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 دانشگاه سازمانی

 یگیب رجبدکتر مجتبی 

 لیال حمیدی

 

ا تحت فراگیر شده و تمام جوانب زندگی ر شدت بهدر جهانی که عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات  -چکیده

 منوط به حفظ مزیت رقابتی خود در محیط متغیر حاضر است. ها آنو ادامه حیات  ها سازمان بقا است. قرار داده تأثیر

ناشی  های پیشرفتو اعضایشان با این فناوری و  ها سازماناین مزیت رقابتی نیز تنها در سایه انطباق و سازگاری  حفظ

در  توان میرا  آن سرمنشأمفهومی که  عنوان بهسازمانی  های دانشگاهرسی مقاله حاضر به بر در .باشد می ها آناز 

، دانشگاه سازمانی نظران صاحباست. بر اساس نظرات بسیاری از  شده اشارهجستجو کرد،  1960و  1950های  دهه

که  ازمانیس برونسنتی و  های آموزشمکملی برای  عنوان به تواند می سازمانی درونیک برنامه آموزشی  عنوان به

، قلمداد شود. ر این مقاله، ابتدا پدیده دانشگاه سازمانی تشریح شده است. سپس به ابعاد کنند میکارکنان دریافت 

و مدیریت  وکار کسبسازمانی، ارتباط راهبردی  های دانشگاهبر رشد  مؤثرسازمانی، عوامل  های دانشگاهگوناگون 

 است شده پرداختهسازمانی امروز  های دانشگاهیری الکترونیک و منابع انسانی، مدیریت دانش، فناوری و یادگ

 یادگیری-آموزش-:دانشگاه سازمانیواژگان کلیدی

 

 :مقدمه

 ،ها آننوین اطالعاتی و ارتباطی و همچنین تغییرات ناشی از  های فناوریو  شدن جهانیگسترش فرآیند 

ناهمگون  شدت بهکه  فضایی .را به فضایی رقابتی بدل کرده است ها سازمانحاکم بر  شرایط

موفق خواهند بود که بتوانند با به  هایی سازمانفضای رقابتی  این در بنابراین  است بینی پیش غیرقابل

استفاده را از منابع موجود خود  حداکیر ،ها آننوین و پیشرفته و سازگاری با  های فناوریکارگیری این 

جامع پاسخگوی  طور بهکه نتوانسته است  شده مطر عددی هم مت های نظریهه تاکنون زمانهمین  در ببرند.

همچون مدیریت  هایی نظریه و نیازهای محیط بیرونی باشند. ها سازماننیازهای روبه رشد منابع موجود در 

 اند توانستهخود تا حدودی  نوبه بهسازمانی و...که هرکدام  یادگیری یادگیرنده، های سازمان کیفیت فراگیر،

اخیر تا  های سالمفهوم دانشگاه سازمانی در  شدن مطر  یازهای سازمان و محیط بیرونی باشند.پاسخگوی ن

پیشین در رابطه با رویارویی با تغییرات محیطی و پاسخگویی مناسب  های نظریه خألحدودی توانسته است 
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سازمانی پدیده جدیدی  های دانشگاه اگرچهباید این نکته را یادآوری کنم که  البته را پوشش دهد. ها آنبه 

 و ها سالدر طی این  اما( کارکردشروع به  1972برای میال دانشگاه سازمانی جنرال موتورز در سال ) نیستند

اخیر و  های سال در است. قرارگرفته توجهی بیمورد  آن فرد منحصربه های ویژگیسال پیش مزایا و  چند تا

 طرف ازیک ها سازمانتوسعه منابع انسانی در  های استراتژین با توجه به اهمیت توسعه منابع انسانی و همچنی

و  شده مطر نوین از طرف دیگر مفهوم دانشگاه سازمانی دوباره  های تکنولوژیو  ها فناوری گسترش و

مفصل به بررسی مفهوم دانشگاه  طور بهدر ادامه  (.1) است قرارگرفته نظران صاحببسیاری از  موردتوجه

 .پردازیم می آنمرتبط با سازمانی و مفاهیم 

 

 :دانشگاه سازمانی مفاهیم

داشت  تأکیدخصوصی  های شرکتسازمانی بیشتر بر روش  های دانشگاهاولیه در مورد  های بحث»

اوریخ  میالکه به دنبال اصطالحات و سمبلی مناسب با این قبیل مؤسسات آموزش عالی بودند. )

های روند در شده تأسیس های دانشگاهکی برای (. اهمیت سمبولی1999، کرای  و همکاران 1985

تحت عناوینی همچون  دانشگاه، دانشکده یا آکادمی حاصل شد.  آنسازمانی و آموزش و توسعه 

 .«(2در سطح جامعه کاربرد دارد ) آنمزبور در درون سازمان میزبان و خارج از  های سمبل

ناکامی  و شکست دلیل به که ندهست سازمانی درون آموزشی امکانات سازمانی های دانشگاه»

 طرف از و مدت کوتاه های آموزش و دانشگاهی های آموزش غنی محتوای به دست یافتندر  ها سازمان

 راهبردی یکپارچگی ایجاد طریق از و آمدند وجود به العمر مادام یادگیری به نیاز فراوان دلیل به دیگر

 را سازمانی دانشگاه .آلن .تأکیددارند کارکنان دانش و ها مهارت برافزایش ،کارسازمانی و یادگیری بین

 در ها سازمان به رساندن یاری برای راهبردی ابزاری و آموزشی واحد یک :کند می تعریف گونه این

-سازمان در را سازمانی و فردی یادگیری و دانش که هایی فعالیت هدایت راه از خود اهداف به دستیابی

 .«(3) سازند می مطر  ها

 کنندگان تأمین و مشتریان شگاه سازمانی یک چتر راهبردی برای توسعه و آموزش کارکنان،دان»

است و از طریق ایجاد یکپارچگی راهبردی بین یادگیری و  وکار کسبراهبردهای  تأمین منظور بهسازمان 

 «(4) کند میو دانش کارکنان کمک  ها مهارتافزایش  به ،کارسازمانی
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 و مدت میان های آموزش ارائه به که ساده سازمانی واحد یک قالب در اندتو می سازمانی دانشگاه»

 استفاده یا و سپاری برون وظیفه که کوچک واحد یک ،پردازد می معتبر مدرک اعطای با ،بلندمدت

 داخل در قوی ای حرفه تیم یک تشکیل تا بوده دار عهده را سازمانی خارج آموزشی منابع از مؤثر

 هر حاصل که است آن مهم .کند عمل کند، هدایت سازمان در را یادگیری فرایند بتواند که سازمانی

 .«(5) باشد سازمانی و گروهی فردی، توسعه جهت در کارکنان مستمر یادگیری روش،

یک فرآیند، نه لزوما   عنوان بهسازمانی را  دانشگاه ،2000امریکا نیز در سال  وری بهرهمرکز کیفیت و »

تجارب ضروری یادگیری  ( درکنندگان تأمین از مشتریان و و بعضیطو  کارکنان )که همه س-یک مکان

عالوه  «(6است )کرده  یفتعر ،کنند میمشارکت  وکار کسببرای بهبود عملکرد کاری و افزایش اثرات 

 یناول وجود دارد  آنرویکرد نیز در مورد  دو است، شده ارائهبر تعاریف متعددی که از دانشگاه سازمانی 

 های آموزشکه دانشگاه سازمانی بر روی  پردازد میکارکردی است و به این موضوع  یکردرو رویکرد،

سازمانی امکانات آموزشی درون  دانشگاه :نویسد می باره دراینمیستر » (.7دارد ) تأکیدبهنگام و تازه 

دانشگاهی و  یها آموزشبه غنی  دست یافتندر  ها سازمانسازمان است که به دلیل شکست و ناکامی 

 .اند آمدهبه وجود  العمر مادام های یادگیرینیاز فراوان به  به دلیلو  طرف ازیک مدت کوتاه های آموزش

کارکنان بلکه حتی مشتریان و  فقط نهزیادی در این روند  های سازمانسازمانی با درگیر کردن  دانشگاه

 .«(4) دهند میدر زیر چتر راهبردهای خود قرار  یزرا ن کنندگان تأمین

و  ها مهارت اساسی و نیاز به توسعه مداوم و یکپارچه دانش، های مهارت این رویکرد بر روی»

کیفیت خدمات یا  و تضمین کنندگان تأمینمشتریان و  های شبکهسراسر یک سازمان و  های توانایی

 «(7) کند می تأکیدمحصوالت 

 .شود میسرمایه انسانی سازمان مربوط  دتبلندمراهبردی است که به توسعه  رویکرد رویکرد دوم،»

راهبردهای خلق دانش و مدیریت در سراسر سازمان  بر روی ،کنیم می را تعریفدانشگاه سازمانی  که وقتی

یک طر  فراگیر  عنوان به ای فزاینده طور بهعقاید مربوط به یک دانشگاه سازمانی ». («7) شود می تأکید

 .«(8) استخلق دانش در سازمان رایج  های فعالیت برای یادگیری رسمی و فرآیندها و

 ضرورت دانشگاه سازمانی:

نیز بر روی  آنو تمرکز اصلی  شود میجدید محسوب  نسبتا مفهوم دانشگاه سازمانی یک مفهوم »

سازمانی  های دانشگاه ینهمچن توسعه منابع انسانی است. های استراتژیارتباط بین توسعه منابع انسانی و 



 

 

 

 

 

 

 

 1393ماه اسفند ، نهمشماره                                                    های مدیریت و حسابداریپژوهشماهنامه 

34 

 

از دالیل اصلی  ینبنابرا  «(9) کنند میدانش در سازمان ایفا  یریتو مدسازمانی  در یادگیریسی نقش اسا

منابع انسانی  توسعه ،ها سازماندر  آناخیر و لزوم اجرایی کردن  یها سالاهمیت یافتن دانشگاه سازمانی در 

 .باشد میتوسعه منابع انسانی  های استراتژیموجود در سازمان و 

ایجاد یکپارچگی  آنهدف  که آنطر  دانشگاه سازمانی در سازم سازی پیادهورت اجرا و تنها در ص»

 ها آن های مهارتاعضا و افزایش دانش و  توانمندسازیو همچنین  و کارسازمانیراهبردی بین آموزش 

با  دارای کارایی و اثربخشی الزم خواهد بود و رسالت اصلی خود که سازگاری و انطباق سازمان ،باشد می

 از به اهداف سازمانی است را تحقق خواهد بخشید. یابی دستمزیت رقابتی و  حفظ شرایط متغیر محیطی،

طرفی با توجه به اینکه در دانشگاه سازمانی آموزش اعضا و منابع انسانی موجود در سازمان در مرکز توجه 

 است. توجیهسرمایه انسانی نیز قابل و ضرورت ایجاد دانشگاه سازمانی با توجه به نظریه  یتاهم قرار دارند،

بیشتر  وری بهرهباعث  ها آن های آموزشبر روی منابع انسانی و همچنین  گذاری سرمایهکه  ترتیب این به

 .«(10شد )در آینده خواهد  ها آن

 

 :اهداف دانشگاه سازمانی

 مشترکی ای پایه یازهاین ها سازمان اکیر اما ،شود می ایجاد مختلفی دالیل راستای در سازمانی دانشگاه

 :از اند عبارت اهداف این هرن نظریه طبق بر .دارند

 سازمانی، آموزش_

 تغییرات این از حمایت و سازمانی تغییرات ایجاد_

 آموزش، در گذاری سرمایه_

 سازمان، به تعلق حس ایجاد و شناسی وظیفه مشترک، سازمانی فرهن  ایجاد_

 زی،امرو اقتصاد عرصه در ماندن رقابتی_

 (.11) کارمندان نگهداشت و حفظ به کمک_

 فرآیند است، شده اشاره ها آنخا  به  طور بهکه مطر  شد و در اهداف هم  طور همانبنابراین 

آموزش سازمانی و سازگاری با تغییرات در بطن طر  دانشگاه سازمانی قرار دارد که این نشان از روزآمد 

 .باشد میه سازمانی بودن و همچنین آینده محور بودن دانشگا

 سازمانی: دانشگاه ابعاد
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 خالصه موارد این در توان می را ابعاد این که باشد داشته گوناگونی ابعاد تواند میدانشگاه سازمانی 

 :کرد

 جدید عنوان یک با آموزشی واحد_

 .ها قابلیت و ها شایستگی بر تأکید با شغلی کار راهه توسعه_

 

 :تغییر مدیریت-

 دگرگونی کامل فرایند تسهیل نیز و تغییر کردن هدایت بر بیشتر سازمانی دانشگاه بعد، این در

یا  کرده، آغاز را جدید استراتژی شرکت یک که است زمانی برای گذرا نقش یک این .است متمرکز

 .است جدیدی شرکت تملک یا ادغام فرایند در اینکه

 :رهبری و مدیریت توسعه-

 رهبران و توسعه مدیران بر که است الکتریک جنرال مدیریت توسعه مرکز دانشگاه، این بارز نمونه

 و کند میحمایت  سازمان ارشد مدیریت سطو  از که سازمانی دانشگاه نوع این .دارد تمرکز شرکت

 که شود می باعث بوده، موفق بسیار معموال  است، مدیریت و رهبری توسعه بر فقط ها آن اولیه تمرکز

 .شود تقویت سازمان درونی مدیریت

 (.12) کنندگان تأمین و مشتریان با ارتباط مدیریت_

 و ایجاد دانشگاه سازمانی سازی ظرفیت

که این  رسد میو اقدامات ضروری به نظر  ها دیدگاهبرای ایجاد دانشگاه سازمانی توجه به یکسری 

 :از اند عبارتموارد 

 بازاریابی قوی:-1

، معرفی و ایجاد نام تجاری معتبر و ها قابلیتتبلیغ اهداف و  همکاری نزدیک با واحد بازاریابی برای 

 (.11) استآموزشی ضروری  های قابلیتو  ها برنامهایجاد مکانیزم تبلیغاتی منظم برای آگاهی مشتریان از 

 گذاری یادگیری: ارزش-2

 مؤثرارتباط  برای پیشبرد اهداف یادگیری و یاددهی از راه مکانیزم گذاری ارزشگیری از فعالیت  بهره

 .که برای سایر کارکنان یک الگو باشد ای گونه به گذاری ارزشمعرفی و   مند، برای شناسایی افراد عالقه

بر مبنای تسهیلگری آموزش باشد تا معلم محوری، کارکنان این  گذاری هدفیادگیری  اگر  تسهیلگری

و افزایش دانش و تخصص آنان از باور را خواهند داشت که خود مسئول یادگیری و توسعه خود هستند 
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 عنوان به شده ارائه های آموزشبعد فردی، گروهی و سازمانی ارزشمند است. بنابراین توجه کارکنان به 

 (.11) شدشده و از اثربخشی بیشتری برخوردار خواهد  دوچندانمکانیزم توسعه و ارتقای فردی، 

 تکنولوژی محوری:-3

مجازی  های آموزشاز  مؤثرروی آوردن به استفاده   امر یادگیری،توجه به تکنولوژی برای تسهیل در 

که یادگیری  ای گونه بهاست  ...در وقت، هزینه، مکان و جویی صرفه باهدف، همزمان غیرهمزمان و 

 (.11) شودفرایند مستمر و آنی معرفی  صورت به

 فرایند مستمر: عنوان بهیادگیری -4

ه یک برنامه یا پدیده اتفاقی معرفی شود. دانشگاه سازمانی، یادگیری بایستی یک فرایند مستمر، ن

شرکت، در اختیار  های پیشرفتو  ها موفقیتالزم را برای مشارکت در  های توانمندیابزار و  بایستی قابلیت، 

داشته باشد. این بدان معناست که دانشگاه سازمانی مکانی فراتر از یک کالس درس است. توانمندی در 

 مختلف، های روشبه  ها آنهمچنین برآوردن  ...، دانش وای حرفه های مهارتهای تخصصی، تعیین نیاز

اطمینان از اینکه فرایند  درنهایتمجازی و ...  های آموزشهمزمان ویدیو کنفرانس،  های آموزش مانند

 (.11) پذیرد میسازمانی، انجام  های استراتژییادگیری در سازمان در جهت تحقق اهداف و 

 ان ارزیابی و سنجش اثربخشی:تو-5

روش کرک  ویژه بهسنجش اثربخشی در راستای اهداف سازمانی،  های روششناخت و کاربرد 

چگونگی پاسخگویی فرد به یادگیری(، یادگیری )میزان ) واکنشپاتریک که همزمان بر چهارعنصر: 

ی( و درنهایت نتایج دستاوردهای چگونگی رفتار فراگیر به یادگیر) رفتاریادگیری فرد از برنامه آموزشی(، 

نگهداشت   در جهت توسعه، شده ارائههای  دارد. ارزیابی دقیق برنامه تأکیدحاصل از یادگیری در سازمان 

 (.11) شودمستمر انجام  طور بهکارکنان و بازگشت سرمایه، بایستی 

 تمرینی: های گروهایجاد -6

دانش و تخصص در  افزایی هم باهدفکه  ودش میبه گروهی از کارکنان گفته  تمرینی های گروه

رسمی و  صورت بهتوانند  می ها گروه. این کنند میجهت انجام شغل و یا وظیفه خا ، با یکدیگر همکاری 

آموزشی و ارتباطی روز، با ایجاد هسته همکاری مشارکت  های تکنولوژیگیری از  با بهره غیررسمییا 

تمرینی سازمان را برای خالقیت، نوآوری و تعامل سازنده  یها گروهجویانه، عمل کنند. این رویکرد 
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را به مشارکت  آندست یابند،  موردنیازبه دانش و تخصص  تر سریعکه بتوانند  ای گونه بهسازد  توانمند می

 (.11) کارگیرند بهجمعی گذاشته و در جهت منافع سازمان 

 

 اجرا و تقویت دانشگاه سازمانی

نشگاه سازمانی موفق، ده مرحله وجود دارد که این مراحل توسط هرن و تقویت یک دا اجرابرای 

 :شود میگونه بیان  این

برای دانشگاه سازمانی مشابه دانشگاه سنتی  ای رئیسه هیئتیا مدیران ارشد سازمان باید  مدیره هیئت -1

 .ها داشته باشند ایجاد کنند که تعهد الزم را در سازمان نسبت به اجرای برنامه

 .دانشگاه سازمانی باید مهارت محور باشد های برنامهرد و استراتژی رویک -2

مشخص شود، دانشگاه سازمانی از راه  آنای را پیشنهاد کند که از راه  سازمان باید یک استراتژی سرمایه-3

 .شود میدر بودجه واحدهای شغلی فردی اداره  ها هزینهو یا از راه محل  تخصیص سازمانی هزینه

 ،کنند میدانشگاه سازمانی استفاده  های سرویسکسانی که از -خودش را  نفعان  ید سازمان بای -4

 .کند مشخص

 .نفعان را مشخص سازد نیازهای  ی تأمینسازمان باید چگونگی   ،نفعان  یعالوه بر تعیین  -5

( خود های خروجیدر پی تکمیل مراحل باال، دانشگاه سازمانی باید یک الگو برای طراحی تولیدات ) -6

 .، گسترش دهدشوند میبرای دسترسی به اهداف دانشگاهی طراحی  را کهخود  های سرویساشته، د

ده، همچنین یک دانشگاه سنتی و یک سازمان باید حامی و مشاور خود را در این مسیر تعیین کر -7

 .شرکای یادگیری خود انتخاب کند عنوان بهشرکت بازرگانی انتفاعی را 

 .دانشگاه سازمانی را مشخص سازد موردنیاز های تکنولوژیمنابع و  -8

سیستم نظارت و پیگیری در جهت سنجش مداوم میزان پیشرفت در دسترسی به اهداف استراتژیک  -9

 .ایجاد کند

دانشگاه سازمانی آگاه باشند. البته همه  های برنامهو  ها خروجیباید از اهداف،  نفعان  یهمه  درنهایت -10

 های شرکتتوانند با  سازمانی می های دانشگاهرگی اهداف سازمان بستگی دارد. این مراحل به میزان بز

شوند، البته یک گرایش در  اجراریزی و  داخلی برنامه صورت بهای بیرونی همکاری داشته باشند یا  مشاوره

 (.13)استسنتی  های دانشگاهبا  ها آن، شراکت ها سازمانحال رشد در 
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 :دانشگاه سازمانی های ویژگی

 کارسازمانیبه اینکه رویکرد اصلی دانشگاه سازمانی ایجاد یکپارچگی راهبردی بین آموزش و  با توجه

 :باشد میزیر را دارا  های ویژگی ،باشد میو دانش کارکنان  ها مهارتو افزایش 

 نظام آموزشی مستمر و فراگیر:-1

 رأسرا در  وپرورش آموزش ،ها سازمانافزایش علم و دانش و تغییرات پرشتاب سبب شده است که 

سازمانی نیز در قبال پاسخگویی به این افزایش علم و دانش و  های دانشگاه خود قرار دهند، های برنامه

کرده  ریزی پایه ،گیرد برمی درری را که تمام سطو  سازمان را آموزش مستمر و فراگی نظام تغییرات سریع،

 مناسبی ارائه دهد. های واکنش سازمانینسبت به تغییرات محیطی و  وسیله بدیناست تا 

 و فراگیر: جانبه همهیادگیری -2

منحصر به گروه خاصی در  باشد وسازمانی باید مستمر و فراگیر  های دانشگاهفرآیند آموزش در 

 برخوردار باشند. آننیز از  کنندگان تأمینعالوه بر اعضای سازمان، مشتریان و حتی  یعنی سازمان نباشد،

 مداوم: تحول وتغییر -3

دانشگاه سازمانی که یادگیری باید  در امروزی است. های سازمانالزمه بقا و حیات  و تحولتغییر 

 های ویژگیکه از  باشد میو تحول نیز نتیجه همگامی با یادگیری  ییرتغ مدنظر قرار گیرد، طورجدی به

 .باشد میدانشگاه سازمانی 

 :پذیری انعطاف-4

 علمی و همچنین در تمام فرآیندهای سازمانی، های هزمانآوری در تمامی رشد و نو روزافزونسرعت 

یک اصل  ( بهدانشگاه سازمانیآموزش )مبتنی بر  های سازمان ویژه به ها سازمانرا در تمام  پذیری انعطاف

نوعی  ها آندر محیط متغیر حاضر ایستایی و ثبات سازمان و اعضای  یراز  مهم و حیاتی تبدیل کرده است

 .آورد میتروپی برایشان به وجود آن

 فردی و سازمانی: یو نوآورخالقیت -5

و متکی بر هوش و خالقیت فردی و یادگیری  شود میفرآیند نوآوری باعث تقویت دانش جدید 

 ،باشند میجدید  های نوآوریدر دانشگاه سازمانی که مبتنی بر سازگاری با تغییرات و  ینبنابرا متقابل است،

 در مرکز توجه قرار دارد. آناعضای  و نوآوریخالقیت  آناز  تر مهموری سازمانی و و نوآ یتخالق

 خود توانمندسازی اعضا:-6
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 با .شود می ها آناختیاری که به  یضو تفومکرر  های آموزش به دلیلدر دانشگاه سازمانی کارکنان 

 ینچن .پردازند میمندی خود گروهی به ارتقای اطالعات و توان های بحثمتعدد و انجام  های گروهایجاد 

فرهنگی بسیار قوی در سازمان حاکم و آرمان یا دیدگاه مشترکی میان نیروی انسانی  شود میروندی باعث 

  .(14)یدآو سازمان فراهم 

 

 سازمانی های دانشگاهعوامل و دالیل رشد 

 :پردازیم می آنسازمانی به دالیل مختلفی در حال رشد هستند که در زیر به  های دانشگاهشمار 

 انطباق سازگاری:-1

و سازگاری بیشتر را به امری حیاتی  انطباق جدید و منابع جایگزین محصوالت آموزشی، های فناوری

 وکار کسبجدید به بازارهای  های تکنولوژیبا ورود فناوری و  ینبنابرا  تبدیل کرده است ها سازمانبرای 

 در را مهیا کنند. ها آنو شرایط استفاده از  پیداکردهاق انطب آنبا  سرعت بهباید  ها سازمان ،و تجارت

 غیراینصورت در حفظ مزیت رقابتی خود دچار مشکل خواهد شد.

 اینترنت:-2

نیز اغلب از خدمات  ها سازمان اینترنت این اجازه را به کارکنان داده است که از یکدیگر یاد بگیرند.

 رانه اشخا  و همچنین زمانی که از اداره دور هستند،س های هزینهروشی برای کاهش  عنوان بهاینترنت 

 .کنند می استفاده

 مواد جدید و روزآمد:-3

و مواد جدید و تازه  ها روش اطالعات، های پایگاهبه علت گسترش خدمات اینترنت و همچنین افزایش 

 در .گیرد میر در دسترس کارکنان قرا راحتی بهو... مقاالت آموزشی و همچنین کتاب، های بسته صورت به

 های هزینه یراز قرار گیرد، ها آندر اختیار  سرعت بهحال حاضر کارکنان انتظار دارند که مواد تازه وجدید 

فقط بعضی از  و باشد یم ها آنآموزشی بیشتر از حقوق  های هزینهبرخی موانع  و درآموزش زیاد است 

 .یرندکارگ و بهفناوری اطالعاتی جدید را حفظ کنند  توانند می ها سازمان
 

 هزینه کیفیت:-4

 های برنامهاز  تر یینپانسبتا   شان ینههزی که های آموزشبرای فراهم کردن  معموال سازمانی  های دانشگاه

سازمانی  های دانشگاه .شوند می تأسیس است، درصد 50تا  20سنتی تا حدود  های دانشگاه یلهوس به شده ارائه
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تفاوت قائل شدن بین نیازهای آموزشی  ینو همچنهزینه اثربخشی  یریگ زهاندا یلهوس بهکه  کنند میکوشش 

 را به حداقل برسانند. ها ینههز عمومی و اختصاصی سازمان،

 :یریپذ و انعطافسرعت -5

سازمانی ممکن است برای آموزش  های دانشگاه یریگ شکلدالیل آغازین برای  که درحالی

و  آورند یدرمراهبردهای جدید را به اجرا  ها سازمانکه  طور همان اختصاصی کارکنان باشد، های مهارت

و  سرعت به توانند میسازمان  های دانشگاه .دارند یبرمبه سمت بازارهای جدید و تولید محصوالت تازه گام 

 همزمان تمام واحدهای سازمان را آموزش دهند. طور به

 آموزش جامع:-6

مشتریان و  یحت معی را برای تمام سطو  سازمان،متنوع و جا های آموزشسازمانی  های دانشگاه

سازمانی همواره با طیف وسیعی از مردم چه در داخل و  های دانشگاه یراکنند زخود فراهم  کنندگان تأمین

سازمانی درهای آموزشی  های دانشگاهبرخی از  یرا اخهمین رابطه  در چه در بیرون سازمان روبرو هستند.

نسبت  سرعت بهتا  اند بازکرده خود شده بینی یشپو حتی همکاران  کنندگان تأمین خود را به روی مشتریان،

 (.15دهند )مناسب نشان  های واکنش ها آنو عالیق  ها خواستهبه 

 خارج سازمانی در های دانشگاه

 دانشگاه سازمانی موتورال-1

-2،و فرد شغل رکت،ایجاد تسهیالت مرتبط با ش-1دانشگاه موتورال دارای سه عنصر است: انداز چشم

ویژه به افراد کوشش دارد بلکه  های مهارتتعلیم  منظور به تنها نهموتورال -3خلق یک محیط یادگیرنده 

در  پذیری و انعطافو خالقیت  نوآوری مستمر، رهبری آینده، بینی پیشرا برای  ها آنهمچنین طرز تلقی 

و این دانشگاه تنها تعلیم  مأموریت .دهد میدر حد وسیعی شکل  وکار کسب ونزدیک کردن به وظایفشان 

 .هاست آنبر بازآموزی  تأکیدبرای عامل تغییر سازمانی شدنی نیست بلکه بیشتر  تربیت

 مک دونالدز: دانشگاه-2

 فروشگاه 12000 حدودشرکت با  این زنجیره غذای آماده در کل دنیاست. ترین بزرگمک دونالدز 

ه آموزش ازنظر زماندونالدز مدعی است که در  مک .رود میار به شم آمریکایی های شرکت ترین بزرگ

 از: اند عبارت ها کالساین  مباحث حتی از ارتش امریکا نیز پیشی گرفته است. ها کالس و تعداداندازه 

فلسفه شرکت  مبحث .باشد میفلسفه شرکت  و تقویتبودجه های مالی -مدیریت ارزیابی بازار های مهارت
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رستوران و منوی  نظافت دوستانه و سریع، خدمات و دی کیفیت، سی ،اس ی کیو،بر مبنای نام تجار

 شده است. ریزی پیارزشمند و در بافتی خانواده محور 

 سازمانی دیسنی: های دانشگاه-3

. شوند میهزار نفر کارمند دارد که اعضای جامعه نامیده  33شرکت جهانی والت دیسنی در حدود 

فلسفه  سازی نهادینهرا پیش از ورود به شرکت و قبول مسئولیت بیاموزند.  دیسنی های ارزشاعضا باید 

دیسنی ارائه  با عنوان هایی کالساز راه  ها آموزش. بخش اعظم شود میفرایندی مهم و مستمر تلقی   دیسنی،

. دانشگاه دیسنی بخشی از ساختار شرکت است که نزاکت دیسنی را آموزش می دهد و سیاست شوند می

 1955. مفهوم دانشگاه دیسنی برای نخستین بار در سال کند میآموزشی ترجمه  های برنامهرا به شرکت 

آموزش کارکنان   بود، آننیاز به داشتن دانشگاه از نتایج  گیری شکلکه  ای ایدهمطر  شد. هدف از طر  

: با عنوان ساعته یک یا برنامهسرگرمی و تفریح بود. آنچه در این راستا با اجرای   ،وکار کسبجدید برای 

رسمی دانشگاه  تأسیسمنجر به  1960کنید آغاز شد، چنان رشد کرد که در دهه  شما شادمانی ایجاد می

  های دیسنی برای خود دانشگاهی دارد که مسئول آموزش، دیسنی شد. در حال حاضر هر یک از کارخانه

شوند.  موفق به اخذ درجه دکترا می داوطلبان ها دانشگاهپرورش و ارتباطات کارکنان است. در این 

ساعت  20ساعت آموزش دریافت کنند. از این تعداد ساعت،  30دانشجویان برای کسب جایزه باید 

ساعت دیگر صرف مطالعات شخصی و  10و  وکار کسبآموزش صرف شرکت در پنج کالس اصلی 

یادگیری خودشان را برای  ای از¬ . داوطلبان برای کسب درجه دکترای باید نتیجهشود میگردهمایی 

بخشی از چارچوب   توجیهی دیسنی برای کارکنان جدید، های آموزشارزیابی ارائه کنند. همچنین ارائه 

کارکنان جدید در   . در این چارچوب آموزشی،کشد میآموزشی دانشگاه دیسنی است و یک روز طول 

چهارگانه دیسنی، یعنی: ایمنی، نزاکت، زبان دیسنی و ابعاد اصول   گویند، می ها سنت آنبخشی که به 

گذشته  های سرفصلآموزند. این برنامه همچنین عناصر فرهن  شرکت زیر  نمایش و کارایی را می

 در چارچوب. سایر موضوعاتی که گیرد برمی( را در انداز چشم) آیندهحال )عملیات( و   (ها سنت)

 پذیری انعطافکیر سازی توان افراد از راه از: حدا اند عبارتگیرند، ¬ آموزش قرار می های سرفصل

و  ها تفاوت، درک وکار کسبرهبری، برقراری ارتباط با سبک مشخص، دنیای در حال تغییر مداوم 

 های برنامهدر دانشگاه دیسنی یک مدیر برای خدمات آموزش وجود دارد. سایر  .مدیریت تغییرات فرهنگی
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در حوزه مدیریت افراد و مدیریت کیفیت را  هایی همایشوده، دانشگاه برای افراد خارج شرکت نیز آزاد ب

 (.16) شود میشامل 
 

 ایران سازمانی در های دانشگاه

 ایران در سازمانی های دانشگاه توسعه و الگوبرداری برای زیادی های تالش اخیر سالیان طی هرچند

 ازاندازه بیش توجه ولی ستا تأکید مورد علمی محافل و ادبیات در اکنون هم خوشبختانه است و شده

 انتظار مورد اهداف با را خود واقعی جایگاه نتوانسته است ،زودبازده و ای حرفه های آموزشبه  ها سازمان

 :داشته باشد کشور در

 نفت دانشگاه-4

 نفت ملی شرکت موردنیاز های هزمان متخصص در نیروی تربیت باهدف 1335 سال در نفت دانشکده

 تربیت به حسابداری و مالی های هزمان در دانشجو جذب با ابتدا. شد تأسیسسابداری ح آموزشگاه با نام

 نظیر دیگری، های رشته در و داد افزایش را خود فعالیت دانشکده زمان باگذشت .دانشجو پرداخت

 نفت، مهندسی ارشد کارشناسی کامپیوتر، مهندسی کارشناسی بازرگانی، و صنعتی کارشناسی مدیریت

 تربیت و جذب به نفت، مهندسی دکترای و اجرایی مدیریت دقیق، ابزار و ارشد اتوماسیون کارشناسی

 در گاز، و نفت منابع از بهینه برداری بهره و توسعه متخصص برای انسانی تربیت نیروی .پرداخت دانشجو

 نفت صنعت دانشگاه هدف، این به نیل برای .دارد قرار نفت وزارت اهداف راهبردی و اولویت زمره

 مهم نیاز این دکترای، و ارشد کارشناسی کارشناسی، مقاطع در تمامی امکانات بسیج با تا دارد مأموریت

 .سازد برآورده را

 عباسپور شهید برق و آب صنعت دانشگاه-5

 مرکز برق، و آب صنعت در شاغل های تکنسین فنی مهارت افزایش منظور به 1351 سال در

 سطح و طول .کرد آغاز را خود فعالیت تهران، استان شرق لشما در برق تخصصی های آموزش

 رشد های طر  شامل مدت کوتاه های فعالیت .است برخوردار تنوع از این دانشگاه در آموزشی های دوره

 در تخصصی های دوره برگزاری نیز و تکنسینی و کارشناسی در سطو  کارکنان دانش ارتقای و

 مرکز این های فعالیت ازجمله ،چندروزه و روزه یک های مایشهبرپایی  و شرکت محل یا دانشگاه،

 .است

 نیرو وزارت مدیریت آموزش و تحقیقات موسسه-6
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 عهده به قابلیت مدیریتی های توانائی و دانش ازنظر که مدیرانی پرورش و رشد باهدف مؤسسه، این

 های فعالیت و الترس تا کوشد می باشند، داشته را کلیدی و حساس بزرگ، های مسئولیتگرفتن 

 :بخشد تحقق زیر نکات در چارچوب را خود آموزشی

 صنعت، نیازهای به توجه با آموزشی محتوای کردن کاربردی بر تأکید_

 آموزشی، های دوره گوناگون های جنبه فراگیر کیفیت به ویژه توجه_

 مدیریت، های مسئولیت و وظایف با دانشجویان آشنایی_

 استراتژیک، مدیریت در کانم و زمان ابعاد به توجه_

 برق، و آب صنعت در گیری تصمیم در مدیریت علم کاربرد_

 مدیریت، فرهن  توسعة_

 اهداف، تحقق در مدیریت نقش حیاتی_

 خارج و داخل در عالی آموزش مؤسسات سایر و ها دانشگاه با پژوهشی و علمی ارتباط برقراری_

 .سایر کشورها در نیرو وزارت تابعه های شرکت مشابه های سازماننیز  و کشور

 آن و مؤسسات تمام که گرفت نتیجه چنین توان می ادشدهی نمونه چند اهداف در نظر دقت با

 ولی محور، مهارت تا اند کرده عمل محور دانش خود، آموزشی چارچوب در چیز هر از بیش ها دانشگاه

 های سازمان سایر با آن تمایز وجه یو گویا رسد می نظر به اساسی و ضروری دانشگاه سازمانی در آنچه

 ارائه فقط نه است سازمان استراتژیک گیری جهت به توجه با کارکنان به آموزی مهارت است، آموزشی

 گیری جهت اینکه به توجه وعدم رایج های دانشگاه های آموزش مشابه آکادمیک  و ثابت های آموزش

 .باشند شده واقع تغییر دستخوش ها اولویت و متحول بارها ممکن است ها سال این در سازمان استراتژیک

 وظیفه کردن مند نظام سازمانی، دانشگاه اصلی ایده :داشته باشیم نظر در باید همواره که اینجاست نکته

 به توجه با ها دانشگاه نای توسعه است امید .است استراتژیک سازمان های گیری جهت به توجه با آموزش

 (.16) گیرد قرار کشور و اندیشمندان مدیران بیشتر ردعنایتمو ،ها آن ارزش افزایی
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 :دانشگاه سازمانی و معایبمزایا 

 وجود دارد. آنکه برای  شماری بی و فوایدسازمانی و مزایا  های دانشگاهعلیرغم ضرورت و اهمیت 

و ربخشی شرایط دارای اث آنتابع شرایط خاصی است که در صورت وجود  ها سازماندر  آنکردن  اجرایی

 خواهد بود. کارایی

 مزایای دانشگاه سازمانی:

 با افزایش میزان تغییرات محیطی آنتوانایی افزایش میزان یادگیری در سازمان برای منطبق کردن -1

 با استفاده از تکنولوژی شدن جهانی های چالشتوانایی پاسخ دادن به -2

 گیریو راهبردهای یاد وکار کسبتوانایی تطبیق دادن اهداف -3

 متنوعی در سازمان وجود دارد. های فرهن  که وقتیکمک به حفظ فرهن  سازمان حتی -4

 مزیت رقابتی و حفظتمرکز همه اعضای سازمان به نقش کلیدی دانش و یادگیری در ایجاد -5

 فرهن  پیشرفت مداوم یک توسعه-6

 تحول دید از افراد از یادگیری-7

 (.17) اعضاءتوانمندسازی -8
 

 انشگاه سازمانی:معایب د

و در صورتی دارای اثربخشی خواهد بود که اعضای سازمان  ها آن های آموزشدانشگاه سازمانی و -1

این  درغیراینصورت نشان بدهند، عالقهو فرایندهای جدید انجام کار  ها روشافراد به یادگیری و  سایر

دارای کارکردهایی  های سازماندر  ها آموزشاین  بنابراین  اثربخشی الزم را نخواهد داشت ها آموزش

به فرآیندهای آموزش و یادگیری  ها آنهستند و در  و یکپارچههستند که دارای فرهنگی حجیم  مؤثری

 فاقد این شرایط و فرهن  منسجم هستند. ها سازماندر بسیاری از  آنکه حال .شود میاهمیت داده 

نسبت  موقع بههستند تا بتوانند  پذیر ریسکیران سازمانی نیازمند کارکنان دانشگر و مد های دانشگاه-2

 آنکه حال به تغییر شرایط محیطی اقدام کنند. با خودمناسب نشان دهند و  های واکنشبه تغییرات محیطی 

 پردازند میسنتی به تولید محصوالت و اداره سازمان  های روشهنوز به  ها سازماناعضا و مدیران بیشتر 

(17.) 
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 گیری نتیجه

 گذاری سرمایهکردن وظیفه آموزش و حداکیر ساختن بازگشت  مند نظام  صلی دانشگاه سازمانی،ایده ا

از جهت  ها شرکتسازمانی، با واحدهای آموزش در  های دانشگاهدر آموزش و تربیت نیروی انسانی است. 

سی مبتنی بر نیازهای های در آموزشی و برنامه های دورهدهنده  و ارائه متمرکزتر، تر راهبردی ، تر فعالاینکه 

هستند، تفاوت دارند. دانشگاه سازمانی، الگوی راهبردی برای آموزش و تحصیل مرتبط  کنندگان شرکت

گیری  کارکنان را با توجه به جهت های مهارتیک واحد سازمانی است که  طورکلی بهاست و  باکار

زیادی دارد. با  تأکیدنیز  ها آناری استراتژیک سازمان توسعه داده و بر موضوع رهبری و بهبود عملکرد ک

از  هرگاهکه  ای گونه به، قرارگرفته ی توجه کماین مهم در کشور ما مورد  آمده عمل بههای توجه به بررسی

متولیان  عنوان به -مختلف  های شرکتبالفاصله واحدهای آموزش  شود میضمن خدمت یاد  های آموزش

شوند.  دانشگاهی، مقایسه می های آموزش، مشابه محور دانش کالسیک و های آموزشبا  -آموزش کارکنان

 هایی مهارتها و تالش در جهت تقویت  ای فراتر از این عرصه هدف دانشگاه سازمانی مسئله که درصورتی

استراتژیک سازمان، دارای محتوایی شناور و  های گیری جهتزمانی مختلف، بسته به  های دورهاست که در 

مهارت محور در  های آموزشسنتی و با گرایش به  های آموزشامید است با تغییر محتوای  باشند. می متغیر

آموزش سازمانی به دنیای واقعی  های نگرشاستراتژیک سازمانی،  های گیری جهتراستای اهداف و 

تقویت بعد پرورشی عالوه بر  باهدفسازمانی  های دانشگاهنزدیک و زمینه برای ایجاد و رشد  وکار کسب

غیر کالسیک در آموزش مانند مباحث توانمندسازی و  های مکانیسماز  گیری بهرهبعد آموزشی با 

و درنهایت حرکت به سمت یک سازمان یادگیرنده و تعالی سازمانی میسر  شده فراهمخودآموزی و... 

 .شود
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