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 1استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شهید اشرفی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 2کارشناس ارشد مهندسی عمران (مدیریت ساخت) دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
نام نویسنده مسئول:
سميه علوي

چکيده
امروزه برخی شرکت هاي عمرانی با مشکالت مالی ،تاخیر در تحویل به موقع پروژه ها ،ضعف
دانش کارکنان و دیگر مشکالت روبرو هستند که منجر به بازگشت دیرتر سرمایه و ضعف
عملکردي آنها می شود .در این شرایط سازمان اگر نتواند از محیط ناپایدار بهره گیرد با شکست
روبرو میشود .یکی از روش هاي پاسخ گویی به محیط نامطمئن و بهره گیري از آن تاکید بر
یادگیري سازمانی است .بررسی گسترده ادبیات یادگیري سازمانی و نوآوري صورت گرفته در
این پژوهش حاکی از آن است که نقش یادگیري سازمانی و نوآوري در دستیابی به چابکی
سازمانی براي شرکتهاي عمرانی مورد غفلت واقع شده است .از همین روي تحقیق حاضر با هدف
بررسی تأثیر یادگیري سازمانی بر نوآوري و هم افزایی یادگیري سازمانی و نوآري بر چابکی
شرکت هاي عمرانی صورت پذیرفته است .روش تحقیق بکارگرفته شده در این پژوهش ترکیب
دو روش کمی و روش کیفی می باشد .در پایان ،مدلی براي دستیابی به قابلیت چابکی سازمان
بواسطه یادگیري سازمانی و نوآوري ارائه شده است .استنتاج آماري حاصل شده نشان می دهد
که یادگیري سازمانی تاثیر مثبتی بر نوآوري در شرکتهاي عمرانی دارد .از سوي دیگر ،هم افزایی
یادگیري سازمانی و نوآوري بر چابکی شرکتهاي عمرانی تاثیرگذار است .همچنین ،الگوي ارائه
شد در این پژوهش به مدیران کمک میکند تا چابکی سازمان را با تکیه بر یادگیري سازمانی و
نوآوري مورد ارزیابی و بهبود قرار دهند .در پایان ،بمنظور تکمیل مدل ،با استفاده از روش دلفی،
راهکارایی به منظور بهبود یادگیري سازمانی در شرکتهاي عمرانی از خبرگان صنعت کسب شده
است.

واژگان کليدي :یادگیري سازمانی ،نوآوري ،قابلیت چابکی ،دلفی ،شرکت هاي عمرانی.
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مقدمه
با بررسی تاریخی روند به وجود آمدن شرکت ها و سازمان هاي در دهـه هـاي گذشته ،مشخص می شود که بسیاري از شرکت ها و
سازمان ها به علت عدم تطابق خود با روند تحـوالت اجتمـاعی ،دیگر کارآیی الزم را در عرصه رقابت هاي اقتصادي را نداشته و محکوم بـه
فنـا شـدند .یکـی از مهـمتـرین ابزارها براي جلوگیري از این رخداد ،ایجاد "سازمان یادگیرنده" و نهادینـه کـردن فراینـد یـادگیري در
سـازمان اسـت .امـروزه یادگیري به عنوان منشأ کسب امتیاز در رقابت هاي تجاري تلقی می شود .پیتـر دراکـر 1اندیشـمند برجسته مدیریت
معتقد است که کلید موفقیت هـا ي سـازمانی دانـش اسـت .زیـرا ارزش از طریـق نوآوري و تولید ایجاد می شود و هر دو در گرو به کارگیري
دانش است[ . ]1در یک محیط پررقابت ،مزیت رقابتی درگرو داشتن تفکر تکنولوژي محور است و در این حوزه تکنولوژي به دنبال این است
که سکون را به تغییر و تغییر را به سـوي ایجـاد سـازمانی پویـا و بـه ناگزیر یادگیرنده هدایت کند.
امروزه عمده ترین خطر این است که رقبا درصدد دگرگون ساختن قاعده بازي برآمده انـد  .در ایـنصورت اگر سازمانی براساس قواعد
مطلوب خود عمل نماید ،رقبا مزیت رقابتی چنین سازمانی را از بین خواهندبرد .در مواجهه با چنین خطري ،چهار واکنش ممکن متصور
است که همه آنها بیش از آنکه وابسته به رقابت باشند به سرعت یادگیري وابسته هستند .این واکنش ها عبارتند از:
 فراگیري نحوه انطباق قواعد تغییر یافته با شرایط موجود تشخیص ماهیت تغییرات احتمالی در آینده و یادگیري قواعد بازي براي آمادگی مقابله با آنها فراگیري نحوه ابداع استراتژي هاي رقابتی پر قدرت براي مقابله با تحوالت مهم یادگیري نحوه ایجاد تغییر در قواعد موجود ،به نفع خود و با پیش دستی بر رقیباز همین روي هدف تح قیق حاضر بررسی نقش یادگیري سازمانی در ارتقاء نوآوري در شرکتهاي عمرانی می باشد.
 1-1بيان مساله و اهميت پژوهش
شرکت هاي عمرانی چون سایر سازمانها به منظور حفظ خود در محیط پویا و متغیر امـروز  ،بایسـتی میزان یادگیري خود را به طور
مستمر بهبود بخشند تا در افزایش سطح نـوآوري و نیـز در کسـب موفقیت پیروز شوند .به کمک فرآیند یادگیري سازمانی ،یادگیري همگان
و یـادگیري سـازمان بـه عنوان یک کل ،میسر خواهدگشت.
کولوالنگا ) 2002( 2معتقد است سازمانهاي عمرانی بایستی نیاز به یادگیري سازمانی جهت بهبود وضعیتشان در محیط کسب و کار
را جدي بگیرند .یکی از دالیل بهبـود عملکـرد در شـرکتهـاي عمرانی ،یادگیري سازمانی است[.]2
در سالهاي اخیر یادگیري سازمانی توانسته است حرکتی رو به رشـد در شـرکتهـاي عمرانـی بـه وجود آورد .،پیترز و همکاران
( ) 2008معتقدند در بخش ساخت و ساز ضروري است فعالیتها بـه وسیله افرادي که داراي هدف مشترك هستند انجام شود[ .]3الزم بـه
ذکـر اسـت بـا توجـه بـه تمـام اهمیتی که براي بحث یادگیري سازمانی در سازمان ها مطرح می شود هنوز مسیر بسیار طوالنی تـاتبدیل
شدن به سازمان یادگیرنده براي سازمان ها و شرکت هـاي ایرانـی علـی الخصـوص در زمینـه عمرانی وجود دارد و رسیدن به آن نیازمند
افزایش تالش و انگیزه در این زمینه است.
علی رغم اهمیت ذکر شده در ارتباط با لزوم وجود یادگیري در سازمان ها ،تحقیقات بسیار کمی در این زمینه و درخصوص شرکت
هاي عمرانی انجام شده است کـه باعـث شـده محققینـی کـه قصـدتحقیق و پژوهش در این زمینه را دارند با کمبود منابع و مقاالت مواجه
شوند .همچنین ضعف پژوهشها در این راستا موجب عدم آگاهی متخصصین صنعت ساخت و ساز از نقش یادگیري سازمانی در این صنایع
نیز می گردد که عدم تالش براي دستیابی به این مهم را در پی دارد.
صنایع ساختمانی از نوآوري کمی در فعالیتهاي خود برخوردارند که علت اصلی آن عدم وجود فرهنگ نوآوري در این دسته از سازمانها
است] .[4این عامل تهدید کننده بقاء آنها در محیط پرتالطم کنونی می باشد .از منظر این پژوهش هدلیل این امر ضعف مدیریان در ایجاد
شرایطی می باشد که بستر نوآوري را براي سازمانها فراهم می کند .یکی از مهمترین این عوامل ،یادگیري سازمانی است که کمتر به جایگاه
آن در این گونه صنایع اشاره شده است .همچنین در این پژوهش تاثیر یادگیري سازمانی و نوآوري بر چابکی سازمان مورد سنجش قرار
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خواهد گرفت که خود جنبه دیگري از نوآوري تحقیق حاضر خواهد بود که در هیچ یک از پژوهشهاي پیشین در خصوص یادگیري سازمانی
و نوآوري بررسی نشده است.
 -2-1هدف تحقيق
با توجه به میزان اهمیت و ضرورت بیان شده براي یادگیري سازمانی در شرکت هاي عمرانی مهمترین هدفی که در پژوهش حاضر
دنبال می شود بررسی میزان نفوذ یادگیري سازمانی در شرکت هاي عمرانی موفق ایرانی و نیز میزان تاثیر یادگیري سازمانی بر نوآوري در
این شرکت ها است.
 -2ادبيات تحقيق
در این بخش ادبیات تحقیق پیرامون چابکی سازمان ،یادگیري سازمانی و نوآوري و ارتباط بین این متغیرها ارائه خواهد شد .سپس
به بررسی پیشینه تحقیق در این باره پرداخته خواهد شد.
 1-2یادگيري سازمانی
یادگیري یک اصطالح قدیمی و جالب بوده که به معناي انباشتن ،اندیشـیدن و اسـتفاده از دانـش،مهارت ها و نگرش هاي پیچیده
است .بـه گونـه اي کـه فـرد یـا گـروه بتوانـد سـازگاري فعـالی بـا محیط هاي در حال تغییر خود داشته باشد .یادگیري مهمتـرین راه
بهبـود عملکـرد در دراز مـدت است و در آینده نزدیک تنها سازمانی میتواند ادعا ي برتري کند که قادر باشد از قابلیتها ،تعهد و ظرفیت
یادگیري افراد در تمامی سطوح سازمان به نحو احسن بهرهبرداري کند[ .]5نویسندگان تعاریف متفاوتی از یادگیري سازمانی ارائه کرده اند.
طبق نظر استاتا ،]6[ 3یادگیري سازمانی از طریق بینش مشترك ،الگوهاي ذهنی و دانش ،حاصل شده و بـرتجربه و آگاهیهاي گذشته و
رویدادهاي پیشین استوار است .بطور خالصه می توان اذعان داشت که یادگیري سازمانی عبارت است از تمامی روشها ،ساز و کارها و
فرآیندهایی که در درون سازمان به منظور تحقق یادگیري به کار گرفته میشوند.
 -2-2نوآوري سازمانی
اهمیت نوآوري زمانی مطرح شد که سازمانها میخواستند نسبت به رقبا به مزیت رقابتی باالتري دست یابند ،و همین امر سبب شد
تا سازمانها اهـداف ،روش هـا و سـاختار خـود را در جهـت بـهکارگیري خالقیت و نوآوري و فراهم آوردن محیطی خالق هدایت کنند.
خالقیت و نوآوري عامل پید ایش سازمان ،عامل تولیدات و خدمات ،افزایش کمیت ،تنوع و کیفیـت آنها و موفقیت در رقابت ،عامل کاهش
هزینه ها ،ضایعات و اتالف منابع ،عامل افزایش انگیزه کـا ري کارکنان سازمان ،عامل ارتقاي سطح بهداشت روانی و رضایت شغلی کارکنان
سازمان ،عامل ارتقـاء بهره وري سازمان ،عامل موفقیت مجموعه مدیریت و کارکنـان سـازمان و عامـل رشـد و بالنـدگی سازمان می باشد.
 -3-2ارتباط نوآوري و یادگيري سازمانی
در دنیاي پیچیده کنونی که شاهد رقابتهاي بسیار فشردهاي براي دسـتیابی بـه فنـاوري و منـابع هستیم ،افراد خالق و نوآور به
مثابه گرانبهاترین سرمایه ها هستند ،همچنـین یـادگیري پیوسـته ودائمی این افراد نیز براي بقاي سازمان ضروري است ولی حیات سازمانهـا
بـدون نـوآوري ممکـن نیست..
یادگیري ،ایده هاي جدید داخل سازمان تزریق میکند ،ظرفیت فهم و درك ایدههاي جدید را بـاال میبرد و باعث ارتقاي توانایی براي
کشف فرصتهاي جدید میشود .مدلهـاي مختلـف یـادگیري سازمانی در به کارگیري فرآیند نوآوري مؤفق بودهاند و شرکتها به طور فزایندهاي
به این سمت در حال حرکت هستند که به نوآوري به عنوان یک فرآیند یادگیري سازمانی معناي جدیدي ببخشند .نوآوري به سازمانها اجازه
می دهد که در راستاي تغییرات محیطی تغییر کننـد  .بـه دیگـر بیـان ،نوآوري یک عامل استراتژیک براي پاسخگویی به چالشهاي جدید
یک محیط متغیـر و نـامطمئن است[.]5
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یکی از عوامل تاثیرگذار بر سطح نوآوري در سازمانها ،میزان اطالعات و دانش موجود در سـازماناست زیرا محیط غنی از اطالعات
عامل تسهیل کننده خالقیت و نوآوري است .به طورکلی میتوان گفت سازمانهایی خالق و نوآور خواهند بود که شرایط کسب ،توزیع و تفسیر
اطالعات و دانـش را فراهم کرده ،حافظ و تقویت کننده این شرایط باشند .همچنین ایـن سـازمانهـا دانشـی کـه بـراي مشتریان داراي ارزش
است را به سرعت به دست می آورند و از تکنولوژي جدیـد اسـتفاده کـرده و چرخه زمانی را کاهش میدهند ،این گونه سازمانها قادر هستند
که نوآوري ایجاد کرده ،به سرعت وارد عمل شوند و خود را با این تغییرات سازگار کنند .در حقیقت نوآوري با مفهوم یادگیري گره خورده
است .یادگیري فرآیندي است که طی آن سازمان با دانشی نو آشنا میشود و آن را در فعالیتهاي ارزش آفرین کسب و کار خـود وارد مـیکنـد
 .بـه وجود آوردن فرهنگی که در آن یادگیري و دانش مورد توجه است اهمیت زیادي دارد .مدیري کـه به یک شرکت نوآور می اندیشد الزم
است اشتیاق به یادگیري را ابتـدا در خـود و سـپس در سـایر همکاران بر انگیزد[.]7
 -4-2چابکی سازمانی و ارتباط آن با یادگيري و نوآوري
از جمله راهکارهاي پاسخ گویی به محیط پویاي کنونی و اثرگذاري بر آن ،چابکی می باشد .از همین روي از آن به عنوان دارایی
استراتژیک سازمان می گردد .امروزه چابکی براي سازمانها یک ضرورت محسوب می شود نه یک هدف استراتژیک .یک سازمان چابک دو
مشخصه اصلی دارد؛ نخست بهترین راه را براي پاسخگویی به تهدیدات محیطی در کوتاهترین زمان می یابد ،دوم آنکه ،فرصتهاي موجود در
محیط را به موقع کشف و از آنها بهرهگیري می نمایند[.]8
چابکی سازمانها را از ابعاد مختلف می توان مورد بررسی قرار داد .تحقیقات پیشین غالبا بر روي نقش تکنولوژي بر چابک سازي
سازمانها بیش از تاثیر نیروي انسانی تاکید داشته اند[ .]9علی رغم آنکه بسیاري از تحقیقات قبلی اذعان داشته اند که چابکی می تواند با
بکارگیري تکنولوژي حاصل گردد[ ، ]11مطالعات اخیر نشان می دهد که ساختار و فرهنگ سازمانی بواسطه تاثیري که بر خلق نیروي انسانی
چابک دارند ،زمینه را براي ایجاد سازمان چابک فراهم می کند .همچنین مطالعات اخیر نشان دادند که کارکنان نسبت به تکنولوژي نقش
مهمتري در چابک سازي سازمانها دارند[ .]11 ,11 ,8گوانسکاران ،) 1999( 4اذعان می دارد تکنولوژي تنها و مهمترین عامل براي ایجاد یک
سازمان چابک نمی باشد .اگر کارکنان سازمان اصول و برنامه هاي چابکی را نپذیرند و آن را بکار نگیرند علی رغم وجود تکنولوژي در سازمان
دستابی چابکی امکان پذیر نمی باشد .این کاکنان دانشی هستند که ب ا یادگیري مهارتها و دانش مختلف ،استفاده از تکنولوژي را میسر می
سازند[ .]5گولدمن و همکاران ،) 1995( 5چابکی را وابسته به هوش ،دانش و مهارت کارکنان می دانند تا تکنولوژي ها و سیستمهاي بکار
رفته در سازمان[ . ]12این مهم تنها با افزایش ظرفیت کارکنان بواسطه زمینه سازي شرایط براي افزایش مهارت و ایجاد فرصتها مناسب براي
یادگیري و بکارگیري آموخته ها در عمل حاصل می شود .کارکنان با افزایش دانش و توانایی خود می توانند مهارت پاسخ گویی اثربخش به
تغییرات غیر منتظره محیط پویاي کنونی و بهره برداري از فرصتهاي محیطی را در خود ایجاد کنند و بر محیط پیرامون اثرگذار باشند؛ و این
یعنی چابکی .یک سازمان چابک در چهار زمینه اصلی قابلیت پیدا خواهد کرد :پاسخ گویی ،انعطافپذیري ،شایستگی و سرعت[.]13
پاسخ گویی عبارت است از توانایی براي شناسایی تغییرات و پاسخ گویی سریع به آنها .این پاسخ گویی می تواند به صورت واکنش به
محیط یا اثرگذاري بر محیط باشد .برخی از ویژگی هاي یک سازمان پاسخگو عبارت است از :پیش بینی تغییرات آتی ،پاسخ گویی سریع به
تغییرات ،بهره برداري از تغییرات.
انعطاف پذیري :توانایی دستیابی به اهداف مختلف با تسهیالت موجود که می تواند شامل انعطاف پذیري در تعداد (حجم ) محصوالت
تولیدي ،انعطاف پذیري در تولید محصوالت مختلف ،انعطاف پذیري در مدل محصوالت ،انعطاف پذیري نیروي انسانی باشد.
شایستگی ،مجموعه وسیعی از توانایی هایی است که موجب سودآوري ،کارایی و اثربخشی فعالیتهاي سازمانی می شود .از جمله این
فعالیتها می توان به چشم انداز استراتژیک سازمان ،تکنولوژي هاي سخت و نرم مناسب ،کیفیت محصوالت و خدمات ،اثربخشی هزینه ،معرفی
نرخ باالیی از محصوالت جدید ،همکاري هاي درون و برون سازمانی ،نیروي انسانی توانمد ،ناب بودن سازمان و مدیریت تغییر اشاره کرد.
سرعت را توانایی براي انجام عملیات و وظایف در کوتاهترین زمان نامیده اند .از جمله مواردي که سرعت حائزاهمیت می باشد می
توان به سرعت در انجام عملیات ،معرفی محصوالت جدید به بازار ،سرعت در تحویل محصول و سرعت در ارائه خدمات اشاره کرد.

Gunasekaran
Goldman et al.
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 -5-2پيشينه تحقيق
تعدادي از نویسندگان با شناسایی برخی از عوامل تأثیرگذار بر نوآوري و یادگیري سازمانی ارتبـا ط این دو عامل را مورد بررسی قرار
داده اند .در این بخش پیشینه تحقیق به طور وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته و در دو بخش مجزا ارائه شده است.
 1-5-2پژوهش در بخشهاي غير عمرانی
در این بخش مقاالت  15سال اخیر در خصوص ارتباط یادگیري سازمانی و نوآوري مورد بررسی و در جدول  1ارائه گردیده است.

پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع ،شماره  ، 31بهار  ،3131ص 66 -46
ISSN: 2588-2791

http://www.miej.ir

ردیف

نویسنده

هدف پژوهش

نتيجه

1

سوتانتو (]14[)2117

بررسی تاثیر قابلیت یادگیري سازمانی و خالقیت سازمانی بر نوآوري سامانی
در دانشگاه

 قابلیت یادگیري سازمانی و خالقیت سازمانی هم به صورت مجزا و هم همزمان بر
نوآوري سازمانی تاثیر مثبت و معناداري دارند.
 تفاوت معناداري در نتایج دانشگاههاي خصوصی و دولتی وجود ندارد.

2

هاکل و همکاران (]15[)2117

ارائه یک مدل پویا به منظور مقدار بهینه بودجه تخصیصی به منظور بروز و
رشد نوآوري هاي فناوري اطالعات با در نظر گرفتن یادگیري سازمانی

 نتایج روابط علی و معلولی نشان داد که سازمانها بایستی همواره حداقل بخش
کوچکی از سرمایه خود را براي رشد نوآوري در زمینه فناوري اطالعات تخصیص
دهند.

3

اویی جی و
همکاران(]16[)2117

ارائه یک مدل مفهومی در خصوص ارتباط یادگیري سازمانی بر اساس مدل
آرگریس و شوآن

شود.

4

چون هو آن (]17[)2117

بررسی رابطه بین فرهنگ کار تیمی ،یادگیري سازمانی و توآوري در خدمات
در صنعت هتل داري

 ایجاد کار تیمی و یادگیري سازمانی تاثیر مثبتی بر نوآوري در خدمات هتل هاي
بررسی شده در شهرهاي اصلی چین دارد.

5

زینول و همکاران
(]18[)2116

6

شرفی و هکاران (]19[)2116

بررسی تاثیر یادگیري سازمانی ( فرهنگ یادگیري و استراتژي یادگیري) بر
عملکرد نوآوري (نوآوري محصول ،فرآیند و نوآوري کلی سازمان) در صنعت
دارو

7

ظفر و همکاران (]21[ )2116

بررسی رابطه بین جهت گیري بازار ،یادگیري سازمانی ،فرهنگ سازمانی،
نوآوري و عملکرد



8

یاشار و کورت (]21[)2116

بررسی تاثیر قابلیت یادیگیري سازمانی بر عملکرد نوآوري محصول در 1111
شرکت ترکیه

 رابطه مثبت و معناداري بین قابلیت یادیگیري سازمانی و عملکرد نوآوري
محصول وجود دارد.

9

تامایو و همکاران (]22[)2116

بررسی ارتباط یادگیري سازمانی ،ظرفیت نوآوري ،انطباق پذیري با محیط
رقابتی و عملکرد سازمان

 یادگیري سازمانی و ظرفیت نوآوري تاثیر مثبتی بر انطباق پذیري سازمان با
محیط پویا و رقابتی دارد.





بررسی ارتباط بین یادگیري سازمانی ،مزیت رقابتی ،جهت گیري بازار،
نوآوري ،عملکرد سازمان در صنایع کوچک و متوسط





بکارگیري مدل پیشنهادي موجب افزایش نوآوري در سطوح فردي و تیمی می

جهت گیري بازار تاثیر مثبت و معناداري بر یادگیري سازمانی دارد.
جهت گیري بازار تاثیر مثبت و معناداري بر نوآوري دارد.
یادگیري سازمانی تاثیر مثبت و معناداري بر عملکرد سازمان دارد.
نوآوري تاثیر مثبت و معناداري بر عملکرد سازمان دارد.

 یادگیري سازمانی تاثیر مثبت و معتاداري بر نوآوري دارد.
 نوآوري در محصول نقش پررنگ تري در تعیین عملکرد نوآوري دارد.
 فرهنگ یادگیري عامل قوي تري در ایجاد یادگیري سازمانی است.



جهت گیري بازار و یادگیري سازمانی توانمندسازهاي نوآوري می باشند.
فرهنگ سازمانی بر نوآوري موثر می باشد.
نوآوري موجب تقویت عملکرد می باشد.
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انطباق پذیري با محیط عملکرد سازمان را بهبود می دهد.

11

ریکرینک و همکاران
(]23[)2116

ارائه یک مدل مفهومی در رابطه با ارتباط نوآوري هاي آموزشی ،رهبري،
یادگیري سازمانی و تکنولوژي هاي دیجیتال

 فعالیتهاي رهبري موجب تقویت چارچوب یادگیري سازمانی در همه سطوح
مدارس یادگیرنده می شود.

11

گوزوکارا و وایلدریم
(]24[)2116

بررسی نقش یادگیري سازماتی به عنوان عامل میانجی بین عدالت سازمانی
و نوآوري در رفتار




12

یوآن وانگ و همکاران ()2115
[]25

بررسی ارتباط فعالیتهاي کارآفرینانه و یادگیري سازمانی بر نوآوري صنایع
کوچک و متوسط

 یادگیري سازمانی موجب تسریع در تاثیر فعالیتهاي کارفرینانه بر نوآوري و
ریسک پذیري صنایع کوچک و متوسط می شود.

13

فرنانزد و آلرژد (]26[)2115

بررسی تاثیر جهتگیري کارآفرینی  ،نوآوري و قابلیت یادگیري سازمانی بر
صادرات در بین  251نفر از کارکنان صنعت کاشی ایتالیا و اسپانیا

 جهتگیري کارآفرینی موجب افزایش صادرات می شود اگر مدیران بر یادگیري
سازمانی و نوآوري اهتمام بورزند.
 اگرسازمان قادر به یادگیري و نوآوري نباشد ،جهتگیري کارآفرینی بر عملکرد
صادرات موثر نخواهد بود.

14

چیوا و همکاران (]7[ )2114

بررسی ارتباط بین یادگیري سازمانی ،نوآوري و بین المللی سازي در دو
شرکت اسپانیایی

 یادگیري سازمانی و نوآوري ارتباط پو سویه دارند.
 یادگیري سازمانی و نوآوري باعث بین المللی شدن سازمان در دو سطح تدریجی
و افزایشی می شود.

15

هیائو و همکاران ()2114
[]27

ارزیابی نقش یادگیري سازمانی به عنوان متغیر میانجی بین حمایت از
نوآوري و نوآوري در  22دانشکده فنی



16

نوروزي و همکاران () 2113
[]28

بررسی ارتباط رهبري تحولگرا ،نوآوري سازمانی و یادگیري سازمانی در
 221شرکت در حوزه صنایع غذایی در چین  ،تایوان و مالزي

 رهبري تحول گرا بر یادگیري سازمانی اثر مثبت دارد.
 رهبري تحول گرا بر نوآوري سازمانی اثر مثبت دارد.
 یادگیري سازمانی بر نوآوري سازمانی اثر مثبت دارد.

17

دیلمان ( ]29[) 2113

یررسی تاثیر یادگیري سازمانی بر انعطاف پذیري شهرها بواسطه نوآوري
فرهنگی

 یادگیري سازمانی موجب خلق و پذیرش فرهمگ یادگیري در شهرها می شود.
 یادگیري سازمانی موجب خلق نوآوري فرهنگی از قبیل ایجاد فعالینهاي خالقانه
و نوآورانه در زمینه زندگی شهري شامل انرژي هاي تجدید پذیر ،آب و زباله می گردد.

18

نوروزي و همکاران (2113
)[]31

ارتباط رهبري تحولگرا ،نوآوري ،یادگیري سازمانی  ،مدیریت دانش و
عملکرد سازمانی در  116شرکت تولیدي ایران

 رهبري تحول گرا تاثیر مستقیم و مثبت بر یادگیري سازمانی و مدیریت دانش
دارد.
 یادگیري سازمانی تاثیر مثبت و مستقیم بر مدیریت دانش دارد.



رابطه معناداري بین عدالت سازمانی و نوآوري در رفتار وجود دارد.
یادگیري سازمانی به عنوان متفیر میانجی بین دو متغیر می باشد.

حمایت از نوآوري تاثیر مثبتی بر یادگیري سازمانی دارد.
یادگیري سازمانی تاثیر مثبتی بر نوآوري دارد.
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 رهبري تحول گرا تاثیر مستقیم و مثبتی بر نولوري سازمانی و عملکرد دارد.
 یادگیري سازمانی و مدیریت دانش تاثیر مستقیم بر نوآوري سازمانی دارند.
 نوآوري سازمانی و یادگیري سازمانی تاثیر مثبتی بر عملکرد سازمان دارند.
بررسی ارتباط نوآوري و یادگیري سازمانی و عملکرد مالی در  351صنعت
کوچک و متوسط نیجریه

 مولفه هاي یادگیري سازمانی (کسب دانش-بکارگیري دانش-توزیع دانش-جهت
گیري سیستم) رابطه مثبتی با عملکرد مالی دارند.
 نوآوري سازمانی با عملکرد سازمانی ارتباط معناداري ندارد.
 رابطه قوي و معنی داري بین تمام مولفه هاي یادگیري سازمانی و نوآوري در
محصول نوآوري در فرآیند و نوآوري اجرایی وجود دارد.

19

آبی اوال(]31[ ) 2113

21

ساکی و همکاران () 2113
[]32

بررسی رابطه یادگیري سازمانی و نوآوري بین  411نفر از مدیران و کارکنان
دانشگاه تهران.

21

یان یو و همکاران () 2113
[]33

بررسی تاثیر غیر مستقیم جهتگیري استراتژیک سازمان بر نوآوري سازمان
بواسطه مدیریت دانش و یادگیري سازمانی به عنوان متغیرهاي میانجی در
 114شرکت تولیدي در چین

 جهتگیري استراتژیک تاثیر مثبتی بر یادگیري سازمانی و بکارگیري مدیریت
دانش دارد.
 یادگیري سازمانی و یکارگیري مدیریت دانش موجب نوآوري در سازمانها می
شود.

22

درویش و نظري (]34[) 2113

مطالعه تاثیر فرهنگ یادگیري سازمانی بر فرهنگ نوآوري بین  384نفر از
کارکنان بانک صادرات ایران

 رابطه قوي میان فرهنگ یادگیري سازمانی بر فرهنگ نوآوري وجود دارد.
 فرهنگ نوآوري بر بکارگیري نوآوري فنی و اجرایی اثر مثبت دارد.
 کسب اطالعات بر تفسیر اطالعات و تفسیر اطالعات بر تغییرات شناختی و
رفتاري موثر است.

23

کیتاپسی و
همکاران(]35[)2112

بررسی رابطه بین ظرفیت یادگیري سازمانی ،نوآوري اکتشافی ،نوآوري
استخراجی و عملکرد در  117کارخانه تولیدکننده قطعات فلزي

 یادگیري سازمانی موجب ارتقاي دو نوع نوآوري مذکور میشود.
 یادگیري سازمانی موجب ارتقاي سطح عملکرد سازمان میشود.
 نوآوري اکتشافی و استخراجی موجب بهبود عملکرد میشوند.

24

حاجی پور و همکاران ()2111
[]36

بررسی رابطه بین ساختار صنعت ،نوع استراتژي ،جهتگیري بازار ،یادگیري
سازمانی ،نوآوري و عملکرد در  261کارخانه تولیدي



25

جیمنز و وال (]37[)2111

بررسی رابطه بین یادگیري سازمانی ،نوآوري و عملکرد در  451سازمان

 یادگیري سازمانی و نوآوري موجب افزایش عملکرد میشوند.
 یادگیري سازمانی موجب افزایش نوآوري میشود.
 اندازه سازمان ،قدمت سازمان ،صنعت و ناپایداري شرایط محیطی ارتباطات
مذکور را تحت تاثیر قرار میدهد.

یادگیري سازمانی و نوآوري موجب ارتقاء سطح عملکرد سازمان میشوند.
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بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع ،یادگیري سازمانی و نوآوري در
 1139سازمان

 مدیریت کیفیت جامع تاثیر مثبت و معناداري روي یادگیري سازمانی دارد.
 مدیریت کیفیت جامع و یادگیري سازمانی موجب ارتقاي نوآوري در سازمان می-
شوند.
 جهتگیري یادگیري موجب ارتقاي نوآوري در محصول و فرآیند میشود.
 جهتگیري یادگیري از طریق نوآوري در محصول موجب افزایش همکاري
شبکهاي میشود.

26

هونگ و همکاران
(]38[)2111

27

وسترلوند و راجاال ()2111
[]39

بررسی رابطه بین جهتگیري یادگیري ،نوآوري و همکاري شبکهاي در 91
سازمان

28

آلجر و جیو (]41[(2118

بررسی تاثیر قابلیت یادگیري سازمانی روي عملکرد نوآوري محصول در 182
سازمان



29

گارسیا مورالس و همکاران
(]41[ (2118

بررسی فرضیهاي در  164سازمان که اذعان میدارد رابطه بین رهبري
تحولگرا ،نوآوري و عملکرد به سطح یادگیري سازمانی بستگی دارد

 رابطه مثبتی بین رهبري تحولگرا و نوآوري ،رهبري تحولگرا و عملکرد ،و
نوآوري و عملکرد وجود دارد.
 ارتباطات فوق در سازمانهایی که سطح باالیی از یادگیري سازمانی دارند ،قويتر
است.

31

لیاو و همکاران (]42[)2118

بررسی رابطه بین دانش ،نوآوري و یادگیري سازمانی در  485سازمان



31

جیمنز و همکاران ()2118
[]43[ ]43[ ]43[ ]43
[]43[ ]43[ ]43[ ]43[ ]43

یادگیري سازمانی تاثیر شایانی بر عملکرد نوآوري محصول دارد.

دانش به واسطه یادگیري سازمانی تاثیر مثبت و غیر مستقیم روي نوآوري دارد.

بررسی رابطه بین جهتگیري بازار ،یادگیري سازمانی ،نوآوري و عملکرد در
 744سازمان

 یادگیري سازمانی و نوآوري تاثیر مثبتی بر نوآوري دارند که تاثیر یادگیري
سازمانی قويتر است.
 نوآوري نقش عامل میانجی در تاثیر یادگیري سازمانی و جهتگیري بازار روي
عملکرد را بازي میکند.

32

گارسیا مورالس و
همکاران([44]]44[ )2117

بررسی رابطه بین قابلیت شخصی ،یادگیري سازمانی ،نوآوري و عملکرد در
 411سازمان

 قابلیت شخصی تاثیر مستقیم و مثبت بر عملکرد سازمان دارد.
 قابلیت شخصی به واسطه نوآوري و یادگیري سازمانی تاثیر مستقیم و مثبتی
روي عملکرد دارد.
 یادگیري سازمانی تاثیر مثبت و مستقیم و نیز مثبت و غیر مستقیم روي
عملکرد سازمان دارد.
 نوآوري موجب بهبود عملکرد سازمان میشود.

33

یونگ و همکاران (]45[)2117

بررسی رابطه بین یادگیري سازمانی ،نوآوري ،اثربخشی تولید و عملکرد در 3
سازمان تولیدي

 یادگیري سازمانی موجب ارتقاي عملکرد سازمان میشود.

][43] [43] [43] [43] [43
]]43[[43
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 رابطه بین یادگیري سازمانی و نوآوري در سازمانهاي با تکنولوژي باال قويتر
است.

34

اراگن کورا و همکاران ()2117
[[46]]46

بررسی رابطه بین رهبري تحولگرا ،یادگیري سازمانی ،نوآوري و عملکرد در
 418سازمان

 رهبري تحولگرا تاثیر مثبت روي یادگیري سازمانی و نوآوري دارد.
 تاثیر یادگیري سازمانی روي نوآوري قويتر از تاثیر رهبري تحولگرا روي نوآوري
است.
 نوآوري و یادگیري سازمانی موجب بهبود عملکرد میشوند.

35

گارسیا مورالس و همکاران
(]47[ )2116

بررسی نقش برخی قابلیتهاي استراتژیک (قابلیت شخصی ،رهبري تحول-
گرا ،چشمانداز مشترك ،محیط ،و شخصیت خالق افراد) بر یادگیري
سازمانی و نوآوري و همچنین بررسی تاثیر دو عامل مذکور بر عملکرد در
 418سازمان.

 عوامل استراتژیک مطرح شده تاثیر مثبتی بر یادگیري سازمانی و نوآوري دارند.
 به کارگیري یادگیري سازمانی و نوآوري موجب ارتقاي سطح کارآفرینی سازمان
و افزایش عملکرد آن میشوند.

36

کونتوقیورقس و همکاران
(]48[ )2115

بررسی رابطه بین مشخصههاي یادگیري سازمانی ،انطباق با تغییر ،نوآوري و
عملکرد در چهار سازمان و تعداد نمونه  311نفر.

 یادگیري سازمانی پیشبینی کننده قوي انطباق با تغییرات ،معرفی سریع
محصوالت و خدمات ،و عملکرد سازمان (ارتباط باز و توزیع اطالعات ،ریسکپذیري،
دسترسی به منابع و اطالعات) است.

37

بررسی رابطه بین فرهنگ یادگیري سازمانی ،شرایط انتقال یادگیري و
باتس و خاساونه (]49[ )2115
نوآوري در  28سازمان

 یادگیري سازمانی شرایط انتقال یادگیري در سازمان را تسهیل میکند.
 یادگیري سازمانی و شرایط انتقال یادگیري تاثیر مثبتی بر نوآوري دارند.

بررسی رابطه بین جهتگیري یادگیري و جهتگیري بازار با فعالیتهاي
منابع انسانی و نوآوري و تاثیر آن بر عملکرد در  221سازمان

 فعالیتهاي منابع انسانی عامل بسیار مهمی در انتقال منابع یادگیري سازمانی و
بهبود عملکرد سازمان هستند.
 سازمان یادگیرنده موجب ارتقاي نوآوري میشود.
 سازمان یادگیرنده تاثیر مستقیم و غیر مستقیم از طریق نوآوري روي عملکرد
دارد.
 نوآوري موجب ارتقاي عملکرد مالی سازمان میشود.
 یادگیري سازمانی تاثیر مثبتی روي نوآوري دارد.
 یادگیري سازمانی تاثیر مثبت و مستقیم و نیز غیر مستقیم از طریق نوآوري روي
عملکرد دارد.
 نوآوري موجب ارتقاي عملکرد سازمان میشود.

38

ماوندو و همکاران
(]51[)2115

39

ترین و همکاران(]51[ )2113

بررسی ارتباط بین سازمان یادگیرنده ،نوآوري و عملکرد مالی در 111
سازمان

41

کاالنتن و همکاران ()2112
[]52

بررسی رابطه بین یادگیري سازمانی ،نوآوري و عملکرد در  411سازمان
تحقیق و توسعه
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2-5-2پژوهشهاي بخشهاي عمرانی (ساخت و ساز)
خالصه تحقیقات و مقاالت در خصوص سازمان یادگیرنده /یادگیري سازمانی ،نوآوري در شرکت هاي عمرانی داخلی و خارجی در
جدول  2ارائه شده است.
جدول  : 2پيشينه پژوهش ارتباط یادگيري سازمانی و نوآوري در شرکتهاي عمرانی

ردیف

نویسنده

عنوان

1

ماتینارو و لیو (]4[)2117

افزایش نوآوري و پایداري بواسطه ایجاد تغییرات فرهنگی در شرکتهاي عمرانی

پیتر.اس.پی.وونگ ( ( ][53

بررسی اثر ابعاد فراموش شده در ارتباط بین یادگیري سازمانی و موفقیت سازمانی است
در پروژه هاي عمرانی.

2

[53]54[2012

3

دنییل جیمز (]54[)2111

هدف آن بررسی ارتباط بین عملکرد و نوآوري به واسطه متغیر یادگیري سازمانی در
شرکتهاي عمرانی.

4

پائول چینوفسکی و همکاران
(]55[)2117

بررسی شرکت هایی که فرهنگ سازمان یادگیرنده را در خود پیاده سازي کرده و ارایه
یک مدل بلوغ جدید براي سازمان ها .

5

جورج سایدن و همکاران
(]56[)2003

سنجش نوآوري در دو بعد فنی و تجاري در شرکتهاي عمرانی

6

کولوالنگا و همکاران (]2[)2112

بیان اهمیت و مباحث اصولی و اساسی که منجر به یادگیري سازمانی در شرکتهاي
پیمانکار می شود.

بررسی وسیع ادبیات تحقیق نشان می دهد که تا کنون تحقیقی در زمینه ارتباط یادگیري سازمانی و نوآوري در شرکتهاي عمرانی
ایران صورت نگرفته است .غالب تحقیقات در این زمینه مربوط به بخشهاي صنعتی می باشد .همچنین پژوهشی در زمینه یادگیري سازمانی
و نوآوري و چابکی سازمان یافت نشد .از سوي دیگر الگوي عملی به منظور ارزیابی چابکی سازمان از منظر یادگیري سازمانی و نوآوري در
پژوهشهاي پیشین یافت نشد.
 -3روش تحقيق
شکل  ، 1مدل تحقیق را که به منظور دستیابی به هدف تحقیق طراحی شده است ،نشان می دهد .ابعاد مختلف یادگیري سازمانی به
استناد نظر لیائو و همکاران ( ،]42[)2118عبارتند از تعهد به یادگیري ،چشم انداز مشترك و تفکر باز .گویه ها برحسب ابعاد مختلف یادگیري
سازمانی و منطبق با شرکتهاي عمرانی طراحی شده است .همچنین ابعاد مختلف نوآوري سازمانی به استناد نظر لیائو و همکاران (]42[)2118
عبارتند از نوآوري اجرایی و نوآوري فنی .پرسشنامه هاي یادگیري سازمانی و نوآوري سازمانی از طریق تحقیق میان سه مقاله []43 ,42 ,5
طراحی اولیه شده و پس از آن با نظر تعدادي  5خبره دانشگاهی ویرایش و اصالح شده اسـت .پرسشنامه مربوط به قابلیت چابکی بر اساس
چهار مولفه آن طراحی شد که برگرفته از مقاله شریفی و ژانگ[ ]13می باشد .در طراحـی پرسشنامه قابل فهم بودن سواالت ،عدم پیچیدگی،
عدم استفاده از کلماتی که تعریـف ویـژه دارنـد ،اس تفاده از سواالت مستقیم و غیر مستقیم و چند بعدي بودن سواالت مد نظر قرار گرفته
است.
براي بررسی میزان دقت شاخص ها و گویه هاي مربوط به هر متغیر و سنجش روایی کل پرسشنامه ،از اعتبار صوري 6استفاده گردید.
به این صورت که نحوه تعاریف مفاهیم و متغیرها و گویه هاي آنها به کارشناسان مورد نظر اعم از  5فرد نخبه در رشتههاي عمران و مدیریت
عرضه شد که براساس نظر آنان ،پرسشنامه نهایی تدوین گردید .براي سنجش پایایی متغیر مستقل و وابسته ،در ابتدا تعداد  30پرسشنامه
بوسیله پایلوت مورد بررسی قرار گرفت .دادهاي بدست آمده با ابزار  SPSSو از طریق آلفاي کرونباخ ،بررسی گردید .از آنجایی که پایایی کلیه
متغیرها باالي  0/7به دست آمد ،پایایی متغیرها تایید گردید و گویههاي مشخص شده براي متغیرهاي موردنظر ،مناسب تشخیص داده شد.
براي سنجش متغیرها از طیف پنج نقطهایی لیکـرت استفاده شده است.
تعداد پاسخ دهندگان به سواالت 41 ،شرکت عمرانی شامل شرکتهاي مشاور و پیمانکار از گرید  1بودند که به منظور دقت در نتایج
به هر شرکت سه پرسشنامه تحویل داده شد .سپس از میانگین نتایج هر شرکت به عنوان پرسشنامه نهایی براي آن شرکت استفاده شد40.

6 . Face validity
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درصد پاسخگویان در زمینه ابنیه 23/3 ،درصد در زمینه راه 20 ،درصد در زمینه آب و  16/7درصد نیز در زمینه تأسیسات و تجهیزات فعالیت
داشتند.

 -4تحليل داده ها
در این بخش ،نخست به بررسی فرضیه ها و نتایج آماري می پردازیم .سپس بر اساس نتایج آماري استخراج شده به منظور سهولت در
درك هم افزایی یادگیري سازمانی و نوآوري در دستیابی به قابلیت چابکی سازمان و نیز پیاده سازي مفاهیم ارائه شده در سازمان ،الگویی ارائه
خواهد شد.
فرضيه  :1یادگیري سازمانی بر نوآوري مؤثر است (.)H1
براي بررسی اثریادگیري سازمانی برنوآوري سازمانی که هر دو در سطح سنجش فاصلهاي هسـتند ،از رگرسیون استفاده شده است.
طبق جدول  ،3میزان Rو بتاي بدست آمده در جدول ( )13-4برابر با  ،0/68نشان دهنده میزان همبستگی قوي و مثبت بین یادگیري
سازمانی و نوآوري سازمانی مـی باشـد  .سـطح معنی داري ( )Sig=/000که کمتر از  0/05است نیز بیان مـ یکنـد کـه یـادگیري سـازمانی
بـرنوآوري سازمانی اثر دارد و  68درصد از تغییرات نوآوري را پیش بینی و تبیین می کند .در نتیجـه فرضیه اول تأیید میگردد.
جدول :3آزمون تأثير یادگيري سازمانی بر نوآوري سازمانی

متغیر مستقل

R

R2

F

Sig F

B

Beta

Sig

یادگیري سازمانی

0/68

0/46

23/4

0/000

0/58

0/68

0/000

در بین پژوهشهاي خارجی نیز در پژوهش جیمز و وال [ ]37نیـز کـه دربـین پاسـخگویان  451شرکت اسپانیایی انجام گردید ،با
است فاده از نرم افزار لیزرل به بررسی رابطـه بـین ایـن دو متغیـرپرداخته است و رابطـه معنـی داري(standardized estimate= 0/66, t-
 )value= 8/78را بدست آورده است.
همچنین پژوهش لیائو و همکاران [ ]42در بین پاسـخگویان  485سـازمان دولتـی و کارآفرینـاندولتی و خصوصی اجرا گردیده و با
نرم افزار لیزرل تحلیل شده است ،سکون و رکـود یـادگیري بـا نوآوري اجرایی ( )-0/3و نوآوري فنی ( )-0/34رابطه معنی دار منفی دارد .به
عبارت دیگر با افزایش سکون و رکود یادگیري ،نوآوري سازمانی کاهش یافته است .همچنین تعهـد و الـزام بـه یـادگیریداراي رابطه مثبتی با
نوآوري اجرایی ( )0/72و نوآوري فنی ( )0/72بوده است.
نتایج پژوهش لیائو و وو [ ]57نیز که دربین پاسخگویان  327شرکت مالی و کارخانه اجرا گشـته ونشان داد که رابطه معنیداري
( )standardized estimate= 0/62, t-value= 5/88بین دو متغیر نوآوري و یادگیري سازمانی وجود داشته است.
فرضيه :2یادگیري سازمانی بر قابلیت چابکی مؤثر است (.)H2
براي بررسی اثر یادگیري سازمانی بر قابلیت چابکی که هر دو در سطح سنجش فاصلهاي هستند ،از رگرسیون استفاده شده است.
میزان Rوبتا بدست آمده در جدول  4برابـر بـا  ،0/5نشـاندهنده میزان همبستگی قوي و مثبت بین این دو متغیر می باشـد  .سـطح معنی
داري ( )Sig=0/005که کمتر از  0/05است نیز بیان می کند که چشـم یادگیري سازمانی بر قابلیت سازمانی اثر دارد و  50درصد از تغییرات
نوآوري را پیش بینی و تبیین می کند .در نتیجـه فرضیه دوم تأیید میگردد.
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جدول :4آزمون تأثير یادگيري سازمانی بر قابليت چابکی

متغیر مستقل

R

R2

F

Sig F

B

Beta

Sig

یادگیري سازمانی

0/5

0/25

9/3

0/005

0/58

0/5

0/005

فرضيه :3نوآوري بر قابلیت چابکی مؤثر است (.)H3
جدول  5نشان دهنده ي میزان اثر نـوآوري سـازمانی بـر قابلیت چابکی است .میزان Rو بتاي بدست آمده در جدول برابر با ،0/38
نشان دهنده میزان همبسـتگی خوب و مثبت بین این دو متغیر مـی باشـد .سـطح معنـی داري( )Sig=0/000که کمتر از  0/05است نیز
بیان می کند که نـوآوري سـازمانی بـر قابلیت چابکی اثـر دارد و  38درصد از تغییرات نوآوري را پیش بینی و تبیین می کند .در نتیجه
فرضیه سوم تأییـد مـی گردد.
جدول :5آزمون تأثير یادگيري سازمانی بر نوآوري سازمانی

متغیر مستقل

R

R2

F

Sig

B

Beta

Sig

نوآوري

0/38

0/14

24/7

0/000

1/6

0/38

0/000

بنابر اهدافی که در این تحقیق دنبال می شود ،در کنار استفاده از روش کمی و آماري نیاز به ارائه مدلی است که راهنمایی براي مدیران
شرکتهاي عمرانی باشد .از همین روي شکل  2الگوریتمی است که دستیابی به قابلیت چابکی بواسطه سرمایه گذاري سازمان بر یادگیري
سازمانی و نوآوري را نشان می دهد.
اجرای برنامه بعد از یک دوره
میان مدت
بررسی پویایی محیط
(آیا سازمان در یک محیط رقابتی و
پرتالطم قرار دارد)

خیر

آیا سازمان دارای قابلیت چابکی (پاسخگویی،
شایستگی ،انعطاف پذیری ،سرعت) برای پاسخ
گویی به محیط است؟

بله

بله

خیر

محاسبه سطح موجود
یادگیری سازمانی
(جمع امتیازات هر
مولفه)

ادامه وضع موجود
آیا شکاف در سطح یادگیری سازمانی
وجود دارد؟

سطح مطلوب
یادگیری سازمانی
خیر

بله

انجام اقدامات الزم برای بهبود سطح یادگیری سازمانی
سازمان از نظر یادگیری
سازمانی در سطح
مطلوبی است.
باید بر سایر جنیه های

ارزیابی عملکرد از طریق بررسی سطح
نوآوری
خیر

پایان

بله

آیا سطح نوآوری افزایش یافته ( نوآوری
به عنوان اولین خروجی یادگیری
سازمانی)

شکل  2مدل پيشنهادي دستيابی به قابليت چابکی بواسطه یادگيري سازمانی و نوآوري

 -5انجام اقدامات الزم براي بهبود سطح یادگيري سازمانی
از آنجایی که یادگیري سازمانی ،متغیر مستقل در مدل پژوهش می باشد ،هرگونه اقدام براي دستیابی به این متغیر موجب سهولت و
دستیابی هر چه بیشتر به قابلیت چابکی و نوآوري خواهد شد .از همین روي در پژوهش حاضر به ارائه راهکارهایی به منظور ارتقاي سطح
یادگیري سازمانی در شرکتهاي عمرانی پرداخته شده است .بدین منظور بر اساس تجربه و تخصص نگارندگان مقاله و نیز مصاحبه صورت
گرفته با برخی از خبرگان شاغل در بخش هاي عمرانی ،فهرستی از راهکارهاي عملیاتی که منجر به ارتقاي سطح یادگیري سازمانی می شود
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تهیه شد و در غالب  9گویه دستبه بندي شد .سپس این راهکارها ( 9گویه ارائه شده) به کمک روش دلفی و توسط  11خبره شاغل در بخش
عمرانی مورد ارزیابی قرار گرفت.
جدول  6نشان دهندهي میانه و مد به عنوان شاخصهاي گرایش به مرکز ،و چاركها به عنوان شاخص گرایش به پراکندگی براي
پاسخهاي سواالت دلفی است .پایینترین میانه براي گویه  2به میزان  2است و باالترین میانه نیز مربوط به گویههاي  6 ،5و  8است .مد که
بیانکنندهي بیشترین تکرار است و شامل اعداد  4و  5است نشان میدهد که بیشتر پاسخها شامل این دو گزینه شدهاست .چارك اول نشان
میدهد که به جز گویههاي  1و  ،2در سایر گویهها بیشترین پاسخ به گزینه  4بوده است .چارك دوم که همان میانه است نیز از حداقل  2تا
حداکثر  5را شامل میشود .در نهایت چارك سوم که باالترین اعداد را شامل میشود به جز گویههاي  2و  ،7در سایر گویهها نشان دهنده
پاسخ به گزینه  5است .کمترین پراکندگی براي گویه  7و بیشترین پراکندگی براي گویه  1و  2است.
جدول  :6نتایج حاصل از آناليز تکنيک دلفی

گویه 1

گویه 2

گویه 3

گویه 4

گویه 5

گویه 6

گویه 7

گویه 8

گویه 9

میانه

4

2

4

4

5

5

4

5

4

مد

5

4

4

4

5

5

4

5

4

چارك اول

2

1

4

4

4

4

4

4

4

چارك دوم (میانه)

4

2

4

4

5

5

4

5

4

چارك سوم

5

4

5

5

5

5

4

5

5

در آخرین مرحله تکنیک دلفی گویههایی که کمترین پراکندگی پاسخ را داشته و نشان دهندهي توافق نظر بیشتر پاسخدهندگان است
برگزیده شدند و جهت ارایه نتایج انتخاب گردیدند .با توجه به این که چاركها نشان دهندهي گرایش به پراکندگی هستند و هرچه دامنهي
اعداد آن نزدیکتر باشد بیانکنندهي پراکندگی کمتر است ،لذا در مرحلهي آخر ،دو گویه ي اول و دوم که پراکندگی پاسخ بیشتري دارند را
کنار گذاشته و سایر گویهها به عنوان نتایج تحقیق دلفی ارایه میگردد .قابل ذکر است که تکنیک دلفی نیز به دنبال دستیابی به توافق نظر
بیشتر و کاهش پراکندگی نظرات است .کلیه گویه ها ،گویه هاي حذف شده و مراحل عملیاتی شدن هر گویه در جدول  7به نمایش در آمده
است.
جدول  : 7پيشنهادات کاربردي بر اساس نتایج حاصل از آناليز تکنيک دلفی

راهکارهاي عملیاتی سازي هر گویه

ردیف

گویه

1

افزایش حقوق ،دستمزد ،تسهیالت و همچنین ایجاد
سیستم هاي رفاهی بیشتر براي کارمندان موجب
چابکی کارکنان و افزایش یادگیري در سازمان خواهد
شد.

بعد از اجراي روش دلفی گویه حذف شده است.

2

به دلیل متفاوت بودن حقوق و مزایاي شرکت هاي
خصوصی نسبت به شرکت هاي دولتی و همچنین عدم
نقدینگی و تخصیص بودجه هاي درست و به هنگام،
نیروي انسانی از جهت کمیت و کیفیت و چابکی در
شرکت هاي خصوصی دچار تزلزل میشود.

بعد از اجراي روش دلفی گویه حذف شده است.

3

مدیریت سازمان عالوه بر شایسته ساالري و بررسی
عملکرد دوره اي پرسنل جهت چابک سازي سازمان،
باید در اتخاذ تصمیماتش از تجربه و نظرات کارمندان
باسابقه و باتجربه بهره گیرد و صرفا براساس سلیقه
شخصی اقدام ننماید.

 )1لزوم تعهد افراد نسبت به تصمیم گیريهاي جمعی
 )2ضرورت توجه مدیران به تاثیر تصمیمهاي خود بر دیگر بخشهاي
سازمان
 )3اهمیت برخورداري مدیران از دیدگاهی جامع و فراگیر در تصمیم
گیريهاي خود
 )4واگذاري قدرت تصمیم گیري به مدیران میانی
 )5نیاز به برخورد منطقی افراد با مسائل
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 )6ضرورت توجه مدیران و کارکنان شرکت به تغییرات محیط
خارجی
 )7اهمیت بهره گیري مدیران سازمان از تفکر سیستمی در برنامه
ریزي و تصمیم گیريها
نیازسنجی آموزشی کارکنان

4

یکی از ضروریات سازمان ها انتقال تجارب و نهادینه
نمودن آموخته ها در سازمان ،برگزاري کارگاه ها،
همایش ها و دوره هاي آموزشی میباشد.

5

آموزش دانش روز و ایجاد نوآوري در شرکت جهت
رقابت با شرکت هاي قوي داخلی و خارجی امري
ضروري است و چابکی و پیشرفت شرکت را به صورت
جهشی به همراه دارد.

6

مستندسازي و بررسی پروژه هاي گذشته شرکت از
منابع اطالعاتی غنی براي مدیران و تصمیم گیران
آینده شرکت است ،ضمن اینکه موجب تقویت و رفع
نقاط ضعف و بهبود عملکرد می گردد.

7

از الزمه هاي یک سازمان پویا ،داشتن فناوري هاي
نوین و سیستم هاي اطالعاتی و هوشمند است از آن
جهت که بتوان کارآیی بهتر و طرح هاي اقتصادي
مفیدتري ارائه کرد.

8

مدیریت سازمان از طریق تقویت احساس همدلی و هم
بستگی بین کارمندان و مدیریت و افزایش انگیزه در
کارمندان میتواند جهت موفقیت و پیشرفت روزافزون
شرکت گام بردارد.

9

براي دستیابی به عملکرد بهتر در مسیر دستیابی به
یادگیري سازمانی ،الزم است اهداف سازمانی هرچند
وقت یکبار مورد بازنگري قرار گرفته و در فرآیند
اجرایی نیز شفافیت بیشتري ایجاد شود.

برگزاري دوره هاي آموزشی و همایش هاي درون سازمانی
تخصیص بودجه براي شرکت در دوره هاي آموزش برون سازمانی و
حتی خارج کشور
ارزیابی دوره هاي آموزشی برگزار شده به منظور دستیابی به اهداف از
پیش تعیین شده
اهمیت پرداختن به آموزشهاي گروهی(تیمی)
نیاز به کسب دانش روز و ایجاد زمینه ارائه خالقیت درپرسنل
لزوم تبادل اطالعات در تصمیم گیريها توسط افراد و در اختیار
گذاشتن تجربیات به دیگر پرسنل
ضرورت درك قابلیتها و زمینه سازي در راستاي بهبود عملکرد و
توسعه مهارتهاي کارمندان
بازنگري نتایج حاصل از عملکرد واحدها به صورت گروهی
بررسی مستمر مشکالت و توجه توامان به علل و عوارض آنها به جهت
رفع نقاط ضعف سازمان
پرهیز از پافشاري و تعصب بیمورد بر آموختههاي ناقص پیشین
استفاده کارآمد از مزایاي پست الکترونیک،پورتال و ..
استفاده از سیستمهاي هوشمند و کنترل از راه دور
استفاده از مواد و مصالح با عملکرد بهینه (بتن با عملکرد باال ،مواد
کامپوزیتی و )...
بهره گیري از مدل سازي و شبیه سازي
به کارگیري سیستم ویدیو کنفرانس بین دفتر مرکزي و سایتهاي
کارگاهی
افزایش سهم قراردادهاي طرح و ساخت و BOT
استفاده از سیستم مدیریت و کنترل پروژه
شناسایی و جذب افراد توانمند و متعهد متناسب با تخصص مورد نیاز
استفاده از برنامهها و ابزارهاي انگیزشی مناسب به منظور افزایش
تعلق و وفاداري کارکنان نسبت به سازمان
ایجاد گرایش نسبت به انجام امور غیر قابل سنجش
پایبندي افراد به قوانین و مقررات ،آیین نامهها و مرامنامههاي سازمان
دنبال کردن اهداف سازمانی مشترك توسط کلیه افراد
وجود همسویی میان اهداف فردي و سازمانی
همکاري افراد جهت دستیابی به اهداف سازمان
ضرورت وضوح و شفافیت در چشم انداز واهداف تعیین شده سازمان
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نتيجه گيري
تحقیق حاضر به بررسی وسیع در ادبیات یادگیري سازمانی و نوآوري در  15سال اخیر پرداخته است .با کمی تأمل در نتایج پژوهش
حاضر و مقایسه آن با مطالب و پژوهش هاي پیشین درمی یابیم که موضوع یادگیري سازمانی در ایران براي شرکت هاي عمرانی موضوعی کم
رنگ است .ب ا بررسی نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر در مـییابیم که اگر به یادگیري سازمانی توجه شود ،نوآوري نیـز رشـد خواهـد
کـرد و ایـن مهـم یکـی ازخصوصیات بارز شرکت هاي موفق است .همچنین یادگیري سازمانی و نوآوري موجب ارتقاي قابلیت چابکی سازمان
می شود که الزمه بقاء در محیط پویا می باشد.
نتایج تخقیق حاضر موید تحقیقات پیشین در خصوص ارتباط یادگیري سازمانی و نوآوري می باشد .در سازمانهایی که مدیران از
آموزش و یادگیري کارکنان حمایت می کنند ،جریان ایده شکل می گیرد و روح نوآوري به واسطه افزایش توانمندي افراد در درك و بکارگیري
ایده ها خلق می شود .نوآوري سازمانی نیاز به بکارگیري و ترکیب دانش از بخشهاي مختلف سازمان دارد که بکارگیري آن در سازمان موجود
بهبود وضعین موجود و ایجاد نوآوري به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان می گردد.
جنبه نوآوري تحقیق حاضر در دو وجه بیان شده است که هیچی ک از وجوه در بررسی گسترده ایی که از ادبیات تحثیث ارائه شده
است به چشم نمی خورد .جنبه هاي مطرحی شامل )1 :بررسی تاثیر یادگیري سازمانی و نوآوري بر قابلیت چابکی سازمان  )2بررسی ارتیاطات
صورت گرفته در شرکتهاي عمرانی می باشد .همچنین ،در کنار استفاده از روش کمی و آماري نیاز به وجود یک مدل فرآیندي بود تا ارتباطات
بیان شده بین مولفه ها را گویاتر و راهبردي تر ارایه دهد کـه بتوانـد راهگشاي شرکت هاي عمرانی باشد .این عامل نیز به خودي خود جنبه
جدیدي از تحقیق را نشان می ده .مدل ارائه شده نشان می دهد که مدیریت سازمان بع منظور دستیابی به قابلیت چابکی باید روي عوامل
درون و برون سازمانی موثر بر یادگیري سازمانی به منظور افزایش ظرفیت جذب یادگیري ،سرمایه گذاري کند.
محدودیتهاي پژوهش
برخی از محدودیت هاي پژوهش حاضر در ذیل ارائه شده است.
 .1عدم همکاري مناسب برخی از مدیران و نخبگان با بهانههایی همچون وقتگیر بودن همکاري با محقق
 .2در دسترس نبودن تعداد مورد نیاز نخبگان براي همکاري چند مرحله اي در روش دلفی
 .3تعداد بسیار محدود مقاالت و منابع در زمینه یادگیري سازمانی در شرکتهاي عمرانی
 .4عدم آشنایی و درك صحیح بسیاري از مدیران و نخبگان با موضوع یادگیري سازمانی که عدم پیادهسازي این مقوله در شرکت را
به همراه داشته است.
 .5میان رشته اي بودن موضوع تحقیق و کمبود منابع میان رشته اي
 .6یکی از دالیل عدم همکاري مدیران علیالخصوص در شرکتهاي پیمانکار با این تحقیق درگیر بودن با مسایل و مشکالت ابتدایی
است که انها را از پرداختن به این موضوع بازمیدارد.
راهکارها و پيشنهادات
در این بخش راهکارها و پیشنهادات به دو گروه شرکتهاي عمرانی و سایر محققین ارایه میشود.
راهکارهاي ارایه شده در این بخش بر اساس تجربه و دانش محقیقین پژوهش حاضر و نیز با توجه به نظرات و انتقادات مدیران و
نخبگانی است که از سوال باز پرسشنامه حاصل شده است.
راهکارها و پيشنهادات براي شرکتهاي عمرانی
در ذیل بر اساس نتایج حاصله از پژوهش و مصاحبه با خبرگان شاغل در بخش عمرانی تعدادي پیشنهاد ارائه شده است.
 .1برگزاري کارگاهها و جلسات دوره اي؛
 .2افزایش تخصص و مهارت مشاورین و کنترل دقیق مراحل طراحی؛
 .3تاید بر برنامهریزيهاي کالن مدیریتی جهت اتمام پروژههاي نیمهکاره و شروع پروژههاي جدید؛
 .4آسیب شناسی پروژههایی که در گذشته انجام شده جهت مدیریت بهتر و کارآمدتر پروژههاي آینده؛
 .5استفاده از افراد با تجربه و با سابقه؛
 .6افزایش حقوق کارمندان و ایجاد سیستمهاي رفاهی براي کارمندان براي ایجاد انگیزه بیشتر به منظور انجام بهتر امور؛
 .7متعهد سازي کلیه کارمندان و افراد حاضر در سازمان نسبت به تصمیمگیريهاي جمعی؛
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 .9تبیین اهداف سازمانی به شکلی واضح و روشن بمنظور همسوسازي اهداف فردي و سازمانی؛
 .11تهیه یک گزارش تحلیلی دوره اي از وضعیت شرکت و فرصتها و تهدیدهاي کسب و کار که شرکت با آنها مواجه بوده است؛
 .11دادن بهاي بیشتر به مدیران میانی به دلیل نقش عمدهاي که در فرایند یادگیري ایفا میکنند؛
 . 12استفاده از الگوي پیشنهادي این تحقیق بمنظورتوانمدسازي شرکت در پاسخ به محیط رقابتی و پویا بواسطه ارتقا سطح یادگیري
و نوآوري؛
 .13متعهد بودن مدیران نسبت به یادگیري و حمایت از آن؛
 .14تاکید بر کار گروهی ،مشارکت ،گفتگو و جلسات تخصصی به منظور اشتراك دانش.
راهکارها و پيشنهادات براي سایر محققين
 .1ارایه مدل هاي مشابه به منظور سنجش ارتباط یادگیري سازمانی با سایر متغیرها ازجمله :منابع انسانی ،مدیریت دانش ،مهندسی
ارزش و...
 . 2با توجه به استفاده از مفهوم چابکی سازمان و ارتباط تنگاتنگ چابکی با پویایی هاي محیطی ،بکارگیري مدل هاي شبیه ساز پویا
می تواند براي به تصویر کشیدن وضعیت آتی سازمان با توجه به شرایط فعلی مفید واقع گردد
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