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بررسی رابطه مؤلفههای یادگیری سازمانی با توسعه مهارتهای حرفهای مهندسان
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 و علیرضا جوانبخش1سعید هداوند

) تهران (نویسنده مسئول، دانشگاه عالمه طباطبائی،کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی1
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 تهران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، استادیار مدیریت آموزشی2
 در این پژوهش به بررسييی راب ه یادگیری سييازمانی و توسيي ه مهارتهای حرفهای مهندسييان پرداخته شييده اسييت پژوهش به شييیوه:چکیده
 نفر از مهند سان شرکت الکترو سی ستم فارس ت شکیل میدهند از آنجا که حجم388  همب ستگی انجام شده ا ست جام ه آماری تحقیق را-تو صیفی
 لذا کل جام ه به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده است برای گردآوری اطالعات از دو پرسشنامه ارزیابی یادگیری،جام ه مورد م ال ه زیاد نیست
سازمانی و سنجش مهارتهای حرفهای ا ستفاده گردید برای اطمینان از روایی پر سشنامه ها از نظرات متخ ص صان بهره گرفته شد برای ت یین پایایی
 و برای پرسشنامه مهارتهای0/33 پرسشنامه ها نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد ضریب پایایی به دست آمده برای پرسشنامه یادگیری سازمانی
 برآورد شد که پایایی منا سب آن را ن شان میدهد داده های گردآوری شده با ا ستفاده از ضریب همب ستگی پیر سون و تحلیل رگر سیون0/87حرفهای
تجزیه و تحلیل شده ا ست نتایج حاکی از آن ا ست که بین مؤلفههای یادگیری سازمانی و تو س ه مهارتهای حرفهای مهند سان راب ه م نیداری
برقرار اسييت انجام تحلیل رگرسييیون نیز نشييان میدهد که مؤلفههای یادگیری سييازمانی پیشبینی کننده م ناداری برای توس ي ه مهارتهای حرفهای
 در صد از پراکندگی م شاهده شده در تو س ه مهارتهای حرفهای را یادگیری سازمانی تبیین67/4  ن شانگر آن ا ست که0/674 ه ستند مجذور ضریب
میکند
 آموزش مهندسی، مهارتآموزی، سازمان یادگیرنده، یادگیری سازمانی:واژگان کلیدی

Survey of Relation between Organizational Learning Elements and
Development of Professional Skills of Engineers
Saeed Hadavand1 and Alireza Javanbakhsh2
1
2

MA. Graduated of Educational Planning and Management, Allameh Tabatabaei University

Assistant Professor,Departement of Educational Management, Science and Research Branch,Islamic Azad University

Abstract: The present study deals with surveying the relation of organization learning and professional
development of engineers. The study was conducted as descriptive-correlative work. Statistic society is comprised
of 188 engineers of Electro System Fars. As the size of the society is not considerable, the whole society was
studies as sample society. For data gathering two questionnaires for assessment of organizational learning and
professional skills were used. To make sure validity of the questionnaire the experts were consulted. Regarding
reliability, Cronbach’s Alpha was used. Reliability of the questionnaires was obtained 0.93 and 0.87 for learning
and professional skill respectively. The data were analyzed regarding Pierson’s correlation and regression analyses
and significant relation was found between organizational learning and development of professional skill.
Regression analysis showed that organizational learning elements are significant predictor for develop of
professional skills. Square sum of 0.476 showed that 47.6 of the distribution in the development of professional
skills is determined by organizational learning.
Keyword: Organizational learning, Learner organization, Skill training, Engineering training.
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 -1مقدمه
تغییر و تحوالت سييریم محی ی ،میزان پیدیدگی و ابهام را
افزایش داده و مدیریت سيييازمان ها را با چالش های جدی
مواجه کرده اسييت در چنین شييرای ی اسييتفاده از پارادایم
قدیمی فرماندهی و کنترل که بر تخصييي گرایی و کارایی
تأکید دارد و به ایجاد سيييازمان های چندبخشيييی منجر
میشييود چاره سيياز نیسييت سييازمانها بدون یادگیری از
تجرب یات خود و دیگران توان مواج هه اثربخش با چنین
شييرای ی را نخواهند داشييت  ]3به عقیده آریه دگاس در
شرایط کنونی ،یادگیری تنها مزیت رقابتی پایدار است ]2
به عبارتی ،محور پارادایم های جدید ،یادگیری اسيييت لذا
سازمانهایی موفقترند که سریمتر و بهتر از رقبا به شناخت
و ان باق با سرعت فزاینده تغیرات محی ی د ست مییابند
به همین دلیل در سالهای اخیر رویکرد یادگیری سازمانی
و سازمان یادگیرنده به عنوان پارادایم جدید سازمانی م رح
شده است شکلگیری این رویکرد به اوایل قرن بی ستم باز
می گردد قبل از قرن بی ستم پارادایم سازمانی غالب ،شکل
دسييتوری و کنترلی نداشييت این شييکل سييازمانی به چند
ب دی یا  3M-Formم روف بود تخ ص گرایی و کارایی دو
ویژگی مهم سييازمانهای سيينتی بود  ]3در اواسييط قرن
بیستم و با طرح مفهوم یادگیری سازمانی توسط ت دادی از
نظریهپردازان از قبیل مارچ و سیمون این باور ایجاد شد که
قوانین و مقررات موجود در یک سيييازمان ،ان کاس دهنده
فرایندهای یادگیری برای ت بیق سازمان با محیط خارجی
است  ]6در چنین شرای ی سازمانها به فکر اصالح قوانین
و مقررات خود به منظور ت بیق با شييرایط محیط برآمدند
این سييياز مان ها در مواج هه با تغییرات محی ی از قب یل
جهانیسييازی ،مشييتریمداری و فناوری اطالعات از حالت
 M-Formبه  2L-Formیا سييازمان یادگیرنده تغییر شييکل
دادند  ]3سازمانهای مذکور بیش از آنکه ت بیقی با شند
تحولی هسيييتند در چنین سيييازمانهایی همه کارکنان به
ک شف ،بهرهبرداری ،انتقال دانش ،ارتقای یادگیری جم ی و
ارتقای ظرفیت خلق آینده تشویق می شوند آرمان ،ارزش
و مدل های ذهنی به عنوان رویکرد جدید سيييازمان های
یادگیرنده به شيييمار میروند در حالی که این رویکرد در
سازمانهای سنتی عبارت از مدیریت ،سازماندهی و کنترل
است از اواسط قرن بیستم و با م رح شدن مفهوم یادگیری
سازمانی ،سازمانها تبدیل شدن به سازمانهای یادگیرنده
را آغاز کردند از آنجا که مدل یادگیری سيييازمانی در ابتدا
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برای سازمانهای صن تی ارائه شد  ]5و آنها نیز از تغییرات
محی ی مصون نبودند و برای حفظ بقا و توس ه خود ،ناچار
از ت بیق با محیط پیرامونی هسيييتند؛ لذا تغییرات مذکور،
این سازمانها را با چالشهایی نظیر جهانی شدن و افزایش
رقابت و بازارمحوری ،افزایش تقاضای مشتریان و کارفرمایان
ج هت بهرهم ندی از خد مات م ناسيييبتر و ت قاضيييا برای
اثربخشی بیشتر آموزشها مواجه ساخته و سبب شده است
تا در روش ها و ابزار های مدیریتی خود تغییراتی را ای جاد
کنند  ]4از آنجا که در سازمانهای در حال گذار به توس ه
صييين تی ،نظامهای آموزش به دلیل ایفای نقش کلیدی در
سیا ستگزاری های دان شی و ت میق حوزههای فناوری به
عنوان عقل منف صل آن مح سوب میگردند و انتظار میرود
که راهبری توسييي ه مبتنی بر دا نایی را بر ع هده گیر ند،
بنابراین الزم اسييت که عالوه بر تربیت نیروی انسييانی مورد
نیاز ،در جهت تولید و اشييياعه فناوریهای نوین نیز حرکت
کرده و کارکردهای آموزشييی ،پژوهشييی و خدمات رسييانی
خود را به نحو مقتضييی به انجام رسييانند  ]7اسييتفاده از
رویکرد یادگیری سيييازمانی یکی از راهبرد های مهم برای
تحقق اهداف سيييازمانی با حداکار اثربخشيييی عملکردهای
کاری اسيييت در این زمینه پژوهش های مت ددی انجام
شييده اسييت که به برخی از آنها اشيياره میشييود هررا در
تحقیقی که در شرکتهای صن تی آمریکا انجام داد به این
نتیجه رسيييید که یادگیری مداوم بیشيييترین تأثیر را در
عملکرد سازمانی کارکنان دارد  ]8میدنا در م ال های که
با هدف شيييناسيييایی اب اد یادگیری و تأثیر آنها بر عملکرد
مؤسسات کوچک و متوسط صن تی در کشور لهستان انجام
داد به این نتیجه د ست یافت که سازمانهایی که کارکنان
آنها به س وح باالیی از یادگیری د ست مییابند به عملکرد
بهتری خواهند رسيييید  ]3هاسيييکو در مقالهای با عنوان
"فقدان مهارتها مان ی در کار سييازمانی" ،عملکرد م لوب
را بر ا ساس دو مو ضوع یادگیری وک سب مهارتهای مورد
نیاز برای راهبری کارها ت ریف کرده اسييت یافتههای مقاله
وی ن شان میدهد که انجام منا سب کارها م ستلزم دا شتن
مهارت های حرفهای اسيييت که از طریق تفویض اختیار و
اجرای آموزشهای مناسييب حاصييل میشييود  ]30آنگر در
بررسيييی فراتحلیلی خود در شيييرکت  ، IBMبه ارتباطی
م نادار بین سرمایه ان سانی و موق یت مدیران و مهند سان
دسيييت یافت این ارتبار در ب د دانش و مهارت ها بیش از
تحصيييیل و تجربه بود  ]33در تحقیق دیگری که توسيييط

بررسی راب ه مؤلفههای یادگیری سازمانی
پسييت در دانشييگاه ایلینویز آمریکا انجام شييد ارتبار بین
نظریههای یادگیری با توسيي ه مهارتها مورد بررسييی قرار
گرفت ن تایج نشيييان داد که کارکنان سيييازمان هایی که به
سييوی یادگیری مسييتمر جهت داده شييدهاند به طور مداوم
مهارتهای خود را گسترش میدهند  ]32پژوهش دیویس
هم نشان میدهد سازمانهایی که جهتدهیهای یادگیری
عمیقی دارند ،بیشتر احتمال دارد از آنده پیرامون مشتریان
و بازار یادگرفتهاند برای رشيييد و توسييي ه خوداسيييتفاده
نمایند  ]33یافتههای تحقیق ایگان نیز نشييان میدهد که
بین هفت ب د یادگیری سازمانی که شامل خلق فرصتهای
یادگیری مسييتمر ،ایجاد فضييای پرسييش و گفتگو ،ارتقای
ت شریک م ساعی و یادگیری تیمی ،توانمند سازی کارکنان
در ح صول بینش جم ی ،ایجاد سی ستمی جهت ک سب و
تسيييهیم دانش ،ای جاد ارت بار بین محیط دا خل و خار
سييازمان و گسييترش و توسيي ه رهبری اسييتراتژیک برای
یادگیری همبستگی وجود دارد  ]36آرگوت نیز در بررسی
نقش تجربه در یادگیری سيييازمانی ،انتقال دانش در داخل
سازمان و درونی کردن دانش افراد در نظام حافظه سازمانی
را به عنوان سيييه حوزه نزدیک و متفاوت یادگیری و تغییر
استراتژیک برمی شمرد  ]35سابان و الکمن نیز به بررسی
راب ه کارکردی یادگیری سازمانی و فرایند تولید مح صول
جد ید پرداخت ند آن ها در این تحقیق مدل یادگیری را
طراحی مین مای ند که در بردار نده سيييه مؤل فه یادگیری
سييازمانی ،توسيي ه دانش و فناوری سييازمانی اسييت ]34
رابرتسييون هم در مقالهای با عنوان "یادگیری سييازمانی در
صييين ت" بیش از آنکه به روش های اجرایی برای متمایز
کردن صنای ی که سازمانهای یادگیرنده هستند بپردازد به
مجموعهای ارزشييمند از چالشها ،مفاهیم ،اسييتراتژیها و
نمونه هایی در این زمینه توجه کرده اسيييت او با تمرکز در
فرایندها و روابط درون سيييازمانی و تشيييریا راههایی برای
تو س ه حرفهایگرایی و افزایش توان مهند سان در آموختن
روش های جدید به منظور به کارگرفتن در صييين ت ،به
مفاهیم کلیدی از جمله همکاری ،هدف مشيييترت ،ت هد
گروهی ،خلق یادگیری جد ید و سيييياز ندگی در ای جاد
سيييازمانهای یادگیرنده اشييياره کرده اسيييت  ]37بیرما و
بردیش هم در پژوهشيييی که به منظور بررسيييی میزان
یادگیری سازمانی در شرکت فورد موتور انجام شد به این
نتیجه که ضيي ف در حمایت مدیریت ،حمایت دوسييتان و
همکاران و دسترسی مناسب به منابم و ایجاد نشدن حس

و م نای یادگیری تیمی میتوا ند تأثیر منفی در میزان
موفقیت در تحقق یادگیری سييازمانی داشييته باشييد دسييت
یييافتنييد  ]38مورای در تحقیقی بييا عنوان "یييادگیری
سازمانی ،قابلیتها و عملکرد شرکتهای صن تی" م تقد
اسيييت که هرچ ند راب ه ف ال یت های یادگیری و خلق
قابلیت های سازمانی در تحقیقات گذ شته به تأیید ر سیده
اسيييت ،ا ما این که چگو نه قابل یت های فردی بر عملکرد
سييازمانی تأثیرمیگذارند خیلی روشيين نیسييت به زعم وی
خلق قابلیت یک پدیده فردی اسيييت و زمانی پدیده های
فردی مزیت رقابتی برای سيييازمان ایجاد میکنند که در
نظام یادگیری منحصيير به فرد شييرکت جا گرفته باشييند
 ] 33فام و ویلیام نیز به دو نوع عملکرد یادگیری شيييامل
عملکرد ابزاری و عملکرد مفهومی اشيياره میکنند عملکرد
ابزاری ،نظیر افزایش ت داد مهندسييان آموزشدیده] کمی و
زودبازده اسيييت در حالی که عملکرد مفهومی نظیر بهبود
مهارت های کاری] غیر قابل لمس و دیربازده اسيييت ،لذا
میتوان گفت که سيازمانهای با سيرعت و عمق بیشيتر در
یادگیری دارای سييي ا باالتری از م هارت های حر فهای
هسييتند  ]20در تحقیق دیگری که توسييط مهدی مقدمی
در شييرکت گاز اسييتان چهارمحال و بختیاری انجام شييده
ا ست،چهار متغیر محیط ت سهیلکننده یادگیری ،شنا سایی
ن یاز های یادگیری ،رفم ن یاز های یادگیری و م هارت به
کارگیری آموخته ها در محیط کار را در شيييکلگیری مؤثر
یادگیری سازمانی منا سب ت شخی داده ا ست  ]3ح سن
خیامی هم در بررسی راب ه بین کاربست مؤلفههای سازمان
یادگیرنده و بهبود کیفیت آموزش در دانشيييگاههای دولتی
مؤلفههای
اسييتان تهران نشييان میدهد که بین نمرات
سييييازمييان یييادگیرنييده و نمرات بهبود کیفیييت آموزش
همبسييتگی مابت وجود دارد  ]23حمیداله سييلگی هم در
تحقیقی با موضيييوع "بررسيييی عملکرد مدیران مدارس
متوس ه استان همدان بر اساس اصول سازمان یادگیرنده"
ن شان داد که عملکرد مدیران در و ض یت موجود با ا صول
یادگیری سيييازمانی در حد متوسيييط م ابقت دارد اما با
وضييي یت م لوب فاصيييله دارد  ]22با توجه به آنده در
خ صوص یادگیری سازمانی و ضرورت تو س ه مهارتهای
حرفهای در افزایش قابلیتهای سييازمان عنوان شييد ،هدف
مؤلفههای
اصيييلی پژوهش حاضييير ت یین راب ه بین
یادگیری سازمانی و تو س ه مهارتهای حرفهای مهند سان
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س ید هداوند و همکار

شييرکت الکتروسييیسييتم فارس اسييت سييو التی که در این
پژوهش پاسخ داده میشوند عبارتند از:
 -3آیييا بین یييادگیری سييييازمييانی و مؤلفييههييای آن
چ شمانداز م شترت ،فرهنگ سازمانی ،یادگیری تیمی،
تسييهیم دانش ،تفکر سييیسييتمی و رهبری مشييارکتی] با
اب اد مهارت های حر فهای مهندسيييان راب ه م ناداری
وجود دارد؟
 -2آیا بین یادگیری سييازمانی و توسيي ه هریک از اب اد
مهارتهای حرفهای مهندسييان مهارتهای فنی ،ادراکی
و انسانی] راب ه م ناداری وجود دارد؟
 -2چارچوب نظری
در این پژوهش برای بررسيييی راب ه یادگیری سيييازمانی و
توس ه مهارتهای حرفهای مهندسان از مؤلفههایی استفاده
گردیده ا ست که به شکلی جامم تبیین کننده این متغیرها
باشيييند بر این اسييياس از پرسيييش نامه ارزیابی یادگیری
سازمانی نیفه  ]23و پرسشنامه مهارتهای سهگانه کاتز
که قبال توسط افشاری در پژوهشی بهکار گرفته شده است
ا ستفاده شد  ]26مؤلفههای یادگیری سازمانی از دیدگاه
نیفه عبارتند از:
 چ شمانداز م شترك .نتیجه یادگیری جم ی است که در
س ا راهبردی ایجاد می شود و شرر یادگیری در س ا
عملیاتی به حسييياب میآید  ]25چشيييمانداز مشيييترت
شييناختی واق ی به وجود میآورد و در سييایه آن اهداف و
دیدگاههای عملی مشترت محقق میشود
 فرهنگ سااازمانی .مجموعهای از ارزش ها و باور های
مشترت است که در ت امل با کارکنان ،ساختار سازمان و
سيييیسيييتمهييا کنترل ،هنجييارهييای رفتيياری را پييدیييد
میآورد  ]24تأثیرات فرهنگی ،رفتارهای کارکنان را تحت
تأثیر قرارمیدهد و میتواند با بردا شتهای روان شناختی
افراد تحت تأثیر قرار گیرند ]27
 کار و یادگیری گروهی .بر همگرایی کارکنان سييازمان
تأکید دارد  ]28یادگیری جم ی فرایندی اسييت که طی
آن ظرفیت اعضای سازمان به گونهای توس ه داده می شود
که نتایج حا صل از آن همان چیزی ا ست که واق ا طالب
آن بودهاند
 تفکر سیستمی .ابزاری قدرتمند برای تسهیل یادگیری
اسييت و نشييان دهنده آن اسييت که اقدامات کوچک و
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متمرکز در صييورتی که در موارد راهبردی به کار روند،
میتوانند بهسازیهای دیرپا ایجاد کنند ]23
 به اشااتراك گذاری دانش .شيييا مل توزیم داوطل با نه
مهارت های اکتسيييابی و تجربی به منظور تجدید قوای
سازمان است
اعمال ت سهیم دانش که خیلی مهم ه ستند اثر زیادی بر
سازمان نخواهد داشت ،مگر اینکه آن دانش قابل دسترس
دیگر افراد باشد ]30
 رهبری م شارکتی .پیامد آن اح ساس شراکت کارکنان
است نتیجه چنین کوششی آن است که کارکنان احساس
میکنند به وجود آنان نیاز ا ست پا سخ کارکنان به چنین
وض ی پذیرش مسئولیت است ]28
در ادامه ،به مؤلفههایی که برای توصييیف اب اد مهارتهای
حرفهای مهندسان به کارگرفته شدهاند اشاره میشود
 مهارتهای فنی .به توانایی فرد در برخورداری از دانش
تخ ص صی در مواجهه مؤثر با مو ضوعاتی ا شاره میکند که
مربور به حوزه های کاری وی اسيييت مهارت های فنی از
طریق آموزش،کارورزی و تجربه حاصل میشوند
از آن جا که این م هارت ها دارای ضيييوابط عینی و قا بل
اندازهگیری هستند؛ لذا کنترل و ارزیابی آنها آسان است از
مهمترین مهيارتهيای فنی مورد نیياز میتوان بيه دانش
مرتبط با فناوری روز اشاره کرد
 مهارتهای ادراکی .به توانایی فرد در درت پیدیدگی -
های محیط در تنظیم ف ال یت های اجرایی برای تحقق
اهداف و راهبردهای ت ریف شده اشاره دارد
کسيييب این م هارت مسيييتلزم فراگیری نظر یه های علوم
رفتاری به ویژه تئوریهای سازمان ،مدیریت ،ت صمیمگیری
و کاربرد عملی آنها است
برخورداری از مهييارتهييای ادراکی بييه کييارکنييان کمييک
مینماید تا با شناسایی روابط متقابل میان عوامل مختلف و
تشيييخی اولویت ها ،تصيييمیمات مؤثری اتخاذ کنند و با
اقدامات خود بهترین نتایج را عاید سازمان سازند
 مهارتهای ان سانی .شامل توانایی در ت شریک م ساعی با
دیگران در تحقق اهداف پیشبینی شيييده اسيييت کسيييب
مهارتهای ان سانی م ستلزم شناخت فرد از نقار ض ف و
قوت خود اسيييت برای این منظور او باید با بهرهمندی از
افکار روشييين و اعتماد به نفس الزم ،در سيييایه احترام به
عقاید ،ارزشها و احسييياسيييات دیگران ،محیط امن و قابل
قبولی برای توسي ه همکاریها فراهم آورد اگرچه در انجام

بررسی راب ه مؤلفههای یادگیری سازمانی
برخی از و ظایف ت ریف شيييده ،به کارگیری م هارت های
سهگانه الزم به نظر میرسد ،ولی با این وجود ،ارزش نسبی
آن ها در سييي وح مختلف فرق میک ند ماال افرادی که در
واحدهای صيييف مشيييغول به کار هسيييتند به دلیل آنکه
مسيييئولیت اجرا و پایش برنامه های عملیاتی بر عهده آنها
اسيييت به مهارت های فنی قابل مالحظهای نیاز دارند اما
افرادی که در س وح ستادی ف الیت میکنند به دلیل آنکه
مسيييئول یت اصيييلی آن ها تصيييمیمگیری ،بر نا مهریزی و
سييازماندهی امور اسييت ،باید به مهارتهای ادراکی مجهز
با شند در مورد مهارتهای ان سانی چنین مالحظهای وجود
ندارد به کارگیری این مهارت در همه سييي وح کاری برای
ج لب هم کاری و اثر گذاری بر رف تار طرف های ذیربط یا
ذینفم الزم است ]33

 -4نتايج و بحث
توزیم فراوانی جام ه آماری براسييياس جنسيييیت ،مدرت
تحصيييیلی و سيييابقه کار در جدول  3آورده شيييده اسيييت
همانطور که مالحظه میشود %85 ،جام ه آماری را مردان
و  %35را زنان تشييکیل میدهند براسيياس تحلیل صييورت
گرفته ،حدود  %77جام ه آماری دارای سابقه خدمتی  5تا
 35سييال هسييتند که نشييانگر جوانبودن سيياختار نیروی
انسانی و نیاز مبرم آن به سرمایهگذاری دانشی برای ارتقای
عملکردهای کاری اسيييت همدنین وجود  %88از کارکنان
دارای تحصیالت کار شناسی به باال ،نمایانگر این است که از
این پتانسیل بالقوه میتوان در طراحی و اجرای آموزشهای
مورد نیاز و نیز ایجاد انگیزه بیشييتر برای یادگیری اسييتفاده
نمود

 -3روش تحقیق
تحقیق حاضييير از نظر هدف ،کاربردی و به لحاظ گردآوری
داده ها از نوع همبسيييتگی اسيييت جام ه آماری تحقیق را
 388نفر از مهندسان شرکت الکتروسی ستم فارس ت شکیل
میدهند از آنجا که حجم جام ه مورد م ال ه زیاد نی ست؛
لذا کل جام ه به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شيييده
ا ست ابزار جممآوری اطالعات شامل دو پر سشنامه ا ست
که در طیف پنج نمرهای لیکرت تهیه شدهاند برای سنجش
یادگیری سازمانی از پر سشنامه ارزیابی یادگیری سازمانی
نیفه استفاده شده است که مؤلفههای چ شمانداز م شترت،
فرهنگ سازمانی ،کار و یادگیری گروهی ،ا شترات دانش،
تفکر سیستمی و رهبری مشارکتی را طی  33سو ل ارزیابی
مینماید پرسيشنامه دیگر مربور به سينجش مهارتهای
حرفهای اسيييت که محقق سييياخته اسيييت و سيييه مؤلفه
مهارتهای فنی ،مهارتهای ادراکی و مهارتهای انسييانی
را با  30سيييو ل ارزیابی مینماید برای احراز اطمینان از
روایی محتوایی و صوری پرسشنامهها از نظرات متخصصان
بهره گرفته شيييد همدنین برای مشيييخ نمودن پایایی
پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد ضریب
پایایی به دسييت آمده برای پرسييشنامه یادگیری سييازمانی
 0/33و برای پرسيييشنامه مهارت های حرفهای0/87برآورد
گردیدکه نشييانگر پایایی مناسييب آن اسييت برای تجزیه و
تحلیل دادهها نیز از شييياخ های میانگین ،انحراف م یار،
ضيریب همبسيتگی پیرسيون و تحلیل رگرسيیون اسيتفاده

جدول  -1ویژگیهای آماری جامعه مورد مطالعه
مشخصات جمعیت شناختی
جنسیت

س وح
تحصیالت

میزان
سابقه کار

تعداد (درصد)

زن

(28 )35

مرد

(340 )85

کاردانی

(22 )33/53

کارشناسی

(33 )68/23

کارشناسی ارشد

(73)33/ 04

دکتری

(2 )3/02

تا  5سال

(34 )8/26

5-30

(65 )26/05

30-35

(33 )52/73

 35سال به باال

(28 )36/38

نتایج ضرایب همب ستگی بین مؤلفههای یادگیری سازمانی
و اب اد مهارتهای حرفهای مهند سان که در جدول  2آمده
اسييت نشييان میدهد که مؤلفههای چشييمانداز مشييترت،
فرهنگ سازمانی ،کار و یادگیری گروهی ا شترات دانش،
تفکر سييیسييتمی و رهبری مشييارکتی با اب اد مهارتهای
سهگانه فنی ،ادراکی و انسانی راب ه م نیداری دارند
یاف ته های جدول 3نیز نشييييان مید هد که بین اب اد
مهارت های حرفهای مهندسيييان و توسييي ه یادگیری های
سازمانی در س ا  0/03ارتبار م نیداری برقرار ا ست بر
اسيياس نتایج به دسييت آمده از اجرای آزمون همبسييتگی
پیرسيون و دیدگاه کارشيناسيان صياحبنظر در این زمینه،
بین اب اد مهارتهای فنی ،ادراکی و انسييانی مهندسييان با
یادگیریهای سازمانی همبستگی مابت وجود دارد

شده است
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س ید هداوند و همکار
جدول  -2ماتریس همبستگی بین مؤلفههای یادگیری سازمانی و

جدول  -5خالصه تحلیل واریانس ANOVA

مهارتهای حرفهای مهندسان

برای رگرسیون استفاده شده جهت پیشبینی

مهارت

مهارت

مهارت

موضوع

رگرسیون

باقی مانده

جمع

فنی

ادراکی

انسانی

مجموع مجذورات

5/232

3/437

36/823

چشمانداز مشترت

0/546

0/632

0/577

درجه آزادی

5

326

323

فرهنگ سازمانی

0/284

0/263

0/346

یادگیری تیمی

0/323

0/677

0/275

رهبری مشارکتی

0/386

0/342

0/633

تفکر سیستمی

0/263

0/334

0/352

اشترات دانش

0/337

0/332

0/688

موضوع

جدول -3میزان همبستگی بین ابعاد مهارتهای حرفهای و توسعه
یادگیری سازمانی
یادگیری سازمانی

موضوع

میزان همبستگی

ت داد

مهارت فنی

0/543

388

مهارت ادراکی

0/533

388

مهارت انسانی

0/647

388

-

میانگین مجذورات

0/854

0/056

فراوانی

36/333

-

-

س ا م نیداری

0/000

-

-

مقدار  tمحاسييبه شييده و س ي ا م نیداری آن در جدول4
نشييانگر آن اسييت که بین مؤلفههای چشييمانداز مشييترت،
فرهنگ سييازمانی ،کار و یادگیری گروهی ،اشييترات دانش
تفکر سيييیسيييتمی و رهبر مشيييارکتی با اب اد سيييه گانه
مهارت های حرفهای همبسيييتگی چندگا نه م نیدار وجود
دارد و میتواند پیشبینی کننده توس ه مهارتها باشند
جدول  -6خالصه ضرایب مؤلفههای یادگیری سازمانی و نمره مهارت-

برای ت یین اینکه آیا از روی مؤلفههای یادگیری سيييازمانی
میتوان میزان توسييي ه مهارت های حرفهای مهندسيييان را
پیشبینی نمود از تحلیل رگر سیون چندگانه ا ستفاده شده
اسيييت که نتایج آن در جدول 6آمده اسيييت برای اینکار،
یادگیری سييازمانی به عنوان متغیرثابت در نظر گرفته شييده
ا ست تحلیل انجام شده حاکی از آن ا ست که بین تو س ه
م هارت های حر فهای و مؤل فه های یادگیری سيييياز مانی
همبستگی کامل وجود دارد
مجذور ضييریب  0/674نشييان میدهد که  67/4درصييد از
پراکندگیها در توس ه مهارتها را یادگیری سازمانی تبیین
میکند
جدول  -4خالصه اطالعات مربوط به استفاده از رگرسیون برای پیش
بینی در جامعه مورد مطالعه
ضریب
همبستگی
0/483

مجذور

مجذورضریب

ضریب

همبستگی

همبستگی

سازگار شده

0/674

0/630

خطای معیار
0/345

یافته های جدول  5هم نشيييان میدهد از آنجا که نسيييبت
فراوانی به دسيييت آمده  36/333در سييي ا  0/05درصيييد
م نیدار اسيييت؛ لذا بین توسييي ه مهارت های حر فهای و
یادگیری سييياز مانی همبسيييتگی م نیدار برقرار اسيييت
و حداقل یکی از ضرایب رگرسیون م نیدار است
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های حرفهای (کل) در جامعه مورد مطالعه
ضرایب استاندارد شده بتا

ضرایب استاندارد نشده
خ ای

موضوع

B

چشمانداز مشترت

3/633

0/243

فرهنگ سازمانی

0/536

0/300

یادگیری تیمی

0/528

0/300

اشترات دانش

0/234

0/068

م یار

t

س ا
م نی
داری

7/636

0/000

0/583

3/873

0/000

-0/634

-4/264

0/000

0/324

6/563

0/003

بتا

رهبری مشارکتی

0/330

0/032

0/633

6/544

0/000

تفکر سیستمی

0/347

0/336

-0/636

-6/338

0/002

 -5نتیجهگیری
در این مقاله راب ه یادگیری سيازمانی و توسي ه مهارتهای
حرفهای بررسيی و تحلیل شيد اطالعات حاصيل از پژوهش
نشيييان داد که ارتبار مابت و م نیداری بین مؤل فه های
شييشگانه یادگیری سييازمانی و توسيي ه مهارتهای فنی،
ادراکی و انسيانی مهندسيان شيرکت الکتروسيیسيتم فارس
وجود دارد با توجه به نتایج پژوهش ،سيييازمان برای ارتقای
اثربخ شی عملکرد خود ناگزیر از توجه به مؤلفههای مختلف
یادگیری سازمانی است که این امر در سایه توس ه مهارت
های حر فهای کارکنان و تصيييمیماتی که در سيييایه این
م هارت ها ات خاذ میشيييود قا بل حصيييول اسيييت تدوین
راهبردهای بلندمدت و مناسييب آموزشييی که سييازمان را به
مرز یادگیرندگی کامل میرسييياند به انجام این مهم کمک

بررسی راب ه مؤلفههای یادگیری سازمانی
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مینميایيد همدنین در این تحقیق بيه منظور پیشبینی
توسييي ه مهارت های حرفهای توسيييط مؤلفه های یادگیری
سييازمانی از تحلیل رگرسييیون اسييتفاده شييد براسيياس
یافته های به دسيييت آمده مشيييخ شيييد که بین اب اد
م هارت های حر فهای و مؤل فه های یادگیری سيييياز مانی
 نشيييان0/674 همبسيييتگی وجود دارد مجذور ضيييریب
 در صد از پراکندگیهای م شاهده شده در67/4 میدهد که
توسيي ه مهارتها را یادگیری سييازمانی تبیین مینماید به
 طرح دیدگاه ها و تدوین اسيييتانداردهای،طور ق م و یقین
مختلف در کلیه زمینهها از امکان سنجی اولیه تا ارزیابی به
اثربخش نمودن یادگیری ها ک مک مین ما ید آن ده در این
تحقیق انجام شييد به جهت درت بخشييی از شييرایط موجود
 شييرایط و پیشنیازهای،بود بیتردید درت کامل واق یتها
 نیازمند اسيييتفاده از ابزارهای بیشيييتری اسيييت که،موجود
میتوان در قالب م ال ات دیگر به آن دست یافت
محدوديتها
یافته های این پژوهش باید با مالحظه محدودیت های زیر
:مورد تحلیل و تفسیر قرار گیرند
 نارسييایی ذاتی مرتبط با روششييناسييی پژوهش در-3
اسيييتفاده از پرسيييش نامه که عامل محدودکنندهای در
ت میمدهی نتایج به شمار میرود
 عدم پاسيييخ بالقوه به پرسيييش نامه ها که منجر به-2
.محدودیت ت میمدهی نتایج پژوهش میشود
 از آنجا که روش شنا سی پژوهش به شیوه پر سشنامه-3
برای مهند سان شرکت الکترو سی ستم فارس انجام گرفته
 لذا دادههای حاصيييل از آن صيييرفا بازتاب نظرات،اسيييت
کارکنان این صن ت است از این جهت نتایج پژوهش باید
. تفسیر و ت میم داده شود،با مالحظه این محدودیت
تشکر و قدردانی
از م اونت پژوهش شرکت شرکت الکترو سی ستم فارس به
جهت حمایت از انجام این پژوهش سپاسگزاری میشود

1
2

Multidivisional Form
Learning Organizational Form
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