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  چکیده 
سازمانهایی که سیستم نظام پیشنهادهاي اثربخشی داشته اند،دریافته اند که کارکنان ایده هاي بزرگی دارند که می تواند موجب  

با در نظر گرفتن تاثیرات قابل مالحظه سیستم . آمد ، بهبود کارایی یا کیفیت برتر محصول  یا خدمات گرددکاهش هزینه ، افزایش در
پیشنهادها روي جنبه هاي مختلف سازمان و با توجه به اهمیت یادگیري سازمانی به عنوان فرآیند ایجاد ارزش افزوده لذا این 

ازمانی با سیستم نظام پیشنهادها در شرکت توزیع نیروي برق هرمزگان می پژوهش به بررسی رابطه ي بین مولفه هاي یادگیري س
همبستگی وجامعه ي پژوهش شامل کارکنان شرکت توزیع نیروي برق هرمزگان به  - روش بررسی در این تحقیق توصیفی. پردازد 
ا پرسشنامه هاي یادگیري سازمانی و طبقه اي مطالعه شد و ابزار جمع آوري داده ه-نفر که به روش نمونه گیري تصادفی 80تعداد 

یافته . استفاده شد spssنظام پیشنهادها به صورت مجزا است و براي تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار 
با توجه به  و. هاي تحقیق نشان از برقراري رابطه مثبت و معناداري بین میزان یادگیري سازمانی و موفقیت نظام پیشنهادها است

، میتوان استقرار نظام پیشنهادها را از فرایندهاي حمایت  52.9نمره یادگیري سازمانی کسب شده توسط کارکنان پیشنهاددهنده 
  .کننده یادگیري سازمانی دانست

  
  یادگیري سازمانی ، مولفه هاي یادگیري ، نظام پیشنهادها ، مولفه هاي موفقیت نظام پیشنهادها: واژگان کلیدي
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  مقدمه  -1

بنایراین بدست آوردن دانش مربوط به . امروزه سازمان ها با یک محیط پویا و متغییر مواجهند و بدین جهت به تغییر و انطباق مداوم نیازمندند
د فرآیندها و خدمات و در کارکنان می توانند با ارایه پیشنهاد ، سازمان خود را جهت بهبو. عوامل تسهیل کننده در تغییر سازمانی بسیار مهم است 

یکی از سازوکارهاي قدرتمند و اساسی پیاده سازي شیوه ي مدیریت مشارکتی، استقرار نظام ).1390مجیدي،(نتیجه انطباق با تغییر یاري رسانند
کارکنان پذیرش و بررسی پیشنهادها معرفی شده است که عاملی موثر در تغییر شرایط کار و ایجاد زمینه ي مناسب براي مشارکت 

در عصري که بکارگیري . نظام پیشنهادها راهکاري سیستماتیک و نظامی جامع براي توجه به تفکر و خالقیت کارکنان است ).1388سجادي،(است
یت فکر و خالقیت افراد ، پایه هاي رشد و توسعه جوامع و سازمانها را تشکیل میدهد نظام پیشنهادها دقیقا با هدف بهره گیري از فکر و خالق

سازمانها براي بقا و احیاي مجدد ).1390مدهوشی،(کارکنان، پیمانکاران، مشتریان و خانواده کارکنان سیستمی بنیادین به حساب خواهد آمد
آنها . خویش و موفقیت در محیط کسب و کار باید همیشه آماده تطبیق خود با محیط باشند و واکنش مطلوب و به موقع به تغییرات نشان دهند 

غییر دستیابی به دانش و بینش جدید باید فرهنگ یادگیرندگی را بپذیرند تا بتوانند دانش را ایجاد کنند، آن را انتقال دهند و رفتارشان را ت براي
حاصل  یادگیري سازمانی بازتابی از هوش باال و قابلیت بارآوري. بنابراین یادگیري نقش ویژه اي در سازمان هاي امروزي دارد).1390مجیدي،(دهند

در سالهاي اخیر اهمیت مطالعه و تحلیل یادگیري سازمانی ). 1392حضرتی،(از فرصت هاي بوجود امده و تعهد به پیشرفت مداوم در سازمان است
، از جمله رویکردهاي مختلف )1390اعرابی(در مطالعات متعدد، این سازه از جهات مختلف تحلیل گردید).1388یعقوبی،(افزایش یافته است 

اخیرا نیز از منظر راهبردي مورد توجه قرار گرفته . کرد روانشناسی، رویکرد جامعه شناختی و یا از دیدگاه تئوري سازمانی است،روی
دیبال و همکارانش یادگیري سازمانی را تحت عنوان ظرفیت یا فرایندهاي قرارگرفته در درون یک سازمان براي حفظ یا بهبود )2014اوزان،(است

) 1999(و کراسان و همکاران) 1995(، از نظر صاحب نظرانی همچون مارکوارت، بارگوین)2005سرجیون،(ي تجربه تعریف کرده اندعملکرد بر مبنا
هرچند یادگیري فرایندي فردي . فردي، گروهی و سازمانی: شیوه ارتباط و سازمان دهی افراد با یکدیگر ایجاد سطوح متعدد یادگیري را در پی دارد

انسان از طریق ). 1390نادي،(مان و از طریق فرایندي جمعی روي می دهد و درنتیجه یک فرایند اجتماعی نیز محسوب می شوداست اما در ساز
چنین یادگیري به انسان قابلیت ارتباط موثر . یادگیري خود را دوباره خلق می کند و به انجام کارهایی که تاکنون نتوانسته است، توانمند می سازد

از ذهن را میدهد و از این طریق چشم اندازهاي نوینی را فراسوي او قرار می دهد، قابلیت هایش گسترش می یابد و بر توانایی با جهان خارج 
نظام پیشنهادها یکی از ابزارهاي ضروري مدیریتی است که می تواند در راستاي هدایت منابع ). 2013بابینک،(خالقیت و نوآوري هاي او می افزاید 

 رابطه تواند می و است یک سیستم بلکه نیست برنامه یک تنها پیشنهادها نظام). 1391دیالمه،(نظور افزایش بهره وري به کار رودانسانی به م
 خالقیت و از درست استفاده جهت در را آن توانایی رویکردهاي مختلف، با توان می بنابراین .باشد داشته سازمان مباحث دیگر از بسیاري با تعاملی

شرکت توزیع نیروي برق هرمزگان با علم به موارد یاد شده و در راستاي اعتالي ارزش کارکنان نسبت به توسعه .  بخشید بهبود کارکنان نیذه توان
شرکت برتر وزارت نیرو در  10و بهبود این سیستم در سازمان گامهاي موثري برداشته به طوري که توانست طی دو سال پی در پی در جایگاه 

بدین منظور و با توجه به ) 1جدول شماره .(و آمار مشارکت کارکنان و سرانه پیشنهادها را بهبود بخشد. ظام پیشنهادها حائز مقام گرددجشنواره ن
تاکید بر اهمیت ظرفیت یادگیري در سازمانها بویژه شرکتهاي زیر مجموعه صنعت برق در این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین ظرفیت 

  .نی با استقرار سیستم نظام پیشنهادها در شرکت توزیع برق هرمزگان خواهیم بودیادگیري سازما
  گزارش عملکرد نظام پیشنهادها در شرکت توزیع برق هرمزگان:1جدول شماره 

تعداد / تعداد پیشنهادهاي دریافتی ( نرخ مشارکت  )کل کارکنان/تعداد پیشنهادهاي دریافتی( سرانه پیشنهاد  سال
  )دهنده کارکنان پیشنهاد

1390  0.5  15%  
1391  1.03  20%  
1392  1.5  26%  
1393  1.29  23%  
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  مولفه هاي یادگیري سازمانی -2 - 1 
 

  آزمایش -2-1
. یادگیري خالق یا همان یادگیري حلقه دوم، نیازمند فضاي باز است و به ایده ها و نقطه نظرات جدید داخل سازمان یا بیرونی اهمیت می دهد

  ).1389یعقوبی،(گیري باعث می شود، دانش فردي همواره نوسازي شده، گسترش و بهبود یابدهمچنین این نوع یاد

  ریسک پذیري -2-2
نتیجه مذکور ممکن است مثبت بوده . ریسک پذیري به معناي انجام هرگونه فعالیتی است که داراي حداقل یک نتیجه مبهم یا نامطمئن باشد

میزانی که افراد تشویق می شوند ). 1386مظلومی،(و یا ممکن است منفی بوده و فرد با زیان مواجه شود و منفعتی براي فرد به همراه داشته باشد 
سازمانی که در آن افراد آزادانه به قبول .تا ابتکارعمل خرج دهند و دست به کارهاي مخاطره آمیز بزنند و بلندپروازي نمایندرا ریسک پذیري گویند

همراه با پذیرش مخاطرات و تبعات آن، دست به انجام آنها می زنند، حاکی از این است که سازمان داراي ارزش .  انجام امور سازمانی می پردازند
  ).1390بحرینی،(هاي فرهنگی قوي است و افراد آن از بلوغی روانی برخوردارند 

  تعامل با محیط خارجی -2-3
ت و به ایده ها و نقطه نظرات جدید داخل سازمان یا بیرونی اهمیت می یادگیري خالق یا همان یادگیري حلقه دوم، نیازمند فضاي باز اس

در حوزه ي ) 1964(همچنین این نوع یادگیري باعث می شود، دانش فردي همواره نوسازي شده، گسترش و بهبود یابد به زعم فرد ریگز. دهد
نداري ها از درك مفهوم محیط ، تحلیل ها را به سمت محیط بررسی محیط باید در نظر داشت که مفهوم محیط، ماهیتی غیرخطی دارد، اما کج پ

در این دیدگاه . به عنوان یک مفهوم جبرگرایانه هدایت کرده استکه سازمان ها تنها قادر به پاسخگویی به تغییرات ناگهانی و یکباره آن هستند
در این منظر، قابلیت . جیحات و مطالبات محیطی برخوردار باشندسازمانها باید از قابلیت ها و آمادگی الزم براي پاسخ گویی به درخواست ها، تر

. در نظر گرفته می شود "متغییر وابسته "تصمیم گیري و تاثیر سازمان ها بر محیط شان نادیده گرفته می شود و سازمان در رابطه با محیط خود 
محققان دانشگاه کرنل، رهنمون می سازد که به عقیده ایشان، محیط  این امر ، ما را به تئوري بوم شناسی آلدریچ، مایکل تی حنان و جان فریمن،

سازمان ها عالوه بر قابلیت هاي الزم در پاسخ به نیازهاي . سازمان ها را بر مبناي برتري و ویژگی هاي محیطی شان براي پایداري انتخاب می کند
. د تغییرات محیطی و سازگاري با ارزش هاي بیرونی جامعه برخوردار باشندباید از قابلیت دیگري نیز براي نوآوري و ایجا) نقش اول خود(محیطی 

  ).1393حیدري،(به تعبیري، سازمان ها باید میزان تسلط خود بر محیط را افزایش دهند 
  

  دایالوگ  -2-4
درخالل . نقطه نظرات دیگراندایالوگ عبارت است از ابراز خالق و آزادانه مسایل اساسی و پیچیده براي جمع و نیز گوش سپردن عمیق به 

ه از دیالوگ افراد پیش فرض هاي خود را آزادانه براي دیگران مطرح می کنند و به این ترتیب دریایی از معانی مشترك بین ایشان پدید می آید ک
  .داین معانی مشترك با ادامه دایالوگ پرورش یافته و عمیق تر میشو. نقطه نظر تک تک ایشان، بسیار وسیع تر است

پیتر سنگه همچنین بر گفتگو در سازمان ها تاکید می ورزد، مخصوصاً با توجه به نظم یادگیري تیمی، طبق اظهارنظر گادامر، گفتگو فرآیند   
بنابراین مشخصه هر گفتگوي صحیحی این است که فرد عقاید . درك دو نفر از یکدیگر می باشد و مستلزم سواالتی در مورد عقاید و فرضیات ماست

نکته اي . درك کندخود را براي دیگران آشکار کند و آنها را مورد توجه قرار دهد و تا حدي با دیگران کنار آید که نه تنها فرد را بلکه عقاید او را نیز 
که باید درك شود صحت و غیراحساسی بودن فرد و عقایدش می باشد به طوري که بتواند روي یک موضوع توافق نظر داشته 

  ).2014کانسرین(باشد

فرکالف می گوید، گفتمان مجموعه اي به هم تافته است که از سه عنصر کردار اجتماعی ، کردار گفتمانی و تحلیل متنی تشکیل شده 
هر نوع گفتار، کالم و نوشتار، جریان . مک دانل معتقد است، گفتگو یا همپرسه شرط مقدماتی هر گفتمان به شمار می رود). 1389عقیلی،(است

  ).2011الهیاري،(به عبارت دیگر، داراي سرشت، ماهیت و ساختار اجتماعی می باشند . عی محسوب می شونداجتما
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  تصمیم گیري مشارکتی -2-5 
زمانیکه همکاري در سطح باالیی وجود دارد، یک فرهنگ حرفه اي قدرتمند، افراد را از طریق هنجارهاي کاري مشارکتی در ارتباط با یکدیگر 

این هنجارها با اهدف سازمان پیوند زیادي دارند، به طور هماهنگ توزیع شده اند و تعهد افراد را براي عملکرد فوق العاده ارتقا می . نگه می دارد
ه ي مربوط بدهد و امکان می دهد به طور خاص درباره کارشان با یکدیگر گفتگو نمایند و نیز به دیگر افراد کمک کنند که آنان نیز در انجام فعالیتها

هدایتی است که در آن افراد در فرایندتصمیم گیري و -تصمیم گیري مشارکتی سیستم اجتماعی خود.آموزش درگیر شوند و مشارکت کنند 
نام  "تقسیم قدرت و ارزش ها در جامعه برابر"بائوم، الگوي مشارکتی را با عنوان ).1389پورشافعی،(مسئولیت هاي ناشی از آن، مشارکت می کنند

با ویژگی هایی چون مذاکره و توافق جمعی، قدرت مشارکتی، کم اهمیت شمردن سلسله مراتب، تعهدات، آرمان و ارزش هاي مشترك،  می برد و
به طور کلی الگوي مشارکتی، به عنوان اجتماعی از افرادي که . حلقه هاي تعامل، رهبري، مشورت و مسئولیت هاي همگانی مشخص می نماید

در این الگو تفاوت هاي شغلی و موقعیتی لحاظ نمی شود و افراد به صورت برابر و مساوي با هم . ارند تعریف می شودعالیق و منافع مشترك د
هدایتی است که در آن افراد در فرایند تصمیم گیري و مسئولیت  -تصمیم گیري مشارکتی، سیستم اجتماعی خود). 2005سرجیوانی،(تعامل دارند 

  .کنند هاي ناشی از آن ، مشارکت می

  مولفه هاي موفقیت سیستم نظام پیشنهادها -3
  حمایت مدیریتی در نظام پیشنهادها -3-1 -2

 نظام این از او وپشتیبانی یریتمدتعهد  درحقیقت .پیشنهادها سیستم از ارشد مدیریت پشتیبانی همان یا ارشد مدیریت مشارکت و تعهد
  ).1977روتر،( می باشد دهاپیشنها سیستم موفقیت براي بنیادي اهمیت بیشترین داراي

داشتن یک منشور نوشته شده توسط مدیریت عالی سازمان مبتنی بر اعتقاد و ایمان وي به اجراي این نظام از ضروریات اصلی موفقیت اجراي 
یت کامل از استقرار این بایست این اعتقاد کامل را داشته باشد که مدیریت ردة باالي سازمان حما هر فرد و هر کارمندي در سازمان می .طرح است

نظام را در سرلوحۀ کار خودش قرار داده است و دو مفهوم مشارکت کارکنان و درگیري کاري بیشتر آنان در محیط کار ابزار اساسی موفقیت 
  ).1386کردرستمی،( سازمانی است

مشارکت در طراحی و  –سیستمی / حمایت فرایندي  –حمایت بودجه اي  –انواع حمایتهاي مدیران ارشد از نظام پیشنهادها شامل حمایت نمادین 
  ).1390فتح الهی،(رهبري می توان برشمرد 

 هایی نباید و باید خود، رهبري درسبک نظر تجدید ضمن مدیران باید مشارکتی، مدیریت نظام استقرار در رهبري نقش بودن کلیدي بخاطر
 تواند می ها آن از برخی و اند داده قرار تاکید مورد زیر بشرح کاري هاي تیم یجادا با رابطه در) 1998( وي همکاران و بوش که کنند رعایت را

 -1: دهند خودنشان از مشارکتی و حمایتی رفتارهاي نظام پیشنهادها تداوم و استقرار مرحله در میرود انتظار که باشد مدیرانی کلیه به تعمیم قابل
 دادن گوش -5  افراد گرایشات با رابطه در بودن منعطف -4همه با عادالنه و مساوي برخورد -3 اعتماد ایجاد -2 مشارکت به خود تعهد دادن نشان

  ).1378کاوه،( جلوگیري از تضاد -9  خرد از مدیریت اجتناب -8 خود کار دستور تحمیل از اجتناب -7 دادن اطالع و کردن مشورت -6 شنیدن و
به توانایی کارکنان و درك مسایل آنان، توانمندي و شایستگی مدیریت ارشد براي تشخیص و موفقیت نظام پیشنهادها در گرو باور مدیریت ارشد 

ران اجراي پیشنهادهاي مفید و همچنین توجیه مدیران میانی است وگرنه در سازمانی که مدیر ارشد در اجراي نظام پیشنهادها جدي نباشد، یا مدی
ت اشتباه از ماهیت نظام پیشنهادها داشته باشند و در پی ایرادگیري باشند، تحول جدي اتفاق میانی با نظام پیشنهادها همنوا نباشند، یا برداش

پس آموزش مدیران باید به صورت گسترده پیگیري شود تا نظام پیشنهادها به عنوان ابزار . نخواهد افتاد و نظام پیشنهادها ناموفق جلوه خواهد کرد
  .اند هایی آشنا شوند که این نظام را با موفقیت اجرا کرده کمکی براي مدیران مطرح شده و با سازمان

 
  مدیریت نظام پیشنهادها -3-2

از . زمانیکه بحث مدیریت نظام پیشنهادها مورد توجه قرار می گیرد همه موارد به وظایف تعیین شده براي دبیرخانه این نظام بر میگردد  
  :جمله وظایف یک دبیرخانه عبارتند  

 در کارکنان بر اساس نیازهاي سازمان افزایش خالقیت  -
 . هاي پیشنهاد هدایت نماید تواند تالشها را در راستاي مسائل و مشکالت کلیدي سازمان و تحت عنوان زمینه دبیرخانه می -
در . ان استجوئی مستمر براي ارتقاء نوآوري سازم دبیرخانه از طریق ایجاد رقابت بین کارکنان به دنبال ایجاد جو مناسبی براي رقابت -

 .تواند نقش بسزائی در استمرار نوآوري سازمانی داشته باشد این جو و محیط غالباً پیشنهادهاي کارکنان نیز می
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توانند از طریق ارائه پیشنهادهاي گروهی  کارکنان میمی گردد  فزایش مشارکت کارکنان از طریق رشد تفکر سازمانیدبیرخانه باعث ا - 
 ).1378کاوه،(وري سازمانی نیز شریک گردندحتی در زمینۀ خالقیت و نوآ

فتح (فعالیتهاي نظارتی و گزارش دهی و اطالع رسانی–آموزش و فرهنگسازي  -برنامه ریزي : محورهاي فعالیت یک دبیرخانه پویا عبارتند از 
  ).1390الهی،

 نظر طبق .را در موفقیت نظام پیشنهادها اجرا  می کند  آگاهی و تبلیغات که از مهمترین وظایف دبیرخانه می باشد در واقع یکی از نقشهاي اساسی
 مشارکت کننده القا پیشنهادها نظام از بهترآگاهی عبارت به دارد وجود پیشنهادها برنامه از آگاهی و کارکنان مشارکت بین کلیدي ارتباط سویتمن
 )2005سویتمن،( باشد می کارکنان

 :است مورد سه رسانی اطالع برنامه یک اهداف .است ناپذیر پایان فرآیند یک رسانی اطالع برنامه
 .برنامه منافع و ها روش ها، سیاست اهداف، درباره کارکنان به دادن آگاهی براي -
 .برنامه در نفس به اعتماد و همکاري ادامه و توسعه -
 ).2007مارکس،(محیط کاریشان و کار باره در خالق تفکر به کارکنان برانگیختن براي -

برنامه ریزي دستیابی به  –پیشنهاد بودجه  –اجراي پروژه هاي بهبود و یا ترویج نظام : ف دبیرخانه در زمینه برنامه ریزي  شامل مهمترین وظای
  اهداف و هدف گذاري شاخصها میباشد

  
 وضعیت طراحی نظام پیشنهادها و آیین نامه -3-3

  ).1977روتر،(و میزان می کند  محدود را افراد رفتار که هستند يا ویژه راهنماهاي ها آن در مندرج قوانین همچنین و ها نامه آیین
  ).1390فتح الهی،(ویژگیهاي طراحی به روش اصولی و علمی نظام پیشنهادها شامل توجه به موارد ذیل می باشد 

 اجتناب از ساده نگري در طراحی و پیاده سازي نظام پیشنهادها -
 ازمانطراحی نظام پیشنهادها متناسب با ویژگیهاي س -
 مشارکت واحدهاي مختلف سازمان در طراحی نظام پیشنهادها و تدوین آیین نامه اجرایی -

و در عین حال . هم باید داراي آئین نامه و دستورالعمل اجرایی باشد پیشنهادهاهمانطور که هر سازمانی آئین نامه مخصوص خود دارد نظام 
 "ف و اهداف سازمانها، سطح سوادکارکنان، کوچکی و بزرگی و دهها موضوع دیگردرآنهاعمومانوع وظای ،وضع مالی  ،فرهنگ توجه به این مسئله که 

  )1387حقایق،(را تهیه و تنظیم نماید پیشنهادهاهر سازمان با توجه به شرایط موجود خود باید آئین نامه نظام درنتیجه متفاوت است 
  
  کارکنان و فرهنگ سازمانی -3-4

آنها معتقدند که همانطور که انسان ها . فقیت ها و شکست هاي هر سازمان را در فرهنگ آن جستجو می کننداندیشمندان مدیریت ریشه مو
داراي شخصیت منحصر به فرد و متمایز از یکدیگر هستند، سازمان ها نیز به واسطه فرهنگ خود داراي شخصیتی منحصر به فرد و متمایز از 

همچنین معتقدند که با شناخت فرهنگ . خود داراي شخصیتی منحصر به فرد و جداگانه هستندیکدیگر هستند، سازمان ها به واسطه فرهنگ 
  ).1392شائمی،(سازمان و کشف رابطه آن با متغییرهاي دیگر سازمان به سمت بهره وري کل سازمان می توان گام برداشت

رضایت و روحیه افراد، میزان خالقیت و نوآوري تأثیر دارد و در یک کالم، در مدیریت  گیري و حل مسئله، انگیزش،فرهنگ بر فرآیند تصمیم
  ).1387مقدسی،(توان پیدا کردچیزي مستقل و آزاد از نقش فرهنگ نمی

بشناسند، نقاط  سازمان ها براي مقابله با تهدیدات محیطی و استفاده از فرصت هاي احتمالی ناچارند ظرفیت ها و توانمندي هاي درونی خود را  
مسائل و مشکالت در سازمان ها آن چنان پیچیده و در هم تنیده است که تشخیص مشکل به . ضعف خود را ترمیم و به افزایش نقاط قوت بپردازند

ها نباید در لذا سازمان . آسانی میسر نیست و ماهیت انسانی سازمان ها و پیچیده بودن رفتارهاي کارکنان این پیچیدگی را مضاعف نموده است
 انتظار موج باشند ، بلکه باید خود منبع موج و تحول گردند و در جهت بهبودي خود بکوشند تا بتوانند پاسخ گوي نیاهاي جدید تمدن امروزي

فراهم نمودن بنابراین از آنجایی که بسیاري از دستاوردها و پیشرفت هاي انسان ناشی از تفکر خالق اوست، ضرورت توجه به این موضوع و . باشند
  ).1392شائمی،(زمینه هاي رشد و پرورش خالقیت در سازمان ها کامالً آشکار است

خالقیت کارکنان به این صورت به بقاي سازمان کمک می کند که وقتی کارکنان در کار خود خالق باشند، قادر خواهند بود ایده هاي تازه و 
  )1390احمدي،.(سازمان ارائه داده و به کار گیرند مفیدي در مورد محصوالت، عملکرد، خدمات یا رویه هاي
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 هاي روش اعمال که میدهد نشان)  1993 همکاران، و ولش( مشارکتی سیستم بر سازمانی تأثیرفرهنگ با رابطه در تحقیق یک نتیجه 
 نتیجه .آورد می ببار کوسمع روسیه نتیجه هاي سازمان فرهنگی بستر در امریکایی هاي شرکت در شده گرفته بکار مشارکتی گیري تصمیم

 گیري تصمیم هاي روش و باشیم داشته زیادي تأمل سازمانی برنده جلو و بازدارنده نیروهاي روي که دهد می هشدار ما به دست این از تحقیقاتی
 سازمانی هاي ویژگی با اجرایی هاي دستگاه به یکسان گیري تصمیم شیوه ازتحمیل و کنیم انتخاب محیطی هاي ویژگی با متناسب را مشارکتی

  )1379مصدق راد،(کنیم اجتناب متفاوت
 از واشتباهات مشکالت پذیرش و تحمل براي سازمان فضاي سازي آماده لذا باشد می همراه مشکل یک نعکاس ا با پیشنهادي هر طرح آنجائیکه از

 پیشنهادهاي ارائه ، باشد نداشته وجود مشکالت تبین و اشباهات از گیري بهره براي الزم فضاي اگر. بود خواهد سیستم این تداوم ضروریات
  . کنند می تردید دچار آنرا تداوم و شده متولیان مواجه منفی واکنش با اصالحی

در ارتباط با کارکنان در این قسمت به یکسري از عوامل رفتاري که می تواند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر میزان موفقیت نظام 
تمایل به  - 3نبود زمینه مناسب جهت انتقاد پذیري  -2عدم تمایل به انجام کار گروهی  -1:سازمان تاثیر بگذارد اشاره می نماییم  پیشنهادهادر یک

عدم اعتماد مدیران به کارکنان به عنوان یک فرد  -6فقدان اعتماد کامل کارکنان به مدیران  - 5توجه بیشتر به مسائل شخصی  -4گوشه گیري 
اولویت نیازهاي اولیه مثل  -8نگرش منفی و بدبینامه به مدیران و آنکه همکاري با مدیریت را در تضاد با عقاید خود می دانند  -7و دانا آگاه ، مطلع 

  ).1386کردرستمی،(فرهنگ فرد گرایی  - 9نیازهاي اقتصادي و مالی 
  

 پیشینه تحقیق-5
بر یادگیري سازمانی در شرکت پتروشیمی شهید تندگویان پرداخته نتایج  مدهوشی در پژوهش خود به بررسی تاثیر اجراي نظام پیشنهادها

، روي تعهدات سازمانی 0.72، روي توانایی حل مسئله  0.68تاثیرات مستقیم نظام پیشنهادها روي بهبود مستمر: حاصل از آن بدین شرح می باشد
، و جمع تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم سیستم پیشنهادها روي 0.63، روي بکارگیري دانش 0.66، روي توزیع دانش0.57، روي کسب دانش 0.52

  .بوده است 0.66یادگیري سازمانی 

به بررسی جایگاه نظام پیشنهادها در مدیریت مشارکتی و تعامالت آن با سازمان هاي یادگیرنده پرداخته که نتایج بدست آمده ) 1392(علیزاده 
درنتیجه با به کار گیري رویکرد . ابزارهاي یادگیري در سازمان هاي یادگیرنده، نظام پیشنهادها است حاکی از آن است که با توجه باینکه یکی از

  .سازمان یادگیرنده در نظام پیشنهادها، کارکنان به یادگیري مستمر و هدفمند دست می یابند

ن تربیت بدنی جمهوري اسالمی ایران پرداخته در پژوهشی به بررسی ارتباط توانمندسازي با یادگیري سازمانی در سازما) 1389(دستگردي
براین اساس افزایش شایستگی . است و نتایج نشان می دهد که با افزایش هریک از شاخصه هاي توانمندسازي، یادگیري سازمانی افزایش می یافت

در مورد حق انتخاب و احساس اعتماد،یادگیري هاي کارکنان، اعتقاد به توانایی و ظرفیت خود، توانایی نفوذ در پیامدهاي راهبردي، احساس فردي 
  .سازمانی کارکنان سازمان تربیت بدنی را افزایش می دهد

در پژوهشی به بررسی رابطه خالقیت مدیران با یادگیري سازمانی پرسنل کارخانه هاي غیردولتی شهرستان گرمسار ) 1389(معنوي پور 
مولفه هاي خالقیت مدیران و همچنین سطح کلی خالقیت مدیران با یادگیري سازمانی پرسنل پرداخته است و نتایج نشان داد که بین میزان بسط 

  .ارتباط آماري معنی داري وجود دارد

رابطه ي بین مولفه هاي یادگیري سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان بیمارستان هاي منتخب  "در پژوهش خود با عنوان) 1389(یعقوبی
  .بین میزان یادگیري سازمانی و مدیریت دانش کارکنان رابطه معناداري وجود دارددریافت که،  "شهر اصفهان

با تحلیل داده ها براساس روش همبستگی  "تعهد سازمانی، یادگیري سازمانی و میزان تحصیالت "در تحقیق خود تحت عنوان) 1392(حضرتی
همچنین یافته هاي پژوهش بیانگر آن بود که تحصیالت . زمانی وجود داردپیرسون دریافت که ارتباط معناداري میام یادگیري سازمانی و تعهد سا

 .با تعهد سازمانی کارکنان رابطه منفی دارد

که  آن در صنایع پرداخته و در نهایت دریافت ياستراتژ نیشرکت ها و تدو يداریدر پا یسازمان يریادگی ریتاث، در پژوهشی به )2014(دیکله
  .یه داردترک هاي سازمان طیدر مح یطیمح ستیز يها شیبر گرا یمثبت ریهر دو تاث يریادگجریان یو  يریادگیسهام 
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نشان داد که تفاوت  جینتا نیهمچنی  سازمان يریادگیکارکنان با  یروانشناخت يتوانمندساز نیرابطه ب یبررس، در پژوهشی به )2011(الهیاري  
  .کارکنان وجود ندارد و رانیمد یسازمان يریادگیو  يتوانمندساز نیب يدار یمعن

حمل و  يدر شرکت ها میت تیریو مد یسازمان يریادگی درباره حمل و نقل يشرکت ها یسطح آگاه یبررس، در تحقیق به )2013(سرینکان 
نه تنها  و داشته یسازمان يریادگیو  تیم تیریبه مد يشتریب تیاهم دیحمل و نقل با هاي شرکتپرداخته و نتایج حاکی از آن است که  هینقل ترک

  .کنند آماده "مادام العمر يریادگی"  رییتغ خود را براي دیموسسات آموزش و پرورش و دولت با ریسازمان بلکه دانشگاه ها، سا

  روش تحقیق - 6
شرکت توزیع برق هرمزگان می  پیشنهاددهنده در همبستگی است که جمعیت مورد مطالعه کارکنان –این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی 

ابزار جمع آوري آن شامل دو پرسشنامه ظرفیت یادگیري سازمانی که پرسشنامه مورد استفاده از . د و نمونه گیري به صورت تصادفی می باشدباش
بود که پس از ) آزمایش، ریسک پذیري، تعامل با محیط خارجی، گفتمان، تصمیم گیري مشارکتی(تحقیق ریکاردو و همکاران شامل مولفه هاي 

شامل   پرسشنامه دیگر مربوط به عوامل موثر بر موفقیت نظام پیشنهادها. می باشد) r=0.87( کرونباخ آن  αب پایایی آن ، میزان محاسبه ضری
) مدیریت نظام پیشنهادها، وضعیت طراحی نظام پیشنهادها و آیین نامه، کارکنان و فرهنگ سازمانی حمایت مدیریتی در نظام پیشنهادها،(ابعاد 

پژوهشگر بومی سازي شده و جهت سنجش روایی پرسشنامه از صاحب نظران مدیریت بهره گرفته شد و ضریب پایایی آن محاسبه  بوده و توسط
  .می باشد)  r=0.85( کرونباخ آن αشده و میزان 

به عنوان نمونه انتخاب نفر به کمک فرمول نمونه گیري کوکران  80تصادفی، از میان آنان  –پس از تعیین حجم نمونه آماري به روش طبقه اي 
  .مورد پاسخ داده شد 75پرسشنامه توزیع و به تعداد  80که براین اساس تعداد . شدند

  یافته هاي تحقیق-7
 

  .نفر در این طرح پژوهشی شرکت نمودند 75از مجموع کارشناسان پیشنهاد دهنده مورد مطالعه در شرکت توزیع نیروي برق هرمزگان تعداد   
  :مشاهده می گردد 2شماره چنانچه در جدول 

  می باشد 1.3با انحراف معیار 52.9میانگین نمره یادگیري سازمانی  -

  باالترین نمره در خصوص تصمیم گیري مشارکتی و کمترین نمره از بعد ریسک پذیري براي یادگیري سازمانی می باشد -

که حمایت مدیریتی داراي باالترین میانگین و کارکنان و فرهنگ  بوده 1.4با انحراف معیار 50.5میانگین نمره موفقیت نظام پیشنهادها  -
  .سازمانی داراي کمترین نمره در بین ابعاد موفقیت نظام پیشنهادها بوده است

  :نشان می دهد 3نتایج جدول 

  ).p=0.001و r=0.479(بین مولفه هاي یادگیري سازمانی با حمایت مدیریتی رابطه معناداري وجود دارد -

  ).p=0.001و r=0.479(ولفه هاي یادگیري سازمانی با مدیریت نظام پیشنهادها رابطه مثبت معناداري وجود داردبین م -

  ).p=0.001و r=0.479(بین مولفه هاي یادگیري سازمانی با طراحی نظام پیشنهادها رابطه مثبت ومعناداري وجود دارد -

  ).p=0.001و r=0.479(سازمانی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد بین مولفه هاي یادگیري سازمانی با کار کنان و فرهنگ -

  ).p=0.001و r=0.479(بین مولفه هاي یادگیري سازمانی با موفقیت نظام پیشنهادها رابطه مثبت و معناداري وجود دارد  -
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  ام پیشنهادهامیانگین و انحراف معیار ظرفیت یادگیري سازمانی و موفقیت نظ: 2لوجد                        
ام 
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 نام متغیر

 نمیانگی 53.9 48.2 55.2 50 57.4 52.9 51.1 50.8 49.6 46.6 50.5

1.411 1.988 1.398 1.335 1.216 1.386 1.358 1.125 1.243 1.945 1.469 
انحراف 

 معیار

  
  بررسی رابطه بین یادگیري سازمانی و مدیریت دانش و ابعاد آن: 2 جدول       

ظرفیت یادگیري 
 سازمانی

تصمیم 
گیري 

 مشارکتی
 گفتمان

تعامل با 
 محیط

ریسک 
 پذیري

 ابعاد آزمایش

0.479=r 
0.001=p 

0.484=r 
0.001=p 

0.569=r 
0.002=p 

0.458=r 
0.003=p 

0.859=r 
0.00=p 

0.567=r 
0.00=p 

 موفقیت نظام پیشنهادها

0.824=r 
0.00=p 

0.546=r 
0.003=p 

0.675=r 
0.00=p 

0.689=r 
0.004=p 

0.724=r 
0.002=p 

0.756=r 
0.002=p 

 حمایت مدیریتی

0.785=r 
0.002=p 

0.671=r 
0.00=p 

0.743=r 
0.00=p 

0.728=r 
0.001=p 

0.695=r 
0.002=p 

0.732=r 
0.00=p 

  مدیریت نظام پیشنهادها
0.831=r 
0.00=p 

0.737=r 
0.001=p 

0.722=r 
0.00=p 

0.680=r 
0.003=p 

0.727=r 
0.001=p 

0.796=r 
0.00=p 

  وضعیت طراحی
0.412=r 
0.001=p 

0.410=r 
0.00=p 

0.396=r 
0.021=p 

0.461=r 
0.00=p 

0.436=r 
0.002=p 

0.285=r 
0.003=p 

  کارکنان و فرهنگ سازمانی
  

 بحث و نتیجه گیري  -8
بررسی تاریخی روند به وجود آمدن شرکت ها و سازمان هاي بزرگ در دهه هاي گذشته نشان می دهد که شرکتها و سازمان ها با 

شدن اقتصاد و پیچیدگی هاي ناشی از آن را ندارند و ساختارهاي سنتی ، انعطاف پذیري الزم براي همسویی با تغییرات پیرامونی ناشی از جهانی 
یکی از این ابزارها، ایجاد سازمان یادگیرنده و نهادینه کردن فرایند یادگیري در . براي هماهنگی با شرایط جدید باید خود را با ابزارهایی مجهز کنند 

در عرصه رقابت هاي جهانی، بوجود آمده و ابزاري مهم براي سازمان از طرفی، نظام پیشنهادها، در پاسخ به نیازهاي کاري امروزي . سازمان است
شرکت توزیع نیروي برق هرمزگان از جمله سازمان . هاي نوآور می باشد و تقویت کننده برنامه سازمان هایی است که از نوآوري حمایت می کنند

کنان در تصمیم گیري و دستیابی به اهداف تعیین شده اقدام به هایی است که با علم به اهمیت رشد و جایگاه سازمان و توجه به مشارکت کار
رت استقرار سیستم نظام پیشنهادها در اینشرکت نمود و موفقیت این سیستم طی دو سال پیاپی در ارزیابی عملکرد جشنواره نظام پیشنهادهاي وزا

می باشد که حاکی از 1.38با انحراف معیار 52.9برق هرمزگان نیرو تایید کننده آن می باشد میانگین نمره یادگیري سازمانی در شرکت توزیع 
با 49.5ظرفیت باالي کارکنان اینشرکت براي یادگیري است، از طرفی میانگین عوامل موثر بر موفقیت سیستم نظام پیشنهادها از نظر کارکنان 

پایه اي در توسعه سازمانهاي یادگیرنده در حد مطلوبی  می باشد که نشان می دهد این سیستم به عنوان یکی از سیستم هاي 1.41انحراف معیار
مثبت و  هو در نهایت نتیجه آزمون همبستگی میان دو متغیر یادگیري سازمانی و نظام پیشنهادها نشان از برقراري رابط. استقرار یافته است

ازمانی در استقرار موفقیت آمیز سیستم نظام پیشنهادها معناداري ما بین این دو متغییر است و اینشرکت با دارا بودن حداکثر ظرفیت یادگیري س
لذا با توجه به جایگاه اینشرکت به عنوان یکی از صنایع مهم و حساس مدیران به خوبی حرکت به سمت یادگیرنده .توانسته گامهاي موثري را بردارد

ي، خودباوري و باروري ایده ها و تبدیل آنها به دانش صورت در حقیقت در چنین محیطی است که خالقیت، نوآور. بودن را برنامه ریزي نموده اند
  .می گیرد
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