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  چکیده
      نقش عواملدر این میان . وجود شرایط و بستري مناسب نیاز داردتوسعۀ یادگیري سازمانی به

لذا برخورداري سازمان از . کننده استاجتماعی در ایجاد سازمان یادگیرنده بسیار تعیین -انسانی
از این رو در  .تواند به ایجاد آمادگی الزم براي توسعۀ سازمان یادگیرنده کمک کندمی کارکنانی توانمند

 ۀرابطشود و مان یادگیرنده پرداخته میاین پژوهش به بررسی نقش توانمندسازي کارکنان در توسعۀ ساز
شایستگی در شغل، داشتن اختیار، موثر بودن در ، احساس معناداري شغل(پنج بعد اصلی توانمندسازي 

فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و (چهار جنبۀ اصلی سازمان یادگیرنده با  )شغل، و اعتماد به همکاران
آماري  قلمروي. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. شود بررسی می) انداز استراتژي و چشم

گیري  است که با نمونههاي نفتی ایران ملی پخش فراورده شرکت کارکنان ستادينفر  574 آن نیز شامل
ها با کمک مدل حاصل از تحلیل دادهنتایج . عنوان نمونه انتخاب شدند به ها آننفر  250تصادفی تعیین و 

دهد توانمندسازي کارکنان تأثیر مستقیم و زیادي در و آزمون همبستگی نشان میمعادالت ساختاري 
از . مان یادگیرنده وجود داردو ساز بین همه ابعادتوسعۀ سازمان یادگیرنده دارد، و همبستگی مثبت 

اجتماعی مناسبی براي توسعۀ سازمان یادگیرنده - تواند زمینۀ انسانیرو توانمندسازي کارکنان می این
  .شودبر این اساس پیشنهادهایی به مدیران و پژوهشگران ارائه می. راهم کندف

  یادگیري سازمانی، سازمان یادگیرنده، و توانمندسازي کارکنان :کلیدي واژگان
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  مقدمه -1
هـاي   دهـه  هـاي بـزرگ و پیچیـدة   دیگر سـازمان وزه ها پیوسته در حال تغییر است؛ امرمحیط سازمان

کـه نتوانسـتند خـود را بـا      هسـتند  ماننـد دایناسـورهایی   هـا  سـازمان گذشته کارساز نیسـتند و ایـن   
هـاي بـزرگ بـا سـاختارهاي سـنتی تـوان و       سـازمان . شان سازگار کنند و محکوم به فنا شـدند  محیط

مونی را ندارنـد و بـراي بقـاي خـود ناچارنـد تغییـر       یی با تغییرات محیط پیراسو همانعطاف الزم براي 
. آورند دستبهساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند تا توان مقابله با این تغییرات جهانی را 

  . ] 7[ دینه کردن یادگیري سازمانی استیکی از این ابزارها ایجاد و نها
ها تنها مزیت رقابتی و تنها راه بقاي یادگیري سازمانبه باور بسیاري از پژوهشگران سازمانی، توانایی 

ها در صورتی در دنیاي پیچیده و پویاي کنونی، سازمان"پیتر سنگه  از دیدگاه. در آینده است هاآن
صورت موجودیتی واحد و یکپارچه بتوانند یادگیري توانند مزایاي رقابتی خود را حفظ کنند که به می

در  توسعۀ سازمان وي براي ایجاد قابلیت یادگیري از ایده. "اشته باشندتري نسبت به رقبا دسریع
ها را سازمان ،توسعۀ قابلیت یادگیري سازمانی .کند به سازمان یادگیرنده دفاع میشدن جهت تبدیل

سازد و قابلیت وکار با توجه به تغییر پارادایم مدیریت آماده میبراي کار کردن در دنیاي واقعی کسب
ی به معیارهاي کارآمدي سازمانی را در ابیدستدهد و را افزایش می هاآنخودتنظیمی و خودتطبیقی 

اي از عنوان مجموعهبه هاسـازمان. ] 10[سازدمیپذیر نجهت بقا و پایداري در موقعیت رقابتی امکا
مرور زمان در زمـینـۀ  محیطی به تحوالت گسترده و پرشتابي انسانی در رویارویی با ها و گروهافراد 

ها نیز باید مانند بیان دیگر، سازمانبه. آورنددست میهایی بهي خـود آموختـهها تیفعالاقدامات و 
هاي  در الیههاي مهم توان نتیجه گرفت یکی از چالشرو میاز این. داشته باشند» یادگیري«افراد توان

  .] 14[سازمانی استگوناگون مدیریتی افزایش توان یادگیري 
هاي تجربـی در  گذرد، باز هم کمبود پژوهشها از ارائۀ نظریۀ سازمان یادگیرنده میوجودي که سال اب

از سـوي دیگـر بـراي توسـعۀ سـازمان      . زمینۀ سازمان یادگیرنده و یـادگیري سـازمانی نمایـان اسـت    
اطالعات، و ساختار سازمانی  هایی مانند رهبري، فرهنگ سازمانی، محیط، فناوريیادگیرنده زیرساخت

بـه   خـودي خـود و  بـه ها همه سازمان. ]9[ها و شرایط مناسبی برخوردار باشندمؤثرند و باید از ویژگی
توسعۀ سازمان کلید درك موفقیت و شکست  .براي توسعۀ یادگیري سازمانی آمادگی ندارندیک اندازه 
راي مـؤثر فراینـدهاي یـادگیري سـازمانی     بـراي اجـ   باسشناخت و ایجاد شرایط و بستر من یادگیرنده
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کننده، برخورداري سازمان از کارکنـانی توانمنـد اسـت کـه از توانـایی      یکی از این عوامل تقویت. است
در پـژوهش حاضــر بـه تبیـین میـزان و چگـونگی تـأثیر ابعــاد       . یـادگیري مناسـبی برخـوردار باشـند    

  .خته شده استتوانمندسازي کارکنان بر توسعۀ سازمان یادگیرنده پردا
هاي مناسبی مانند رهبري، فرهنگ نیازها و زیرساختوجود پیشتوسعۀ سازمان یادگیرنده به

اما باید توجه داشت یادگیري . ]9[سازمانی، محیط، فناوري اطالعات و ساختار سازمانی بستگی دارد 
یادگیري کارکنان خود یاد ها از راه اي دیگر ماهیتی انسانی دارد؛ سازمانسازمانی بیش از هر جنبه

داند که با استفاده از سازمان یادگیرنده را سازمانی می "اصل پنجم"پیتر سنگه در کتاب . گیرند می
آورد پیوسته عملکرد دست میهایی که بهها و تجربهها و با تکیه بر درسسیستمها، خردهافراد، ارزش

  . ] 11[بخشدخود را بهبود می
ها و توانمندسازهاي گوناگون سازمان، به نقش حیاتی و پژوهش از میان زیرساخت از این رو در این 

شود تأثیر ابعاد شود و تالش میکننده کارکنان در توسعۀ سازمان یادگیرنده پرداخته میتعیین
  . اي معتبر و قابل اتکا تشریح شودگونهگوناگون توانمندسازي کارکنان بر توسعۀ سازمان یادگیرنده به

  مروري بر مبانی نظري -2
   سازمان یادگیرنده -1-2

یادگیري .  دهد فرد که در نتیجۀ تجربه رخ میپایدار در رفتار یا نگرش  اًنسبتیادگیري یعنی تغییري 
در الیۀ آخر سازمان . سازمـانی و سازمانیبخشی، درونیادگیري فردي، گروهی، درون: چند الیه دارد

بینـی پیـش. آورددست میکند دیدگاهی کالن و بلندمدت بهفعالیت میاز خود و محیطی که در آن 
اند، کاري بسیار افق آینده کار آسانی نیسـت؛ ممکن است این کار براي مدیرانی که به آن نپرداخته

  . دشوار یا ناممکن باشد
بنابراین،  .است کارا ومعناي افزایش توان سازمان براي انجام کارهاي مؤثر یادگیري سازمانی به

   دیگر عوامل کلیدي سازمان در موردشود که مدیران و یادگیري در سازمان هنگامی انجام می
 هاآن عملکردهاي مربوط به سازمان شناخت و بصیرت پیدا کرده باشند و این شناخت در رفتار و پدیده

عنوان فرایند را بهیادگیري سازمانی ) 1977(یس آرجر .]1[و مجموعه سازمان نمود پیدا کرده باشد
ها از راه فعالیت افراد از دیدگاه وي یادگیري در سازمان. کندکشف و تصحیح اشتباهات تعریف می
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کننده  عنوان سیستم یادگیري سازمانی، ممکن است تسهیلدر واقع مجموعه عواملی به. شودانجام می
  .]4[هاي یادگیري افراد باشندیا بازدارنده فعالیت

سازمان .  ]6[ازمان یادگیرنده تمایز وجود داردهم یعنی یادگیري سازمانی و سمرتبط به  بین دو سازة
که یادگیري سازمانی بیانگر فرایندها و کنند، درحالییادگیرنده را شکلی از سازمان تعریف می

  .]5[هایی  در سازمان استفعالیت
ري مستمر و هایی مانند یادگی ویژگیهایی اشاره دارد که مفهوم سازمان یادگیرنده به سازمان 

در مقابل، یادگیري سازمانی . اند کار کرده هاآنگذارند یا روي استقرار  نمایش میسازگاري را از خود به
  .]7[شود ها استفاده میبیانگر تجارب یادگیري جمعی است که جهت کسب دانش و توسعۀ مهارت

طور هاي الزم براي موفقیت بهپاالیش توانایی سازمان یادگیرنده سازمانی است که از راه خلق و
سازمان یادگیرنده سازمانی است که یادگیري همۀ اعضایش را «به بیان دیگر . یابد مستمر بهبود می

 ودر مورد ضرورت و اهمیت یادگیري سازمانی  .]25[»بخشدتسهیل کرده و پیوسته خود را بهبود می
اي در مورد  یادگیري سازمانی و دارد، ولی هیچ مدل یا نظریهي یادگیرنده اتفاق نظر وجود ها سازمان

  .]17[نظران باشدهاي یادگیرنده وجود ندارد که مورد پذیرش همه صاحبنسازما
وجود  نظر بین دانشمندان توافق سازمان یادگیرنده اصلی با وجود این، امروزه در مورد پنج ویژگی

  ]:6[دارد
در سه  زمان همطور گیرند نیست؛ یادگیري به مجموع افرادي که یاد میسازمان یادگیرنده برابر  -1

  .شودسطح فردي،گروهی و سازمانی انجام می
تر باشد و هرچه سازمان یادگیرنده. دهدسازمان یادگیرنده توانایی سازمان را براي تغییر نشان می -2

  .دهدپویایی خود را افزایش میبهتر و بیشتر خود را با محیط هماهنگ و سازگار کند، اثربخشی و 
کند، بلکه ساختار، فرهنگ، تنها یادگیري فردي را تسهیل و تسریع میسازمان یادگیرنده نه -3

  .کندسازي میطراحی مشاغل و الگوهاي ذهنی را در سازمان بهینه
گیري، مرا در تصمی) مشتـریان(رجـوع سازمـان یادگیـرنده مشارکـت گستــرده کارکنان و ارباب -4

  .سازد یمتسهیم دانش ممکن  وگفتگو 
دهد و بر پرورش و توسعۀ مند و حافظۀ سازمانی را گسترش میسازمان یادگیرنده تفکر نظام -5

  .کند هاي جمعی سازمان تأکید مینیروي انسانی همراه با عملکرد بهتر در راستاي هدف
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  توانمندسازي کارکنان -2-2
مانند پیشرفت سریع فناوري، افزایش انتظـارات مشـتریان و ضـرورت    هاي محیطی عصر کنونی چالش

بسـیاري از  . ها را به جستجوي راهـی بـراي تـداوم بقـاي خـود واداشـته اسـت       پذیري، سازمانانعطاف
کننـد بـا   انـد و تـالش مـی   هاي توانمندسازي کارکنان را در پیش گرفتـه ، طرحمنظور نیبدها سازمان

انگیزه توانایی سازمان را در ارتقاي عملکرد و توسعۀ سازمانی بهبـود   د و باپرورش نیروي انسانی توانمن
  .بخشند

هاي مورد نیاز در کارکنان براي قادر سـاختن  توانمندسازي نیروي انسانی یعنی ایجاد مجموعه ظرفیت
ـ    ه آنان به ایجاد ارزش افزوده در سازمان و انجام اثربخش و کاراي نقش و مسئولیتی کـه در سـازمان ب

ارنـد  افـراد خودشـان قـدرت زیـادي د    . دادن قـدرت بـه افـراد نیسـت     ،توانمندسـازي  .]5[عهده دارند
معنـاي   توانمندسازي  به. که کار خود را بسیار عالی انجام دهند) اي از دانش و انگیزه صورت سرمایه به(

قـدرت  . وت اسـت بخشیدن به افراد متفا در واقع توانمندسازي با قدرت .]6[آزاد کردن این قدرت است
شود، اما براي توانمندسـازي بایـد شـرایطی ایجـاد شـود کـه در آن        گونۀ مستقیم به افراد واگذار میبه

توانمندسـازي مفهـومی فراتـر از واگـذاري اختیـار بـه       . شرایط خود افراد بتوانند خود را توانمند سازند
شـوند، بلکـه شـرایطی فـراهم      واگذار میتنها وظایف به کارکنان  هنگام توانمندسازي نه. کارکنان است

  .]2[بگیرند  خودشان براي انجام این وظایف تصمیم دبتوانن هاآنآید تا  می
وري  افـزایش انگیـزه و بهبـود بهـره    : توان به دو دسته تقسـیم کـرد   دالیل توانمندسازي کارکنان را می

نوع نگرش و رفتار کارکنـان   در نتیجه توانمندسازي .]5[کارکنان و بهبود کیفیت خدمات به مشتریان
، انتخاب بهتـرین شـیوه   نفس به اعتمادافزایش رضایت شغلی، کاهش استرس، افزایش . دهد را تغییر می

ت در پاسـخ بـه نیازهـاي مشـتریان جـزء ایـن       براي انجام کارها، افزایش قدرت انطباق و افزایش سرع
  .]8[روند شمار می تغییرات نگرشی و رفتاري به

  ی کارکنانشناخت روانشناختی توانمندسازي  ابعاد -1-2-2
چهار بعد ) 1992(ترین مطالعات تجربی انجام شده در مورد توانمندسازي، اسپریتزر  در یکی از معروف

در ایـن پـژوهش بـر مبنـاي پـژوهش میشـرا       . شناختی را براي توانمندسازي برشـمرده اسـت  ) عامل(
  .شده است  یک بعد به این ابعاد چهارگانه افزوده) 1992(
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کننـد، یعنـی   ، آنان احساس خودکفایتی مـی شوند یموقتی افراد توانمند  :احساس شایستگی) الف
برخـی نویسـندگان   . آمیز یک کار دارنـد  کنند توانایی و مهارت الزم را براي انجام موفقیتاحساس می

ست کـه تعیـین   دانند؛ زیرا داشتن احساس شایستگی ا ترین عنصر توانمندسازي میاین ویژگی را مهم
  .کند آیا افراد براي انجام دادن کاري دشوار خواهند کوشید و پشتکار خواهند داشت یا خیر می
، »خودسامان بـودن «. کنندافراد توانمند احساس خودسامانی می: احساس داشتن حق انتخاب) ب
آنـان خـود را افـرادي ایجـادگر و     . معنی احساس داشتن حق انتخاب در انجام وظایف شخصی است به

هاي مستقل بگیرنـد و  توانند به میل خود اقدامات ابتکاري انجام دهند، تصمیمو می نندیب یمخودآغاز 
  .افکار جدید را به آزمون بگذارند

آنان بر این باورنـد کـه   . بر نتایج دارند افراد توانمند احساس کنترل شخصی: ثر بودنؤاحساس م) ج
 کننـد و بـر ایـن باورنـد کـه     ، تغییـر ایجـاد   کنند یمتوانند با تأثیرگذاري بر محیطی که در آن کار  می

  . ي خود همسو کنندها خواستهتوانند موانع محیط بیرونی را کنترل کنند و محیط را با  می
 ها هدف یا فعالیتی را که آن. کنند عنادار بودن میافراد توانمند احساس م: احساس معنادار بودن) د

دهند، سازگار  هایشان با کاري که انجام میو استاندارد ها آرمان. دانند به آن اشتغال دارند، ارزشمند می
دلیل انجـام   دارند و بهکنند و به آن باور  دهند دقت می وانمند در مورد کاري که انجام میافراد ت. است

  .کنند می احساس هویت ،آن
کنند که با آنان منصفانه و یکسان  احساس می افراد توانمند،: احساس داشتن اعتماد به دیگران) ه

اطمینان دارند که نتیجه نهایی کارهایشان، نه آسیب و زیان، که عدالت و صـفا   ها آن. رفتار خواهد شد
داشـتن ایـن   . صـی اسـت  معنـی داشـتن احسـاس امنیـت شخ    ماد بهبه بیان دیگر، این اعت. خواهد بود

تـوان بـه قـول و    انـد و مـی  احساس که رفتار دیگران قابل اتکا است، اطالعات موجـود قابـل اطمینـان   
  .]51[قرارهاي همکاران اعتماد کرد، در احساس توانمندي افراد موثرند 

  چارچوب نظري تحقیق -3-2
عنوان متغیرهاي  بهۀ توانمندسازي کارکنان گان پنجابعاد  گفته مبناي ادبیات پیشر بدر این پژوهش 

ابعاد مورد مطالعه . اند هدر نظر گرفته شدوابسته عنوان متغیر  بهو سازمان یادگیرنده نیز مستقل 
احساس معناداري شغل، شایستگی در شغل، داشتن اختیار، : ی عبارتند ازشناخت روانتوانمندسازي 
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سازمان که در زمینه هاي گوناگونی پژوهشهمچنین در . موثر بودن در شغل، و اعتماد به همکاران
عنوان ابعاد کلیدي انداز، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و استراتژي بهچشم یادگیرنده انجام شده

 هاآناند که متغیر وابسته تحقیق یعنی سازمان یادگیرنده با استفاده از سازمان یادگیرنده برشمرده شده
  .شوندسنجیده می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل مفهومی پژوهش -1نمودار شماره 

  هاي تحقیق  فرضیه -3
توسعۀ بر توانمندسازي کارکنان  تاثیر در مورد و مدل مفهومی پژوهش شده بیانبا توجه به مباحث 
  :ند ازا عبارتپژوهش ین ا تدوین شده فرعی هاي فرضیهفرضیۀ اصلی و ، سازمان یادگیرنده

  فرضیۀ اصلی -1-3
  .مثبت دارد زمان یادگیرنده تأثیرتوانمندسازي کارکنان بر توسعۀ سا

  هاي فرعیفرضیه -2-3
  .مثبتی وجود دارد ۀرابطسازمان یادگیرنده بین احساس معناداري شغل و توسعۀ  -1
  .مثبتی وجود دارد ۀرابط سازمان یادگیرندهبین احساس شایستگی در شغل و توسعۀ  -2
  .مثبتی دارد ۀرابطسازمان یادگیرنده توسعۀ  باشتن اختیار در انجام وظایف شغلی احساس دا -3
  .مثبتی وجود دارد ۀرابطسازمان یادگیرنده بین احساس موثر بودن در شغل و توسعۀ . 4
  .مثبتی وجود دارد ۀرابطسازمان یادگیرنده بین احساس اعتماد به همکاران و توسعۀ . 5
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  شناسی تحقیقروش -4
هاي آن براي حل مشـکالت خـاص درون   حاضر از نگاه هدف کاربردي است؛ زیرا از نتایج یافته تحقیق

   شـمار  پیمایشـی بـه   -هـا، پـژوهش توصـیفی   از نگاه چگونگی گـردآوري داده . شودسازمان استفاده می
آمـاري را  کند با استفاده از پرسشنامه، اطالعات مورد نیاز از وضع موجود نمونه رود؛ زیرا تالش میمی
  .ها، پژوهشی کمی استنوع داده گاهزمانی، مقطعی و از ن جنبهاز همچنین . دست آوردبه

  آماري  قلمرو -1-4
شرکت ملی ) هاو رئیس کارشناسان(کارکنان ستادي  ۀجامعه مورد بررسی این پژوهش شامل هم

تعداد نمونه بر اساس  05/0خطاي معیار با نفر است و  574تعداد  هاي نفتی ایران بهپخش فراورده
ها به تعداد  آوري پرسشنامه براي اطمینان از جمع. نفر است 231گیري از جامعه شامل  فرمول نمونه

پرسشنامه  236پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان توزیع و در نهایت  250 مناسب، تعداد
  ). شته شددلیل مخدوش بودن کنار گذا پرسشنامه به 5(شد  وريآ جمع

  آوري اطالعات ابزار جمع -2-4
سـطحی  5صـورت طیـف   سـؤالی اسـت کـه بـه    37اي هاي اولیه میدانی پرسشنامهآوري دادهابزار جمع

پرسشـنامه   30اي شـامل  براي آزمودن پایایی پرسشنامه نیـز نمونـۀ اولیـه   . لیکرت استفاده شده است
میـزان   SPSSافزار آماري  دست آمده و با کمک نرمهاي به آزمون شد و سپس با استفاده از دادهپیش

اعتبار محتواي ایـن پرسشـنامه   . دست آمدبه% 96ضریب اعتماد با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد و 
  . نظر مورد تأیید قرار گرفته است بوسیله چند تن از افراد صاحنیز به

  روش تجزیه و تحلیل اطالعات -3-4
از  هاآنبررسی ارتباط بین مفاهیم مورد مطالعه و ابعاد  ها و و تحلیل دادهدر این تحقیق، براي تجزیه  

تحلیل عاملی، براي بررسی وجود یا نبود شرایط مناسب براي توانمندسازي و یادگیري سازمانی از 
اي، براي بررسی فرضیۀ اصلی پژوهش از مدل معادالت ساختاري، و براي بررسی دوجمله آزمون
  .ضریب همبستگی اسپیرمن  استفاده شده است هاي فرعی ازفرضیه
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  ها داده لیتحل ونتایج تجزیه  -5
  تحلیل عاملی تأییدي 1-5

ها و مفاهیم مورد نظر از تحلیل عاملی تأییدي در دو مرحله استفاده شده براي بررسی ارتباط بین شاخص
) سؤاالت پرسشنامه(یک از ابعاد گیري هر هاي اندازهدر مرحلۀ اول چگونگی و میزان رابطۀ بین شاخص. است

و ابعاد مورد نظر بررسی شده است و در مرحله دوم، چگونگی و میزان رابطه بین هر یک از ابعاد و مفهوم 
به بیان دیگر، در مرحله . مورد ارزیابی قرار گرفته است) توانمندسازي و سازمان یادگیرنده(اصلی مورد نظر 

توانند بعد مورد نظر کار رفته در پرسشنامه تا چه حد میهاي بهخصشود که هر یک از شانخست بررسی می
شود هر یک از ابعاد در نظر گرفته شده براي هر مفهوم تا چه را تبیین کنند و در مرحله دوم بررسی می

ه نتایج حاصل از تحلیل عاملی ابعاد تشکیل دهند. تواند آن را تبیین کندمیزان با آن مفهوم رابطه دارد و می
  .توانمندسازي و سازمان یادگیرنده در جدول یک نشان داده شده است

  

  نتایج تحلیل عاملی ابعاد تشکیل دهنده توانمندسازي و سازمان یادگیرنده - 1جدول 

مل
عا

ضریب   ابعاد  
  استاندارد

 اعداد
  نتیجه  معناداري

  

مل
عا

ضریب   ابعاد  
  استاندارد

اعداد 
  نتیجه  معناداري

نان
ارک

ي ک
ساز

مند
توان

  

احساس 
  تأیید  05/11  59/0  داري شغل معنی

نده
گیر

یاد
ان 

ازم
س

  

ساختار 
  تأیید  67/8  83/0  سازمانی

فرهنگ 
  تأیید  03/11  81/0  سازمانی

احساس 
شایستگی در 

  شغل
  تأیید  65/9  85/0  استراتژي  تأیید  18/10  29/0

احساس داشتن 
  تأیید  83/6  84/0  انداز چشم تأیید  18/7  72/0  اختیار

احساس مؤثر 
 تأیید  78/6  58/0  بودن

  

احساس اعتماد به 
  تأیید  16/6  56/0  همکاران

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول یک معنادار بودن اثر همۀ متغیرهاي در نظر گرفته شده براي 
 .قرار ندارد - 96/1و 96/1بین  ها آنتوانمندسازي و سازمان یادگیرنده تأیید شده است؛ زیرا مقدار 
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  بررسی وجود شرایط مناسب براي توانمندسازي و یادگیري سازمانی -2-5
براي بررسی وجود یا نبود شرایط مناسب براي توسعۀ سازمان یادگیرنده و  ها داده غیرنرمال دلیل توزیع به

در این آزمون اگر . شده است اي استفاده توانمندسازي کارکنان در جامعۀ مورد مطالعه از آزمون دوجمله
فرض (شود تر یا مساوي احتمال مشاهده شده باشد فرض صفر رد و فرض یک تأیید میاحتمال آزمون بزرگ

  ).2جدول) (یک بیانگر وجود شرایط مناسب استگر نبود شرایط مناسب و فرض  صفر بیان
  

 اي نتایج حاصل از آزمون دو جمله - 2جدول 
  شرایط مناسب H0فرضنسبت مشاهده شده براي   نسبت آزمون  سطح معناداري  متغیر

  .وجود ندارد  7/0  6/0  01/0کمتر از   یادگیري سازمانی
  .وجود دارد  2/0  6/0  01/0کمتر از   توانمندسازي

  .وجود دارد  2/0  6/0  01/0کمتر از   داري  شغل احساس معنا
  .وجود دارد  0  6/0  01/0کمتر از   احساس شایستگی

  .وجود دارد  4/0  6/0  01/0کمتر از   اختیار احساس داشتن
  .وجود دارد  4/0  6/0  01/0کمتر از   احساس مؤثر بودن
  .وجود دارد  4/0  6/0  01/0کمتر از   اعتماد به همکاران

  
دهد در جامعۀ مورد بررسی این پژوهش شرایط موجود براي اي نشان میکه نتایج آزمون دوجمله گونه همان

رو از این. مناسب نیست، اما براي توانمندسازي و همه ابعاد آن شرایط مناسبی وجود داردسازمان یادگیرنده 
نسبت باالي بین ابعاد توانمندسازي کارکنان و توسعۀ توان نتیجه گرفت که با توجه به همبستگی بهمی

ایجاد سازمان  توان با توانمندسازي بیشتر کارکنان، شرایط مساعدي برايمی) 2جدول (سازمان یادگیرنده 
 .یادگیرنده نیز ایجاد کرد

  هاي پژوهشتحلیل فرضیه -3-5
  تحلیل فرضیه اصلی -1-3-5

براي بررسی وجود و میزان تأثیر توانمندسازي کارکنان بر توسعۀ سازمان یادگیرنده از مدل معادالت 
مکنون که بر اساس هاي در مدل معادالت ساختاري روابط موجود بین صفت. ساختاري استفاده شده است

متغیر  37در این مدل  .]12[شوندهاي گردآوري شده بررسی میاند، با توجه به دادهنظریه استخراج شده
  . وجود دارد) متغیرهاي مستقل و وابسته بیان شده(متغیر مکنون  6و ) شامل سواالت تحقیق(آشکار 
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نسبت : اند از شود که عبارت استفاده میاي  هاي ویژه سازي براي ارزیابی صحت مدل از شاخصپس از مدل
که  ریشه میانگین توان دوم خطاي تقریبباشد، مقدار  3از مقدار مجاز  ردو به درجۀ آزادي که باید کمتکاي

 اخص برازشباشد و ش 05/0تر از که باید کوچک مقدار پیباشد و  08/0تر از مقدار مجاز آن باید کوچک
  .  باشد 9/0 تر بزرگباید  یافتهتعدیل

براي بررسی معنادار بودن تأثیر توانمندسازي کارکنان بر توسعۀ سازمان یادگیرنده از مدل معناداري و براي 
 دستبهدر مورد معنادار بودن اعداد . شودارزیابی چگونگی و میزان این تأثیر از مدل استاندارد استفاده می

شود، اعدادي معنادار خواهند بود انجام می 95/0اطمینان از آنجا که آزمون فرضیات در سطح  نیزآمده مدل 
معنا خواهد بی قرار بگیرد، - 96/1و  96/1ددي بینبه این معنی که اگر ع. نباشند – 96/1و  96/1که بین  

  .دهدمعنادار بودن اثر توانمندسازي کارکنان بر توسعۀ سازمان یادگیرنده را نشان می 2نمودار شماره . بود
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  
  
  
  
  
  

  
  مدل اثر توانمندسازي کارکنان بر توسعۀ سازمان یادگیرنده در حالت معناداري -2نمودار شماره 

 
  .پژوهش قضاوت نمودمدل در مورد برازش توان می 3شماره هاي ارائه شده در جدول شاخص ر مبنايب

  داري معنی

 شایستگی

 انتخاب

 تاثیر

 اعتماد

13/28 

8/31 

15/03 

13/44 

10/70 

8/39 

9/94 

5/55 

8/29 

9/44 

  توانمندسازي 
 روانشناختی

 یادگیري

7/27 

13/28 

22/16 

21/54 

20/84 

 ساختار

 فرهنگ

 استراتژي

 انداز چشم

6/08 

7/24 

7/68 

8/08 

Chi-square=76/50 ,  df=26  ,  p-value=0/00  ,  RMSEA=0/094 
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  ي برازش اثر توانمند سازي کارکنان بر توسعۀ سازمان یادگیرندهها شاخص -3جدول

  نتیجه  دست آمده هاعداد ب  مقدار مجاز  ها شاخص
2  نسبت کاي دو به درجه آزادي /df<3 94/2 مناسب برازش  

 برازش مناسب  0000/0  مقدار پی P-Value(  <0.05(مقدار پی 
 برازش نامناسب  RMSEA(  0.08< RMSEA<0.05  094/0( دوم خطاي تقریبریشه میانگین توان

  برازش مناسب  92/0  9/0باالتر از   )GFI(شاخص برازندگی 
  مناسب انسبتبرازش   89/0  9/0باالتر از   )AGFI(شاخص برازندگی تعدیل یافته

  برازش مناسب  92/0  9/0باالتر از   )CFI(ي ا سهیمقاشاخص برازش 
  

  دهد؛ زیرا نسبت گیري متغیرهاي مربوط را نشان میهاي برازش مدل مناسب بودن مدل اندازهشاخص
 دوم خطاي تقریبریشه میانگین توان،  مقدار 3و کمتر از مقدار مجاز  94/2درجه آزادي برابر  و بادکاي

از حد مجاز  تر کوچک) 0000/0( مقدار پیو  08/0طور تقریبی برابر مقدار مجاز یعنی به) 094/0یعنی (
همچنین بر مبناي این مدل میزان تأثیر توانمندسازي کارکنان بر توسعۀ سازمان یادگیرنده . است 05/0یعنی 
تأثیر توانمندسازي کارکنان بر توسعۀ بودن  ي معنادارمعنا بهاست و این  96/1و بیشتر از مقدار  27/7برابر 

  .را بررسی نمود ریتأث نیامیزان  توان یمبا استفاده از مدل استاندارد  .سازمان یادگیرنده است 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 در حالت استاندارد مدل اثر توانمندسازي کارکنان بر توسعۀ سازمان یادگیرنده  - 3 شکل

 داري معنی

 شایستگی

 انتخاب

 تاثیر

 اعتماد

0/59 
0/29 

0/72 

0/68 

0/56 

0/22 

0/19 

0/14 

0/20 

0/38 

  توانمندسازي
 روانشناختی

 یادگیري
0/51 

0/83 

0/81 

0/85 

0/84 

 ساختار

 فرهنگ

 استراتژي

 انداز چشم

0/16 

0/11 

0/15 

0/16 

Chi-square=76/50 ,  df=26  ,  p-value=0/00  ,  RMSEA=0/094 
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نمودار . است معنادارتوانمندسازي کارکنان بر توسعۀ سازمان یادگیرنده ثیر أت نشان داد معناداري مودارن
میزان تغییرات درصد پنجاه و یک توانمندسازي کارکنان   دهد رهبريمینشان  در حالت استاندارد نیز

 مثبت و معنادارثیر أیعنی ت ۀ اصلی پژوهشفرضی بنابراین،. کندمیرا تبیین  سازمان یادگیرندهتوسعۀ 
همچنین از میان ابعاد گوناگون  .شودمیتأیید توانمندسازي کارکنان بر توسعۀ سازمان یادگیرنده 

کنندگی توانمندسازي برخوردار بوده ، احساس داشتن اختیار از بیشترین میزان تعیینتوانمندسازي
  .است

  هاي فرعی پژوهشآزمون فرضیه -2-3-5
کنندگی توانمندسازي کارکنان بر توسعۀ سازمان یادگیرنده، به بررسی چگونگی و پس از تأیید اثر تبیین

ود شمیزان ارتباط بین هر یک از ابعاد توانمندسازي کارکنان بر توسعۀ سازمان یادگیرنده پرداخته می
از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده که نتایج آن در جدول  منظور نیبد؛ )هاي فرعیفرضیه(

درصد انجام شده است، چنانچه نود و پنج با توجه به اینکه این بررسی در سطح اطمینان . چهار آمده است
دار بین متغیرهاي  یعنی وجود رابطۀ معنا شود می باشد فرض صفر پذیرفته% 5از  تر بزرگداري  سطح معنا

هاي مربوط هاي حاصل از تحلیل دادهنتایج یافته .شودصورت وجود رابطه تأیید میمورد نظر رد و در غیر این
 .شودگیري انجام میها در جدول چهار آورده شده و بر این مبنا تحلیل و نتیجهبه این فرضیه

  

همبستگی بین ابعاد توانمندسازي کارکنان و سازمان (هاي فرعی نتایج حاصل از بررسی فرضیه  - 4جدول
  )یادگیرنده

فرضیه
  

  نتیجه  P.V  ضریب همبستگی  رابطۀ معنادار و مثبت  بین

  تأیید  012/0  436/0  احساس معناداري شغل و توسعۀ سازمان یادگیرنده  1

  تأیید  009/0  465/0  یادگیرندهاحساس داشتن اختیار و توسعۀ سازمان   2

  تأیید  007/0  304/0  احساس موثر بودن در شغل و توسعۀ سازمان یادگیرنده  3

  تأیید  035/0  142/0  احساس شایستگی و توسعۀ سازمان یادگیرنده  4

  تأیید  028/0  414/0  احساس اعتماد به همکاران و توسعۀ سازمان یادگیرنده  5



  

 /  150 91بهار وم، ساول، شماره سال مطالعات منابع انسانی، ترویجی  -فصلنامه علمی

معنادار بودن رابطه بین همـه ابعـاد توانمندسـازي کارکنـان و      4در جدول با توجه به نتایج ارائه شده 
از مقـدار   تـر  کوچـک  توسعۀ سازمان یادگیرنده تأیید شده است؛ زیرا مقدار عدد معناداري ایـن روابـط  

بینی شـده  پیش 5تا  1هاي گونه که در فرضیهدهند همانیعنی این نتایج نشان می. است 05/0مجاز 
. ابعاد توانمندسازي کارکنان و توسعۀ سازمان یادگیرنده رابطـۀ معنـادار و مثبـت وجـود دارد    بود، بین 

سـوي سـازمان   توانـد بـه توسـعۀ بیشـتر بـه     یعنی بهبود در وضعیت موجود هر یک از ایـن ابعـاد مـی   
همچنین از میان این ابعاد احساس داشتن اختیار از بیشـترین میـزان رابطـه بـا     . یادگیرنده کمک کند

  ). درصد46میزان به( گیرنده برخوردار بوده است وسعۀ سازمان یادت

  اتنتایج و پیشنهاد -6
الگوي کلی روابط بین متغیرهاي مستقل و وابسته در مدل معادالت ساختاري و آزمون همبستگی با 

   بر مبناي نتایج . اندرابطۀ بررسی شده معنادار و مهم بوده 6فرضیات بیان شده سازگار بودند؛ هر 
و رابطۀ مثبت همۀ ابعاد آن توانمندسازي کارکنان بر توسعۀ سازمان یادگیرنده دست آمده تأثیر مثبت به
توان گفت توسعۀ سازمان یادگیرنده در رو میاز این. تأیید شده است توسعۀ سازمان یادگیرندهبا 

ی توانمند برخوردارند، و کارکنان آن احساس هایی قابل انجام است که از کارکنان و مدیرانسازمان
کنند، از کنند شغلی معنادار و مهم دارند، در انجام آن شغل احساس شایستگی و مؤثر بودن میمی

ها و حسن نیت گیري در مورد امور شغلی خود برخوردارند و به توانمندياختیارات الزم براي تصمیم
شود تا در مورد کاري هایی به افراد آزادي عمل داده میسازمان در چنین .همکاران خود اعتماد دارند

تشویق کارکنان به تبادل دانش و تجربیاتشان با یکدیگر، . دهند، فکر و عمل کنندکه انجام می
ها و نظرات افراد، ایجاد جو دوستانه و قابل اعتماد بین  منظور تبادل ایده تشکیل جلسات گروهی به

گیري در موارد خاص، افزایش تعامل بین مسئولین و کارکنان،  منظور تصمیم هکارکنان، بحث گروهی ب
تسهیل دسترسی کارکنان به اطالعات مربوط به کارشان، افزایش تعامالت میان کارکنانی که کارشان 

-که براي توانمندسازي بیشتر کارکنان میروند  شمار می در ارتباط با هم است، از جمله اقداماتی به

در ادامه پیشنهادهایی براي توسعۀ سازمان یادگیرنده در این شرکت با رویکرد توجه .ام دادتوان انج
  .شودبیشتر به توانمندسازي کارکنان ارائه می
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انداز و آیندة مطلوب هاي سازمان یادگیرنده وجود آرمان مشترك در مورد چشمیکی از ویژگی -
و مدیران شرکت باید تالش کنند آیندة مطلوب راز این. سازمان در میان همه اعضاي سازمان است

توان به آن دست یافت؛ برخی  سازمان را براي کارکنان به تصویر کشند و نشان دهند چگونه می
بینی نیازهاي آینده، فکر و نگاه به  پیش: اقداماتی که در این زمینه مؤثر خواهند بود عبارت اند از

یافتنی ینده سازمان براي کارکنان، تعیین اهداف واال و دستروشن از آ  آیندة دور، ایجاد تصویر ذهنی
  .هاي پیشرو و موفق داخلی و خارجیبراي آینده سازمان و الگوبرداري از سازمان

بر سازمان یادگیرنده، فرهنگ تفکر خالق، انتقادپذیري، یادگیري مستمر و تسهیم   فرهنگ  حاکم -
  ی سازمان یادگیرنده در این شرکت و دیگر براي توسعۀ شاخص فرهنگ. دانش و تجارب است

  اند، انجام این اقدامات پیشنهاد سوي الگوي سازمان یادگیرندهدنبال توسعۀ بههایی که بهسازمان
ها و گسترش  گیري دادن کارکنان در تصمیم ترویج جو انتقادپذیري در سازمان، مشارکت: شودمی

یمی، تقویت روحیه نوآوري و خالقیت، تضمین گیري گروهی و تقویت روحیۀ ت فرهنگ تصمیم
توسعۀ فرهنگ  –کردن اهداف کارکنان و مدیران با اهداف سازمان  پیشرفت افراد خالق، همسو

پذیري مشترك، تقویت اعتماد دوجانبه، ایجاد تعهد نسبت به یادگیري در میان مدیران و  مسئولیت
اي طبیعی در فرایندهاي یادگیري، تغییر و عنوان پدیدهکارکنان و پذیرش اشتباهات و شکست به

  . توسعۀ سازمانی

با توجه به ضرورت مدیریت مشارکتی براي ایجاد ساختار مناسب سازمان یادگیرنده الزم است  -
هاي مهندسی مجدد هاي آن از راه طرحازپیش به تقویت و اصالح نظام مشارکت و بهبود روشبیش

. تر در شرکت ایجاد شودمحورتر، نامتمرکزتر، و پویاتر، تیمدر شرکت پرداخته شود ساختار افقی
صورت مهندسی مجدد فرایندها یکی از رویکردهاي بهبود سازمانی مناسب در این زمینه است که به

هایی چون ارائه  کند تا در زمینه در ساختار، فرهنگ و فناوري، تغییراتی بنیادین ایجاد می زمان هم
بخشیدن به امور اصالحات الزم انجام شود و  سرعتکیفیت، کاهش هزینه و خدمت به مشتري، بهبود 

  .در نتیجه عملکرد سازمان بهبود یابد
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براي  اجتماعی فرایندهاي یادگیري سازمانی –با توجه به ماهیت انسانی  توان گفتدر مجموع می -
انسانی توانمند و  سوي الگوي سازمان یادگیرنده وجود عاملتوسعۀ یادگیري سازمانی و حرکت به

توانند سازمان را در جهت تبدیل شدن به سازمان کارکنان توانمند می. صاحب بینش ضروري است
تواند بستر مناسبی براي توسعۀ یادگیري در نتیجه توانمندسازي کارکنان می. یادگیرنده کمک کنند

بنابراین، مدیران . بهبود بخشدهاي یادگیري سازمانی را سازمانی فراهم کند و فرایند و نتایج فعالیت
هاي یادگیري براي زیردستان، ظرفیت و قابلیت توانند از راه توانمندسازي کارکنان و ایجاد فرصتمی

  . یادگیري سازمانی را ارتقا دهند

  هانوشتپی
 -1  Self-efficacy 
 -2  Choice 
 -3  Self-determination 
 -4  Impact 
 -5  Meaningful 
 -6  Trust in others  
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