماعی هستند كه اعضا توسط فهم گسترده ی 

ا هر چیزی كه جامعه درباره ی آن است مقید شده است، و آن ه

بخش قابل شمارشی را به اين حس اقدام اتصال نگه می دارند و 

جامعه ی خود را از طريق تداخل مشترك و تقابل با يكديگر می 

سازند. متعاقبا آن ها واحدهای اجتماعی مهم يادگیری ،حتی در 

 مفهوم سیستم های بسیار بزرگتر باقی می مانند.

اوسويک و 

همكاران 

2111 

نگی گفتگو، به صورت برای آزمايش چگو

تصويب يک معرفت شناسی استداللی می 

تواند برای تعمیم بینش ها در يادگیری 

 سازمانی مورد استفاده قرار بگیرد.

 عملی

مفهوم سازی غالب نقش گفتگو مورد چالش قرار گرفته است؛ 

يک رويكرد انتخابی از طرف سینگ با عنوان تئوری خروجی 

مشتق شده پیشنهاد می دهد كه: ديدگاه گفتگو و پردازش 

يادگیری سازمانی در جائیكه بازيگران سازمانی معانی مرتبط با 

ند به سمت رويدادهای سازمانی را ايجاد و ايجاد مجدد می كن

 جلو پیش می رود.

قرادی و 

نیكولینی 

 2112و2111

برای فهم اينكه افراد چگونه می آموزند با 

دانش تاكید شده در جامعه خود و دانش 

نارس در مجموعه ای از تمرين ها 

 هماهنگ شوند.
 

 عملی

يادگیری در مجموعه ای از تمارين متصل داخلی می تواند به 

ی قرار گرفته و در تمرينی استداللی عنوان يک فعالیت واسطه ا

در افراد واقع در دانش برای مینیمم كردن حوزه ی ضرورت به 

منظور اجرا  در جامعه ی استداللی بازتاب دارد، توضیح داده 

 شود.

جیكوب و 

 211۶كوقالن  

برای امتحان گوش دادن به منظور 

شزايطی برای يادگیری اجتماعی در 

 رد عملیسازمان ها از طريق يک مو
To examine ‘listening’ as a 

condition for social learning in 

organizations through an 

empirical case. 

 عملی

به جای كسب دانش، يادگیری سازمانی به شكل هويت از طريق 

اجزای مشاركت در يک تمرين استداللی بر می گردد. گوش 

يده گرفته شده دادن به عنوان يک مركز همچنان بسیار ناد

است، عنصر تمرين استداللی شامل ايجاد يک پايه ی معقول كه 

 برای تعمیم معنی متضاد پذيرفته شود، می شود.

المسا و تپو 

211۵ 

برای ايجاد يک رويكردی به يک داستان 

مشاركتی برای يادگیری سازمانی در 

 سازمان های مختلف رجوع می شود.
To construct an approach 

referred to as ‘the participatory 

narrative’ for organizational 

learning in diverse 

organizations 

 تئوری

روايت مشاركتی تعامل بین ديدگاه های مختلف از اشخاص 

مختلف را ممكن می سازد. اين مطلب امكان غلبه بر محدوديت 

 های موقتی و خاص موقعیت های سازمانی را ممكن می سازد و

به پرسش درباره ی فرضیات بديهی درباره ی افراد مختلف را 

ممكن می سازد و چنین فرضیاتی را قابل رويت و مذاكره می 

سازد. اين مقاله نشان می دهد كه انتقال پويای آموزش سازمانی 

واسطه ای در تشخیص قدرتی كه اعضای سازمان متوجه می 

 ند، می باشد.شوند كه نويسندگان فعال داستان های خود هست
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 معرفت ،یانتقاد پردازان هينظر شتریب رسدی به كاربردند. به نظر م یستيتويپوز یها را در كنار روش ریكرد كه تفس ادي توانی م 4۱ماليو نر

ی را رد م یاحد علمروش و یژمونه نی. همچنبرندی سؤال م ريرا ز یدر مورد جهان اجتماع یو تجرب ینیو كسب دانش ع يیگرا اثبات یشناس

 .[224:30] كنندی شناخت دفاع م یها افترهی ثیرو از تك كنند

ما  ریوجود دارد اما فهم و تفس رمایمستقل از تفس یاجتماع یها دهي. پد1دارد:  دیتأك یبردو مسأله اصل یانتقاد يیاساس، واقع گرا نيبرا

 ستياب یم یاجتماع یها دهيمطالعه پد یهستند، بلكه برا نینامتع یاجتماع یارهانظر نه تنها ساخت ني. از اگذاردی م ریانها تأث یامدهایبر پ

 تواندی م ای. معرفت ما از دن2 دهند؛ی م رییرا تغ یاجتماع یو هم ساختارها كنندی م ریكرد كه هم تفس یرا بررس یرگذاریكنش عامالن تأث

ر شناخت كه ب یانتقاد يیگرایت اساس واقع ني، گفتگو و نقد اصالح شود. براتواند با مدرك، استدالل یم تیباشد. شناخت ما از واقع ريخطاپذ

 یمداوم مبتن یشيمستمروبازاند یبنا شده است برگفتگو یاجتماع - یانسان - یعیطب یها دهيپد یتفهم - ینییتب اي ینییتب - یهمزمان تفهم

  . سازدی م كتريو نزد کينزد قتیپنهان حق یها هيا را به الو م كندی را نوبه نوم تیما از واقع ریو تفس نییتب گونه نياست و بد

 یانتقادديدگاه يادگیری سازمانی   -1-۱

 تیابلق نيكه ا دانندی م رییسازمان را به عنوان عامالن تغ یاعضا ،یسازمان یریادگيخود در رابطه با  قاتیدر تحق یانتقاد پردازان هينظر

  یانتقاد پردازان هياز نظر نظر یسازمان یریادگي كند،ی خود اشاره م قاتیدر تحق(211۵) ۶1كه فالكونر طور اند. همان كسب كرده یریادگي با را

 و عملكرد سازمان را استهایس ها،ياستراتژ ها،يدئولوژيسوال بردن ا ريكه موجبات ز شودی م یساز دانش مفهوم یافزائ و هم جاديصورت ا به

از  یاجتماع رییتغ جاديكه ا كندی موضوع اشاره م نيبه ا (2118)۶1 کيرا به دنبال دارد. فنو كاركنان يیو رها یساخته و آزادساز ایمه

از اهداف  دارتريتر و پا عادالنه یسازمان اتیح یبه سو لیمحدود و آزار دهنده و ن یو ساختارها ديعقا دیاز ق یها افراد و گروه یآزادساز قيطر

 .حيراست تا ص یدانش معموال ضمن یانتقاد پردازان هياست. در نگاه نظر یسازمان یریادگيبه  یادانتق پردازان هيدر نگرش نظر یاصل و هیاول

 دانیم پرقدرت سازمان با از یها در سازمان است كه بر اساس آن گروه یاسیس نديفرا کي حيو انتقال دانش صر جاديا ميپارادا نيدر ا نیهمچن

 پردازان هياز نگاه نظر یسازمان یریادگي نییدر تب یدینكته كل ،یابزار هی. توجابندی يدست م به اهداف خود بیرق یها گروه گريخارج كردن د

 .[31است] یانتقاد
 

 . ادبيات یادگيري سازمانی  از دیدگاه انتقادي3جدول

                                                           
49 . Simmel 
50 . Falconer 
51 . Fenwick 

 نكات و يافته های كلیدی نوع مطالعه اهداف تحقیق نويسندگان

بلیكر و مک 

 2111دونالد 

 OLتخصصان و كشف ارتباط بین قدرت، م
To explore the links between 

power, expertise and OL. 
 عملی

OL  می تواند به عنوان يک حركت بین فعالیت های آشنا و

پديد آمده و بین ارتباطات اجتماعی ايجاد شده و پديد آمده، 

مفهوم سازی شود. پويايی قدرت، سلطه و يادگیری انتخابی 

 جدا نشدنی هستند

ويلیامز 

2111 

و اتخاذ  OLبرای گرفتن فرآيندهای ضروری 

تعريفی از يادگیری كه برای هر دو منظور 

 قابل اجرا است. OLشخصی و 
To capture the essential process of 

OL and to adopt a definition of 

learning which is applicable to 

both individual and OL. 

 تئوری

: يادگیری فرآيندی است كه در OLيک فرآيند متمركز مدل 

آن تغییرات پايدار در راهی چیزها و رفتارها را در مسیر 

رسیدن به اهداف می بینیم، آورده می شود.  تصمیم گیری 

انتخابی و فردی چیزی است كه تمام اين ها در اين باره 

 است.

اورتن بلید 

2112 

نشان دادن يک ديدگاه آزاد يادگیری سازمانی 

مینه ی قدرت و كنترل سازمان ها به كه در ز

 حساب می آيد.
To illustrate a radical perspective 

of organizational learning that 

takes into account power and 

control in organizations. 

 تئوری

اين ديدگاه راديكال يادگیری سازمانی را نشان می دهد كه 

 آموزش می بینند. اشخاص به عنوان بازيگران آزاد

به هرحال، هنجارها و قوانینی برای تضمین آزادی وجود دارد 

فضای آموزش در سازمان ايجاد گزينه های مختلف را تضمین 

می كند و به هركس اجازه می دهد كه فعالیت ها و آموزش 

 های خود را بازتاب  دهد.
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 52پيچيدگی میپارادا   -9
ی را خودسامانی و هندسه برخا ل ه است . علمی است كه تئوری آشوب ، تئور یچیدیتئوری پیچیدگی، علم مطالعه سیستمهای انطباقی پ

به طور اساسی ريشه در بیولوژی دارد. اگر چه بین هستی شناسی، شناخت  در بر می گیرد. اين تئور ی برخالف آشوب كه از فیزيک ر يشه گرفته،

؛  مدرنیست قرار دارد پسته جود دارد، ولی نمی توان آن را در گروها يی و تئوری پیچیدگی و پست مدر نیست شباهت شناسی و روش شناسی

كند،  یم زيمتما سمیرا از پست مدرن یدگیچیپ ميآنچه پارادا.[6] ها يی وجود دارد . گرايی نیز شباهت زيرا بین علم پیچیدگی و پارادايم اثبات

و  سمیمدرن را از پست یدگیچیاست كه پ یشناخت یو هست یشناخت از عناصر معرفت یبیترك نيبلكه ا ست؛یآن ن یشناخت صرفاً ابعاد معرفت

را واقع  توان آن یاست كه م انهيواقع گرا یشناس یهست یآن به نوع یتنابمهم است، ا ديجد ميكند. آنچه در پارادا یم زيمتما يیپساساختار گرا

 ۶8از جمله پوپر لسوفانیمورد توجه ف راخی ۀدر چند ده ،يیواقع گرا دينوع جد نيا( 1۱1: 1837) یو خسرو ی. به اعتقاد باقردینام دهیچیپ يیگرا

                                                           
52 .Complexity paradigm  
53  .KarlPopper 

فنويک 

2118 

تحقیق كردن در زمینه رهايی بالقوه از فعالیت 

ادگیری، به عنوان يک رويكرد يادگیری ي

 سازمانی
To investigate the emancipatory 

potential of action learning, as an 

approach to organizational 

learning. 

 تئوری

فعالیت يادگیری به عنوان يک رويكرد برای يادگیری 

سازمانی، آزادی بالقوه ی قابل توجهی را درون ساختار 

ان، حمل می كند. به منظور استفاده از اين پتانسیل اوال سازم

نیاز به يک تمركز بر عاليق كاركنان است، ثانیا آن بايد با 

اعمال سازمانی كه به طور غیر عادالنه به افراد مشخصی 

برتری می دهند، مقابله شود، سوما مفهوم وابسته و طبیعت 

هارما مورد مباحثه يادگیری بايد تشخیص داده شود و چ

فعالیت يادگیری بايد توسط رويكردهای قدرت دموكراتیک 

 برای كار با افراد، تجهیز شود.

برندز و 

همكاران 

2118 

كشف كردن يادگیری سازمان با استفاده از يک 

رويكرد ساختاری كه دوگانگی فردی و سازمانی 

 را تصديق می كند.
To explore organizational learning 

by using a structuration approach 

that acknowledges the dualism of 

individual (agent) and organization 

(structure). 

 عملی

يادگیری سازمانی از توزيع اعمال اجتماعی تكامل می يابد كه 

به طور خالقانه ای توسط اشخاص با معلومات درك می شود. 

محدود و توانا  و اين اعمال به وسیله ی ساختارهای موجود

 است.

 211۵فورد 

امتحان كردن نقش مديران ارشد در مديريت 

يک محیط حمايتی هدايت گر برای يادگیری 

 سازمانی.
To examine the role of CEOs in 

managing a supportive 

environment conducive for 

organizational learning. 

 عملی

رآيندی قدرت كه در تئوری تمرين تحت عنوان سه قانون ف

مديريت يک محیط حمايتی هدايت گر برای يادگیری و 

 همچنین تغییر سازمانی، تعريف می شود.

آنتوناكوپولو و 

 2117چیوا 

امتحان كردن پیچیدگی های اجتماعی 

يادگیری سازمانی توسط كشف فشارهايی كه 

 يادگیری را در مفاهیم اجتماعی تائید می كند.
To examine the social complexity 

of organizational learning by 

exploring tensions that underpin 

learning in social contexts. 

 تئوری

با به كارگیری يک ديدگاه دانشی پیچیده برای درك 

يادگیری سازمانی، با مفهوم سازی مجدد فشارها كه بر 

نه  يادگیری در سازمان ها به عنوان ظاهر شدن ارتجاعی و

ناسازگاری، تاكید دارد. يادگیری سازمانی به عنوان منبعی از 

فشارها سازمان را تحت فشار قرار می دهد، كه به ما اجازه 

می دهد يادگیری پويا داشته باشیم و سازمان بهتری در 

 اختیارمان باشد.
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از اصول واقع  یگرفته است. به طور خالصه برخ قرار( 1۱3۱) ۶7و چرچلند( 1۱7۶) ۶۵باسكار(. 1۱74) ۶۶یالكاتوش(. 1۱۵1)  ۶4نيكوا(. 1۱۶۱)

ا م ستقل ازم تیواقع نيا نییتواند به تب میام یها هينظر ما وجود دارد. ب( یپرداز هيمستقل از نظر یعبارتند از: الف( جهان دهیچیپ يیگرا

مردود است. به طور  تیما و واقع یها هينظر انیم ه. د( هرگونه مطابقت سادستیقابل قبول ن ه،يامر واقع و نظر انیقاطع م زيبپردازد. ج( تما

ار نقص دچ يیكامل نبوده و هر دو از جنبه ها کي چیه سمیپست مدرن ینظم یو نه ب سمیاعتقاد است كه نه نظم مدرن نيبر ا یدگیچیپ ،یكل

 عتیخردگرا و ضد طب يیگرا عتیطب نیپل، ب کيكند: بلكه مانند  یرا رد نم ميدو پارادا نياز ا کي چیه یدگیچیپ گر،يهستند: اما از طرف د

 زند ید پل ممتضا تیدوموقع نیب ركند كه د یم جاديا ديچارچوب جد کيكند و  یعمل م سمیپست مدرن يیگرا

ايی ها ی فلسفی متفاوتی نسبت به رويكردهای اثباتگر پیچیدگی رويكردی است بر ا ی پژوهش، مطا لعه و آ ينده بینی كه پیش فرض علم

ها يی  ارائه شده است . در حالی كه علم پیچیدگی دارای پیش فرض 2ها در مقا يسه با علم نیوتنی در شكل  اين پیش فرض نیوتنی دارد  ، 

گر ايی،  هايی نظیر تحو يل پیش فرض دورنمايی، علّیت متقابل و رابطه به عنوان واحد تحلیل است علم نیوتنی بر مشاهده  ظیر كلیت باوری ن

 استوار است. مشاهده عینی، علیت خطی، موجود يت به عنوان واحد تحلیل

 

 
 (1999تفاوت جهان بينی پيچيدگی ونيوتنی)بنت ،–2شکل

 

 پيچيدگی پارادایم در دگيريیا فرآیند -1-9
 رایب توان نمی كه ای گونه به: هستند وار آشوب و پیچیده های محیط يادگیری های محیط پیچیدگی، ديدگاه اساسی بر كلی طور به

 دست اآنه به انتظار مورد سطح همان در يادگیرندگان كه بود مطمئن و كرد تعیین را مشخصی اهداف آموزشـی، دورۀ يک ابتدای در نمونه

 مدل يک به را آن توان نمی وجه هیچ به كه چندگانه دستاندازهای از مملو و چندوجهی پیچیده، بسیار است امری يادگیری. يافت خواهند

 .داد تقلیل مكانیكی

 نظام ۀدربار معلولی - علی های فرضی پیش است الزم كه است اين تربیت و تعلیم برای آشوب و پیچیدگی دستاورد مهمترين جمله از 

. ادد كاهش معادله يک سطح در توان نمی را فرد يادگیری تجربه. گیرد قرار بازبینی مورد جدی صورت به تربیتی و آموزشی های محیط و ها

 . داد قرار شناسايی مورد توان می بیشتری دقت با دهد، می رخ آن در يادگیری كه را بزرگتری سیستم

 به مربیان زا بسیاری برای يادگیری ماهیت پیچیدگی همچنین و تربیت و تعلیم های محیط «پیچیدگی» كه رسد می نظر به خوشبختانه

  .[38] باشد پذيرش قابل شهودی طور

 ادهاستف« شناخت بوم» يا «بوم زيست» استعاره از يادگیری های محیط بودن پیچیده دادن نشان برای دانش شناخت كتاب در زيمنس

 مدل رایب مناسبی جايگزين توانند می و بوده آشوب و پیچیدگی های نظريه اصول كنندۀ منعكس ها شبكه و اه بوم زيست او نظر از. كند می

 ..[37] باشند تربیت و تعلیم حاضر حال كالسی و مراتبی سلسله های
 

 

 

 

                                                           
54 .Quine  
55 . Imre Lakatos  
56 .Bascar  

PaulChurchland . 55 
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 گرایی ارتباط یادگيري نظریه -1-1-9
 دانش يا ،«  ارتباطی دانش» نظريه اين شناختی معرفت مبنای.[36] شــد ارانـه 2114 سال در زيمنس جورج سوی از گرايی ارتباط

 توجه مورد وسیعی حد در آن كوتاه عمر وجود با نظريه اين. است يافته گسترش و معرفی( 2113)  داونز استفن توسط كه است شده توزيع

 .[47],[41] . است گرفته قرار مجازی و الكترونیكی يادگیری عالقمندان بويژه صاحبنظران

 . است شده استوار سازماندهی خود و شبكه پیچیدگی، آشوب، نظريۀ چهار اساس بر گرايی ارتباط كه است معتقد( 211۶) زيمنس

 شكل و دهی شكل فرايند يادگیری ديگر، عیارات به. جديد ارتباطات و  ها گره خلق فرايند از است عبارت يادگیری گرايی ارتباط نظر از

 و بیند می فناوری و افراد از ای شبكه سطح  در شده توزيع را شناخت و دانش كه است ديدگاهی گرايی ارتباط».[36] هاست شبكه گیری

 . [40] داند می ها شیكه آن رهیابی و شد ر ، ارتباط فرايند را يادگیری

 دهند می قرار شناسايی مورد مجزا سطح سه در را ها شبكه

 می شكل را مغز فیزيكی رشد جديد، تجارب و دادها درون ها، محرك نوانع به شناختی عصب ارتباطات گیری شكل - عصبی سطح-1

 . دهند

 تارساخ و رفته شمار به بنیادی كه دارند وجـود كلیدی مفاهیم خاص، دانشی زمینه يا ديسیپلین يک محدودۀ در - مفهومی سطح -2 

 .   دارند ای شبكه

 .تاس گرفته قرار حمايت مورد شبكه، مشاركتی های فناوری توسعه توسط توجهی قابل طور به ها شبكه اطالعات - بیرونی سطح -8 

 :است زير قرار به گرايی ارتباط اصول

 . ودش فراهم رويكرد بهترين انتخاب امكان و.  شده ارائه جامع( ديدگاهی) تا است متنوعی های ديدگاه نیازمند دانش و يادگیری: 1 اصل 

 . است اطالعاتی منايع يا ويژه های گره ارتباط واسطهب شبكه تشكیل فرايند پادگیری: 2 اصل

 .است مستقر ها شبكه در دانش: 8 اصل

 .شود می تسهیل توانمند فناوری توسبط يادگیری و باشد داشته وجود بشری غیر تجهیزات در است ممكن دانش: 4 اصل

 .دشو می دانسته اكنون هم كه است چیزی آن از مهمتر دانستن بیشتر ظرفیت:۶ اصل

 (پذير پايان فرايندهايی و ها حالت نه) اند پیوسته و مداوم فرايندهايی يادگیری و دانش: ۵ اصل

 .است امروزی افراد ای هسته مهارت مفاهیم و ها ايده ها، زمینه بین معنايابی و الگوها شناسايی و ها ارتباط ديدن توانايی: 7 اصل

 .گراست ارتباط فعالیتهای تمام هدف( آمد روز و معتبر دانش) دقت ز3 اصل

 .است يادگیری فرايند يک خود سازی تصمیم: ۱ اصل

 

 58کوانتوم  یادگيري  -10
 كوانتومی يادگیری.[15]  است گرديده كوانتومی يادگیری رويكرد ظهور به منجر آموزش، در خطی غیر رويكردهای كشف برای جستجو

 كوانتومی، يادگیری رويكرد.[43] است يادگیری فرايند به۶۱افزا  هم گیری رويكردیياد و آموزش عرصه در مهم های نوآوری از يكی عنوان به

 .[20] است نموده تعديل آموزشی مقاصد منظور به را آن و گرفته عاريه به فیزيک از را كوانتوم اصطالح

 :است زير مفروضه پنج بر مبتنی كوانتومی يادگیری

 نظر مورد را يادگیری فناورانه و فرهنگی اجتماعی، رفتاری، شناختی، ابعاد كوانتومی يادگیری: است بعدی چند ای پديده يادگیری -1

 .دهد می قرار

 های طرح در يادگیری ترتیب، همین به نیست؛ بعدی تک دانش ساختار: دهد می روی مختلف های طرح در همزمان يادگیری، -2

 .بخشد می وسعت و عمق يادگیری به ها طرح اين متقابل ارتباط. دشو می ارائه تكنولوژيكی و ، معنوی اجتماعی، ، عاطفی شناختی،

 ادهاستف خود ذهنی های ظرفیت از كسری از تنها انسان: باشند می موجود نهايت بی كه است ای بالقوه های قابلیت شامل يادگیری -8

 .ددار وجود نامحدود پتانسیل رشد، و يادگیری تجربه، آفرينندگی، برای انسان در. كند می

 هدد می اجازه كوانتومی يادگیری: شود می سازی مدل هولوگرافیک واقعیت در و است   هولوگرافیک و گرا كل ماهیت دارای يادگیری -4

 مجازی جهان آن، در كه كند می ايجاد را ای تجربه دو، اين ادغام. شود ادغام ملموس جهان با نهفته و نامرئی جهان يک عنوان به مجازی دنیای

 .يابند می واقعیت يادگیرنده برای و شوند می ادراك جهان يک عنوان به وس،ملم و

                                                           
۶3 .Quantum   
۶۱ . Selman et al 
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 ای شبكه رفتاری، رويكرد وار ماشین طرح برخالف كوانتومی يادگیری محیط: هستند زنده های سیستم يادگیری، های محیط -۶ 

 .[24] باشد می تحول و ریسازگا فراگیری، حال در مستمر بطور كه است روابطی از پیوسته بهم و پويا اورگانیک،

 

 عناصر یادگيري کوانتومی  -1-10

 رايندف حیاتی عناصر عنوان به كه كوانتومی يادگیری در انرژی تولید عناصر گردد، می ايجاد ذهنی انرژی نوعی كوانتومی يادگیری در

 .[15]شوند می تقسیم دسته دو به شوند می شناخته يادگیری

 . شوند می شامل را محیط و  جو ،   پايه يعنی عنصر سه زمینه، عناصر(  :زمینه) فرهنگ

 .باشند می شناخت عناصر دربرگیرنده ، تعمیق و   ارائه ، طرح( :محتوا) شناخت

 ستراتژیا با مطابق آموزشی برنامه محتوای ارائه محتوا، عناصر كه حالی در باشند می آموزش برای مناسب بستر كننده فراهم زمینه عناصر

 .[35]گیرند می بر در را فراگیران نیاز مورد یآموزش های

 سیستم .[27] شود می يادگیری در شكست به منجر دو، اين ناهماهنگی و جدايی گردند، هماهنگ هم با بايد عناصر دسته دو اين

 هماهنگ را حتوام با فراگیر و مدرس با فراگیر فراگیر، با فراگیر بین تعامالت حالیكه در شناخت، و فرهنگ عناصر بر تمركز با كوانتومی يادگیری

 .[20]گردد می عاطفی اجتماعی و آموزشی اهداف تحقق به منجر كند می

 

 کوانتومی یادگيري نمودن عملياتی شيوه- 2-10

 جديد آموزشی محتوای دادن پیوند برای فراگیران در تجربه نوعی ايجاد يادگیری؛ برای فراگیران در انگیزش ايجاد و توجه نمودن متمركز

 عالف مشاركت جلب طريق از نامیدن و شناخت برای ذهن طبیعی نیاز از گیری بهره دار؛ معنی يادگیری ايجاد جهت آنان  شناختی ساختار با

 زا فراگیران درك میزان بررسی خود؛ جديد های آموخته دادن نشان برای فراگیران به دادن فرصت شده؛ هدايت سواالت به پاسخ در فراگیران

 راگیرانف موفقیت از تقدير و مطالب؛ تكرار و تمرين در فراگیران تكالیف چهارچوب  تعیین منظور به آنان به بازخورد و شده داده آموزش بمطال

 تدريس راهبردهای.[27] شود شود می استفاده آنها از كوانتومی تدريس در كه هستند راهبردهايی جمله از آموزشی، محتوای يادگیری در

 .[32] سازند می متصل فراگیران بلندمدت حافظه به را ها داده مناسبی شیوه هب كوانتومی

 استفاده با همچنین و محیط با تعامل در خود های قابلیت توسعه طريق از فراگیران كه است باور اين بر مبتنی كوانتومی تدريس استراتژی

 افراد كه است باور اين بر قوياً كوانتومی تدريس. بیاموزند دار معنی طور به را آموزشی محتوای توانند می  تأيید و ، بسط ،  اكتشاف فرايند از

 راهبردهای اصلی گیری جهت .[22] باشد چالشی و  فعال خوشايند، كه بود خواهد اثربخش هنگامی يادگیری و گیرند می ياد متفاوت بطور

  باشد جذاب و دار معنی اكتشافی، فعال، يادگیری كوانتومی، تدريس

 جایب كوانتومی تدريس   ، امنیت اصل ،   تقويت و محتوا توالی ،اصل كالمی ارتباط اصل نیازها، سنجش اصل: كوانتومی تدريس ولاص

 .[32] دارد تأكید تنوع بر يكنواختی بر تأكید
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  کلی گيري نتيجه و بحث
 یریيادگ های نظريه نخست منظور، اين برای. است غالب های پارادايم در يادگیری فرايند و قلمرو ماهیت، ترسیم پژوهش، اين اصلی هدف

  دو ینهمچن و غالب های درپارادايم سازمانی يادگیری وسپس شد بررسی ها  نظريه گیری شكل نحوه و شده مرور آنها فلسفی مبانی به نظر با

 و گرايی تشناخ رفتارگرايی، مانند هايی نظريه بقال در يادگیری سنتی های نظريه. گرفت قرار بررسی مورد وكوانتوم پیچیدگی جديد پارادايم

 رويكرد ود به واكنشی نظريه اين. است گرايی ارتباط نظريه قلمرو، اين در جديدتر های نظريه از يكی همچنین،. اند شده معرفی گرايی سازنده

 به رفراگی به تواند می دانش نخست، درويكر طبق. است سنتی يادگیری های نظريه دهی شكل در «دانش ساخت» و «دانش انتقال» بنیادی

 مدير، نقش ند،فراي اين در و است شدنی ساخته فراگیر وسیله به بلكه نیست انتقال قابل دانش دوم، رويكرد در اما شود، منتقل آن پذيرنده عنوان

 فراگیر یلهوس به تواند می نه و شود تقلمن تواند می نه دانش گرايی، ارتباط نظريه براساس كه حالی در. است دانش ساخت فرايند گری تسهیل

 بر و ندنیست كامل يادگیری های نظريه از يک هیچ. كند می رشد و گرفته شكل جوامع، و افراد از ای شبكه در دانش بلكه شود تولید و ساخته

 آموزشِ اسبمن رفتارگرايی، كلی طور به .باشند آشنا ها نظريه اين مجموعه با مدير است بهتر بنابراين كنند، می تأكید يادگیری از خاصی نوع

 ناسبم گرايی ه سازند باالخره و العمر مادام و دمحور خو يادگیری بالینی، تفكر انتقادی، تفكر آموزش مناسب گرايی شناخت جديد، های مهارت

 های تمسیس طبیعی علوم مسیر از تتبعی به ها مدرنیست. باشد می ارتباطی تهای مهار و بالینی گیری تصمیم مسأله، حل تهای مهار آموزش

 خود كه یانعكاس حلقه نوعی كردن اضافه با و دهد، می پیوند باز های سیستم به را سازمانی يادگیری ی ايده كه كنند می ايجاد را سايبرنتیک

 فعالیت ازیس يكنواخت  یشترب مبنای گر اصالح خود های سیستم.  بگیرند ياد توانند می ها سیستم ؛يعنی سازند می میسر را سیستم آگاهی

 ردمو را عملكرد ارزيابی و مالی حسابداری اطالعاتی، های سیستم نظیر كارها و كسب در عمل متداول شیوه كه.  دهد می شكل را سازمانی های

 می شكنی شالوده ها درنم پست ، ها مدرنیست مقابل در. نیست نوآوری فزاينده حجم پاسخگوی يكنواختی اين امروزه اما.  دهد می قرار تاكید

 ديدهپ عنوان به ها سازمان فهم به اتكا با ها مدرن پست از برخی.  كنند می پیروی هنر ،از يادگیری در طبیعی علوم از پیروی جای به و كنند

 ایه سیستم تر ننمادي های جنبه كردن تر روشن برای ادبی نقد و شناسی زبان های تئوری به زبان در يافته تجلی و ساخته اجتماعی ای

 هايتان ولی ، كنند می نگاه ها پديده به متفاوت ای گونه به ها مدرن پست اگرچه.  شوند می متوسل فیزيكی های سیستم مقابل در اجتماعی

 و است دیفر امری يادگیری غالب، های پارادايم در .[5. ] دارد وجود ها مدرنیست مفاهیم و دانند می مهم آنها كه آنچه بین همخوانی نوعی

 اهمیت تأيید ضمن پیچیدگی پردازان نظريه ولی.  است فرد ذهنی فهم به عینی دانش تبديل و انتقال فرايند يعنی يادگیری كه است اين تصور

 اين،بنابر دانند؛ می شده توزيع پیچیده، سیستمهای را ذهن عوض، در بلكه كنند، نمی محدود جايگاه اين در را ذهن يا شناخت زمینه، و بافت

 رفاص يادگیری غالب، پارادايم در رايج های ديدگاه برخالف. است فراتر آنها از ولی بوده مختلف افراد آگاهی شامل كه است نوپديد امری «ذهن»

. است دهفاي یب و عملی غیر مطلبی است، يادگیری علت تجربه» كه عقیده اين و نیست معتقدند، رفتارگرايان كه چنان آن «رفتار اصالح و تغییر»

 رفتاری و فیزيكی زمان هم كه است يادگیرنده در دگرسازی نوعی يادگیری عوض، در دانست يادگیری انگیزاننده و محرك صرفا توان می را تجربه

 خاص تجربیات به مشروط يادگیری گرچه رو، اين از. شود می محسوب ساختاری دگرگونی نوعی شناختی، زيست منظر از امر اين. باشد می

 خطی لتع های مؤلفه مخالف اخیر ديدگاه اين. بیرونی محرك يک معلول نه شد با می يادگیرنده پیچیده تجربی زيستی ساختار معلول اما ،است

 فاسیرت شود، فهمیده پیچیده و مشروح فرايندهای برحسب يادگیری كه هنگامی ديگر، عبارت به. باشد می غالب های پارادايم در گرايی تعین و

 های تالش بايستی بلكه شد با نمی طبیعی جهان وضعیت همانند گرايی تعین اينجا در همچنین،. داشت خواهند نارسايی معنای خطى على

 بررسی و نقد پژوهش موضوع دراين )211۵( سوماراوديويس.)گیرد صورت يادگیری و تعلیم قلمرو در گرايانه تعین های تبیین ارائه برای جديدی

 موضوع با هرابط در مختصر پیشنه ابتدا راستا اين در. دادند قرار موردبررسی حوزه را اين صاحبنظران نظرات از استفاده با یسازمان يادگیری نظريه

 برمی میالدی 1۱۱1 دهه به سازمانی يادگیری به سازمان و مديريت حوزه محققین جدی اقبال دهد می نشان كه گرديد ارائه سازمانی يادگیری

 ادگیریي تعريف با رابطه در. است مديريت و سازمان به مربوط مطالعات در سازمانی يادگیری موضوع بودن جديد دهنده نشان مساله اين كه گردد

 و سردرگمی موجب كه سازمانی يادگیری ايده از تجويزی و تحلیلی رويكرد دو طرفداران های برداشت و تفسیرها در اختالف وجود به سازمانی

 می نهچگو شرايطی چنین در كه شد مطرح سازمانی يادگیری نظريه به انتقاد و ابهام اين نتیجه در و شد اشاره است شده خصوص اين در ابهام

 يادگیری ، پارادايمی تحلیل قسمت در. شد خواهد حاصل آن اجرای از منافعی چه و نمود اجرايی را سازمان يک در سازمانی يادگیری توان

 قرار ررسیب مورد كوانتوم و ،پیچیدگی اجتماعی برساختگرائی ، انتقادی مدرنیست، پست تفسیری، ، درنیستم های پارادايم غالب در سازمانی

 به ندكیا بسیار مطالعات اما است، رسیده انجام به سازمانی يادگیری كردن تئوريزه و تعريف با رابطه در كه ای عديده مطالعات علیرغم. گرفت

 های  يافته هك آنجا از ديگر، طرفی از. است پرداخته يكديگر با آنها مختلف ابعاد مقايسه و سازمانی يادگیری به مختلف های پارادايم نگاه بررسی

 رایب كه است  پارادايمی و نظری چارچوب به وابسته شديدا اجتماعی علوم حوزه در ديگر تحقیق هر يا و سازمانی يادگیری با مرتبط تحقیق

 مدرن پارادايم در. شود می برخوردار ای ويژه اهمیت و جايگاه از ها پارادايم اين بررسی لذا گیرد، می قرار استفاده مورد مطالعه ريزی قالب

 می  یا حلقه دو و ای حلقه تک صورت به  يادگیری و شده يادگیری كنترل و قدرت به اندكی توجه و بوده سازمانی يادگیری  عامالن كاركنان
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 مدرنیست همانندو بنیادی اصالحات نه بازسازی و ترمیم منزله به وتغییر بوده  سازمان ومحیط بستر بر مبتنی يادگیری تفسیری پارادايم در باشد

 ها فسیریت همانند نیز  مدرن پست  پارادايم در.  است يادگیری  كنندۀ كنترل ومدير تغییر بدون قدرت توزيع شرايط و بوده انتقادی كمتر ها

 و كند می عمل جديد ويادگیری دانش،تجارب فیلتر قبلی يادگیری ولی است فرهنگی و اجتماعی زمینه در  دهيادگیرن تعامالت حاصل يادگیری

 اعمال توزيع زا سازمانی يادگیری انتقادی پارادايم در. است دانش ساختن كلید كالمی وارتباط است وگفتمان دانش  چندگانه برتفسیرهای مبتنی

 هگرفت نظر تغییردر عامالن عنوان به سازمان اعضای. است توانا و محدود موجود ساختارهای ی وسیله به لاعما اين و يابد می تكامل اجتماعی

. اشدب اختیارمان در بهتری سازمان و پويا يادگیری تا دهد، می قرار فشار تحت را سازمان فشارها از منبعی عنوان به سازمانی ويادگیری شوند می

 جای به ای لقهح وسه  ای حلقه دو يادگیری الگوی و بوده سازی وشبكه سازی وشبیه برالگوسازی مبتنی ازمانیس يادگیری پیچیدگی پارادايم در

 و شناسی شناخت شناسی، هستی ماهیت. دهد آموزش را نشده بینی پیش های يادگیری نیازمند های گروه بايد ورهبری بوده ای حلقه تک

 هستی یگراي قطعیت و لیستی رئا ماهیت زيرا گیرد؛ نمی قرار نیست مدرن پست گستره در كه دهد می نشان پیچیدگی نظريه شناسی روش

 اثبات يم پارادا به را پیچیدگی علم آشوب، تئوری حوزه در خصوص به پیچیدگی پردازان يه نظر استفاده مورد قیاسی های وشیوه آن شناسی

 راف پارادايم به را آن پیچیدگی تئوری شناسی شناخت در دانش فیزيكی درون و بودن ای زمینه ماهیت درك ؛ كند می نزديک بهتر گرايی

 عامل بر نیمبت سازيهای شبیه تفسیری/ كیفی  و ظهورگونه ، گرايانه كل چارچوب. كند می يكتر نزد هرمونتیک به خاص طور به و اثباتگرايی

 اهداف قطري از توان نمی ديگر كه دارد را پیام اين مديران برای پیچیدگی ی نظريه. است اثباتگرايانه فرا گرايی جهت نوعی دهنده نشان نیز

 می ظهور زمان جريان در تغییرات و رخدادها بیاموزند بايد مديران. كرد اداره را سازمانها شده، تعیین پیش از منطق طريق از يا مراتبی سلسله

  ريزی طرح جای به بايد آنها. هستند تغییر اين از بخشی نیز خود مديران كه بدانند وبايد كنند

 كننده  تبیین و زااف هم فرايند يک سازمانی يادگیری  كوانتوم پارادايم در بیانديشندو تغییر فرآيند سازی روان به سنتی، شكل به كنترل و

 ديدج محتوای صالات و قبلی های ويادگیری ها آموخته ساختن فعال به  معتقد  ها مدرنیست پست وهمانند است يادگیری مبهم های جنبه ی

 توان یم آنها از هريک های مناسبت و ها قابلیت به توجه و سازمانی يادگیری با رابطه در مختلف های پارادايم نگرش تحلیل با باشدعبارتی می

 بندی جمع و نتیجه نوعی به 4جدول. بخشید توسعه و بهبود تحقیق طراحی يا و شناختی روش ابعاد در را سازمانی يادگیری مطالعات كیفیت

 .است بحث اين
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 آن مربوط هاي ونظریه یادگيري با آن وارتباط ها پارادایم بنيادي مواضع خالصه - 4 جدول

 كوانتم پیچیدگی انتقادی پست مدرنیسم تفسیری مدرنیسم پارادايم

هستی 

 شناسی

 مطلق( يیواقع گرا( 

 یایجامعه مثل دن 

 یعیطب

 ارائه علت و  امكان

 معلول

 ش بینی پذيری پی

 كامل

 علیت خطی 

 قطعیت پذيری 

  جامعه متفاوت از

 یعیطب یایدن

 انسان به  یآگاه

 شدت بامعنا است

 یذهن تجربه 

 ینیجامعه نه ع

 سمیدئاليا 

 نام انگاری 

  منتفی شدن دانش

 عینی–ذهنی 

 منتفی شدن ذهن 

 شیقابل پ ریغ 

 ینیب

  عدم وجودهیچ

گونه واقعیت ودانش 

 عینی

 یایتفاوت دو دن 

و ی اعاجتم

 یعیطب

 در جهت  یآگاه

 دارد.  ارزش رییتغ

 )واقع گرايی )پیچیده 

  هم زيستی قطعیت

 وعدم قطعیت

 روابط غیر خطی 

  پیش بینی محدود

 وعدم قطعیت

 كل گرايی 

 گذارهای مرحله ای 

 هم  تكاملی 

 اصل عدم تعیّن 

 كل گرا 

 عدم پیش بینی 

 علیت غیرخطی 

 یذهن تیواقع 

معرفت 

 سیشنا

 اثبات گرايی 

  یتجرباصول 

 پنج گانه حواس 

 تیكشف عل هدف 

  تئوری حقیقت

 متناظر

  عین–تمايز ذهن 

 دانش عینی 

 قوانین جهانشمول 

 تدريجی گرايی 

 ریخلق تفس 

 توسط مردم

 و  يیچرا درك

 یارهیتفس یچگونگ

 مختلف

 تفسیر گرايی نسبی 

 گرا

  دانش به عنوان

 يک بازی زبانی

  هیچ شكلی از

دانش از مزيت 

شناخت شناسانه 

 نیست برخوردار

 تجربه +  تیاهم

 ریامكان فهم غ

 یتجرب

 یچگونگ درك 

رخدادها)فراتر از 

علت و معلول 

 ساده(

 راگ تفسیرگرايی واقع 

 فرااثبات گرايی 

  عین : –تمايز ذهن

 مساله ساز

  ماهیت زمینه ای

 دانش

 تعمیم پذيری محدود 

 كثرت 

 تدريجی گرايی 

 تیقطع اصل عدم 

 يیگرا نهیزم 

 ینیصرفاً ع تیواقع 

 ستین

 ینگرش چند بعد 

روش 

 شناسی

 قانون بنیاد 

 مدل قیمدل تحق :

 یاسقی – یاهیفرض

 یریاندازه گ امكان 

 رفتار یكم

 از ارزش بودن یخال 

 ايده نگار 

 با  نییتب نيبهتر

 یمحدودساز

)مكان و تیواقع

 زمان خاص(

 و  اتیتجرب درك

 مردم یذهن ریتفاس

 از ارزش  یآزاد

 ممكن است ریغ

  مدل های تحويل

 وتحلیلی گرا

 قیاس گرايی 

  استیالی كمی

 سازی

 تیدرك كل 

 یاجتماع یایدن

 دی)مطالعه اجزا مف

 (ستین

 یساز یكم 

 یامكان دارد ول

 ستین دیمف

 مهم  یطرفیب

از  یاست اما عار

ارزش بودن نه 

است و نه  دیمف

 مطلوب

  شیوه های كلی

 نگرانه)شبیه سازی(

  استفاده از شیوه های

 تحلیلی وقیاسی

 شیوه های كمی 

 وكیفی

 نیتمركز تعامالت ب 

 اجزا

 

   مدل سازی

 هولوگرافیک

 بر  یمبتن یراهبردها

 مغز

 یها کیتكن 

 پر شتاب یریادگي

  تمركز بر روابط كل و

 جزء

 نوع دانش

 

دانش عینی  -

 )تجربی(

 تيمحدود چیه -

 یدرون

 یشرویدانش و پ یبرا

 ندارد. وجود بشر

انتقال دانش بدون  -

 دهد. یرخ م رییتغ

 دانش ذهنی -

 غیر قابل ذخیره -

 طيوابسته به شرا-

 دانش تابع بستر -

دانش ذهنی )  -

 تعقلی(

 مسئله محور -

دانش مبتنی -

 برتجربه

شناخت ساختنی  -

 است

 کيدر  شدانوجود  -

 یبافت اجتماع

 نسبی است -

دانش معموال  -

است تا  یضمن

 حيصر

و انتقال  جاديا -

 کي حيدانش صر

ی اسیس نديفرا

 است

دانش توزيع شده  -

 )ارتباطی(

به خاطروجود  -

پیچیدگی و عدم قطعیت 

محدوديت های مهمی بر 

سر دانش وپیشرفت بشر 

 وجود دارد

 دگاهيد ازمندیدانش ن-

 ا جامعت  متنوع یها

 یا دهيپد دانش  -

 یچند بعد

مان تمركزهمز -

 نديبرمحتوا و فرا

 دانش تابع بستر -

 یچرخه ا دگاهيد -
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خارج افراد  دانش در -

  یدر حافظه سازمان و

 ذخیره شده

وجود دانش در شبكه - 

 ها

يادگیری 

 سازمانی

 

 یكاركرد رويكرد -

كاركنان عامالن  -

 يادگیری سازمانی

به  یتوجه اندك   -

قدرت و كنترل 

 شده یریادگي

مشكل يادگیری    -

 محور

 ستمیسمبتنی بر -

ل كنتر و کیبرنتيسا

 بازخورد

 حلقهی تک ریادگي -

 و حلقه ایی و دا

بر  یمبتن یریادگي -

ومحیط  بستر

 سازمان

 رمبتنی ب یریادگي -

 ی وتحرك اجتماع

 یساختاراشتراك

نه   دانش افراد

 فردی

 یریادگي -

 یمشاركت

تنها به  یریادگي -

 یرسم یسازمان ها

 شود یمحدود نم

به موضوع قدرت  -

 شده یتوجه اندك

 يادگیری وتغییر -

و  میبه منزله ترم

ه ن یبازساز

 یادیاصالحات بن

و  یكمتر انتقاد -

قدرت  عيتوز طيشرا

 رییبدون تغ

مدير كنترل كنندۀ  -

 يادگیری ودانش

حاصل يادگیری  -

  رندهیادگي تعامالت

و  یاجتماع نهیدر زم

 استی فرهنگ

دانش ويادگیری -

قبلی فیلتر 

دانش،تجارب 

 ويادگیری جديد

يادگیری مبتنی بر -

 تمرين استداللی

بتنی ميادگیری،  -

 ه چندگان یرهایتفسبر

 استدانش وگفتمان 

يادگیری درونی -

 است

حاصل دانش  -

 ويادگیری فهم است

همه دانش ها  -

ه ب ستهو و اب ینسب

 است فرد

 

سازمان  یاعضا  -

به عنوان عامالن 

 رییتغ

 رییتغ جاديا  -

 قياز طر یاجتماع

افراد و  یآزادساز

 دیاز ق یگروه ها

و  ديعقا

 یساختارها

 یسازمان محدود

به عنوان   -

از فشارها  یمنبع

سازمان را تحت 

 یفشار قرار م

 یریادگي تادهد، 

داشته و  ايپو

در  یسازمان بهتر

 باشد. ارمانیاخت

يادگیری    -

 سازمانی

اعمال  عياز توز

تكامل  یاجتماع

 نيو ا ابدي یم

 ی لهیاعمال به وس

ی ساختارها

موجود محدود و 

 توانا است.

 دوی ریادگي یالگو -

وسه حلقه ای   یا حلقه

 یا حلقه کت یبه جا

 گروه های بايد رهبری-

 يادگیری های نیازمند

 را نشده بینی پیش

 دهد آموزش

مبتنی برالگوسازی  -

وشبیه سازی وشبكه 

 سازی

 یخود سازمانده -

 

 هم افزا یكرديرو -

 یانرژ ینوع جاديا -

 یذهن

 یجنبه ها نییتب  -

 یریادگيمبهم 

 تينها یب  تیقابل -

 موجود

 ک،یاورگان یشبكه ا -

 وستهیو بهم پ ايپو

در   یریادگي -

 خودآگاه و ناخودآگاه

فعال ساختن آموخته  -

و اتصال  یقبل یها

 ديجد یمحتوا

تمركز بر عناصر   -

 فرهنگ و شناخت

  لهیبوس یریادگي -

 یرسازيصوت

انطباق آموزش با  -

 یریادگيسبک 

مطبوع بودن جو و  -

 نديفرآ

 ی نظريه

 دگیریيا

 

 رفتار گرايی

 شناخت گرايی

برساخت گرايی 

 اجتماعی

 

 سازنده گرايی

 

 

- 
 هوش چندگانه ارتباط گرايی
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