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 چکیده

تحقیقات زیاادی  یادگیرنده، باعث انجاماهمیت روزافزون یادگیری سازمانی در سازمان

ا توجا  با  افازای  . ببر یادگیری سازمانی شده است مؤثرهای اخیر درباره عوامل سال در

اضار دردادد بار نن، تحقیاح   مؤثرسازمانی و شناسایی عوامل متعدد تحقیقاتِ یادگیری 

سازمانی در تحقیقاات انجاام شاده در ایاران رگذار بر یادگیری ثیبررسی مهمترین عوامل تأ

مقالات  همۀ نماری این تحقیح، باشد و جامعۀر، فراتحلیل مییح مقالۀ  اضاست.روش تحق

ساازمانی منترار  با موضوعات یادگیری 8314تا  8314های معتبر علمی هستند ک  در سال

نتاای   .شادندتحلیال  2CMAافزار تحقیح انتخاب و با نرم 13در نهایت رو ازایناند. شده

نراان  ،شاده مرور گیری سازمانی در تحقیقاتیاد اثرگذار بر متغیرهای مرور نظامند دربارۀ

ای  فراتحلیال نراان نتاهمچناین بررسی شده است.   وزهدر این  متغیر 62 تاکنون داد ک 

بین عوامل اثرگذار بر یادگیری ساازمانی، هاوش ساازمانی و سارمای  ف اری  از ک  دهدمی

سرمای  ف اری ( و 62/0اثر  )با اندازۀ هوش سازمانیاساس، ل بودند.برایناثرگذارترین عوام

 را بر یادگیری سازمانی داشتند. تأثیر( بیرترین 64/0اثر  )با اندازۀ

 یادگیری سازمانی، سارمایۀ ف اری، فرهناا ساازمانی، هاوش ساازمانی، :هاکلیدواژه

 فراتحلیل.
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 مقدمه. 1

ن از طریح اعتمادساازی متقابال بای گروهی و تیمی از پی  بر کار ها بی مروزه سازمانا

گفتگو و های جدید از طریح گذاری اطلاعات، خلح ایدهنوردن فردت ب  اشتراکافراد، فراهم

 ،واقعدر. کنندمی تأکیدخلاقیت و نونوری  ن عامل ادلی یادگیری و انگیزانندۀب  عنوا مبا ث ،

 ان بازار،رشد، عدم اطمیناشی از رقابت در محیط، پویایی روب تحولات جهانی از قبیل فرار ن

اشا ال جدیاد  اجتمااعی توساعۀساایر عوامال سیاسایفنااوری،  افزای  روز افزون توسعۀ

نید، اهمیت انطباا  وجود میطور مداوم در سازمان ب سازمانی ک  ب درونسازمانی و پویایی 

باا هاا ساازمانانطباا   ،بناابراینکند. تغییر سازمان را دوچندان میت همیر  در الوضعیبا 

ا از طریح یادگیری مولد سازمانی در محیط در  اال تغییار اقتدااد جهاانی شرایط جدید تنه

ند سازگاری سازمان تواند در فراییادگیری سازمانی ابزاری است ک  می ،واقعدر مم ن است.

نیااز در نظار گرفتا  شاود )فران او و عنوان یک پی ب در فضای رقابتی موجود، با تغییرات 

درخاور تواناد نقرای یری و مدیریت دان  در ساازمان مایادگی (.613 ، ص.6088، 8نلمیدا

توج  و ارزشمندی در انتقال منابع، سرمای  و نیروی کار ب  عنوان ادول اساسی اقتداد نوین 

گاذاری در سارمای  ،های رقابتی سازمان را افزای  دهد. ب  عبارت دیگارداشت  باشد و مزیت

 منظاور  فاج جایگااهها ب ها و سازمانرکتفرایند یادگیری سازمانی و مدیریت دان  در ش

تواند جهت خلاح و بهباود طور مداوم میهای مهمی ک  سازمان ب ب  عنوان ی ی از راه خود،

  (.8846 ، ص.6084، 6)وو و چنشود میکار بندد، شناخت   مدیریت دان  ب

ده از دانا  اساتفا ،کارنفرینی در عدار  اضارمنظور از با توج  ب  ادعاهای اقتدادانان، 

شاود. بر سایر عوامل کلاسیک تولید نظیر زمین، نیروی کار و سرمای  در نظر گرفت  مایعلاوه

لاعات و ارتباطات فاراهم زمین  را برای ورود ب  عدر فناوری اط ، قیقت استفاده از دان در

 اساتفاده از دانا  ،تنیادهشادت درهامدر نیاز تنهاا راه بقاای در جهاان با و در این عکرد 

                                                           
1. Franco, & Almeida 

2. wu, & chen 
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مین  و تواند گامی مثبت در این ز. ترکیبی از دان  و یادگیری سازمانی میاست پیررفتروب 

با  تولیاد،  سازمان ،منظور بدینساز نونوری در سازمان باشد. وروی ردی جامع برای ساخت

. دپاردازبرداری و تبدیل دان  ب  نونوری از طریح قابلیت یادگیری سازمانی مایانترار، بهره

تاوجهی با   شاایانطور دهد ک  یادگیری ب ادبیات موضوع یادگیری سازمانی نران میمرور 

جا ک  مزایای ناشی از یادگیری ساازمانی کند و از ننرشد، عمل رد و بقای سازمان کمک می

 چرمگیر است، درک چگاونگی نن نیازمناد مطالعاات ماتقن و دقیاح در ایان زمینا  اسات.

دیگاران و  زم بسیار مهم در یاادگیری از تجرباۀم انی برگیرندۀیادگیری سازمانی در ،بنابراین

انتقال دان  در سراسر مرزهای سازمانی است کا  توساط تعامال باین فاردی باین اعضاای 

و این یک موضوع مهم در ( 8 ، ص. پ ،8و گری رابینزشود )زاپا، پادا، پذیر میسازمان ام ان

 مطالعات سازمانی است. 

هاا، تغییارات ت نولوکیاک و ضارورت افازای  ادشده در ساازمانتحولات ایج انطبا  با

تارین کیفیت خدمات، باعث شده است ک  توج  ب  یادگیری سازمانی ب  عنوان ی ای از مهام

یرگاذاری توج  ب  اهمیات تأثبا ی قرار گیرد. بنابراینتوج  جد عوامل نونوری سازمانی مورد

تغییر امروز، کااوش و تبباین عوامال در الها در محیط سازمان یادگیری سازمانی بر توسعۀ

واقاع در شارایط کناونی ت اسات. دراثرگذار بر یادگیری سازمانی نیز ب  همان اندازه با اهمی

شدن و تبعات  ادل از نن باشاد و جهانی ی پدیدۀگوپاسخانسانی باید بتواند مدیریت منابع 

پاذیر های نونوران  ام انشیوه ارائۀلات بنیادی و این موضوع تنها از طریح ایجاد تغییر و تحو

 میزان  کو با این گذشت  دهۀ چندنسبت زیاد ب مطالعات  باوجود. این در الی است ک  است

افزای   کرور موضوع یادگیری سازمانی در با مرتبط مطالعاتی های وزه در علمی تحقیقات

بار ثر ؤماعوامال  باب در ایو انباشت  وسیع اطلاعات با علمی جامعۀ ک طوریب  ،یافت  است

 تئاهی در انادکی بسایار تحقیقاات باااین تودای ،. اسات شاده رویارو یادگیری سازمانی

  اوزۀ در یافتا انجاام هاایما دل پژوه  و عداره چ یده، ک  ترکیبی و تلفیقی تحقیقات

                                                           
1. Zapaa, Pada, Robins, & garry 
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 نجااما دهاد، قارار فراروی محققان عملی ایشیوه ب  و نظامند ایگون ب  یادگیری سازمانی را

شا اف  تحقیقاات در ایان تحقیاح ساعی شاده باا بررسای دقیاح و مو ،بنابرایناست.  گرفت 

دورت نظامند نراان داده ب را  هاننیادگیری سازمانی، چ یده و ما دل  شده در زمینۀانجام

در  روش ایان کااربرد با  فراتحلیل روش قواعد و ادول از گیریبهره با  اضر تحقیحشود. 

با   اسات شده و کوشیده یادگیری سازمانی پرداخت   وزۀ در شده انجام تحقیقات خدوص

در تحقیقاات  سازمانی را بر یادگیری تأثیرشود ک  چ  عواملی بیرترین  داده سؤال پاسخ این

، شاناخت و بررسای ب  عبارتی دیگر هدف از انجاام ایان تحقیاح مرور شده در ایران دارد؟

ارتقای یادگیری سازمانی در تحقیقات مرور شده در ایان ترین عوامل اثرگذار در بهبود و مهم

 .است وزه 

 و پیشینهمبانی نظری  .2

-های وسیع سازمان در خدوص ایجاد و استفاده از دان  با یادگیری سازمانی ب  فعالیت

گاذاردن هاا دریافات و با  اشاتراکشود. ایان فعالیاتمنظور ارتقای مزیت رقابتی اطلا  می

شاود را شاامل مای رقیباانبا نیازهای مرتریان، تغییرات بازار و رفتارهای اطلاعات در رابط  

  فاج براى متعادل اى( یادگیری سازمانی را، رابط 8110(. سنگ  )60 ، ص.6006، 8)پنایدس

نوردن  دسات با  باراى پویا دورت ب  سازمان هاىنن فعالیت در ک  داندمحیط می با تعادل

هاای جدیاد ن، یادگیری ساازمانی از خلاقیات، دانا  و ایادهبنابرای .باشد شده تنظیم دان 

 ، ص.6006، 6دهد )نراگوئنرا افزای  می هاننکارگیری کند و توانایی درک و ب  مایت می

گیارد سازمانی را دربرمی و چهار بعد کسب دان ، توزیع دان ، تفسیر دان  و  افظ  (358

های مختل  در ماورد یاادگیری توج  ب  دیدگاه(. با 480 ، ص.6088، 3وال و   سانز ،)جیمنز

نرده برخلااف متاون نموزشای رسامی، ریزیتوان نن را فرایندی پیچیده، برنام سازمانی، می

                                                           
1. Panayides 

2. Arago´n 

3. Jiménez & Sanz-valle 
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لوده هوشیاران  و هدفمند، تعاملی و پویا، مستمر و مداوم، متحول و رشدیابنده و متأثر از شاا

 ، ص.8315 شاهابی و یوزباشای، ،ناژادافراد دانست )سابحانی و منابع فرهنگی مورد استفادۀ

عوامال اثرگاذار بار یاادگیری ساازمانی،  بررسی ادبیات نظری موجود در زمیناۀ(. با 26-28

 یابیم ک  عوامل متعددی در این زمین  وجود دارد.میرد

های متعدد یادگیری ساازمانی، عوامال اثرگاذار مدل ( با مطالعۀ86-80 ، ص.6002)8یئو 

هاای یاادگیری ساازمانی، یری سازمانی شناسایی کرده است. در اکثر مدلمتعددی را  بر یادگ

تاوان ایان اند ک  میعوامل مرابهی ب  عنوان عوامل اثرگذار بر یادگیری سازمانی معرفی شده

 6ب  زعم نلایل باوجوداین بندی کرد، عوامل را در س  سطح فردی، گروهی و سازمانی طبق 

باشاد.  همگاان موردپاذیرش کا  نادارد وجود سازمانی رییادگی نظریۀ یا مدل ( هیچ8115)

بار یاادگیری ساازمانی در ساازمان یادگیرناده، در  ماؤثرمنظور شناسایی عوامال ب  ،بنابراین

ود یاک مادل جاامع و نباو  ها اساتجامع، ضرورت ادلی این نوع سازمان یچارچوب مدل

عنوان ر یادگیری سازمانی، ب ب مؤثرانی عوامل فردی، گروهی و سازم ی پارچۀ مرتمل بر کلیۀ

در این نوشتار ساعی شاده اسات ضامن شناساایی بنابراین رود. شمار میب  هاننخلأ نظری 

بار یاادگیری ساازمانی، مادل و چاارچوبی جاامع و   ماؤثرعوامل فردی، گروهی و سازمانی 

 . شودی پارچ  در این زمین  ارائ  

 الف( سطح فردی

 هاای شخدایتیهای فاردی، انگیازش و ویژگایناییتوا همچون عواملی فردی سطح در

 غیرهو کافی بازخورد دهنده،نموزش نموزشی هایمهارت عمل رد، روشن افراد، استانداردهای

برخوردارناد  خدودیاتی چ  از و این   کارکنان  کارکنان های( ویژگی8112) 3مؤثرند. هیت

 هاا،مهاارت هاا دربرگیرنادۀیژگایب  زعم هیات، ایان و داند.را عاملی مهم در این زمین  می

در  ،افاراد کناد. زیرسیساتممای متمایز رقبا از را کارکنان ک  هایی استقابلیت و هاشایستگی

                                                           
1. Yeo 

2. Alyles 

3. Hitt 
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 رهباران، و مادیران عندار شا  شاامل (6006مارکوات ) 8یادگیرندۀ سازمان سیستمی مدل

 بارای یاک هر ک  است جامع  خود و کنندگان، فروشندگانعرض  شرکاء، مرتریان، کارکنان،

 ذکار قابال هساتند. نیاز مورد یادگیری، جهت توانمندی برای و ارزشمند یادگیرنده، سازمان

 گویاد( مای8111) 6نمابیل .است مدنظر کارکنانبیرتر  ، افراد زیرسیستم اینجا از در ک  است

 دارد.و شغل او بستگی  تواند انجام دهد، ب  مهارت و توانایی مرتبط با خلاقیتچ  فرد مینن

شخدایتی اسات. شخدایت شاامل های ویژگیدر سطح فردی،  مؤثرهای لف از دیگر مؤ

ها پاسخ وی ب  موقعیت ،ها و دفات فرد است ک  الگوهای نسبتاً پایدارای از ویژگیمجموع 

مدار توانایی تمرکز بر چناد هادف و ( افراد وظیف 8116) 3کند. ب  نظر گلدربرگرا تعیین می

بر یادگیری  مؤثرنیز از عوامل  فردی کارکنان رسیدن ب  نن را دارند. انگیزۀ رایکوشی بسخت

ت( و ح، کنج اوی و ا سااس لاذیشامل دو بعد درونی )نیازها، علا سازمانی است. انگیزش

 ( معتقاد اسات وقتای بهباود6003) 4( اسات. فیلیاپ غیارهتأیید دیگاران و بیرونی )پاداش،

 .دشومی ترویح یادگیری همچنین و گردندمی تقویت هاانگیزه ،شودمی ترویح عمل رد

 ب( سطح گروهی

 تعریا  هااینقا  و هامسئولیت درک، قابل و روشن گروهی اهداف وهی،گر سطح در

از عوامال اثرگاذار بار یاادگیری  گروه، پیوستگی وظای  و  و فرایندها روشن ساختار شده،

انادازه،  ر، متغیرهای گروهای شااملدیگعبارتب (. 86-80، ص. 6002) یئو هستندسازمانی 

 را5تضاایفی هاای( تایم8112هیات ) گروهی است.تنوع یا ترکیب، انسجام و ارتباطات درون

 از کا  جمعای هاوش از ساطحی با  و گیرندمی یاد ی دیگر از اعضا درنن ک  داندتیمی می

 قارار گیرندهیاد سازمان قلب در هاتیم این رسند.می است، بیرتر افراد تکتک هوش مجموع

                                                           
1. SLOM: Systemic Learning Organization Model 

2. Amabile 

3. Goldberg 

4 .Philips 

5. Synergistic Team 



 11                               ... سازماني یادگيری بر مؤثر عوامل واکاوی و تحليل                         اولشمارة 

 

تاا  8115هاای با تحقیقی ک  در پن  شرکت انجام داد ک  در طول سال (8111) 8دنتون .دارند

کار گروهای، جاو  ماایتی را در یاادگیری  نده بودند، عوامل متعددی از جمل یادگیر 8115

( یادگیری گروهی ب  عنوان عامل 6002و هم اران ) 6سازمانی مطرح کرد. در تحقیح مورال 

در ارتباا  باا  (6005) 3ای ااف شاود.ای کارساز بر فرنیند یادگیری سازمانی معرفی می زمین

( نراان 8112) 4پلازداند. های رغیب میتر از گروههای هم ار را مناسبانسجام گروه، گروه

 داد ک   درگروه منسجم،  مایت اعضا از کار ی دیگر و ا ترام متقابل وجود دارد.

 سازمانی ج( سطح

 بر یادگیری ساازمانی اسات کا  شاامل مؤثرترین متغیرهای اساسی سطح سازمانی عوامل

ی ف ری، هاوش ساازمانی، فرهناا یاادگیری، فرهناا ساازمانی، گرا، سرمای رهبری تحول

مدیریت دان ، توانمندسازی کارکنان، فناوری  مرترک، انداز و نرمانچرم استراتژی سازمان،

هاای ذهنای، تف ار بااز، مادل و انعطاف قابل مدیریت تمسیس و اطلاعات، ساختار و سیستم

یاادگیری  در سازایی با تأثیر ک  هستند مواردی جمل  از مؤثر سازمانی ارتباطات سیستمی و

 سازمانی دارند.

ده اسات کا  توسط برنارد باس ارائ  ش گرابنیادین رهبری تحول نظریۀ: گرارهبری تحول

ها بارای ایجااد تغییار و تحاول در وضاع موجاود و گروهدر افراد یا  وی نن را نفوذ نگاهان 

، 8313کناد )عسا ری، زارع پاور و رزاقای، عنوان یک کل تعری  میکارکردهای سازمان ب 

 ساازمان اهاداف تحقاح برای مدیران ک  چگون رهبری و این ( سبک8112) . هیت( 61 ص.

 ده (6003فیلیاپ  ) ت. برایانرا از عوامل مهم در این زمین  برشمرده اس کنندمی نق  ایفای

 سانگ ، گااروین، چاون متف رانای نظارات براسااس را یادگیرناده ساازمان نلایده مدل پایۀ

کنناده،  تساهیلمعتقد اسات رهبار ساازمان،  براین اساس ،است کرده ارائ  و پدلر نرجری 

                                                           
1. Denton 

2. Morales 

3. Ekaf 

4. Pelz 



 پانزدهمسال      مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                                          12

 

 قاوی ارتبا  ،هاستقابلیت مداوم وگسترش شخدی پیررفت کننده  مایت و دهندهنموزش

 رابطاۀ (6006) 8لی اعتقاد دهد. ب می ارج هانن مرارکت ب  کند ومی برقرار اعضای  هم  با

 ساازمانی فضاای شارایط و نونوری در رهبر ا عضو تبادل گرا،تحول رهبری ابعاد بین مثبتی

 تعری  در هنجاری روی رد براساس ک  داشت توج  است. باید برقرار مداوم یادگیری  امی

 نن پیراماون محایط و ساازمان باین گروهای هایفعالیت یادگیری  ادل انی،سازم یادگیری

 ساازمان رهباران نگاهانۀ هایتلاش با شرایط، این عمدۀ .دارد قرار خاص شرایط در ک  است

( 8115و هم اران ) 3در مدل نوی  (.664-634، ص. 6084 ،6رومانی و شود )نوانپ می خلح

 گیرد.قرار می تأثیررهبری مرارکتی تحت  وسیلۀ فرنیند یادگیری سازمانی ب 

تعری  است،  سازمان یک ب  متعلح ک  دانری هایدارائی از ایمجموع  را ف ری سرمای 

در  را ساازمان وضاعیت و شاودمای ساازمان هاایسرمای  ارزش افزای  موجب ک  کنندمی

ف اری را ت سرمایۀ (. سوار565 ، ص.6004، 4بخرد )مر و چویی مامقایس  با رقبا بهبود می

-ها،  ح امتیازات، مهاارتداند ک  شامل فرنیندها، فناوریمی دان  مفید و مستندسازی شده

 داران اسات. پژوهراگرانکنندگان و سهامهای کارکنان و اطلاعات مربو  ب  مرتریان، عرض 

رابطا   نیمیزان بالای یاادگیری ساازما با ف ری سازمان بالای سرمایۀ سطوح ک  اندداده نران

 باار ایاان، (. علاااوه55 ، ص.8318 زاده، بیباای درنبااادی و ابااراهیم ،زادهدارد ) قربااانی

 مارتبط اماا مجازا دو پدیادۀ دربرگیرنادۀ سازمانی دان  مدیریت کرد ( عنوان6008)5بنتی 

 هاایموجاودی و هااجریاان .ف ری سرمایۀ موجودی و سازمانی یادگیری هایجریان، است

 تمایال دارناد، دانا  برای جذب زیادی قابلیت ک  هاییسازمان زیرا ؛اند وابست هم ب  دان 

 را ساازمانی یادگیری و سرمایۀ ف ری او ترتیباینب . دارند نن انترار و استفاده ب  نیز زیادی

 اتفا  زمانی یادگیری سازمانی کرد، ( مطرح8118هابر ) ک طورهمان همچنین .داندمی مرتبط
                                                           
1. Lee 

2. Nwankpa, & Roumani 

3. Nevis 

4. Marr, & Schuima 

5. Bontis 
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 کا  اسات دانری سازمانی، لازمۀ یادگیری یعنی کند؛ کسب را لازم دان  نیسازما ک  افتدمی

 سارمایۀ ساازمانی، لازماۀ یاادگیری دیگر عبارت ب  شود؛می جذب یا خلح کارکنان سوی از

 یاادگیری ف اری، سرمایۀ بر  اکم رابطۀ ( ب  بررسی8313ف ری است. عباسی و هم اران )

 تاأثیر ف اری سارمایۀ کا  است این بیانگر پژوه  هاییافت وری پرداختند، بهره و سازمانی

 .دارد بر یادگیری سازمانی داریمعنی مثبت

 تباادل، بهتار و کارنمادتر بارای فرنیناد ساازمان یاک ایروی  توانایی را هوش سازمانی

هاای  فعالیات در تاراثاربخ  و گیاری کااراتدمیم از  مایت منظور ب  استدلال و سنج 

. کنادمی تعری  سازمان( عملیات کنترل رهبری و هدایت، دهی،سازمان زی،ریبرنام  ویژهب )

 بسایاری طر  ب  تواندمی و است سازمان یک قابلیت ف ری سازمانی هوش دیگر، عبارت ب 

(. 6001بهبود یابد )جاناا،  گذاریسرمای  و مری خط جدید، بهبود ت نولوکی پذیرش مانند

فرنیناد یاادگیری اشااره  و سازمانی هوش بین پیوند ب  نظری طورب  سازمانی هوش متون در

 یااد قاادر اسات ک  است سازمانی اساساً هوشمند، سازمان یک متون، این برطبح. است شده

 (.54 ، ص.8318بگیرد )خورشید و پاشازاده، 

-عنوان فرنیندی ک  اعضای تیم پای ( یادگیری تیمی را ب 8316) سنگ  یادگیری:فرهنا 

گو همچناین باعاث وگفات شوند.گذارند و وارد مر ل  ت لم مرترک میر میها را کنافرض

ی شاود. با  شناساای ،هایی ک  یادگیری را بااور ندارنادخواهد شد ک  الگوهای تعامل در تیم

 دانا  اجرای و است مبتنی هاتیم بر هم و افراد بر هم مستمر یادگیری اعتقاد فیلیپ ، فلسفۀ

 ایمجموعا  بیاانگر سازمانی قابلیت یادگیری ،8کرایتنر نظر ب  .دشومی ترویح شده، فراگرفت 

 ک  تاس هافرنیند و ت نولوکی ی هایمهارت خاص دان  معنای ب  ک  بارز هایشایستگی از

 سازد. روشمی توانا خود محیط با انطبا  برای را نن و کرده خود متمایز رقبای از را سازمان

 یاادگیری نن طی کنندمی تلاش هاسازمان ک  است متعددی ات ال بیانگر یادگیری از نظر او،

 فرهناا، تأثیر تحت طور مستقیم ب  یادگیری هایروش مدل، این اساس بر. دهند افزای  را

                                                           
1. Kreitner 
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( مدلی ارائ  کرد دارای پان  6006دارند. مارکوات ) قرار نن گذشت  تاریخ یا و سازمان تجرب 

طور پویا ب  هام وابسات  و م مال   و فناوری ک  ب یادگیری، سازمان، افراد، دان زیرسیستم،

های ساازمان یادگیرناده عنوان لوازم و زیرساختب ی دیگر هستند و همانند یک سیستم باز، 

 یادگیرناده ساازمان ادالی زیرسیساتم نیند. از نظر مارکوات، زیرسیستم یادگیری،میشمارب 

-مادل سیستمی، تف ر هایمهارت دهد.می رخ سازمانی و گروهی فردی، سطوح در ک  است

 عنادار گفتماان، و مراترک انادازچرام هدایتی،خود یادگیری فردی، شایستگی ذهنی، های

ای ایجااد ( بار8114) 8جاان ردیناا .هساتند سازمانی  داکثرسازی یادگیری برای ضروری

یاادگیری را  رعت یادگیری، عماح یاادگیری و گساترۀس  عامل س قابلیت یادگیری سازمانی،

 یاک کا  هااییسازمان (.6006، 6، استمبرگ، اس یریجا و دیموس ی)اس رلاواج شماردمیبر

 ادالاح در نیاز و دان  دستیابی، انتقال خلح، در باشند، کرده ایجاد را یادگیری قوی فرهنا

 کنند.می عمل خوبی ب  جدید هایبین  و دان  بازتاب جهت در رفتارها

هاا، ( فرهناا ساازمانی را نظاامی از ارزش8111هاروی و هم ااران ) فرهنا سازمانی:

هاای دانند ک  در تعامل با افراد، سااختار و نظااماندیریدن و تف ر مرترک می باورها و شیوۀ

تغییرپاذیری،  (.8318دهاد )ناادری خورشایدی، سازمان، هنجارهاای رفتااری را شا ل مای

،  3و میرارا )دنیسون ستامهم فرهنا سازمانی یادگیرنده های ویژگی خطاپذیری و نوگرایی

 نن در یاادگیری کا  چاارچوبی و فضا یعنی ؛سازمان زیرسیستم (. مارکوات604 ، ص.8115

اجزایی از قبیل فرهنا،  دارای وداند می یادگیرنده سازمان سیستمخرده دهد را دومینمی رخ

طاور با  یاادگیری هاایروش (6006) 4مادل کرایتنار اساس بر. انداز و استراتژی استچرم

و  دارناد. یوناا قارار نن گذشت  تاریخ یا سازمان تجرب  فرهنا سازمان، تأثیر تحت مستقیم

پیرتاز واقاع در چهال کراور  هاردد سازمان یادگیرندۀ( در تحقیقی ک  در چ8111)  5پاوید
                                                           
1. John Redding 

2. Skerlavaj, Stemberger, Skrijar, &, Dimovski 

3. Denison  &  Mishra 

4. Kreitner 

5. Yeung, & Pavid 
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پردازی کردند کا  زمیناۀ کساب و کاار جهان انجام دادند، مدل خود را ب  این دورت مفهوم

علااوه بار  های دنعتی استراتژی کسب و کار، فرهنا کسب و کار و ویژگیهالف شامل مؤ

باعث کارایی عمل ارد کساب  سازمانی نیز اثر مستقیم، از طریح اثرگذاری بر قابلیت یادگیری

 رفتااری تغییارات شامل ک  است سازمانی فرایندی یادگیری ،بنابراینشود. و کار سازمان می

هایی ک  دارای فرهنا بااز  ( سازمان8111ز دیدگاه دنتون )همچنین ا .است سازمانی و فردی

 کنند.تر عمل میپذیر هستند، در فرایند یادگیری سازمانی نیز موفحو انعطاف

 واقعیت از  رکت برای سازمان عملی طرح ( استراتژی را8112هیت ) استراتژی سازمان:

تقاد اسات وجاود اساتراتژی ( مع8111داناد. دنتاون )سازمان می اندازچرم سوی ب  موجود

 کند.سازمانی، در قابلیت یادگیری سازمانی نق  ایفا می ریزی شدۀبرنام 

انداز و نرمان مرترک را ب  عناوان عامال ( چرم8316سنگ  ) :مرترک انداز و نرمانچرم

بخا  ای کا  هماواره الهاامو نن عبارت است از ایدهداند تأثیرگذار بر یادگیری سازمانی می

یعنی ظرفیت ایجاد یاک تداویر و نرماان مراترک از  ها در زمینۀ رهبری بوده است؛نسازما

ب  عبارت دیگر، نرمان مراترک نظمای اسات کا  تداورات  .دنبال نن هستیم ای ک  ب نینده

فردی را ب  تدورات گروهی تبدیل نموده و سبب همسویی انرکی و توان افاراد در راساتای 

بار یاادگیری  انداز سازمانی روشان( نق  چرم8111نتون )د. دشوتحقح اهداف سازمان می

نیا عملیاات مهندسای  ک  لسؤا( با طرح این 8112) 8توماس کند. کالینسازمانی را تأیید می

، نتیجا  گرفات کا  شاودمجدد کسب و کار ب  تغییر در قابلیت یادگیری سازمانی منجر مای

 طاوربا  را ابعاد ساازمان و همۀ ، مقطعی و موضعی استمهندسی مجدد فرنیند کسب و کار

 در مراتریان هااینیااز و انادازچرم بعضاً ارتبا  و دهدنمی تغییر مدت دراز در و زمان هم

 تحات را ساازمان ابعااد تماام یادگیری ک در الی گیردنمی قرار توج  مورد مجدد مهندسی

های مرتریان و نیازمندیانداز سازمان چرم تأثیر ،بنابراین الگوی تعاملی .دهدمی قرار پوش 

(. در مادل 300 ، ص.8318خورشایدی،  در قابلیت یادگیری سازمانی را ارائ  نماود )ناادری

                                                           
1. Colin &Thomas 
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قارار  تاأثیرتحت  نرمان مرترک وسیلۀ( فرنیند یادگیری سازمانی ب 8115و هم اران ) نوی 

 گیرد. می

رساز بار فرنیناد ای کا( نرمان مرترک را ب  عنوان عامل زمین 6002مورال  و هم اران )

 کنند. یادگیری سازمانی معرفی می

کا  اهمیات  و ادالی ساازمان دانسات  ذاتی باورهای مرترک را های( نرمان8112هیت )

 سزایی در قابلیت یادگیری سازمانی دارد. ب

 در عامل پن  این. است دان  کاربرد انترار و پالای ، ثبت، ایجاد، فرایند مدیریت دان ،

 فاراهم را باازخورد و نماوزش مجادد نموزش، زمینۀ سازمان یک برای ان مدیریت د  وزۀ

-مایاستفاده  سازمان هایقابلیت ا یاء و انترار ثبت، پالای ، ایجاد، برای معمولاً ک  نوردمی

 .(665 ، ص.6004 ، 8)بُس  شود

 ساازمان ک  دربرد میدان  نام  ( در بحث مدیریت دان ، از زیرسیستم6006مارکوات ) 

 شااملسیساتم خرده ایان. دارد اشاره سازمان در دان  ایجاد و کسب مدیریت ب  ادگیرنده،ی

 اسات. عنادار دانا  کاارگیری با  و نرار انتقال، کاوی،داده تحلیل و ذخیره، خلح، کسب،

 مساتقل و متاوالی کا ایان جایب  هستند و تعاملی مستمر سازمانی، یادگیری دان  گانۀش 

-ب  موفح، یادگیرندۀ هایو سازمان است یادگیرنده سازمانتپندۀ  قلب دان ، مدیریت. باشند

 .کنندمی هدایت مرا ل، این همۀ طریح از را و فناوران ، دان  یافت نظام طور

یااادگیری سااازمانی  عقلااانی را عاماال و توانااایی داناا  ماادیریت ( نیااز6003فیلیااپ  ) 

 ترویح عقلانی توانایی توسعۀ برای کمرتر مسئولیت ب  کارکنان ، همۀشمارد ک  طی ننبرمی

  .گردندمی

                                                           
1. Bose 
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 دیادگاه یک عنوان ب  یادگیری سازمانی و دان  مدیریت بین بررسی در (6003) 8هاولند

-بهاره هدف ارتقااء با یادگیری و دان  مدیریت تلفیح: داردمی چنین بیان المللیبین توسعۀ

 سازمانی مهم است.  وری

ها مجبور هستند ک  نونوری پایاداری در مروزه سازمان( دریافت ک  ا8111) 6چائو هانا

مدیریت داشت  باشند ک  ادول نونوری از طریح یادگیری مستمر کسب شاده و یاادگیری از 

 نید.وجود میطریح تسهیم دان  در بین کارکنان و مرتریان ب 

 بایاد و توانندمی دان  مدیریت و سازمانی یادگیری معتقد است (6088) 3گورلیا کارل 

 عمیاح یاادگیری چرخاۀ وجود ب  یادگیرنده سازمان یک برای کارایی، و شوند ترکیب هم با

در مادل یاادگیری ساازمانی  است. همچنین نیاز درون سازمان در اطلاعات و دان  با همراه

در فرایند یادگیری  نق  مهمی و انتقال دان  و نگاهی خارجی ( کیفیت، ایجاد8111دنتون )

 .سازمانی دارند

( توانمندی و قابلیت افراد عبارت اسات 8316طبح تعری  سنگ  ) توانمندسازی کارکنان،

تار تار و عمیاحهای شخدی خود را روشناز نظامی ک  در نن فرد ب  دورت مستمر دیدگاه

دهاد و کند، دبر و بردباری خاود را گساترش مای، انرکی و توان خود را متمرکز میدکنمی

های یابد. با چنین تعریفی، تسلط و تواناییمیغرض دررا مندفان  و بیبالاخره نن   واقعیات 

 شخدی، ی ی از ارکان اساسی یادگیری سازمانی است.

کا   رساید نتیج  این سازمانی، ب  یادگیری و کارکنان توانمندسازی رابطۀ با مطالع  شفی 

دارد  وجاود داریعنایم ارتباا  نناان ساازمانی یادگیری با کارکنان توانمندسازی عوامل بین

 یاادگیری فرهناا خلح ب  توانمندسازی، ک  کرد پژوهری بیان در نیز فترمن(. 8315)شفی، 

(. ماورال  و 135، 6005،  4نلمیاداو  کناد )فارایمای کماک گاروه و جامعا  یا سازمان در

                                                           
1. Hovland 

2. Hong  

3. Gorelick  

4. fry & Almeida 
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عناوان عامال شخدای و توانمندساازی کارکناان با  هایقابلیت ( از توسع 6002هم اران )

 کنند.ای کارساز بر فرنیند یادگیری سازمانی یاد میزمین 

 ( شاامل6006فناوری در مدل سیستمی مارکوات ) زیرسیستم :اطلاعات فناوری و سیستم

 و دساتیابی ام اان کا  اسات اطلاعاتی ابزارهای و هاشب   سازیی پارچ  و پرتیبانی سیستم

 و ال ترونی ای ابزارهاای شاامل ساتمزیرسی این. کندمی را فراهم یادگیری و اطلاعات تعادل

 بار مبتنای هم ااری و ایرایانا  کنفاران  ساازی،شابی  قبیل از یادگیری پیررفت  هایروش

 مادیریت کردن کاربردی از عبارت فناوری سیستم زیر ادلی جز دو. است ایپرتیبانی رایان 

 باشد.می یادگیری توسع  و دان 

 با  ساازمانی یاادگیری بر اطلاعات فناوری ثیرتأ بررسی ضمن( 6002هم اران ) و 8رئال

 یادگیری فرایند ایجادکنندۀ و توانمندساز یک نق  در اطلاعات ک  فناوری رسیدند نتیج  این

 کا  دهدمی قرار تأثیر تحت را سازمان ویژۀ ت نولوکی ی هایقابلیت و کندمی عمل سازمانی

 ( معتقدناد در ساطح8114ت )اسات.کارل و کنا ساازمان بهتار تجاری عمل رد نن، محدول

تواناد نقا  هاای ماورد نیااز در ساازمان، مایفنااوری یادگیری سازمانی، انتخاب و توسعۀ

 گاردش و نقا  مهمای در  رکات های اطلاعاتی نیزاثرگذاری داشت  باشد. همچنین سیستم

 (.65 ، ص.8112و در نهایت یادگیری سازمانی دارند )هیت،  سازمان در اطلاعات

چاارچوبی اسات کا  چگاونگی طرا ای  پاذیر و بااز ساازمانسیستم انعطافو ساختار 

هاای یی با  چاال گوپاساخسازمان، نحوه اتخاذ تدمیم و چگونگی فرنیند ارتباطات را در 

 نداشتن(.  رسمیت8111پاوید، )یونا و د کنمیمحیطی و کنترل رفتار درون سازمان بررسی 

 اساتهاای یادگیرناده ازمانی منعط  در سازماندو ویژگی مهم ساختار س ،و نامتمرکز بودن

پاذیر، در قابلیات یاادگیری ( وجود ساختار انعطاف8111) 3در مدل دنتون .(6004، 6)اوتنبلد

 است. مؤثرسازمانی 

                                                           
1. Real 

2. Ortenblad  

3. Denton 
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های بسیار عمیح و یا  تی های ذهنی، انگاشت( مدل8316از نظر سنگ  ) ی:های ذهنمدل

با   گذارند.عمل ما در مقابل نن اثر می دنیا و نحوۀ ستند ک  بر فهم ما ازتداویر و اش الی ه

بار عمل ارد  هاننهای ذهنی خود و اثری ک  بسیاری از مواقع ما نسبت ب  مدلاعتقاد سنگ ، 

ای اسات در درون افاراد کا  باعاث سامان  ف ر سیستمیت گاهی کامل نداریم.نگذارند، ما می

را در سااختاری هماهناا از  هااننو  ی پارچگی قواعد و اجزای مختل  یک سازمان شاده

 کند.مبانی نظری و عملی ترکیب می

یادگیرناده و اثرگاذار در قابلیات  هاای ساازمانلف ( تف ر سیستمی را از مؤ8316)سنگ  

و درک سیساتم با  داورت  ک  از طریح نگرش ب  هریک از اجازاداند یادگیری سازمانی می

 شود.یک کل فراهم می

یاادگیری، ساازمان، افاراد،  دارای پن  زیر سیستم( نیز سازمان 6006ت )ب  اعتقاد مارکوا 

طور پویا ب  هم وابست  و م مل ی ادیگر هساتند و همانناد یاک دان  و فناوری است ک  ب 

در مادل  نیناد.های سازمان یادگیرنده با  شامار مایسیستم باز، ب  عنوان لوازم و زیرساخت

قارار  تاأثیرتف ر نظامناد تحات  وسیل یری سازمانی ب ( فرنیند یادگ8115نوی  و هم اران )

 گیرد. می

سیساتماتیک در یاک ساازمان را عامال  و تف ار ( برخاورداری از بیان 6003فیلیپ  )

 بار مبتنای گذاریهدف و استراتژی ی هدایت روند رهبر،نن  داند ک  دریادگیری سازمانی می

 .دهدمی انجام رقابتی موقعیت درنظرداشتن با را واقعیت

(، نوع ارتبا  درون سازمانی را عامال دیگار یاادگیری 6003فیلیپ  ) سازمانی: ارتباطات

 کا  عاواملی و یابادانترار  سازمان کل در نزاد و باز ارتباطات چنانچ  است. سازمانی دانست 

سازایی در افازای  قابلیات یاادگیری  تواند سهم با، میشود رفع شوند،می ارتباطات از مانع

 مانی داشت  باشد.ساز



 پانزدهمسال      مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                                          92

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بر یادگیری سازمانی مؤثرمدل مفهومی عوامل  -1شکل 

وهیگر فردی  سازمانی 

 

سطح 

 عوامل

 استانداردهای-

 عمل رد، روشن

 افراد، انگیزه -

 هایمهارت-

 نموزش نموزشی

 دهنده،

 کافی بازخورد-

 ...و

 رهبری تحول نفرین.-

 ۀ ف ری.سرمای - 

 هوش سازمانی. -

 فرهنا یادگیری.    - 

 فرهنا سازمانی.  -

 استراتژی سازمان.  -

 مرترک. انداز و نرمانچرم -

 مدیریت دان . - 

 توانمندسازی کارکنان.  – 

 اطلاعات فناوری و سیستم -

پذیر و ساختار و سیستم انعطاف- 

 باز سازمان. 

 های ذهنی. مدل -

 تف ر سیستمی. -

 سازمانی و ... رتباطاتا - 

 گروهی اهداف-

 قابل و روشن

 درک،

 و هامسئولیت-

 تعری  هاینق 

 شده،

 روشن ساختار-

 وظای ، و فرایندها

گروه  پیوستگی -

 و...

 متغیرها

یادگيری 

 سازماني
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 پژوهش روش. 3

باا  نتای  کمی از چنادین مطالعا  برای ترکیبنماری های ای از روشمجموع  8فراتحلیل

 ،6)لیپسی و ویلساون باشدای خاص میکلی از دان  تجربی در  وزه ای خلادتولید هدف 

شود فا  افتاده، استفاده میهایی از علم ک  انباشت دان  زیادی ات(. این روش در  وزه6008

عامال بار عامال دیگار را در تعادادی از  تأثیرهی از عوامل را بر مورد خاص یا گرو تأثیرتا 

موضاوع  در فراتحلیال، پیراینۀ(. 535 ، ص.6001 3، کرکران و پیلای،)لیتل تحقیقات بسنجد

گیرد تا مرخص شود ک  در تحقیقات گذشات ، اثار یاک متغیار قرار می 4مندنظام مورد مرور

این فراتحلیل نیاز ابتادا باا روش  (. در45 ، ص.8316روی متغیر دیگر چقدر است )هومن، 

مند، از نظر انواع میزان هم اری محققان، روش تحقیح مقالات و نوع ابازار متغیار مرور نظام

هر یک از متغیرها بررسی شده اسات.  5اثر ، اندازۀمنداز مرور نظامشدند. بعد وابست  بررسی 

-ای است ک  اهمیت اثر نزمایری یا شدت رابط  بین دو متغیر را منع   مایاثر نماره اندازۀ

اثار مطالعاات مختلا  باا هام  و سپ  اندازۀد شومیاثر هر مطالع  محاسب   کند. ابتدا اندازۀ

بین دو متغیر یا اثر نزمایری در چند مطالع   ی رابطۀاثر کل دازۀشوند و در نهایت انمقایس  می

 گیری شاودثیرگذاری نن اثر نزمایری یا رابط  بین دو متغیر نتیج شود تا درباره تأمحاسب  می

 هاای(. در ایان تحقیاح نیاز مرخدا 6001 ، 2، هدگ ، هیگین  و روت استیناستین)برون

 تبدیل اثر اندازۀ ب  نماری هایسایر داده و میانگین و هانماره استخراج و کدگذاری، مطالعات

 د. ش و تفسیر ترکیب هم با اثرها اندازۀ در نهایت، و

مراب  تحقیقات مقطعی است کا  در نن موضاوع ماورد  ،این روشنماری  جامع  و نمونۀ

 31)مقالااتی  ست. جامع  نماری تحقیاح  اضار، کلیاۀمطالع  ب  جای افراد، نتای  تحقیقات ا

                                                           
1 .Meta-analysis 

2. Lipsey, & Wilson 

3. Littlel, Corcoran, & Pillai 

4  . Systematic review 

5  . Effect size 

6. Borenstein, Hedges, Higgins, & Rothstein 
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با موضوع یادگیری سازمانی است کا  در مجلاات معتبار وزارت علاوم، تحقیقاات و مقال ( 

 31 ،چااپ شاده اسات. در نهایات 8314سال اول  ش  ماهۀتا پایان  8314فناوری از سال 

دهد کا  یاادگیری نران می 8(. نتای  جدول 8مقال  با معیار مورد نظر انتخاب شدند )جدول

دردد مورد بررسی قرار گرفتا  اسات.  65جامع  کارکنان دانرگاه با سازمانی بیرتر بر روی 

 .شدندبیرتر بررسی  (دردد 5/86) ت علمیئبعد از نن اعضای هی
 

 کمیت تحقیقات یادگیری سازمانی  -1جدول 

 درصد تعداد جامعه آماری

 5/65 80 کارکنان دانرگاه

 5/86 5 اعضای هیات علمی

 80 4 کارکنان سازمان تربیت بدنی

 80 4 کارکنان جهاد کراورزی

 1 3 کارکنان بیمارستان

 1 3 کارکنان بانک

 1 3 های خودروسازکارکنان شرکت

 1 3 های پتروشیمیکارکنان شرکت

 5 6 کارکنان نموزش و پرورش

 5 6 کارکنان ادارات دولتی

 800 31 جمع کل

 

 محاسبات انجام برای 8جامع حلیلفرات از برنام  کدگذاری، از پ ها، منظور تحلیل دادهب 

 اثار انادازه با  6وولا  هاای فرماول طریح تحقیح از فرضیات .دش استفاده فراتحلیل نماری

 تفسایر بارای همچنین. شدند تحلیل 3اشمیت و هانتز روش ب  اثر هایاندازه ترکیب تبدیل و

 .(2)جدول  استفاده گردید  4 از جدول کوهن اثر اندازۀ
                                                           
1. Comprehensive meta-analysis 

2. Wolf 

3. Haunter, & Schmite 

4  . Cohen 
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 هشهای پژویافته. 4

  تحقیاح نتاای مند و فراتحلیل ارائ  شاده اسات.های تحقیح در دو بخ  مرور نظامیافت 

تحلیلی بوده اسات و روش دیگاری مقال  مورد بررسی، تودیفی 31 ۀهم ک  روشنران داد 

 در این  وزه برای بررسی یادگیری سازمانی استفاده نرده است.

ورد( تحقیقات توسط س  محقاح انجاام م 81) دردد 42دهد ک  نران می 6نتای  جدول 

مورد( و تحقیقات  2دردد ) 82بعد از نن، تحقیقات دو و چهار نفره هر کدام با  گرفت  است.

 های بعدی قرار دارند. لویتومورد( در ا 5دردد ) 86دارای یک محقح با 
 

 توزیع وضعیت همکاری در تحقیقات یادگیری سازمانی -2جدول 

 درصد تعداد محققان

 86 5 ک نفری

 82 2 دو نفر

 42 81 س  نفر

 82 2 چهار نفر

 80 4 پن  نفر

 800 31 جمع کل

 

 نراان (3)جادول  ابزار سنج  متغیر یادگیری ساازمانی  سب بر تحقیقات مرور نتای  

 نامۀپرس . است یادگیری سازمانی خیلی بالا ب  مربو  ابزار سنج  در مطالعات ک  دهدمی

ماورد( دارای  2) درداد 5/85نی  هم با  نامۀپرس  و مورد( 84) دردد 36 ساخت  بامحقح

 80گاومز هار کادام باا  نامۀمارسیک و پرسا  و وات ینز نامۀمیزان هستند. پرس  نبیرتری

 های بعدی قرار دارند. مورد( در اولویت 4دردد)
 

 توزیع ابزار سنجش متغیر یادگیری سازمانی -3جدول 

 درصد تعداد روش تحقیق

 36 84 ساخت محقح نامۀپرس 

 5/85 2 نی نامۀ پرس 
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 3ادامه جدول 
 درصد تعداد روش تحقیق

 80 4 نامۀ وات ینز و مارسیکپرس 

 80 4 نامۀ گومز پ پرس 

 5 6 نامۀ چیواپرس 

 5/6 8 هم اران و نامۀ ایسلامپرس 

 5/6 8 نامۀ نم پرس 

 5/6 8 گریفین و نامۀ رافرتیپرس 

 5/6 8 نامۀ مارکوارتپرس 

 5/6 8 سویرزک و نامۀ فامپرس 

 5/6 8 نامۀ کریرناپرس 

 5/6 8 نامۀ لورایانپرس 

 5/6 8 هم اران و نامۀ تئوپرس 

 5/6 8 هم اران و نامۀ جوپرس 

 800 31 جمع کل

 

یاادگیری ساازمانی در  بار( مساتقل متغیرهاای) اثرگذار بندی متغیرهایطبق  و استخراج

 در ایان رابطا  بررسای شاده اسات متغیار 62 تااکنون دهد ک مینران  شده مرور یقاتتحق

سازمانی هر کادام  ف ری و فرهنا متغیر مورد بررسی مربو  ب  سرمایۀبالاترین  .(4)جدول 

اناد. بعاد از ایان دو متغیار، متغیرهاای بار در فرضیات تحقیقات مورد بررسی قرار گرفتا  6

دانا  و   ضاور و متغیرهاای مادیریت 4نفرین هر کدام باا ولتح سازمانی و رهبری هوش

 اند.بار نزمون شده 3کارکنان هر کدام  سازی توانمند
 

 بررسی متغیرهای تحقیقات یادگیری سازمانی -4جدول 

 تعداد متغیر ردیف تعداد متغیر ردیف

ف ری سرمایۀ 8  6 هوش هیجانی 84 6 

سازمانی فرهنا 6  8 نیپذیری سازماجامع  85 6 
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 4ادامه جدول 
 تعداد متغیر ردیف تعداد متغیر ردیف

 8 های عاطفیقابلیت 82 4 هوش سازمانی 3

 8 رهبری مرارکتی 86 4 رهبری تحول نفرین 4

 8 اعتماد سازمانی 81 3 مدیریت دان  5

 8 فرهنا یادگیری 81 3 توانمند سازی کارکنان 2

 8 رهبری معنوی 60 6 رضایت شغلی 6

مرترک نرمان 1  8 مرتریان رضایت 68 6 

 8 تسهیم دان  66 6 نظامند تف ر 1

 8 انتقال دان  63 6 ساختار سازمانی 80

دیتوسعۀ قابلیت های شخ 88  8 اعتماد سازمانی 64 6 

 8 کیفیت زندگی کاری 65 6 فرهنا سازمان یادگیرنده 86

 8 فناوری اطلاعات 62 6 تعهد سازمانی 83

 

مورد از بیراترین  2(، 5)جدول یرهای مرتبط با یادگیری سازمانی ثر متغا فراتحلیل اندازۀ

  دهد.های اثر متغیرهای اثرگذار بر یادگیری سازمانی را نران میاندازه

داری ایان نزماون اسات. ی، نتای  نزمون همگنی نران دهندۀ معنیدر متغیر هوش سازمان

 و مناساب نیسات ثابت اثر مدل با هاننیح تلف اند وناهمگون زیادی  د تا مطالعات البت  این

 کا  دهدنران می نزمون این واقع،در. استفاده کرد نتای  ترکیب برای تدادفی اثر مدل از باید

-مرخدا  و هاویژگی هوش سازمانی با یادگیری سازمانی از لحاظ رابطۀ ب  مربو  فرضیۀ 4

دهد ک  هوش سازمانی باا ران میهستند. نتای  اثرات تدادفی ن بسیار متفاوت مطالعات های

دار است. این انادازه مثبت و معنی، 62/0معادل  فرضی  بررسی شده 4ی سازمانی  در یادگیر

ف ری  ازمانی در  د بالاست. ضمناً رابطۀ سرمایۀاثر ترکیبی بین هوش سازمانی با یادگیری س

  د بالا است. معنی دار و در ، مثبت،64/0فرضی  برابر  6نی در با یادگیری سازما
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 اشمیت روش به( تصادفی ترکیب اثرات) اثر اندازۀ ترکیب روش به پژوهش فراتحلیل هاییافته -5 جدول

 هانتز و

 آماره

 متغیر مستقل

تعداد 

 مطالعه

اثرات 

ترکیبی 

 ثابت

اثرات 

ترکیبی 

 تصادفی

اطمینان فاصله

 اثرات ثابت

اطمینان  فاصله

اثرات 

 تصادفی

آزمون 

 همگنی

درچه 

 دیآزا

 3 2/66* 25/0-14/0 62/0-18/0 62/0* 61/0* 4 هوش سازمانی

 2 8/304* 58/0-16/0 65/0-10/0 64/0* 66/0* 6 ف ری سرمایۀ

 6 6/83* 54/0-64/0 23/0-/60 25/0* 22/0* 3 توانمندسازی کارکنان

 3 4/40* 58/0-62/0 51/0-25/0 24/0* 26/0* 4 رهبری تحول نفرین

 2 3/823* 35/0-61/0 20/0-21/0 28/0* 24/0* 6 سازمانی فرهنا

 6 6/18* 80/0-14/0 28/0-60/0 56/0* 22/0* 3 مدیریت دان 
 است. 05/0ب  معنای معنی دار بودن در سطح  *
 

توانمندساازی کارکناان باا یاادگیری  ، اثارات ترکیبای رابطاۀ5های جادول با توج  یافت 

مگنای و است. همچنین با توج  با  نزماون ه و در  د بالا 25/0مطالع  برابر  3سازمانی در 

فرضی  برابار  4نفرین با یادگیری سازمانی در اثرات ترکیب تدادفی، رابطۀ بین رهبری تحول

باین  (، رابطاۀ2ود. با توج  ب  جدول تفسیر اندازۀ اثر کوهن )جدولدار ب، مثبت و معنی24/0

 ست. توانمندسازی کارکنان با یادگیری سازمانی در  د بالا ا
 

 (1711کوهن،)ها جدول توزیع طبقات اندازه اثر بر مبنای برآورد آماره -6جدول 
 dمقدار  rمقدار  اثر معنی اندازۀ

 5/0کمتر از  3/0کمتر از  اثر کم ندازۀا

 1/0تا  5/0از  5/0تا  3/0از  اثر متوسط اندازۀ

 و بیرتر 1/0 و بیرتر 5/0 اثر زیاد اندازۀ

 

ساازمانی باا یاادگیری  دهد کا  رابطا  در فرهناای تدادفی نران مینتای  اثرات ترکیب

شاود. بالاا ارزیاابی مایدار بودکا  در  اد ، مثبت و معنی28/0مطالع   دود  6سازمانی در 



 19                               ... سازماني یادگيری بر مؤثر عوامل واکاوی و تحليل                         اولشمارة 

 

باین مادیریت دانا  باا  مگنی و اثرات ترکیب تدادفی، رابطاۀوج  ب  نزمون ههمچنین بات

  با  جادول تفسایر توجادار بود. بات و معنی، مثب56/0فرضی  برابر  3یادگیری سازمانی در 

 (، رابط  بین مدیریت دان  با یادگیری سازمانی در  د بالا است.2اثر کوهن )جدول اندازۀ

 و پیشنهادها گیرینتیجه. 5

با  ساازمان  (8100وبار )از سازمان بروکراتیک ماک  ،دلیل سیر تحول سازمان  ب امروزه

(، 8110پیتار سانگ  ) در نهایت تر یل سازمان یادگیرندۀ ( و8150عمل ردمحور پیتر دراکر )

وج  ب  اهمیات مبحاث بات ،بنابراینوجود گذاشت  است.  عردۀمفهوم یادگیری سازمانی پا ب 

تارین ای ی ی از مهامب  ش ل فزاینده یادگیری سازمانی تحلیل و واکاوییادگیری سازمانی، 

در مطالعاات مختلا ، ایان ساازه باا هاای اخیار باوده اسات و هاای مطالعااتی ساال وزه

 استده ششناختی و دیدگاه تئوری سازمانی تحلیل ، روانشناختیجامع روی ردهای مختل  

ند. تحقیح  اضر با اساتفاده از اهثر بر یادگیری سازمانی را بررسی کردمؤامل ک  انبوهی از عو

ساازمانی  گذار یادگیریترین عوامل اثرتحقیقات، درددد بررسی مهماین روی رد ترکیبی ب  

 با مرتبط دان  از سطحی ب  پرداختن ما هدف باشد.در تحقیقات مرور شده در این  وزه می

 منطباح نن چندبعادی ماهیات باا کا  است گیریاندازه ابزار یک توسعۀ و سازمانی یادگیری

 .باشد

یلای باوده تحلمقال  مورد بررسی، تودیفی 31 همۀ روش نتای  مرور نظامند نران داد ک 

 36 ساخت  بامحقح نامۀدردد تحقیقات توسط س  محقح انجام گرفت  است. پرس  42است. 

ر دارای بیراترین میازان هساتند. بیراترین متغیا دردد 5/85نی  هم با  نامۀپرس  و دردد

باار در فرضایات  6ساازمانی هار کادام  ف اری و فرهناا مورد بررسی مربو  با  سارمایۀ

 .  نداشدهتحقیقات بررسی 

 4در کا   ساازمانی باا یاادگیری ساازمانی هاوش رابطۀدهد ک  نتای  فراتحلیل نران می

 . نتای  تحقیاح خورشاید و پاشاازادهدار استمثبت و معنی 62/0مطالع  بررسی شده، معادل 
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، بگیارد یاد قادر است ک  است سازمانی اساساً هوشمند، سازمان ک  بر طبح نن، یک (،8318)

فرضی  برابار  6ف ری با یادگیری سازمانی در  سرمای  رابطۀهمچنین .   استگویای این رابط

 و ( سارمایۀ ف اری6008)8بنتای  کا همچناان دار و در  د بالاا اسات، مثبت و معنی64/0

 ،(8313عباسای و هم ااران ) پژوه  هاییافت همچنین داند. می مرتبط را سازمانی یادگیری

 . دارد بر یادگیری سازمانی داریمعنی مثبت أثیرت ف ری سرمایۀ ک  است این بیانگر

مطالعا ،  3ساازمانی در رابط  توانمندسازی کارکنان با یادگیری ، فراتحلیلبراساس نتای  

، 6005، فارای و هم ااران: 8316)شافی:  ساایر تحقیقاات و در  د بالاا اسات. 25/0برابر 

 ساازمانی، با  یاادگیری و ارکنانک توانمندسازی رابطۀ با مطالعۀ (6002مورال  و هم اران: 

 ارتباا  نناان ساازمانی یاادگیری باا کارکناان توانمندسازی عوامل ک  بین رسیدند نتیج  این

ای کارسااز بار فرنیناد عنوان عامل زمین ب دارد و از توانمندسازی کارکنان  وجود داریمعنی

نفارین باا لبین رهبری تحورابطۀ  دست نمده، براساس نتای  ب کنند.یادگیری سازمانی یاد می

ادبیات نظری موجاود نیاز،  دار بود.، مثبت و معنی24/0برابر  ،فرضی  4یادگیری سازمانی در 

را از  کننادمای نقا  ایفای سازمان اهداف تحقح برای مدیران ک  چگون رهبری و این سبک

 ،فیلیاپ  ؛8313 ،عس ری و هم اران ؛8112 ،عوامل مهم در این زمین  برشمرده است )هیت

باین مادیریت  رابطاۀ همچناین (.664-634، ص. 6084 ،رومانی و نوانپ  ؛6006 ،لی ؛6003

 دانا ، مادیریتدار باود. ، مثبت و معنای56/0فرضی  برابر  3دان  با یادگیری سازمانی در 

و  یافتا نظاام طاوربا  موفاح، یادگیرناده هاایو ساازمان است یادگیرنده سازمان تپنده قلب

 طبح تحقیقات پیرین، مادیریت .کنندمی هدایت مرا ل، این همۀ طریح از را دان فناوران ، 

 ،فیلیاپ  ؛8111 ،شاود )دنتاونشمرده میمل یادگیری سازمانی برعقلانی، عا و توانایی دان 

 مراترک مسائولیت ب  کارکنان هم  ( ک  طی نن6088 ،گورلیا کارل ؛6003 ،هاولند  ؛6003

 وجاود ،یادگیرناده ساازمان یاک برای کارایی و ندشومی ترویح یعقلان توانایی توسع  برای

                                                           
1  . Bontis 
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در فرایند یادگیری ساازمانی ایفاا  کیفیت، ایجاد و انتقال دان  و نگاهی خارجی نق  مهمی

  .کندمی

 فرهناا شاود، نراان از رابطاۀاساتنبا  مای مطالع  6با بررسی  چ  از نتای  فراتحلیلنن

کا  در  اد بالاا این دو متغیار  دارو مثبت و معنی 28/0زمانی  دود با یادگیری سا سازمانی

 طور مساتقیم ب  یادگیری هایروش نیز (6006مدل کرایتنر ) اساس بر. ، داردشودارزیابی می

دارناد. همچناین از  قارار ننگذشاتۀ  تااریخ یاا و سازمان تجربۀ فرهنا سازمان، تأثیر تحت

پاذیر هساتند، در فرایناد نا باز و انعطاافک  دارای فرههایی سازمان( 8111دیدگاه دنتون )

  کنند.تر عمل مییادگیری سازمانی نیز موفح

یاادگیری  نواقص تحقیقاات مارور شاده در زمیناۀهای تحقیح، برخی از با توج  ب  یافت 

 :استسازمانی ب  شرح زیر 

ی یادگیری سازمانی با روش کیفای و میادانکی از تحقیقات مرور شده در زمینۀ تعداد اند

 دورت گرفت  است.

توجا  باباشد و یادگیری سازمانی خرد می ل اکثر مطالعات مرور شده در زمینۀسطح تحلی

لازم است تحقیقات بیرتری با وا د تحلیال  ،سازمانییادگیری هر  میانی و کلانهای ب  ریر 

 فراتر از فرد دورت گیرد.

وامال فاردی، گروهای و ظری و نبود یک مدل جامع و ی پارچۀ مرتمل بار کلیاۀ عخلأ ن

 ثر بر یادگیری سازمانی.سازمانی مؤ

پراکندگی در استفاده از ابزار سنج  تحقیقات بسیار بالاا باود کا  نراان از عادم توافاح 

 محققان در این  وزه برای سنج  متغیر یادگیری سازمانی دارد.

وی چناد ماورد ترجیحااً بار رشود کا  سازمانی پیرنهاد مییادگیری ب  محققان در زمین  

محدود ابزار سنج  برای متغیر یادگیری سازمانی توافح  ادل کنند و از نن بیراتر اساتفاده 

 .کنند
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 نظری هایپیشنهاد -1 -5

ثر ج  ب  فراتحلیال عوامالِ ماؤتوسازمانی، با ثر بر یادگیریمؤ در زیر مدلی از عوامل مهم

  تحقیاح نراان داد کا  متغیرهاای . نتاایدشاومایایران ارائ   سازمانی در جامعۀ بر یادگیری

( بر یاادگیری ساازمانی 6/0)در  د بالای  خیلی زیادی تأثیرو هوش سازمانی  ف ری سرمایۀ

 کند کا ( بیان می8118. هابر )استداشتند ک  این نتای ، در راستای نظریات قبلی این  وزه 

لازماۀ  یعنای کناد؛ کساب را لاازم دانا  سازمانی ک  افتدمی اتفا  زمانی یادگیری سازمانی

شاود؛ بناابراین لازماۀ مای جذب یا خلح کارکنان سوی از ک  است دانری سازمانی، یادگیری

بار یاادگیری  داریمعنای مثبت تأثیر ف ری سرمایۀ ف ری است و سرمایۀ سازمانی، یادگیری

 یۀبالاای سارما مثبت، معناادار و در  اد تأثیردارد. نتای  تحقیح  اضر نیز نران از  سازمانی

رابط  مثبت و معنادار بین دهندۀ نرانف ری بر یادگیری سازمانی دارد. نتای  تحقیح همچنین 

 باین پیوند ب  نظری طورب  سازمانی هوش متون هوش سازمانی و یادگیری سازمانی دارد. در

 هوشامند، ساازمان یک متون، این برطبح. است فرنیند یادگیری اشاره شده و سازمانی هوش

ایان دو  . نتای  تحقیح  اضر هم درباارۀ رابطاۀبگیرد یاد قادر است ک  است زمانیسا اساساً

 متغیر در راستای تحقیقات قبلی است.
 

 

 

 

 

 
 

 بر یادگیری سازمانی در ایران مؤثرمدل نظری پیشنهادی عوامل  -2 شکل
 

 سازمانی

 

 یادگیری سازمانی

قلمتغیرهای مست سطح عوامل  

سازماني هوش  

 سرمایه فكری
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ف اری از جملا   سارمایۀ و ، متغیرهاای هاوش ساازمانی6ی با توج  ب  نماودار شاماره

ها از پی ان سازمانی رابطۀ مستقیمی دارند. همۀ ات سطح سازمانی هستند ک  با یادگیرینظری

 باشد.مثبت و مستقیم می ت متغیرهای مستقل ب  وابست  رابطۀسم

 نامهکتاب

های عاطفی و یادگیری (. تأثیر هوش سازمانی بر قابلیت8318خورشید، ص. و پاشازاده، ع. ) .8

 .65-51، (21) تحول(، و )بهبود مدیریت مطالعات وهریعلمی ا پژ فدلنام سازمانی. 

(. سازمان یادگیرنده )مبانی نظری الگوی تحقح 8315نژاد، م.، شهابی، ب. و یوزباشی، ع. )سبحانی .6

 و سنج (، تهران: نرر یسطرون، چاپ اول.

 محمد و هدایت کمال  افج یادگیرنده. ترجم  سازمان فرمان؛ خلح (. پنجمین8316پ. ) سنگ ، .3

 دنعتی، چاپ چهارم. مدیریت روشن. تهران: سازمان

-فرنورده پخ  ملی شرکت در سازمانی یادگیری و کارکنان توانمندسازی رابطۀ" (.8315ن. ) شفی، .4

 تهران، ایران. دانرگاه مدیریت ارشد(، دانر دۀکارشناسی نامۀ)پایان. "های نفتی

-بهره و ف ری سرمایۀ بین رابطۀ (. تبیین8313) عباسی،  .، هاشمی، م.، نرمین ، ا. ر. و بختیاری، م. .5

 .118-186(، 4-2، )مدیریت دولتیسازمانی،  بر یادگیری تأکید با انسانی نیروی وری

ی گرا در توسع (. نق  رهبری تحول8313پور ندیرنبادی، ف. و رزاقی، ر. )عس ری، ن.، زارع .2

سانی دانرگاه جامع امام  سین )ع(. های مدیریت منابع انی پژوه فدلنام یادگیری سازمانی، 

 .11-866(، 6سال شرم، )

ی فرایند یادگیری کننده(. نق  تعدیل8318زاده، ح. )زاده، و.،  بیبی بدرنبادی، ح. و ابراهیمقربانی .6

(، 82، سال پنجم، )های مدیریت عمومیپژوه ی ف ری و عمل رد سازمانی، در رابط  بین سرمای 

828-835. 

 شرکت در سازمانی یادگیری قابلیت توسع  الگوی وتبیین (. طرا ی8318ع. ) دی،خورشی نادری .1

 دانرگاه تهران، ایران. دکتری(، نام خودرو. )پایان ایران

سمت، چاپ  انترارات: علمی، تهران پژوه  در فراتحلیل عملی راهنمای .(8316)ح. ع.  هومن، .1

 سوم.
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