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 چكيده 

هايي  هاي يادگيرنده يكي از نظريه يات علمي امروز سازماندر ادب

است كه با هدف مديريت اثربخش آموزش و يادگيري در 

هاي  اساس سازمان. هاي انساني مطرح شده است سيستم

يادگيرنده رويكرد سيستمي به مقوله آموزش و يادگيري است 

كه در نهايت با رويكردي راهبردي افزايش ميزان سازگاري يك 

هاي  پردازان سازمان نظريه. سيستم را در پي داشته باشد

توان با اتكاء به  يادگيرنده معتقدند در هر سازمان اجتماعي مي

هاي ذهني، آرمان مشترك،  قابليت فردي، مدل "پنج اصل

يادگيري را در همه عناصر و  "يادگيري تيمي و تفكر سيستمي

. اختاجزاء سيستم به طور مستمر و مداوم نهادينه س

بودن محيط  خصوصياتي مانند پيچيدگي، تنوع و فرابخشي

تواند در جهت توسعه  دهد اين نظريه مي زيست، نشان مي

با يك مطالعه اسنادي و . محيطي مؤثر باشد هاي زيست آگاهي

هاي ياگيرنده و  هاي خاص و مشترك سازمان بررسي ويژگي

 محيطي نشان داده شده است كه اصول نظريه مباحث زيست

تواند بستر مناسبي براي توسعه آموزش  سازمان يادگيرنده مي

 .محيط زيست فراهم سازد

آموزش محيط زيست، سواد زيست محيطي،  : گانكليد واژ

 سازمان يادگيرنده،  آموزش توسعه پايدار، تفكر سيستمي
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Abstract  
In current scientific literature, learning organization has been 
proposed to be the most effective approach for personal and 
organizational learning in human systems. System approach 
to learning category is the very basis of the Learning 
Organizations, that finally leads to adaptability of the system 
with its surrounding. Learning organizational theorists 
maintain that, relying on the following five principles, that is 
" individual Ability, Mental models, Common Vision, Team 
learning and Systems thinking" we can internalize lifelong 
learning in all system elements and components.  
Characteristics, such as complexity, diversity and 
environment multi-sectoral, show that the theory of 
organization can be effective in the development of 
environmental awareness. A documentary study on specific 
and common characteristics of learning organizatins and 
environmental issues has indicated that theoretical principles 
of this approach can be the best way for environmental 
educational development. 
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 ستيز طيموزش محآ بستر ؛رندهيادگي هاي سازمانبابازاده و همكاران، 

  مقدمه 

پايه اساسي » انساني منابع«عموم انديشمندان معتقدند 

كشوري كه دانش و بينش . زندگي است تحوالت نوين

اقتصادي،  را رشد ندهد و از آن در توسعه   مردم خود

برداري نكند، قادر نخواهد بود  اجتماعي و فرهنگي بهره

  .يت طي كندمسير توسعه را با موفق

جهان امروز با گذشت بيش از پانزده سال از انتشار اولين 

مفهوم و  گزارش جهاني توسعه انساني، شاهد گسترش

تغيير و تحول در مفهوم . هاي توسعه انساني است شاخص

هاي  هاي سازمان فوق باعث شده است كه در همه گزارش

دسترسي آموزش، زندگي در سطح استاندارد و        المللي، بين

طوالني همراه با سالمتي به منزله   به امكانات مادي و عمر

. سه معيار اساسي توسعه انساني مورد توجه قرار گيرند

توان گفت معيار اصلي در بين اين سه معيار،  بدون شك مي

  .آموزش است

شود كه اوالً  رابطه آموزش و توسعه از آنجا منشأ مي

دوماً انسان محور موضوع آموزش و توسعه انسان است و 

از اين روست كه اقتصادانان آموزش . و عامل آن دو است

گذاري كه در مقوله توسعه ضرر  معتقدند تنها سرمايه

 ,Sarkar Arani)گذاري روي آموزش است دهد سرمايه نمي

دهد كه جهان  هاي امروز بشري نشان مي چالش. (2009

و به بيان ديگر، از نارسايي  .دچار فقر آموزش است

هاي آموزشي مرسوم است كه  ها و شيوه كفايتي نظام بي

آموزش نتوانسته پاسخگوي مشكالت موجود باشد يا بدتر 

از آن، درد و مشكالتي نيز پديد آورده است يعني سبب 

در نتيجه نياز . ساز كه نبوده هيچ، مسئله ساز هم شده است

ها و راهبردهاي توسعه  است بازانديشي اساسي در سياست

  .(Jerlouk, 2007)زش در جهان صورت گيردآمو

انديشمند بزرگ فرانسوي معتقد است  1ادگار مورن 

منجر به  2متدولوژي مبتني بر تفكر تحليلي دكارت"

هاي جزء جزء و مثله شده،  هايي با هوش پرورش انسان

مكانيك، جدا كننده و كاهنده، مجموعه جهان را به 

                                                           

1 . Morin 
2 . Dekart 

سازد و آنچه دا ميشكند و مسايل را ج هايي جدا مي بخش

كند و چند بعدي را تك بعدي را متصل است مجزا مي

شود و  هوش نزديك بين غالباً به كوري منجر مي. سازد مي

برد و  امكانات فهم و تفكر را در نطفه از بين مي

مدت را كاهش  هاي قضاوت اصالحگر يا ديد دراز فرصت

م، فن، نتيجه تفكر تقليلي پيدايش چهار موتور عل ".دهد مي

هاي زيست محيطي  چالش. جويي بوده است صنعت و سود

هاي  موجود در دنيا منجر به تغييرات اساسي در پارادايم

توسعه شده است و رشد و توسعه را از جنبه اقتصادي 

صرف به توجه به همه جوانب زندگي انسان و با رويكرد 

 Moran ).  نگري تغيير داده است 3جامعه –يادگيري جهان

et al, 2008) 

زيست به يك بحث بسيار  در جهان امروز محيط 

هاي فكري بدل شده  استراتژيك و مرتبط با تمام حوزه

زيست به   است، توسعه آگاهي و دانايي در زمينه محيط

و توسعه مسئوليت  4محيطي منظور ايجاد سواد زيست

هاي  پذيري و تعهد در قبال آن به عنوان يكي از مؤلفه

حوزه . ناپذير است ضرورتي اجتناب 5رفتار شهروندي

زيست بستر حيات و مشكالت   حساس و گسترده محيط

بوجود آمده در آن، مهمترين چالش معاصر انسان 

 (UN, 2007).  است

زيست  گستردگي و پيچيدگي موضوعات مربوط به محيط 

و رابطه انسان با طبيعت ضرورت نگاه راهبردي براي 

تلف اجتماعي را توسعه آموزش در سطح اقشار مخ

محيطي  هاي زيست توسعه آگاهي. سازد ناپذير مي اجتناب

هاي  گيري از نظريه ناپذيري، نيازمند بهره به طور اجتناب

  .وين مديريت و تعليم و تربيت استن

، 7ها برگرفته از نظريه سيستم 6نظريه سازمان يادگيرنده

 يافته، كند، كه يادگيري به صورت سازمان بستري فراهم مي

هاي اجتماعي    مداوم، همگاني و راهبردي در سيستم

آموزش و يادگيري  (Senge, 1996). جريان داشته باشد

                                                           

3  .Society -Monde 
4 . Environmental literacy 
5 . Behavior citizenship 
6 . Learning organization 
7 .Theory systems 
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چالش اصلي  9اساس تفكر سيستميبر  و همگاني 8مداوم

   (Mackown, 2004). است 10آموزش محيط زيست

  توسعه كالسيك و توسعه پايدار

در  هاي اخير در سال )ESD( 11آموزش براي توسعه پايدار

اي مورد  المللي به طور گسترده سطح محلي، ملي و بين

در  ESDو  12EEنقش اصلي . توجه قرار گرفته است

هاي ضروري براي تحقق  ها و مهارت پرورش ارزش

در اين راستا با هدف . اهداف جامع توسعه پايدار است

به عنوان دهه  2005تقويت اين مقوله يك دهه از سال 

سند  124در ماده .ار ناميده شدپايدآموزش براي توسعه 

نهايي اجالس ژوهانسبورگ پيشنهادي به شرح زير آورده 

به مجمع عمومي سازمان ملل متحد توصيه " :شده است

ميالدي به عنوان دهه  2005اي را از سال  شود كه دهه مي

يكي از اهداف "آموزش براي توسعه پايدار در نظر گيرد

   اين نامگذاري اين بود كه كشورهاي

  عضو سازمان ملل متحد براي افزايش تعهدشان براي

  آموزش مردم خود بر اساس نياز به خلق آينده پايدار و  

تربيت شهرونداني توانا و مسئول در اين مسير قدم 

  (UNESCO, 2005). "بردارند

سنتي صرفا اقتصادي را  دليل اصلي تغيير پارادايم توسعه

 يك تجو كرد؟ دربه توسعه پايدار در چه چيزي بايد جس

 شود، مي بررسي اي توسعه تحوالت روند وقتي كلي، مرور

 حال در مقصد يك به سمت مبدأ يك از تحوالت روند

 هاي انگاره بين در متفاوت هاي شاخص الجرم و بوده گذار

 مشاهده آن پيدايش حال در هاي پاردايم توسعه با سنتي

  .شود مي

 سعه، حصولتو بحث هاي سنتي در اصلي پارادايم هدف

رشد اقتصادي و صنعتي به هر قيمتي بدون توجه به ابعاد 

 در مقابل در (Dresner, 2005). ديگر جهان هستي است

جديد توجه به همه ابعاد زندگي انسان و  هاي انگاره

                                                           

8 . Lifelong learning 
9. System thinking 
10 . Environment education 

11 . Education sustainability development  
12 . Environmental education  

هاي اجتماعي و كيفي آن با محوريت خلق نگرش  جنبه

 Moran).شود اي آن تأكيد مي زمين وطن در مقياس سياره

et al, 2008)  

هاي جديد محور توسعه، انسان و مكان زيست  در نگرش

هاي  او يعني زمين است و نه رشد اقتصادي با شاخص

 .كمي اقتصادي

 توسعه در متفاوت انگاره دو هاي ويژگي مقايسه -1جدول

  قديم و سنتي انگاره
 حال در و جديد انگاره

  پيدايش

 به اقتصادي رشد حصول -

  قيمت هر

 محيط به توجه كيفي، رشد -

  اجتماعي عدالت و زيست

 براي دولت توسط توسعه -

  مردم

 براي و مردم توسط توسعه -

  مردم

 توسط توسعه سازماندهي -

  متمركز و هاي بزرگ سازمان

 توسط توسعه سازماندهي -

 با محلي و مردمي هاي تشكل

  مردم تاكيد بر تواناسازي

 از پيشرفته  وريآ    فن انتقال -

  غني كشورهاي

 و متناسب آوري فن ايجاد -

  محلي

  Reference: (Eftekhari, 2010)    

هاي جديد، مفهوم و كاركردهاي توسعه  بر مبناي انگاره

دچار تحول اساسي شد و پارادايم توسعه پايدار بر مبناي 

ايجاد پيوند بين سه عنصر و مؤلفه اساسي دخيل در 

  .ور يافتحيط، جامعه و اقتصاد ظهزندگي بشري يعني م

مهمترين ويژگي توسعه پايدار رهانيدن انسان از 

گرايي و توجه به همه ابعاد وجودي  نگري و تقليل جزئي

در توسعه . كند، است خود و زميني كه در آن زندگي مي

 پايدار همپوشاني سه مؤلفه فوق موضوع محوري 

 است كه مبتني بر رويكرد سيستمي، پايداري توسعه 

شمولي، تعادل پويا، حفظ  جهان كند، را تضمين مي

هاي اساسي رويكرد سيستمي  پيچيدگي و تنوع از مؤلفه

   (Durand, 1991).  است
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  آموزش توسعه پايدار و آموزش محيط زيست

از همان زمان كه توسعه پايدار براي نخستين بار در مجمع 

به تصويب رسيد،  1987عمومي سازمان ملل در سال 

يت از توسعه پايدار نيز مطرح مفهوم موازي آموزش حما

هنگامي كه مفهوم توسعه پايدار مورد بحث قرار    .شد

گرفت و ارائه شد، آشكار گرديد كه آموزش، كليد 

  ).Mackown, 2004(ت پايداري اس

هايي كه اخيراً صورت گرفته از آموزش به  در ارزيابي

موضوع در دستيابي به اهداف توسعه  ترين ضروريعنوان 

اولويت شماره يك مطرح شده   اد شده و به عنوانپايدار ي

  .(Globescan, 2005) است

اي است كه جامعه  ترين وسيله آموزش و پرورش مهم 

هاي آينده در اختيار دارد،  براي رويارويي با چالش

آموزش و پرورش بايد يك بخش حياتي از كل 

هايي باشد كه براي تصوير و ايجاد روابط نو در بين  تالش

و تشويق رعايت نيازهاي محيط صورت  مردم

  (UNESCO, 2000). گيرند  مي

امروزه از هم گسستگي جوانب گوناگون زندگي انسان و 

طلبانه انسان و  بوجود آمدن تضاد بين اهداف رفاه

سرنوشت كره زمين؛ اتخاذ رويكردي سيستمي را به جاي 

گيري  سازي و تصميم هاي تصميم تفكر تحليلي بر نظام

ايجاد اين چنين  (Durand, 1991).طلبد وامع ميتوسعه ج

تغييرات بنيادين از طريق آموزش و توسعه آگاهي عمومي 

امكان پذير  13در چارچوب آرمان جوامع دانايي محور

آموزش توسعه پايدار نيز در  .(Drucker, 1996) است

آموزش توسعه . كند حقيقت در اين مسير حركت مي

را در سه حوزه محيط  ها رابطه انسان (ESD)پايدار 

زيست، اقتصاد و جامعه، هماهنگ و يكپارچه 

   .  (Mackown, 2004)سازد مي

هر قدمي در جهت توسعه آگاهي در زمينه محيط زيست  

با تأمل در . شود حركتي در جهت توسعه پايدار قلمداد مي

برآورده ساختن نيازهاي نسل حاضر ، مفهوم توسعه پايدار

                                                           

13.  Knowledge-based-society 

هاي نسل آينده در  توانايي بدون آسيب رساندن به

توان آموزش محيط زيست را  مي –برآوردن نيازهاي خود 

  .(Ibid) همان آموزش توسعه پايدار ناميد

اي نيست كه نقش قوي  چه آموزش محيطي تنها رشته اگر

در فرآيند تجديد سمت و سودهي آموزش و پرورش ايفا 

آموزش محيطي . كند، ولي متحد عمده و مهم آن است مي

هاي  ي خود با گام در تاريخ كوتاه بيست و پنج ساله

استوار به سوي اهداف و نتايجي پيشروي كرده كه شبيه و 

است كه جزء ذاتي مفهوم پايداري   قابل مقايسه با اهدافي

و در نتيجه (UNESCO, 2009)  رود توسعه به شمار مي

زيست به عنوان يك پارادايم علمي جديد   آموزش محيط

در پهنه جهاني امروز به امر . اي ظهور يافت هو بين رشت

. زيست توجه زيادي مبذول شده است  آموزش محيط

اتحاديه  هاي هايي كه از طرف كنفرانس حتي در توصيه

شده است،  14آن جهاني براي حفاظت از طبيعت و منابع 

زيست  سودمندي و فوريت تعليم مسائل مربوط به محيط

 شان گشته استدر كليه سطوح اجتماعي خاطر ن
(Faghihi, 1986).  

هاي آموزشي  هاي فراروي نظام امروزه يكي از چالش

 هاي درسي محيطي و تدوين برنامه توسعه دانش زيست

هاي  و انتخاب دانشي است كه از هدف ESD براي

هاي  نظام .(Mackown, 2004) پايداري آنان حمايت كند

و آموزشي براي ارتقاي منزلت از دست رفته انسان 

سازنده خويشتن واقعي انسان نيازمند ايجاد كنش متقابل 

باشند كه در آن بزرگ شده و  با محيط اطراف خود مي

كنند، محيطي كه به نام اجتماع و جامعه و  زيست مي

جهان نام دارد و جزء انسان ساكناني ديگري نيز دارند كه 

نيازمند احترام و توجه هستند كه بقاي انسان نيز به بقاي 

   . (Jerlouk, 2007)گر ساكنان كره زمين وابسته استدي

زيست بر مبناي تفكر سيستمي و اصول   آموزش محيط

زيست به عنوان   اي، آموزش را با محيط علوم بين رشته

بستر زندگي انسان پيوند داده است و در پي ايجاد بينش 

زيست  مطلوب، ارزش و آگاهي و عاليق در مورد محيط 

                                                           

14.  International Union for Conservation of Nature and Nature 
and Natural Resources 
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ن را نگهداري و به منظور ادامه حيات است به طوريكه آ

آموزش . هاي موجود در حال و آينده توسعه دهد انسان

  :زيست داراي سه جنبه مهم است كه عبارتند از   محيط

محيط به عنوان : زيست  آموزش در مورد محيط -1

 موضوع مورد بررسي

زيست به  محيط : زيست  آموزش از طريق محيط -2

 عنوان يك محيط براي آموزش

آموزش براي نگهداري : زيست وزش براي محيط آم -3

 و بهبود محيط زيست

كند كه آموزش  ن سه جنبه به طور خالصه تعيين مياي

زيست باشد و محيط را به  بايستي در مورد محيط  مي

آموزش از . عنوان يك موضوع تحقيق در نظر گرفت

زيست را با در   طريق محيط يعني در كجا بايستي محيط

آموزش براي . ايط واقعي زندگي به كار بردنظر گرفتن شر

زيست است و پيدا كردن  نگهداري و بهبود محيط 

بر طبق تعريف . هايي براي مسائل در رابطه با آن حل راه

ها و  زيست فرايند شناخت ارزش  يونسكو، آموزش محيط

روشن ساختن مفاهيم است براي اينكه مهارت و 

از روابط دروني هاي الزم براي درك و قدرداني  نگرش

آموزش . بشر، فرهنگ و بيوفيزيك اطراف حاصل شود

  گيري و كيفيت محيط زيست، در مورد تصميم محيط 

 ,Shobeiri and Abdollahi) كند زيست نيز بحث مي

2009 .(  

زيست يك ارتباط  به اعتقاد آلن اشمايدر آموزش محيط 

د مهم و پويا بين نوع بشر و طبيعت است و به سمت بهبو

در . شود كيفيت و بقاي همه موجودات زنده هدايت مي

المللي آموزش محيط زيست  در كارگاهي بين 1970سال 

در برنامه مدارس كه توسط يونسكو برگزار شد، اين 

: زيست ارائه شده است تعريف كالسيك از آموزش محيط

زيست عبارت است از شناسايي  آموزش محيط  "

ها و  نظور ايجاد مهارتها و توضيح مفاهيم به م ارزش

هاي  هاي مورد نياز براي درك و شناخت وابستگي گرايش

 زيست پيرامون او ميان انسان، فرهنگ او، و محيط 
(Palmer, 2003).  

  

  العمر محيطي و يادگيري مادام سواد زيست

عالوه بر محققان بيشتر مردم نيز اعتقاد دارند كه آموزش 

راي مقابله با زيست يك عامل و ابزار مهم ب محيط

  .)Ozden ,  (2007محيطي است  مشكالت زيست

زيست به عنوان يك ابزار پراهميت براي  آموزش محيط

. زيست مطرح است حل مشكالت و توسعه كيفيت محيط 

المللي  هاي متعددي در سطح بين در اين راستا كنفرانس

برگزار شده است كه در يكي از آخرين آنها با عنوان 

در كشور كانادا  2009اني در سال زيست جه  محيط

برگزار شد، يادگيري اجتماعي در كنار موضوعات مهم 

زيست و  هاي اكولوژيك، محيط  ديگري مانند سيستم

زيست شهري،   ريزي محيط سالمتي زيست محيطي، برنامه

ها مورد بحث قرار  محيط زيست در دانشگاه

  .DEQO 2008(15(گرفت

اند كه  دانان دريافته زيست و اقتصاد  پژوهشگران محيط

زيست از  درك و تحليل رفتارانساني در برخورد با محيط 

عوامل گوناگون اجتماعي، اقتصادي و آموزشي تأثيرپذير 

تواند با انطباق باورهاي اجتماعي و  آموزش مي. است

پيدايش . فرهنگي به حفظ سرمايه هاي طبيعي ياري رساند

نابودي  محيطي، هاي زيست مسائلي همچون آلودگي

روي در استخراج معادن  ها و منابع دريايي، و زياده جنگل

آموزش «ها به اهميت  باعث شده است كه همه ملت

آموزش با ارائه . بيش از پيش آگاهي يابند» 16ژيانر

اطالعات و دانش واقعي، وضعيت مناسب موجود و آينده 

را براي ما ترسيم كرده و ارزش واقعي سرمايه طبيعي را 

    (Sarkar Arani, 2009). سازد ميآشكار 

اي است كه داراي جوانب و  زيست مقوله  محيط

موضوعات متعددي است در نتيجه نياز است كه اقشار 

مختلف جامعه در مورد موضوعات كليدي آن به 

خصوص موضوعات مربوط به خود داراي آگاهي و 

                                                           

15 . Department of Environmental Quality promotion 
16 . Energy Education 
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نتايج تحقيقات كشورهاي . اطالعات كافي داشته باشند

محيطي تكيه بر آن دارد كه  ر مورد اخالق زيستپيشرفته د

  زيست  گرچه قسمت عمده جامعه از حفاظت محيط 

محيطي  كنند، ولي در حقيقت از نظر زيست پشتيباني مي

اين  (Shobeiri and Abdollahi, 2009).  سواد نيستند با

خأل و نياز اساسي منجر به ظهور يكي از انواع سواد يعني 

  .يطي شدمح  سواد زيست

محيطي را به اين صورت تعريف  سواد زيست 17روث

محيطي عبارت از دانش فرد در مورد  سواد زيست"كند مي

هايي به طرف محيط زيست و  محيط زيست و نگرش

هايي كه با يكديگر  ها و انگيزه زيستي، مهارت  جنبه محيط

فرد بايد . روند محيطي به كار مي براي حل مسايل زيست

در كار كردن به منظور نگهداري تعادل درگيري فعال 

ديناميك و پويايي مابين كيفيت زندگي و كيفيت محيط 

زيست داشته باشد و درك نمايد كه انسان در حقيقت 

بنابراين به طور خالصه سواد . قسمتي از طبيعت است

دانش، ": محيطي از چندين جز  تشكيل يافته است زيست

  . "و رفتار) تأثيرگذاري و درجه تأثير( ها نگرش

تواند سواد  آموزش محيط زيست روشي است كه مي

محيطي را در اقشار مختلف جامعه ايجاد  زيست

اهميت سواد   (Shobeiri and  Abdollahi 2009).نمايد

زيست محيطي و ضرورت آن انكار ناپذير است در نتيجه 

هاي يادگيري و  نياز است كه در همه جوامع با خلق محيط

العمر در جهت ايجاد و  كرد يادگيري ماداماتخاذ روي

  .توسعه سواد زيست محيطي حركت كرد

العمر كه  مفهوم آموزش محيط زيست با يادگيري مادام

مفهوم . همه انواع يادگيري را در بر دارد مرتبط است

بنيادين آموزش محيط زيست براي توسعه پايدار داراي 

العمر و  امتوسعه پايدار، يادگيري ماد": چهار ركن است

عالوه بر اين مفهوم  ).DEQO, 2008( "آموزش شهروندي

يكي از اصول آموزش محيط زيست  18العمر يادگيري مادام

است كه بايد از دوران اوليه كودكي و بايد در همه سطوح 

                                                           

17. Roth 
18. Lifelong learning 

نقش يادگيري . رسمي ادامه يابد آموزش رسمي و غير

هاي جهاني  العمر در مقابله با مسائل و چالش مادام

العمر يا به  يادگيري مادام. وزش، بسيار حساس استآم

يك فلسفه،  "زگهواره تا گور دانش بجوي "اصطالح 

چارچوبي مفهومي و اصل سازنده تمامي اشكال آموزش 

هايي همچون دموكراسي،  باشد كه بر اساس ارزش مي

بخش و شمول و فراگيري استوار  دوستي، رهايي انسان

ژگي جهاني و بخش  ياين نوع آموزش داراي و. است

  .ي از بينش جامعه دانش بنيان استا يكپارچه

چهار ستون اساسي براي يادگيري كه توسط كمسيون 

المللي آموزش براي قرن بيست و يكم توصيه شده كه  بين

يادگيري براي دانستن، يادگيري براي انجام : از  عبارتند

دادن، يادگيري براي بودن، و يادگيري براي 

  (UNESCO, 2009).  همزيستي

  

  سازمان يادگيرنده

هاي  از يادگيري مداوم به عنوان مهمترين راهبرد نظام

رسمي و ضمني  آموزشي در سه سطح آموزش رسمي، غير

شدن هزاره سوم  ناميده .(UNESCO, 2009)  شود ياد مي

به نام عصر دانايي و جوامع امروزي به نام جوامع دانايي 

هوم سرمايه موجب شده است محور و تغيير بنيادين در مف

 ,Drucker) از دانش به عنوان تنها سرمايه پايدار ياد شود

در نتيجه خلق، سازماندهي، نشر و كاربرد دانش . (1996

هاي انساني براي تضمين  به عنوان راهبرد اساسي سيستم

موفقيت در هر چهار كاركرد فوق از . بقاء خود اتخاذ شود

  .پذير است طريق يادگيري امكان

هاي اجتماعي و  بر همين اساس نظريه پردازان سيستم

مند كردن راهبرد يادگيري  سازمان و مديريت اقدام به نظام

اند كه  مداوم و تعريف اصول و سازوكارهاي آن نموده

مفهوم . تحت عنوان سازمان يادگيرنده نام گرفته است

يادگيري در سالهاي اخير دچار تحوالت اساسي شده 

هاي متفاوتي از مفهوم  بندي ، صاحبنظران طبقهاست

يادگيري را به  19آرگريس و شون. اند يادگيري ارائه داده
                                                           

19. Argyris and Schon  
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اي  اي و چند حلقه اي، دو حلقه سه سطح تك حلقه

اي شخص  در يادگيري تك حلقه. نمايند بندي مي تقسيم

داند و  ناپذير مي چيزهايي كه يكبار يادگرفته مطلق و خلل

شود به مفروضات هميشه  تبديل ميدارد،  محفوظ مي

آرگريس اين . محفوظ كه هميشه در پي دفاع از آن است

حال . برخورد خصيصه را برخورد تدافعي ناميده است

با رويكردي ) يادگيرنده(اي يا  آنكه در يادگيري دو حلقه

بنايي كل  خالقانه و عميق، فرآيندها و ساختارهاي زير

ها  و به ارزيابي موفقيتسيستم را مورد پرسش قرار داده 

نمايد، و در حلقه دوم از اساس به  ها اقدام مي و شكست

پس  (Ghahremani, 2009). كند داند شك مي آنچه مي

ناپذير  هاي يادگيري نقشي انكار پيداست كه توسعه قابليت

هاي زندگي فردي، جمعي و جهاني در  در توسعه مهارت

   (Moran et al, 2008).سطح محلي، ملي و جهاني دارد

هاي اجتماعي  بر اساس نظريه سازمان يادگيرنده، سيستم

هاي  در سطوح مختلف از سطح فردي، گروهي، سازمان

المللي به صورت مداوم  رسمي، جوامع محلي و ملي و بين

سازمان . (Senge, 1996) در حال يادگيري هستند

آورند كه هدف  يادگيرنده را نوعي از سازمان به شمار مي

آن يادگيري است و آموزش و يادگيري در آن  اصلي

سازمان يادگيرنده در طول زمان «. نهادينه شده است

سازد،  كند و عملكردش را متحول مي آموزد، تغيير مي مي

سازمان يادگيرنده سازماني است كه عملكردهايش از 

يابد و اصالح مي  شدن و درك بهتر بهبود مي طريق آگاه

آفرين شمرده  دانش   گيرنده وسازمان، زماني ياد. شود

شود كه بتواند استنباطاتي را از تاريخ و تجربيات خود  مي

بدست آورد و آنها را به صورت كاربردي راهنماي 

  . (Ghahremani, 2009) »رفتارهايشان قرار دهند

معتقد است، سازمان يادگيرنده سازماني است  20ماركورات

د و دائماً گير كه با قدرت و به صورت جمعي ياد مي

دهد كه بتواند با هدف  خودش را به نحوي تغيير مي

                                                           

20. Marquart 

ي سازماني به نحو بهتري اطالعات  موفقيت مجموعه

 (Marquart, 2006).  جمع آوري، مديريت و استفاده كند

پنج ويژگي را براي  "پنجمين فرمان"پيتر سنج در كتاب 

از نظر پيتر سنج . شمرد هاي يادگيرنده بر مي سازمان

هايي هستند كه افراد مستمراً  هاي يادگيرنده سازمان نسازما

هايشان را با آفرينش و خلق نتايجي كه واقعاً  توانايي

سازماني . دهند انگيز هستند، توسعه مي مطلوب و هيجان

دهد،  كه الگوهاي جديد و فراگير تفكر را پرورش مي

سازد و سازماني  ها را بطور جمعي مي سازماني كه آرمان

سنج براي ايجاد سازمان . گيرند اد مستمرآ ياد ميكه افر

كند كه در اينحا  يادگيرنده، پنج نظم اساسي را مطرح مي

  .شود با عنوان ابعاد يادگيري سازماني بحث مي

  

  

  

  

  

  

 (Rahnavard, 2009)   ابعاد يادگيري سازماني: 1شكل 

Senge هايي كه سازمان يادگيرنده را از سازمان  ويژگي

سازد قواعد اوليه يا تكنولوژي  ي قابل تشخيص ميسنت

اي كه سنج تشخيص  پنج قاعده. كند اركان سازمان بيان مي

دهد و معتقد است كه همگرايي و هماهنگي آنها باعث  مي

  .شود هاي يادگيرنده مي نوآوري سازمان

تسلط فردي يك نظام : هاي شخصي تسلط و قابليت -1

گاه فردي و مداوم روشنگرانه و عميق كردن ديد

ها، توسعه  شخصي است كه از تمركز روي انرژي

 شود پشتكار و ديدن اهداف واقعي حاصل مي

هاي بسيار عميق و يا حتي  انگاشته: هاي ذهني مدل -2

تصاوير و اشكالي هستند كه بر فهم ما از دنيا و 

 تفكر سيستمي

 مدل ذهني

رديتسلط ف  يادگيري تيمي 

 بينش مشترك
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نحوه عملكرد ما از دنيا و نحوه عمل ما در مقابل 

 .گذارند آن اثر مي

عبارت از ظرفيت : ر آرماني مشتركايجاد تصوي -3

اي كه به  ايجاد يك تصوير و آرمان مشترك از آينده

 .دنبال آن هستيم

سنج معتقد است كه يادگيري تيمي : فراگيري تيمي -4

افتد كه افراد براي دستيابي به  در جايي اتفاق مي

 .انداز مشترك با همديگر همكاري كنند چشم

ترين جنبه يك  تفكر سيستمي ظريف: گرا تفكر نظام -5

نظمي است كه . سازد سازمان فراگير را مشخص مي

سازد و  آنها را در  ساير قواعد را يكپارچه مي

ساختاري هماهنگ از مباني نظري و عملي تركيب 

 .( Senge, 1996) سازد مي

 

  گيري  نتيجه

آموزش به عنوان كليد توسعه پايدار در بستري اتفاق 

مند و مناسب در تمامي  افتد كه در آن يادگيري نظام مي

هاي اجتماعي به صورت دايمي و  اركان و عناصر سيستم

نظريه سازمان يادگيرنده فراهم . پويا جريان داشته باشد

آموزش محيط زيست بنابه . كننده چنين بستري است

هاي خاص محيط زيست داراي خصوصيات  ويژگي

هاي  ويژگي 1باشد در سمت راست نمودار  خاصي مي

يط زيست كه تناسب روشني با اصول سازمان آموزش مح

يادگيرنده دارند نشان داده است، در سمت چپ نيز به 

با تأمل در . پنج اصل سازمان يادگيرنده اشاره شده است

هر كدام از ويژگيها و اصول زير مشخص است كه مي 

يژگيهاي  توان براي رفع چالشهاي آموزشي هر كدام از و

سازمان يادگيرنده به آموزش محيط زيست از اصول 

  .مستقيم كمك گرفت صورت مستقيم و غير

محيطي داشتن  مهمترين پيش نياز و الزام رفتار زيست

نگري  تفكري كه انسان را از جزء. رفتار فرابخشي است

اكوسيستم به صورت . گرا به وي دهد رها و بينشي كل

 هاي پديده  و اجزاء   عناصر،  مستقيم تمامي مستقيم و غير

  

رابطه ويژگيهاي آموزش محيط زيست با اصول : 1نمودار   

 سازمان يادگيرنده

رفتار درست با . دهد جهان هستي را تحت تأثير قرار مي

تفكر سيستمي راه و . گرا نياز دارد اكوسيستم تفكري كل

تفكر سيستمي چارچوبي است كه . نگري است روش كل

ايي تك هاست و نه شناس تأكيد آن بر روابط داخلي پديده

تك آنها، ادراك الگوهاي تغيير و تحول است و نه 

اصل تفكر سيستمي به عنوان زيربناي . شناختي ايستا

نظريه سازمان يادگيرنده يادگيري و قواعد و ساختارهاي 

و در . (Senge, 1996) سازد آن را يكپارچه و هماهنگ مي

آورد كه همه  نتيجه بينشي هماهنگ در فرد بوجود مي

بيند و  وسيستم را در كنار هم به درستي ميعناصر اك

  .كند تعامل بين آنها را درك مي

محيطي نياز به تعهد و انگيزه باالي  يادگيري زيست

هاي  چالش. يادگيري و قابليت الزم براي آن دارد

محيطي داراي تنوع، تعدد و پيچيدگي گسترده و  زيست

م دانش پويايي خاصي هستند بنابراين نياز به نوسازي مداو

تسلط و قابليت شخصي به . و مهارت در اين حوزه است

هاي  ضرورت وجود تعهد به يادگيري و وجود قابليت

  .پردازد الزم براي يادگيري مي
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دغدغه محيط زيست چالش مشترك همه انسانها است 

پس هدايت تالشها براي حفظ محيط زيست نياز به 

رمان اصل آ. انداز و آرمان مشترك دارد تصوير، چشم

مشترك در سازمان يادگيرنده تصورات فردي را به 

كند و اهداف و آرمانها را در درون قلب  گروهي تبديل مي

افراد نهادينه ساخته و مسئوليت گروهي را براي رفتار 

  .دهد متعهدانه پرورش مي

شده انسانها، شكل  ساختار و الگوهاي ذهني و نهادينه

ها در قبال محيط  دهنده تصوير و بينش دروني ما انسان

اين تصاوير دروني موجود رفتار ما را به . زيست است

هاي اطراف ما شكل  اي در قبال پديده صورت كليشه

لذا يكي از الزامات تغيير رفتار در قبال محيط . دهد مي

ها و الگوهاي ذهني فرد است تا  زيست بازنگري در مدل

ده با درهم شكستن الگوهاي سنتي در نوع نگاه به پدي

  .هاي پيراموني تحول ايجاد شود

اي مشترك  همانطور كه اشاره شد محيط زيست دغدغه

هاي آن  رفتار درست با آن و مشكالت و چالش. است

رفتار فردي منفك از . نيازمند رفتار گروهي و جمعي است

محيطي  رفتارهاي گروهي و تيمي در حل مشكالت زيست

و همفكري انجامد يك فرد بدون همكاري  به شكست مي

ديگران موفقيت كمتري در زمينه محيط زيست خواهد 

فراگيري تيمي در سازمان يادگيرنده به دنبال . داشت

افزايش يادگيري تيم ها و گروهها براي ايجاد الگوهاي 

    .تعامل مثبت در آنها است
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