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Abstract: 
 Increasingly expansion of competition among organizations in current century has 

caused them to look for the ways for obtaining competitive advantage and to win in the 

competition arena. Organizational learning is considered as one of the tools of acquiring 

competitive advantage for managers of the current organizations. This article tries to 

investigate organizational learning in an industry company. The research data are collected 

by using organizational questionnaire based on the “marquad” model. The under study 

community of this research includes all experts of company, sample volume is determined as 

284 persons according to sampling procedure of “Morgan” table, in this research after 

collecting required data the gap between perceptions and expectations of experts is 

determined by organizational learning constituents. Then critical indicators of learning in 

organization are determined based on drawing of significance-performance matrix. Results 

reveal that the most important critical indicators of organizational learning in company are: 

the methods of knowledge sharing, team working, motivational mechanisms and reward, 

enactment of facilitating by managers, teaching skills of system thinking, creativity, 

innovations and experiencing in personal. 
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 چکیده
 یتکسب مز یبرا ییهادنبال راهآنها همواره بهتا باعث شده  ی،ها در قرن کنونسازمان یانروز افزون شدّت رقابت م یشافزا
 یکنون یهاسازمان مدیران برای رقابتی مزیت کسب ابزارهای از یكی سازمانی، یادگیری. باشندرقابت  یداندر م وزییرو پ یرقابت
با استفاده از  یقتحق یهاداده ی است.صنعت شرکت کی در سازمانی یادگیری بررسی درصدد حاضر، مقاله. یدآیشمار مبه

 یهمهرا  تحقیق ینا یمورد مطالعه یشده است. جامعه یآورجمع ،ادمارکو الگوبر اساس  یسازمان یادگیری یپرسشنامه
شد. در  ییننفر تع 904حجم نمونه  ،جدول مورگان یریگنمونه که براساس روش دهندیم یلتشكمزبور  کارشناسان شرکت

 یسازمان یادگیری یهامولفهادراکات و انتظارات کارشناسان از  ینشكاف ب یاز،مورد ن یهاداده یآورپس از جمع ،حاضر یقتحق
نتایج . شدند تعیین سازمان در یادگیری بحرانی هایشاخص یت ـ عملكرد،اهم یسماتر یممشخص شد. سپس براساس ترس

 ی،دانش، انجام کار گروه یمتسه یهایوهش، در شرکت یسازمان یادگیری یبحران یهاشاخص ینترمهم که دهندتحقیق نشان می
و  ی، نوآوریتخالق یستمی،تفكرس یهاآموزش مهارت یران،توسط مد یگریلنقش تسه یفایو پاداش، ا یزشیانگ یهایزممكان

 .استتجربه کردن در کارکنان 

 :  یکلیدواژگان 

 دانش    یمتسه، شرکت مارکواد، یالگو ی،سازمان یادگیری، یرقابت یتمز
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 مقدمه (1

رقابت در  یها در عرصه. سازمانپیونددیع به وقوع میهای سردر محیط کسب و کار امروزی، تغییرات با گام
محیط کسب و کار جهانی ملزم هستند تا نسبت به تغییرات مستمر واکنش مطلوب داشته و یا از بین بروند. 

منظور برتری یافتن از سایر . یک سازمان بهکنددنیای کسب و کار از تسلط سرمایه به تفوق دانش تغییر می
. کارکنان و ید منابع انسانی را توسعه داده و میزان اطالعات و دانش در دسترس را افزایش دهدبا ،هاسازمان

دانش و چگونه  گرید عبارتبهدانشی که در سر آنهاست، منابع بسیار ارزشمندی برای سازمان هستند. 
یادگیری  ،این رومنابع استراتژیک سازمان هستند که باید مدیریت شده و توسعه داده شوند. از  ،دانستن

[. سازمان یادگیرنده برآیند 34،67سازمانی و تولید دانش در طول چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است ]
سازی و توسعة سازمانی صورت پذیرفته است. مطالعة متون مدیریت هایی است که تاکنون در حوزة بهتالش

عنوان کید و از آن بهاش گروهی و آموزش سازمانی تدهد که از دیرباز بر نقش آموزش فردی، آموزنشان می
ترین راهكار بهبود مستمر سازمان یاد شده است. با وجود این، امروزه مفاهیم فوق، موثرترین و قابل اطمینان

از  یادی[. تعداد ز4اند ]سازمان یادگیرنده تجلی یافته یصورت تكامل یافته در مفهوم وسیع و گستردههب
 .[41] است ندهیآنها در آ یرقابت تیها تنها مزسازمان یریادگی تیاند که قابلداده صیتشخ ینسازما نیمحقق

، دهدها با این هدف که موقعیت کنونی سازمان را ارتقا است برای تغییر سازمان یابزار یسازمان یریادگی
، خود را منطبق سازد. تا با تغییرات موجود کندو به سازمان کمک  ندبرای سازمان مزیت رقابتی ایجاد ک

بینند و معتقدند در این جهان، یادگیری سازمانی خود را در جهانی در حال تغییر می ،بنابراین رهبران سازمانی
بر  یسازمان یریادگی دهندکهیمطالعات نشان م جی[. نتا39استراتژی مثبت و موثری در برابر تغییر است ]

اثر  یو نوآور رملموسیملموس و غ ی[ منافع مشارکت93،66]ی لرمایو غ ی[ و عملكرد مال99]ی رقابت تیمز
[. یادگیری در درون سازمان باید مساوی یا بیشتر از تغییر خارج از سازمان باشد، در غیر این 47] گذاردیم

سنجه نیز معتقد است در دنیای کنونی که دنیایی است پیچیده، با تغییرات  .[1میرد ]صورت سازمان می
توانند مزایای رقابتی خود را حفظ کنند که به صورت موجودیتی واحد و ها در صورتی میانسریع، سازم

باعث شده است که   یسازمان یریادگی متی[. اه9سریعتر نسبت به رقبا باشند ] ریییكپارچه قادر به یادگ
ع به اینكه چه [. کتب تجویزی بسیاری راج96]دیزمینة به صدا درآ نیزنگ خطر کمبود تحقیقات تجربی در ا

از این  یهابایست شكل گیرند تا یک سازمان یادگیرنده پا بگیرد، نوشته شده و نیز نوشتهباورهای فردی می
 [.64،97،31،30،41قبیل راجع به نحوة به اجرا درآوردن سازمان یادگیرنده وجود دارد ]

تجربه و مهارت حرف اول را آن  یهااز تخصص یاریاست که در بس یصنعت زین ییصنعت هوا گرید یاز سو
صنعت  نیاشتباه در ا نیاول که،نیا لیدلبه  ،اعمال کارکنانش وجود دارد یرو یادیز تیزند و حساسیم

 ی)مانند حادثه یگزاف یهانهیهز ،دست آوردن تجربه و دانشهب یبرا ییهوا عیاشتباه است. صنا نیآخر
 عیصنا به رانسبت ییهوا عیصنا دانش امرنوع نیا نند،کهکیم پرداخت( ماهایو سقوط هواپ ایکلمب یمایفضاپ

 آنها،نوع ادکارکنانیدرسراسرجهان،تعدادز ییهوا عیصنا یهاشرکت ی،گستردگیطورکلبه. کندیترمگرخاصید
 تیریمد است شده ها،موجبشرکت یمنددانش درحفظ رقابت هیسرما پررنگ ونقش ییهوا عیصنا دانش

 .[0] ردیقرارگ ییهوا عیدرصنا عالف یهاشرکت دانش،موردتوجه
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های خوبی انجام گذاریسرمایه ،یتیریمد یهامجا که سازمان صنایع هوایی درخصوص فرآیندها و نظااز آن
در سازمان،  یریادگی یهامولفه تیموجود و اهم تیوضع ییراستا شناسا نیکه در ا رسدیمنظر هداده است، ب

مهم  نیمثمرثمر واقع شود. مقاله حاضر به ا رندهیادگیسازمان  کیدن به ش لیو تبد یتعال ریدر مس تواندیم
 پرداخته است.

 تحقیق نهیشیپ (2

هنگامی که فردریک تیلور موضوع انتقال یادگیری به دیگر کارکنان را برای افزایش  ،میالدی 6788در سال 
 مزیو ج رتیس چاردیاما ر .[40شكل گرفت ] یکارایی و بهبود سازمان مطرح کرد، مفهوم یادگیری سازمان

و یادگیری  نددو واژه یادگیری و سازمان را در کنار هم قرار داد ،6713مارچ اولین کسانی بودند که در سال 
 .[43ای سازمانی مطرح کردند ]عنوان پدیدههرا ب
ل و نظر فایوبه .[7کنند ]عنوان کشف و اصالح خطا تعریف مییادگیری سازمانی را به ،و شون سیآرجر
درجای  .[61یادگیری سازمانی فرآیند بهبود اقدامات از طریق دانش بهتر و شناخت موثرتر است ] ،الیلز

به اشتراک گذاشتن دانش، باورها و مفروضات در میان  ریتاث تحتدیگری، آرجریس نیز یادگیری سازمانی را 
 .[60داند ]ها میافراد و تیم

مقاله علمی که در  618بیش از  ،تعریف واحد برای یادگیری سازمانی کی جادیابرای  ،تمپلیتون و همكارانش
کار رفته بود را بررسی کرده و نتیجه گرفتند که برای تعریف یادگیری سازمانی هآن واژه یادگیری سازمانی ب

 گرایی مورد استفاده قرار گرفته است. آنها بر اساسشناسی، اقدامات اجتماعی و نتیجهسه پارادایم جمعیت
ای از اقدامات سازمانی مانند کسب دانش، توزیع اطالعات، تفسیر مطالعات خود یادگیری سازمانی را مجموعه

کنند گذارد تعریف میاطالعات و حافظه که به صورت آگاهانه و غیرآگاهانه بر تحول مثبت سازمانی اثر می
[43]. 

مطرح شده  یریادگی دگاهیسنجه، د یستمیتفكر س رینظ رندهیادگیبه سازمان  یمتفاوت یكردهایاگرچه رو
شكل گرفته و  ،(6770( و گاه )6776) نیگارو راهبردی دگاهی( و د6776) دلیو بو ن،یتوسط پدالر، بورگو

به سازمان  هادگاهید یتمام. اندصیمشترک قابل تشخ یهایژگیو یاز آن وجود دارد، برخ یمختلف فیتعار
 یریادگی تیهمچون افراد است و قابل کیزنده و ارگان دهیپد کی رندهیادگیقبول دارندکه سازمان  رندهیادگی

( محور رویكرد سازمان 6717) سی( و بن6700) نی(، شا6777مانند مورگان ) یسندگانیکه نوچنان .[41دارد ]
زنده های [. برخالف سیستم91،47اند ]را همانا استعاره سازمان به مثابه یک موجود زنده ذکر کرده رندهیادگی

.  با این همه، تجارب هستندها همراه تیهای ماشینی با روابط رهبر و پیرو در تفویض مسوولو پویا، سیستم
آورد، چرا که این سیستم در مورد ذات پویا و زندة تنها نتایج موقت به بار می ،ماشینی الگود که ندهنشان می

 شدهشود، دچار شكست ی حیاتی و مهم تلقی میها، که خود برای رشد و توسعه امرانسان در همه سازمان
(، مارس و سایمون  6717های افراد پیشگامی نظیر کانگلوسی و دیل  )به هر حال با نوشته .[37] است

بود که تصور یادگیری سازمانی شكل  سمیارگان ایموجود زنده  کیبر استعاره سازمان به مثابه یمبتن ،(6773)
برجستگی و اهمیت بیشتری  ،(6770( و روانز )6770ا کار آجریس و شاون )گرفت . این گذرگاه فلسفی ب

 .[47یافت ]
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دو روش مرسوم در ادبیات موجود برای بیان تمایز بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده آن است که:  
هایی در عالیتیندها و فآکه یادگیری سازمانی حكایت از فرسازمان یادگیرنده شكلی از سازمان است در حالی

هیچ که یادگیری سازمانی بیدر حالی ؛که سازمان یادگیرنده نیازمند تالش استسازمان دارد و دیگر این
چون  ییهایژگیکه و گرددیبرم ییهاطور معمول به سازمانهب رندهیادگیسازمان  .[33] وجود دارد ،تالشی

اند. استقرار آنها کار کرده یبر رو ایگذارندیم شیو انطباق را از خود به نما یمستمر و سازگار یریادگی
ها اکتساب دانش و توسعه مهارت یبرااست که  یجمع یریادگیتجارب  نیدر مقابل، مب ،یسازمان یریادگی

 .[41] شودیاستفاده م
و گروه و  میافراد، ت ،یطور کلهمنعكس شود. ب یدر سطوح مختلف سازمان دیبا رندهیادگیسازمان  یژگیو

 یو به شكل یالملل نیرا در عرصه ب یسازمان یریادگی ،(6774)  كسونی. دستمیسطح س ای یساختار سطح
 یاو یادگیری سازمانی که به معنا یدهیعق به. دینمایم فیجامع در سطوح مختلف فرد، گروه و سازمان تعر

طور مستمر در همان را بیندهای یادگیری در سطح فرد، گروه و سیستم است، سازآالمللی از فراستفادة بین
گوید از الزامات له یادگیری میامس ی[. در بررس69،41برد]یبه پیش م ،نفعانجهت افزایش رضایت ذی

تر یا یادگیری له آن است که افراد نه تنها باید یادگیری سطح اول در برابر یادگیری عمیقااساسی این مس
کنندگان در یادگیری را نیز دریابند. است سطح حس مشارکتفزاینده در برابر تحولی را درک کنند بلكه الزم 

شود، شامل یادگیری یک به یک افراد، سپس به یادگیری وی از هرم یادگیری که با یادگیری فردی آغاز می
کند. از نظر او سازمان یادگیرنده سطح انتهایی هرم رسد، دفاع مییگروهی و سرانجام سازمان یادگیرنده م

 [.63ت ])رآس هرم( اس
متفاوت و البته مجزایی در ایران انجام شده است از جمله  قاتیتحق ،به منظور بررسی یادگیری سازمانی

به بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر مؤلفه خدمات زنجیره ارزش پورتر در توسعه صنعت  ،(6303بهلولی )
ه یغلی باال و یادگیری بر نحوه اراآسانسورسازی کشور پرداخته است و به این نتیجه دست یافت که دانش ش
منظور بررسی به ،6301هاشمی  .[3خدمات توسط پرسنل شرکت در صنعت آسانسورسازی تأثیرگذار است ]

. موثرندیادگیری سازمانی   برعامل اصلی  7که   افتیدست  جهینت نیبه ا ،عوامل موثر بر یادگیری سازمانی
های ذهنی، بصیرت و آرمان مشترک، مهارت و سلطه الگومی، این عوامل شامل تفكر سیستمی، یادگیری تی

و انتقال  گرانیاز د یریادگیگذشته،  یهاههای جدید، درس گرفتن از تجربشخصی، تجربه کردن با روش
 اندداشتنه نهیزم نیا در یقاتیتحق زین( 6301و  6304)یلیاسماع و (6303) یانید متعصب .[7] استدانش 

 یبرا یریادگی یهامكانیزم و اصول از توانمی که یافت دست نتیجه این به زین ،(9884)ننیژارو .[1،6]
(، 9881)گانگوآنگاه(، 9883)یچو و یل(، 9880لمسا ) ن،یهمچن .[96] کرد استفاده سازمان توسعه و بهبود

 وشتسرن نهیزم در .[90،97،61،94،44] آوردند دستبه را یمشابه جینتا( 9881)توماس و( 9881)یکن
 شیافزا با مقوله نیا رابطه بر یهمگ که است شده گزارش کننده دییتا جینتا زین توافق و اتحاد و مشترک

 .[ 46 ، 48] اندکرده اشاره یسازمان یریادگی
و تفكرها و  هاتیشامل: هو یسازمان یریادگی یهاکه شاخص دهدیم نشان ،(9881) تحقیق برد جینتا
مند، رهبر شدن در اطالعات و افكار نظام میسه ،یگروه یریادگیو  یگروهمشترک داشتن، کار یهادهیا

 که دهدیم نشان ،(9887) نقیس تحقیق جینتا .[68] هستند ،کارکنان و رقابت یهاداشتن و باالخره مهارت
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 بیگوتل تحقیق جینتا نیهمچن .[37] دارد دار،یمعن و مثبت ارتباط یسازمان یریادگی با یجانیه هوش
 روست .[67] دارد وجود رابطه یسازمان یریادگی با رانیمد یجانیه هوش نیب که داد نشان ،(9881)
 رهبران دادن آموزش روش به دیبا هاسازمان که است کرده ارایه را شنهادیپ نیا خود مطالعه در زین ،(9881)

 یریادگی که کنند لقخ ییفضا دیبا رهبران. باشند داشته توجه ،یسازمان یریادگی در آنها نقش درباره
 را اطالعات و دانش یهاستمیس رهبران، تیحما با تینها در و کند دایپ سازمان در را خودش یجا یسازمان

 نگیک قیتحق جینتا نیهمچن .[31] کنند تیهدا یسازمان یریادگی به هستند سازمان مهم یابزارها که
 خود مطالعه در ،(9881)نیل .[91] دارد رابطه یسازمان یریادگی با یرهبر یرفتارها که داد نشان ،(9889)
 استورات که طورهمان و[ 36] کندیم یباز ینوآور شیافزا یبرا یمهم نقش یسازمان یریادگی که بردیپ
 یریادگی یسو به یعلم تیفیک توسعه برنامه یهاتیفعال یهیارا است، کرده انیب خود قیتحق در ،(9881)

 بر دیتاک .[49] است موسسه مشارکت در ،یفرهنگ رییتغ یبرا ییهانهیزم کردن فراهم و است یسازمان
  دهید ز،ین است داده انجام ،(9881) یلوس که یمطالعه در ،یسازمان یریادگی یبرا رتیبص خلق تیاهم
 فهم و است یضرور هاسازمان تیموفق یبرا یسازمان یریادگی که است کرده یادآوری یو. شودیم

 فیوظا نیترمهم از یكی ،یدانش یهاتیفعال عنوان به آن به کردن عمل و یسازمان یریادگی یچگونگ
 یریادگی فرهنگ تیاهم نقش بر خود تحقیق در زین ،(9884) پتهاوس .[38] است ندهیآ در رانیمد

 .[98] کرد دیتاک ،یسازمان
 یادگیرنده یدر سازمان ها یادگیریسطوح 

 ند از:اعبارتاست که  سه سطحشامل  یسازمان یادگیری یادگیرنده،ن در سازما ،و شون یسآرجر یدگاهاز د
 : یاتک حلقه یادگیری

مرحله در سازمان  یناول یریانطباق پذ یش، افزااست یانطباق یادگیریها بر اساس سازمان یجار یدگاهد
کشف و اصالح  ها را، سازمان خطایجار یهایاستها و سافتد که در بستر هدفیاتفاق م یاست و زمان

 شود.ینام برده م یزن راهبردی یرغ یادگیریو  یینسطح پا یادگیریبا  یاتک حلقه یادگیریاز  یدنما
در  .دارد یدموجود تاک یهایستمس یدار، حفظ و نگهیتتثب برایاطالعات  یآوربر جمع یاتک حلقه یادگیری

به راه حل  یممستق یابیبر دست یاک حلقهت یادگیری. استبر کشف واصالح خطا  یدتاک یادگیرینوع  ینا
 که اغلب عوارض مسائل هستند تمرکز دارد . یموانع یا یفور یهاتضاد یفور

 ی:ادو حلقه یادگیری

ها ها و هدفیاست، سهایه، روسوال بردن هنجار ها یربر کشف و اصالح خطاها وز یادو حلقه یادگیری یدتاک
، شامل طرح یادو حلقه یادگیریپردازد یواصالح آنان م یلبه تعدکه  استموجود  یساختارها یو حت

مرحله رخ  ینها در اولیتموفق یاموضوع است که چرا خطاها  ینا یینتع یبرا یستماز خود س یقسواالت عم
در  هاییسوالاست و شامل طرح  یسازمان یهنجارها و ساختارها یدرصدد بررس یادو حلقه یادگیریاند داده
 .است یجنتا ، اقدام وآنها بر حسب سازمان ییروامورد 
 ینا یراندارند ز یادو حلقه یادگیریبه استفاده از  یلیها وافراد تمااز سازمان یاریشود بسیمتذکر م ین،شا

، ، هنجارهاسوال بردن مفروضات یرز یندفرا ینخطاها و اشتباهات و همچن یشامل افشا یادگیرینوع 
 موجود است. ساختارها و اقدامات
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 ( :یادگیریدرباره  یادگیری)  یاسه حلقه یادگیری

 ینا یادگیری، یدجد یهاراهبرد یابیاست. در توسعه ارز یادگیریتجارب  یجادادر  یادگیرندهسازمان  یتموفق
 شود. یادگیریدرباره  یادگیریتواند منجر به یفكر مت

ده کررا دنبال  یاتک حلقه یادگیری یكردرو یشتر،ب یقتحق ینا یادگیری،باال از سطوح  یفتعار بر اساس
 است.

 یقروش تحق (3

 ین. بداست یمایشیپ -یفیتوص ،هاداده گردآورییوهو براساس ش یحاضر براساس هدف کاربرد یقتحق
شده استفاده  یازاطالعات مورد ن یآورجمع منظوربه یدانیو م یاکتابخانه یهااز روش اییختهمنظور آم

نامه شد. پرسش ینامه گردآوربا استفاده از پرسش تحقیق هاییهآزمون فرض یبرا یازمورد ن یها. دادهاست
و  یتوضع یتمهر آ یپرسشنامه برا ین. در ااستسوال و پنج بعد  18 یمارکواد، دارا الگوبر  یمذکور مبتن

 بود.  ایینههفت گز یكرتل یفسواالت ط یدهپاسخ یمورد سوال قرار گرفته بود. مبنا یتاهم
 هاداده یآورابزار جمع یاییو پا  ییروا -الف

ها به برای تبدیل پاسخ محقق،علمی است.  تحقیقها بخش مهمی از فرآیند ها به دادهاصوالً تبدیل پاسخ
-برد. در این زمینه یک امر مسلم وجود دارد وآن این است که نمیکار میگیری بهها، یک وسیله اندازهداده

های دست آوردن دادهشرط به (.6371 یی،)سرا دست آوردهای خوب نتایج خوبی بهاشتن دادهتوان بدون د
 ،(.  روایی6379)کنوور،  گیری دارای اعتبار و روایی کافی باشدخوب به گونه کلی آن است که شیوه اندازه

کند. به اشاره می ،اصطالحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است
جا که چه مورد نظر است مناسب باشد. از آنسخن دیگر، آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری آن

 یقابل قبول ییپرسشنامه از روا ینقرار گرفته است، بنابرا یننامه مذکور بارها مورد استفاده محققپرسش
-به تحقیق، این در. اندکرده تایید را واردماک الگو شاخص 18خبرگان شرکت،  ،حال ینبرخوردار است. با ا

 نامهپرسش پایاییِ سنجش برای. است شده استفاده کرونباخ آلفای آزمون از پرسشنامه پایایی تعیین منظور
 .است نامهپرسش پایایی یدهندهنشان که است دست آمده، به771/8 باخ کرون آلفای ضریب نیز،
 تحقیق یجامعه و نمونه آمار -ب

دوم  یمه)ن تحقیق زمان در جامعه این. است کارشناسان شرکت ی، شامل همهحاضر تحقیق یآمار یهجامع
این در  ی،جامعه آمار یاعضا یهمهبه ی نداشتن دسترس یلدل. بهه استنفر بود 714متشكل از ، (6376سال 

 یقتحق ینورد مطالعه در اجامعه م کهینبه ا با توجه .ه استاستفاده شد یاطبقه یریگاز روش نمونه تحقیق
 براساس. شد یین( تع6جدول) بر اساس ،حجم نمونه از هر واحد ، اندکردهیم یتواحد مستقل فعال 98در 

بر اساس اما  .شده است برآورد نفر 971 نمونه، حجمنفر(، 714)جامعه  حجم توجه به با مورگان و جدول
شود، در این  تعیین جداگانه ایحجم نمونه واحد، هر یدر آن الزم است تا برا که ایطبقه گیرینمونه روش

اعضای  ینپرسشنامه ب 388 ،منظور ین. بددر نظر گرفته شده است 904 تحقیق تعداد نمونه در مجموع،
شده  یجمع آور یهاداده یخالصه برگشت داده شد.پرسشنامه  914تعداد  ینکه از ا شد یعتوز یجامعه آمار

 (، نشان داده شده است.9در جدول ) ،گاندهنددر ارتباط با پاسخ
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 و مراکز موجود در شرکت  یعاز صنا یک: تعداد کارشناسان و حجم نمونه هر 1جدول

حجم 

 نمونه

تعداد 

 کارشناسان
 واحد

حجم 

 نمونه

تعداد 

 کارشناسان
 واحد

حج

م 

نمو

 نه

تعداد 

 کارشناسان
 واحد

1 67 O 0 90 H 33 664 A 

9 4 P 4 64 I 7 38 B 

7 36 Q 1 60 J 31 693 C 

68 39 R 36 680 K 38 681 D 

0 91 S 4 64 L 91 01 E 

1 67 T 7 93 M 96 73 F 

 N 91 76 G 0 3 جمع 714 904

 
 

 دهندگانپاسخ یشناخت یتجمع یهایژگیو یفراوان یع: توز2جدول

سابقه 

 کار)سال(
 یفراوان

 درصد

فراوان

 ی

 یفراوان سن)سال(
درصد 

 یفراوان
 یفراوان یالتتحص

درصد 

 یفراوان

 604 یکارشناس 6/7  93  38کمتر از  7/7 98  1کمتر از 
 
4/79 

 13 31-36 4/7  94  68تا  1 ینب
 
7/98 

 یکارشناس
ارشد و 
 دکترا

78 
 
1/97 

تا  66 ینب
61  

76  31-48 78 
 
4/13 

 688 914 کل

تا  61 ینب
98  

01 
 
4/33 

46-41 10 
 
0/99 

   

 14  98از  یشترب
 
3/96 

 38  41ر از باالت
 
0/66 

   

 

 



 

 2931 پاییز، 12سال هفتم، شماره  71

 تحقیق هایفرضیه

 :هستند زیر شرح به تحقیق هایفرضیه
 :یاصل ییهفرض

 است یمطلوب یتدر وضع ،در شرکت یسازمان یادگیری. 
 :یفرع یهایهفرض
 .است یمطلوب یتدر وضع ،در شرکت یادگیری یاییپو  -6

 است یمطلوب یتدر وضع ،در شرکت یتحول سازمان . 

 است یمطلوب یتدر وضع ،افراد در شرکت یتوانمند ساز . 

 است یمطلوب یتدر وضع ،دانش در شرکت یریتمد . 

 است. یمطلوب یتدر وضع ،در شرکت یفناور یریکارگبه 
 
 اطالعات یلو تحل یهتجز (4

 یت. در مرحله اول وضعشده استاستفاده  ،SPSSافزار اطالعات از نرم یلو تحل یهتجز یبرادر این تحقیق، 
 ینمرتبط با ا هاییهفرض یبررس یقرار گرفت. برا یمورد بررس   ......در شرکت یسازمان ادگیرییابعاد 

در  یسازمان یادگیریابعاد  یتمربوط به آزمون فرض وضع یج. نتاشداستفاده  استیودنتیموضوع از آزمون ت
 نشان داده شده است.  ،(3) جدول

 
 یسازمان یادگیریابعاد  یت: آزمون فرض وضع3جدول

 دار یسطح معن یدرجه آزاد آماره آزمون یهفرض
 %55 ینانفاصله اطم

 حد باال یینحد پا

 8388 913 -11/64 یادگیری یاییپو
 
86 /6- 

 
77/8- 

 یتحول سازمان
 

90/68- 
913 

 
88/8 

 
09/8- 

 
11/8- 

 913 - 11/7 افراد یتوانمند ساز
 
88/8 

 
01/8- 

 
11/8- 

 

 913 -74/66 دانش یریتمد
 
88/8 

74/8- 
 
10/8- 

 یفناور یریبه کارگ
 
19/1/- 

913 
 
88/8 

 
13/8- 

91/8- 
 

 کل
41/66- 

 
913 

 
88/8 

 
09/86 

 
10/8- 

 
نشان مارکواد در شرکت،  الگو یسازمان یادگیریابعاد  یتمرتبط با وضع هاییهفرض یلو تحل یهتجزنتایج 
. یستبرخودار ن یمطلوب یتاز وضع ی،نسازما یادگیریو در مجموع مورد سنجش ابعاد  یهمهکه دهند می
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. کندرا تایید می گفته ینا  ی،منف یو باال یینبودن آماره آزمون و حد پا ی، منفsig یبرآورد شده برا یرمقاد
حاصل از  یجبرخوردار است. نتا یترنامناسب یتاز وضع یادگیری یاییعد پوابعاد مذکور، بُ یندر ب ینهمچن

نشان داده شده  ،(4) در جدول استیودنت،یبا استفاده از آزمون ت یسازمان دگیرییاابعاد  یتآزمون فرض اهم
 است. 

 
 یسازمان یادگیریابعاد  یت: آزمون فرض اهم4جدول

 دار یسطح معن یدرجه آزاد آماره آزمون یهفرض
 %55 ینانفاصله اطم

 حد باال یینحد پا

 یادگیری یاییپو
 
98/34 

913 
 
88/8 

 
17/6 

 
07/6 

 یول سازمانتح
73/34 

 
913 

 
88/8 

 
70/6 

 
77/6 

 افراد یتوانمند ساز
 
97/31 

913 
 
88/8 

 
71/6 

 
77/6 

 دانش یریتمد
 
36/90 

913 
 
88/8 

 
18/6 

 
04/6 

 یفناور یریبه کارگ
 
19/31 

913 
 
88/8 

 
70/6 

 
77/6 

 کل
 
41/31 

913 
 
88/8 

 
73/6 

 
79/6 

 
 الگو یسازمان یادگیریابعاد  یهمهجامعه مورد مطالعه،  اهیدگاز د دهند کهنشان می ،(4جدول) هاییافته

 بر این موضوع داللت دارند که یفیتوص یر. مقادهستندبرخودار  ییباال یتمارکواد در شرکت، از اهم
 یتو اهم یتبرخوردار است. با در نظر گرفتن دو مقدار وضع یبهتر یتاطالعات از وضع یفناور یریکارگبه
 ( نشان داده شده است. 1در جدول) یج. نتاکرد یشكاف موجود را بررس انتویهر بعد م یبرا
 

 یسازمان یادگیریابعاد  یتو وضع یتاهم ینشکاف ب یلو تحل یه: تجز5جدول
 Paired Differences 

t df Sig  Dimension 
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 
Mean 

71% Confidence Interval 

of the Difference 

 Lower Upper 

11/9 یادگیری یاییپو  47/8  897/8  79/9  - 18/9  39/34  913 888 

17/9 یتحول سازمان  33/6  803/8  73/9  - 46/9  70/38  913 .888 

11/9 افراد یتوانمند ساز  48/6  800/8  74/9  - 37/9  61/97  913 .888 

13/9 دانش یریتمد  37/6  801/8  78/9  - 31/9  36/97  913 .888 

91/9 یفناور یریبه کارگ  34/6  804/8  43/9  - 68/9  73/91  913 .888 
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 آورده شده است. یتموجود و درجه اهم یتوضع ینحاصل از شكاف ب یج( نتا1در جدول )
 

 یتموجود و درجه اهم یتوضع ینحاصل از شکاف ب یجنتا -6جدول 

 نام بعد
 دهندگانپاسخ جواب میانگین

 شکاف

 اهمیت درجه موجود وضعیت

 11/9 77/1 66/3 یادگیری هایییپویا

 10/9 07/1 36/3 سازمانی تحول

 17/9 01/1 38/3 افراد سازیتوانمند

 13/9 79/1 67/3 دانش مدیریت

 97/9 00/1 16/3 آوریفن کارگیریبه

 13/9 03/1 38/3 کل

 
که از  دهندمی نشاندر شرکت،  یسازمان یادگیریابعاد  یتو وضع یتاهم ینشكاف ب یلحاصل از تحل یجنتا
 یررا به تصو یتوضع ینا ،(6وجود دارد. نمودار) یشكاف معنادار ،ابعاد یهمه ینب یجامعه آمار یدگاهد

 است. یدهکش
 

 یسازمان یادگیریو ابعاد  یتاهم ین: شكاف ب6نمودار

 ینعملكرد استفاده شده است. ا ـ یتاهم یساز ماتر ،هاشاخص ینسب یسهمقا منظوربهحاضر  یقدر تحق
 .نشان داده شده است ،(6) در شكل یسازمان یادگیری یهاشاخص ینسب یازهایامت ینقشه برا
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 یسازمان یادگیری عملکرد عناصر -: نقشه اهمیت1شکل

 
 یسازمان یادگیری یهاگر عملكرد مؤلفهاهمیت و محور افقی آن، بیان دهندةحور عمودی این نقشه، نشانم 

 مكان نُه زیاد، و متوسط اندک، بخش سه به محور هر تقسیم و هاداده کردن نسبی با.  است در شرکت
-به امتیازات به توجه با سازمانی یادگیری عناصر از کدام هر شد و تشكیل نقشه این در( جغرافیایی)حوزه 

 ینقشه یک مانند نقشه، این. شد خواهند جانمایی فرد، به منحصر مكان یک در قبل، مرحله دست آمده در
 ماتریس قطر روی بر گرفته قرار هایمكان. دهدمی نشان را سازمانی یادگیری عناصر موقعیت غرافیایی،ج

 تعادل دارای شوند،می واقع هاآن در که عناصری و بوده عملكرد و اهمیت میزان بین توازن یدهندهنشان
 متوسط حد در دو هر كردعمل و اهمیت امتیازات هاسلول این در که چرا هستند؛ شانوضعیت در نسبی
 ،اصلی، عملكرد آنها به اندازه کافی قطر فوقانی مكان عناصر سه باالتر اهمیت با وجود که جاآن از. هستند
 سه مقابل، طرف در دهد.را نشان می این عناصر کارکرد در این موضوع،نقصان است، نگرفته قرار توجه مورد
 هستند شاناهمیت نسبت به عملكرد در فزونی دارای که است عناصری گرنمایان قطر، این تحتانی مكان
 نقشه، اینبراساس  .اندداشته عملكرد کند،می دیكته هاآن اولویت که مقداری از آنها بیش که معنی بدین
 ماتریس قطر روی آنها %18گیرند، می قرار نقصان یمنطقه یا ماتریس قطر باالی یمنطقه در هاسوال 38%
 این ،(9) نمودار .گیرندمی قرار موفقیت یمنطقه در یا ماتریس قطر زیر ها درسوال %98 و تعادل قهمنط در یا

 .دهدمی نمایش را موضوع
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 اندهقرار گرفت یادگیریسه گانه نقشه  یدر نواح ی کهتعداد سواالت -2نمودار
 
  
 هستند. (7اساس جدول)بر ،در شرکت یادگیریکمبود و نقصان  یاساس، عناصر نسب ینبرا

 نظر براساس. دهدیکه در بخش نقصان قرار دارند را نشان م یسازمان یادگیری یهاشاخص ،(7جدول)
 یکشدن به  یلتبد یبرا یزیربرنامه یعنوان مبنابه 68 عملكرد به اهمیت ضریب صنعت خبرگان و اساتید

 شد، مشخص به عملكرد جدول فوق یتاهم یبدر نظر گرفته شد. با توجه به ستون ضر یادگیرندهسازمان 
 .است ،(94-34-61-68-60سواالت ) یرامونپ یبترتبه یادگیری،شرکت در حوزه  ینا یهاضعف بیشترکه 
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 یسازمان یادگیریشکست  یبحران یهاشاخص یبند: رتبه7جدول

 
 
 

 :یقتحق هایفرضیهپاسخ به 

 یادگیریابعاد  یتاهم یموجود و درجه یتوضع ینحاصل از شكاف ب جیکه نتا ،(1براساس اطالعات جدول)
 ،(4عدد متوسط ) یرابعاد ز یدر تمام شرکت،در  یادگیری یتکه وضع شدکند، مشخص یم یانرا ب یسازمان

 نیست. یمطلوب یتدر وضع ،در شرکت یسازمان یادگیریتوان گفت که یم نتیجه درقرار دارد و 
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 گیرییجهبحث و نت (5

به شكل توجه به این موضوع،  یزگذرد و در حال حاضر نیم یسازمان یادگیریقرن از عمر مباحث  یمود نحد
 یکند که سازمانیم یجابا یکنون یایفراوان دن یهاو چالش ییراتدر حال رشد است؛ چرا که تغ یایندهفزا

-و به یع، منطبق شودتحوالت سربتواند با  که یردشكل گای گونهبهخود  یروز رسانو به یادگیریبا قدرت 

-هو زنده در حوز یاگسترده و پو یصورتبه یپاسخ دهد و با کسب دانش و آگاه یطیمح یهاموقع به محرک
 یبرا یاتیاز منابع ح یكی یسازمان یادگیری ینچنخود ادامه دهد. هم یاتبه ح یو توسعه سازمانبهسازی  ی

ها هرگز تا به این اهمیت یادگیری مستمر و قوی در سازمان .است راهبردی یریتدر مد یرقابت یتکسب مز
وری، سرعت و پیچیدگی آدلیل وجود نیروهایی همچون جهانی شدن و فناندازه حیاتی نبوده است. به

ها مجبور شدند برای ادامه حیات همواره چیزهای بیشتری یاد ای افزایش یافت که سازمانتحوالت به گونه
 یادگیریدانش و  یریتمد یهاتوجه به مقوله یتآن باعث اهم یتنبرد و ماه یداتدوجود ته[. 1]بگیرند 
شرکت یک در  یسازمان یادگیری یبا هدف بررس یزحاضر ن یشده است. مقاله یدفاع یعدر صنا یسازمان

 الگوابعاد  یهمه یتباال بودن اهم وجود با نشان دادند که این تحقیق، یج. نتاصنعتی انجام شده است
 یتاهم ینکه شكاف بیطوره، بیستابعاد چندان مطلوب ن ینا یت، وضعمارکواد در شرکت یسازمان ادگیریی

 نسبی امتیازات براساس عملكرد -یتاهم  یسماتر یمترس ین. همچناست داریابعاد معن یهمه یتو وضع
در مبحث  لی شرکتیع و مراکز داخنقصان و کمبود صنا ینتربود که مهم ین مطلبگر ابیان ها،شاخص
 است: یرزصورت به یتاولو یببه ترت یسازمان یادگیری

 دانش  یمتسه 

 یانجام کار گروه 

 و پاداش یزشیانگ یهایزممكان 

 و تجربه کردن در کارکنان ینوآور یت،تفكر، خالق یهاآموزش مهارت 

 یرانتوسط مد یگریلنقش تسه یفایا  
شده یینتع یهایتبراساس اولو باید یادگیرندهسازمان  یکه شدن ب یلتبد یبرا یزیربرنامه اساس، این بر

 .یردصورت پذ
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