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Abstract 
The current study aims to present a typology of alignment of the employee 
mistakes types’ and learning from them with the internal marketing approach. 
The authors review the literature and in-depth overview of the theoretical 
foundations in the area of employees' mistakes and how to learn from them 
with an internal marketing approach in organizations. And then, based on the 
mutual orientation of the internal marketing matrix and combining it with 
employee mistakes typologies have achieved an analytical framework. 
Finally, the Delphi method has been used to inform the opinions of the experts 
to measure the correctness of the framework. Experts who were human 
resource experts and scholars were selected by the Purposive sampling 
method. The findings showed that stretch and sloppy mistakes are in line with 
transactional marketing methods, in such a way that stretch mistakes with 
energising and sloppy mistakes are associated with code-breaking. On the 
other side, the aha-moment and high-stakes mistakes are in line with relational 
marketing methods, in such a way that there are aha-moment of diffusing and 
the high-stakes mistakes with authorising. Considering the findings of the 
consensus of the experts, it can be concluded that there is an alignment 
between different types of employee mistakes and internal marketing 
approaches. 
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و اشتباهات  یداخل یابیبازار يهاراستایی گونههم يالگو
 یکارکنان بر اساس منطق نوع شناس

علیرضا کوشکی 
  جهرمی 

 .، ایرانتهران ،یدانشگاه علامه طباطبائ ،گروه مدیریت دولتی اریدانش

  

معین عبدالمحمد 
 سقا 

 .، ایراندانشگاه تهران، تهران ، ینیارشد کارآفر یکارشناس

  

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه علامه طباطبائ ،یدولت تیری. گروه مداریاستاد سعید زرندي 

 چکیده
 کردیها با رواز آن يریادگیراستایی انواع اشتباهات کارکنان و هم یشناسپژوهش حاضر، با هدف گونه

موجود  يظرن یمبان قیو مرور عم اتیادب یمنظور نگارندگان به بررس نیانجام شده است. بد یداخل یابیبازار
اند و ها برآمدهدر سازمان یداخل یابیبازار کردیها با رواز آن يریادگیدر حوزه اشتباهات کارکنان و نحوه 

دست  یلیحلت یاشتباهات به چارچوب یآن با نوع شناس قیو تلف یداخل یابیبازار سیسپس بر اساس ماتر
اطلاع از نظرات خبرگان  يبرا یجهت سنجش صحت چارچوب مذکور، از روش دلف تی. در نهااندافتهی

 يریگمونهبودند با روش ن یحوزه منابع انسان شمندانیو اند نیاست. خبرگان که از متخصص دهیاستفاده گرد
همسو  یراکنشت یابیبازار يهاو شلخته با روش ینشان داد که اشتباهات کشش هاافتهیهدفمند انتخاب شدند. 

 ییکدگشا يریادگیو اشتباهات شلخته با  زايانرژ يریادگیبا  یشکل که اشتباهات کشش نیهستند به ا
 یابیبازار يهاو پر مخاطره با روش يااشتباهات لحظه دیمشخص گرد گرید يراستایی دارند. از سوهم

خاطره با و اشتباهات پرم یپراکنش يریادگیبا  ياشکل که اشتباهات لحظه نیهمسو هستند به ا يارابطه
 جهینت توانیحاصل از اجماع خبرگان م يهاافتهیراستایی دارند. با توجه به هم یاردهیر اختب یمبتن يریادگی

 راستایی وجود دارد.هم یداخل یابیمختلف  اشتباهات کارکنان و بازار يهاگونه نیگرفت که ب

  .راستاییهم ،یمنابع انسان ر،ییتغ ،يریادگیاشتباه، خطا،  کلیدواژگان:
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 مقدمه
 میباشردن کآماده اشتباه  دیبا م،یریبگ ادی میاگر بخواهاملاي نانوشته اشتباهی ندارد. پس 

مانند  يادهیچیپ يها. اشتباه در سازمان)a2021:2020؛ کوچارسکا، b2020، 1(کوچارسکا و بدفورد
 يریادگی ییها، به هرحال اشتباهات تواناآن يری. با وجود اجتناب ناپذاست ریها اجتناب ناپذبنگاه
هبود ب يها و کارمندان براتوانند توسط سازمانیم اتیتجربپس  دهند،یرا ارائه م نیتمر قیاز طر

 یحت ایگرفته  دهیناد دیکه با یبه اشتباهات به عنوان حوادث دینبا نیاستفاده شوند. بنابرا شانیهاتیفعال
 نید. چنشون دهیمولد د يریادگی يبرا ییهابه عنوان فرصت دی، بلکه بانگریست پنهان شوند

ها در نظر گرفته ها و درون آنو عملکرد سازمان يریادگیمثبت در  ریتأث يدارا يايریگجهت
ها انتظار دارند مردم بدون اشتباه اکثر سازمان که،نیشگفت ا .)2008و همکاران،  2(هارتیس شودیم

 ریها تأثاز اشتباهات بر سازمان يریادگینشان داده شده است که  کهنیا رغمی. علرندیبگ ادیکردن 
ورد ، کوچارسکا و بدف( است نییها نسبت به اشتباهات پاگذارد، تحمل اکثر سازمانیمثبت م

b20202020کوچارسکا، ؛ 2017، 3زیمر و اسکن؛ وین:b2021(پاداش  تیموفق يکارمندان برا رای؛ ز
اما داشتن  ند،ستیکه اشتباهات معمولاً مطلوب ن یدر حال .شوندیم هیها تنبشکست يو برا رندیگیم
کند، یم یبانیها پشتاز اشتباهات را در هنگام ارتکاب آن يریادگیعفو کننده که مفهوم  طیمح کی

افراد مرتکب  .)2017و اسکن ،  مریزنیو( کند قیرا تشو یسازمان يریادگی ندیممکن است فرآ
 ادیخواهند یه مک یهستند و کسان دیجد يهاه به دنبال افقکه فعالان یکسان ژهیشوند، به ویاشتباه م

است.  رییو تغ يریادگی ییخلق توانا ،رندهیادگیسازمان  کی جادیقدم در ا نیو رشد کنند. اول رندیبگ
و  هاشتباهات باشد تا افراد بتوانند از منطقه امن خود خارج شد رشیشامل پذ دیبا يریادگیفرهنگ 

 ندیاشتباهات، فرآ رشیاز پذ يمشکلات را حل کنند. سطح بالاتر دیجد يکردهایرو جادیبا ا
 شودیمنعکس م ریاجتناب ناپذ راتییبا تغ يکند که در سطح سازگاریم تیورا تق يریادگی
ه ب قیدانش و تجربه فقط از طر يگذاربه اشتراكعلاوه بر این،  .)b2020کوچارسکا و بدفورد ، (

باهات گذاري اشتبه اشتراك قیبلکه از طر افت،یسرآمد تحقق نخواهد  يگذاري الگوهااشتراك
 يگذاري اشتباهات رفتارهاسرآمد و اشتراك يگذاري الگوهامحقق خواهد شد. اشتراك زین
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که  یسانک يبرا یو منافع مختلف ایمزاها شوند و آنیم جادیمختلف ا طیاست که با شرا یمختلف
 .)2018، 1(خوراکیان و جهانگیر کنندمیکنند فراهم یدانش را کسب م

. از خطاهاست يریادگیها و کردن راه حل دایانسان، پ لیاز تخ يدیشد ندیخلق دانش فرآ
از  یرخب. با این حال برجسته شده است شمندانیتوسط اند زیاشتباهات ن قیراز ط يریادگیارزش 

ت که اس نیاشتباهات ا ينمامتناقض تیتواند گران تمام شود. ماهیحاصل از اشتباهات م يهادرس
کوچارسکا، ( ندستین ندیاما اشتباهات هرگز خوشا رند،یبگ ادیتوانند بدون ارتکاب اشتباه یافراد نم

سال را ار یغلط امیپضعیف  يهادهیا اهاي احمقانه یانگاريی سهلدهاست که پاداش یهیبد .)2020
 ییطاها، انواع خنیشود. بنابرایکار نم يرویم نو احترا تیشک موفق به کسب حماونکند و بدمی

 و کتمان يماد هايخسارت ای ياست، مانند کلاهبردار يتحمل شوند، موارد عمد دیکه هرگز نبا
از حد  شیب یابیارز ای يسهل انگارفاحشی ناشی از اشتباه ، ستنیحقارت نگر دهیبه د نیخطا. همچن

 نیاز عدم تطابق ب یمکرر و اشتباهات ناش يعدم درك، خطاها قیفرد، شکست از طر ییتوانا
 رییتغ قیاز طر ستمیس ي، آنچه قابل تحمل است، خطاهاگری. از طرف داست هاتیها و مسئولییتوانا
صادف ت ای یمحاسبه شده و بدشانس به واسطه ریسکاست که  2»عاقبت به خیر يهاشکست«و  طیشرا

. بیاندازند تلاش مجدد را به تعویق، دینرس جهیخوب به نت دهیا کی یوقت. مهم است که افتنداتفاق می
هنوز در مورد  نیا« :)4دابلیوام(رئیس کارکنان و خدمات اجتماعی شرکت بی 3لیبه قول گرهارد ب

 يکارشکست قدرت ابت کیکه  دیاجازه نده -است  نیا یواقع امیاز اشتباهات است، اما پ يریادگی
آن را  دیکن ی، بلکه سعهاریبه تصورناپذفکر تفقط نه  دیاعتماد کن تانکند! به خود خاموششما را 

 ).2006 “،5تحسین شکست”» (. . .ریسک کنید رخ دهد،  یاگر اشتباه یو حت دیکن یعمل

ها از اشتباهات کارکنان حداکثر بهره را برده و آنان حال مسأله این است که چگونه سازمان
و نخبگان  خبرگاندارند. گذاري اشتباهات خویش و تعامل بیشتر با همکارانشان وا میرا به اشتراك

بوط به رآن در حل مسائل م قوهبال يرویکنند، و با توجه به نیاز مفهوم تجربه کارکنان استقبال م
، یانربه مشترتج تیریتجربه کارکنان بر اساس مد. اندکرده دایپ شیتعاملات در محل کار به آن گرا

 یابیازارب میمفاهدر  دهیا ریی. مشابه تغه استشد نظریه پردازيشود، سازمان آغاز می کی دلکه از 
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را  یع انسانمناب يهاتیفعالها و ياستراتژ بایدها ، سازمانيمشتر یکلبه تجربه  يمشتر تیاز رضا
بار در صنعت  نیولا ارائهمدل  کی نبه عنوا »تجربه«کنند.  تعریفکارکنان باز یبهبود تجربه کل يبرا

شد. در  یعملکرد مالبهبود فروش و  شیحاصل از آن منجر به افزا جیشد و نتا به کار گرفتهخدمات 
که توجه  یابیبازار يهاياستراتژ قیاز طر يتجربه مشتر جادیبر ا دیبا تأک ی، اقتصاد خدماتجهینت

ر تجربه منحص جادیاتمرکز بر با  تبدیل و سپس 1»اقتصاد توجه«، به بودها را به خود جلب کرده آن
 انیبا مشتر یاقتصاد ارتباط عاطف کی جادیبا هدف ا و 2»یاقتصاد سرگرم«ی به سرگرم قیبه فرد از طر

اقتصاد «به ها آن يتجربه منحصر به فرد برا کی جادیا تیدر نها و 3»اقتصاد احساسات«به  هدف
گونه که چ کندیها مطرح مشرکت يسؤال را برا نیشد. مفهوم تجربه کارکنان ا لیتبد 4»تجربه

ود به عنوان خ یداخل انیبدون در نظر گرفتن مشتر يمشتر يتجربه قو جادیاز ا توانندیها مشرکت
جربه ت این در واقع بخشی از رویکرد بازاریابی داخلی است. حاصل کنند. نانیمنابع ارزشمند اطم

 تیهدا یو سازمان ی، گروهيح فردوسطدر  یتبه سمت موفق و ایجاد کردهجامع  دید کیکارکنان 
صد و شود، قها با آن روبرو میآن یاتیعمل نهیکار و در زم يکه کارمند در فضا یکند. تجاربیم

که احساس تعلق، هدف،  یکند. کارکنانیم نییسازمان را تع از کار، حرفه و يو ندهیآ زهیانگ
 رو فرات کننددر سطوح بالاتر عمل می ادیبه احتمال ز کنندرا تجربه می ی، قدرت و خوشبختتیموفق

د از نتوانیم کارکناناست که  يتمندیرضا ییتجربه کارکنان سطح نها. کنندیم مشارکتاز انتظار 
 نیالاتربه ب شهیامر هم نی. ابگیرندو  ردهاحساس ک سازمانکار و کار در  طیبا مح یشتعاملات خو

 شودمی انیبه لذت کارکنان و لذت مشتر منتهیشود که و تعهد منجر می يسطح تعامل، توانمندساز
مندي حال چگونه باید تجربیات کارکنان را مدیریت نمود و باعث رضایت .)2020، 5(ایتام و گوش

 يهاحها طرشود، سازمانمی يتمندیملموس باعث رضا يایو مزا هاپاداش نکهیور ابا تصایشان شد. 
وتبال ف يزهایم ای کنندرا اجرا می -آن آسان است  يریکه ساده، ملموس و اندازه گ - تقدیرپاداش و 

 شرکت گوگلاز  يو الگوبردار دیمحل کار، با تقل »مفرح شدن« يرا برا 6ایکس باکسو ی دست
 ریکارکنان را درگ یبه درست رایز ؛دهدینم جهیها نتتلاش نیموارد، ا شتریب درکنند. ینصب م

و اهداف  ازهایغالباً با ن یمنابع انسان تیریمد جه،ی. در نتپردازدنمیها آن یواقع يازهاینبه  ایکند نمی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Attention Economy 
2 Entertainment Economy 
3 Emotion Economy 
4 Experience Economy 
5 Itam & Ghosh 
6 X-Box 



 

ارکنان بر اقدامات ک ریتأث ایکنترل  یشود و در پارزش سهامدار) شروع می ،ییشرکت (سود، کارآ
) یو روان ی(اجتماع اصلی يازهاین ایآ کهنیاهداف است، صرف نظر از ا نیبرآورده نمودن ا يبرا

تند راضی هس آن طیکه از کار و مح ی، کارکنانوجود نی. با اریا خی سازدکارکنان را برآورده می
را  انشیهاسازمان مشارکت داشته و مهارت تیکه به طور کامل در مأمور کردخواهند پیدا  زهیانگ

 .)2017، 1(پلاسکف اورندیدهند با خود به همراه بیکه انجام م يبه طور کامل در کار

با توجه به بررسی ادبیات موجود در حوزه اشتباهات کارکنان و نقش آن در بازاریابی داخلی 
ن ست. از رو برآنیم تا در ایمشخص گردید در این حوزه تاکنون مطالعات اندکی صورت گرفته ا

پژوهش به تقویت ادبیات در این زمینه اهتمام ورزیم. لذا هدف پژوهش حاضر گونه شناسی 
اشتباهات کارکنان با رویکرد بازاریابی داخلی است. در ادامه ادبیات نظري پژوهش به دقت تشریح 

موضوع پژوهش حاضر از هاي خارجی و داخلی مرتبط با روزترین پژوهشگردیده و با بررسی به
ر شناسی پژوهش حاضشود. سپس به روشهاي اطلاعاتی معتبر، پیشینه پژوهش مرور میپایگاه

 نیب کهگردد. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از اینگیري ارائه میها و نتیجهپرداخته و در انتها یافته
 .وجود دارد راستاییهم یداخل یابیمختلف اشتباهات کارکنان و بازار يهاگونه

 ادبیات پژوهش
 اشتباهات کارکنان

انحراف  نیدانش، و همچن فقداناز  یناش افعال ارتکاب ای ترك فعل نادرست به اقدام«اشتباه به عنوان 
 هاياز افراد، که در نقش یگروه ایفرد  بازخورد توسط يندهایفرآ ایها، اهداف ناخواسته از برنامه

» کندیم دجایرا ا یاجتماع نهیبا هزهمراه منتظره  ریغ بنامطلو جینتاکه کنند، یم کارخود  یسازمان
و همکاران،  2(نیوابرساند  بیآس یتواند به عملکرد سازمانیم اننککار شود. اشتباهاتتعریف می

ت نادرساقدام  کی ایقضاوت  کی«). علاوه بر این، اشتباه به مفهوم 2009و همکاران؛  3؛ پالمر2015
، فیعرهر دو ت طبق. است» یتوجهیب ای ی، دانش ناکافنادرستقضاوت  ي یکدر ادمه عملکردي ای

 حیتوض درپی نیهمچن تعاریفعدم اقدام وجود دارد.  ای از اقدام یناش »نادرست عمل« یمنف تداعی
وجه به عدم ت ایدانش  فقدان، نادرستند، که علت آن را قضاوت ستاشتباه ه کیمقدمات ارتکاب 

هدفمند  ندیفرآ کیکننده منتسب به یابیارز یاشتباه اصطلاح .)2009پالمر  و همکاران؛ ( دانندیآن م
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به عنوان  ؛اندشده يگذاراز حوادث به عنوان اشتباه برچسب یعیآن است. دامنه وس جهینت ایناموفق 
داده،  گاهیپا کیدر  یآشفتگ ای یمنظیب لیبه دل انیاست که مشتر نیاشتباه نسبتاً مکرر ا کیمثال 

برآورد  بزرگتر، محاسبه اشتباه بودجه بر اساس ریاز تأث یکنند. مثالیم افتیدر یگزارشات اشتباه
 گریمتحده). اشتباه د الاتیاملاك و مستغلات ا یبازار مال ریغلط است (به عنوان مثال، بحران اخ

  سیهارت( شودیم یبه سلامت يدج يهابیآس ایحادثه  جادیکه باعث ا يایاطیاحتیعبارت است از ب
  .)2008و همکاران، 

ه از از جمل یبیها به معاطرف، آن کیدو خصلت کاملاً متفاوت دارند. از  ياشتباهات کار
 جیها نتاآن گر،یشوند. از طرف دیو حوادث منجر م وبیمحصولات مع دیدست دادن زمان، تول

شوند یوبرو مر یخود با اشتباهات فینان هنگام انجام وظاکدارند. کار يریادگیو  يمانند نوآور یمثبت
 اریرا در اخت دیکه دانش جد یاست. اشتباهات یسازمان يهاتیاز فعال ریاجتناب ناپذ یکه بخش

 يارا بر یمطلوب جیهوشمندانه در نظر گرفته شده و نتا يدهد، به عنوان خطاینان قرار مککار
 ،تیبا دانش حاصل از موفق سهیدر مقا یحاصل از اشتباهات سازمان شدارد. دان ها به همراهسازمان

د نتوانیم ی. اشتباهات شغل)2018،  ریو جهانگ انیخوراک(در بهبود عملکرد سازمان مؤثرتر است 
به  له ممکن استأ، مسیسازمان دیدگاهد. از نها به همراه داشته باشافراد و سازمان يبرا یعواقب مهم

 مشترك يموارد، ممکن است مبحث خطا یدرك شود. در بعض فیضع میانتخاب تصم عنوان
ساپ و (بلانکین در خارج از محل کار مربوط شوند یممکن است به عوامل یوجود داشته باشد. برخ

  ).2005، 1زدانچیک

ن است ها ممکاز شکست یبرخ یعنی ؛از اشتباهات هستند یها ناششکستاز سوي دیگر، 
شده  فیعرت» مطلوب و مورد انتظار جیانحراف از نتا«شکست به عنوان . رندیات نشأت بگاز اشتباه

 سکیو ر تیاز خلاق یناش ریاجتناب ناپذ یمنف يامدهایقابل اجتناب و پ يهاشامل شکست نیاست. ا
 ریها تأثاز شکست يریادگی یینحوه واکنش سازمان به اشتباهات بر توانا نیاست. همچن يریپذ

از  یها ناشاست که شکست نیها ااشتباهات و شکست نیب زیوجه تما کین، یگذارد. علاوه بر ایم
 يهاکستتر از شها مطلوباز شکست یمعنا که برخ نیاست، نه فقط اشتباهات. بد یعوامل مختلف

است که در حال کاوش  ییهااز سازمان یناش» خوب« يهاکه شکست يهستند، به طور گرید
 شیشاپیرا توسعه دهند و پ يدیدهد دانش جدیها اجازه مهستند که به سازمان دیجد يهاينوآور
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است که  قیدق يهاهیو رو ندهایشامل انحراف از فرآ» بد« يهاکنند. در مقابل، شکست شرفتیپ رقبا
 تیموقع کیر د دیفقط با ایشود  جادیا دیکه اشتباهات نبا يشوند طوریانجام م ادیتکرار ز ایبا روال 

دادن حوادث،  يکسب دانش حاصل از رو يها براخطا هرچه باشد، سازمان نشأشود. م جادینادر ا
ها اذعان از شکست يریادگیدر مورد  قیو تحمل کنند. در واقع، تحق رندیها را بپذشکست دیبا
سازمان  کی نکهیا يبرا ن،یهستند. بنابرا کپارچهیکاملاً  یمیها مفاهکند که اشتباهات و شکستیم

حمل اشتباه و ت تحملدهد.  صیرخداد اشتباهات و خطاها را تشخ دیبا اموزد،یخود ب يهااز شکست
 مریزنیو( کنندمی لیرا تسه يریادگیهر دو  ادیهستند و به احتمال ز یمرتبط اریبس میشکست، مفاه

 .)2017و اسکن ، 

 یادگیري از اشتباهات
 بخشند بهبود يریادگی قیخود را از طر يهامهارت دیکارکنان، کارکنان با يبه منظور کاهش خطاها

شود می جادیا رییکه با تغ یانسان است و چالش يریادگیاز  ی. اشتباهات بخش)2015و همکاران،   واین(
 .)ab2020کوچارسکا و بدفورد ، (کند رشد می یانسان يهااز مهارت عتریسر یحت ایبه همان سرعت 

 امدیدرباره پ يریادگیبا حادثه باشد ممکن است منجر به  ریکه فرد درگ یاشتباهات تنها در صورت
ع شرو يرا برا يازهیحادثه، انگ تیاز اهم یکند. برآورد ذهنیرا جلب م فردتوجه  چرا کهشود، 

رسد یر نمحال، به نظ نیبا ا .)2008و همکاران،   سیهارت(کند می جادیهمراه با تأمل ا يندهایفرآ
 شود لیتعد ای ییراهنما ،یبانیپشت دی. بلکه بافتدیمولد از اشتباهات خود به خود اتفاق ب يریادگی
 . )2008و همکاران،   سیهارت(

رهنگ رسد فاست، به نظر می وستهیهم په کاملاً ب یو فرهنگ سازمان راتییاز آنجا که تغ
. اشدباشتباهات  رشیپذ قیکارکنان از طر يریادگی یچگونگ صیدر تشخ یعامل مهم یسازمان

 يفتارهابه عنوان ر يریادگیدارد. فرهنگ  تیاز خطاها اهم يریادگی ییدر بحث توانا ییگرافرهنگ
 .)b2020کوچارسکا و بدفورد ، ( شده است فیکارکنان تعر يریادگی لیو تسه عیمعطوف به ترف
 يافتد برااز اشتباهات اتفاق می يریادگیکه در خلال کاوش هنگام  یشناخت يندهایفرآعلاوه بر این، 

 يریادگی يرا برا یاثربخش اریبس يهاها ارزشمند است. اشتباهات ممکن است فرصتسازمان
 اتیضفر تا کنندسازمان عمل می يبه عنوان محرك اعضا اتیتجرب نیا رایز ؛فراهم کند یسازمان

مل در تح ژهیاشتباهات را اصلاح کنند. ارزش و ،نوآورانه يهادهیو با ا کشیدهموجود را به چالش 
از اشتباهات  يریادگی نکهیا لیبودن دانش موجود نهفته است. دل ینشان دادن ناکاف ییاشتباه در توانا



 

مانند  يریادگی يبرا هیاول یزشیانگ تیمز کیها است که آن نیاثربخش باشد ا اریتواند بسمی
و اسکن ،  مریزنیو( دارند ندهیاز تکرار مجدد همان اشتباه در آ يریجلوگ ياشتباه برا حیتصح

2017(. 

همکاران  نیاز تعاملات ب یو اصلاح اشتباهات ناش ییبه عنوان روش شناسا یسازمان يریادگی
. ند مؤثر هستنددار يریادگیکه قصد  یکسان يبرا يریادگیشده است. اشتباهات در رابطه با  فیتعر

است، به  يریادگی یاصل جهیکسب و کار امروز است، بلکه نت طیمح يدینه تنها مشخصه کل رییتغ
به هم  یسازمان رییو تغ يریادگیکند.  تیرا تقو رییبا تغ يتواند سازگاراشتباه کردن می لیدل نیهم

 ،گیرندمی ادیکه افراد  یهنگام .)b2020کوچارسکا و بدفورد ، ؛ 2020 ،اکوچارسک( هستند وستهیپ
ها ازمانس يافراد و هم برا يهم برا نییابد. امی شیها افزادانش آن رایکند؛ زمی رییها تغادراکات آن

ارزشمند است. و  زیشگفت انگ دهیپد کی یسازمان رییو تغ يریادگیافتد. فصل مشترك اتفاق می
ارج بتوانند از منطقه امن خود خ فراداشتباهات باشد تا ا رشیشامل پذ دیبا يریادگیفرهنگ  کی

ر اشتباهات که د رشیاز پذ يمشکلات را حل کنند. سطح بالاتر دیهاي جدروش جادیشده و با ا
 کندیم تیرا تقو يریادگی ندیقابل مشاهده است، فرآ ریاجتناب ناپذ رییتغ رشیسطح پذ

کند که مثبت عمل می یلبه عنوان مثا 1آ اي اس يشرکت انرژبه عنوان مثال . )2020 ،اکوچارسک(
 همگانیگذاري ها و اشتراكمسئولیت عیشفاف اطلاعات، توز انیجر یسازمانفرهنگ  يدارا

 یوند، به شرطشمی تحسیناگر مرتکب اشتباه شوند،  یروزمره است. کارمندان حت يکارها اتیتجرب
 اشتباهاتد با در برخور محور يریادگیفرهنگ  کیباشند.  برانگیخته شدهاجرا در سطح بالا براي که 

دارد وا میها پنهان کردن آن یحت اینان را به اجتناب از اشتباهات و ککه کار يکار يهانامک از
توانند می زیکند که اشتباهات نیمحل کار احتمالاً انکار م ستمیس اینوع جامعه  نی. اگیردنشأت نمی

 نیلمداد شوند. بدترق شتریو توسعه ب تحول نیازشیتوانند به عنوان پداشته باشند و می یمثبت پیامد
 گیريادیهات از اشتبا نکهیکنند تا ا يگیرند پنهان کارمی ادیخواهد بود که کارگران  هنگامی حالت
. دهدمحل کار رخ می کیروزمره به طور مکرر در  يهمان اشتباه در کارها پس داشته باشند،مثبت 

هات خود دانش مرتبط با اشتبا جادیافراد در ا يریتوان به عنوان درگاز اشتباهات را می يریادگی پس
 یانحراف موارد به عنوان يسازهیاز اشتباهات شامل نما يریادگیداد.  حیها توضو تأمل بر آن گرانید ای

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 AES 



 

کند یم کمکمشابه  طیاز تکرار اشتباهات در شرا يریاست که به جلوگ »یدانش منف« جادیا ای
 .)2008و همکاران،   سیهارت(

رایشی گ حی، ممکن است به توضیروان تیو امن یسازمان عفوسرزنش،  اتِ یسه مجموعه ادب
که  یپژوهشگرانکمک کند.  بیاموزند اشتباهاتتوانند از میسازمان  ياعضا ،که با توجه به آن

را  گریکدیدائماً  کارکنانکه  ییهاکنندکه در سازمان، استدلال میاندکرده یسرزنش را بررس
 گریکدینان آشکارا کها، کارطینوع مح نیاست. در ا دیاشتباهات بعاز  يریادگیکنند، یسرزنش م

تر، یقبهتر نشان دهند. به بیان دقدیگران  خود را در مقابلبکوشند  براي اینکه کنندسرزنش می را
 یها سعآن یعنی دهندعمل را انجام می نی، عکس ارندیبگ ادیاز اشتباهات  نکهیا ينان به جاککار
 یو حت هیاز تنب کهاچر را سرزنش کنند گرانیاشتباهات خود را پنهان کنند و سپس د کنندمی

نادرست  گرانید سرزنش نکهیبر ا یمبن آشکارشواهد  رغمی، علنیترسند. علاوه بر ایمي شرمسار
 دوارندیدهند و امدفاع از خود ادامه می يبرا ینوع رفتار را به عنوان تلاش نینان آگاهانه اکاست، کار

ررسی ب هایی که امنیت روانی راپژوهش، بیترت نی. به همرندیبگ دهیرا ناد هاآناشتباهات  گرانید
خشش ب نیدهند. باشتباهات ارائه می رندهیپذ طیمح ایجاد یرا در مورد چگونگ ییهانشی، باندکرده

 واکنش بر یسازمان عفو -تفاوت وجود دارد  گرانهتسهیل يو امنیت روانی از نظر رفتارها یسازمان
را  يوج فعالانه ،که امنیت روانی یمتمرکز است، در حال یرخواهیبا خهمراه به اشتباهات  منفعلانه

 تیلاق هايبیان دیدگاه درخواست کمک و یا، شاننظر و باور انیب برايکند که کارکنان می ایجاد
ات امنیت یکه در ادب جاستنی. جالب اکنندو از متفاوت بودن احساس ارزش کرده  تیاحساس امن

توانند از نان میککه کار یطیمح ایجاد به ژهیو طور وجود دارد که به یقاتیتحق انیجر کیروانی 
در هنگام  تیبه احساس امن کنانشود. امنیت روانی به عنوان اعتقاد کاری، مربوط مبیاموزنداشتباهات 

شود. می فیتعر دیجد يهادهیا شنهادیپ ای اتاشتباه ي، افشااتالؤس دنیپرس همچون کردنریسک
به عنوان نقطه  باهاشت از ارتکاب ایدارد که آ یبستگ نیاز اشتباهات به ا يریادگیبه  لی، تمانیبنابرا

ه ب .رندیتوانند از اشتباهات درس بگیها مآن ایآ کهنیا ای شودمیاستفاده  افرادنکوهش  يضعف برا
از  ادیکنند، به احتمال زیم تیدرباره اشتباهات احساس امن انهها در بحث آزادمیت یطور خاص، وقت

 .)2017و اسکن ،  مریزنیو( گیرنداشتباهات خود درس می



 

 گذاري اشتباهاتاشتراكبه 
جر به علاقه شبکه دوستانه من نیکه ا یهنگام قادر به بهبود رفتار نوآورانه است یشبکه اجتماع کی

 به منظور بهبود رفتار نوآورانه کارکنان و. خود شود ياشتباهات کارگذاري اشتراكنان به ککار
از  یکیخود  يبه اشتراك گذاشتن اشتباهات کار يکارکنان برا قیعملکرد نوآورانه شرکت، تشو

 .)2018،  ریو جهانگ انیخوراک( ر نظر گرفته شده استد مهمعوامل 

 تحمل اشتباه در سازمان
ها د، شکستکننیم ریتفس یفعل یدانش سازمان مُهر تأییدرا به عنوان  تیها موفقکه سازمان یدر حال

وانند از تها میکه سازمان کنداذعان میشرکت  يرفتار هیبرند. نظریال مؤس ریو اشتباهات آن را ز
شان دهنده ند که کنمی ارائهسازمان  يبه اعضا زیرا شاخصی را بیاموزند؛ بسیاري يزهایاشتباهات چ

تا به  اشندشکیبا بدر برابر اشتباهات  دیها با، سازمانجهیاست. در نت یموجود ناکاف یدانش سازمان
پس  ).2017و اسکن ،  مریزنیو( رندیها درس بگاز شکست ثرؤنان اجازه دهند تا به طور مککار

 ؛رسد یر مبه نظ فرهنگ نیسرزنش) مناسب تربدون کار (به عنوان مثال،  طیمح ریفرهنگ تحمل پذ
تصور  يریادگی يهارا به عنوان فرصت اشتباهات، بلکه ستیاشتباهات متمرکز ن ير پنهان کارب رایز

از  شتریب اریعمل بس يبرا بدیل يهاياستراتژ يو جستجو علل لیو تحل هیکند. سپس، تجزمی
 اعتماد و جو، هم گان متعدديسندیاست. نو دیمورد تأک آرزوي سرزنش کردنو  يساز یشخص

ه هدف آن فرهنگ اشتباه مثبت، ک کی يبنارا به عنوان سنگ لیدلا بینش افزاي لیو تحل هیهم تجز
 یطیو شراط محی جادیتحمل اشتباهات در ا یعنی. اندنمودهتشریح از اشتباهات است،  يریادگی ارتقاء

 .)2008کاران، و هم  سیهارت( است میشود، سهمی یبانیپشت انهاز اشتباهات به طور فعال يریادگیکه 

امنیت  يزاکه اج یند. در حالگریکدیمکمل  مربوط به تحمل اشتباه و امنیت روانی اتیادب
 مقیاس نیترجیکاملاً متفاوت است. را هاسنجش آنمشابه تحمل اشتباه هستند،  یروانی از نظر مفهوم

 يبرا هایژگیاز و ياگسترده فیاست. با توجه به ط مورديهفت  سنجه کیامنیت روانی شامل 
 در درخواست ي، دشوارسخت مسائلبحث در مورد  ییامنیت روانی (به عنوان مثال، توانا سنجش

اشتباه  یی ارتکابمورد تنها توانا کی)، فقط افراد توسط یکدیگر بردن سوال ریزو عدم کمک و 
عوارض ن اشتباه بدوارتکاب عد از بُ نیکند. در مقابل، تحمل اشتباه چندیم بررسی بدون عواقب را

از  ی، اشتباه کردن بخشرندیپذیاشتباهات را ممعمولاً ران ی(به عنوان مثال، مد ردیگیدر نظر م را



 

که  یدر حال ،نیشود). بنابرامیواقع  قیتشومورد  تنبیهبدون ترس از  ياست و نوآور يریپذریسک
 کند.را فراهم می يترقیدق دگاهیکند، تحمل اشتباه دمی جادیرا ا یک مبناي نظريامنیت روانی 

بدون  کهدهد سازمان اجازه می يبط است. تحمل اشتباه به اعضاتعملکرد مر ااز اشتباهات ب يریادگی
تباهات که اش بفهمندسازمان  کی يند. اگر اعضاشواشتباه  ي ناخوشایند مرتکبامدهایترس از پ

از  يریادگی يرا برا ییهافرصت نی، اجهی. در نتپیشقدم شوند گردند تامی بیقبول است، ترغقابل
 يبرا ییهاکند که به عنوان محركمی ایجادرا  یاشتباهات تجارب رایز ؛کندیفراهم م طریق کاوش
افتد تفاق میا أمر به این دلیل نیکنند. ایدانش برتر عمل م دیموجود و تول اتیفرض دنیبه چالش کش

مشابه اشتباه  کابارتاشتباه احتمال  حیتصح رایز ؛کندمی ایجاد يریادگی اي برايهزیاشتباهات انگکه 
تباهات و از اش يریادگی نیرابطه ب قاتیتحق شتریکه ب یدر حال رساند.یرا به حداقل م ندهیدر آ

بر  تحمل اشتباه اما به اعتقاد برخی از پژوهشگران،، اندکرده یررسرا بعملکرد در سطح گروه 
 .)2017و اسکن ،  مریزنیو( گذاردیم ریتأثنیز عملکرد در سطح شرکت 

 تجربه کارکنان
عاملات ت نیکارکنان و سازمان است. ا نیاصطلاح تجربه کارکنان مجموع تمام تعاملات رخ داده ب

، فرهنگ کنندیکه کارکنان هر روز از آن استفاده م یکیزیف يفضا ؛است زیسه چ ریتحت تأث
ات، اعتقاد، احساس جهینت ،یذاتاً شخص اتیتجرب فراهم شده توسط کارفرما. يابزارها و فنآور، سازمان

شوند. می یشده به درون تلق تیهدا یرونیب يهاو عواطف فرد در مورد محرك یادراك شناخت
ه اند منجر بشده يریگهدفاحساسات خاص  ای ازهایبه ن دنیکه در جهت تحقق بخش یتجارب

 نیب دیدقرارداد ج کیبه  اننکمفهوم تجربه مثبت کار وند.شیتر ميقو وندیبالاتر و پ يوفادار
 ییهااز ادراك يامجموعه«شده است. مفهوم تجربه کارکنان به صورت  لیکارفرما و کارکنان تبد

 فیعرت» با سازمان دارند شیدر کار در پاسخ به تعاملات خو اتشانیکه کارکنان در مورد تجرب
کارکنان  که یکرد: احساسات، ادراکات و عواطف فیتعر نیتوان چنرا می اننکشود. تجربه کارمی

 تیها را به صورت مثبت تقود، و آننکنیتجربه م یسازمان طیدر مح مشارکت در کار و قیاز طر
 در سازمان بمانند. فرهنگ شهیهم يشده و برا ریمشارکت نموده، درگ افته،یکند تا پرورش می

دام تا در طول چرخه استخ اننککننده تجربه کار نییتع یشاخص اصل ،تعامل يهاوهیو ش یسازمان
به  ازیکارمند در محل کار که ن یبه زندگ یکل دید کیاخراج است. تجربه کارکنان به عنوان 
. تجربه )2020و گوش ،  تامیا( شده است فیدارد تعر یبازخورد، اقدام و نظارت مستمر و واقع



 

 فیتعر شیستخدام کننده خوتوان به عنوان درك جامع کارکنان از رابطه با سازمان اکارکنان را می
تجربه ). 2017پلاسکف ، ( کارکنان است ریاز تمام تعاملات در نقاط تماس در طول مس یکرد که ناش
 است که کارکنان در مشاغل خود، در تعاملات یو حس خوب ریارتباط، ارزش، تأث يجهیکارکنان نت

 طیو مح يکار، ابزارها و فنآور يمحتوا ان،یمشتر ت،یریشرکت، همکاران، مد يهاروزمره با ارزش
محور،  هنگرف ،یزشیانگ ،یتعامل دیبا شهیها و همدر تمام سطوح سازمان که کنندیم دایپ یکیزیف

تجربه کارکنان  عبارتند از:  یاصل يهاجنبه). 2018، 1(راسکا شده و کارمندگرا باشد يساز یشخص
است  يزیا، مفهوم تجربه کارکنان همان چهسازمان دگاهیو تلاش. از د يشاد ت،یتعلق، هدف، موفق

 تیتجربه صرفاً واقع نیکارکنان، ا ياند، اما براکرده جادیو ا یکارکنان خود طراح يها براکه آن
 نیخواهد بود، با ا تیریمد يبرا یاتیحوزه ح کیقطعاً  نی. ادهندیها انجام ماست که آن يآن کار

فراد ا رایز ت؛اس یذهن تاًیاست. تجربه ماه زیکه تجربه کارکنان همه چ دها معتقدنوجود سازمان
 بر اساس گریبه فرد د يها از فردآن يها و رفتارهاها، نگرشاحساسات هستند و برداشت يدارا
ه ها زمان و تلاش خود را باختلافات، سازمان نیا نیتعادل ب جادیا يکند. برامی رییتغ هاتیموقع

اقدامات  نیا حیصح ياز اجرا نانیکارکنان و حصول اطم يمنحصر به فرد برا تجربه يفضاها یطراح
ست تا کسب و کار ا يدیمهم و کل اریبس زیوجه تما کیواقعاً  . تجربه کارکناندهندیاختصاص م

ه مطالعات نشان داده ک تال،یجیدر عصر د یشانس به حال خود رها شود. حت کیفقط در حد  کهینا
 يریگمیدهند در هنگام تصممی حیها هنوز ترجپرطرفدار هستند. شرکت یلیخ یانسان اتیتجرب

و  یغلش يهابه لحظه یمنابع انسان تیریمد دیتعاملات چهره به چهره داشته باشند. الگو واره جد
و تجارب  ینسانا اتیتجرب ،یکیزیف اتیتجرب -پردازد که هر سه بعد از تجربه کارکنان یم یشخص

 کار، تعاملات طیجز انتخاب کارکنان مرتبط با مح يزیچ هانیدهد. امورد توجه قرار می ار تالیجید
ها کمک جامع است که به سازمان کردیرو کیتجربه کارکنان . ستین یو عملکرد سازمان گرانیبا د
 يازهاین يازسبا برجسته جهیکنند، که در نت ییکار را شناسا طیدر مح يبهتر يهاوهیکند تا شمی

براي حصول به  .)2020و گوش ،  تامیا( شودیمنجر م يکارکنان به تجربه بهتر و برتر مشتر یواقع
 يندارها همزادپواقعاً کارکنان خود را درك کند و با آن دیشرکت با کتجربه برتر کارکنان، ی

 کپارچهیها) تا به صورت (مثلاً نسل ندهینما يهااز گروه یعنوان بخش هکند، هم به عنوان افراد و هم ب
از  یشپ، در نظر گرفته و بفهمد که ادراك رابطه جدا از هم يدادهایها و نه فقط روآن یتجربه کل
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در  تجربه کارکنان. یابدها ادامه میشود و پس از ترك آنمی شروع سازمانکارکنان به  وستنیپ
 .)2017پلاسکف ، ( مجموع بر تجربه و بر شخص متمرکز است

 ستاییراهم
راستایی را به عنوان یک فعل به معناي ترتیب دادن ناصر یک سیستم فرهنگ لغات لانگمن واژه هم

 ییراستاهمع در سه نو ییراستاهمبه شکلی که هدف کلی سیستم را پشتیبانی کند تعریف شده. 
نتخابی، اشامل رویکرد  ییراستاهمتأثیري، عمومی و کارکردي وجود دارد. رویکردهاي مختلف به 

راستایی باید راجع به دو موضوع مهم رویکرد تعاملی و رویکرد سیستمی است. در مطالعه هم
گیري کرد. یکی میزان دقت و شفافیت در روابط نظري و دیگري ارتباط یا استقلال مفهوم تصمیم

  ).1385راستایی به معیاري ویژه (مشایخی و ابویی اردکان، هم

 رویکرد بازاریابی داخلی
ــتربازاریابی داخلی یعنی  ــاهده کارکنان به عنوان مش ــاهده  ،یداخل انیمش ــغلهاي جایگاهمش به  ش

به اهداف  پرداختنرا در هنگام  انیمشـــتر نیا يهاو خواســـته ازهایکه ن یعنوان محصـــولات داخل
د گیریم در نظر یداخل انیهمه کارکنان را به عنوان مشتر یداخل یابیکند. بازارشرکت برآورده می

و  یا راضخود ر یداخل انیمشتراول باید  ،یخارج انیبه مشـتر تیفیبه منظور ارائه خدمات با ک که
 يراب یابیبازار دگاهید کبازاریابی داخلی عبارتســت از ی .)2015و همکاران،  1کرد (تو مندانگیزه

ـــیبه رفتار  ازین یداخل یابیســـازمان. بازار یمنابع انســـان تیریمد نان دارد: کارک يازهایبه ن واکنش
 ریو سا شدار تیریمد یبانیآموزش، استخدام، پشت ،شزیاشکال انگ ریها و ساپاداش ،یشغل یطراح
ـــرکت گراییبـازار از موثر تیـبـه منظور حمـا ،راهبردي يهـاتیـفعـال  .)2012، 2(پانتوواکیس ش
ــ یداخل یابیبازار ده از اســت که شــامل اســتفا یابیبازار یکل يریاز جهت گ ریناپذییجدا یبخش
ــازمان می یابیبازار يهاکیتکن ــود تا ارزشدر س ــرکت را ا يهاش و  3(نودا کند منعکسو  جادیش

کردن  نـهینهـاد يابزار برا کیـبـه عنوان  يانـدهیبـه طور فزای داخل یابیـبـازار .)2002همکـاران، 
و  ننبرگربو( ته شده استشناخ يمشتر تیرضا شیبهبود تعهد کارکنان و افزا ،یسـازمان يهاارزش

 کردیور کیبا اســتفاده از  ايشــده يزیبه عنوان تلاش برنامه ر یداخل یابیبازار .)2019، 4همکاران
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ي افهیوظ نیب یو هماهنگ زهیانگ يسازهمسو ر؛ییبه تغ یغلبه بر مقاومت سازمان يبرا یابیبازارشـبه 
ـــازيیکپـارچـه نیزو  ـــازمانی يراهبردها اثربخش ياجرا جهتکـارکنان  س  براي يو عملکرد س

. شودعریف میت گرايو مشتر مندهزیکارکنان انگ جادیا ندیفرآبه وسیله  يرمشـتبخشـی به تیرضـا
 تیرضـــا مرحلهعبارتند از:  بندي شـــده کهطبقه در ســـه مرحله جداگانه یداخل یابیتوســـعه بازار

ــتر مرحلهکارکنان؛  ــاز ادهیو پ ؛گراییيمش ــتراتژ يس  دهینام رییتغ تیریمد مرحلهآنچه که  ای ياس
 اتیعمل مختلف ياهجنبه همســوســازي یداخل یابیهدف بازار .)2013، 1(آمنگالا و والی شــودمی

ــرکت  یداخل ارائه دهند  انیمشــتربه ارزش  توانندمیها حاصــل شــود که آن نانیتا اطم اســتش
دانش  دیتجد ،یداخل یابیبازار يهادگاهید يهمهمشترك  وجه. )2015و همکاران،  2(شـامسیدون
ــت تجد ــامل، به عنوان مثال، یدانش م دیاس ــمنديتواند ش ــازمان کیبازار به عنوان  هوش  یمنبع س

 بگذارند به اشتراكبا دیگران و کرده  فیتعرتوانند مفهوم آن را  توانمندي که میتوسط کارکنان 
 یابیازارب ندیفرآ یمال، نشـــانگر احت»کارکنان تیرضـــا«، نگاه جدید نیدر ا شـــود.کاربردپذیر می

 نیا شهدف رد،یگیمورد اســتفاده قرار م ی کهشــود. هر روشــیهدف آن م يدر عمل به جا یداخل
رزش به طور گسترده تر، ا ا،ی، و يعملکرد درك شده مشتر ایکارکنان،  شناسی ياسـت که مشـتر

 .)2000، 3(بالنتاین دهد شیسهامداران را افزا

 پیشینه پژوهش
 يتحمل اشتباه درك شده در رابطه يگرلینقش تعد«اي با عنوان ) در مقاله2021( مریزنیو

 رفتاري يآورکند که چگونه تعامل تابمی یبررس» ترك شغل ماتیو تصم ي رفتاريآورتاب  نیب
ور کند. به طیم يها بازترك شغل در سازمان ماتیرا در کاهش تصم یو تحمل اشتباه نقش اصل

کند یم یبررس یتیعامل موقع کیشده را به عنوان  دركتحمل اشتباه  ینقش تعامل سندهیخاص، نو
 کیترك شغل شود. در  ماتیباعث کاهش تصم يآورتاببا تأثیر بر  تا چه حد که ممکن است

 ري،آوتابدهد که شده نشان می لیتعد ریمس يساز، مدلیانیو م ان اجراییریمدنفره از  209نمونه 
دهد که تر را نشان میمتفاوت نگاه کی جی، نتانیدهد. علاوه بر ال را کاهش میترك شغ ماتیتصم

مد نظر غل ترك ش ماتیتحمل اشتباه را در کاهش تصم ادراكو  رفتاري يریاثر متقابل انعطاف پذ
 .دهدقرار می
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! دیاشتباهات خود را دوست داشته باش «) در پژوهشی با عنوان 2020( بدفوردو  کوچارسکا
 و انشد ي،ریادگی يهاچگونه فرهنگ :دیوفق ده رییخود را با تغتا کند ها به شما کمک میآن -

 شریارتباط پذ یچگونگ نییبا هدف تعو » کند؟می تیرا تقو یسازمان منديهوش ي،همکار
کمک  یگونگچ به بررسیگسترده  یسازمان نهیزم کیدر  رییتغ يبرا يبا سازگارمرتبط اشتباهات 

ر غلبه ببراي ها اشتباهات) به سازمان رشی(از جمله پذ يهمکارو دانش  ي،ریادگی يهافرهنگ
مطالعه از دو گروه نمونه استفاده کرده است: دانش آموزان  نیا .اندپرداخته رییدر برابر تغ شانمقاومت

 بنیاندانش يهامورد)، که در سازمان 326سال ( 24 يمورد) و کارمندان بالا 330ساله ( 24تا  18
 ریتأث ها حاکی ازیافته اند.شده سهیو مقا یابیتوسعه، ارز يساختار اتمعادل يهاکردند. مدلیکار م

 24تا  18وان ج انیدانشجو يبرا »اشتباهات رشیپذ«با واسطه  »رییبا تغ يسازگار«بر  »يریادگی جو«
 هجینت نی. اقابل تشخیص نیستسال  24ن بالاي نان با سککار يرابطه برا نیحال، ا نیسال است. با ا

از  حمایت يبرا يها، از اشتباهات به عنوان ابزارها، بر خلاف دانشگاهدهد که سازماننشان می
 کنند.یشود استفاده نم رییکه منجر به تغ يریادگی

برازش مدل اثر اشاعه فرهنگ «) در پژوهشی با عنوان 1398ي (قمصر یمیابراهی و نیام
 کیفیت بر تأکید با» کارکنان یروا نشناخت يتوانمندساز وي کار یزندگ تیفیاشتباه بر ک تیریمد

 بر اشتباه مدیریت فرهنگ اشاعه اثر بررسی به روانشناختی کارکنان توانمندسازي و کاري زندگی

 استفاده پیمایشی روش تحلیلی از پژوهش این در اثرات این بررسی است. جهت پرداخته هاآن

 200 صداوسیما تعداد سازمان صداي معاونت سازبرنامه کارکنان کلیه آماري جامعه است. از شده

آوري جمع جهت ايپرسشنامه سپس شد. انتخاب حضورشان دسترسی اساس بر نمونه به عنوان نفر
 مورد ساختاري معادلات سازيمدل از استفاده با حاصل هايداده و شد تنظیم پژوهش هايداده

 توانمندسازي بر اشتباه مدیریت فرهنگ که است آن از ایج حاکینت شد. داده قرار آزمون

 زندگی کیفیت اینکه ضمن مستقیم داشته، مثبت تأثیر صدا معاونت حوزه سازبرنامه روانشناختی

 دارد. نیز میانجی اثر رابطه این بر هاآن کاري

تجربه کارکنان از  تیریمد یبررس«) در پژوهشی با عنوان 1397و همکاران ( فردیسبحان
ارکنان از تجربه ک تیریحول موضوع مد» مشتري تجربه تیریمد کردیسازمان با الهام گرفتن از رو

 دادهجام ان انیتجربه مشتر تیریمد کردیاز رو يریگموضوع با الهام نیا یبررس سازمان و با هدف



 

 پژوهش حاکی از تأثیر تجربهاي بوده است. نتایج ند. روش انجام این پژوهش مطالعه کتابخانها
 کارکنان بر تجربه مشتریان است.

هاي صــورت گرفته و مطالعه ادبیات پیشــین این نتیجه حاصــل گشــت که تاکنون طبق بررســی
اي به مطالعات اندکی در حوزه گونه شــناســی اشــتباهات کارکنان انجام شــده و تقریبًا هیچ مطالعه

ــتباهات کارکن ان و مدیریت تجربه کارکنان با رویکرد بازاریابی داخلی مطالعه همزمان دو مقوله اش
 .پرداخته است

 یداخل یابیاشتباهات کارکنان و بازار ینوع شناس
هاي بازاریابی داخلی نوسازي دانش است؛ یعنی خلق و چرخش دانش وجه مشترك دیدگاه

 جدید. بدین جهت دو روش بازاریابی داخلی ظهور یافته است :

تعاملات دو سویه محدود) با  –هاي خودگو و خودشنو الف) بازاریابی تراکنشی (روش
 هدف برآورده سازي نیاز سودآوري

ها با راهنمایی از کارکنان منتخب زا : تسخیر دانش سنجش و کنترل دادهیادگیري انرژي
ست. زا اانرژي جاآوري اطلاعات. نوع یادگیري در اینکمی و احتمالًا پشتیبانی شده توسط فن

ر از محدوده تیادگیري چگونگی انجام کار با یکدیگر بر مبناي اهداف بازاري مفید که گسترده
دانش ضمنی به ضمنی).  برهم کنشي: ریجامعه پذشرح شغل فردي است. توسعه دانش مشترك (

واریاب دشآنچه در این مرحله از نوسازي دانش مدنظر است، اشتیاق کارکنان به آموختن فوت و فن 
یشتر از ب«اي است؛ یعنی است. فرآیندهاي دخیل در اینجا در تسخیر دانش جدید کاملاً زیرآستانه

 دانش عملیاتی را از چیزهایی به صورت ضمنی جذب«یا » دانیمتوانیم به زبان بیاوریم میآنچه که می
 آوردن فوت و فنهاي عملی باشد، بدست آوردن دانش ضمنی، بدست اگر شامل مهارت». کنیممی

 است.

هاي محصول مشی و رویهیادگیري کدگشایی : کدگذاري دانش انتشار اطلاعات، خط
دانش  برهم کنشي: ساز یبرونکشف دانش جدید.  است. کدگشایی جانیدر ا يریادگینوع  جدید.

همپوشانی  ایجاد خلاق. يگفتگو قیاز طر حیبه صر یسطوح دانش ضمن شیافزاضمنی به صریح). 
 ها براي ایجاد جو کشف دانش.نیروي انسانی بین بخش



 

باز) با هدف خلق  هیتعاملات دو سو -ي گفت و شنودهاي اي (روشب) بازاریابی رابطه
 ارزش متقابل با مشتریان یا ذینفعان دیگر

 اي، رویکردهايهاي پروژه چند وظیفهیادگیري مبتنی بر اختیاردهی : خلق دانش گروه
 ست.ا اختیاردهی جانیدر ا يریادگینوع  هاي بهبود کیفیت و غیره.خلاقانه، مراکز نوآوري، تیم

دانش صریح به صریح). گفت و گوي دو  برهم کنشفایده. ترکیب: -بدست آوردن دانش هزینه
مادگی به گفت کند. این آگیري کمک میها مبتنی بر اعتماد به آمادگی براي تصمیمسویه بین بخش

 یابد. گوي بیشتر بازخورد می و

ارت، هاي توسعه مههاي یادگیري تیمی، کارگاهیادگیري پراکنشی : گردش دانش برنامه
ح کنش دانش از صریسازي: برهمنهادینهاست.  پراکنش جانیدر ا يریادگینوع . بازخورد هايچرخه

ها، که به طرحبه ضمنی. جابجایی نهایی دانش از صریح به ضمنی، همچون دانش جدیدي 
شود، یکپارچه کند، آزمایش میهاي آموزشی جدید گردش پیدا میها، روندها و برنامهمشیخط
 ).2000،  نیبالنتاشود (شود و کدگذاري میمی

 
 )2000،  نیبالنتاماتریس بازاریابی داخلی ( - 1شکل 

باشد؟  هوجود نداشت یاشتباه چیه یآدم یدر زندگ آیا امکان دارد. ستیبد ن شهیهم اشتباه
ست بلکه ا، نه تنها شرافتمندانه داشتباه وجود دار در آنکه  ايیزندگ«جورج برنارد شاو معتقد است 

 : انواع اشتباهات عبارتند از». انجام نشده در آن يکار چیست که هیافراد یاز زندگ دتریمف قطعاً

 ددهیم رخ افرادي ي. براکنندایجاد می يریادگیرصت ف بوده و يعمداشتباهات کششی : 
د. به عنوان مثال هستن مثبت یاشتباهات کشش د.ن هستناشیفعل يها تیدنبال گسترش قابلبه که 



 

 دنااگر بتو یته ولنداش يکه تا قبل تجربه ا ودشیم ییهاوارد حوزه شتریسود بکسب  يبرا ی کهشرکت
 .دکنیجابجا م يمعنادار ا به طورو عملکرد ر تیموفق زانیم

 عداً ب یول ندرسیم هندخوایکه م هاییزیبه چافراد نوع اشتباه  نیا در : 1يااشتباهات لحظه
 کی ثلاً ماند. این اشتباه هم مثبت است. هداشت نهیزم نیدر ا یکم یکه دانش و آگاه وندشیمتوجه م

 اضیمشتري نار ،شودمی و با سرکوب نابود دسازمان وجود داره در ياز طرف مشتر یمنطق يتقاضا
 .شوداي براي مقابله با آن کارزار میسازمان متحمل هزینهو  اندازي نمودهراه  کارزاري

این . دهم ندارن یتیخاص چیو ه دنهدیناخودگاه رخ م نوع اشتباهات نیا : اشتباهات شلخته
 دیگونه باکه چ ستدان یم که قبلاً است يدر حال انجام کار افتد که فرداشتباهات زمانی اتفاق می

 به عنوان مثال؛. دده یتمرکز را از دست م رایز د؛ده یکار را نادرست انجام م نیاما ا ،دانجام ده
و طبق  اقامه دعوي نمودهکارمند و  ،دکنیاخراج م را ضوابط کارمندش تیبدون رعا ي کهریمد

 .شودمدیر میباعث بی آبرویی و  دگردیبرمبه سر کارش قانون 

بود.  فاجعه بار خواهد رایز ند؛اشتباه کن ندخواهینم افراداوقات  یگاه:  اشتباهات پرمخاطره
 ند.هست یاشتباهات پرمخاطره جزو اشتباهات منفد. نامیم يحسرت به جا انتهاي این اشتباهات،در 
عواقب  و خطرناك بوده ددامن بزن یتیو جنس ينژاد ضاتیتبع به که اگر دنادیم ریمد کی مثلاً

 .)2015، 2شود (بریسنیوغیره مواجه میاعتراض و در نهایت با و باشد سختی در انتظار فرد می

 

 )2015،  ویسنیبر( اشتباهات ینوع شناس - 2شکل 
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 یداخل یابیاشتباهات کارکنان و بازار راستاییهم
 تیو فعال یشیبر تجربه، بازاند یمبتن يریادگیاز اشتباهات بر نقش  يریادگی یآموزش میمفاه

اهات منجر به در اشتب یشید. باز اندنکنیم دیتأک يریادگی ندیدر فرآ یآگاهانه به عنوان عوامل اساس
 يهاهیها و افراد در سازمان مرتبط هستند. نظرسازمان يبرا یمثبت جینتا اشود که بمی یراتییتغ
ات روزمره و تعامل يشدن در کارها ریدرگ قیافراد از طر يریادگی یکار چگونگ نیح يریادگی

و  ایپر جنب و جوش در مورد مزا یبحث یتیدهد. در علوم تربیم حیدر محل کار را توض یاجتماع
 یسنت شکالابا  سهیشود در مقامی دهینام »یاتفاق يریادگی« ای »یررسمیغ يریادگی«آنچه که  بیمعا

 کندیاشاره م ییندهایبه فرآ یاتفاق يریادگیاست. مفهوم  انیدر جر ياحرفه يآموزش و کارورز
 يریادگی يهاطیاند و همچون محروزمره نهفته شده يکار يهاتیو فعال فیبا وظا يریکه در درگ

 ياهرصتف ارکه محل ک کندیدر محل کار فرض م يریادگی می. مفاهستندیدر خارج ن افتهیسازمان 
رد کسب منحصر به ف يهاتیثر در موقعؤکند تا دانش را به طور مفراهم می رانیفراگ يرا برا يدیمف

 راتییابر تغدر بر ریپذو انعطاف عیواکنش سر ن،یو عمل را با هم مرتبط سازند. بنابرا هیکنند و نظر
 یکار منابع اصل محلو امکانات در  هاتی. فعالشودیممکن م يکار يندهایو فرآ فیدر وظا

 تیال، حمامحل کار (به عنوان مث یاصل تیاست که قابل نیا نجایهستند. نکته در ا ياحرفه يریادگی
 .ته استمثبت نهف يریادگی يهاها به عنوان تجربه) در تحمل اشتباهات و استفاده از آنيریادگیاز 
ها با تجربه ها و پردازهروال م،یمفاهتواند به عنوان اکتساب و اصلاح یم یستگینظر توسعه شا نیا از

 يریادگی ن،یشود. بنابرا يروزمره مفهوم ساز يهاتیدر انجام فعال انی) متصدتیموفق ایشکست (
ناموفق،  انیمتصد . در موردشود يبر تجربه مفهوم ساز یمبتن يریادگیتواند به عنوان می یاتفاق

 یتیقعدارند و (ب) مو میبه اصلاح مفاه ازیکه ن یتی: (الف) موقعدیآیم شیپ تیحداقل دو نوع موقع
دامات اق انیجر رایدارند؛ ز ینقش مهم نهیزم نیدارند. اشتباهات در ا دیجد میمفاه جادیبه ا ازیکه ن

 يتجو براجس ای. اشتباهات شودیم اعدر اوض یشیموجب بازاند ن،یو بنابرا کنندمداوم را متوقف می
از همان  ياشتباهات بعد تا از زندیانگیرا بر م دیجد يهاروال جادیا ایموجود و  يهااصلاح روال

دانش «کنند، که یاز دانش کمک م ینوع خاص جادیاشتباهات به ا ن،یکند. بنابرا يرینوع جلوگ
ها کند که آنیم فیتوص يارا به گونه طیشرا ای اءیدانش در مورد اش ،سازه نینام دارد. ا »یمنف

کند تا مکمل دانش مثبت است و به افراد کمک می یندارند. دانش منف يعملکرد ایاند نشده جادیا
 ادیاست که هم افراد از اشتباهات  نیا یدانش منف یاصل دهیرا درك کنند. فا دهیچیجهان پ تیماه



 

چرخه  کیتوان به صورت را می يریادگی ندی. فرآکندیم يریها جلوگو هم از تکرار آن رندیگیم
 يضرور ینیتأمل و بازب يندهایکرد. در ابتدا، فرآ يمتعدد مدل ساز يهابا گام یتجرب يریادگی

و ممکن  محتمل لیدلا لیو تحل هیشود: (الف) تجز میروبرو تقس يندهایتواند به فرآاست، که می
 يبرا یاختشن يتأمل به عنوان مبنا نی. الیبد يهانهیدر مورد گز لو استدلا ییاشتباه، و (ب) شناسا

 يرددر سطح ف گرانیگذاري اطلاعات به دامر ممکن است با اشتراك نیا .کندیدوم عمل م ندآیفر
ماند. یم یدانش حاصل از اشتباهات منفعل باق يبازخورد نیچن بدون. فتدیاتفاق ب یسازمان نیو همچن

نوع  نیکننده ا تیتقو ایبازدارنده  یو سازمان يدر مورد عوامل فرد یکم یحال، شواهد تجرب نیبا ا
  .)2008و همکاران،   سیهارت( وجود دارد يریادگی

هاي سازمانی حامی اشتباه کارکنان، اشتباه افراد منجر به یادگیري فردي شده و در فرهنگ
در چرخه دانش سازمانی به عنوان تجربیات جایگزین وارد شده و از دانش ضمنی به دانش صریح 

 نیبه مدد تعاملات و ارتباطات ب ن،یعلاوه بر اگردد. عی میشود و منتج به دانش جمتبدیل می
فرهنگ  لهیانتشار دانش به وس يامناسب بر يفضا کیشود، می يریادگی تیکارکنان که باعث تقو

ه توسط بهبود مداوم دارد ک يبرا لیبه تما ازین یسازمان يریادگیاست.  ایجاد شده يبر همکار یمبتن
 رشیذپ قیمداوم از طر يریادگیفرهنگ  جه،ی. در نتشودیسازمان به اشتراك گذارده م يهمه اعضا

و  شرفتیپ يرامداوم ب يریادگیکند. فرهنگ  تراثربخشرا  رییتغ يبرا يتواند سازگاریاشتباهات م
 يتجربه کیسازمان، تحر ینادیبن يهااز ارزش یکیبه عنوان  يریادگیمستمر مهم است.  يریادگی

 يریادگیاها و خط صیتشخ يبرا یآمادگ سک،یر يریپذتینگرش نسبت به مسئول قیتشو ،یعلم
 متقابل و به یتعامل، وابستگ ءارتقا نیارتباطات آزاد و گسترده و همچن افزایشها و از آن

اشتباه  آماده ،دارند يریادگی تیکه ذهن يگذاري دانش مورد اشاره قرار گرفته است. افراداشتراك
 يریادگی تیماهآموزند. یها از آن مدهد و آنکه اشتباهات رخ می کنندقبول می یعنی ؛نددن هسترک

 يهابه طور کارآمد و اثربخش چالش یسازمان يریادگیو اصلاح خطاها است.  ییشناسا یسازمان
. علاوه کندیفراهم م عیرشد سر يرارا ب يداریپا يِقرار داده و سازگار ریکسب و کار را تحت تأث

 يوربهره ي،ریادگی. ابدی رییتغ یسازمان يدهد که رفتارهارخ می یهنگام يریادگی ن،یبر ا
دارند  ازین یبه فرهنگ تیو با عدم قطع ایهاي پودهد. محیطمی شیکسب و کار را افزا يهافرصت

 ن،یا. بنابرشودینوآورانه م يکردهایمداوم و مولد باشد که منجر به رو يریادگیبه  لیکه متما
 ،کوچارسکا و بدفورد(است  يضرور یدانش يهابقا و توسعه سازمان يبرا يریادگیفرهنگ 



 

b2020(.  به طور کلی فرآیند یادگیري سازمانی و تبدیل دانش ضمنی به صریح داراي چهار مرحله
باشد. حال یادگیري افراد در شامل تسخیر دانش، کدگذاري دانش، خلق دانش و گردش دانش می

، نیالنتابشوند متفاوت است (ف دانش سازمانی بر اساس نوع اشتباهی که مرتکب میمراحل مختل
ر د رندهیادگی يهااند که سازمانکرده دیتأک  شمندانیاند ن،یعلاوه بر ا). 2015،  ویسنیبر؛ 2000

ندرت بدون هب يریادگ. یهستند یسازمان يریادگی تیهستند و خطاها ماه راتییتغ يرایپذ ازیهنگام ن
 است رییو تغ يریادگی ییتوانا جادیا رندهیادگیسازمان  کی جادیقدم در ا نیافتد. اولاشتباه اتفاق می

در بهبود عملکرد  يگذاري اشتباهات کاربه اشتراك تیاهمدر اینجا، . )2020، کوچارسکا(
 .)2018،  ریو جهانگ انیخوراک( است ادیز اریها بسنوآورانه شرکت

ازمان س يشود که به اعضامی فیسازمان تعر کیموجود در  طیشرابه عنوان تحمل اشتباه 
را دنبال کنند و دانش برتر را بدون ترس از عواقب  نوآورانه يهاحلکنند، راه سکیدهد راجازه می

ه ها کمرسوم آموزش در سازمان يهاتوسعه دهند. تحمل اشتباه با روش ارتکاب اشتباهاز  یاشن
گیرند، اجتناب از اشتباه پاداش می لیو در آن اعضا به دل کننداتخاذ میاز خطا را اجتناب  کردیرو

آن سازمان  لهیعمل کند که به وس گرتسهیل کیدارد. تحمل اشتباه ممکن است به عنوان  تناقض
 تیشد، داشتن مزثر باؤم اریتواند بستحمل اشتباه می نکهیا لی. دلردیبگ ادیکاوش  قیتواند از طرمی
 شیزاموجود را اف يهاراه حل اصلاحو  یبخش تیرضا ،است. تجارب موفق يریادگی يبرا یزشیانگ
 اهمیتکند. با گذشت زمان، و برتر را محدود می دیجد يهاراه حل يدهد اما همزمان جستجومی

 یهموفق، بازد يهاراهبرداز  يبردارها با ادامه بهرهشود و سازمانمیکمتر  تیاز موفق يریادگی
تحریک باعث  اریز ؛دارد فرآیند کاوشبا  یمیکنند. تحمل اشتباه ارتباط مستقیرا تجربه م يکمتر

ها میکه ت یشود. هنگامناموفق می دادیرو کیپس از  دیجد هايییو توانا هاتوسعه دانش، مهارت
ت خود از اشتباها ادیصحبت کنند، به احتمال ز اً تا در مورد اشتباهات علن کنندمی تیاحساس امن

 لیهستند، به دل ياز دانش کار يدرجه بالاتر يکه دارا یهای، محیطنی. علاوه بر ارندیگیدرس م
کننده نعکسدهند که مرا نشان می یی، احتمالاً رفتارهافهیوظ یدگیچیو پ یمعنابخش يازهای، نتیخلاق

 يبرا يثرؤم کردیاست که رو 1»عملی يریادگی« کردیرو کیاساساً، تحمل اشتباه  .است کاوش
 يریادگی، اشتباهات ارتکابتحمل کننده اشتباه هنگام  طیمح کی يهایژگیکند. ومی جادیا کاوش
لکرد را بهبود کرده و عم دیتوانند دانش برتر تولها میکه سازمان طوريبهکند می قیرا تشو یاکتشاف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Learning by Doing 



 

ها را داده و آن صیه وقوع اشتباهات را تشخاشتباه ک دهتر، سازمان تحمل کننبخشند. به بیان دقیق
اشتباه  نیدر مورد علت بروز ا زیو بحث تأمل برانگ لیو تحل هیتجز ریدرگ ادی، به احتمال زردیبپذ
 نای تواند ازشود، سازمان می کاوش يهامنجر به فرصت موفقنا راهبردهايکه  ی. هنگامشودمی

اجازه  ایاهات گرفتن اشتب دهیبه ناد لی. تماایجاد کندرا  يدتریو دانش مف ردیاشتباهات خود درس بگ
 يریادگیاز  ،نیشود و بنابرا دتریدانش مف جادیکاوش و ا ریسازمان درگ کهاینتکرار اشتباهات، از 

و  يریادگی ندآیشدن در فر ریها قادر به درگکه سازمان یکند. هنگاممی يریسازمان جلوگ کی
مشاهده در عملکرد  قابل رییتغ کی قیاز طر يریادگی زیآم تیموفق جیباشند، نتا دتریتوسعه دانش مف

که  شوندیم ییرفتارها ریدرگ کنند،یکه اشتباهات را تحمل م ییهاسازمان. یابدسازمان تحقق می
مثبت  شیافزا ن،یکند و بنابرامی ریپذرا امکان یسازمان يریادگی ندیفرآ يزیآم تیبه صورت موفق

 يهادهد تا با کاوش راه حلامکان را می نیها اکنند. تحمل اشتباه به سازمانید را تجربه معملکر
 شوند يریگادی ندیفرآ ریدرگ يثرترؤشود، به طور ممنجر به بهبود عملکرد می تیبهتر که در نها

انواع اشتباهات و یادگیري از آنها منجر  به  راستاییهمبه طور کلی  .)2017و اسکن ،  مریزنیو(
 راستاییمهشود. طبق بررسی ادبیات پیشین این خلق و گردش دانش در فرآیند دانش سازمانی می

 گردد :به شکل زیر استنباط می

 راستاییهمی داخل یابیاشتباهات کارکنان و بازارفرضیه اصلی : بین گونه هاي مختلف  
 وجود دارد.

 زا :اشتباهات کششی و یادگیري انرژي یراستایهم

 افتد و افراد از طریق اقداماتی کهاین نوع یادگیري در مرحله تسخیر دانش اتفاق می 
، هستند شانیفعل يهاتیقابلبه دنبال گسترشبوده و نیز  شانیتر از محدوده شرح شغلگسترده

باط کرد توان استنشود، میآنها می منجر به یادگیريکه  دهدیرخ م يافراد يبرااشتباهات کششی 
هاي فعلی افراد عمدتاً از طریق انجام اقدامات کاري خارج از شرح شغل اتفاق قابلیتکه گسترش 

باهات شوند. از دیگر سوي، اشتمی زايانرژ يریادگافتد. در نتیجه اشتباهات کششی منجر به یمی
اي است و ا که تسخیر دانش تا حدودي زیرآستانهشوند؛ چرمی زايانرژ يریادگشلخته نیز منجر به ی

). یکی از مصادیق 2015،  ویسنیبر؛ 2000، نیبالنتادهند (اي نیز ناخودآگاه رخ میاشتباهات لحظه
هاي کاري مشترك با واحدهاي کاري دیگر است که در آن این نوع یادگیري شرکت فرد در گروه



 

ر است و ناسازگا گرانیفرد با د کی هايدیدگاهها و هیظرن ،يریگجهیها، اطلاعات، نتدهیکه ا یزمان
د پیرامون اشتباهات کاري بوجوسازنده  يهابحثو راه حل مشترك هستند  به دنبال توافق افراد

در محل کار از  يریادگی شتری. ب)2011، 1(جانسون و جانسون گرددآید که منجر به یادگیري میمی
 کندیم تیو انتشار دانش را تقو يریادگی ،ی. تعاملات انسانافتدیتعاملات اتفاق مهمین  قیطر

را که به خواست خود در کار  یکارکنان اشتباهات ،یاجتماع يها. در شبکه)2020کوچارسکا، (
 شرکت را جلب ياعضا ریها کمک ساآن ن،ی. علاوه بر اگذارندیاند، به اشتراك ممرتکب شده

 يگذاردر به اشتراك یعامل اصل ی. وجود شبکه اجتماعکنندیمرا اجرا  هادهیا نیو ا کنندیم
 ماتیبر تصم گریکدیدوستانه کارکنان با  یشبکه اجتماع ن،ی. بنابراستکارکنان ا نیاشتباهات ب

 کیه با ک ی. آن دسته از کارکنانگذاردیم ریها در مورد به اشتراك گذاشتن اشتباهاتشان تأثآن
که  یاشتباهات خود را به اشتراك بگذارند. در حال ستندیحاضر ن ستند،یدر تماس ن یشبکه اجتماع

شتراك را به ا يتر، دانش، تجربه و اشتباهات کارداوطلبانه و مشتاقانه خوب،کارکنان با روابط 
 اتیبه اشتراك گذاشتن دانش، تجرب يها براآن لیبر تما يقو یشبکه اجتماع کی. وجود گذارندیم

 .)2018،  ریو جهانگ انیخوراک( گذاردیم ریو اشتباهات تأث

 جود دارد.و راستاییهمزا فرضیه فرعی اول : بین گونه  اشتباهات کششی و یادگیري انرژي

 اشتباهات پرمخاطره و یادگیري مبتنی بر اختیاردهی : راستاییهم

ق ها حکنند که هستند، اما آنباشند و ادعا می »رندهیادگی يهاسازمان«خواهند ها میسازمان 
و  رانیاند که مدها را ذکر کردهنانیاز عدم اطم ياریبس ،شمندانی. انداندهارتکاب اشتباه را رد کرد

در  نانیدم اطمع لیبه دل اشتباهات یعنی ؛قرار دهند »هیسا«کند اشتباهات را در می قیکارکنان را تشو
که  نده،یآ یشغل يچشم اندازها يبرا یفرد، ترس از عواقب منف کیبه شکست  میمورد واکنش ت

 یمال يامدهایشکست ممکن است پ کهنیا سکیر دارد،یاشتباهات باز م رشیپذ زکارکنان را ا
 هیبه سا با اشتباهات، تیضد ای رشیپذ زانیجامع نسبت به م یفرهنگ نانیداشته باشد و عدم اطم

 حیترج رانیمد ند کهاهکرد دیسناد تأکاِ هیپژوهشگران با استفاده از نظر ید. برخشونرانده می یسازمان
 رفتهیپذ ایاشتباهات افشاء، بحث و  جه،یهماهنگ کنند تا شکست. در نت تیرا با موفق وددهند خمی

مدیران براي عبور از . )2020کوچارسکا، ( داشته باشند یمثبت يریادگی جیاگر نتا یشوند، حتنمی
توانند اقدام به اختیاردهی کنند. از دیگر سوي، این دام و حرکت به سوي یادگیري سازمانی می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Johnson & Johnson 



 

مرحله خلق دانش مستلزم اختیاردهی است و این اختیار از سطوح بالاي سازمان با فرهنگ سازمانی 
رمخاطره شود. این اشتباهات پ تواند منجر به اشتباهات پر مخاطرهشود که میپذیرش اشتباه صادر می

 تیفیبهبود ک يهامیتها و هاي دوسویه بین بخشکه ناشی از اختیاردهی است توسط گفت و گو
نان کاگر کار ).2015،  ویسنیبر؛ 0200، نیبالنتا؛ 2012، 1شود (امینی و مرتضويمنجر به یادگیري می

توانند ها میبه اشتراك بگذارند، آن یگربا یکدخود را کاري اشتباهات  مشتاقانهو  خاطر یبا آسودگ
از بروز مجدد  يریجلوگ ياشتباهات برا نیآموخته شده از ا يهااز درسرا  اينهنوآورا يهاایده
 ادهیپ زیها را نایده نیتوانند اها می، آنرانیمد تی، علاوه بر جلب رضابیترت نیها ارائه دهند. به اآن

و  »يریادگیجو «از  یمداوم سازمان يریادگیفرهنگ  .)2018،  ریو جهانگ انیخوراک( کنندسازي 
و  يفرد يازهاین شیپ .)b2020، کوچارسکا و بدفورد( شده است لیتشک» اشتباهات رشیپذ«

 اً یثان اشتباهات، و تیاهم یابیپس از مواجهه با اشتباهات، اولاً ارز ایدر هنگام  یشیبازاند یسازمان
گ فرهن يادیبن يدو بُعد، اجزا نی. اشودیها را شامل مکنترل اشتباهات هنگام بروز آن طیشرا

از  هاي اشتباهات پرمخاطره را پیشتواند آسیبکه می شرکت هستند کیاشتباه محور  يریادگی
اي که در این نوع اشتباه به وقوع با این حال، مسأله .)2008و همکاران،   سیهارتوقوع کاهش دهد (

از اشتباهات  ی. برخباشدنوع اشتباه  به دلیل يممکن است تا حد است که سرزنشِ نادرستپیپندد یم
ش را انجام دهد که سزاوار سرزن یاشتباه» بزهکار« کیقابل بخشش هستند. اگر  گرانیاز د شیب

 دهید ریتقص یکه آن بزهکار ب یحال، هنگام نیوجود خواهد داشت. با ا يباشد، بخشش کمتر
وقوع است، ال بیرق شتریبخشش ب ،(به دلیل اختیاري که به وي داده شده و حمایت مدیران) شودیم

 . )2017و اسکن ،  مریزنیو( شودیم جادیا يریادگی يهافرصت نیبنابرا

وجود  راستاییمهفرضیه فرعی دوم: بین اشتباهات پرمخاطره و یادگیري مبتنی بر اختیاردهی 
 دارد.

 ی :پراکنش يریادگاي و یاشتباهات لحظه راستاییهم

دهد و افراد بعداً متوجه آن این اشتباهات عمدتاً به دلیل کمبود دانش در افراد رخ می 
آید. در اینجا فردي که مرتکب اشتباه شده اگر ها بوجود نمیشوند؛ چرا که اختلالی در کار آنمی

ه نماید و این أمر منجر ببه پراکنش دانش میدر فرهنگ سازمانی حامی اشتباه قرار بگیرد اقدام 
). در حقیقت 2015،  ویسنی؛ بر2000 ن،ی؛ بالنتا2012،  يو مرتضو ینیامشود (گردش دانش می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Amini & Mortazavi 



 

یادگیري پراکنشی به یادگیري از تجربیات اشاره دارد؛ چرا که فرد پس از پی بردن به اشتباهش 
گذارد اري تجربیات کاري آن را به اشتراك میگذهاي به اشتراكاي کسب نموده و در گروهتجربه

 تمایل داردرفتار به اشتراك گذاشتن اشتباهات داراي کارمند  ک). ی2002، 1(اسنودن و گراسو
 همچنین گذاشته وخود با همکارانش به اشتراك  یاشتباهات در جلسات رسم نیخود را از ا اتیتجرب

به اشتراك  یررسمیتعاملات و ارتباطات غ قیروزمره خود را از طر يکار ياشتباهات و خطاها
، ریجهانگ و انیخوراک( ندارد شاشتباهات خود با همکارانگذاري به اشتراكبا  یگذارد و او مشکلب

 افتد.). در اینجا پراکنش دانش اتفاق می2018

 ود دارد.وج راستاییهمی پراکنش يریادگاي و یفرضیه فرعی سوم: بین اشتباهات لحظه

 اشتباهات شلخته و یادگیري کدگشایی :  ییراستاهم

دهد اشراف دارد ولی ناخودآگاه کار را نادرست در این اشتباه، فرد به کاري که انجام می
دهد، فرد به دلیل اینکه این اشتباه را ناخودآگاه انجام داده در صدد کد گشایی آن بر انجام می

در حقیقت،  ).2015،  ویسنی؛ بر2000 ن،یالنتابافتد (آید، و ضمن کدگشایی یادگیري اتفاق میمی
اها، علت خط صیتشخ يتحمل کننده اشتباه، با اجازه دادن به افراد برا طیمح کی يهایژگیو
بروز از  پس کندیکمک م یسازمان يریادگیدانش برتر، به  جادینوآورانه و ا يهاراه حل يریگیپ

شتباهات ا نیشود. اداده می صیاشتباه تشخ توسط آنکه  دهدرخ می یشناخت یابیاشتباهات، ارز
درك  زیا نها رساز آننهیها را اصلاح کنند بلکه علل زمتنها آنکه نه انگیزدرا بر می رندگانیادگی

 .)2017و اسکن ،  مریزنیو( کنند

 جود دارد.و راستاییهمفرضیه فرعی چهارم: بین  اشتباهات شلخته و یادگیري کدگشایی 

هاي بازاریابی شود که اشتباهات کششی و شلخته با روشبه طور کلی، این طور استنباط می
 يبا هدف برآورده ساز و محدود هسوی دو تعاملات باخودگو و خودشنو  يهاروشتراکنشی که 

ی هاي بازاریاباي و پر مخاطره با روشدارند و اشتباهات لحظه راستاییهمي هستند سودآور ازین
با هدف خلق ارزش متقابل با  و باز هیتعاملات دو سو با يگفت و شنود يهاروشاي که رابطه
در تفکر  کیتراتژاس رییتغ منجر به ايرابطه یابیبازار هستند. راستاهماست  گرید نفعانیذ ای انیمشتر

 یابیبازار نیشود. ایروابط م قیاز استخراج ارزش از معاملات به توسعه ارزش متقابل از طر ،یتیریمد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Snowdon & Grasso 



 

 رشتیب ايرابطه یابیکه بازار یدر حال ،شودمی یآموزش يهاروش شامل است که تراکنشی
 نیا دانش است و دیتجد ،ايرابطه یداخل یابی. هدف بازارردیگیرا در بر م مشارکتی يکردهایرو

 يبرا دیکشف دانش جد ای جادیا یدانش، به معن خلق نی. اولردیگیمبه خود گسسته را  شکلدو 
گردش دانش  نیاست. دوم يبه عنوان ورود یبازار خارج هوشمندياستفاده در داخل سازمان، با 

به  یاخلد انیاز مشتر يارهیزنج قیاز طر تواندیاست، که نشان دهنده انتشار دانش به همه است که م
لندمدت ابط باي برقراري رودر نهایت هدف بازاریابی داخلی رابطه .مزیت برساند یخارج انیمشتر

 کیباطات ارت ژهی(به و تراکنشی یداخل یابیبازار يهاروش با کارکنان و جلب رضایت ایشان است.
. قابل انکار است ریو غ حیصر قیاعلام حقا یعنی دانش دیتجد يبرا يقدرت محدود يطرفه) دارا

 یابیبازار تنقطه قوهدف نهایی بازاریابی تراکنشی ارائه پاداش بر اساس عملکرد به کارکنان است. 
فراموش  تقیست. حقداشتن به آنها کارکنان و اعتمادبه  اتکايآن با همراه با ، قصد ايرابطه یداخل

پاولیدو  ؛2000 ن،یبالنتا( شود یم دیتعامل و گفتگو تجد قیاز طر یاست که دانش سازمان نیشده ا
 باشد.) قابل مشاهده می3). این روابط در شکل (2021، 1و استافیاویس

 

 اشتباهات کارکنان با بازاریابی داخلی راستاییهم – 3شکل 

 ی پژوهششناسروش
یا  شیوهاست. دلفی  یروش دلف یعنی یشیمایپ يهااز روش یکیروش پژوهش حاضر 

در مورد یک موضوع یا  خبرهنظرات از یک گروه  آوريجمعبراي  پژوهشدر  مندنظام رویکردي
). از جمله فنون پیش بینی و نظر سنجی یکپارچه 1387و همکاران،  ي(احمد باشدمییک سؤال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Pavlidou & Efstathiades 



 

و  یپرسش جدل شیوه مبنايروش بر  نی). ا1389است (سرور و همکاران،  ی، تکینیک دلفخبرگان
نتز (توافق س ر نهایتدو نظرات) و  آراءتز (برخورد  یو نظر)، آنت رأي کی طرحتز ( یعنی یکیالکتید

روش  نی). ا1386زاد،  یی(پاشا ابدییدست م یفیو ک یکم جی؛ و به نتابنا نهاده شده) دیاجماع جد
نظرات  بیآوري و ترکبه جمع ازیموضوع خاص، ن کیکه در خصوص  رودیبه کار م ینزما

که براي  باشدیم کیستماتیس نديیفرآ ی). روش دلف1397 ان،یحاذق باشد (رضائ نیمتخصص
اجماع  تیآوري اطلاعات و در نهاجمع ،یشیمایراندهاي پ قیاز طر ريیگمیو کمک به تصم ینیشبیپ

 ).1399و همکاران،  یرحمان( رودیبه کار م یگروه

وش . رمدیریت منابع انسانیحاضر عبارتست از متخصصان و خبرگان حوزه  قیجامعه تحق
. روش اشدبیهدفمند م يریگنمونه یعنی احتمالی ریغ يهااز روش یکیدر مطالعه حاضر  يریگنمونه

اعضاي پانل دلفی  ها پرسشنامه خواهد بود.داده يآوربوده و ابزار جمع یدانیها مداده يگردآور
وزه دانشگاه در حاساتید که از  نفر از افراد واجد شرایط برگزیده شدند 12براي این پژوهش به تعداد 

بع انسانی و دانشجویان دکتري بوده و شامل شش نفر آقا و شش نفر خانم مدیران منا، منابع انسانی
) به صورت خلاصه ارائه 1هاي اعضاي پانل در جدول ذیل (جدول مشخصات و ویژگی .نداهبود

 گردیده است.
 : مشخصات اعضاي پانل دلفی1جدول 

 موقعیت سازمانی مدرك تحصیلی جنسیت سن نام خبره

A1 40 استاد دانشگاه دکتري مذکر 

A2 45 مدیر منابع انسانی ارشد مؤنث 

A3 38 یمنابع انسان کارشناس ارشد ارشد مؤنث 

A4 37 یمنابع انسان ریمد دکتري مذکر 

A5 39 استاد دانشگاه دکتري مذکر 

A6 43 یمنابع انسان ریمد دکتري مؤنث 

A7 50 استاد دانشگاه دکتري مذکر 

A8 29 دانشجوي دکتري و کارشناس ارشد منابع انسانی ارشد مؤنث 

A9 32 داشجوي دکتري ارشد مذکر 

A10 54 یمنابع انسان معاون دکتري مذکر 

A11 41 دانشجوي دکتري ارشد مؤنث 

A12 46 استاد دانشگاه دکتري مؤنث 



 

 16اول  مرحله پرسشنامه در دو مرحله و در دو مقطع زمانی در اختیار خبرگان قرار گرفت. در
و  اقسام اشتباهات راستاییهمال بسته براي تعیین ؤس 6ال باز و در مرحله دوم ؤس یکسوال بسته و 

صورت  گزینه اي لیکرت به ها با مقیاس پنجمورد استفاده قرار گرفت. همه گویه بازاریابی داخلی
طراحی ) 1 مخالفمو بسیار  2 مخالفم،  3 نظري ندارم،  4، موافقم  5 موافقم( بسیار  موافقتمیزان 

تحلیل به منظوربدین جهت،  تعیین گردد.از موارد هر یک  راستاییهماجماع خبرگان بر گردید تا 
میانگین، میانه،  میزان SPSS داده هاي پرسشنامه حاصل از روش دلفی، با استفاده از نرم افزار آماري

در قالب  یمرحله روش دلفدو در هر  پرسش مورد يهالفهؤم .مد و انحراف معیار حاصل گردید
 .گرددارائه می )2(جدول  ذیلجدول 

 هاهاي مورد پرسش در مراحل دلفی و منابع آن: مؤلفه2جدول 

 منبع مرحله مؤلفه گویه

 اشتباهاتراستایی هم

 يریادگیبا  یکشش

 زايانرژ

 2015، ویسنی؛ بر2000 ن،یبالنتا 2و  1 خارج از شرح شغل يانجام اقدامات کار
مشترك با  يکار يهاشرکت فرد در گروه

 يهادر شبکه ایو  گرید يکار يواحدها
 کارکنان یاجتماع

 2011جانسون و جانسون،  2و  1

 2000، نیبالنتا 2و  1 دانش ریتسخ

اشتباهات راستایی هم
 يریادگیبا  يالحظه

 یپراکنش

 2002اسنودن و گراسو،  2و  1 یادگیري از تجربیات
به  يهاتجربه در گروه يگذاربه اشتراك

از  نیو همچن يکار اتیتجرب يگذاراشتراك
 یررسمیتعاملات و ارتباطات غ قیطر

 2018 ر،یو جهانگ انیخوراک 2و  1

 2و  1 گردش دانش
 ن،ی؛ بالنتا2012، يو مرتضو ینیام

 2015، ویسنی؛ بر2000

اشتباهات راستایی هم
 يریادگیشلخته با 

 ییکدگشا

ارتکاب ناخودآگاه اشتباه علیرغم اشراف به 
 آن

 2015، ویسنی؛ بر2000 ن،یبالنتا 2و  1

علت  صیتشخ ياجازه دادن به افراد برا
 جادینوآورانه و ا يهاراه حل يریگیخطاها، پ

 دانش برتر
 2017و اسکن،  مریزنیو 2و  1

 2000 ن،یبالنتا 2و  1 دانش يکدگذار

اشتباهات همراسایی 
 يریادگیپرمخاطره با 

 یاردهیبر اخت یمبتن

 يهااز درس يانهنوآورا يهادهیاکسب 
 آموخته شده از اشتباهات

 2018، ریو جهانگ انیخوراک 2و  1

ها و بخش نیب هیدوسو يهاگفت و گو
 تیفیبهبود ک يهامیت

 2و  1
 ن،ی؛ بالنتا2012، يو مرتضو ینیام

 2015،  ویسنی؛ بر2000



 

 2000 ن،یبالنتا 2و  1 خلق دانش

اشتباهات  راستاییهم
و شلخته با  یکشش
 یابیبازار يهاروش
 یتراکنش

ی براي یادگیري آموزش يهاروشکاربست 
 از اشتباهات

2 
، سیاویو استاف دوی؛ پاول2000 ن،یبالنتا

2021 

 2 ارائه پاداش بر اساس عملکرد به کارکنان
، سیاویو استاف دوی؛ پاول2000 ن،یبالنتا

2021 

اشتباهات راستایی هم
و پر مخاطره  يالحظه

 یابیبازار يهابا روش
 يارابطه

 يبرای مشارکت يکردهایروبه کارگیري 
 از اشتباهات يریادگی

2 
، سیاویو استاف دوی؛ پاول2000 ن،یبالنتا

2021 
روابط بلندمدت با کارکنان و جلب  يبرقرار
  شانیا تیرضا

2 
، سیاویو استاف دوی؛ پاول2000 ن،یبالنتا

2021 
 

 هایافته
دلفی براي رسیدن به اجماع در دو دور برگزار گردید. در دور اول  کارگروه

و در دور تند ها پرداخها بر مبناي میزان موافقت یا مخالفتشان با آندهندگان به امتیازدهی گویهپاسخ
دوم براساس میانگین نظرات دور اول، نظر خویش را اصلاح نمودند. نتایج اجماع نظر خبرگان در 

 گردد.پایان دور دوم ذیلاً گزارش می

مد  4٫08میانگین نظر خبرگان  زايانرژ يریادگیو  یاشتباهات کشش راستاییهمدر مورد 
و  یاشتباهات کشش راستاییهمباشد که حاکی از می 0٫79و انحراف معیار  4و میانه نظرات ایشان 

 و مد ،نیانگیم یپراکنش يریادگیو  يااشتباهات لحظه راستاییهمدر مورد ست. زايانرژ يریادگی
 راستاییهم راستاییهماز  یکه حاک باشدمی 0٫73 اریراف معحو ان 4نظر خبرگان نظرات  انهمی

 يریادگیاشتباهات شلخته و  راستاییهم. در مورد است یپراکنش يریادگیو  يااشتباهات لحظه
که  باشدمی 0٫71 اریو انحراف مع 4 شانینظرات ا انهمی و مد 3٫83نظر خبرگان  نیانگیم ییکدگشا

شتباهات ا راستاییهم. در مورد است ییکدگشا يریادگیاشتباهات شلخته و  راستاییهماز  یحاک
و  4 شانینظرات ا انهمی و مد 3٫75نظر خبرگان  نیانگیم یاردهیبر اخت یمبتن يریادگیپرمخاطره و 

بر  یمبتن يریادگیاشتباهات پرمخاطره و  راستاییهماز  یکه حاک باشدمی 0٫86 اریانحراف مع
 یراکنشت یابیبازار يهاو شلخته با روش یاشتباهات کشش راستاییهماست. در مورد  یاردهیاخت

از  یکه حاک باشدمی 0٫79 اریو انحراف مع 4 شانینظرات ا انهمی و مد 3٫91نظر خبرگان  نیانگیم
 راستاییمهاست. در مورد  یتراکنش یابیبازار يهاو شلخته با روش یاشتباهات کشش راستاییهم

 انهمی و مد 4٫33نظر خبرگان  نیانگیم يارابطه یابیبازار يهاو پر مخاطره با روش يااشتباهات لحظه



 

ته با و شلخ یاشتباهات کشش راستاییهماز  یکه حاک باشدمی 0٫65 اریو انحراف مع 4 شانینظرات ا
 ارائه گردیده است. 3خلاصه این موارد در قالب جدول  است. یتراکنش یابیبازار يهاروش

 هاي پژوهشیافته :3جدول 

 انهیم اریانحراف مع مد نیانگیم هاهیگو
 4 0٫79 4 4٫08 زااشتباهات کششی و یادگیري انرژي راستاییهم
 4 0٫73 4 4 اي و یادگیري پراکنشیاشتباهات لحظه راستاییهم
 4 0٫71 4 3٫83 اشتباهات شلخته و یادگیري کدگشایی راستاییهم
 4 0٫86 4 3٫75 اشتباهات پرمخاطره و یادگیري مبتنی بر اختیاردهی راستاییهم
 4 0٫79 4 3٫91 یراکنشت یابیبازار يهاو شلخته با روش یاشتباهات کشش راستاییهم
 یابیبازار يهاو پر مخاطره با روش يااشتباهات لحظه راستاییهم

 يارابطه
4٫33 4 0٫65 4 

آغاز  يریادگی ندیفرآ کیسرانجام  نکهیا يبراخطاي کارکنان اجتناب ناپذیر است. اما 
علاوه بر  .)2008و همکاران،   سیهارت( حادثه را تجربه کند نیبا ا يریدرگ دیبا خطاکارشود، فرد 

 انیخوراک( نوآور است هايسازمانمهم  يهایژگیاز و یکیهوشمندانه از اشتباهات  يریادگی این،
طبق نتایج حاصل شده از مرور ادبیات و اجماع نظر خبرگان مشخص گردید . )2018،  ریو جهانگ

)؛ به این شکل که 3ی همسو هستند (شکل تراکنش یابیبازار يهاو شلخته با روش یاشتباهات کشش
دارند.  راستاییمهیی کدگشا يریادگی بااشتباهات شلخته و  زايانرژ يریادگی با یاشتباهات کشش

همسو  يارابطه یابیبازار يهاو پر مخاطره با روش يااشتباهات لحظهاز سوي دیگر مشخص گردید 
 يریادگی اباشتباهات پرمخاطره ی و پراکنش يریادگی با ياشتباهات لحظهاین شکل که ا ؛ بههستند

توان نتیجه هاي حاصل از اجماع خبرگان میبا توجه به یافته دارند. راستاییهم یاردهیبر اخت یمبتن
دارد. بر  جودو راستاییهم یداخل یابیمختلف  اشتباهات کارکنان و بازار يهاگونه نیبگرفت که 

 ها با استفاده از رویکرد بازاریابی داخلی امکان ارتکابگردد سازماناساس نتایج حاصله پیشنهاد می
اشتباهات را به کارکنان خویش بدهند و از اشتباهات آنها با ایجاد فرهنگ پذیرش اشتباه استقبال 

در صدد  (به فراخور نوع اشتباه)اي و تراکنشی هاي بازاریابی داخلی رابطهکنند و با استفاده از روش
تباهات اشایجاد فضایی براي تسهیل یادگیري از اشتباهات برآیند. به عنوان مثال در زمان بروز 

دمدت با روابط بلن يبرقرار ي بهارابطه یداخل یابیبازارروش  با بکارگیريو پر مخاطره  يالحظه
رار اشتباه و تسهیم دانش حاصل از در صورت یادگیري و عدم تک شانیا تیکارکنان و جلب رضا

تفاده از با اسو شلخته  یاشتباهات کششهمچنین در برخورد با . اقدام شود این یادگیري در سازمان



 

و عدم  در صورت یادگیريارائه پاداش بر اساس عملکرد به کارکنان  ی بهشتراکن یابیبازار روش
ي ریادگیفرهنگ ) که 2020( کوچارسکا و بدفوردهاي این نتایج با یافته .تکرار اشتباه مبادرت ورزند

ي از و معتقدند یادگیر دنکنیم میتقس» اشتباهات رشیپذ«و  »يریادگیجو «مداوم را به  سازمانی
 ک) مبنی بر اینکه ی2020( کوچارسکاگونه مرتبط است و هاي ارتباطی و پاداشاشتباهات با روش

 راستاهم باشد شده لیاشتباهات تشک رشیو پذ يریادگی يفضا کیاز  دیمداوم با يریادگیفرهنگ 
 است.

امکان مطالعه میدانی بر روي کارکنان و اجراي  1به دلیل وجود شرایط شیوع ویروس کرونا
 گردد مطالعات آینده با استفادههاي آزمایشی در مطالعه حاضر وجود نداشت. لذا پیشنهاد میشیوه

ر را بر روي کارکنان در فضاي کار واقعی مورد مطالعه هاي پژوهش حاضهاي آزمایشی یافتهاز روش
 توان در فرآیندهاي دیگري را که میهاي آتی روشگردد پژوهشقرار دهند. همچنین پیشنهاد می

یادگیري از اشتباهات سازمانی بکار برد شناسایی نمایند. به این ترتیب، عناوین پژوهشی که براي 
بارتند از: مطالعه موردي یادگیري از اشتباهات کارکنان، جایگاه گردد عمطالعات آینده پیشنهاد می

هاي پاداش و تنبیه در حوزه یادگیري از خطاي کارکنان سازمان، نقش رهبري در یادگیري از نظام
سازي بازاریابی داخلی براي حمایت از یادگیري سازمانی ناشی از اشتباهات کارکنان، سیستم پیاده

 .اشتباهات کارکنان
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 یمبان). 1399(محسن.  ،انیرضائ ؛حسن ،این ياحمد ؛رضا ،نژاد يریوز ؛عبدالله ی،رحمان
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