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  چکیده

هاي سازمان یادگیرنده و اثربخشی کارکنان در وزارت کار و  ویژگی  هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه
تحقیق کارکنان  آماري جامعه. است» کار و رفاه اجتماعی، قبل از ادغام با وزارت تعاون«امور اجتماعی 

زمان  باشد که در ی میوزارت کار و امور اجتماعی قبل از ادغام با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماع
 ينفر 243اي  گیري تصادفی ساده، نمونه گیري از روش نمونه با بهره که نفر بودند 663اجراي تحقیق 
 نظراز  اعتبار آن. اي محقق ساخته است ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه. انتخاب گردید

هاي  داده. و مدیران و کارشناسان متخصص تایید گردیدنظران  خبرگان و صاحب اساتید مدیریت،
شده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ بر اساس  آوري  جمع

وجود رابطه معنادار بین  حاکی ازاین نتیجه . فرضیه تأیید و یک فرضیه رد شد4نتایج حاصله، 
. و الگوهاي ذهنی کارکنان با اثربخشی آنان است یستمی هاي شخصی، آرمان مشترك، تفکر س مهارت

هاي سازمان یادگیرنده و اثربخشی کارکنان در  آزمون فرضیه اصلی تحقیق نیز وجود رابطه بین ویژگی
هایی براي افزایش سطح  برنامه دربارهپیشنهاداتی  ،در پایان. سازمان یاد شده را مورد تأیید قرار داد

منظور ترویج مفاهیم سازمان یادگیرنده و تقویت فرهنگ حمایت از آن ارائه شده  اثربخشی کارکنان  به
  .است
 الگوهايسیستمی،  سازمان یادگیرنده، اثربخشی کارکنان، مهارت فردي، تفکر :هاي کلیديواژه

  .ذهنی
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  مقدمه -1
شود که با افزایش پیچیدگی و سرعت  یادگیرنده از آنجا ناشی می یسازمان به ضرورت تبدیل

ها نیاز بیشتري به  سازمان. تغییرات محیطی، عدم اطمینان در محیط سازمانی فزونی یافته است
و تحوالت محیطی  اتدانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییر

تر از  تنها سریع پیوسته تغییراتی را شاهد هستیم که نه ،در حقیقت در دنیاي متغیر. تطبیق دهند
چنین تغییراتی تداوم ندارند و از توالی منطقی . پیوندد، که ناپیوسته هم هستند وقوع می گذشته به

چالش بیشتر . محو خواهند شد ،آنهایی که نتوانند، تغییر کنند در نتیجه. کنند نیز پیروي نمی
شده  ها اغلب، انجام کارهاي فراوان با منابع اندك و رسیدن به اهداف از پیش تعیین سازمان

شده در گرو افزایش اثربخشی منابع انسانی  رسیدن به اهداف ارزشمند و از پیش تعیین ].15[است
ایجاد رفتارهاي مطلوب براي  است و اثربخشی منابع انسانی به آموزش و توسعه دانش و مهارت و

ریزي شده و  دار، برنامه هدف ،هاي مداوم بنابراین لزوم آموزش. کارکردن موفقیت آمیز بستگی دارد
طور اساسی مورد توجه قرار گیرد و همواره این  شناسی، باید به هاي علم و فن همگام با پیشرفت

هاي رقیب، نیرومند، پایدار  رابر سایر سازمانتواند در ب نکته را مورد توجه قرار دهند که سازمانی می
همچنین رفتار خود را . توانایی ایجاد، کسب و انتقال دانش را داشته باشد کهو استوار باقی بماند 

  ].1[هاي جدید باشد کننده دانش و دیدگاه اي تعدیل کند که منعکس گونه به
  هاي باالي منابع هاي کار، هزینه با افزایش سطوح رقابت در محیط ،وزارت کار و امور اجتماعی

هاي سازمانی، کمبود نیروي متخصص، بازنشستگی کارکنان با تجربه،  ها و پست تغییر شغل ،انسانی
از دانش و اي متقاعد شده است که  طور فعاالنه فرهنگ متعدد، به تحوالت فناوري و وجود خرده

با توجه . گیرنده باشددنوان یک سازمان یاع همواره به استفاده موثر بنماید وسازمان  نهفته تخصص
از  گرایی و استعدادیابی هاي روز و تخصص گیري از دانش به اینکه علمی شدن مدیریت کشور و بهره
است و در جهت ارتقاء سطح دانش کارکنان، اقدامات  اهداف کالن وزارت کار و امور اجتماعی

هاي آموزشی، همایش و  گاههاي آموزشی ضمن خدمت، کار چندي نظیر برگزاري کالس
سازمان براي حضور موفق در عرصه رقابت، به  ، بر این اساس،سمینارهاي مختلف انجام داده است

تر کردن کارکنان تأکید فراوان داشته و تمهیدات و تشویقات زیادي را براي این مهم در  اثربخش
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هاي اساسی  ف از دغدغهتوجه به اثربخشی کارکنان و بهبود آن از طرق مختل. نظرگرفته است
یکی از ابزارهاي مهم مدیریت براي اثربخشی بیشتر کارکنان از طریق . باشد مدیریت عالی می

اصلی پژوهش حاضر  مباحثتدارك بستر مطمئن نظیر ایجاد سازمان یادگیرنده است که یکی از 
بر اثربخشی هاي سازمان یادگیرنده  هدف این تحقیق، بررسی چگونگی تأثیر ویژگی. باشد  می

  .استکارکنان ستادي وزارت کار و امور اجتماعی 

  روري بر مبانی نظريم -2
  سازمان یادگیرنده -1-2

یادگیري گروهی و . پردازد سازمان یادگیرنده سازمانی است که به توسعه یادگیري در کارکنان می
سازمانی است که  ،سازمان یادگیرنده. ایجاد یک سازمان یادگیرنده است فردي کلید اصلی براي 

کند که  اي تعدیل می گونه ایجاد، کسب و انتقال دانش است و رفتار خود را به  داراي توانایی
در تعریف مارکوارات، سازمان یادگیرنده سازمانی . هاي جدید باشد کننده دانش و دیدگاه منعکس

دهد که بتواند  غییر مینحوي ت گیرد و دائماً خودش را به صورت جمعی یاد می است که با قدرت و به
سازمان . آوري، مدیریت و استفاده کند نحو بهتري اطالعات را جمع با هدف موفقیت سازمانی به

کند که نتایج ارزشمندي نظیر نوآوري، کارایی،  اي فراهم می گونه یادگیرنده یادگیري اعضایش را به
 متفاوتی از اگر چه تعاریف. وردآ همسویی بهتر با محیط و مزیت رقابتی پایدار را به ارمغان می

بر نکاتی چون افزایش فرصت و ظرفیت  ولی تمامی آنها ،ارائه شده استسازمان یادگیرنده 
گرایی، تطبیق سریع با تغییرات محیطی، استفاده از قدرت،  یادگیري در سراسر سازمان، تحول

تین کسی که مقوله نخس ].16[خالقیت و تقویت و توسعه دانش و بینش کارکنان تاکید دارند
سازمان یادگیرنده را ) م1990(سنگه . هاي یادگیرنده را مطرح ساخت، پیتر سنگه بود سازمان

براي چنین . دهد آینده توسعه می منظور خلق طور مداوم ظرفیت خود را به داند که به سازمانی می
ه که یادگیري تطابقی یا آنچ» یادگیري براي بقاء«حفظ حیات کافی نیست و در آن  صرفاًسازمانی، 
شود که  نوعی یادگیري می گردد و منجر به در هم آمیخته می» یادگیري مولد«شود با  نامیده می

  . دهد را افزایش می یتظرفیت خالق
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  عمومی سازمان یادگیرنده هاي ویژگی -1-1-2
شرط الزم براي فراگیري سازمان، توان آموختن ): هاي شخصی قابلیت(مهارت فردي ) الف

از   تعداد کمی. دهد دست نمی ایجاد چنین سازمانی به این شرط تضمینی براي   اما. اعضاي آن است
هاي مختلف نیاز به تجدید نظر اساسی در فلسفه سازمانی خود را درك  رهبران در سازمان

  ].18[اند نموده
نو و بدیع  هاي ها و طرح  ایده  بسیاري از ):فرمان مهارت تامل و بررسی(هاي ذهنی  مدل) ب
تصویر . مانند دلیل آنکه با تصویر ذهنی ما از دنیا و عملکرد آن متناقص هستند، عقیم و ناکام می به

ذهن . نماید ها را محدود می  ذهنی و نگرش ما در واقع چارچوبی است که میدان اندیشه و عمل
ر مورد هر پدیده این مسئله د  هیچ یک از ما قادر نیست که یک سازمان را در خود جاي دهد و

تصاویر ذهنی . دهیم اجتماعی دیگر صادق است و تنها تصویر یا وجوهی از آن را در ذهن جاي می
مانند درك و . اي شکل گرفته باشند بسیار ساده  هاي عمومی قالب تئوري افراد ممکن است در

نکته مشترك و  اما. یکدیگر داریم خود نسبت به خویشاوندتصوري که ما از رفتار متقابل اعضاي 
تصاویر ذهنی در واقع . ها آن است که مبناي رفتار و عمل ما هستند تئوري  بسیار مهم در تمامی

 هاي ذهنی به مدل. دهند دارند و به آن شکل می بخش فعال ذهن ما هستند که ما را به عمل وا می
ما ) اطالعات(ر نحوه گزینش این دلیل بر طرز رفتار ما موثر هستند که بر دید ما از دنیا موثرند و ب 

  ].18[ها داشته باشیم  شود که تفاسیر گوناگونی از واقعیت تاثیرگذارند و در نتیجه باعث می
آرمان مشترك تصویري است که در یک سازمان و ): انداز مشترك چشم(آرمان مشترك ) ج

آورند و  وجود می هآنها احساس مشترکی از آرزویی مشترك ب. ها وجود دارد  تردد گروهی از انسان
هاي خود را شکل  این عامل مشترك فعالیت دهند و با استفاده از  در کل سازمان خود آن را نشر می

شما تصویري یکسان  شود که من و بنابراین یک آرمان زمانی واقعاً مشترك محسوب می. دهند می
باشیم و در واقع باید ارتباطی این تصویر کامالً متعهد و معتقد   از آن را در ذهن داشته باشیم و به

کامالً مشخص و روشن بین ما برقرار باشد تا به نقطه مشترکی دست یابیم و از منبع مشترکی 
سمت  هاي بالقوه و بالفعل انسان را به گونه که آرمان شخصی توان در واقع همان. الهام بگیریم

و یا سازمان، انجام  رادآرمان مشترك نیز همین عمل را در سطح اف. کند مشخصی هدایت می
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نظر پیتر سنگه اشتراك آرمان بین  به]. 18[آورد وجود می این ترتیب نیروي عظیم را بهدهد و به  می
شخصی  هاي آرمان مشترك محصول فرعی برخورد آرمان زیرا ؛اعضاي سازمان، نیازمند زمان است

 ر سایه تبادل آزاد افکار وهاي مشترك فقط د دهند که آرمان تجارب موجود نشان می .افراد است
ها و آرزوهاي خود را بیان کنند،  تنها قادرند رویا نه گیرند، فضایی که افراد در آن ها شکل می  ایده 

ها است که  هاي سایرین را نیز داشته باشند و در اثر همین گفت و شنود بلکه حوصله شنیدن آرمان
  ].15[آورند هاي جدید و بدیع سر بر می دیدگاه

به موضوع یادگیري جمعی یا گروهی  یادگیري تیمی ):فرمان تعامل گروهی( یادگیري تیمی ) د
مثل گفتگو و مذاکرات ماهرانه، تفکر جمعی خود را متحول کرده و  فنونیها با   تیم. پردازد می
آموزند که انرژي و توان خود را براي کسب اهداف مشترك بسیج کنند و به توانایی و بصیرتی  می

برخی نویسندگان متعقدند گفتگو امري حیاتی ]. 15[از مجموع استعداد اعضا دست یابندبیش 
شود که یادگیري  عنوان فرآیندي در نظر گرفته می گفتگو اغلب به. براي یادگیري سازمانی است

این   نیز در تحقیقات خود به) 2000(دهد و حتی اسویک  یکدیگر پیوند می فردي و سازمانی را به
 .شود سید که گفتگو عالوه بر توسعه یادگیري فردي منجر به توسعه یادگیري سازمانی مینتیجه ر

ایجاد نتایجی است که اعضاء گروه   بخشی و توسعه ظرفیت گروه در یادگیري تیمی، فرایند نظم
ولی در  یادگیري گروهی مبتنی بر قابلیت شخصی و آرمان مشترك است،. خواهان آن هستند

نظر  به. بلکه افراد باید بتوانند با یکدیگر فعالیت نمایند. ن دو اصل کافی نیستاییادگیري تیمی 
یابد، بلکه افراد نیز با  ها با هم یاد بگیرند نه تنها سازمان به نتایج خوبی دست می  سنگه وقتی گروه

  ].15[سرعت بیشتري رشد خواهند نمود
که تغییر و پیوستگی را بهتر درك کنند و با گیرند  این فرمان یاد می  افراد با:  تفکر سیستمی) ه

در تفکر . دهند، برخوردي اثربخش داشته باشند هاي کارشان را شکل می نیروهایی که پسامد
ها یک رابطه رفت و برگشتی وجود   بین فعالیت .است مند هرفعالیتی هم علت و هم معلول نظام

هاي حلقوي بازخورد  درك سازوکارمستلزم تفکرسیستمی . تطرفه نیس یک یدارد و هیچ اقدام
یا  توانند یکدیگر را تقویت، متعادل ها می  دهد که چگونه فعالیت هاي بازخورد نشان می حلقه. است

نمایند، اقدامات الزم را در جهت اصالح و  ها تالش می این سازوکاررهبر با شناخت . تضعیف نمایند
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عنوان مرکز مسئولیت  همواره مکان مشخصی را بهتفکر خطی . ها و روابط انجام دهد  بهبود فعالیت
عنوان مقصر اصلی  دنبال کسی یا چیزي به گاه همه به این نظر در . کند اعمال و تبعات آن معرفی می

در . هاي پشت پرده باشند یا دست دنبال عوامل و حتی ممکن است به. گردند وقایع و اوضاع می
  ].15[باطل است ،باشدی مسئول وقایع تنهای بهاین فرض که کسی یا چیزي   مند تفکر نظام

  اثربخشی -2-2
هایی است که باید در راه درك اثربخشی سازمانی برداشت،  هاي سازمان از نخستین گام درك هدف

 .که در پی دستیابی به آن است باشد آن چیز میگر علت وجودي آن و  هاي سازمان باید نشان هدف
  .کند تعریف می» سازمان در آیندهوضع مطلوب «صورت  ها را به هدف

تقرب به هدف، میزان ، صورت زیر تعریف شده است در فرهنگ مدیریت رهنما، اثربخشی به
گردد  اي که یک کار، فعالیت یا تالش موجب می شده و میزان و درجه دستیابی به اهداف تعیین

اتزیونی معتقد است  .گردد پذیر می  شده است، امکان بینی دستیابی به هدفی که از قبل پیش
یابد،  وسیله درجه و میزانی که سازمان به اهدافش دست می اثربخشی واقعی یک سازمان خاص به

  ].27[شود تعیین می

  بخشی رویکردهاي مهم سنجش اثر -1-2-2
  :در کتب مختلف حداقل چهار رویکرد عملی براي سنجش اثربخشی وجود دارد

دارد که اثربخشی سازمانی باید بر حسب  چنین اظهار می این رویکرد :رویکرد نیل به هدف) الف
کار گرفته شده براي دستیابی به اهداف،  هب) فرایند(میزان تحقق اهداف آن، نه وسایل و امکانات 

 .]8[سنجیده شود
 هاي فرعی دارد که سازمان متشکل از قسمت این رویکرد چنین اظهار می : رویکرد سیستمی) ب

اگر قسمتی از این سیستم ضعیف عمل کند، اثر عملکرد ضعیف آن، بر . هم هستند مرتبط به
 گاهی و تعامالت مؤثر با عوامل محیطیآاثربخشی مستلزم  .شود عملکرد کل سیستم مؤثر واقع می

بلکه اهداف در یک مجموعه از  ،شوند در رویکرد سیستمی اهداف نهائی مورد غفلت واقع نمی. است
  .گیرند عنوان یک جزء مورد توجه قرار می معیارهایی بسیار پیچیده به
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هاي عوامل  از این دیدگاه، سازمانی اثربخش است که خواسته :رویکرد ذینفعان استراتژیک) ج
جدیدترین دیدگاه  .محیطی خود را که تداوم حیات سازمان مستلزم حمایت آنهاست، برآورد کند

  .دباش ارائه شده در خصوص اثربخشی سازمانی این رویکرد می
است که معیارهایی که در ارزیابی  آنموضوع اصلی مورد تأکید  :هاي رقابتی رویکرد ارزش) د

بوده و چه  چه کسی فرداست که  به این متکی شود میاثربخشی سازمان براي آنها ارزش قائل 
  .]8[دمنافعی را مد نظر دار

  ]8[گانه اثر بخشی سازمانی هاي چهار مقایسه رویکرد - 1جدول 

  هاي یادگیرنده و اثربخشی کارکنان سازمان -3-2
هاي آن در  ها، مقاصد و فعالیت سازمان یادگیرنده، سازمانی است که تمامی اهداف، استراتژي

سو باعث اثربخشی  طوري که از یک به ،است) عنوان کل به(راستاي یادگیري کارکنان و سازمان 
شود و کارکنان و سازمان از طریق یادگیري مستمر به اهداف ارزشمند خود خواهند  کارکنان می

زیرا از . آید دست می رسید و از طرف دیگر، براي سازمان، نوعی مزیت رقابتی نسبت به دیگر رقبا به
هاي هوشمندانه آنان  کارکنان و استفاده از ایده توسعه و اثربخشیموزش بهترین روش نظر آنان، آ

امروزه، آموزش و یادگیري شرط اصلی پیشرفت هر سازمان . در حل مسائل کسب و کارشان است
با  کند و هاي بیشتر را در آنها ایجاد می است، چرا که آموزش، کارکنان را ورزیده ساخته و توانائی

  چه موقع مفید است  تعریف  رویکرد

  نیل به هدف
بخش است که  اي اثر یک سازمان به اندازه
  .شده را محقق سازد اهداف از پیش تعیین

شود که اهداف  این رویکرد ترجیح داده می وقتی
  .پذیرند روشن، داراي زمان معین و سنجش

  .داردپیوند روشنی بین داده و ستاده وجود   .منابع الزم را کسب کند  سیستمی

ذینفعان 
  استراتژیک

حدودي  هاي همه عوامل کلیدي را تا خواسته
  .برآورده کند

شته و عوامل کلیدي تاثیر زیادي روي سازمان دا
ها را جامه عمل هاي آن سازمان باید خواسته

  .بپوشاند
هاي  ارزش

  رقابتی
هاي چهارگانه  در حوزه تاکید بر سازمان

  .استاصلی با عالئق عوامل کلیدي متناسب 
آنچه باید سازمان تاکید کند مبهم بوده و تغییر در 

  .ها در طی زمان به نفع سازمان است معیار
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کند و در کارکنان  مشارکت در تعیین اهداف را براي آنان تسهیل می ،نهاي کارکنا افزایش مهارت
  ].15[تمایل براي ایجاد تغییرات را افزایش می دهد

عنوان خروجی  یادگیري به) 1996( با توجه به ادبیات تحقیق، طبق نوشته جفارت و همکارانش
معتقدند که ) 1994( و نادلرنادلر . دهد اثربخشی را تحت تأثیر قرار می ارتقايمطلوب و دلخواه، 

. شود آموزش و پرورش منجر به یادگیري و یادگیري منجر به بهبود اثربخشی در شغل می
منظور  بر این نکته تأکید دارند که باید دانش و مهارت به) 1997(رابینسون، کلمسون و کیتینگ 

ن بهبود یابند و هم سبب آن اثربخشی کارکنا یادگیرنده شدن سازمان توسعه بخشیده شوند تا به
  . سازمان و هم کارکنان به اهداف خود نائل آیند

  
  

 ]8و 18[تحقیق  چارچوب نظري الگوي مفهومی - 1شکل

  تحقیق روش -3
جامعه . باشد همبستگی می -تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردي است و با رویکردي توصیفی

امور اجتماعی ایران است که تعداد آنها   آماري تحقیق حاضر کلیه کارکنان ستادي وزارت کار و
عنوان تعداد نمونه  نفر به243تعداد  ساده گیري تصادفی روش نمونهنفر بوده و با استفاده از 663

  .محاسبه گردید
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این . پاسخ استفاده شده است سؤال بسته 57شامل  اي محقق ساخته پرسشنامهدر این مطالعه از 
هاي پرسشنامه بر اساس  مشخصات سوال. استاي لیکرت  گزینه 5طیف پرسشنامه داراي 

  :قرار زیر است به هاي سازمان یادگیرنده و اثربخشی کارکنان همؤلف
ترك، تفکر مهارت فردي، یادگیري تیمی، آرمان مش :هاي یادگیرنده سازمان هاي مؤلفه - الف

  .سیستمی، الگوهاي ذهنی
مسئولیت، مشارکت، پذیرش تغییر، تعهد سازمانی،  انگیزش،: اثربخشی کارکنان هاي مؤلفه -ب

  .خالقیت و نوآوري، تالش در جهت پیشبرد اهداف
هاي کارشناسان  جهت اطمینان از روایی پرسشنامه، از روش کیفی، یعنی تخصص استادان و نظریه

نظر  ردها استفاده گردید و اصالحات و تغییرات مو ها و کتاب هاي مشابه، مقاله و مطالعه پرسشنامه
اساتید  نظربراي این منظور از . آنها پس از بحث و بررسی در پرسشنامه اعمال گردیده است

کمک گرفته شد و پس از تأئید و مدیران و کارشناسان متخصص نظران  خبرگان و صاحب مدیریت،
 .شکل موجود تهیه و توزیع گردید آنها و تغییرات پیشنهادي و حذف چند سوال پرسشنامه به

ریب آلفاي محاسبه ض. نظور سنجش پایایی ابزار از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده استم به
  .که این مقدار نشان دهنده اعتبار باالي ابزار استاست  732/0در این تحقیق  شده

ها و  ها از آزمون اسمیرنوف وکولموگرف براي تعیین نوع توزیع داده براي تجزیه و تحلیل داده
همبستگی پیرسون براي بررسی ارتباط متغیرهاي مستقل و وابسته استفاده شده آزمون ضریب 

  .است

  هاي تحقیق یافته -4
 نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف -1-4

این  .کنیم اسمیرنوف استفاده می و براي بررسی نرمال بودن متغیرهاي تحقیق از آزمون کلموگروف
  .باشد صورت زیر می فرضیه آماري به و براي تمامی متغیرهاي تحقیق انجام شده است آزمون

Hاند ها از جامعه نرمال آمده داده(ها نرمال هستند  داده: ٠(.  
Hاند ها از جامعه نرمال نیامده داده(تند ها نرمال نیس داده: ١(. 
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  نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف براي متغیرهاي تحقیق - 1جدول 
 نتیجه فرضیه سطح معناداري Zآماره  متغیرهاي پژوهش

351/1  اثربخشی کارکنان - 1  053/0   نرمال است 
086/1  قابلیت شخصی - 2  189/0  نرمال است 

825/0  آرمان مشترك - 3  504/0  نرمال است 

211/1  تفکر سیستمی - 4  091/0   نرمال است 
  نرمال است  269/0  101/1  الگوهاي ذهنی - 5
 نرمال است 491/0  833/0  جمعییادگیري  -6

  

گیریم  باشد فرض صفر را نتیجه می 05/0تر از مقدار خطا  بزرگ) Sig( داري اگر مقدار سطح معنی
باشد فرض یک را نتیجه  05/0تر از مقدار خطا  داري کوچک و در صورتی که مقدار سطح معنی

باشد  می 05/0داري در تمامی متغیرها باالتر از مقدار خطاي   چون مقدار سطح معنی. گیریم می
باشند و استفاده از  گیریم یعنی متغیرهاي تحقیق همگی نرمال می پس فرض صفر را نتیجه می

 .مانعی نداردهاي پارامتري  آزمون

  تحقیقفرضیات  -2-4
 سازمان یادگیرنده وهاي  فرضیه اصلی این تحقیق رابطه بین ویژگی: فرضیه اصلی پژوهش) الف

 . کند اثربخشی کارکنان را آزمون می

  )اثربخشی کارکنان: متغیر وابسته( و ضریب تعیین tي  ضرایب مسیر، آماره - 2جدول

 متغیر پیش بین
ضریب 

  همبستگی
ضریب 

  )β(مسیر
 tآماره 

ضریب تعیین 
  )R2(کل

هاي سازمان یادگیرنده  ویژگی
)H1(  

90/0  90/0  **13/5  R2t= 81/0  

  .می باشد p<.01معادل **و   p<.05معادل  *در جدول باال : توجه
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درصد با هم  99در سطح اطمینان  متغیر این دو توان گفت می tضریب مسیر و آماره  بر اساس
این ضریب . شده است 81/0برابر )  R2(مقدار ضریب تعیین چندگانه  .رابطه مثبت و معنادار دارند

بر این اساس  متغیر . کند وابسته توسط متغیر مستقل را بررسی میبینی متغیر  توانایی پیش
. بینی کند رات اثربخشی کارکنان را پیشیدرصد از تغی 81 هاي یادگیرنده هاي سازمان ویژگی

  .باشد بینی می درصد باقیمانده خطاي پیش19

هاي سازمان  فرضیه اصلی این تحقیق رابطه بین ویژگی: هاي فرعی پژوهش فرضیه) ب
  .اند آمده 3آزمون فرضیات در جدول. کند اثربخشی کارکنان را آزمون می یادگیرنده و

  )اثربخشی کارکنان: متغیر وابسته( و ضریب تعیین tي  آماره ،ضرایب مسیر -3جدول

 متغیرهاي تحقیق
ضریب 

 همبستگی

ضریب 
  مسیر

 tآماره 

 H2(  **37/0 159/0 **165/4(قابلیت شخصی - 2

 H4(  **42/0 256/0 **084/5(آرمان مشترك - 3

 H5(  **45/0 308/0 **979/5(تفکر سیستمی - 4

 H1(  *27/0 036/0 621/0(الگوهاي ذهنی - 5

 H3(  19/0 015/0 **248/0(یادگیري جمعی -6

**p<.01   *p<.05  
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توان گفت که  هاي سازمان یادگیرنده می با توجه به ضریب همبستگی بین متغیرهاي فرعی ویژگی
درصد با متغیر  99تمی در سطح اطمینان سقابلیت شخصی، آرمان مشترك و  تفکر سیمتغیرهاي 

درصد  95د، متغیر الگوهاي ذهنی در سطح اطمینان ناثربخشی کارکنان رابطه مثبت و معنادار دار
اما متغیر یادگیري جمعی با اثر بخشی کارکنان .  ي مثبت و معنادار دارد با اثربخشی کارکنان رابطه

  .معنادار نداردرابطه 

  بحث و بررسی -5
هاي  ویژگی  بررسی رابطههاي پیش توضیح داده شد، هدف این مقاله  طور که در قسمت همان

  .سازمان یادگیرنده و اثربخشی کارکنان در وزارت کار و امور اجتماعی است
 ت کار وهاي سازمان یادگیرنده و اثربخشی کارکنان وزار در فرضیه اصلی بیان شد که بین ویژگی

فرضیه اصلی تحقیق در پی یافتن رابطه معنادار بین . امور اجتماعی رابطه معناداري وجود دارد
ضریب . اثربخشی کارکنان در وزارت کار و امور اجتماعی بود هاي سازمان یادگیرنده و ویژگی

ان از است که نش/. 9هاي سازمان یادگیرنده و اثربخشی کارکنان  بین ویژگی) پیرسون(همبستگی 
هاي سازمان  ضریب مسیر براي تأثیر ویژگی. باشد معنادار بین این دو متغیر می  وجود رابطه

      /.99شده است که این آماره در سطح اطمینان /. 9یادگیرنده بر اثربخشی کارکنان برابر
)57/4t-value=( باشد معنادار می.  

یادگیرنده موجب افزایش اثربخشی کارکنان هاي سازمان  ویژگیتوان گفت افزایش  در نتیجه می
هاي سازمان  ویژگی براین اساس. درصد شده است 81برابر ) R٢( مقدار ضریب تعیین. شود می

توجه به ادبیات تحقیق، طبق با . اثربخشی کارکنان را دارد ی بین درصد توانایی پیش 81یادگیرنده 
بهبود اثربخشی را  ،روجی مطلوب و دلخواهعنوان خ یادگیري به) 1996(نوشته جفارت وهمکارانش 

معتقدند که آموزش وپرورش منجر به یادگیري و ) 1994(نادلر و نادلر . دهد تحت تأثیر قرار می
بر این ) 1997(رابینسون، کلمسون وکیتینگ . شود یادگیري منجر به بهبود اثربخشی در شغل می
ادگیرندگی سازمان توسعه بخشیده شوند تا منظور ی نکته تأکید دارند که باید دانش و مهارت به

  .سبب آن اثربخشی کارکنان بهبود یابند به
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در فرضیه فرعی اول محقق در پی یافتن رابطه مثبت و معنادار بین الگوهاي ذهنی و اثربخشی 
با توجه به اینکه ضریب همبستگی بین الگوهاي ذهنی . کارکنان در وزارت کار وامور اجتماعی است

. دهد درصد شده است که رابطه معنادار بین این دو متغیر را نشان می 27و اثربخشی کارکنان 
شده است که این آماره  015/0یب مسیر براي تأثیر الگوهاي ذهنی بر اثربخشی کارکنان برابر ضر

ذهنی با اثربخشی  دهد الگوهاي نشان می) t-value=621/0(درصد  95در سطح اطمینان 
توان گفت با بهبود و گسترش الگوهاي ذهنی  در نتیجه می. مثبت و معنادار دارد کارکنان رابطه

) اي  در مسائل هاي بهتر براي حل مسائل و مشکالت و پرهیز از برخورد کلیشه حل جستجوي راه(
بیان کرد که ) 1990(با توجه به ادبیات تحقیق، پیتر سنگه . یابد اثربخشی کارکنان نیز بهبود می

هاي ذهنی،  در نظر گرفتن تصویرهاي درونی و مدل توانند با تأمل و صحبت مداوم و افراد می
شوند و به مقاصد  تر  دست بیاورند واثربخش هایشان به ها و تصمیم شتري براي اداره فعالیتتوانایی بی

  .و اهداف سازمان دست یابند
هاي شخصی منابع انسانی و  محقق در فرضیه فرعی دوم در پی یافتن رابطه معنادار بین قابلیت

قابلیت شخصی و  ضریب همبستگی بین. امور اجتماعی بود اثربخشی آنان در وزارت کار و
ضریب . دهد شده است که رابطه معنادار بین این دو متغیر را نشان می 37/0اثربخشی کارکنان 

شده است که این آماره در  159/0مسیر براي تأثیر قابلیت شخصی بر اثربخشی کارکنان برابر 
ن گفت با توا در نتیجه می. باشد معنادار و مثبت می) =165/4t-value(درصد 99سطح اطمینان 
) هاي انطباقی و اجتماعی تسلط فرد بر شغل خود و دارا بودن مهارت( هاي شخصی افزایش مهارت

براین . درصد است77برابر ) R٢(مقدار ضریب تعیین . اثربخشی کارکنان افزایش خواهد یافت
هاي آرمان مشترك، تفکر  همراه متغیر اساس متغیر قابلیت شخصی در فرضیه فرعی دوم، به

درصد از تغییرات 77اند    ها توانسته سیستمی، الگوهاي ذهنی و یادگیري جمعی در سایر فرضیه
سنگه بیان  طور که پیتر با توجه به ادبیات تحقیق، همان. کنند بینی  اثربخشی کارکنان را پیش

عنوان یکی از عناصر عمده سیستمی در سازمان هستند و چنانچه از توانایی شخصی  کرد، افراد به
هاي خود و سازمان بپردازند، با  توانند به توسعه و گسترش قابلیت باالیی برخوردار باشند، می

ن ندهند و درستی درك کنند و در مقابل آن مقاومت نشا تغییرات همسو شوند، تغییرات را به
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کند  بیان می) 1996(هارونگ . یابدشوند واثربخشی آنان افزایش شده نایل  تر به اهداف تعیین سریع
دهند و ارتقاء و ترفیع  نحو احسن انجام می هاي شخصی، کارکنان کار خود را به که با افزایش مهارت

  . شوند میتر   شود و اثربخش کار بیشتر می یابند، انگیزه آنها براي انجام می
فرضیه فرعی سوم محقق در پی یافتن رابطه مثبت و معنادار بین یادگیري جمعی و اثربخشی در 

ضریب همبستگی بین یادگیري جمعی و اثربخشی . کارکنان در وزارت کار وامور اجتماعی است
است که این آماره  036/0ضریب مسیر براي تأثیر یادگیري جمعی برابر و 19/0کارکنان برابر 

)248/0t-value= (دهد بین متغیر یادگیري جمعی با اثربخشی کارکنان رابطه معنادار  نشان می
دلیل رد این فرضیه را  .قرار دارد ومعنادار نیست ]-2و+2[بین بازه  tوجود ندارد، زیرا آماره 

که ایجاب  ي کارکنان سازمان مورد نظر دانستتوان تا حدودي فرهنگ سازمانی و شرایط کار می
  .صورت فردي آموزش ببینند می کند کارکنان به

در فرضیه فرعی چهارم محقق در پی یافتن رابطه مثبت و معنادار بین آرمان مشترك و اثربخشی 
ضریب همبستگی بین آرمان مشترك و اثربخشی . کارکنان در وزارت کار وامور اجتماعی است

ضریب مسیر . دهد بین این دو متغیر را نشان میاست که رابطه معنادار و مثبت  42/0کارکنان 
شده است که این آماره در سطح  256/0براي تأثیر آرمان مشترك براثربخشی کارکنان برابر 

توان گفت با بهبود و  در نتیجه می. استمعنادار و مثبت ) =084/5t-value(درصد  99اطمینان 
تژي و احساس تعلق کارکنان به اهداف مشارکت کارکنان در تعیین استرا(گسترش آرمان مشترك 

بین  یبیان کرد که رابطه مثبت 1998گوه در سال . یابد اثربخشی کارکنان نیز بهبود می) سازمان
آرمان مشترك، شکل و محتواي روابط افراد با . آرمان مشترك و اثربخشی کارکنان وجود دارد

طوري که سازمان آنان  دهد به کل میدهد، احساس تعلق را در درون افراد ش سازمان را تغییر می
آرمان مشترك شهامت و شجاعت افراد در برخورد با مسائل و . گردد تبدیل به سازمان ما می

دهد و به طبع آن اثربخشی را در سازمان باال  طور طبیعی و خودکار افزایش می مشکالت را به
دنبال تصور خود  بداند و تنها به هر فرد خود را مسئول آرمان کلی و اهدافشود  برد و باعث می می

بیان کردند که آرمان مشترك، اهداف مشترك را  1997رابینسون و همکارانش در سال . نباشد
شود کارکنان با  کند و باعث می دهد، مسیر را براي سازمان مشخص می براي آینده نشان می
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اي و عمیق انجام دهند و  هصورت ریش شناختن مسیر سازمان و دانستن اهداف سازمان، کارها را به
  .مسئولیت پذیرترشوند و اثربخشی آنان بهبود یابد

در فرضیه فرعی پنجم محقق در پی یافتن رابطه مثبت و معناداري بین تفکر سیستمی و اثربخشی 
ضریب همبستگی بین تفکر سیستمی و اثربخشی  .امور اجتماعی است کارکنان در وزارت کار و

ضریب مسیر براي . دهد رابطه معنادار بین این دو متغیر را نشان می درصد است که45کارکنان 
درصد 99این آماره در سطح اطمینان  .است 308/0تأثیر تفکر سیستمی بر اثربخشی کارکنان برابر 

)979/5t-value= ( توان گفت با بهبود و گسترش تفکر  در نتیجه می .استمعنادار و مثبت
اثربخشی کارکنان ) ارتباط همه جانبه میان اجزاي سازمان و توجه به تغییرات در محیط(سیستمی 

افراد با فرمان تفکر : بیان کرد 1990با توجه به ادبیات تحقیق، سنگه در سال . یابد نیز بهبود می
هاي  گی را بهتر درك کنند و با نیروهایی که پسامدگیرند که تغییر و پیوست سیستمی یاد می

تفکر سیستمی به افراد کمک . دهند، برخوردي اثربخش داشته باشند کارهایشان را شکل می
 ادي و محیطی هماهنگ شوند و فاصلهتر اقتص هاي بزرگ کند که متوجه شوند چگونه با فرایند می

افزایی و   ا تفکر سیستمی در ایجاد انرژي و توانلذ. میان وضع موجود و وضع مطلوب را بهتر ببینند
بیان کردند که رسیدن  1996واتکینز و مارسیک در سال . سزایی داشت افزایش اثربخشی نقش به

مند و گرفتن بازخورد از یکدیگر باعث حرکت به موقعیت مطلوب و  به یک بینش جمعی و نظام
به این معنی که یک تفکر . شود د سازمان میتوانمندسازي کارکنان براي رسیدن به اهداف و مقاص

  .شود تر کردن کارکنان می  مند باعث اثربخش و بینش نظام

  گیري و پیشنهاد نتیجه - 6
تواند با توسعه یادگیري مستمر در سازمان خود به  امور اجتماعی می سازمان وزارت کار و -1

ر همچنان باید به یادگیري مستمر رسد سازمان مورد نظ نظر می به. تقویت اثربخشی اقدام نماید
منظور استفاده بهینه از  هاي راهبردي و با ارزش براي خود نگاه کند و به عنوان یکی از سرمایه به

هاي گوناگون و متنوعی از جمله موارد زیر را طراحی و اجرا  تواند برنامه منابع انسانی سازمان، می
  .نماید

  و تقویت فرهنگ حمایت از آنترویج مفاهیم سازمان یادگیرنده ) الف
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  هاگونه فعالیت هاي گروهی و شرکت در این مند کردن به فعالیتعالقه) ب
  هاي فنی الزم براي توسعه یادگیري مستمر در سازمان  فراهم کردن زیر ساخت) ج
هاي  هاي رسمی، مؤثر و مداوم در راستاي ایجاد مهارتآموزش ایجاد یک برنامه الزم براي ) د

  گري و رهبري در میان مدیران میانی مربی تدریس،
هاي کوچک  هاي تحقیقاتی چند نفره،گروه گروه(هاي تحقیقی و نوآوري در سازمان  ایجاد هسته) ه

توجه به (شود سازمان با بهبود و گسترش  تفکر سیستمی  بنابراین، پیشنهاد می....) تحقیقی و
اثربخشی را  به میزان قابل ) ن اجزاي سازمانتغییرات در محیط و توجه به ارتباط همه جانبه میا

  .توجهی تقویت نماید

گذاران سازمان با ایجاد فرهنگ مناسب و حمایت و پشتیبانی از  مدیران سطوح عالی و سیاست -2
اي   هاي جدید و بهتر براي حل مسائل و مشکالت، از احتکار دانش و برخورد کلیشه حل راه

به افراد آزادي عمل کافی در انجام . و اعتماد خلق نمایند جلوگیري و فضاي توأم با صمیمیت
نمایند، تا افراد نظرات  تشویق کارکنان را به آزمایش کردن و تجربه. ها و تالش خالق بدهند فعالیت

خود را ابراز نمایند و ترس از شکست و مردود شدن و غیر عملی بودن پیشنهادات را نداشته باشند 
بنابراین هم به موفقیت و هم به شکست افراد . ام وظایف خودداري کنندو از ثبات رویه در انج

عواملی نظیر  به انگیزه افراد توجه نموده و به این منظور به. پاداش داده و اشتباهات را جشن بگیرند
چنین فناوري اطالعاتی که  ها و اهداف سازمان و هم هاي پاداش، ارزیابی عملکرد، استراتژي سیستم

ها کارکنان از پافشاري بر  وسیله آن گیرد، توجه نمایند، تا به مورد استفاده قرار می در سازمان
  . هاي صحیح را بپذیرند هاي قبلی پرهیز نمایند و دیدگاه آموخته

زمانی که از . ها مستمراً بازنگري گردد و نقایص رفع گردد ها و دستورالعمل فرایندها، رویه -3
هاي الزم در  شود، به کارکنان آموزش ر ساختار سازمان استفاده میجدید د ها فناوريها و  سیستم

از طریق آموزش . نظر اختصاص داده شود هایی براي گفتگو و تبادل مکان. ها داده شود خصوص آن
هاي ذاتی ایشان  هاي ارتقاي شغل براي آنها، ظرفیت کارکنان و فراهم کردن مستمر فرصت

  .را تقویت کند و توسعه بدهد) نها مشارکت، توان بالقوه و همکاري آ(
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 تشویق و ترغیب افراد در همه سطوح براي یادگیري منظم از مدیران براي آموزش کارکنان، -4
ها و  سیستم ؛کارشان، ورود دانش و اطالعات جدید به سازمان و انتشار آن در تمام سطوح سازمان

کار  ام امکانات بالقوه را براي یادگیري بهعبارت دیگر، تم به. فرآیندهاي الزم را در اختیار بگیرند
گذاري هرچه بیشتر آن بر منظور تأثیر براي بهبود اثربخشی و کارایی یادگیري جمعی و به. ببرند

  :گردد هاي زیر به مدیران پیشنهاد می اثربخشی کارکنان توصیه
 هاي عملی براي تأثیر  هاي جدید در بهبود یادگیري تیمی و تبدیل آنها به برنامه استفاده از فکر -

آنها با انگیزه هر چه  سازد و ایجاد محیطی که یادگیري افراد را در این مجموعه تسهیل می -
  .تر براي یادگیري حضور بیابند تمام

تا  ،گنجاندبهاي یادگیري تیمی خود  ر برنامهآنها را د گیرد وبهاي خود پند  سازمان از تجربه -
بفهمند که سازمان  ها مطلع شوند و به سازمان اطمینان بیشتري پیدا  کنند و کارکنان از آن تجربه

در برخورد با مسائل  ،با الگو قرار دادن سازمان .کند اي  برخورد نمی در برخورد با مسائل کلیشه
  .رودباثربخشی کارکنان باال  ،نآسبب  پذیر باشند و  به انعطاف

  .باشد خودسازي کارکنان براي رویارویی با شرایط آتی  مادهآدنبال آموزش و  مدیریت به -
  .ور شود که همواره عالقمند فراگیري باشندآیاد موزش کارکنان اهمیت دهد وآمدیریت به  -
موقع در اختیارشان قرار  ا بهجانبه برقرار کند و اطالعات الزم ر مدیریت با کارکنان ارتباط همه -

  .دهد
  .ن را انتقال دهدآطور مداوم  به مدیریت یادگیري را براي تمام اعضا تسهیل نماید و -
  .اي  کارکنان قرار دهد رشد حرفه  آگاهی و شناخت را سر لوحه -

هایی  برنامه. انداز سازمان افزایش یابد آگاهی و مشارکت کارکنان در تعیین استراتژي و چشم -5
آزادانه به تبادل افکار و  ،هاي شخصی خود و توسعه آنها تدوین شود که افراد در پی یافتن آرمان

چنین براي بهبود توانایی کارکنان و همگذاري  چنین مدیران، سرمایه هم. هاي خود بپردازند ایده
در  کارکنان مشارکت و از این طریقهمکاري و تشریک مساعی در وظایف سازمانی را تقویت کنند 

 .تعیین استراتژي را ارتقاء دهند
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هاي  هایی تدوین شود تا کارکنان از تأثیر فعالیت و تصمیمات خود بر بخش در سازمان برنامه - 6
هایی تدوین کنند که تغییرات محیط خارجی  مدیران برنامه. دیگر مطلع شوند و بازخورد بگیرند

 از عرصه نموده وروز باشند و خود را با آنها همگام  تا کارکنان بهطور مداوم به کارکنان ابالغ شود  به
  .رقابت خارج نشوند

  ها نوشت پی -7
1- Senge 

2- Adoptive learning 

3- Generative learning 

4- System Approach 

5- Strategic  Constituencies 

  منابع -8
 .1386زشی مدیریت، ، مؤسسه تحقیقات آمو"انسانی مدیریت منابع"ابطحی، ] 1[

، شماره مجله تدبیر، "هاي یادگیرنده، ضرورت عصر دانایی سازمان"اخوان، پیمان و جعفري، مصطفی، ] 2[
1693 ،1385.  

، محسن الوندي: ترجمه ،"تعالی سازمان فراگیر، دستیابی به عملکرد کالس جهانی"اسن کلند، جان، ] 3[
 .1386تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 

 .1378، تهران، نشر نی، "مدیریت عمومی"الوانی، سیدمهدي، ] 4[

سمت، سازمان مطالعه و : تهران ،"انسانی اي بر روش تحقیق در علوم مقدمه"نیا، محمدرضا،  حافظ] 5[
 .1377ها،  انسانی دانشگاه تدوین کتب علوم

انتشارت سمت، : ، تهران"زرلافزار لی یابی معادالت ساختاري و کاربرد آن با نرم مدل"حیدرعلی، هومن، ]6[
1387.  

  .1384انتشارات بازتاب، : ، تهران"نویسی نامه روش تحقیق با رویکردي به پایان"خاکی، غالمرضا، ]7[
سیدمهدي الوانی و حسن دانایی   :، ترجمه"تئوري سازمان، ساختار و طرح سازمانی"رابینز، استیفن،  ]8[

  .1388فرد، انتشارات صفّار، 
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، دانشکده "بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اثربخشی کارکنان در وزارت تعاون"طاهر، روشندل،] 9[
 .1388مدیریت دانشگاه تهران، 

، انتشارات 43، شماره مجله مدیریت دولتی، "یادگیري سازمانی و سازمان یادگیرنده"ه، ال رهنورد، فرج] 10[
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