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 نقش یادگیری سازمانی در بین المللی سازی 

 مجله کسب و کار سمان آسا 
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با تمرکز   SMEsهای متوسط و کوچک  بر روی بین المللی سازی شرکت  2020مقاله پیش رو نوشته کاسیمو سنداووال و همکاران  

ها را مورد بررسی قرار بر روی یادگیری سازمانی به عنوان عامل مداخله گر بر روی رابطه شبکه سازی و بین المللی سازی شرکت

شبکه روابط عامل تاثیر گذار در جذب دانش و تجربه مورد نیاز بین المللی سازی  ها  داده است. در ادبیات بین المللی سازی شرکت

شده است حال آنکه این مطالعه به خود موضوع شبکه سازی و استفاده از مکانیزم تفکر و یادگیری سازمانی پرداخته   ها شناختهشرکت

است چرا که استفاده از این تکنیک نگرش سازمان در مورد خود شبکه سازی و از طریق آن بین المللی سازی را تحت تاثیر خود قرار 

 دهد. می

ی سازمانی مطالعات پیتر سنج است که در کتابی با عنوان پنجمین فرمان گردآوری شده است که در  مهمترین منبع در مورد یادگیر

 اشاره خواهد شد.  آنهایی از این نوشته جدای از مقاله اصلی به بخش
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 : مرور ادبیات 

پیمانکاران فرعی، مشتریان  ها با تامین کنندگان، کنند. این شرکتمی زها را جهت بین المللی سازی سریع مجهسازمانروابط شبکه 

دهد که بین المللی سازی سازمان نشان می  )تئوری شبکه(شبکه در ارتباط هستند. این تئوری  ندو دیگر بازیکنان بازار در یک یا چ

العات بازار و دانشی  شبکه سازی منبعی از اط  ها و اشخاص حقیقی بین الملل است. ت ساده در شراکت در شبکه با شرکتفیک پیشر

های  ای با کشور میزبان وجود ندارد مورد نیاز است. بر این اساس شرکت تر در مواردی که هیچ رابطه ی طوالنیهااست که در دوره

SME  آژانسمی نظارتی و  اعتماد در مشتریان، شناخت شرکا و شناخت مقامات  برای خلق  از شبکه خود  المللی  توانند  بین  های 

شرایط مرتبط در ها به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با یادگیری  کنند تا این شرکتها کمک میاستفاده کنند. همچنین شبکه 

 تر نمایند. تر و سادهیندهای خود را منظمآزنجیره تامین خارجی فر

 ها:  SMEشبکه سازی کسب و کار و بین المللی سازی 

ها در درون و بیرون  ای از روابط اقتصادی و غیر اقتصادی شرکتهم پیوسته و منظم شدهشبکه سازی کسب و کار شامل سیستم به 

ای قوی وجود دارد و شبکه سازی دهد بین شبکه سازی کسب و کارها و بین المللی سازی رابطهمطالعات نشان می  .استکسب و کار  

گی با استفاده از  دها به ساکنند. در واقع شرکتی استفاده میها از آن برای ورود به بازارهای خارجدانشی از مدیریت است که شرکت

دا کنند بدون اینکه خود دانش مرتبط به آن بازار را داشته  یتوانند به بازارهای خاص بین المللی دست پ زنجیره روابط یک شبکه می

 ورود رقابتی به آنها نیز بسیار موثر هستند. های جدید در بازارهای ناشناخته خارجی و ها در کشف فرصت همچنین این شبکه   باشند.

 یادگیری سازمانی و بین المللی سازی: 

ها  ای از روشعهوهای خاص یادگیری دارد که در یک سازمان وجود دارد. همچنین شامل مجمیادگیری سازمانی اشاره به مکانیزم

    و یادگیری بین سازمانی  -1های  تواند در گروهزمانی میکند. یادگیری ساها ارتقاع پیدا میشود که از طریق آن عملکرد شرکتمی

دسته بندی شود. یادگیری بین سازمانی مستلزم یادگیری از موسسات دیگر از طریق برقراری ارتباط، ارزیابی،  یادگیری بین المللی  -2

تواند این دانش و تجربه را اهرم  . هر چه تجربه یک سازمان بیشتر باشد بیشتر میاست  این موسساتو اهرم قرار دادن پایگاه اطالعات  

ها و شرکت    SMEیادگیری بین سازمانی در بین  های بین المللی بعدی استفاده کند.  ملیاتکار خود قرار داده و از این تجربه در ع 

  بخشد. و تسهیل می SMEهای گیرد که فرآیند بین المللی سازی را برای شرکتهای بزرگ دیگر به عنوان شرکای تجاری شکل می

و گرایشات بازار را بدست آورند، بازارهای    به نیاز مشتریان  د بود دانش و اطالعات مربوطنها قادر خواه  SMEاز طریق تعامل با آنها  

خارجی با پتانسیل باال را انتخاب کنند، شرایط موجود در بازار بخصوصی را پیش بینی کرده و خود را برای آن آماده کنند. از طریق 

های بین  ش داده و خود را از طریق استراتژی های خود را در ورود با بازارها افزایها همچنین قادر خواهد بود ضرفیتیادگیری شرکت

 المللی سازی مجهز کنند. 

 نقش میانجی گرایانه یادگیری سازمانی: 

ذارد. در واقع  گ ای بر عملکرد بین المللی تاثیر میهای به خوبی هماهنگ شده و سرمایه انسانی به شکل مثبت و قابل مالحضهشبکه 

ای خلق کنند. محققان توانند دانش مکمل و چند رشته های کسب و کار میترکیبی، شبکههای  های حمایتی بین بخشاز طریق تالش

کند تا مداخله و تخصیص منابع  ها کمک میهای آن به شرکتاین رشته معتقدند که دانش مربوط به یادگیری سازمانی و چالش
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یادگیری سازمانی است و یادگیری سازمانی نیز  تبط با  بهتری در شبکه داشته باشند. و از آنجایی که شبکه سازی سازمان به شدت مر

 کند. ها است یادگیری سازمانی نقش میانجی گری را در این رابطه ایفا می  SMEمرتبط با بین المللی سازی 

 

 

مشکالت فایق  ها صرف نظر از نوع فعالیتشان بر کند سازمانای است که کمک مییادگیری سازمانی در واقع یک نگرش بین رشته 

 آیند و بقای بلند مدت و پایدار سازمان در صحنه رقابت محقق گردد.

 : روش تحقیق 

تولیدی و صادراتی شهر کامپاال  شرکت کوچک و متوسط    187جامعه آماری شامل  این مطالعه از نوع مقطعی و همبستگی است.  

پاسخ دهندگان به پرسش    ه و جم نمونه در نظر گرفته شدبه عنوان ح  127اوگاندا )شرق میانه آفریقا( است که حجم    کشور جمهوری

به صورت کامل   مورد  %(76)  96پرسش نامه جمع آوری شده تنها    127نامه شامل مدیران و صاحبان این کسب و کار ها هستند. از  

 میدهد.  به نتایج تحقیق در تعمیم به جامعه را به شدت کاهشتکمیل شده و قابل استفاده بودند که قابلیت اعتماد 

 نتایج: 

یادگیری سازمانی   و  کار  و  نتایج شبکه سازی کسب  اساس  المللی سازی  بینیشپ بر  بین  قابل مالحضه  تولیدی   SMEهای  های 

توان متوجه شد یادگیری سازمانی به عنوان میانجی در رابطه بین شبکه سازی و بین المللی سازی  صادرکننده هستند. همچنین می

های  ها و کنفرانسدر سمینارها، کارگاه  ،بهبود بخشند  ها شبکه شان را از طریق پخش کارت شرکت  SMEکند. اگر مدیران  مداخله می

المللی از بازار  داخلی و بین  ای دیگر کشورها به دست آورد. هشرکت کنند، احتمال باالیی وجود دارد که شرکت اطالعات زیادی 

انند  وتها ایجاد کنند بنابراین میها در تالشند تا اعتماد را بین خود و دیگر شرکت  SMEاز آنجایی که صاحبان و مدیران    همچنین

بر این موضوع تاکید    زهای تجاری در فروش محصوالت آنان در بازارهای بین المللی همکاری داشته باشند. مطالعات نیبا ایجاد شراکت

اند، تا مدل بین المللی سازی خود را مشخص  ه روابط خود تکیه کرده ها جهت یادگیری بین المللی سازی بر شبک   SMEکرده اند که  

بین المللی سازی تهیه   تکنند، اطالعات مفید در رابطه بازار خارجی به دست آورند و همچنین منابع کافی را از آن)شبکه روابط( جه

لمللی سازی پرداخته نشده است و برای اولین بار مطالعات در زمینه بین المللی سازی به رابطه بین یادگیری سازمانی و بین ا  کنند.

ای که به ها دانش و تجربهدر این مقاله به آن پرداخته شده است و نتایج مثبتی در این رابطه به دست آمده است. الزم است شرکت

اند را در عمل به اجرا در بیاورند. زمانی که کارکنان از چگونگی مدیریت بازارهای خارجی مطلع شدند در آن زمان اهمیت  دست آورده

بین المللی سازی و چگونه انجام دادن آن برای شرکت روشن و نمایان خواهد شد. با یادگیری دانش و مهارت بازارهای بین المللی از 
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مشترک، این اطالعات در جهت تحقق اهداف شرکت توسط پرسنل و  فعالیت  زمینه    با ای تجاری  ه موسسات آموزشی و دیگر شرکت

و در واقع این اطالعات و دانش هم در نحوه ایجاد شبکه و هم در یادگیری سازمان    شوندمدیران به اشتراک گذاشته شده و اجرا می

اند به دلیل تری برخوردار بودههایی که از شبکه روابط وسیع شرکتدهد که  کند. نتایج مطالعه نشان میتاثیرگذار است و مداخله می

از سرمایه انسانی ارزشمندی   هاییبرخورد مکرر به شرایط بازار امکان جذب بیشتر دانش را برخوردار بوده و همچنین شرکت  که 

اره به این حقیقت دارد که فعالیت بیشتر در درون اند. این موضوع در واقع اشاند نیز در بازار بین المللی بهتر عمل کردهبرخوردار بوده

هایی  گردد. بنابر این شرکتشبکه منجر به ارتقاع دانش درونی شرکت شده که خود منجر به عملکرد بهتر در بین المللی سازی می

رجی  ند در جذب بازارهای خاتوان می هایی که از شبکه روابط گسترده برخوردارندبه ویژه آن  که به یادگیری سازمان توجه ویژه دارند

 بسیار موفق عمل کنند. 

 پیشنهادات: 

از آنجایی که شبکه روابط غنی از دانش و تجربه بین المللی سازی است بنابراین با جذب این دانش از شبکه و با استفاده   •

توان عملکرد شرکت را به  از رویکرد یادگیری سازمانی که همانا یادگیری و تمرین مکرر و گروهی اعضای سازمان است می

 ای افزایش داد. شکل قابل مالحضه

شود بنابراین به روز نگه داشتن اطالعات نه فقط  از آنجایی که در یادگیری سازمانی به سازمان به دید سیستم باز توجه می •

 ی است. تبه صورت پرسنلی بلکه به صورت مشترک در کل سازمان بسیار حیا 

 دهد. ا معموال تغییرات جدید بازار را در اختیار شرکت کنندگان قرار میهشرکت در سمینارها و همایش •

مدیریت شرکت باید شرایط مناسب برای چرخش دانش جذب شده در درون سازمان را فراهم آورد و همچنین با ایجاد   •

های گروهی مثبت  ههای انفرادی به نتیج سیستم بازخورد از کیفیت و نتیجه جریان دانش در سازمان اطالع یابد تا تالش

 منجر شوند.

 یادگیری سازمانی در کتاب پنجمین فرمان 

رداخته نشده است که البته  پشبکه روابط تمرکز شده است، به موضوع یادگیری سازمانی آن طور که باید    روی  در این مطالعه که بیشتر بر

سازمانی بسته به نوع  ر  در برخورد با اطالعات نیست و هاین بدان دلیل است که خود یادگیری سازمانی چیزی جز یک رفتار خاص گروهی  

کند و در موضوع بین المللی سازی این دانش چیزی جز همان زنجیره تامین و شبکه ایجاد شده در آن  فعالیت خود با این دانش برخورد می 

بر این برای شفافیت بیشتر در کنار مرور مقاله  شبکه بوده تا خود موضوع یادگیری سازمانی بنار  تمرکز مقاله نیز بیشتر باز این رو  نیست.  

 . شودمی  دادهگرفته شده است    گهتوضیحاتی هم از یادگیری سازمانی که از کتاب پنجمین فرمان پیتر سن

ها و یادگیری سازمانی صحبت کرده است. طبق نظر او برای شناخت  نویسنده کتاب پنجمین فرمان در کتاب خود از سیستم  گهپیتر سن

  است  این  فرمان  پنجمین  کتاب  در   گهسن  پیتر  کلی  پیام  سیستم آن را نباید به اجزای خود تقسیم کرد و باید با دید کل نگر به آن توجه شود.

  اعضای   یهمه   باید  بلکه.  کند  تکیه  خود  کارکنان  از  معدودی  و  محدود  تعداد  به  فقط  خود،  پیشرفت  و  رشد   برای  تواندنمی   سازمانی  هیچ  که

 .ببینند  تازه  نگاهی  از  را  خود  درونی  مشکالت  و  بیرون  دنیای  و  کنند  کار  هم  با  که  بیاموزند  سازمان  یک

  سازمان   چنانچه  و  است  رقبا  به  نسبت  ترسریع   یادگیری  ها،سازمان   برای   مدت  بلند  در  پایدار  رقابتی  مزیت  منبع  تنها  که  است  معتقد  سنگه  پیتر

  اطالعات،   که   افتدمی  اتفاق  زمانی  سازمانی  از دیدگاه  یادگیری.  شد  خواهد   کاراتر  و  تربخش  اثر  رقیب  هایسازمان سایر    از  گردد،  نائل  امر  این  به

  و   تدریس  ارتباط،  طریق  از  را  آن   و  کرده  خلق  را  جدیدی  دیدگاه  شوند،  تحلیل  و  تجزیه  جدید،  حقایق  گسترش  و  تولید  منظور  به  و  آوریجمع 

  سازمان   یک  در  دانش  عنصر  یا  یادگیری  وقوع  چگونگی  به  سازمانی  یادگیری   عبارتی،  به  و.  کند  منتقل  سازمانی  سطوح  تمام  به  تعامل   و  گفتگو

  سیستم "  یک  مثابه  به  را  سازمان  و  گرددمی  محسوب  مدیریت  به  اقتضایی  و  سیستمی  هایرهیافت   جمله  از  سازمانی  یادگیری  نظریه.  پردازدمی

  متحول،   محیطی  شرایط  با  تطبیق  برای  هاانسان  ذهن  مانند  نیز  هاسازمان   که   نکته  این  بر   تأکید  با.  گیردمی  نظر  در  "زنده  و  اندیشه  صاحب  باز
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  ای پیچیده   ذهنی  فراگردهای  درگیر  و  گیرندمی  درس  تجربه  از  هاانسان  و  ترباهوش   حیوانات  مانند  درست  هاسازمان   بازخورند؛  دریافت  به  متکی

  از  بسیاری  در"  که  باورند  این  بر  سازمان  پردازان  نظریه  از  نفر  دو.  شوندمی   "مسئله  حل  و  طراحی  تعریف،  شناسایی،  بینی،  پیش"  مانند

: از  عبارتند  که  سازمانی  یادگیری  متداول  فراگرد  سه  نظیر  ؛"شوندمی  ایجاد  منظم  طوربه  سازمانی،  یادگیری  حاالت  از  برخی  ها،سازمان 

  حال،  هر  به.  سازمان  در  جدید  هایفناوری   بر  تسلط  و  کارگیریبه  و  راهبردی؛  ریزیبرنامه   هایفعالیت  انسانی؛  منابع  توسعه  و  بهبود  هایفعالیت

  مجموعه  انفرادی  یادگیری  حاصل  از  پیش  سازمان،  یادگیری  حاصل.  گیرندنمی  کار  به  را  خود  یادگیری  توان   و  استعداد  همه  معموالً  هاسازمان 

.  است  بیشتر  آن  دهنده  تشکیل  هایبخش   مجزای  و  انفرادی  هاییادگیری   جمع  از  سازمان،  کل  یادگیری  حاصل  یعنی  است؛  آن  اجزای

  های رچوب اچه  و  هانظریه  با  آشنایی  و  علمی،  هایپایگاه   آوردن  فراهم  انسانی،  نیروی  هایمهارت   توسعه  و  آموزش  از  حاصل  منفرد  هاییادگیری 

  اثر   سازمانی  طراحی  راهبردهای  و  هامشی   خط  مدیریتی،  هایاقدام   بر  که  شودمی   منجر   سازمانی  یادگیری  به  هنگامی  فقط  جدید،

 . (۱۳۸۰رضائیان،)بگذارد 

 سمت.   انتشارات  -رضائیان علی  دکتر  -مدیریت  و  سازمان  مبانی

 داند که در زیر ذکر شده اند: در کتاب پنجمین فرمان یادگیری سامانی را در رعایت پنج عامل می  گهپیتر سن

و   میکن  میترس  یخود در زندگ  یاز اهداف شخص  یملموس   ریتصو  شودی باعث م  یفرد  یهات یاز قابل  یآگاه  :یفرد   یهاتیقابل •

  اریرا در اخت  یذات  یآمادگ  نیا  ها،تیقابل  نیاز ا  ی. آگاهمیاوریدست باهداف به  نیبه ا  یابیدست  یبرا   زین  یتیمنطبق بر واقع  یابیارز

به تعداد   یابیدست  نهیخود را در زم  یهای و توانمند   ردیبهتر به کار گ  یهاانتخاب   یخود را برا  یهازه یتا انگ  دهدیفرد قرار م

 کند.   جیها بساهداف و انتخاب   نیاز ا  یشتریب

و توان خود را    یتا انرژ  کندی سازمان کمک م  یبه اعضا   شودیمحقق م  یصورت گروهاصل که به  نیا  آرمان مشترک:انداز و  چشم  •

داشته باشند قادر    یانداز و آرمان مشترکسازمان چشم   کی  یکه اعضا   یمشترک متمرکز کنند. زمان  یهااهداف و آرمان  یرو

و   کنندیم  فیسازمان خود را با آن تعر  ندهیکنند که آ  یانداز صرف همان چشم   قایوقت و کوشش خود را دق   ودخواهند ب

  سریچشمانشان ممکن و م  شیانداز مشترک را در پچشم  نیرا دنبال کنند که تحقق ا  یمشابه  یها و راهبردهادستورالعمل 

 . سازدیم

عملکرد    از نحوه   ی بهتر  یآگاه  کندیکمک م  رد،یگیقرار م  یو کاوشگر   دنیشیاند  یهامهارت  اصل که در دسته  نیا  :یمدل ذهن •

  یهاتیاز واقع  ی ترشناخت روشن   شودیسبب م  یذهن  . استفاده از مدل میخود و همکارانمان داشته باش  یریگمیادراک و تصم

 . میاوریدست بموجود به 

سازنده    وگو و مناظره . گفتکندی اشاره م  گریکدیگروه با    یو به ارتباطات اعضا  یگروهاصل به روابط درون  نیا  :یگروه  یریادگی •

  یتک اعضاتک  ی هوش  بیبا حاصل جمع ضر  سهیدر مقا  یشتر یب  یار یهوش  گریکدیتا در کنار    کندی گروه کمک م  کی  یبه اعضا 

مشترک    یهابه آرمان   لیدر جهت ن  یگروه را به شکل موثرتر  یاعضا   یانرژ   ،یگروه  یتوانمند  نیگروه داشته باشند و با اتکا به ا

 به کار بندند. 

  یسازمانو روابط درون  راتییاز تغ  یتا درک بهتر  کندیبه افراد کمک م  یسازمان  یریادگیاصل از اصول    نیا  :یستمینگرش س •

  یستمینگرش سرو شوند.  روبه  دهند،ی رفتارشان را شکل م  یامدها یکه پ  یبا عوامل  ،یشناخت و آگاه  نیداشته باشند و با اتکا به ا

  کندی کرده است و تالش م  دایو گسترش پ  افتهیبسط    کنند،یافراد تمرکز م  ررفتا  یبازخوردها  یکه رو  ییهاه ینظر  یبر مبنا

را    شوندیم  جاد یموجود، ا  تیحفظ وضع  ایبه رشد    هاستمیس  شیگرا  هر نظام را که در طول زمان و به واسطه   یهایدگیچیپ

 کند.  نییو تب  ریتفس
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