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چکيده

ایجاد  باهاي رقابتي سازمان خود  براي حفظ مزیت باید ، مدیرانتغییرات روزافزونبا توجه به شدت      
 راهبُردهامناسب در  و پویایي در محیط درون سازماني به بهترین وجه به ایجاد تغییرات پذیري انعطاف

. دنده انطباق يمحیط اي متغیره هعوامل درون سازمان همت گمارده و سازمان را با شرایط و خواستو 
سازي نوسازي است. ایجاد و پیاده راهبُردياین امر نوسازي  پژوهشابزارهاي  ترین مهمیکي از 
 نوسازي کننده تسهیلدر سازمان متاثر از عوامل مختلفي است. یکي از این عوامل موثر و  راهبُردي
ه دنبال بررسي  نقش یادگیري سازماني در یادگیري سازماني است. از این رو مقاله حاضر ب ،راهبُردي
و  راهبُردينوسازي  هاي مؤلفهسازي  باشد. بدین منظور پس از شناسایي و بومي مي راهبُردينوسازي 

و یادگیري  راهبُرديهاي نوسازي  پژوهش در قالب دو دسته سوال  نظرسنجي از خبرگان، پرسشنامه
هاي این پژوهش  صنعتي سایپا( توزیع گردید. داده گروه) پژوهشسازماني تدوین و در جامعه آماري 

ها  تحلیل گردید. نتایج تحلیل داده Visual plsو   SPSSهاي  توسط نرم افزار آوري جمعپس از 
دارد. از میان هفت فرضیه  راهبُرديبسزایي در نوسازي  تأثیرحاکي از آن است یادگیري سازماني 

مشترک، تفکر سیستمي، رهبري مشارکتي و توسعه  انداز چشمچهار فرضیه فرعي  تأثیرفرعي، 
سه فرضیه فرهنگ  تأثیرقرار گرفت؛ و  تأییدمورد  راهبُرديهاي کارکنان بر نوسازي  شایستگي

 قرار نگرفت. تأییدمورد  راهبُرديسازماني، کار و یادگیري گروهي و اشتراک دانش بر نوسازي 
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مقدمه.1

کنند. حفظ و  ها بر خالف گذشته در یك محیط پیچیده و پویا فعالیت مي امروزه سازمان     
ماندگاري سازمان در یك محیط پیچیده و پویا کاري بسیار دشوار است. در چنین محیطي 

ي محیطي زیاد باشد، به دهد. هر چقدر تغییرات و پیچیدگ تغییرات سریع و شدیدي رخ مي
همان نسبت میزان عدم اطمینان محیطي باال خواهد بود. هر چقدر عدم اطمینان محیطي باال 

تا بتوانند خود  ها نیاز بیشتري به دانش و آگاهي گسترده از عوامل محیطي دارند باشد، سازمان
  .(Crossan & Berdrow, 2003) را با تغییرات و تحوالت محیط تطبیق دهند

موفقیت در  و میزان راهبُردهاتغییرات و تأثیراتي که این امر بر  روزافزونبا توجه به شدت      
ضرورت توجه  سازمان دارد، بلندمدتحیات و توفیق  به ویژهدستیابي به اهداف سازماني 

منظور هدایت و ه ب هاي مؤثر و کارآ و روش راهبُردهاها به استفاده از  مدیریت ارشد سازمان
سازمان و  نفعان ذي این تغییر و تحوالت به سمتي که موجب برآورده شدن انتظارات دهي تجه

. بدین مشهود است کامالً هاي منابع سازمان شود، ها و توانائي رشد و توسعه مستمر قابلیت
و پویایي در  پذیري انعطافایجاد  باهاي رقابتي خود  براي حفظ مزیتتواند  سازمان ميمنظور 

عوامل درون و  راهبُردهامناسب در  ن سازماني به بهترین وجه به ایجاد تغییراتمحیط درو
. یکي از محیط تطبیق دهد هاي متغیر سازمان همت گمارده و سازمان را با شرایط و خواست

باشد. تعاریف گوناگوني از نوسازي  مي راهبُرديابزارهاي تحقق این امر، نوسازي  ترین مهم
نایي سازمان در تعریف را به عنوان توا راهبُردياسون و بردرو نوسازي شده است. کر راهبُردي

، ساختار، فرایند و محصوالت راهبُردهاهایش در راستاي  مجدد محیط خود و یکي کردن یافته
حال با توجه به روشن شدن اهمیت  .(Crossan & Berdrow, 2003) اند نمودهجدید تعریف 

یند به شکل مطلوبي در سازمان پیاده شود آاین که این فردر سازمان براي  راهبُردينوسازي 
بر  تأثیرگذاراي از عوامل  به دانش و آگاهي گستردهنیازمند این است که سازمان و کارکنان 

دست یابند. یکي از ابزارهاي رسیدن به این هدف، ایجاد و  راهبُرديفرایند نوسازي 
است در دنیاي کنوني که دنیایي است کردن یادگیري سازماني است. سنج معتقد  نهادینه

توانند مزایاي رقابتي خود را حفظ کنند که  ها در صورتي مي سازمان ؛پیچیده و با تغییرات سریع
توسعه  .تر نسبت به رقبا باشند به صورت موجودیتي واحد و یکپارچه قادر به یادگیري سریع

با توجه به  وکار کسبدنیاي واقعي  ها را براي کار کردن در قابلیت یادگیري سازماني، سازمان
را افزایش داده  ها آنسازد و قابلیت خود تنظیمي و خود تطبیقي  تغییر پارادایم مدیریت آماده مي

و دستیابي به معیارهاي کارآمدي سازماني را در جهت بقا و پایداري در موقعیت رقابتي مقدور 
رنده سازماني است که براي برتري از . هیت معتقد است سازمان یادگی(5301 ،)زالي سازد مي

. سازمان براي این که بهتر (Hitt, 1995)  کند طریق نوسازي مستمر سازماني تالش مي
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تر و کارکنان باهوش تر تعامل داشته  بتواند با نیازهاي متغیر محیطي جدید، مشتریان پرتوقع
، پذیري انعطافبایست دانش،  را پیدا کند مي راهبُرديباشد یا به عبارت دیگر قابلیت نوسازي 

سرعت، قدرت و توانایي یادگیري بیشتري داشته باشد. بدین جهت سازمان ما باید به سمت 
در این راستا این مقاله به (. 5301، )زالي این پیش رود تا به یك سازمان یادگیرنده تبدیل شود

منظور ابتدا مروري بدین  است. راهبُرديیادگیري سازماني بر نوسازي  تأثیردنبال بررسي 
و یادگیري سازماني داشته، سپس فرضیات پژوهش بیان و  راهبُرديمختصر بر ادبیات نوسازي 

 گردد. شده آزمون مي آوري جمعهاي  با داده


پژوهشوپيشينهمبانینظري.2

باشد که  نیاز مي راهبُردپویاتر از  سازي مفهومدر زمان تغییر محیطي، به  .راهبُردينوسازي
به عنوان یك مفهوم براي  راهبُرديشرایط محیطي در حال تغییر را مد نظر قرار دهد. نوسازي 

نوسازي  .(Stienstra, 2008, p. 30) ظهور یافته است راهبُردبیان کاربردهاي پویاي واژه 
العمل به تغییر محیطي در نظر  ممکن است به عنوان یك تغییر سازماني در عکس راهبُردي

به عنوان یك تفاوت در شکل،  راهبُردي( به نوسازي 5111ون دي ونو پول )گرفته شود. 
کنند. هر چند، مارچ  کیفیت یا حالت در طي زمان در همسویي سازمان با محیط اشاره مي

ها به یك روش نسبتاً مشابه که بیشتر ثبات  کند که اکثر تغییرات در سازمان ( ذکر مي5105)
واقعا زماني اتفاق  راهبُرديشوند. نوسازي  دهد، انجام مي بهبود ميسازماني تا تغییر سازماني را 

را به  راهبُرديکراسون و بردرو نوسازي شوند.  جدید به کار گرفته مي هاي حل راهافتد که  مي
در راستاي  هایش یافتهکردن  نایي سازمان در تعریف مجدد محیط خود و یکيعنوان توا
 ,Crossan & Berdrow) اند نمودهالت جدید تعریف ، ساختار، فرایند و محصوراهبردها

هاي کارآفرینانه شرکتي که منجر به تغییرات اساسي در  تالش. برگلمن در تعریفي (2003
در . (Burgelman, 1983) نامد مي راهبُرديرا نوسازي  شود ها مي و ساختار سازمان راهبُرد

را ور بازیابي مزیت رقابتي پایدار هاي سازمان به منظ تغییر استراتژيمیچه  تعریفي دیگر
از ظرفیت رقابتي راهبُرديها در شرایط افول  سازماننامد و معتقد است  مي راهبُردينوسازي 

دي وایت و . (Mische, 2000) دارند راهبُرد نوسازينیاز به فرآیند  برند و نزولي خود رنج مي
لي مدیران این است که همواره چالش اص: اند کرده سازي مفهوممایر نوسازي را بدین شکل 

ها و تهدیدات محیطي  تغییرات استراتژیکي ایجاد کنند که بنگاه را هم آهنگ با تغییرات فرصت
 De ) نامید راهبُرديتوان نوسازي  را مي راهبُردينمایند. فرایند اتخاذ و اجراي این تغییرات 

Wit & Myer, 2005 )( سی5150(، مینتزبرگ )2113جانسون و همکاران ،)( 2112گلکو ،) ون
یك  راهبُرديرا به عنوان مسیر بهبود  راهبُردي(، نوسازي 2115( و ولبردا )5112دي ون )
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سودجویانه و اکتشافي به منظور همسویي یا سازگاري با  راهبُرديشرکت از اقدامات نوسازي 
 .(Worch, H, 2012, p. 450) اند کرده سازي مفهوممسائل تولیدي در حال تغییر 

و ظهور  شده شناسایي راهبُرديتکاملي تغییر  هاي مدلبه وسیله  راهبُرديواژه نوسازي      
، نوسازي را به عنوان یك فرآیند تکراري از عقیده، عمل و یادگیري با ها مدلیافته است. این 

کنند. فاکتورهایي  سازمان با شرایط محیطي در حال تغییر، تشریح مي راهبُردهدف همسوسازي 
و در تعامل با نیروهایي  کنند کشند، استرس ایجاد مي لش ميفعلي را به چا راهبُرده کارایي ک

شوند یك الگوي تعادلي گسسته تغییر به وجود  که باعث سکون و عدم تحرک در سازمان مي
( توسط شیوع اي حلقهتعدیل و انطباق تدریجي )یادگیري تك  بلندمدتهاي  آورند. دوره مي

 ( پایان یافته است. اي حلقهو انقالبي )یادگیري دو تغییر بنیادي 
 -انتخاب -رود. برگلمن آشکارا چارچوب تغییر برگلمن از این هم فراتر مي سازي مفهوم     

حفظ را از تئوري تکامل کلي و در نتیجه، تطبیق و سازگاري اصول اکولوژي جمعیت با محیط 
از نیروهاي انتخاب محیطي فقط در صورتي کند. فرار یك سازمان  درون سازماني انتخاب مي

مستقل و به اندازه کافي  راهبُرديهاي  است که محیط انتخاب داخلي ابتکار عمل پذیر امکان
هاي بازار جدید از  هاي جدید یا فرصت متنوع ایجاد و خلق نماید. این تجارب به همراه مهارت

آورند.  بازارهاي محصول به وجود ميیا  در عواملرسمي فاصله گرفته و تغییراتي را  راهبُرد
نمایند و  نیاز به تغییر را فراهم مي «هاي هشدار دهنده اولیه سیگنال» هاي مستقل   ابتکار عمل

 سازد.  سازمان مهیا مي العمل عکسبه طور همزمان مبنایي براي 
دانش جدید  یك فرآیند تحولي و تکاملي مرتبط با ارتقا، اصالح و کاربرد راهبُردينوسازي      

هاي اصلي یك سازمان و/یا یك تغییر در  و رفتار نوآورانه به منظور ایجاد تغییر در شایستگي
( ایجاد 5115باشد. این تعریف بر مبناي ادعا و تاکید برگلمن ) قلمرو بازار محصول سازمان، مي

اال و انتخاب ب –در حوزه سازماني به وسیله یادگیري پایین  آمیز موفقیتشده است که تغییرات 
کند. بدون پیش روي به وسیله یادگیري، تغییرات قلمرو،  دروني بیشتر پیشرفت مي

دهد و حیات و بقاي  سازمان در برابر انتخاب و گزینش خارجي را افزایش مي پذیري آسیب
دهد. برقراري این ارتباط به طور واضح این مفهوم را  سازمان را در معرض خطر بزرگي قرار مي

هاي اصلي و هم تغییر در موقعیت  دهد که نوسازي هم شامل تغییر شایستگي بسط مي
 است. دو دلیل اصلي براي بسط این تعریف وجود دارد. راهبُردي

، پذیري تطبیقباید تشخیص دهد که حفظ  راهبُرديدلیل اول اینکه، یك تئوري نوسازي      
باشد و  هاي جدید مي شایستگي هاي فعلي و هم کشف از شایستگي برداري بهره هم نیازمند
هاي اصلي  هستند. شایستگي ناپذیر جدایيتر، اینکه این دو جنبه از یادگیري سازماني  خیلي مهم

است که  هایي مهارت، دانش و ها دارایياز  اي پیچیدهو کلیدي از لحاظ اجتماعي، ترکیبات 
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دهد و به  ند را تشکیل ميمبناي توانایي یك سازمان را براي ارائه محصوالت و خدمات ارزشم
به فضایي در درون قلمرو  راهبُرديکند. موقعیت  متمایز ساختن سازمان از رقبایش کمك مي

که توسط  گونه همانبازار محصول که به وسیله یك شرکت اشغال شده است اشاره دارد، 
از  ها آنسازي منابع در مقایسه با رقبایش تعیین شده است. اگرچه  قلمرو محصوالتش و آماده

 چرا کهباشند،  لحاظ حوزه زماني متفاوت هستند، این دو منبع مزیت رقابتي به هم مرتبط مي
یابند،  هاي کلیدي از طریق تعامالت وابسته به مسیر با بازارهاي محصول بهبود مي شایستگي

هاي متمایز براي خلق ارزش براي مشتري یا ارائه ارزش به  شرکت به دنبال روش چرا که
 باشد.  تي کارا ميصور
)مانند  راهبُرددلیل دوم اینکه، یك تعریف گسترده، ادغام اصالحات مفهومي جدید در حوزه      

هاي اداري و رفتارهاي مدیریتي مورد نیاز براي  شایستگي اصلي و نوسازي( را با سیستم
 راهبُردفرآیند  هاي سازد. در اغلب موارد، تئوریسین مي پذیر امکانحمایت از چنین مفاهیمي را 

دارند، مانند تدوین و  هایشان تفاوتهاي مختلف بر مبناي  مسائل کلیدي خیلي متفاوت در حوزه
 .  (Floyd & Lane, 2000, p. 155) باشد اجرا که ثابت شده مشکل و سخت مي

شود که در آن یك  به پدیدة کارآفریني سازماني اطالق مي راهبُردياز سوي دیگر نوسازي      
اش با رقباي خود در بازار یا صنعت از طریق ایجاد  زمان به دنبال تعریفي مجدد از رابطهسا

. محرک (Covin & Kuratko, 2010, p. 150) تغییرات بنیادي در نحوة رقابتش است
 که درحاليبرگرفته از تنش میان استرس و سکون سازماني است.  راهبُردينوسازي 

براي جایگاه رقابتي فعلي بنگاه هستند اما بدون نوسازي، هاي موجود مؤید مبنایي  توانایي
اي که توانایي آتي بنگاه براي رقابت را  شوند به گونه ناپذیر مي ها به زودي انعطاف همین توانایي

کارشان،  و هاي خود را از طریق تغییر گسترة کسب ها باید فعالیت کنند. بنابراین، بنگاه محدود مي
 ش یا هر دو متحول سازند. رویکردهاي رقابتي خوی

کند که  عنوان یك فرآیند نوسازي تفسیر مي ( کارآفریني سازماني را به5115برگلمن )     
اعضاي آن بنگاه  یلهوس ینبددهد و  مستمراً سازمان را به طرق تدریجي و تحولي تغییر مي

بنگاه وجود توانند به محصوالت و بازارهایي دست یابند که در حال حاضر در مجموعة  مي
یابند که  هاي جدید زماني توسعه مي یابند و توانمندي هاي موجود گسترش مي ندارند. توانایي

هاي کارآفرینانه کرده و متعاقباً شروع به پیگیري  اعضاي یك بنگاه شروع به شناسایي فرصت
ایجاد دانش نمایند. متعاقباً، اقدامات کارآفرینانة سازمان منجر به  ابتکارات کارآفرینانه مي

هاي یك  ها و مهارت توان از آن براي توسعه و اصالح توانایي شوند که در اصل مي جدیدي مي
 .(Huang, 2009, p. 437) بنگاه استفاده کرد
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 شمارهآمده در جدول  به دستکه از مطالعه ادبیات پژوهش  راهبُردينوسازي  هاي مؤلفه     
 ( ارائه گردیده است.5)

 راهبُردينوسازي  يها مؤلفه. 5جدول 
منبعهامؤلفه

 شرکت بازار -محصول راهبُرد تغییر
(Floyd, Roos, Jacobs, & Kellermanns, 2005) 

(Verbeke, Chrisman, & Yuan, 2007) 
(Girod, Ramirez, & Ruddle, 2005) 

 (Floyd, Roos, Jacobs, & Kellermanns, 2005) نوآورانه رفتارهاي توسعه
(Girod, Ramirez, & Ruddle, 2005) 

 شرکت عملیات مجدد احیاي
 (عملیات مجدد سازماندهي)

(Espinosa & Suanes, 2011) 
(Romero-Martı´nez, Ferna´ndez-Rodrı´guez, & 

zquez-Inchausti, 2010) 
(Simsek & Heavey, 2011) 

 اصليهاي  قابلیت مجدد بخشي نظم و ایجاد
 شرکت

(Espinosa & Suanes, 2011) 
(Yiu, Lau, & Bruton, 2007) 

 رقابت موجود هاي شیوه در اساسي تغییرات
 شرکت

(Basu & Wadhwa, 2011) 
(Basu, 2007) 

 (Simsek & Heavey, 2011) انساني منابع نوآورانههاي  برنامه معرفي
 (Floyd, Roos, Jacobs, & Kellermanns, 2005) راهبُردي موقعیت تغییر


 اینکـه  بـراي  .مواجهند تغییر با وقفه بي یکم و بیست قرن درها  زمانسا .سازمانی يادگيري

 چگونـه  کـه  اسـت  این کلیدي نکته ،شوند توانمند رقابتي بازارهاي در مؤثر رقابت براي ها آن

 تغییـرات  وهـا   ضـرورت  توانند مي هایي سازمان فقط .کنند تولید جدید دانایي و بگیرند یاد باید

 بـر  کـه  دهنـد  ادامه متغیر دائماً محیط در را خود بقاي و نمایند نيبی پیش موقع به را محیطي
 یـادگیري  ابعـاد . (Bennet & Bennet 2008)  کننـد  تأکیـد  و تمرکـز  سـازماني  یـادگیري 

 :از عبارتند نیف دیدگاه از سازماني
 
 و سازد مي فراهم را یادگیري براي انرژي و تمرکز مشترک انداز چشم :1مشترکاندازچشمـ
 بر حاکم نیروي با باالتر مطلوب هدف سمت به کشش همچنین .دهد مي سوق عمل به را ادافر

 و خطرپذیري ،کرده ایجاد را نهایي هدف مشترک، انداز چشم. کند مي مقابله موجود وضع

 مهم کند، مي منتقل و ذخیره سازمان که دانشي نوع تعیین درو  کند مي تشویق را نوآوري
 . (Marquardt, 2002) باشد مي

                                                 
1. Shared Vision 
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 محیط با انطباق براي گروه یا سازمان جامعه، هر اعضاي که هنگامي فرهنگسازمانی:ـ 

 ها آناین فرهنگ سازماني است که  کنند، مي تالش داخلي یکپارچگي مشکالت حل و خارجي
 سوق داده است.  یادگیري به ناخودآگاهرا 
 
 و نیروها راستایي هم اهمیت بر تأکید گروهي یادگیري و کار در :1کارويادگيريگروهیـ

 .(Senge P., 1990) شود جلوگیري انرژي رفتن هدر به از تا است سازمان کارکنان
 
 اشتراک به و انتقال قابلیت بیانگر دانش، جایي جابه براي سازمان ظرفیت اشتراکدانش:ـ

 .(Marquardt, 2002) هست نیز شرکت موفقیت الزمه که است قدرت گذاشتن
  
 امور اداره و تحلیل در سیستمي روش از استفاده یعني سیستميتفکر  :2رسيستمیتفکـ

 .(Senge P., 1990)  یکدیگر بر سازماني عوامل تأثیر به توجه و سازمان
 

 نتیجه .است کارکنان شراکت احساس داشتن مشارکتي، رهبري پیامد رهبريمشارکتی:ـ

 سودمند وجودشان و است نیاز آنان به کنند مي احساس کارکنان که است آن کوششي چنین

  .است


 از است اي مجموعه انساني، منابع ادبیات در شایستگي هايکارکنان:توسعهشايستگیـ

 پست یا شغل یك موفقیت در که مشاهده قابل و سنجش قابل رفتارهاي وها  مهارت دانش،

 انساني منابع باید بلکه ،ودش نمي حاصل زیادهاي  آموزش با انساني منابع توسعه .هستند سهیم

 .کند عمل مند نظام و شده ریزي برنامه صورت به

 
 والگويمفهومیپژوهشهافرضيه

به دلیل دنیاي پر از تغییرات امروزي بر کسي  راهبُردياهمیت نوسازي پژوهش. هايفرضيه
زمند این یند به شکل مطلوبي در سازمان پیاده شود نیاآپوشیده نیست. براي این که این فر

بر فرایند نوسازي  تأثیرگذاراز عوامل  اي گستردهبه دانش و آگاهي است که سازمان و کارکنان 
دست یابند. یکي از ابزارهاي رسیدن به این هدف، ایجاد و نهادینه کردن یادگیري  راهبُردي

یق سازماني است. هیت معتقد است که سازمان یادگیرنده سازماني است که براي برتري از طر

                                                 
1. Team Learning 
2. System Thinking 
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. در این راستا فرضیه پژوهش پیش رو (Hitt, 1995) کند نوسازي مستمر سازماني تالش مي
است و عبارت است از این که: شده طراحيهاي هیت  بر مبناي گفته

 دهد. قرار مي تأثیردر سازمان را تحت  راهبُرديفرضیه اصلي: یادگیري سازماني، نوسازي 
باشد. در این راستا  مشترک مي انداز چشماز دیدگاه نیف، یکي از ابعاد یادگیري سازماني      

 موجود وضع بر حاکم نیروي با باالتر مطلوب هدف سمت به کششمارگارد معتقد است که 

 ،کرده ایجاد را نهایي هدف مشترک، انداز چشم، همچنین او معتقد است که کند مي مقابله
 ,Senge ) . سنج و همکاران(Marquardt, 2002) کند مي تشویق را نوآوري و خطرپذیري

Kleiner, Roberts, & Smith, 1994 ) سازمان، واقعاً به  انداز چشممعتقدند اگر
در جهت بهبود  اي العاده فوقمشترک همه افراد سازمان در بیاید، انرژي  انداز چشمصورت 

وان ت شود. بنابراین مي باشد( حاصل مي عملکرد کلي سازمان )که هدف نوسازي همین مي
در سازمان  راهبُرديمشترک، نوسازي  انداز چشم :فرضیه  فرعي یك را مطرح کرد که طور این

 دهد. قرار مي تأثیررا تحت 
مبحث فرهنگ در آنجا مطرح  ناخودآگاهشود  امروزه در هر جایي که صحبت از تغییر مي     
بوده یا اینکه موافق و شود و این که آیا فرهنگ سازماني حاکم، مخالف تغییرات و نوسازي  مي

باشد. بنابراین فرضیه فرعي دوم را  بدین گونه خواهد بود: فرهنگ  حامي نوسازي و تغییر مي
 دهد. قرار مي تأثیردر سازمان را تحت  راهبُرديسازماني، نوسازي 

روحیه کار گروهي باعث ارتقاء یادگیري کل اعضاي گروه و در نتیجه باعث افزایش      
 هم اهمیت بر تأکید گروهي یادگیري و کار درر عملکرد سازمان خواهد شد. د افزایي هم

 یادگیري .شود جلوگیري انرژي رفتن هدر به از تا است سازمان کارکنان و نیروها راستایي

 اي گونه به و شده داده توسعه گروه اعضاي ظرفیت آن طي که فرایندي از است عبارت جمعي

 ,.Senge P ) اند بوده آن طالب واقعاً همگان که باشد یزيچ آن حاصله نتایج که شود همسو

باشد و  یادگیري گروهي مي راهبُرديبر نوسازي  تأثیرگذار هاي مؤلفهبنابراین یکي از  (.1990
در نتیجه فرضیه فرعي بعدي بر اساس یادگیري گروهي ایجاد شده و عبارت است از: کار و 

 دهد. قرار مي تأثیرمان را تحت در ساز راهبُرديیادگیري گروهي، نوسازي 
به طور قطع فوایدي به دنبال دارد که  "دانش اشتراک گذاشتن"به هاي  شرکت در فعالیت     

دانش و  گذاري اشتراکتواند مانعي براي کارکنان نسبت به  مي ها آنعدم آگاهي نسبت به 
فواید قابل انتظار از تجربه باشد. به عنوان مثال، کسب دانش و وجهه اجتماعي دو فایده از 

دهند، به  دیگران قرار مي اختیار دراشتراک دانش است. هنگامي که افراد اندیشه و افکار خود را 
کنند. در این میان، درک بهتر  دریافت مي ها آنهاي جدیدي نیز از  دانش و اندیشهزیاد احتمال 

یابي قرار خواهد گرفت و مورد ارز ها آنو بیشتري از دانش خود کسب کرده، عملکرد و دانش 
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و در نتیجه در ایجاد تغییرات و نوسازي بهتر  نیز مشخص خواهد شد ها آننواقص فهم و درک 
 راهبُرديشود که: اشتراک دانش، نوسازي  فرض مي طور اینعمل خواهند کرد. بر این اساس 

 دهد. قرار مي تأثیردر سازمان را تحت 
ها در نظر  تغییرات در یك بخش را بر سایر بخش تأثیرباید  راهبُردياز آنجا که در نوسازي      

شود. بر این مبنا فرضیه  فرعي  گرفت بنابراین نیاز به تفکر سیستمي بیش از پیش احساس مي
 دهد. قرار مي تأثیردر سازمان را تحت  راهبُرديبعدي عبارت است از: تفکر سیستمي، نوسازي 

اند  کرده تأیید( 20، ص 5301خانعلیزاده، ) انعلیزادهخهاي متعددي مانند پژوهش  پژوهش     
دهد. در نتیجه  که مشارکت، مقاومت در مقابل تغییر را کاهش و تعهد به سازمان را افزایش مي

تواند دست به نوسازي بزند. در نتیجه فرضیه  با مشارکت بیشتر کارکنان، سازمان راحت تر مي
 فرعي بعدي پژوهش این خواهد بود که: 

 دهد. قرار مي تأثیردر سازمان را تحت  راهبُرديبري مشارکتي، نوسازي ره
هاي کارکنان افزایش پیدا کند تغییرات و نوسازي  ها و توانمندي مسلماً هر چه شایستگي     

بیشتري در جهت بهبود عملکرد سازمان رخ خواهد داد. در نتیجه فرضیه فرعي هفتم بدین 
 شود: شکل مطرح مي

 دهد. قرار مي تأثیردر سازمان را تحت  راهبُرديهاي کارکنان، نوسازي  تگيتوسعه شایس 
یادگیري سازماني به صورت استاندارد وجود داشت که در این پژوهش از الگوي  هاي مؤلفه     

کیفي در میان  -، پرسشنامه کميراهبُردي( استفاده گردید. ولي در مورد نوسازي 2115نیف )
در خصوص الگوي مفهومي مستخرج  ها آنفریني توزیع گردید و نظرات و کارآ راهبُردخبرگان 

گردید. بر اساس نظرات خبرگان که از طریق پرسشنامه  آوري جمعاز ادبیات موضوع پژوهش 
گردآوري گردید، الگوي مفهومي پیشنهادي مستخرج از ادبیات موضوع مورد جرح و تعدیل 

 قرار گرفت. 
ي پژوهش که رابطه بین یادگیري سازماني و نوسازي الگوي مفهومي نهای 5شکل      

 دهد.  دهد را ارائه مي را نمایش مي راهبُردي
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 الگوي مفهومي پژوهش. 5شکل 

 
که از ادبیات پژوهش احصاء شد پس از  راهبُردينوسازي  هاي مؤلفههاي  شاخص     
ارائه  2و تعدیل قرار گرفت که در جدول  آوري و تحلیل پرسشنامه خبرگان مورد جرح جمع

 گردیده است.
 

 چشم انداز مشترک
 

 فرهنگ سازماني
 

 کار و یادگیري گروهي
 

 اشتراک دانش
 

سیستميتفکر   
 

مشارکتيرهبري   
 

توسعه شایستگي 
 ها

نوسازي
 استراتژيک

 یادگیري سازماني
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 راهبُرديهاي نوسازي  شاخص .2 جدول

شاخصهامؤلفه

 راهبُرد تغییر
 شرکت بازار -محصول

 هدف بازارهاي در در محصوالت و خدمات، تغییر تغییر

 نوآورانه رفتارهاي توسعه
ایجاد مکانیزم  الزم براي ایده پردازي، هاي زیرساختآماده سازي 
هاي  ایده سازي تجاريهاي جدید، کاربردي کردن و  پاالیش ایده

 جدید

 شرکت عملیات مجدد احیاي
 (عملیات مجدد سازماندهي)

، ساختار مجدد سازماندهي مجدد فرایندها، سازماندهي
مجدد وظایف کارکنان، بازنگري در محصوالت و  سازماندهي

 خدمات

 مجدد بخشي نظم و ایجاد
 شرکت اصليهاي  لیتقاب

 بازاریابي، بهبودهاي  قابلیت هاي فني،  بهبود بهبود قابلیت
تکنولوژیکي، هاي  قابلیت پژوهش  و توسعه، بهبودهاي  قابلیت

 سرمایه انسانيهاي  قابلیت بهبود

 هاي شیوه در اساسي تغییرات
 شرکت رقابت موجود

رقابت  از استفاده رقابت کیفیتي،  از استفاده از رقابت قیمتي، استفاده
رقابت تبلیغاتي، تغییر شیوه  از تنوع محصول و خدمات، استفاده

 رقابتي

 نوآورانههاي  برنامه معرفي
 انساني منابع

کارکنان،  کارگیري بههاي جدید در سیستم جذب و  استفاده از برنامه
ن، کارکنا آموزش و بهسازي سیستم در جدیدهاي  برنامه از استفاده

 کارکنان، استفاده پاداش و انگیزش سیستم در جدیدهاي  برنامه از استفاده
کارکنان )بازنشستگي، اخراج،  جدا شدن سیستم در جدیدهاي  برنامه از

 هاي جدید افزایش بهره وري کارکنان تعدیل(، استفاده از شیوه

 راهبُردي موقعیت تغییر
ان افزایش مجموع فروش میزان ارتقاء جایگاه شرکت در میان رقبا، میز

و سهم بازار شرکت، میزان افزایش توان مالي شرکت، حفظ و یا بهبود 
 مزیت رقابتي، ایجاد مزیت رقابتي جدید

 
پژوهششناسیروش.3

گروه  در راهبُرديو نوسازي  یادگیري سازماني بین و تبیین رابطه توصیف پژوهش، هدف     
 -اي توسعههاي  پژوهش جزء هدف حسب بر پژوهش نای رو این از است. بوده صنعتي سایپا

ها  داده گردآوري ابزار شود و مي بندي طبقه هاي توصیفي، کاربردي و از نظر اجرا جزء پژوهش
 باشد. مي پرسشنامه

، پس از ارائه "طراحي الگو"در فاز اول یا فاز  .است شده پژوهش طي دو فاز انجام این     
و  راهبُرديمباني نظري مرتبط با پژوهش در دو حوزه نوسازي طرح پژوهش، مطالعه مقدماتي 
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ارائه شد. آنگاه خبرگان حوزه  راهبُرديیادگیري سازماني صورت گرفت و الگوي اولیه نوسازي 
کیفي مورد نظرسنجي خبرگان حوزه  -شناسایي شدند و پرسشنامه کمي راهبُردينوسازي 

هاي موثر بر نوسازي  ه بررسي عوامل و شاخصقرار گرفت. این کار منجر ب راهبُردمدیریت و 
(. در رابطه با یادگیري سازماني نیز 2جدول ) گردید شده طراحيو اصالح الگوي اولیه  راهبُردي

هاي  هاي استاندارد موجود در ادبیات موضوع استفاده گردید. در فاز دوم، فرضیه از شاخص
کنند، ارائه شدند. در  مي را فراهم ميبا رویکرد ک شده طراحيپژوهش که امکان آزمون الگوي 

 شد.  آوري جمعو در جامعه آماري پژوهش توزیع و  شده تهیههاي پژوهش  نهایت پرسشنامه
در  ماري در دو حیطه قابل بررسي است.با توجه به روش اجراي این پژوهش، جامعه آ     

یني تخصص داشته و در و کارآفر راهبُردمرحله طراحي الگو، خبرگان دانشگاهي که در زمینه 
 هاي دولتي مشغول تدریس بودند، به عنوان جامعه آماري پژوهش در نظر گرفته شدند دانشگاه

گیري هدفمند استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش در  از راهبرد نمونه گیري نمونهو جهت 
 باشند.  آزمون کمي( کارکنان شرکت سایپا مي) دومفاز 
باشد و تعداد  صنعتي سایپا( از نوع جامعه محدود مي پژوهش )گروهچون جامعه آماري      

نفر( از فرمول کوکران براي محاسبه تعداد نمونه استفاده  51140باشد ) کارکنان آن معلوم مي
 گردید.

گرفته شد. با توجه به فرمول کوکران  10/1سطح خطاي پژوهش با روش احتیاطي معادل      
امه در میان کارکنان پرسشن 311مونه آماري انتخاب گردیدند، تعداد نفر به عنوان ن 201تعداد 

گردید. الزم به ذکر است که نوع  آوري جمعپرسشنامه  251و گروه صنعتي سایپا پخش گردیده 
 گیري از کارکنان به صورت تصادفي ساده بوده است.  نمونه

 
 گيرياندازهارزيابیکفايتابزار پرسشنامه  محتواي روایي تعیین براي پژوهش این در.

 پرسشنامه، طراحي از پس که معنا بدین. شد استفاده خبرگان نظرسنجي از راهبُردينوسازي 
 پرسشنامه روایي ،راهبُردمدیریت و  خبرگان و نظران صاحب از نفر ده تعداد با جلساتي طي

 یك در دهگستر توزیع از قبل پرسشنامه همچنین. گرفت قرار تأیید مورد راهبُردينوسازي 
براي سنجش یادگیري  .شد اعمال ضروري اصالحات و گردید اولیه آزمون تایي 31 نمونه

 دیگر طرف از است. تأییدسازماني از پرسشنامه استاندارد نیف استفاده شد که روایي آن مورد 
ها  شد. جهت تعیین پایایي سنجه استفاده تائیدي عامل تحلیل روش از سازه روایي آزمون جهت

همبستگي این  دهنده نشانشود. این معیار  استفاده مي ها آنروش پي ال اس از بار عاملي در 
ها  براي بار عاملي هر یك از سنجه قبول قابلباشد. حداقل میزان  ها در سازه مربوطه مي سنجه

 کمتر از این میزان ها آنکه بار عاملي  هایي سنجهباشد و  مي 4/1( برابر با 5111به نظر هالند )
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هاي پرسشنامه  . تمامي سنجه(hulland, 1999) باشد باید از فرآیند آزمون کنار گذاشته شوند
ي قبول قابلهاي پژوهش از پایایي باال و  باشد. بنابراین سنجه مي 4/1داراي بار عاملي باالتر از 

ها نیز شاخص  ها حذف نشدند. براي محاسبه پایایي سازه برخوردارند و هیچ کدام از سنجه
ارائه گردیده است. 3ها در جدول  و ضریب آلفاي کرونباخ براي هر یك از سازه 5پایایي ترکیبي

 
 ها سازههاي پایایي  شاخص .3 جدول

آلفايکرونباخپايايیترکيبیسازه

110/1 مشترک انداز چشم  001/1  

 511/1 042/1 فرهنگ سازماني

 504/1 005/1 کار و یادگیري گروهي

 035/1 005/1 اشتراک دانش

 040/1 010/1 تفکر سیستمي

 031/1 000/1 رهبري مشارکتي

 003/1 010/1 هاي کارکنان توسعه شایستگي

 101/1 152/1 راهبُردينوسازي 

     
،  شاخص مناسب براي 2شده استخراج( شاخص میانگین واریانس 5110بنا به نظر چین )     

براي این ضریب از نظر  قبول قابلد. حداقل باش پژوهش مي 3هاي تعیین روایي همگراي سازه
هاي این  . بررسي این شاخص بین سازه(Chin, 1998) باشد مي 1/1نویسنده مذکور برابر با 

هاي پژوهش امتیاز این ضریب باالتر از حد آستانه  دهد که در تمامي سازه پژوهش نشان مي
این  4باشند. جدول  ي ميقبول قابلحد ها از نظر روایي همگرا در  باشد، بنابراین سازه مذکور مي

 دهد. مفهوم را به خوبي نشان مي

                                                 
1. Composite reliability  

2. Average variance extracted (AVE) 
3. Convergent validity 
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 هاي پژوهش روایي همگراي سازه .4 جدول

 AVEسازه

554/1 مشترک انداز چشم  

152/1 فرهنگ سازماني  

010/1 کار و یادگیري گروهي  

004/1 اشتراک دانش  

000/1 تفکر سیستمي  

051/1 رهبري مشارکتي  

111/1 هاي کارکنان یستگيتوسعه شا  

142/1 راهبُردينوسازي   

 
به خصوص، داراي واریانس  اي سازهپژوهشگر براي به منظور پي بردن به این نکته که      

هاي الگو است، باید روایي واگرا براي  هاي خود نسبت به سایر سازه مشترک باالتري با سنجه
( بیان 2111) همکارانچنان که آکین و  هاي پژوهش را بررسي کند. به عبارت دیگر سازه
براي توضیح این متغیر، تنها آن را توضیح دهند. بدین منظور  شده انتخابهاي  کنند، سنجه مي

ها  براي هر سازه با ضرایب همبستگي بین سازه شده استخراجهاي  جذر میانگین واریانس
. این مفهوم در (Akin, Bloemhof-ruwaard, & wynstra, 2009)  گردد مقایسه مي

 جدول زیر نشان داده شده است:
 

 هاي پژوهش روایي واگراي سازه .1جدول 

 
 

گردد، اعداد که در روي قطر اصلي جدول قرار داده  مشاهده مي 1چنانکه در جدول        
ها  باشند. بررسي هر یك از این ارزش مي شده استخراجعبارت از جذر میانگین واریانس  اند شده
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دهد که جذر  ها نشان مي سازه در مقایسه با همبستگي بین سازه مذکور با سایر سازه براي هر
دگیري گروهي(، ها به جز یك مورد )کار و یا براي تمام سازه شده استخراجمیانگین واریانس 
توان بیان  باشد. بنابراین مي هاي پژوهش مي بین سازه مربوطه با سایر سازه باالتر از همبستگي

 باشند. هاي پژوهش از نظر روایي واگرا داراي اعتبار مي سازهنمود که 
 
هاهاويافته.تحليلداده4

 سازمانيیادگیري  دهنده تشکیلهاي  پس از مطالعه ساختار داخلي و ارزیابي شاخص     
مشترک، فرهنگ سازماني، کار و یادگیري گروهي، اشتراک دانش، تفکر سیستمي،  انداز چشم)

از روش با استفاده  راهبُرديهاي کارکنان( و نوسازي  ي و توسعه شایستگيرهبري مشارکت
ها پرداخته  ودني، در این قسمت در ابتدا به تشریح مختصر سیماي آزمتأییديتحلیل عاملي 

در ادامه  هاي پژوهش پرداخته خواهد شد. تحلیل و بررسي فرضیه شود و سپس به مي
یا الگوي  بهینهو در نهایت الگوي  بندي رتبه راهبُرديي یادگیري سازماني و نوسازي ها مؤلفه

نهایي ارائه خواهد شد.

 
ـسيمايآزمودنی دهد  پرسشنامه این پژوهش نشان مي دهندگان پاسخبررسي وضعیت ها.

از اند. همچنین  دهها تشکیل دا درصد را خانم 21را آقایان و حدود  ها آندرصد از  01که حدود 
اند. وضعیت  بوده متأهلدرصد  53 و متأهلدهندگان  درصد از پاسخ 05، تأهلنظر وضعیت 

تا  21درصد؛ بین  2سال،  21باشد: زیر  از نظر توزیع سني نیز به شرح ذیل مي دهنده پاسخافراد 
 این درصد. با 0سال نیز  40درصد و باالتر از  34سال،  41تا  30درصد؛ بین  10سال،  31

بررسي  .جواني است جامعه نسبتاً نظر مورد آماري جامعه که گرفت نتیجه توان مي تفاسیر
زیر  دهندگان پاسخدرصد از  4دهد که  از نظر تحصیالت نیز نشان مي دهنده پاسخوضعیت افراد 

 53لیسانس و  ها آندرصد از  30، دیپلم فوق ها آندرصد از  22دیپلم،  ها آندرصد از  20دیپلم، 
اند.  تري بودهکارشناسي ارشد و دک ها آندرصد از 

 
آزمونفرضيهاصلیـ

 دهد. قرار مي تأثیردر سازمان را تحت  راهبُرديیادگیري سازماني، نوسازي  فرضيهاصلی:
به  مسیر ضریب از راهبُرديمشترک بر نوسازي  انداز چشم تأثیر میزان بررسي به منظور     

ارائه گردیده  0یج در جدول نتا که ؛شود استفاده مي الگوي معادالت ساختاري از آمده دست
 است.
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 راهبُرديرابطه بین یادگیري سازماني و نوسازي . 0جدول 
/ردفرضيهتأييدt-value βنوعفرضيهوابستهمتغيرمستقلمتغير

 تأیید 040/1 245/31 اصلي راهبُردينوسازي  یادگیري سازماني

 
توان  باشد، پس مي مي 10/5زرگتر از و ب 245/31از آنجا که آماره تي این رابطه برابر      

 شده محاسبه( βباشد. از سوي دیگر ضریب مسیر ) دار مي گیري نمود که این رابطه معني نتیجه
یادگیري  که گفت توان مي 11/1 اطمینان سطح در رو این ازباشد،  و مثبت مي 040/1برابر با 
 ارتباط خصوص در پژوهش فرضیهو  مثبت و معناداري دارد تأثیر راهبُرديبر نوسازي  سازماني

 .شود مي تأیید داري يمعن شکل به راهبُردينوسازي  روي بر یادگیري سازماني تأثیر و
 
آزمونفرضياتفرعیـ

الگوي معادالت  از آمده به دست مسیر ضریب ازفرضیات فرعي پژوهش  بررسي به منظور     
قرار  بررسي مورد فرعيهاي  ضیهفر این از یك هر ادامه درشود.  استفاده مي ساختاري

 . گیرند مي
 

 راهبُرديرابطه بین ابعاد یادگیري سازماني و نوسازي  .5 جدول

/ردفرضيهتأييدt-value βنوعفرضيهوابستهمتغيرمستقلمتغير

 تأیید 213/1 45/3 فرعي راهبُردينوسازي  مشترک انداز چشم

 رد -155/1 -225/1 فرعي راهبُردينوسازي  فرهنگ سازماني

 رد -121/1 -132/1 فرعي راهبُردينوسازي  کار و یادگیري گروهي

 رد 521/1 430/1 فرعي راهبُردينوسازي  اشتراک دانش

 تأیید 541/1 111/2 فرعي راهبُردينوسازي  تفکر سیستمي

 تأیید 255/1 550/3 فرعي راهبُردينوسازي  رهبري مشارکتي

 تأیید 215/1 104/3 فرعي راهبُرديازي نوس هاي کارکنان توسعه شایستگي

 
توان گفت که از میان هفت فرضیه  در خصوص فرضیات فرعي پژوهش به صورت کلي مي     

 شده است.  تأییدفرعي   فرعي این فرضیه، سه فرضیه رد شده و چهار  فرضیه
 

رتبط با با مطالعه ادبیات نظري م راهبُرديالگوي نقش یادگیري سازماني بر نوسازي      
و کارآفریني به صورت اولیه تدوین شد. آنگاه  راهبُردآوري پرسشنامه از خبرگان  پژوهش و جمع

این الگو به شکل میداني مورد آزمون قرار گرفت و اصالحات و تعدیالت الزم صورت پذیرفت. 
متقابل و نحوه چینش و اثرات  شده شناسایي راهبُرديبر نوسازي  اثرگذاردر این الگو متغیرهاي 
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ها و  در راستاي تبیین نقش یادگیري سازماني معرفي شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها آن
نیز نتایج حاصل از بررسي برازش الگو نشان داد که متغیر یادگیري سازماني شامل متغیرهاي 

هاي کارکنان  ، تفکر سیستمي، رهبري مشارکتي و توسعه شایستگيمشترک انداز چشمفرعي: 
الگوي  2باشد. شکل  مي راهبُرديبر نوسازي  اثرگذارعنوان متغیري مستقل، موتور محرک به 

 دهد. را نمایش مي راهبُرديبهینه نقش یادگیري سازماني در نوسازي 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 











  راهبُرديالگوي بهینه نقش یادگیري سازماني بر نوسازي  .2 شکل

 
ها باالتر از  براي تمامي رابطه داري معنيکه در شکل مشخص است ضریب  طور همان     

 باشد.  ها مثبت مي باشد. همچنین ضریب مسیر نیز براي تمامي مسیر مي قبول قابلحداقل 
 
گيريوپيشنهادهانتيجه.5

هاي رقابتي سازمان خود  براي حفظ مزیت باید ، مدیرانتغییرات روزافزونبا توجه به شدت      
 پویایي در محیط درون سازماني به بهترین وجه به ایجاد تغییرات و پذیري انعطافایجاد  با

هاي  هعوامل درون سازمان همت گمارده و سازمان را با شرایط و خواستو  راهبُردهامناسب در 
است.  راهبُرديابزارهاي تحقق این امر نوسازي  ترین مهم. یکي از دنده انطباق يمحیط متغیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSq=  
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 یادگیري سازماني است. پژوهش ،راهبُردي نوسازي کننده لتسهییکي از این عوامل موثر و 
 .گرفت صورت راهبُردي نوسازي بر سازماني یادگیري نقش تبین هدف با حاضر
هاي سخت و فیزیکي سازمان  اغلب به جنبه راهبُرديهاي قبلي در زمینه نوسازي  پژوهش     

اند؛ حال با انجام این پژوهش و  پرداخته اراهبُردهاز قبیل تغییر در ساختار یا تغییر در فرایندها و 
ها در این زمینه  رود که پژوهش امید آن مي راهبُرديیادگیري سازماني بر نوسازي  تأثیر تأیید

هاي نرم سازماني همچون یادگیري سازماني یا منابع انساني در  ادامه داشته و به جنبه
نظر )جنبه نرم( به یك غناي  بیشتر توجه شود تا از این راهبُرديهاي نوسازي  پژوهش

چند پیشنهاد کاربردي ارائه  پژوهشهاي  بر مبناي یافتهبرسیم.  پژوهشتئوریکي در ادبیات 
 گردد: مي
 معناداريبه شکل  پژوهشدر  راهبُرديمشترک بر روي نوسازي  انداز چشم تأثیراز آنجا که ـ 

 انداز چشمکارکنان قرار گیرد و سازمان مورد پذیرش همه  انداز چشمشد، باید سعي شود  تأیید
انداز مشترک بنا بر  سازمان در یك راستا قرار گیرد، چرا که چشم انداز چشمکارکنان با 

. (Marquardt, 2002) دهد و نوآوري را افزایش مي خطرپذیريهاي مارگارت میزان  گفته
کارکنان بوده تا  براي کلیه فهم قابلسازمان واضح و  انداز چشمشود  بدین منظور پیشنهاد مي

 کارکنان بتوانند به راحتي خود را با آن تطبیق دهند.

، گروه صنعتي باید سعي کند که راهبُرديرابطه تفکر سیستمي با نوسازي  تأییدبا توجه به ـ 
هاي صفي  هاي خود چه در بخش ستادي و چه در بخش فعالیت نگرانه در فعالیت تفکري کلي

ظر گرفتن کل را با در ن د همه تغییرات مد نظر گروه صنعتيخود حاکم کند. همچنین سعي شو
 جاري ساخته تا از بخشي نگري پرهیز گردد.مجموعه گروه صنعتي، 

؛ به همین خاطر پیشنهاد راهبُرديرابطه رهبري مشارکتي و نوسازي  داري معنيبا توجه به ـ 
افزایش یابید که  ها گیري تصمیمگردد با استفاده از رهبري مشارکتي، مشارکت کارکنان در  مي

گروه صنعتي  دارد. چرا که با این کار ضمن متعهد کردن  راهبُرديمطلوبي بر نوسازي  تأثیر
 شود. کارکنان به سازمان از مقاومت در مقابل تغییرات نیز کاسته مي

هاي کارکنان از پیشنهادهایي است که از چند جنبه قابل بررسي بوده و از  توسعه شایستگيـ 
هاي کارکنان  ت مختلفي بر آن تاکید شده است. از یك طرف رابطه بین توسعه شایستگيجها

قرار گرفته است، از طرف دیگر نتیجه آزمون تحلیل واریانس فریدمن نیز  تأییدو نوسازي مورد 
هاي کارکنان را به عنوان یکي از دالیل اصلي و  نشان داد که کارکنان، توسعه شایستگي

عالوه بر این که باید در  اند. بنابراین گروه صنعتي ب کردهري سازماني انتخادر یادگی بااهمیت
هاي نوین جذب براي استخدام کارکنان شایسته استفاده کند، باید از  جذب کارکنان از شیوه

 هاي کارکنان استفاده کند. ها و شایستگي هاي نوین در جهت بهبود توانایي شیوه
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گروه صنعتي  تمرکز داشته باشد،  راهبُرديبر تغییر موقعیت باید بیش از پیش  گروه صنعتيـ 
 باشد. دارا مي راهبُرديچرا که این عامل بیشترین اهمیت را از نظر پاسخگویان، در نوسازي 

 رسد:آتي، مفید به نظر ميهاي  حاضر، پیشنهادهاي ذیل براي پژوهشبا توجه به پژوهش 
هاي مهم در مدیریت به شمار مي رود و همچنین با  ز آنجا که فرهنگ سازماني یکي از متغیرـ 

شود  پیشنهاد مي در پژوهش، راهبُرديبا نوسازي  ه به رد شدن رابطه فرهنگ سازمانيتوج
 به صورت مستقل بررسي شود. راهبُرديفرهنگ سازماني بر نوسازي  تأثیر

فت لذا با توجه در پژوهش  مورد پذیرش قرار نگر راهبُرديرابطه اشتراک دانش با نوسازي ـ 
تواند نتایج  مي راهبُردياشتراک دانش بر نوسازي  تأثیربه اهمیت اشتراک دانش، بررسي 

 تري در اختیار پژوهشگران قرار دهد. سازنده

 پرسشنامه از از پرسشنامه استفاده شده است. استفاده ها ر این پژوهش جهت گردآوري دادهد

 يرا بررس افراد نگرش پرسشنامه، معنا که دینب شود، مي تلقي یك محدودیت عنوان خود به
 .شود تلقي محدودیت یك عنوان به تواند این امر مي که را، واقعیت نه کند، مي
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