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در  ــژه  وی ــه  )ب ــت  کیفی ــت  مدیری ــات  ادبی  در 
T.Q.Mــد مانن ــی  کیفیت ــدون  م ــای  ــدل ه  م

از  ــی  یک ــوان  عن ــه  ب ــازمانی  س ــری  یادگی  از 
ــای اجرای این  ــن و موثرترین پیامده ــی تری اصل
ــوان فعالیت های  ــود و می ت ــت ها یاد می ش فعالی
ــمار  ــت را از جمله آغازگران یادگیری به ش کیفی
آورد. آن چه که از این ادبیات حاصل شده است، 
ــل مربوط به  ــق بین عوام ــای ارتباطی عمی گوی
ــازهای یادگیری  فعالیت های کیفیت و توانمندس
ــازمانی این  ــری س ــات یادگی ــت که در ادبی اس

توانمندسازها، قابلیت یادگیری نامیده می شوند.

بهبود مستمر و کایزن
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ــال1900  س ــه  ب ــازمانی  س ــری  یادگی ــوم  مفه
ــال یادگیری به  ــالدی هنگامی که موضوع انتق می
ــش و بهبود  ــرکت، برای افزای ــر کارکنان ش دیگ
ــن مفهوم در  ــد برمی گردد ای ــازمان مطرح ش  س
سال 1963به عنوان یک پدیده ی سازمانی در ادبیات 
ــد. مسلم است که اگر حتی موفق ترین   معرفی ش
ــند، ممکن  ــر یادگیری باش ــازمان ها دچار فق س
ــت به حیات خود ادامه دهند. اما هرگز تمامی   اس
ــه ی ظهور نخواهند  ــای خود را به منص قابلیت ه
ــاز این یادگیری است،  رساند. اما آن چه زمینه س
ــت که  مفهومی تحت عنوان قابلیت یادگیری اس
ــازمانی مطرح شده  از دهه ی 1990 در ادبیات س

است.
ــوم قابلیت ــب نظران از مفه ــال 1990 صاح  از س
ــه  ب را  آن  و  ــد  نمودن ــتفاده  اس  )capability(
ــع و توانایی ها  ــک مفهوم عمومی از مناب عنوان ی
بکار بردند. آن ها چنین عنوان نمودند که قابلیت 
ــی است که یک مزیت  محوری، مجموعه ی دانش

رقابتی را ایجاد و متمایز می کند.
ــازمان بدون قابلیت یادگیری تمایل بیش تری  س
به بازسازی راه حل خود دارد، تا سرمایه گذاری و 

صرف زمان برای تغییر و بهبود. 
ــه معنای  ــازمان ب ــاد قابلیت یادگیری در س ایج

دستیابی به بهبود است.
ــان قابلیت یادگیری را  ــال 1995 کارشناس در س
ــازمان در  اینگونه معرفی کردند: »توانایی یک س
ــود و عبور  ــی از تجربیات خ ــری درس های یادگی

دادن آن ها از زمان و مرزها«
در سال 1999 محققان تعریف زیر را برای قابلیت 
یادگیری ارایه دادند: »ظرفیت ایجاد ایده و تأثیر 
ــطه ی  ــدید و عبور از مرزهای چندگانه به واس ش

شروع و ابتکارهای خاص مدیریت.«
امروزه انتقال دانش، بسیار طبیعی و آموزش علوم 
ــیار ضروری و باالبردن آگاهی ها، الزم  جدید، بس
ــددی، پیچیدگی و چند  ــد.مطالعات متع می باش

ــن نموده  ــت یادگیری را روش ــدی بودن قابلی بع
ــد که ایجاد  ــان می ده ــد. نگاهی به ادبیات نش ان
ــت در درجه ی اول بر پایه ی تعهد قوی  این قابلی
ــبت به یادگیری است. این تعهد بیان می کند  نس
ــردی در رابطه با  ــه مدیریت باید یک دید راهب ک
ــری را ایجاد و تثبیت کند که آن را به یک  یادگی
عنصر مرکزی قابل دسترس و یک ابزار ارزشمند 
ــت یابی به نتایج بلند مدت نماید.  برای تأثیر دس
ــش یک رهبر را در  ــت مدیریت باید نق و در نهای
فرآیند تغییر ایفا کند و مسؤولیت ایجاد سازمانی 
ــازی خود و  ــه توانایی بازس ــه عهده بگیرد ک را ب
ــد. فضای  ــته باش مواجهه با چالش های نو را داش
ــش و تجربه کردن  ــای نو، آزمای ــاز برای ایده ه ب
ــامل  ــویق می کند. از آن جا که فضای باز ش را تش
ــتجو برای راه حل های انعطاف پذیر و نوآورانه  جس
ــده را برطرف  ــاری و آین ــکالت ج ــت که مش  اس

ــار خطرپذیر  ــگری نیاز به رفت ــی نماید، آزمایش م
ــت را ترویج می کند.  ــی دارد که خالقی و فرهنگ
ــک ضمیر جمعی  ــر پایه ی ی ــت یادگیری ب قابلی
ــه عنوان  ــازمان ب ــی کند س ــک م ــت که کم اس
ــامانه نگریسته شود که هر عضو باید به منظور   س
ــت بخش همکاری  ــت یابی به نتیجه ی رضای دس

نماید.
ــکیل دهنده ی  ــای تش ــراد و بخش ه ــه ی اف کلی
سازمان باید چشم انداز روشنی از اهداف سازمان 
و چگونگی عملکرد خود داشته باشند. به روشنی 
ــت که تنها مزیت رقابتی پایدار، سرعت  واضح اس
یادگیری افراد و سازمان است، یادگیری سازمانی 
ــای ذهنی  ــا، دانش و مدل ه ــالل دیدگاه ه از خ
ــترک به وجود می آید. از آن جا که یادگیری  مش
ــته  ــازمان جریان داش ــتمر در س باید به طور مس
ــتیم که از قابلیت های  باشد، نیازمند افرادی هس

تکنیکی و فردی خوبی برخوردار باشند.
یک بخش کلیدی در یادگیری سازمانی، گسترش 
ــتن  ــتراک گذاش ــش بر پایه ی انتقال و به اش دان
ــده  ــب ش ــت که به صورت فردی کس ــش اس دان
ــش درونی دانش، به  ــت. انتقال به معنای بخ اس
ویژه از طریق مکالمه و ارتباطات بین افراد است. 
ــرایط   گروه های کاری یا مالقات های کارکنان ش
ــورت آزاد  ــاعه ی نظرات به ص ــده آلی برای اش  ای

می باشد.
ــای کاری در پرورش  ــروه ه ــش پایه ای این گ نق
ــروه های چند  ــا تأکید بر گ ــازمانی ب یادگیری س
ــتراک  ــراد با به اش ــت. اف ــده اس ــه ذکر ش مهارت
گذاشتن دانش کسب شده ی فردی، در یادگیری 

گروهی شرکت می کنند.
یادگیری گروهی، مهارت تعامل گروهی، از طریق

تکنیک هایی مانند مباحثه است که طی آن افکار 
ــی یابد و انرژی الزم  ــری گروه ها انتقال م و یادگی

برای حصول آرمان مشترک به وجود می آورد.
ــی و آگاهی گروه از مجموع ــن صورت توانای در ای

توانایی افراد بیشتر می شود.
ــار  ــب و انتش مدیریت دانش به معنای خلق، کس
ــه  از جمل ــش  دان ــت  ــت. مدیری و....اس ــش   دان
 الزمه های توسعه ی قابلیت یادگیری است. سازمان 
ــتوار است. دانشی  برپایه ی یک ضمیر جمعی اس
که از درون یا برون سازمان جذب شده است باید 
ــتراک گذاشته شود. در  ــازمان به اش بین افراد س
ــتفاده از فناوری های روز،  ــار، اس جهت این انتش
ــترک، مکالمه و ارتباط  ــای اطالعاتی مش بانک ه
ــمی بین افراد و ... بسیار کارآمد  رسمی و غیررس

است.
ــت یادگیری را  ــد قابلی ــه گفته ش ــان طور ک هم
ــتیبانی  ــامل تعهد و پش ــاختاری چندبعدی ش س
ــترک، دیدگاه  ــی مش ــدل های ذهن ــت، م مدیری
ــامان یافته، کار تیمی و مدیریت دانش )شامل  س
ــری دانش( می توان در  جذب، انتقال و به کارگی

نظر گرفت.
ــوالت محیط،  ــن تغییرات و تح ــرعت گرفت با س
ــازمان ها وشرکت ها ناگریز از تطابق خود با این  س
ــی از مؤثرترین رویکردهای  ــده اند. یک تحوالت ش
ــه به عنوان  ــت ک ــازمانی اس انطباق، یادگیری س
ــازمان،  یکی از توانایی های کلیدی جهت بقای س
ــعه ی الگوها و  ــت. با وجود توس ــده اس  معرفی ش
چهارچوب های مختلف مفهومی و پیشنهادی در 
ــخص  این زمینه، هنوز یک رویه ی مطمئن و مش
ــازمان ها وجود  ــازی موفق آن در س برای پیاده س
ــخص سازمانی  ندارد. به عبارت دیگر، راه حل مش
جهت دست یابی به این قابلیت در ادبیات موضوع 

توصیه نشده است. 
ــاب از عدم  ــرای اجتن ــخص ب ــده ی مش ــک ای  ی
ــازی یادگیری  ــود در پیاده س ــت های موج قطعی
ــزا در  ــرد مج ــک رویک ــوان ی ــه عن ــازمانی ب س
ــارب عملی  ــایر تج ــا س ــب آن ب ــازمان، ترکی س
ــا  ــت. ب ــازمانی اس ــی س ــق فعل ــای موف و ابزاره
ــیاری از  ــواهد بس ــه ی ادبیات موضوع، ش  مطالع
مشابهت های یادگیری سازمانی با مدیریت کیفیت یا 
"Quality Management )به ویژه در خصوص 
)T.Q.M( حلقه های کیفی و مدیریت کیفیت  جامع 
ــول ترین تجارب مدیریت کیفیت،   به عنوان معم

جدای از استانداردهای کیفی( در دست است.
ــان به آن اشاره  یکی از نکات مهمی که کارشناس
ــاخصه ی کیفیت )که  ــتفاده از ش ــد، اس می کنن
ــنجش اثربخشی روش های بهبود کیفیت  برای س
ــاخص های کیفیت  ــوند، مانند: ش استفاده می ش
محصول، تحویل به موقع، درآمد و زمان رساندن 
ــنجش میزان  محصول جدید به بازار و....( برای س
ــازی آن  ــازمانی و موفقیت پیاده س ــری س  یادگی

می باشد.
ــا، عناصر  ــرکت ه ــا و ش ــازمان ه ــیاری از س بس
ــع )T.Q.M( و ابزارهای  ــت جام مدیریت کیفی
ــت کیفی ــن  تضمی ــز  ج ــه  )ب آن  ــه  ب ــته   وابس

ــایر  ــوی س ــده گرفته اند، و در عوض به س را نادی
عناصر رفته اند. بسیاری از مدیران امروزه مجبورند 
ــرمایه گذاری در پروژه های کم ریسک و  که با س
ــهامداران را  ــود کوتاه مدت، انتظارات س دارای س
ــرمایه گذاری در  ــازند. در حالی که س برآورده س
ــه دارای مزایای کوتاه  ــش تر از آن ک T.Q.M، بی
ــد، دارای مزایای راهبردی بلندمدت، به  مدت باش

ویژه یادگیری سازمانی است.
ــا و  ــازمان ه ــه س ــت ک ــان داده اس ــه نش  تجرب
ــی مجدد را  ــه مهندس ــش از آن ک ــرکت ها پی  ش
ــداف کیفی  ــد ابتدا به برخی اه ــاده کنند، بای پی
دست یابند و برخی فعالیت های عملی پیشنهادی 
ــازمانی لطمه ای وارد  را پیاده کنند تا به تعادل س
ــازمان، در  ــاخت های کیفی س نیاید. وقتی زیر س
ــد، سازمان قادر خواهد بود تا خود  جای خود باش
ــای راهبردی  ــی مجدد فرآینده ــرای مهندس را ب
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ــنهاد  ــب و کار آماده کند. صاحب نظران پیش کس
ــی مجدد، می تواند از  می کنند که اجرای مهندس
ــه حلقه ای رخ دهد،که در آن،  طریق یادگیری س
ــود  ــازمان وقتی یاد می گیرد که متوجه می ش  س

ــد، یا این  ــتفاده کن ــی تواند از یک فرصت اس نم
ــت. به این  ــل نیس ــی، قابل ح ــکل خاص که مش
ــی مجدد خود  ــروع به بررس ــازمان ش  ترتیب، س
می کند، و چرایی فرآیندهای موجود را زیر سؤال 

می برد.
ــن زمینه  ــده در ای ــام ش ــات انج ــق مطالع مطاب
ــخص شد که میزان یادگیری در شرکت هایی  مش
ــدار، باالتر بوده و تعداد  با کنترل کیفیت های پای
ــتری از آن ها به سمت اشکال پیچیده تر کار  بیش
ــه بودند. همچنین  ــی و اجرای T.Q.M رفت  تیم
ــه یادگیری  ــه، ک ــب تجرب ــی با کس ــرکت های ش
سازمانی را از طریق اصول بهبود کیفیت مشخصاً 
ــأله( ــرای حلقه های کیفی و تیم های حل مس اج

ــاط این دو حوزه  ــعی در ارتب ــاده نموده اند، س پی
دارند.

ــی و  ــه ی کار تیم ــان، تجرب ــر کارشناس ــه نظ ب
ــه در حلقه های  ــری در خصوص کیفیت،ک یادگی
ــب  ــط اعضا کس ــت )Q.C( توس ــرل وکیفی  کنت
ــلماً این افراد را برای انجام فرم های  می شود، مس
ــای بین  ــم ه ــد تی ــری، مانن ــر  یادگی ــده ت  پیچی
وظیفه ای، آماده می سازد. عالوه براین حلقه های 
کیفی، به عنوان ابزار مناسبی برای آغاز اولین مراحل 
ــنهاد می شوند. ــازمانی پیش تغییر و یادگیری س
 )Q.C( ــرل کیفیت ــارکت در حلقه های کنت مش
ــنا می کند، دانش  ــا ایده های جدید آش افراد را ب
ــعت می دهد و آن ها را تشویق  کیفی آن ها را وس
به تفکر به شیوه ی دیگر، و در مورد ماهیت شغل 
ــث ایجاد عنصری از  ــود می کند. همچنین، باع خ
ــتداللی،  ــود. )اگرچه چنین اس تغییر رفتار می ش
ــد،  با این فرض صورت می گیرد که مدیریت ارش
ــت، و یادگیری سازمانی در  به کیفیت متعهد اس

دستور کار وی قرار دارد(
جنبه های اصلی یادگيری سازمانی که به 

 Q.C مربوط است، و از طریق T.Q.M
قابل دست یابی است می تواند شامل این 

جنبه ها باشد:
1. بهبود مستمر و حل مسأله به صورت بسامان

1.1. عارضه یابی و تعریف مسأله به صورت سامان؛
ــیات(  ــتفاده از داده ها و حقایق )نه حدس 2.1. اس

برای تصمیم گیری؛
ــتفاده از ابزارهای کیفی برای سازمانده ی  3.1. اس

داده ها و تحلیل آن ها.
2. کارتیمی

ــارکت  مش ــد  مانن ــی:  فرهنگ ــر  تغیی  .3 
بیش تر کارکنان، افزایش پاسخ گویی، و گسترش 
ــایل مربوط به مشتری در  معیارهای کیفی و مس

همه سطوح سازمانی
ــازمانی،  ــای موفقیت یادگیری س یکی از کلیده
ساختارهای بهبود مستمر در سازمان هستند. به 
عقیده ی کارشناسان،سازمان هایی که می خواهند 
ــتانداردهای  از طریق اجرای T.Q.M فراتر از اس
ــامانه های کیفی حرکت  ــایر س ISO9000 و س
کنند، به چند دلیل باید دارای یادگیری سازمانی 

باشند:
ــری به طور معمول  ــف( اول آن که چنین تغیی ال
شامل تغییرات عمده ی سازمانی، مانند تغییر در 
فرهنگ، ساختار و رفتار است، و تغییر و یادگیری 
ــت، تغییر به  ــد. در حقیق ــزوم یکدیگرن الزم و مل

عنوان یک نوع یادگیری تعریف می شود.
ــه  ــیار ب ــازمانی و T.Q.M بس ــری س ب( یادگی
ــتمر، نیازمند تعهد به  ــد. بهبود مس هم مربوط ان
یادگیری است. یک سازمان هرگز نمی تواند بدون 

یادگیری چیزهای جدید، بهبود یابد.
ــی یادگیری سازمانی، به  ــرعت و اثر بخش پ( س
ــا منبع مزیت رقابتی، به ویژه در برخی  زودی تنه

صنایع، خواهد بود.
ــان  ــی محققان نش ــای تحقیقات ــی کاره  در برخ
داده اند که اصول مشترک بین T.Q.M و سازمان 
یادگیرنده، شامل کارتیمی، رویکرد سامان، تطابق 

با محیط و توانایی یادگیری سازمانی است.
ــه اجرای  ــت ک ــان داده اس ــج تحقیقات نش نتای
ــر  ــگ حمایتگ ــتر فرهن ــول T.Q.M در بس اص
ــازمانی  ــش یادگیری س افزای ــازمانی، موجب   س
می شود. بنابراین باید پیش از پیاده سازی مفاهیم 
ــر داد، که  ــگ را تغیی ــب وکار، فرهن ــد کس جدی
ــده و مطمئن تغییر  ــناخته ش یکی از راه های ش
ــگ و تبدیل آن به فرهنگ حمایتگر، ممکن  فرهن
ــایر  ــرای اصول T.Q.M یا س ــت از طریق اج اس

استانداردهای مشابه کیفی صورت پذیرد.
ــان اعتقاد  ــی دیگر، بعضی ازکارشناس از دیدگاه
ــزه های کیفی  ــه فرایندهای ارزیابی جای دارند ک
ــازمان ها، می توانند در چهارچوب وسیع تر  در س
ــارکت داشته باشند.  ــازمانی نیز مش یادگیری س
ــایی مناطق  ــی، شناس ــدف نهای ــا که ه از آن ج
ــر، در عین آگاهی از  ــاز اقدامات تغیی بهبود و آغ
ــی به محیط  ــب وکار، و واکنش عمل محیط کس
ــژه یادگیری  ــه وی ــازمانی ب ــری س ــت، یادگی  اس
ــالوه بر این،  ــرات زیادی دارد. ع دوحلقه ای تأثی
تجربه ی ارزیابی، 5 مهارت عمده را در فرد تقویت 
ــای یادگیرنده ضروری  ــازمان ه می کند که در س
ــامان، آشنایی با رویکردهای  است: حل مسأله س
جدید، یادگیری از تجارب دیگران و انتقال دانایی.

ارتباط بین T.Q.M و سازمان یادگیرنده، توسط 
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در این کتاب روش  هاي اندازه   گیري چهار کمیت اصلي فرآیندهاي صنعتي 
ــت و نکات عملي مربوط  ــطح و دبي معرفي شده اس ــامل فشار، دما، س ش
ــزات جانبي هر  ــاي نصب و تجهی ــایزینگ، روش   ه ــب، س به انتخاب مناس
ــت. همچنین روش   هاي مختلف انتقال  ــده اس  یک از این تجهیزات ارایه ش
ــیگنال   هاي آنالوگ و انواع اتصاالت مکانیکي تجهیزات ابزاردقیق معرفي  س
ــاي حفاظت  ــاري و انواع روش   ه ــیم   بندي مناطق انفج ــت. تقس ــده اس ش

تجهیزات در محیط   هاي انفجاري نیز به صورت مختصر بیان شده است.
مطالب این کتاب بر اساس استاندارد IPS تدوین شده است که این موضوع 

از مشخصه   هاي بارز کتاب مي   باشد.

محتواي کتاب:
• روش   هاي اندازه   گیري فشار و تجهیزات جانبي در نصب تجهیزات فشار؛

• روش   هاي اندازه   گیري دما و معرفي ترموول   ها؛
• روش   هاي اندازه   گیري سطح؛

• روش   هاي اندازه  گیري دبي، سایزینگ و انتخاب دبي سنج مناسب؛
ــي و ارتباط آن  ها با گروه  ــاي علمي درگیر در یک پروژه   ي صنعت • گروه ه

کنترل و ابزاردقیق؛
• انواع سیگنال   هاي آنالوگ و روش   هاي انتقال آن   ها؛ 

• انواع روش   هاي اتصال تجهیزات ابزاردقیق به تجهیزات فرآیند؛
• معرفي و دسته  بندی مناطق خطرناک و انفجاري؛

نشاني مرکز پخش: تهران، میدان فردوسي، خیابان ایرانشهر جنوبي، پالک 
16، طبقه   ي سوم، واحد 5

تلفن: 02188535820- 02188535821
www.AutomationSys.Org
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کاربردی اتوماسیون

و کنترل فرآیند

ــت. ــده اس ــنهاد ش ــان پیش تعدادی از کارشناس
 ،T.Q.Mــی کنند که ــنهاد م همچنین آن ها پیش
ــرای رخ دادن یادگیری را  می تواند محیط الزم ب
ــأله ی سامان  فراهم آورد. و نیز بین روش حل مس
ــازمان یادگیرنده، تشابه فلسفی  در T.Q.M و س
 T.Q.M ــر ــد که اگ ــا معتقدن ــود دارد. آن ه وج
ــه عنوان یک  ــود، ب ــفه اجرا ش به عنوان یک فلس
ــی کند و  ــک یادگیری عمل م ــه ی تکنی  مجموع

می تواند محملی برای یادگیری سازمانی باشد.

ــق افزایش قابلیت یادگیری  ــرای فعالیت های کیفیتی برمدیریت تکنولوژی از طری ــی تأثیر اج 1. بررس
ــته، دکتر هدی داورزنی، دکترنسیم  ــازمانی، دکترمحمد اقدسی، مهندس نداسادات خواس و نوآوری س

غنبرطهرانی، ششمین همایش مراکز تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن.
2. آموزش بهبود مستمر در شرکت های صنعتی، مهندس آرمان هاشمی.

ــده جلیل پاکی  3. کایزن در فرهنگ های مختلف، معصومه گرجی )گزینش وتلخیص مطالب ترجمه ش
از منبع kenshu,summer 2004(. ماهنامه مدیریت دانش سازمانی.

4- Hill, F. M., En route to TQM: Organaizational Learning through Quality 
Circles. Training for Quality.
5- Bun.H higashizawa: Kaizen no Hanasha (Talking about Kaizen).
Kikkankongyoshn bunsha.
6- Sechi Fujita:Fuudo to Bunka no shigai ni Yoru Kaizen Katsudo no 
Henka (variations in Kaizen Activity Arising from culturat.and Regional 
Differences) Keiei shisutemu(Management systems).

مــــــنابع:

ت
ری

ــ
دیـ

مـ

بهبود مستمر...




