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صفحات 77 :ـ 13

ترسیم نقشه عملکرد یادگیری سازمانی
(مطالعه موردی :در یک شرکت صنعتی )
(تاریخ دریافت ،6379/89/93 :تاریخ پذیرش)6379/87/97 :

منوچهر منطقی ، 6مهدی کرباسیان ،9عباس

علیمحمدی3

چکیده
افزایش روز افزون شدّت رقابت میان سازمانها در قرن کنونی ،باعث شده تا آنها همواره بهدنبال راههایی برای کسب مزیت
رقابتی و پیروزی در میدان رقابت باشند .یادگیری سازمانی ،یكی از ابزارهای کسب مزیت رقابتی برای مدیران سازمانهای کنونی
بهشمار میآید .مقاله حاضر ،درصدد بررسی یادگیری سازمانی در یک شرکت صنعتی است .دادههای تحقیق با استفاده از
پرسشنامهی یادگیری سازمانی بر اساس الگو مارکواد ،جمعآوری شده است .جامعهی مورد مطالعهی این تحقیق را همهی
کارشناسان شرکت مزبور تشكیل میدهند که براساس روش نمونهگیری جدول مورگان ،حجم نمونه  904نفر تعیین شد .در
تحقیق حاضر ،پس از جمعآوری دادههای مورد نیاز ،شكاف بین ادراکات و انتظارات کارشناسان از مولفههای یادگیری سازمانی
مشخص شد .سپس براساس ترسیم ماتریس اهمیت ـ عملكرد ،شاخصهای بحرانی یادگیری در سازمان تعیین شدند .نتایج
تحقیق نشان میدهند که مهمترین شاخصهای بحرانی یادگیری سازمانی در شرکت ،شیوههای تسهیم دانش ،انجام کار گروهی،
مكانیزمهای انگیزشی و پاداش ،ایفای نقش تسهیلگری توسط مدیران ،آموزش مهارتهای تفكرسیستمی ،خالقیت ،نوآوری و
تجربه کردن در کارکنان است.
واژگان کلیدی :
مزیت رقابتی ،یادگیری سازمانی ،الگوی مارکواد ،شرکت ،تسهیم دانش

 -6دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
 -9دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد ( MBAنویسنده مسؤول):

hfata_9881@yahoo.com
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 )1مقدمه

در محیط کسب و کار امروزی ،تغییرات با گامهای سریع به وقوع میپیوندد .سازمانها در عرصهی رقابت در
محیط کسب و کار جهانی ملزم هستند تا نسبت به تغییرات مستمر واکنش مطلوب داشته و یا از بین بروند.
دنیای کسب و کار از تسلط سرمایه به تفوق دانش تغییر میکند .یک سازمان بهمنظور برتری یافتن از سایر
سازمانها ،با ید منابع انسانی را توسعه داده و میزان اطالعات و دانش در دسترس را افزایش دهد .کارکنان و
دانشی که در سر آنهاست ،منابع بسیار ارزشمندی برای سازمان هستند .بهعبارت دیگر دانش و چگونه
دانستن ،منابع استراتژیک سازمان هستند که باید مدیریت شده و توسعه داده شوند .از این رو ،یادگیری
سازمانی و تولید دانش در طول چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است [ .]34،67سازمان یادگیرنده برآیند
تالشهایی است که تاکنون در حوزة بهسازی و توسعة سازمانی صورت پذیرفته است .مطالعة متون مدیریت
نشان میدهد که از دیرباز بر نقش آموزش فردی ،آموزش گروهی و آموزش سازمانی تاکید و از آن بهعنوان
موثرترین و قابل اطمینانترین راهكار بهبود مستمر سازمان یاد شده است .با وجود این ،امروزه مفاهیم فوق،
بهصورت تكامل یافته در مفهوم وسیع و گستردهی سازمان یادگیرنده تجلی یافتهاند [ .]4تعداد زیادی از
محققین سازمانی تشخیص دادهاند که قابلیت یادگیری سازمانها تنها مزیت رقابتی آنها در آینده است [.]41
یادگیری سازمانی ابزاری است برای تغییر سازمانها با این هدف که موقعیت کنونی سازمان را ارتقا دهد،
برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند و به سازمان کمک کند تا با تغییرات موجود ،خود را منطبق سازد.
بنابراین رهبران سازمانی ،خود را در جهانی در حال تغییر میبینند و معتقدند در این جهان ،یادگیری سازمانی
استراتژی مثبت و موثری در برابر تغییر است [ .]39نتایج مطالعات نشان میدهندکه یادگیری سازمانی بر
مزیت رقابتی [ ]99و عملكرد مالی و غیرمالی [ ]93،66منافع مشارکتی ملموس و غیرملموس و نوآوری اثر
میگذارد [ .] 47یادگیری در درون سازمان باید مساوی یا بیشتر از تغییر خارج از سازمان باشد ،در غیر این
صورت سازمان میمیرد [ .]1سنجه نیز معتقد است در دنیای کنونی که دنیایی است پیچیده ،با تغییرات
سریع ،سازمانها در صورتی میتوانند مزایای رقابتی خود را حفظ کنند که به صورت موجودیتی واحد و
یكپارچه قادر به یادگیری سریعتر نسبت به رقبا باشند [ .]9اهیمت یادگیری سازمانی باعث شده است که
زنگ خطر کمبود تحقیقات تجربی در این زمینة به صدا درآید[ .]96کتب تجویزی بسیاری راجع به اینكه چه
باورهای فردی می بایست شكل گیرند تا یک سازمان یادگیرنده پا بگیرد ،نوشته شده و نیز نوشتههای از این
قبیل راجع به نحوة به اجرا درآوردن سازمان یادگیرنده وجود دارد [.]64،97،31،30،41
از سوی دیگر صنعت هوایی نیز صنعتی است که در بسیاری از تخصصهای آن تجربه و مهارت حرف اول را
میزند و حساسیت زیادی روی اعمال کارکنانش وجود دارد ،به دلیل اینکه ،اولین اشتباه در این صنعت
آخرین اشتباه است .صنایع هوایی برای بهدست آوردن تجربه و دانش ،هزینههای گزافی (مانند حادثهی
فضاپیمای کلمبیا و سقوط هواپیماها) پرداخت میکنند،که این امرنوع دانش صنایع هوایی رانسبت به صنایع
دیگرخاصترمیکند .بهطورکلی،گستردگی شرکتهای صنایع هوایی درسراسرجهان،تعدادزیادکارکنان آنها،نوع
دانش صنایع هوایی ونقش پررنگ سرمایه دانش درحفظ رقابتمندی شرکتها،موجب شده است مدیریت
دانش،موردتوجه شرکتهای فعال درصنایع هوایی قرارگیرد [.]0
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از آنجا که سازمان صنایع هوایی درخصوص فرآیندها و نظامهای مدیریتی ،سرمایهگذاریهای خوبی انجام
داده است ،بهنظر میرسد که در این راستا شناسایی وضعیت موجود و اهمیت مولفههای یادگیری در سازمان،
میتواند در مسیر تعالی و تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده مثمرثمر واقع شود .مقاله حاضر به این مهم
پرداخته است.
 )2پیشینه تحقیق

در سال  6788میالدی ،هنگامی که فردریک تیلور موضوع انتقال یادگیری به دیگر کارکنان را برای افزایش
کارایی و بهبود سازمان مطرح کرد ،مفهوم یادگیری سازمانی شكل گرفت [ .]40اما ریچارد سیرت و جیمز
مارچ اولین کسانی بودند که در سال  ،6713دو واژه یادگیری و سازمان را در کنار هم قرار دادند و یادگیری
را بهعنوان پدیدهای سازمانی مطرح کردند [.]43
آرجریس و شون ،یادگیری سازمانی را بهعنوان کشف و اصالح خطا تعریف میکنند [ .]7بهنظر فایول و
الیلز ،یادگیری سازمانی فرآیند بهبود اقدامات از طریق دانش بهتر و شناخت موثرتر است [ .]61درجای
دیگری ،آرجریس نیز یادگیری سازمانی را تحت تاثیر به اشتراک گذاشتن دانش ،باورها و مفروضات در میان
افراد و تیمها میداند [.]60
تمپلیتون و همكارانش ،برای ایجاد یک تعریف واحد برای یادگیری سازمانی ،بیش از  618مقاله علمی که در
آن واژه یادگیری سازمانی بهکار رفته بود را بررسی کرده و نتیجه گرفتند که برای تعریف یادگیری سازمانی
سه پارادایم جمعیتشناسی ،اقدامات اجتماعی و نتیجهگرایی مورد استفاده قرار گرفته است .آنها بر اساس
مطالعات خود یادگیری سازمانی را مجموعهای از اقدامات سازمانی مانند کسب دانش ،توزیع اطالعات ،تفسیر
اطالعات و حافظه که به صورت آگاهانه و غیرآگاهانه بر تحول مثبت سازمانی اثر میگذارد تعریف میکنند
[.]43
اگرچه رویكردهای متفاوتی به سازمان یادگیرنده نظیر تفكر سیستمی سنجه ،دیدگاه یادگیری مطرح شده
توسط پدالر ،بورگوین ،و بویدل ( )6776و دیدگاه راهبردی گاروین ( )6776و گاه ( ،)6770شكل گرفته و
تعاریف مختلفی از آن وجود دارد ،برخی ویژگیهای مشترک قابل تشخیصاند .تمامی دیدگاهها به سازمان
یادگیرنده قبول دارندکه سازمان یادگیرنده یک پدیده زنده و ارگانیک همچون افراد است و قابلیت یادگیری
دارد [ .]41چنانکه نویسندگانی مانند مورگان ( ،)6777شاین ( )6700و بنیس ( )6717محور رویكرد سازمان
یادگیرنده را همانا استعاره سازمان به مثابه یک موجود زنده ذکر کردهاند [ .]91،47برخالف سیستمهای زنده
و پویا ،سیستمهای ماشینی با روابط رهبر و پیرو در تفویض مسوولیتها همراه هستند .با این همه ،تجارب
نشان میدهند که الگو ماشینی ،تنها نتایج موقت به بار میآورد ،چرا که این سیستم در مورد ذات پویا و زندة
انسان در همه سازمانها ،که خود برای رشد و توسعه امری حیاتی و مهم تلقی میشود ،دچار شكست شده
است [ .]37به هر حال با نوشتههای افراد پیشگامی نظیر کانگلوسی و دیل ( ،)6717مارس و سایمون
( ،)6773مبتنی بر استعاره سازمان به مثابهیک موجود زنده یا ارگانیسم بود که تصور یادگیری سازمانی شكل
گرفت  .این گذرگاه فلسفی با کار آجریس و شاون ( )6770و روانز ( ،)6770برجستگی و اهمیت بیشتری
یافت [.]47
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دو روش مرسوم در ادبیات موجود برای بیان تمایز بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده آن است که:
سازمان یادگیرنده شكلی از سازمان است در حالیکه یادگیری سازمانی حكایت از فرآیندها و فعالیتهایی در
سازمان دارد و دیگر اینکه سازمان یادگیرنده نیازمند تالش است؛ در حالیکه یادگیری سازمانی بیهیچ
تالشی ،وجود دارد [ .]33سازمان یادگیرنده بهطور معمول به سازمانهایی برمیگردد که ویژگیهایی چون
یادگیری مستمر و سازگاری و انطباق را از خود به نمایش میگذارندیا بر روی استقرار آنها کار کردهاند.
یادگیری سازمانی ،در مقابل ،مبین تجارب یادگیری جمعی است که برای اکتساب دانش و توسعه مهارتها
استفاده میشود [.]41
ویژگی سازمان یادگیرنده باید در سطوح مختلف سازمانی منعكس شود .بهطور کلی ،افراد ،تیم و گروه و
سطح ساختاری یا سطح سیستم .دیكسون ( ،)6774یادگیری سازمانی را در عرصه بین المللی و به شكلی
جامع در سطوح مختلف فرد ،گروه و سازمان تعریف مینماید .به عقیدهی او یادگیری سازمانی که به معنای
استفادة بینالمللی از فرآیندهای یادگیری در سطح فرد ،گروه و سیستم است ،سازمان را بهطور مستمر در
جهت افزایش رضایت ذینفعان ،به پیش میبرد[ .]69،41در بررسی مساله یادگیری میگوید از الزامات
اساسی این مساله آن است که افراد نه تنها باید یادگیری سطح اول در برابر یادگیری عمیقتر یا یادگیری
فزاینده در برابر تحولی را درک کنند بلكه الزم است سطح حس مشارکتکنندگان در یادگیری را نیز دریابند.
وی از هرم یادگیری که با یادگیری فردی آغاز میشود ،شامل یادگیری یک به یک افراد ،سپس به یادگیری
گروهی و سرانجام سازمان یادگیرنده میرسد ،دفاع میکند .از نظر او سازمان یادگیرنده سطح انتهایی هرم
(رآس هرم) است [.]63
به منظور بررسی یادگیری سازمانی ،تحقیقات متفاوت و البته مجزایی در ایران انجام شده است از جمله
بهلولی ( ،)6303به بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر مؤلفه خدمات زنجیره ارزش پورتر در توسعه صنعت
آسانسورسازی کشور پرداخته است و به این نتیجه دست یافت که دانش شغلی باال و یادگیری بر نحوه ارایه
خدمات توسط پرسنل شرکت در صنعت آسانسورسازی تأثیرگذار است [ .]3هاشمی  ،6301بهمنظور بررسی
عوامل موثر بر یادگیری سازمانی ،به این نتیجه دست یافت که  7عامل اصلی بر یادگیری سازمانی موثرند.
این عوامل شامل تفكر سیستمی ،یادگیری تیمی ،الگوهای ذهنی ،بصیرت و آرمان مشترک ،مهارت و سلطه
شخصی ،تجربه کردن با روشهای جدید ،درس گرفتن از تجربههای گذشته ،یادگیری از دیگران و انتقال
دانش است [ .]7متعصب دیانی ( )6303و اسماعیلی( 6304و  )6301نیز تحقیقاتی در این زمینه داشتنهاند
[ .]1،6ژاروینن( ،)9884نیز به این نتیجه دست یافت که میتوان از اصول و مكانیزمهای یادگیری برای
بهبود و توسعه سازمان استفاده کرد [ .]96همچنین ،لمسا ( ،)9880لی و چوی( ،)9883گاهگوآنگان(،)9881
کنی( )9881و توماس( )9881نتایج مشابهی را بهدست آوردند [ .]90،97،61،94،44در زمینه سرنوشت
مشترک و اتحاد و توافق نیز نتایج تایید کننده گزارش شده است که همگی بر رابطه این مقوله با افزایش
یادگیری سازمانی اشاره کردهاند [.] 46 ، 48
نتایج تحقیق برد ( ،)9881نشان میدهد که شاخصهای یادگیری سازمانی شامل :هویتها و تفكرها و
ایدههای مشترک داشتن ،کارگروهی و یادگیری گروهی ،سهیم شدن در اطالعات و افكار نظاممند ،رهبر
داشتن و باالخره مهارتهای کارکنان و رقابت ،هستند [ .]68نتایج تحقیق سینق ( ،)9887نشان میدهد که

نشریه بهبود مدیریت

67

هوش هیجانی با یادگیری سازمانی ارتباط مثبت و معنیدار ،دارد [ .]37همچنین نتایج تحقیق گوتلیب
( ،)9881نشان داد که بین هوش هیجانی مدیران با یادگیری سازمانی رابطه وجود دارد [ .]67روست
( ،)9881نیز در مطالعه خود این پیشنهاد را ارایه کرده است که سازمانها باید به روش آموزش دادن رهبران
درباره نقش آنها در یادگیری سازمانی ،توجه داشته باشند .رهبران باید فضایی خلق کنند که یادگیری
سازمانی جای خودش را در سازمان پیدا کند و در نهایت با حمایت رهبران ،سیستمهای دانش و اطالعات را
که ابزارهای مهم سازمان هستند به یادگیری سازمانی هدایت کنند [ .]31همچنین نتایج تحقیق کینگ
( ،)9889نشان داد که رفتارهای رهبری با یادگیری سازمانی رابطه دارد [ .]91لین( ،)9881در مطالعه خود
پیبرد که یادگیری سازمانی نقش مهمی برای افزایش نوآوری بازی میکند [ ]36و همانطور که استورات
( ،)9881در تحقیق خود بیان کرده است ،ارایهی فعالیتهای برنامه توسعه کیفیت علمی به سوی یادگیری
سازمانی است و فراهم کردن زمینههایی برای تغییر فرهنگی ،در مشارکت موسسه است [ .]49تاکید بر
اهمیت خلق بصیرت برای یادگیری سازمانی ،در مطالعهی که لوسی ( ،)9881انجام داده است نیز ،دیده
میشود .وی یادآوری کرده است که یادگیری سازمانی برای موفقیت سازمانها ضروری است و فهم
چگونگی یادگیری سازمانی و عمل کردن به آن به عنوان فعالیتهای دانشی ،یكی از مهمترین وظایف
مدیران در آینده است [ .]38هاوسپت ( ،)9884نیز در تحقیق خود بر نقش اهمیت فرهنگ یادگیری
سازمانی ،تاکید کرد [.]98
سطوح یادگیری در سازمان های یادگیرنده

از دیدگاه آرجریس و شون ،در سازمان یادگیرنده ،یادگیری سازمانی شامل سه سطح است که عبارتاند از:
یادگیری تک حلقهای :

دیدگاه جاری سازمانها بر اساس یادگیری انطباقی است ،افزایش انطباق پذیری اولین مرحله در سازمان
است و زمانی اتفاق میافتد که در بستر هدفها و سیاستهای جاری ،سازمان خطاها را کشف و اصالح
نماید از یادگیری تک حلقهای با یادگیری سطح پایین و یادگیری غیر راهبردی نیز نام برده میشود.
یادگیری تک حلقهای بر جمعآوری اطالعات برای تثبیت ،حفظ و نگهداری سیستمهای موجود تاکید دارد .در
این نوع یادگیری تاکید بر کشف واصالح خطا است .یادگیری تک حلقهای بر دستیابی مستقیم به راه حل
فوری تضادهای فوری یا موانعی که اغلب عوارض مسائل هستند تمرکز دارد .
یادگیری دو حلقهای:

تاکید یادگیری دو حلقهای بر کشف و اصالح خطاها وزیر سوال بردن هنجار ها ،رویهها ،سیاستها و هدفها
و حتی ساختارهای موجود است که به تعدیل واصالح آنان میپردازد یادگیری دو حلقهای ،شامل طرح
سواالت عمیق از خود سیستم برای تعیین این موضوع است که چرا خطاها یا موفقیتها در اولین مرحله رخ
دادهاند یادگیری دو حلقهای درصدد بررسی هنجارها و ساختارهای سازمانی است و شامل طرح سوالهایی در
مورد روایی آنها بر حسب سازمان ،اقدام و نتایج است.
شاین ،متذکر میشود بسیاری از سازمانها وافراد تمایلی به استفاده از یادگیری دو حلقهای ندارند زیرا این
نوع یادگیری شامل افشای خطاها و اشتباهات و همچنین فرایند زیر سوال بردن مفروضات ،هنجارها،
ساختارها و اقدامات موجود است.
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یادگیری سه حلقهای ( یادگیری درباره یادگیری) :

موفقیت سازمان یادگیرنده در ایجاد تجارب یادگیری است .در توسعه ارزیابی راهبردهای جدید یادگیری ،این
تفكر میتواند منجر به یادگیری درباره یادگیری شود.
بر اساس تعاریف باال از سطوح یادگیری ،این تحقیق بیشتر ،رویكرد یادگیری تک حلقهای را دنبال کرده
است.
 )3روش تحقیق

تحقیق حاضر براساس هدف کاربردی و براساس شیوهگردآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی است .بدین
منظور آمیختهای از روشهای کتابخانهای و میدانی بهمنظور جمعآوری اطالعات مورد نیاز استفاده شده
است .دادههای مورد نیاز برای آزمون فرضیههای تحقیق با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد .پرسشنامه
مذکور مبتنی بر الگو مارکواد ،دارای  18سوال و پنج بعد است .در این پرسشنامه برای هر آیتم وضعیت و
اهمیت مورد سوال قرار گرفته بود .مبنای پاسخدهی سواالت طیف لیكرت هفت گزینهای بود.
الف -روایی و پایایی ابزار جمعآوری دادهها

اصوالً تبدیل پاسخها به دادهها بخش مهمی از فرآیند تحقیق علمی است .محقق ،برای تبدیل پاسخها به
دادهها ،یک وسیله اندازهگیری بهکار میبرد .در این زمینه یک امر مسلم وجود دارد وآن این است که نمی-
توان بدون داشتن دادههای خوب نتایج خوبی بهدست آورد (سرایی .)6371 ،شرط بهدست آوردن دادههای
خوب به گونه کلی آن است که شیوه اندازهگیری دارای اعتبار و روایی کافی باشد (کنوور .)6379 ،روایی،
اصطالحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است ،اشاره میکند .به
سخن دیگر ،آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد .از آنجا که
پرسشنامه مذکور بارها مورد استفاده محققین قرار گرفته است ،بنابراین پرسشنامه از روایی قابل قبولی
برخوردار است .با این حال ،خبرگان شرکت 18 ،شاخص الگو ماکوارد را تایید کردهاند .در این تحقیق ،به-
منظور تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است .برای سنجش پایاییِ پرسشنامه
نیز ،ضریب آلفای کرون باخ  ،8/771بهدست آمده است که نشاندهندهی پایایی پرسشنامه است.
ب -جامعه و نمونه آماری تحقیق

جامعهی آماری تحقیق حاضر ،شامل همهی کارشناسان شرکت است .این جامعه در زمان تحقیق (نیمه دوم
سال  ،)6376متشكل از  714نفر بوده است .بهدلیل دسترسی نداشتن به همهی اعضای جامعه آماری ،در این
تحقیق از روش نمونهگیری طبقهای استفاده شده است .با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه در این تحقیق
در  98واحد مستقل فعالیت میکردهاند ،حجم نمونه از هر واحد ،بر اساس جدول( )6تعیین شد .براساس
جدول مورگان و با توجه به حجم جامعه (714نفر) ،حجم نمونه 971 ،نفر برآورد شده است .اما بر اساس
روش نمونهگیری طبقهای که در آن الزم است تا برای هر واحد ،حجم نمونهای جداگانه تعیین شود ،در این
تحقیق تعداد نمونه در مجموع 904 ،در نظر گرفته شده است .بدین منظور 388 ،پرسشنامه بین اعضای
جامعه آماری توزیع شد که از این تعداد  914پرسشنامه برگشت داده شد .خالصهی دادههای جمع آوری شده
در ارتباط با پاسخدهندگان ،در جدول ( ،)9نشان داده شده است.
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جدول :1تعداد کارشناسان و حجم نمونه هر یک از صنایع و مراکز موجود در شرکت
حج
واحد

تعداد

م

کارشناسان

نمو

واحد

تعداد

حجم

کارشناسان

نمونه

واحد

تعداد

حجم

کارشناسان

نمونه

نه

A

664

33

H

90

0

O

67

1

B

38

7

I

64

4

P

4

9

C

693

31

J

60

1

Q

36

7

D

681

38

K

680

36

R

39

68

E

01

91

L

64

4

S

91

0

F

73

96

M

93

7

T

67

1

G

76

91

N

0

3

جمع

714

904

جدول :2توزیع فراوانی ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان
سابقه
کار(سال)

درصد
فراوانی

فراوان

سن(سال)

فراوانی

ی

کمتر از 1

98

7/7

کمتر از 38

93

بین  1تا 68

94

7/4

31-36

13

بین  66تا
61

76

48-31

78

بین  61تا
98

01

41-46

10

بیشتر از 98

14

باالتر از 41

38

33/4
96/3

درصد
فراوانی

7/6

98/7

13/4

99/0
66/0

تحصیالت

فراوانی

کارشناسی

604

کارشناسی
ارشد و
دکترا

78

کل

914

درصد
فراوانی

79/4

97/1
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69
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فرضیههای تحقیق

فرضیههای تحقیق به شرح زیر هستند:
فرضیهی اصلی:
 یادگیری سازمانی در شرکت ،در وضعیت مطلوبی است.
فرضیههای فرعی:
 -6پویایی یادگیری در شرکت ،در وضعیت مطلوبی است.
 تحول سازمانی در شرکت ،در وضعیت مطلوبی است.
 توانمند سازی افراد در شرکت ،در وضعیت مطلوبی است.
 مدیریت دانش در شرکت ،در وضعیت مطلوبی است.
 بهکارگیری فناوری در شرکت ،در وضعیت مطلوبی است.
)4

تجزیه و تحلیل اطالعات

در این تحقیق ،برای تجزیه و تحلیل اطالعات از نرمافزار  ،SPSSاستفاده شده است .در مرحله اول وضعیت
ابعاد یادگیری سازمانی در شرکت ......مورد بررسی قرار گرفت .برای بررسی فرضیههای مرتبط با این
موضوع از آزمون تیاستیودنت استفاده شد .نتایج مربوط به آزمون فرض وضعیت ابعاد یادگیری سازمانی در
جدول ( ،)3نشان داده شده است.
جدول :3آزمون فرض وضعیت ابعاد یادگیری سازمانی
فرضیه

آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معنی دار

پویایی یادگیری

-64/11

913

8388

تحول سازمانی

-68/90

913

توانمند سازی افراد

- 7/11

913

مدیریت دانش

-66/74

913

به کارگیری فناوری
کل

-/1/19
-66/41

913
913

فاصله اطمینان %55

حد پایین

حد باال

-6 /86

-8/77

8/88

-8/09

-8/11

8/88

-8/01

8/88

-8/74

8/88

-8/13

8/88

86/09

-8/11

-8/10
-8/91

-8/10

نتایج تجزیه و تحلیل فرضیههای مرتبط با وضعیت ابعاد یادگیری سازمانی الگو مارکواد در شرکت ،نشان
میدهند که همهی ابعاد مورد سنجش و در مجموع یادگیری سازمانی ،از وضعیت مطلوبی برخودار نیست.
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مقادیر برآورد شده برای  ،sigمنفی بودن آماره آزمون و حد پایین و باالی منفی ،این گفته را تایید میکند.
همچنین در بین ابعاد مذکور ،بُعد پویایی یادگیری از وضعیت نامناسبتری برخوردار است .نتایج حاصل از
آزمون فرض اهمیت ابعاد یادگیری سازمانی با استفاده از آزمون تیاستیودنت ،در جدول ( ،)4نشان داده شده
است.
جدول :4آزمون فرض اهمیت ابعاد یادگیری سازمانی
فرضیه

پویایی یادگیری
تحول سازمانی
توانمند سازی افراد
مدیریت دانش
به کارگیری فناوری

کل

آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معنی دار

913

34/98
34/73

913
913

31/97

913

90/36

913

31/19

913

31/41

فاصله اطمینان %55

حد پایین

حد باال

8/88

6/17

6/07

8/88

6/70

6/77

8/88

6/71

6/77

8/88

6/18

6/04

8/88

6/70

8/88

6/73

6/77
6/79

یافتههای جدول( ،)4نشان میدهند که از دیدگاه جامعه مورد مطالعه ،همهی ابعاد یادگیری سازمانی الگو
مارکواد در شرکت ،از اهمیت باالیی برخودار هستند .مقادیر توصیفی بر این موضوع داللت دارند که
بهکارگیری فناوری اطالعات از وضعیت بهتری برخوردار است .با در نظر گرفتن دو مقدار وضعیت و اهمیت
برای هر بعد میتوان شكاف موجود را بررسی کرد .نتایج در جدول( )1نشان داده شده است.
جدول :5تجزیه و تحلیل شکاف بین اهمیت و وضعیت ابعاد یادگیری سازمانی
Sig

df

t

Paired Differences
71% Confidence Interval
Std.
Std.
of the Difference
Error
Deviation
Mean
Lower
Upper

Mean

Dimension

888

913

34/39

-9/18

9/79

8/897

8/47

9/11

پویایی یادگیری

.888

913

38/70

-9/46

9/73

8/803

6/33

9/17

تحول سازمانی

.888
.888
.888

913
913
913

97/61
97/36
91/73

-9/37
-9/31
-9/68

9/74
9/78
9/43

8/800
8/801
8/804

6/48
6/37
6/34

9/11
9/13
9/91

توانمند سازی افراد
مدیریت دانش
به کارگیری فناوری
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در جدول ( )1نتایج حاصل از شكاف بین وضعیت موجود و درجه اهمیت آورده شده است.
جدول  -6نتایج حاصل از شکاف بین وضعیت موجود و درجه اهمیت
نام بعد

میانگین جواب پاسخدهندگان

شکاف

وضعیت موجود

درجه اهمیت

پویاییهای یادگیری

3/66

1/77

9/11

تحول سازمانی

3/36

1/07

9/10

توانمندسازی افراد

3/38

1/01

9/17

مدیریت دانش

3/67

1/79

9/13

بهکارگیری فنآوری

3/16

1/00

9/97

کل

3/38

1/03

9/13

نتایج حاصل از تحلیل شكاف بین اهمیت و وضعیت ابعاد یادگیری سازمانی در شرکت ،نشان میدهند که از
دیدگاه جامعه آماری بین همهی ابعاد ،شكاف معناداری وجود دارد .نمودار( ،)6این وضعیت را به تصویر
کشیده است.
نمودار :6شكاف بین اهمیت و ابعاد یادگیری سازمانی
در تحقیق حاضر بهمنظور مقایسه نسبی شاخصها ،از ماتریس اهمیت ـ عملكرد استفاده شده است .این
نقشه برای امتیازهای نسبی شاخصهای یادگیری سازمانی در شكل ( ،)6نشان داده شده است.
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شکل :1نقشه اهمیت -عملکرد عناصر یادگیری سازمانی

محور عمودی این نقشه ،نشاندهندة اهمیت و محور افقی آن ،بیانگر عملكرد مؤلفههای یادگیری سازمانی
در شرکت است .با نسبی کردن دادهها و تقسیم هر محور به سه بخش اندک ،متوسط و زیاد ،نُه مكان
(حوزه جغرافیایی) در این نقشه تشكیل شد و هر کدام از عناصر یادگیری سازمانی با توجه به امتیازات به-
دست آمده در مرحله قبل ،در یک مكان منحصر به فرد ،جانمایی خواهند شد .این نقشه ،مانند یک نقشهی
جغرافیایی ،موقعیت عناصر یادگیری سازمانی را نشان میدهد .مكانهای قرار گرفته بر روی قطر ماتریس
نشاندهندهی توازن بین میزان اهمیت و عملكرد بوده و عناصری که در آنها واقع میشوند ،دارای تعادل
نسبی در وضعیتشان هستند؛ چرا که در این سلولها امتیازات اهمیت و عملكرد هر دو در حد متوسط
هستند .از آنجا که با وجود اهمیت باالتر عناصر سه مكان فوقانی قطر اصلی ،عملكرد آنها به اندازه کافی،
مورد توجه قرار نگرفته است ،این موضوع،نقصان در کارکرد این عناصر را نشان میدهد .در طرف مقابل ،سه
مكان تحتانی این قطر ،نمایانگر عناصری است که دارای فزونی در عملكرد به نسبت اهمیتشان هستند
بدین معنی که آنها بیش از مقداری که اولویت آنها دیكته میکند ،عملكرد داشتهاند .براساس این نقشه،
 %38سوالها در منطقهی باالی قطر ماتریس یا منطقهی نقصان قرار میگیرند %18 ،آنها روی قطر ماتریس
یا در منطقه تعادل و  %98سوالها در زیر قطر ماتریس یا در منطقهی موفقیت قرار میگیرند .نمودار ( ،)9این
موضوع را نمایش میدهد.
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نمودار -2تعداد سواالتی که در نواحی سه گانه نقشه یادگیری قرار گرفتهاند

براین اساس ،عناصر نسبی کمبود و نقصان یادگیری در شرکت ،براساس جدول( )7هستند.
جدول( ،)7شاخصهای یادگیری سازمانی که در بخش نقصان قرار دارند را نشان میدهد .براساس نظر
اساتید و خبرگان صنعت ضریب اهمیت به عملكرد  68بهعنوان مبنای برنامهریزی برای تبدیل شدن به یک
سازمان یادگیرنده در نظر گرفته شد .با توجه به ستون ضریب اهمیت به عملكرد جدول فوق ،مشخص شد
که بیشتر ضعفهای این شرکت در حوزه یادگیری ،بهترتیب پیرامون سواالت ( ،)94-34-61-68-60است.
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جدول :7رتبهبندی شاخصهای بحرانی شکست یادگیری سازمانی

پاسخ به فرضیههای تحقیق:

براساس اطالعات جدول( ،)1که نتایج حاصل از شكاف بین وضعیت موجود و درجهی اهمیت ابعاد یادگیری
سازمانی را بیان میکند ،مشخص شد که وضعیت یادگیری در شرکت ،در تمامی ابعاد زیر متوسط (عدد ،)4
قرار دارد و در نتیجه میتوان گفت که یادگیری سازمانی در شرکت ،در وضعیت مطلوبی نیست.
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 )5بحث و نتیجهگیری

حدود نیم قرن از عمر مباحث یادگیری سازمانی میگذرد و در حال حاضر نیز توجه به این موضوع ،به شكل
فزایندهای در حال رشد است؛ چرا که تغییرات و چالشهای فراوان دنیای کنونی ایجاب میکند که سازمانی
با قدرت یادگیری و بهروز رسانی خود بهگونهای شكل گیرد که بتواند با تحوالت سریع ،منطبق شود و به-
موقع به محرکهای محیطی پاسخ دهد و با کسب دانش و آگاهی بهصورتی گسترده و پویا و زنده در حوزه-
ی بهسازی و توسعه سازمانی به حیات خود ادامه دهد .همچنین یادگیری سازمانی یكی از منابع حیاتی برای
کسب مزیت رقابتی در مدیریت راهبردی است .اهمیت یادگیری مستمر و قوی در سازمانها هرگز تا به این
اندازه حیاتی نبوده است .بهدلیل وجود نیروهایی همچون جهانی شدن و فنآوری ،سرعت و پیچیدگی
تحوالت به گونهای افزایش یافت که سازمانها مجبور شدند برای ادامه حیات همواره چیزهای بیشتری یاد
بگیرند [ .]1وجود تهدیدات نبرد و ماهیت آن باعث اهمیت توجه به مقولههای مدیریت دانش و یادگیری
سازمانی در صنایع دفاعی شده است .مقالهی حاضر نیز با هدف بررسی یادگیری سازمانی در یک شرکت
صنعتی انجام شده است .نتایج این تحقیق ،نشان دادند که با وجود باال بودن اهمیت همهی ابعاد الگو
یادگیری سازمانی مارکواد در شرکت ،وضعیت این ابعاد چندان مطلوب نیست ،بهطوریکه شكاف بین اهمیت
و وضعیت همهی ابعاد معنیدار است .همچنین ترسیم ماتریس اهمیت -عملكرد براساس امتیازات نسبی
شاخصها ،بیانگر این مطلب بود که مهمترین نقصان و کمبود صنایع و مراکز داخلی شرکت در مبحث
یادگیری سازمانی به ترتیب اولویت بهصورت زیر است:
 تسهیم دانش
 انجام کار گروهی
 مكانیزمهای انگیزشی و پاداش
 آموزش مهارتهای تفكر ،خالقیت ،نوآوری و تجربه کردن در کارکنان
 ایفای نقش تسهیلگری توسط مدیران
بر این اساس ،برنامهریزی برای تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده باید براساس اولویتهای تعیینشده
صورت پذیرد.
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