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  مقدمه

 ل،کـ  یـک  صورت به اغلب هک است آن يامروز يها سازمان یاصل لکسنگه مشتر یپ نظر به

اي، محصور شدن در حصـار   نبوده و با زندگی جزیره ها آن تأثیراتو  دهایتهد ییبه شناسا قادر

 يهـا  حـل  راه و ها نهیگز خلق از گر،ید يها سازمان یتخصص دانشسازمانی و عدم استفاده از 

ـ ب بـه  عاجزند؛ بدیع ـ در  هـا  سـازمان  گـر ید یانی شـهالیی و  (هسـتند   لکمشـ  دچـار  يریادگی

سازد تا ارزش دانش جدید را  را قادر می ها سازمانیادگیري سازمانی،  .)65، 1389خیراندیش، 

  ).2014، 1مایر و همکاران(گیرند  کار بهروزمره  هاي یهروو  ها سامانهدر  آن رادرك کرده و 

با موج عظیم تغییرات اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی،  زمان همطی دهه اخیر و 

مـنش،   رضـایی (اند  هاي غیر پویا آغاز کرده اي را براي خروج از قالب ها تالش گسترده سازمان

بـا   دائمـی هـا، یعنـی مواجـه     بارز جامعه جدید سـازمان  يها یژگیواسطه و این امر به .)1388

و  يها، راهبردها، آموزش، ساختار، فناور یکتکدها، تایدهایی نظیر ته نهیرات مستمر در زمییتغ

 يرات و ارتقـا ییـ الزم بـراي اداره ایـن تغ   ییسب تواناک. هاي نوظهور تشدید شده است دانش

از این رو، یادگیري به چالشی . ها مستلزم پرورش روحیه یادگیري است توان عملیاتی سازمان

یـادگیري سـازمانی از   . ل شـده اسـت  یتبـد هاي خواهـان تحـول    براي اکثر سازمان يراهبرد

 ،1999، 2هـوبر ( یسازمان يدگاه تئوریو د یمطالعات اجتماع ،یروانشناس رویکردهاي مختلف

ـ اخ. مورد مطالعه قرار گرفته اسـت ) 2005، 3اپرراک، لورنت و زگوم منظـر  ایـن موضـوع از    راًی

ـ ها و منبـع مز  ان سازمانیم یاز ناهمگون یعنوان منبع به يریادگییعنی  يراهبرد ی ت رقـابت ی

و ایجـاد شـده    یسـازمان  يریادگینوینی از رد، مفهوم یکن رویاواسطۀ  به. استنگریسته شده 

  .ساخته استدگرگون را  وکار کسب تیرینگرش به مد یسنت یوهش

ا یـ هـاي مجـازي    سازمان به وکار کسبهاي  با توسعه دانش و فناوري و گسترش حیطه

 هـا وکار کسـب دیگر  ه بقاء را برايک اند جدیدي ظاهر شدهسازمانی  هاي الگووارهه، کتحت شب

. خواهند شـد تغییر پایدار نبوده و دچار هاي رقابتی  ، مزیتدر چنین محیطی. اند ل ساختهکمش

در شـرایط  . ادگیري استی کارکرد ،وکار کسبجدید  يها الگووارهت رقابتی در زیم ینتر بزرگ

  

1. Mayer et al. 

2  . Huber 

3  . Gomez, Lorent and Caprera 
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ـ تر و بهتر از رقبا  ه زودتر، سریعکد تر هستن هایی موفق ، سازمانجدید بـه  درسـت  . بگیرنـد  ادی

هاي اخیـر مطـرح    ادگیري سازمانی در سالیادگیرنده و یه مفهوم سازمان کدلیل است  ینهم

اي  یـادگیري سـازمانی جنبـه   ). 2000، 1برنارد و همکاران( است  اي داشته شده و رشد فزاینده

شـود و بایـد    وري سازمانی می اساسی از ارزیابی سازمان است که باعث بهبود عملکرد و بهره

  ).2009، 2هایزمن(مدیریتی مورد توجه قرار گیرد  برنامهقبل از هر 

هـاي مختلـف عملیـاتی و     در بخش یتیمأمورگستردگی و پیچیدگی محیطی و  یلبه دل

اندهی و کنترل، فناوري، سـاخت و نگهـداري تجهیـزات و ادوات نظـامی و حتـی      رزمی، فرم

، لجستیک و خدمات اداري و مالی، تغییر و توسعه به موضوعی کلیدي تبـدیل شـده   پشتیبانی

هاي نظامی و دفاعی نیـز بـه    و موفقیت سازمان) 1397زاده،  خیراندیش، بیگی و عباس(است 

ول و یادگیري مستمر بر اساس نیازها و تهدیـدات محیطـی   در حوزه توسعه، تح ها آنتوانایی 

گیـرد کـه از طریـق     هاي نظامی و دفاعی هنگامی شکل مـی  هاي بخش قابلیت. بستگی دارد

تغییرات مختلف محیطـی هماننـد   . یادگیري مستمر، با محیط در حال تغییر خود سازگار شوند

می و غیرنظـامی، عملکـرد   هـاي دفـاعی و تهدیـدات مختلـف نظـا      تغییرات پیوسته فنـاوري 

هـاي دفـاعی بـا هـدف دوري گزیـدن از ایـن        بخـش . کنند هاي دفاعی را تهدید می سازمان

هاي خـود را از   رو، باید منابع و قابلیت هاي زودگذر پیش تهدیدها و همچنین استفاده از فرصت

ا در غیـر  زیـر ) 141: 2012، 3جانتونن، الونن و جانسون(طریق یادگیري مستمر ارتقاء بخشند 

  .ها و محیط پرتالطم رقابت فعلی غلبه نمایند توانند بر پیچیدگی نمی صورت ینا

 هـاي  ياسـتراتژ مطالعه وضعیت یادگیري سازمانی به مدیران و فرمانـدهان در انتخـاب   

آموزشی جهت ارتقاء سطح خدمات و اصالح رفتار سازمانی و کسـب نتـایج بلندمـدت کمـک     

از دیدگاه اندیشمندان هرگونه فعالیت تحقیقاتی، آموزشـی و اجرایـی بایـد داراي    . خواهد نمود

بـه  ها بوده و زمینـه یـادگیري واقعـی کارکنـان را      نوعی نشت اطالعاتی و دانشی در سازمان

شود و عمدتاً بدون توجـه   ها نادیده گرفته می موضوعی که در اکثر سازمان .داشته باشد همراه

. شـود  هاي آموزشی اقـدام مـی   گر یادگیري صرفاً به برگزاري دوره به شناسایی عوامل تسهیل

  

1  . Bernard et al. 

2. Huysman 

3. Jantunen, A. Ellonen, H.K. Johansson 
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در . ورزد این رویکرد توجهات را به سوي منابع مصروفه سوق داده و از نتایج حاصله غفلت می

گـر   تسـهیل  هـاي  مؤلفـه از عوامل و  يچندبعده مبانی نظري، الگویی مقاله حاضر، با استناد ب

بر یادگیري از متون  مؤثر هاي مؤلفهدر این پژوهش، ابتدا عوامل و . یادگیري ارائه خواهد شد

در گام بعد با تدوین . شوند و سپس در ابعاد متناظر جانمایی و اعتبارسنجی می علمی استخراج

 .شود یمشناسی وضعیت موجود جامعه آماري پرداخته  ببه آسی ساخته محققپرسشنامه 

 مروري بر مبانی نظري

 گونه کـه  هماناما ؛ ، یافتن تعریفی با پذیرش گسترده دشوار استبودن یادگیري اي رشته میان به دلیل

خاطر نشان کرد، تقریباً تمامی تعـاریف دربرگیرنـده دو نـوع تغییـر شـناختی و رفتـاري       ) 1997(سنگه 

جدیـد سـر و کـار دارد و     هاي ینشبشناختی با مفاهیمی چون کسب دانش، فهم و  يها نبهج. هستند

  ).2003، 1داوز(جنبه رفتاري، به ایجاد تغییر در رفتار فرد یادگیرنده اشاره دارد 

چـان، یانـگ و   ( انـد  کـرده  تأکیـد  هـا  سازمانمطالعات زیادي بر اهمیت گرایش به یادگیري 

از جنبـه شـناختی، یـادگیري سـازمانی را     ) 1994( 4سینکوال). 2015، 3؛ تو و ترانگ2015، 2هوانگ

) عـالوه بـر ایجادکننـدگان آن   (طوري کـه افـراد دیگـر     داند؛ به ابزاري براي محافظت از دانش می

، یـادگیري سـازمانی توسـعه دانـش یـا      )1995(از نظر اسالتر و نـارور  . توانند از آن بهره گیرند می

فرایند فهمیـدن  . قرار دهد یرتأثتواند رفتار فرد را تحت  طور بالقوه می ههاي جدیدي است که ب بینش

). 1996، 5لوکـاس و همکـاران  (هاي جدید در هسـته مرکـزي یـادگیري قـرار دارد      و کسب بینش

. دانـد  نیز از منظري رفتاري، یادگیري سازمانی را فرایند کشف و اصالح خطا می) 1977( 6آرجریس

اد یـ ق آن یاز طر ها سازمان هککنند  معرفی می يندیاعنوان فر را به یسازمان يریادگی ،7وایالگرا و چ

  ).321، 2007، 8همکاران وا ویچ(یابد  حفظ یا بهبود می ها آندر نتیجه عملکرد  د ونریگ یاد می

ـ دانش، باورها و مفروضـات در م  تسهیمرا در گرو  یسازمان يریادگیس یآرجر ان افـراد و  ی

  

١. Dawes 

٢. Chung, Yang, & Huang, 

٣. Tho & Trang 

٤. Sinkula 

٥. Lukas et al. 

٦. Argeris 

٧. Alegre and Chiva 

٨. Chiva et al. 
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از آن هـا   ه سازمانککند  تعریف می یعنوان روش را به یسازمان يریادگیداجسون . داند یها م میت

ار کـ  يرویگسترده ن يها مهارت يریارگک هق بیطر سازمان از ییاراکبهبود و دانش براي توسعه 

مطالعه  را یعلم مقاله 150ش از یب ،ارانشکتون و همیتمپل .نندک یم یل و سازماندهیمکت جاد،یا

 ،یشناسـ  تیـ م جمعیسه پـارادا  ،یسازمان يریادگیف یتعر يه براک رسیدندجه ینتبه این و  کردند

ـ  ها آن. است شدهاستفاده  ییگرا جهیو نت یاقدامات اجتماع از  يا را مجموعـه  یسـازمان  يریادگی

ننـد  ک یف میتعر ر اطالعات و حافظهیع اطالعات، تفسیسب دانش، توزکمانند  یاقدامات سازمان

  ).193، 2002اران،کو هم ونتیتمپل( گذارد یم یرتأث یه بر تحول مثبت سازمانک

  بر یادگیري سازمانی مؤثرعوامل 

. هاي خوبی را به خوانندگان ارائه نمایـد  تواند بینش مطالعه دقیق تحقیقات یادگیري سازمانی می

 کـه  یدرحـال اند  در یادگیري پرداخته یجزئ یارهايمعطور مستقیم به مطالعه  برخی اندیشمندان به

هـاي   طـور عمـده از ویژگـی    این عوامل به. اندرا مطمح نظر قرار دادهتر  برخی دیگر عوامل کلی

از دیـدگاه چیـوا و همکـاران    . شـوند  هاي انسانی یا عوامل محیطـی ناشـی مـی    سازمان، ویژگی

پـذیري، تعامـل بـا محـیط خـارجی،       آمـوزي، ریسـک   تجربـه ) 2011( 1و روبلو و گـومز ) 2007(

بـر   مـؤثر گیـري مشـارکتی از عوامـل     نان، تعهد و حمایت مـدیران و تصـمیم  مندي کارک عالقه

در تحقیق خود به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه     ) 2016(اندرو و همکاران . یادگیري سازمانی هستند

. اسـت خـاص   هـاي  ینـه زمیادگیرنده شدن سازمان نیازمند کسب تجارب مـداوم و تجمعـی در   

نشان داد که نوآوري از عوامـل  ) 2010( 3گاریدو و کامارروو ) 2011( 2مطالعات سلیم و سولیمان

بـا مطالعـه صـنعت    ) 2012(همچنین چیو و چن . بر یادگیري سازمانی است مؤثرعوامل کلیدي 

 انـداز  چشـم اطالعات، ارتباطات و الکترونیک تایوان به این نتیجه دست یافتنـد کـه گشـودگی،    

نتـایج بررسـی    .هستند مؤثرسازمانی  مشترك و تسهیم دانش از عواملی هستند که بر یادگیري

هـاي   از انواع سبک گرا تحولرهبري مشارکتی و  سبکنشان داد که ) 2012(سانگ و همکاران 

هاي یادگیري سازمانی  پژوهش). 2012سانگ و همکاران، (گر یادگیري سازمانی هستند  تسهیل

ان ایجاد تغییرات سـازمانی  کلیدي در زم اي مؤلفهدارند که فرهنگ اعتماد،  تأکیدبر این موضوع 

  

١. Rebelo & Gomes 

٢. Salim & Sulaiman 

٣. Garrido & Camarero 



  /6  98تابستان  ،4شماره  دوم،سال  ،ي دفاعیها سازمانمدیریت نوآوري در  فصلنامه 

گیـري   اعتمـاد در اعمـال رهبـري و در فراینـد تصـمیم      .و شرایط ناپایدار محیط سازمانی اسـت 

ظرفیت جـذب دانـش، دیـدگاه    . )2006، 1پاسکوعلی، لیونو و (رهبران داراي نقشی کلیدي است 

توجـه   کـه در ادبیـات پـژوهش در قالـب کسـب دانـش،       کند یموسیعی در مورد یادگیري ارائه 

را  ید فرهنگیت بایریمد). 2015، 3رابرتز ؛2015، 2هوانگ و همکاران(درخوري به آن شده است 

ارتقـاء   يادیبن يها ارزشنوعی عنوان  را به دانشو کاربرد انتقال  ،خلق تساب،که اکرا ایجاد کند 

ــاکــنونا ؛1989، 4اســتاتا( دهــد ــرین شــیوه رهبــري و مــدیریت  مناســب). 1995، 5یوچکا و ت ت

ت یریمد). 2015وارگاس و همکاران، ( است گرا تحولیادگیرنده، سبک مشارکتی و  يها سازمان

تبدیل نمایـد   مشاهده قابلاي  پدیدهبه  راآن و  ساخته يرا جار يریادگیبه  يراهبرد ینگاه دیبا

ابـد  ینـان  ید اطمیت بایریعالوه، مد هب). 1995، 7ارانکس و همی؛ نو1994، 6ارانکو هم امکاسلو(

آن  ت داشـته و کآن مشـار  شرفتیپ ده و درش كدر توسط کارکنان سازمان يریادگیت یه اهمک

، 9؛ اسـالتر و نـارور  1990، 8سنگه( رندیگ ینظر م ت سازمان دریدر موفق یعنوان بخش فعال را به

جـاد  یت ایمسـئول  و ت نمودهیر را هداییند تغیفرا دیبا تیریسرانجام، مد). 10،1996؛ اسپندر1995

د روبـرو شـود   یـ جد يها د خود بوده و بتواند با چالشیبازتول ه قادر بهکرد یگ عهده را بر یازمانس

گذشـته   ناکارآمد یذهن يها و مدل یمیقد يبه حذف باورهاو نسبت  )1999اران، کو هم 11یل(

). 1995، یوچکا و تـا ک؛ نونا1993، 13امکل و اسلویگ کم، 2012و همکاران،  12هالت( دیاقدام نما

به انتقال بهتر دانش منجـر شـده و نهایتـاً     يآموز تجربهدریافت که گشودگی و ) 2010( 14یر بی

 يآموز تجربهنشان داد که ایجاد دانش و ) 2013( 15مطالعات درمول. کند یمیادگیري را تسهیل 

  .شوند یادگیري، جزئی از فرایند یادگیري در نظر گرفته می گر یلتسهعالوه بر 

  

١. Ali; Leoni, Pascoe 

٢. Huang et al 

٣. Roberts 

٤. Stata 

٥. Nonaka and Takeuchi 

٦. Slocum et al. 

٧. Nevis et al. 

٨. Senge 

٩. Slater and Narver 

١٠  . Spender 

١١. Lei 

١٢. Holt 

١٣. McGill, M. E., Slocum 

١٤. Baer 

١٥. Dermol 
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است  كت مشتریهو یکسازمان حول  يآوردن اعضاهم  ردمستلزم گ یستمیدگاه سید

د از اهـداف سـازمان   یـ مختلف با يها حوزهها و  افراد، بخش). 1994، 1والک؛ سن1990سنگه،(

ـ ( چگونگی کمک به توسـعه آن را درك کننـد  داشته باشند و  یر روشنیتصو اران، کـ و هم یل

ـ متفاوت مورد توجه قـرار گ  يها بخش متشکل از یستمیعنوان س د بهیسازمان با). 1999  ردی

؛ لئونـارد  1993استاتا، ( کند یم فایق هماهنگ ایش را به طریفۀ خویوظ یکه هر ک اي گونه به

 حاًیتلو ،ستمیس یکعنوان  به سازمانستن به ینگر). 1995اران،کس و همینو ؛1992، 2بارتون

 يهـا  بر تبادل اطالعات و خدمات و توسـعه مـدل   یمبتن ت ارتباطاتیاهم یمتضمن بازشناس

، بـه  و سیالی ارتبـاط  كمشتری زبان وجود). 1996لر، یم و 1990سنگه، ( است كمشتر یذهن

خواهـد نمـود    کمـ ک سازمان يریادگیمهم در توسعۀ  ابعاداز  یکی عنوان بهدانش  یپارچگیک

پذیري، گفتگـو و   و ریسک آموزي تجربه هاي مؤلفه) 2012(توحیدي و جباري ). 1996،گرانت(

  .بر یادگیري عنوان کردند مؤثرعنوان عوامل  گیري مشارکتی را به تصمیم

ـ یـ جد و نظرات ها یدها يرایباز و پذ يازمند جوینسازمان یادگیرنده،   یو خـارج  ید داخل

، 1990سـنگه،  (نمایـد   را فراهم میدانش فرد امکان تجدید، گسترش و بهبود مستمر است و 

ــارتولئونــارد  ــرا. )1994وال، کنی؛ ســ1994اران، کــام و همک، اســلو1992، نب  جــاد جــویا يب

رش یپذ يبرا ی، آمادگيردکارک و یفرهنگ یبه تنوع و دگرگون یتعهد قلبنوعی ، به یگشودگ

نسبت بـه بهتـر    خودمحورانه يها ز از نگرشی، پرهها آن از يریادگیو  ها تجربهد و یانواع عقا

و  3لیـ گ کمـ (نیـاز اسـت    نیرینسـبت بـه سـا    یشخصـ  يها تجربه ها، باورها و بودن ارزش

در برابـر   یگشـودگ ). 1995اران، کس و همی؛ نو1993، 4امکل و اسلویگ ک؛ م1992اران، کهم

. کنـد  یمـ مولد را فراهم  يریادگیو  يآموز تجربهنۀ یداخل و خارج سازمان، زم دیجد هاي یدها

را  يارکـ منعطف ابت يها حل راهانواع متفاوت،  هاي یهرو ها و ۀ استفادة از روشیبر پا یگشودگ

 يآموز تجربه). 1993، 5ینگارو ؛1992لئونارد بارتون، ( ندک یمفراهم  یو آت یمسائل فعل يبرا

رش یپـذ  يبـرا  یآمـادگ  ، اقـدام جسـورانه،  نـوآوري  کـه  اسـت  یازمند فرهنگین يآموز تجربه

، اسـالتر  1994اران، کـ همام و کاسـلو (بخشد ارتقاء آموزي را  تجربهو  شده حساب هاي یسکر

  

١. Sinkula 

٢. Leonard-Barton 

٣. McGill 

٤. McGilland Slocum 

٥. Garvin 
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عنـوان   مـوارد زیـر بـه   ) 1385(در پژوهش هاشمی ). 1993، 2نی؛ نامان و اسلو1995، 1ونارور

هـاي   انداز مشترك، مـدل  تفکر سیستمی، چشم :شدند ییدتأبر یادگیري سازمانی  مؤثرعوامل 

  .آموزي و انتقال دانش ذهنی، یادگیري تیمی، خودکارآمدي کارکنان، آزمودن، تجربه

ـ م المه و تعامـل کق میاز طري فرد دانش یبر اشاعۀ درون دانش انتقال ـ از طر( ان افـراد ی ق ی

، 3و مزنـار  ینیولیکـ ؛ ن1993نگه، سـ افمن و کـ (د داللـت دار ) گفتگو و بحث ال،یارتباط س يبرقرار

ـ  یستم اطالعاتیس نوعیال، بر وجود یارتباط س يبرقرار. )1995  ه دقـت و کـ  اسـت متکـی   کچاب

ـ ). 1993ام، کل و اسـلو یـ گ کمـ ( کنـد  یمـ ن یبه اطالعـات را تضـم   یدسترس و  يارکـ  هـاي  یمت

، ینگـارو  ؛1989اسـتاتا،  ( هستندها  دهیآزادانه ا كاشترا يبرا یآل یدها ابزارهاي یشخص يها مالقات

نقـش  در ادبیات پـژوهش بـه   ). 1999اران، کو هم ی؛ ل1995نارور،  ؛ اسالتر و1994ا، ک؛ نونا1993

ـ توسـعه  جهت  اي یفهچندوظو  يا چندرشته هاي یمت یاصل  .شـده اسـت  اشـاره   یسـازمان  يریادگی

سـر  یرا م يفـرد  دانـش  یپـارچگ یکر و یانتقال، تفسو  برتر از فرد قرار داده گروه را ،یمیت يریادگی

ه در کـ انجامـد   می از دانش یجمع يا مجموعهنش یآفر به، یپارچگیکن یا). 1990سنگه،( سازد یم

، 4بروهـ (دارد شـه  یر یسـازمان ه حافظـ   هدهنـد  لکو عناصر شـ  يارک يندهای، فرایسازمانفرهنگ 

گرفتـه   به کارمختلف  يها تیا شده و در موقعی، احیصورت متوال تواند به ین دانش میبنابرا؛ )1991

، 5مونیسـا ( دیـ ن نماینـان تضـم  کارک یعـ یگـردش طب  از طریقرا  سازمان باثبات يریادگیشود و 

قـوانین و مقـررات،    :دارنـد  یرتـأث عوامـل زیـر بـر یـادگیري سـازمانی       6يبـانرژ از دیدگاه ). 1991

). 2001، يبـانرژ (هاي عمومی محیطی و افزایش آگاهی عمومی از موضوعات محیطـی   مشی خط

آمـوزي   و تجربـه  و کـار تیمـی، تعهـد و پشـتیبانی مـدیریت      سـازي  یمتبر ) 1997( 7گاه و ریچاردز

نیز از تفکر سیسـتمی  ) 2007( 8زومبا و زیسر. دارند تأکیدبر یادگیري سازمانی  مؤثرعنوان عوامل  به

  .کنند یادگیري سازمانی یاد می گر یلتسهعنوان عوامل  انداز مشترك به سیستمی و چشم

در نگارش . گیر یادگیري در جدول یک ارائه شده است بندي ادبیات عوامل تسهیل جمع

  

١. Slater and Narver 

٢. Naman & Slevin 

٣. Nicoliniand Meznar 

٤. Huber 

٥. Simon 

٦. Banerjee 

٧. Goh, Richards 

٨  . Zumbo and Zeisser 
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 ها آنجدول تالش شد بر اساس نزدیکی مفهومی و معنایی واژگان از تعدد و تکرر  هاي همؤلف

بر این اساس، تـالش گردیـد از   . در همدیگر ادغام شدند ها مؤلفهجلوگیري شود و بسیاري از 

  .استفاده شود ها مؤلفهتمامی عوامل و 

  یادگیري سازمانی بر اساس ادبیات تحقیق هاي مؤلفه. 1جدول 

  منابع  ها مؤلفه

  تفکر سیستمی

 و ، چیوا)1995(همکاران  و ، نویس)1992( بارتون-، لئونارد)1990(سنگه  ،)1989(استاتا 

 و ، زومبا)1994(، سینکوال )1385(، هاشمی )2011(گومز  و ، روبلو)2007(همکاران 

  ).2007(همکاران 

  هاي ذهنی مدل
 و ، نوناکا)1994(همکاران  و اسلوکام، )1992(همکاران  و گیل ، مک)1990(سنگه 

  ).1988(، دوگیس )1385(، هاشمی )1995(تاکوچی 

رهبري مشارکتی 

  گر و تسهیل

 لیون ، علی،)1995(همکاران  و ، نویس)1995(نارور  و ، اسالتر)1995(تاکوچی  و نوناکا

همکاران  و ، سانگ)2001( انرژي به، )2012(جباري  و ، توحیدي)2008(پاسکو  و

  ).2015(، وارگاس )2012(

سازي و کار  تیم

  تیمی

، )1995(تاکوچی  و ، نوناکا)1994(همکاران  و ، اسلوکام)1993(، گاروین )1989(استاتا 

ریچارد  و ، گاه)1999(همکاران  و ، لی)1385(، هاشمی )2006(همکاران  و مورالس

)1997.(  

چشم انداز 

  مشترك

، )2007(همکاران  و ، زومبا)1385(، هاشمی )2006( همکاران و ، مورالس)1990(سنگه 

  ).2012(چن  و چیو

پشتیبانی  وتعهد 

  مدیریت
  ).1997(ریچارد  و ، گاه)2011(گومز  و ، روبلو)2007(همکاران  و چیوا

جو باز و 

  گشودگی

همکاران  و ، نویس)1994(همکاران  و ، اسلوکام)1992(بارتون -، لئونارد)1990(سنگه 

  ).2010(، بییر )2012(جن  و ، چیو)1994(سینکوال ، )1995(

  آموزي تجربه

 و ، چیوا)1995(همکاران  و ، نویس)2014(، مایر و همکاران )2016(اندرو و همکاران 

اسلومن  و ، نامان)2012(جباري  و ، توحیدي)2011(گومز  و ، روبلو)2007(همکاران 

  ).2013(ول ، درم)2010(، بییر )1997(ریچارد  و ، گاه)1993(

  آزمودن
، هاشمی )1994(همکاران  و ، اسلوکام)1992(بارتون -، لئونارد)2014(مایر و همکاران 

)1385.(  

نوآوري و 

  کارآفرینی

 ، گاریدو)2011(سولیمان  و ، سلیم)1992( بارتون-، لئونارد)1992(همکاران  و گیل مک

  ).2010(کامارو  و

  ).2008(پاسکو  و لیون ، علی،)1995( تایلر و کراملر  اعتماد

  ).1385(، هاشمی )1995(تاکوچی  و ، نوناکا)1992(همکاران  و گیل مکخودکارآمدي 
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  منابع  ها مؤلفه

  کارکنان

مندي  عالقه

  کارکنان

، اسپندر )2011(گومز  و ، روبلو)2007(همکاران  و ، چیوا)1995(همکاران  و نویس

)1996.(  

  پذیري ریسک
 و ، توحیدي)2011(گومز  و ، روبلو)2007(ان همکار و ، چیوا)1994(همکاران  و اسلوکام

  ).1999(همکاران  و ، لی)2012(جباري 

اکتساب و خلق 

  دانش

همکاران  و گیل ، مک)1989(، استاتا )2015(، رابرتز )2015(هوانگ و همکاران 

  ).2013(، درمول )1994(همکاران  و ، اسلوکام)1992(بارتون -، لئونارد)1992(

 و نگهداشت

  یکپارچگی دانش
  )1990(سنگه 

  انتقال دانش
همکاران  و ، اسلوکام)1993(، گاروین )1992(همکاران  و گیل ، مک)1989(استاتا 

  .)2010( ، بییر)2012(چن  و ، چیو)1385(، هاشمی )1994(

  کاربرد دانش
 و ، اسلوکام)1992(بارتون -، لئونارد)1992( همکاران و گیل مک ،)1989( استاتا

  .)1994( همکاران

  مدل مفهومی پژوهش

سـازي و   گر، تیم هاي ذهنی، رهبري مشارکتی و تسهیل ، تفکر سیستمی، مدل1مطابق جدول 

آمـوزي،   پشتیبانی مدیریت، جو باز و گشـودگی، تجربـه   ومشترك، تعهد  انداز چشمکار تیمی، 

نــدي کارکنــان، م آزمــودن، نــوآوري و کــارآفرینی، اعتمــاد، خودکارآمــدي کارکنــان، عالقــه 

پذیري، اکتساب و خلق دانش، نگهداشت و یکپارچگی دانش، انتقـال دانـش و کـاربرد     ریسک

گیـر   عنوان عوامل اولیه تسـهیل  مذکور، به هاي مؤلفه. دانش از ادبیات پژوهش استخراج شدند

بایـد در قالـب ابعـاد     هـا  مؤلفهاین . یادگیري سازمانی در مدل مفهومی پژوهش استفاده شدند

این مهم با رویکردي قضاوتی و توسط نگارندگان مقالـه انجـام   . متناظر مرتبط جانمایی شوند

  :بر اساس ادبیات پژوهش شامل موارد زیر است شده استخراجابعاد . شد

بـا توجـه بـه اینکـه یـادگیري      . به نوع تفکر غالب در سازمان اشاره دارد بعد نگرشی؛

بعدي در سازمان از موانع عمده یادگیري سازمانی خواهد  ست، تفکر یکموضوعی چندبعدي ا

هـر  ، تجزیه تا سـر حـد ممکـن    ارتکرنه دبر اساس دیدگاه  نیر در عصر ماشکاصول تف. بود

ر فقط کتف. نام دارد یلیروش تحل ،رکن روش تفیا. بودتر  کوچکبه اجزاء  یا موضوعیل کمش

ر کـ ، تفیگـر د عبـارت  بـه  .دشـو  یاستفاده مـ  یبکیراز روش ت یستمیر سکدر تف. ستیل نیتحل

ـ یر تحلکـ صرف بـه روش و تف  اتکااستفاده و . ب استکیه و تریاز تجز يا چرخه یستمیس  یل
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هـاي ذهنـی    عوامل دیگر در بعـد نگرشـی، مـدل    .است یستمیو س یبکیر ترکمانع بزرگ تف

هاي ذهنی به قالب تفکر کارکنان در مورد موضوعات پیرامـونی   مدل. مدیران و کارکنان است

هـاي   بدیهی است وجود تفکر چندبعدي و مدل. اشاره دارد ها آنو نحوه تحلیل و پرداختن به 

  .ن فراهم خواهد نمودروز بستر مناسبی را براي تسهیل یادگیري در سازما ذهنی به

بعد رفتاري به تعهـد و پشـتیبانی مـدیران از فراینـد یـادگیري،       بعد اعمال مدیریتی؛

 يهـا  سـازمان در . انـداز مشـترك اشـاره دارد    ارتباطات، تعـامالت و ترسـیم چشـم    هاي یوهش

مـدیران از  . اسـت تعامـل و ارتباطـات بـاز     هـاي  یوهشهاي سنتی،  یادگیرنده برخالف سازمان

ایـن  . که مشوق کارکنان در امر یادگیري است کنند یممدیریتی مشارکتی استفاده  هاي یوهش

صورت تیمی انجام شود و کارکنان به این باور برسند که کار تیمی  کارها به شود یمامر باعث 

انـداز   تدوین چشـم . استیادگیري تیمی نیز از اصول مهم این بعد . است مؤثرتراز کار فردي 

بـر ایـن   . هاي اصلی هدایت توانمندي کارکنان در مسیر واحد خواهـد بـود   محركمشترك از 

انـداز مشـترك، بسـتر مناسـبی را      اساس، وجود رهبري مشارکتی، یادگیري و کار تیمی، چشم

  .براي تسهیل یادگیري در سازمان فراهم خواهد نمود

مسـتعد   محـیط سـازمان   کـه  یصـورت  درگفتـه،   با وجود موارد پیش بعد جو سازمانی؛

مدیران بایـد جـوي پـذیراي آراي جدیـد را     . افتد ینمیادگیري نباشد، یادگیري سازمانی اتفاق 

جدید، مورد آزمون تجربی قـرار   هاي یدها. هاي جدید حمایت نمایند ایجاد نموده و از ارائه ایده

وجود فضـاي بـاز و گشـودگی، فرهنـگ     . مورد سنجش قرار گیرد ها آن یريپذ امکانگرفته و 

زمینـه   ،آموزي، آزمودن، نوآوري و کارآفرینی و اعتمـاد  وآوري و کارآفرینی و وجود جو تجربهن

  .مناسبی را براي تسهیل یادگیري سازمانی فراهم خواهد نمود

این بعد بـه خصوصـیات کارکنـان در راسـتاي تسـهیل فراینـد        هاي کارکنان؛ ویژگی

اد نگرشی و رفتاري مدیران و بسـتر و جـو   به عبارتی دیگر، عالوه بر ابع. یادگیري اشاره دارد

. منـد باشـند   و آمـوختن عالقـه   یـادگیري مناسب یـادگیري، کارکنـان خـود بایـد بـه حـوزه       

پـذیري و تمایـل بـه کشـف      مندي کارکنان به رشد و یادگیري و ریسک ، عالقهيمدآخودکار

  .هد نمودبستر و زمینه مناسبی را براي ارتقاي یادگیري سازمانی فراهم خوا ،مجهوالت

این بعد به توانایی یک سـازمان در اسـتفاده از سـرمایه انسـانی      بعد مدیریت دانش؛

یابی به اهداف از طریق فرآیندهاي تولید دانش، تسهیم دانش و اسـتفاده از آن   منظور دست به

و اطالعات، جهت ایجـاد یـادگیري    ها دادهبا توجه به تغییرات سریع و حجم انبوه . اشاره دارد

الزم براي ثبت، کشـف، خلـق، نگهداشـت، انتقـال و      هاي یرساختزانی، باید سازمان به سازم
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مـرتبط   يهـا  شـاخص و  هـا  مؤلفـه  به همراه، ابعاد فوق را 2جدول . کاربرد دانش مجهز باشد

از ادبیـات تحقیـق یـادگیري سـازمانی و      2جـدول   هـاي  مؤلفـه هـاي   شاخص. دهد یمنشان 

  .ه استهاي معتبر استخراج شد پرسشنامه

  بر یادگیري سازمانی مؤثر هاي شاخصو  ها مؤلفهابعاد، . 2جدول 

  ها شاخص  ها مؤلفه  ابعاد

ی
رش

نگ
د 

بع
  

تفکر 

  سیستمی

امور درون  زمان همکارگیري روش سیستمی در بررسی مسائل سازمانی، مالحظه  به

موضوعات مورد  تشریح و بررسی، مسائلسازمانی و برون سازمانی در تحلیل 

  .در کلیت سیستم ها آنمطالعه با توجه به نقش 

 هاي مدل

  ذهنی

روز و منعطف بودن  جهت دادن ادراك فرد بر اساس اطالعات دریافتی از واقعیت، به

الگوهاي ذهنی جهت تطبیق با جهان متغیر، قالبی و محدود نبودن تصورات و 

  .مدیران پنداشت

ی
ریت

دی
 م

ل
ما

اع
د 

بع
  

رهبري 

مشارکتی و 

  گر تسهیل

 اساس بر تصمیمات به افراد اخذ تصمیمات سازمانی به شیوه مشارکتی، ورود

مراتبی، نگرش راهبردي به یادگیري در سازمان، ایجاد  سلسله جایگاه نه تخصص و

زبان مشترك در سازمان، تدوین قوانین و مقررات متناسب و مورد نیاز، مشارکت 

  گیريکارکنان در فرایند یاد

سازي و  تیم

  کار تیمی

 حل براي بخشی بین هاي تیم کاري، طراحی هاي تیم طراحی براي مدیریت تالش

 با سازمانی افراد ارتباط براي کاري و اطالعاتی هاي شبکه سازمانی، طراحی مسائل

  .یکدیگر

انداز  چشم

  مشترك

آینده مطلوب سازمانی در کارکنان، بیان اهمیت  ترسیمایجاد حس تعهد از طریق 

، طراحی جایگاه مشخص از آینده انداز چشمیابی به اهداف  یادگیري براي دست

  .هاي یادگیري سازمان از طریق فعالیت

تعهد و 

پشتیبانی 

  مدیریت

و اطمینان از درك اهمیت یادگیري توسط کارکنان، ایجاد فرهنگ کسب، خلق 

بنیادین، اعالم صریح راهبردي بودن یادگیري  هاي وان ارزشعن بهدانش  انتشار

هاي خالق در انجام وظایف، هدایت  توسط مدیریت، تشویق کارکنان به ارائه شیوه

  .فرایند تغییر توسط مدیریت

ی
مان

ساز
و 

 ج
عد

ب
  

فضاي باز و 

  گشودگی

جدید، ارزیابی عملکرد و ارائه پاداش بر  هاي ایدهانگیزه کافی کارکنان براي ارائه 

ها و افکار نو، پرهیز از  اساس میزان خالقیت کارکنان، حمایت مدیران از ایده

  .جایگاه نه ارزشمندي و اساس بر  ایده در سازمان، پذیرش خودمحورانههاي  نگرش

  آموزي تجربه
عنوان پایه استفاده از بازخوردهاي حاصل از تجارب قبلی، تلقی از شکست به 

  هاي جدید کاري پیروزي در سازمان، عدم مقاومت کارکنان در مقابل روش

  هاي جدید به طور تجربی، آزمون و نوسازي دائمی دانش فردي آزمایش ایده  آزمودن
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  ها شاخص  ها مؤلفه  ابعاد

نوآوري و 

  کارآفرینی

خالق،  يکار يندهاید، حمایت از فرآیجد يها دهیحمایت از تجارب و ا

منابع  يها استید، وجود سیجد يکار يندهایرش فرآیپذ ري کارکنان دریپذ انعطاف

و کارآفرین، اهمیت زیاد خالقیت و  يا شمندان، افراد حرفهیجهت جذب اند یانسان

  .نوآوري در محیط کاري

  اعتماد
 انتقال صورت در جایگاه تهدید و تخریب اعتماد مدیران به کارکنان سازمان، عدم

  سازمان مسئوالن و مدیران به کارکنان یادگیري، اعتماد

ی
ژگ

وی
 

ن
کنا

کار
ي 

ها
  

  خود

  کارآمدي

گرفتن مسئولیت اعمال و رفتار  عهدهتوانایی کارکنان در انجام تکالیف و وظایف، بر 

توسط کارکنان، حاکم دانستن خود بر سرنوشت خویش، آگاهی از اهداف سازمان و 

  یادگیري

  پذیري ریسک
هاي  مندي کارکنان به کشف حوزه عالقهاستقبال کارکنان از موضوعات جدید، 

  مجهول

  مندي عالقه
مندي کارکنان طی سریع مسیر ترقی و  مندي کارکنان به رشد و توسعه، عالقه عالقه

  کارراهه شغلی، درك اهمیت یادگیري توسط کارکنان

ش
دان

ت 
ری

دی
م

  

خلق و 

  اکتساب دانش

طور فعال، خریداري  مشتریان به هاي خواستهآوري اطالعات مربوط به نیازها و  جمع

اطالعات و دانش مهم و مورد نیاز سازمان در صورت عدم وجود در سازمان، سازمان 

برگزار  نیازاستخدام کارکنان جدید داراي اطالعات مورد نیاز سازمان در صورت 

  طور مستمر جلسات طوفان مغزي و یادگیري از تجربیات و حل مسائل به

نگهداشت و 

ی یکپارچگ

  دانش

صورت مکتوب یا الکترونیکی  هاي افراد را به ها و مهارت ثبت و مستندسازي دانش

  حفظ افراد مستعد و داراي دانش از طریق ایجاد جو سازمانی مناسب

تسهیم و 

  انتقال دانش

به اطالعات مورد نیاز، وجود گردش  دسترسی جهتاطالعاتی  هاي سیستمطراحی 

  .کارکنان بین روان و سیال ارتباط شغلی براي آموزش عملی افراد، وجود

  کاربرد دانش
ها و ارائه خدمات بهتر با استفاده از تجربیات و دانش افراد، اصالح  اصالح فعالیت

  ها و نظرات مشتریان ها با استفاده ایده فعالیت
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  .ترسیم شده است 1 شکلدر قالب  شمدل مفهومی پژوه، 2بر اساس جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل مفهومی پژوهش. 1نمودار

  مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

  روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده، کـاربردي از نـوع پیمایشـی و از    

محقـق  اي  ابزار سنجش متغیرهاي تحقیق، پرسشنامه. نظر افق زمانی، پژوهشی مقطعی است

  هاي زیر در دو فاز انجام شد؛ هاي میدانی آن بر اساس گام است و فعالیت ساخته

  بخش ارائه الگو: فاز اول

 .بر یادگیري از مبانی نظري استخراج گردید مؤثر هاي مؤلفهتدا اب .1

نگرشـی، اعمـال    گانـه  پـنج مذکور با رویکردي قضاوتی در ابعـاد   هاي مؤلفهدر گام بعد،  .2

 .هاي کارکنان و مدیریت دانش جانمایی شدند مدیریتی، جو سازمانی، ویژگی

 شناسی بخش آزمون الگو و آسیب: فاز دوم

الگـو   یـابی اعتبارتهیه و پرسشنامه پژوهش تدوین شـد و   ها مؤلفههاي متناظر با  شاخص .3

 .انجام شد

  دانشمدیریت 

 دانش خلق و اکتساب .1

 نگهداشت و یکپارچگی دانش .2

 تسهیم و انتقال دانش .3

 کاربرد دانش .4

  جو سازمانی

 اعتماد .1

  فضاي باز و گشودگی .2

 آموزي تجربه .3

  آزمودن .4

 نوآوري و کارآفرینی .5

  هاي کارکنان ویژگی

  خودکارآمدي .1

 مندي عالقه .2

 پذیري ریسک .3

  بعد نگرشی

  هاي ذهنی مدل .1

 تفکر سیستمی .2

 گر یادگیري سازمانی عوامل تسهیل

 

  اعمال مدیریتی

  انداز مشترك چشم .1

سازي و کار  تیم .2

 تیمی

 رهبري مشارکتی .3

 تعهد مدیریت .4
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در میان مدیران و کارشناسان جامعه  ها مؤلفهشناسی ابعاد و  آسیب به منظور ابزار سنجش .4

  .آماري توزیع شد

طیف لیکرت تنظیم  بر اساسبود که  محقق ساخته سؤال 49پرسشنامه پژوهش شامل 

شناسـی وضـع موجـود از تمـامی کارکنـان داراي مـدرك        الگـو و آسـیب   ییدتأدر مرحله . شد

 132نفـر تعـداد    210تحصیلی کارشناسی و باالتر یک سازمان دفاعی استفاده شد و از میـان  

در ایـن پـژوهش   . گیري تصادفی ساده انتخاب شدند به روش نمونه) طبق جدول مورگان(نفر 

بندي  مدل، آزمون فریدمن براي اولویت هاي مؤلفهابعاد و  ییدتأي برا تأییدياز تحلیل عاملی 

شناسی جامعه آماري بر اسـاس   یادگیري در سازمان و همچنین براي آسیب گر یلتسهعوامل 

هاي مربوط به پایایی و روایی ابـزار   داده. استفاده شدي ا نمونه تک الگوي پیشین از آزمون تی

  .آمده است 3پژوهش در جدول 

  روایی و پایایی ابزار تحقیق. 3 جدول

  یبکیپایایی تر  آلفاي کرونباخ  شده استخراجمیانگین واریانس   عامل

  0.915  0.816  0.844  بعد نگرشی

  0.865  0.793  0.618 اعمال مدیریتی

  0.905  0.868  0.657  جو سازمانی

  0.854  0.744  0.661 کارکنان هاي ویژگی

  0.823  0.718  0.542  مدیریت دانش

  0.949  0.942  0.513  یسازمان يریادگی

 یبـ کییی ترایپارونباخ و ک يب آلفای، ضرشده استخراجمعرف میانگین واریانس  3جدول 

میانگین واریانس منظور محاسبه روایی همگرا، از معیار  به. پژوهش استمتغیرهاي مربوط به 

به این موضـوع اشـاره    شده استخراجمیانگین واریانس معیار . استفاده شده است شده استخراج

خود را ) آشکار يرهایمتغ( يها انس شاخصیر پنهان تا چه حد قادر است واریک متغیدارد که 

 4/0حداقل برابـر بـا    شده استخراجمیانگین واریانس  که یدرصورت. ح دهدیطور متوسط توض به

تمـامی  بر اساس جدول فوق، روایی همگراي . ها، روایی همگراي مناسبی دارند باشد، شاخص

 یبـ کییی ترایپاو ستون سوم  ستون دوم جدول، ضرایب آلفاي کرونباخ. شود متغیرها تأیید می

از مقـدار   یبـ کییی ترایپارونباخ و ک يتمامی ضرایب آلفا. دهد متغیرهاي پژوهش را نشان می

  .باالتر هستند؛ بنابراین پرسشنامه از پایایی برخوردار است 7/0
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 ها یافته

 ییـد تأیـادگیري سـازمانی را    هـاي  مؤلفه، تناسب ابعاد و تأییدينتایج حاصل از تحلیل عاملی 

عوامل نگرشـی، اعمـال مـدیریتی، جـو      تأییديحاصل از تحلیل عاملی  يها شاخص. کند یم

 .ارائه شده است 3و  2 شکلکارکنان و مدیریت دانش در  هاي یژگیوسازمانی، 

  
 ن استانداردیق در حالت تخمیتحق يریمدل اندازه گ. 2شکل 

  

 يق در حالت اعداد معناداریتحق يریمدل اندازه گ. 3شکل 
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  برازش مدل يها شاخص

  ها داري وزن بررسی معنی) الف

هـاي هـر یـک از     داري وزن بایـد معنـی   اسـت با توجه به این که مدل تحقیق ترکیبی 

باشد تا مورد  - 96/1و  96/1باید خارج از بازه  سؤاالتداري وزن  معنی. بررسی شود سؤاالت

 )3شـکل  (يق در حالـت اعـداد معنـادار   یـ تحق يریگ با توجه به نمودار مدل اندازه. قبول باشد

اسـت و   - 96/1و  96/1خارج از بازه  سؤاالت یداري وزن تمام ر معنییمشخص شد که مقاد

  .گردد یم ییدتأن شاخص برازش مدل یلذا از منظر ا

  سؤاالت انسیتورش وار یرسبر) ب

انس یتورش وار یبررس یبکیتر يها برازش مدل سنجش يها گر از شاخصید یکی

ـ آشـکار مـدل تحق   يرهـا یمتغ یخط سنجش عدم هم يبرا یبه عبارت. است سؤاالت  ق،ی

ـ پرسشنامه تحق سؤاالت انسیتورش وار ایتورم  بیضر ـ با قی مقـدار  . محاسـبه گـردد   دی

 سـؤال هـر   يبرا آمده دست بهمقدار . گردد یبرآورد م VIF=1/1-(Wi2(تورش با فرمول 

پرسشـنامه محاسـبه    سؤاالتهمه  يمقدار برا نیا. دار گردد یباشد تا معن 5کمتر از  دیبا

آمده  ها مؤلفه انسیتورش وار بیمقدار ضرا 4در جدول  .باشند یم 5شد که همه کمتر از 

  .است

وضعیت هر یـک از ابعـاد تسـهیل کننـده یـادگیري      در این تحقیق به منظور بررسی 

هاي کارکنان و مدیریت  یژگیومدیریتی، جو سازمانی،  اعمال شامل ابعاد نگرشی،(سازمانی 

اي اسـتفاده گردیـد کـه نتـایج آن در      نمونه در جامعه مورد مطالعه از آزمون تی تک) دانش

  .نشان داده شده است 5جدول 
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  ها مؤلفه انسیتورش وار بیمقدار ضرا .4جدول 

  نتیجه  ضریب تورش واریانس  متغیر  شماره

1  
  یبعد نگرش

 تأیید  0.14

  تأیید  0.16  2

3  

  نانکارک يها یژگیو

 تأیید 0.380

 تأیید 0.287  4

 تأیید 0.347  5

6  

  ت دانشیریمد

  تأیید 0.649

 تأیید 0.438  7

 تأیید 0.444  8

 تأیید 0.296  9

10  

  یتیریاعمال مد

 تأیید 0.356

 تأیید 0.437  11

 تأیید 0.456  12

  تأیید 0.275  13

14  

  یجو سازمان

 تأیید 0.297

 تأیید 0.243  15

 تأیید 0.515  16

 تأیید 0.360  17

 تأیید 0.297  18

  یننده یادگیري سازمانکل یاز ابعاد تسه یکت هر یوضع یبررس. 5جدول 

  انحراف معیار  میانگین  تعداد   عامل
خطاي 

   استاندارد
  داري معنی  تیآماره 

  008/0  73/4  033/0  39/0  35/3  132  بعد نگرشی

  189/0  -75/1  035/0  46/0  98/2  132  اعمال مدیریتی

  327/0  67/1  031/0  34/0  07/3  132  جو سازمانی

  016/0  53/3  033/0  37/0  26/3  132  کارکنان هاي ویژگی

  578/0  86/0  038/0  41/0  01/3  132  مدیریت دانش
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 يبـرا  آمـده  دسـت  به يشود سطح معنادار یه در جدول فوق مشاهده مکگونه  همان

است و  05/0آلفا  يتر از سطح خطا ت دانش بزرگیریو مد ی، جو سازمانیتیریاعمال مد

ن آزمون در یب فرض صفر این ترتیقرار دارد و بد - 96/1و  96/1ن یز بین ها آن یآماره ت

ن سـه عامـل   یـ ت ایه وضـع کـ شـود   یجـه گرفتـه مـ   ینشـده و نت ر رد ین سه متغیمورد ا

در جامعه مورد مطالعه مطلوب نبوده و در سطح متوسـط   یسازمان يریادگیننده ک لیتسه

  .شود یم یابیارز

دهـد   ینان نشان مـ کارک يها یژگیو و ین آزمون در مورد دو بعد نگرشیج ایاما نتا

ن ی، فرض صفر ا1.96تر از  بزرگ یو آماره ت 05/0کمتر از  يه با توجه به سطح معنادارک

ن دو بعـد  یـ ت ایه وضـع کجه گرفت یتوان نت یر رد شده و لذا مین دو متغیا يآزمون برا

اکنـون بـا   . اسـت در جامعه مورد مطالعه نسبتاً مطلـوب   یسازمان يریادگیننده ک لیتسه

یـادگیري سـازمانی در جامعـه     گر یلتسهعوامل  يبند رتبهاستفاده از آزمون فریدمن، به 

  :استآماري این آزمون، به شکل زیر  هاي یهفرض. شود آماري مورد بررسی پرداخته می
  

  H0 :سان استیکیادگیري سازمانی  گر یلتسهت عوامل یاهم  

  H1 :هستند یت متفاوتیاهم يیادگیري سازمانی دارا گر یلتسهحداقل دو عامل    

  فریدمننتایج آزمون . 6جدول 

 132 132 132 132 132  132  تعداد نمونه

  4  3  2  4  1  4  يدرجه آزاد

  72/133  65/38  77/40  97/128  02/33  48/115  کاي مربع

P-Value 000/0  000/0  000/0  000/0 000/0 000/0 

، بنابراین فرض صفر )6جدول (است 05/0کمتر از  داري یمعنه سطح ک از آنجایی

یادگیري  گر یلتسهعوامل  يبند بر رتبه یج آزمون مبنیاز نتاتوان  یحال م. شود یمرد 

نشـان داده شـده    7نتایج حاصل در جـدول  . استفاده نمود ها آن هاي مؤلفهسازمانی و 

  :است
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یادگیري در سازمان گر تسهیلعوامل  بندي رتبه. 7جدول   

  اولویت  مؤلفهرتبه میانگین   مؤلفه  اولویت  رتبه میانگین  عوامل

  1  79/3  نگرشی
  1  66/1  تفکر سیستمی

  2  34/1  ذهنی يها مدل

اعمال 

  مدیریتی
45/3  2  

  1  79/3  تعهد مدیریت

  4  54/2  رهبري مشارکتی

  3  84/2  و کار تیمی سازي یمت

  2  09/3  مشترك انداز چشم

جو 

  سازمانی
17/3  3  

  1  56/3  اعتماد

  2  11/3  فضاي باز

  3  02/3  يآموز تجربه

  4  48/2  آزمودن

  5  14/2  نوآوري و کارآفرینی

هاي  ویژگی

  کارکنان
68/2  4  

  1  27/2  خودکارآمدي

  3  84/1  پذیري یسکر

  2  89/1  يمند عالقه

 مدیریت

  دانش
39/2  5  

  4  10/2  تسهیم و انتقال دانش

  2  63/2  کاربرد دانش

نگهداشت و 

  یکپارچگی دانش
76/2  1  

  3  51/2  دانشخلق و اکتساب 

است که  يا گونه بهیادگیري در جامعه آماري  گر یلتسه، اولویت عوامل 7جدول  مطابق

عوامل نگرشی داراي اولویت اول، اعمال مدیریتی داراي رتبه دوم، عوامل جو سازمانی داراي 

کارکنان داراي اولویت چهارم و عوامل مدیریت دانش در اولویت پنجم  هاي یژگیورتبه سوم، 

  .اند گرفتهقرار 
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  گیري بحث و نتیجه

ارائه چنین . یادگیري در سازمان پرداخت گر یلتسهاین مقاله به ارائه الگویی از عوامل 

الگویی، در واقع پاسخ به نیازهایی است که در پیشینه پژوهش براي شناسایی و سنجش 

بر  مؤثر، پنج عامل تأییديتحلیل عاملی  اعتبارسنجی از طریقدر فرایند . گیري وجود داردیاد

بر اساس تحلیل تجربی از جامعه آماري، پنج عامل موجود در مدل . گردید ییدتأیادگیري 

اگر چه تمرکز مطالعه بر روي یک صنعت یا سازمان، به . شدند ییدتأمفهومی پژوهش 

 تأثیراتبپردازند و  نظر موردبا جزئیات بیشتري به بررسی محتواي  دهد یمپژوهشگران اجازه 

راجا (محدود نماید  آن راروایی بیرونی  تواند یمدرونی ممکن را به حداقل برسانند، اما 

ها  شود مدل مفهومی پژوهش در سایر سازمان بر این اساس پیشنهاد می). 1996گوپوالن، 

  .آزمون گردد

. نماید این مطالعه نقش مهمی را در بیان اهمیت یادگیري در بستر رقابت فعلی ایفا می

ابزاري نیرومند  عنوان بهرغم اجماع عمومی بر اهمیت یادگیري مستمر و تلقی از دانش  علی

که چگونه  بر این يا گسترده، توافق )1991گرو و ویپ،  پتی( یريپذ رقابتدر حفظ و بهبود 

ارائه الگویی . توانند در توسعه یادگیري مشارکت نمایند، وجود ندارد ندهان میمدیران و فرما

همچنین . نماید یمیادگیري در سازمان کمک  گر یلتسهمفهومی به روشن شدن عوامل 

توانند بر اساس این مدل، نقش و وظیفه خود در جهت برآوردن نیاز  مدیران و فرماندهان می

  .ایفاء نمایند یدرست بهسازمان به یادگیري را 

یادگیري در سازمان، عامل نگرشی داراي بیشترین اهمیت در  گر یلتسهاز پنج عامل 

ذهنی  يها مدلتفکر سیستمی و  هاي مؤلفهاین عامل، داراي . استتسهیل یادگیري سازمانی 

اولویت . اندیشمندان قرار گرفته است تأکیداهمیت این ابعاد در ادبیات پژوهش نیز مورد . است

. هاي ذهنی است شامل تفکر سیستمی و مدل مؤلفهاین بعد از بیشترین به کمترین  هاي مؤلفه

ویژه بر تفکر سیستمی که از آن به عنوان پنجمین فرمان یاد  پیتر سنگه نیز بر این عوامل به

 همکاران و یلگ مک ،)1989( استاتا تأکیدتفکر سیستمی که مورد . زیادي دارد تأکید، کند یم

، قابلیت است )1385( هاشمی و )2007( همکاران و زومبا ،)1992( بارتون- لئونارد ،)1992(

درك ارتباطات و تعامالت کلیدي است که رفتار یک سیستم پیچیده را در طول زمان از خود 

 يها مدل مؤلفه. آورد به وجودو قادر است تا ظرفیت دیدن کل را در کارکنان  سازد یم متأثر

  .قرار گرفته است تأکیدمورد ) 1385(و هاشمی ) 1991( ذهنی در کار سنگه
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این بعد داراي . قرار دارد دهندگان پاسخبعد اعمال مدیریتی در مرتبه دوم اهمیت از نظر 

سازي و کار تیمی و  تیممشترك،  انداز چشمبا ترتیب اهمیت تعهد مدیریت،  مؤلفهچهار 

 و گاه و )1993( اسلوکام و گیل مک ،)1993( گاروین ،)1989( استاتا. استرهبري مشارکتی 

 و مورالس ،)1997( ریچاردز و گاه ،)1990( تعهد مدیریت؛ سنگه مؤلفهبر  )1997( ریچاردز

 مؤلفهبر ) 2012(و چیو و چن  )1385( هاشمی ،)2007( همکاران و زومبا ،)2006( همکاران

 علی، ،)1995( همکاران و نویس ،)1994( نارور و اسالتر ،)1995( مشترك؛ نوناکا انداز چشم

 جباري و توحیدي ،)2011( گومز و روبلو ،)2007( همکاران و چیوا ،)2006( پاسکال و لیون

 ،)1990( بر رهبري مشارکتی و سنگه) 2015(و وارگاس  )2012(، سانگ و همکاران )2012(

 و )2006( پاسکال و لیون علی، ،)2006( همکاران و مورالس ،)1994( تاکوچی و نوناکا

  .اند کرده تأکیدو کار تیمی  سازي یمتبر  )1385( هاشمی

آموزي، آزمودن و  اعتماد، فضاي باز، تجربه یببه ترت هاي مؤلفهبعد جو سازمانی شامل 

 لیون چون علی، ینظران صاحباعتماد از نظر  مؤلفه. استنوآوري و کارآفرینی داراي اولویت سوم 

 و نویس ،)1992( همکاران و گیل مک ،)1989( فضاي باز از نظر استاتا مؤلفه؛ )2006( پاسکال و

 ،)1993( از نظر گاروین يآموز تجربه مؤلفه؛ )2010(و بییر ) 2012(، چیو و چن )1995( همکاران

 و گاه ،)1995( همکاران و نویس ،)1994( همکاران و ، اسلوکام)1993(کام  اسلو و گیل مک

 ،)2012( جباري و توحیدي ،)2011( گومز و روبلو ،)2007( همکاران و چیوا ،)1997( ریچاردز

 ،)1992( بارتون- آزمودن از نظر لئونارد مؤلفه؛ )2013(و درمول ) 2010(بییر  ،)1385( هاشمی

 و اسالتر ،)1992( بارتون- نوآوري و کارآفرینی از نظر لئونارد مؤلفهو  )1994( همکاران و اسلوکام

بستر یادگیري با تحریک . اند گرفتهقرار  تأکیدمورد ) 2013(و درمول ) 2010(، بییر )1994( نارور

  .در یادگیري سازمانی دارد يمؤثرمندي کارکنان به یادگیري و ترویج فضاي یادگیري نقش  عالقه

 و يمند عالقه، يخودکارآمدبه ترتیب  هاي مؤلفهکارکنان شامل  هاي یژگیوبعد 

 و گیل خود کارآمدي در مطالعات مک مؤلفهاهمیت . استداراي اولویت چهارم   پذیري یسکر

گومز  و روبلو ،)2007(همکاران  و در مطالعات چیوا پذیري یسکر مؤلفهو  )1992( همکاران

مورد  )1993(اسلوبن  و نامان و) 1995(نارور  و اسالتر ،)1994(همکاران  و اسلوکام ،)2011(

 و نویسندگانی چون چیوا ییدتأمورد  يمند عالقه مؤلفههمچنین . قرار گرفته است تأکید

سنگه  ،)1996(اسپندر  ،)1995(همکاران  و سینو ،)2011(گومز  و روبلو ،)2007(همکاران 

پذیري بیشتري آنان  خودکارآمدي با تقویت اعتماد به نفس کارکنان زمینه ریسک. است )1990(

مندي کارکنان به رشد و توسعه تنها  بر اساس ادبیات کنونی، عامل عالقه. نماید را فراهم می
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  .هاي سایر عوامل را جبران نماید تواند کاستی گر می عنوان نوعی متغیر تعدیل عاملی است که به

نگهداشت و یکپارچگی دانش، کاربرد ) با ترتیب نزولی( هاي مؤلفهبعد مدیریت دانش شامل 

در  مؤلفهاین . و انتقال دانش در اولویت چهارم قرار دارد یمتسهو  دانش، خلق و اکتساب دانش

 ،)1993(ن یگارو ،)1992(اران کهم و لیگ کم ،)1989( استاتا ،)1999(ادبیات پژوهش از نظر نیومن 

) 2010(، بییر )2012(، چیو و چن )1385( هاشمی ،)1997( یچاردزر و ، گاه)1995( یوچکتا و اکنونا

مدیریت دانش ابزاري قوي براي حرکت به سمت . قرار گرفته است ییدتأمورد ) 2013(و درمول 

سازگاري تسهیم دانش در کنار . شود یمیادگیري سازمانی و ایجاد سازمان یادگیرنده محسوب 

کارگیري  اي که با به گونه هاي کارکنان گردد به تواند موجب ارتقاي دانش و آموخته نگهداري آن می

ها بر میزان یادگیري، دانش و  آموخته دانش و خلق محصوالت و خدمات جدید و استفاده از درس

جامعه آماري در یادگیري  گر یلتسهوامل به منظور کاربردي کردن ع. شود مهارت کارکنان افزوده می

  :گردد یمصورت زیر ارائه  هر بعد به هاي مؤلفهپژوهش، پیشنهادهاي کاربردي پژوهش بر اساس 

  عوامل نگرشی: بعد اول

مدنظر  زمان هم طور بهمدیران و فرماندهان براي تحلیل مسائل، امور درون و برون سازمانی را  .1

  .تلقی کنند تر بزرگتنها بخشی از یک تصویر  عنوان بهکارکنان را  قرار داده و نظرات خود و دیگر

  .به منظور تطبیق با جهان متغیر، ادراکات مدیران و فرماندهان از واقعیت منعطف باشد .2

  اعمال مدیریتی: بعد دوم

بوده و تخصص افراد معیار صالحیت باشد نه جایگاه  گیري یمتصمگفتمان، اساس  .1

 .مراتبی آنان سلسله

پیشنهادهاي اصالحی جهت تدوین  ارائهدر  کارکنانبه منظور افزایش اشتیاق مدیران و  .2

 .، سیستم مدیریت مشارکتی ایجاد شودانداز چشم

اطالعاتی  يها شبکهکاري ایجاد شده و  هاي یمتمنظور تسهیل و تسریع یادگیري،  به .3

 .مناسب براي برقراري ارتباطات سازنده افراد با یکدیگر طراحی شوند

 .از طریق ترسیم آینده مطلوب سازمانی حس تعهد در کارکنان ایجاد شود .4

راهبرد اساسی بیان نموده و کارکنان را  عنوان بهمدیران و فرماندهان اهمیت یادگیري را  .5

 .خالق، تشویق نمایند هاي یوهشبه ارائه 
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  جو سازمان: بعد سوم

ارزیابی شده و افکار نو مورد حمایت  ها آنعملکرد کارکنان بر اساس میزان خالقیت  .1

 .مدیران قرار گیرند

آتی استفاده  يها برنامههاي سازمانی پایه پیروزي تلقی شده و از تجارب قبلی در  شکست .2

 .آید به عمل مؤثري

 .جدید، فرصت آزمایش داده شود تا از این طریق دانش افراد پیوسته نوسازي شود هاي یدهابه  .3

 مند نظامدر حل و فصل  ها شرکتموفق حل مسئله سایر  يها روشجدید و  هاي یدهااز  .4

 .مسائل استفاده شود

منابع انسانی  هاي یاستسبوده و  یرپذ انعطافکارکنان در پذیرش فرآیندهاي کاري جدید،  .5

 .عمل نمایند يا حرفهطراحی شوند که در راستاي جذب و نگهداشت افراد  يا گونه به

 .کارکنان وجود داشته باشد اعتماد متقابل بین مدیران و .6

  کارکنان هاي یژگیو: بعد چهارم

توانمندسازي کارکنان در دستور کار قرار گرفته و کارکنان مسئولیت رفتارهاي خود را بر  .1

 .عهده بگیرند

شود  تأکید یزآم مخاطرهتیمی و  يعملکردهاپاداش طوري تنظیم شوند که به  هاي یستمس .2

 .کارکنان باال رفته و به نوآوري و خالقیت منجر گردد پذیري یسکرتا میزان 

به  ها آن يمند عالقهاز سازوکارهایی استفاده شود که یادگیري براي کارکنان جذاب شده و  .3

 .این مهم، تحریک شود

  مدیریت دانش: بعد پنجم

 .استفاده از فرهنگ مشارکتی به منظور تسهیل خلق و تسهیم دانش در بین کارکنان .1

 .اطالعات پیشرفته در جهت ذخیره دانش موجود در سازمان هاي یستمساستقرار طراحی و  .2

 .از گردش شغلی براي آموزش عملی افراد استفاده شود .3

اطالعاتی نیز در جهت  هاي یستمسبین کارکنان، ارتباط سیال و روان برقرار شود و  .4

 .این ارتباطات طراحی شوند يساز روان

 .اندازي شود اي اجتماعی سازمانی راهه و شبکه گفتگوجلسات مباحثه و  .5

بر یادگیري کارکنان پرداخت و  مؤثرپژوهش حاضر با رویکرد کمی به شناسایی عوامل 

بر . شاید انجام آن با رویکردي کیفی بتواند واقعیات بیشتري از جامعه آماري را نمایان سازد
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و تطبیقی به تحقیقات شود با اتخاذ رویکردي کیفی  این اساس، به پژوهشگران پیشنهاد می

  .ارزشمندتري در حوزه یادگیري بپردازند
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