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چکیده
دنیای امروز سراسر تحول و پویایی است بهطوری که میتوان گفت تنها ویژگی ثابت در عصر
جدی��د تغییر و تحول دائمی است .یکی از بهتری��ن راهها برای رویارویی با این تغییرات ،یادگیری
مداوم و توسعه ظرفیت افراد ،گروهها و سازمانها و تبدیلشدن به یک سازمان یادگیرنده است.
در این پژوهش با توجه به اهمیت بررسی ابعاد سازمان یادگیرنده ،میزان تحقق این ابعاد در یکی
از بانکهای تجاری کشور مورد بررسی قرار گرفته است .بدین منظور در این پژوهش که از نوع
پیمایشی و کاربردی است ،با استفاده از مدل هفتگانه واتکینز و مارسیک و پرسشنامه استاندارد
 DLOQابعاد مختلف سازم��ان یادگیرنده مورد ارزیابی قرار گرفت .جامعه مورد مطالعه تمامی
مدیران و کارکنان بانک انصار استان خراسان رضـوی بوده که نتایج این بررسـی نـشان میدهد
که در جامعه مورد مطالعه سطح یادگیری فردی در وضعیت مطلوبی قرار دارد اما سطوح یادگیری
گروهی و سازمانی وضعیت مطلوبی ندارند.
کلید واژهها
سازم��ان یادگیرنده ،یادگی��ری سازمانی ،بانک��داری ،ابعاد سازمان یادگیرن��ده ،مدل واتکینز
ومارسیک

 - 1کارشناس ارشد  ،MBAدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران mrafayi@yahoo.com -
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مقدمـه
با ورود به قرن بیست و یکم ،عصر جدیدی در زندگی بشری و ساختار سازمانی آغاز شده است.
در عصر جدید تغییرات بسیاری در جنبههای مختلف اقتصادی ،تغییرات در ساختار سازمانها و
پیدایش مفاهیم نوینی نظیر مهندسی مجدد ، 2تجدید ساختار ،کمبود نیروی انسانی متخصص در
دنی��ا ،عدم کفایت آموزشهای آکادمیک ،پیشرفت روزافزون دانش ،افزایش فزاینده آن ،جهانی
شدن ، 3پیشرفتهای شگرف علمی و بسیاری موارد دیگر رخ داده است(.مارکوارت )1388 ،در
چنین شرایطی سازمانها نه تنها برای کسب سرآمدی بلکه برای بقا نیز باید متناسب با تغییرات
جهانی تغییر کنند .بهترین راه تطابق با تغییرات مداوم پیرامونی یادگیری مداوم است .سازمانها
باید بیاموزند که پیوسته از شرایط ،موقعیتها و شکستهای خود درس گرفته و شرایط را برای
یادگی��ری بهتر خود فراهم کنند( .گاروین )1993 ،تغییر نگ��رش به شرایط پیرامونی و ضرورت
یادگیری در سازم��انها منجر به مطرحشدن نظریه سازمانهای یادگیرنده شد .به عقیده سنگه،
نظری��هپرداز اصلی سازمان یادگیرن��ده ،سازمانی که بهطور دائم ظرفیت خود را ارتقا میبخشد تا
به نتایج مورد نظر دست یابد و بدین ترتیب الگوهای جدید تفکر و اندیشههای جمع و گروهی را
گسترش میدهد ،سازمانی یادگیرنده است( .سنگه)1990،
بیشتری��ن توجه به مفهوم سازم��ان یادگیرنده پس از چاپ کت��اب «پنجمین فرمان ،هنر
و خل��ق سازم��ان یادگیرنده » 4اثر پیتر سنگه جلب شد .اما مفه��وم سازمان یادگیرنده پیش از
آن نی��ز در نوشتههای دانشمندانی نظیر گارات مطرحشده بود .سنگه برای سازمان یادگیرنده
فرامی��ن پنجگانهای را ارائه میدهد .مطابق نظ��ر او سازمان یادگیرنده از پنج جزء قابلیتهای
شخصی ،مدلهای ذهنی ،یادگیری جمعی ،آرمان مشترک و تفکر سیستمی تشکیل شده است.
(سنگه)1990،
پدل��ر معتقد است که سازمان یادگیرنده دارای ی��ازده ویژگی خاص است .رویکرد یادگیری
به استراتژیها ،سیاستگذاری مشارکتی ،اطالعرسانی ،سیس��تم حسابرسی داخلی ،تبادل درونی،
پاداشه��ای منعطف ،کارکنان به عنوان مشاهده ،ساختاره��ای مناسب ،تالشهای داخلی ،فضای
مناس��ب یادگی��ری و رشد و ارتقای همه کارکنان یازده ویژگی سازم��ان یادگیرنده از دید پدلر و
همکارانش است( .پدلر و همکاران)1991،
جونز و هندری ( )1992اذعان دارند که سازمان یادگیرنده به مدیریت منابع انسانی ،آموزش
	)2 - BPR (Business Process Reengineering
3 - Globalization
4 - Fifth discipline: The Art and Practice of Learning Organization
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و کس��ب مهارتها و دانشها توجه دارد .ای��ن در حالی است که بعضی دیگر سازمان یادگیرنده
را سازمانی با ظرفیت باال تعریف کردهاند که بهطور مس��تمر تواناییهای خود را برای یادگیری،
تطابق و تغییر در جهت فرهنگ خود افزایش میدهد .دریوواسمیت سازمان یادگیرنده را سیستمی
اجتماعی میدانند که اعضای آن فرایندهای مشترک آگاهانه را آموختهاند تا به وسیله آن به حفظ
و هماهنگسازی مستمر ،همچنین همگامسازی پی در پی یادگیری فردی و جمعی بپردازند و بدین
وسیله عملکرد سیستم سازمانی را به گونهای بهبود بخشند که برای تمامی ذینفعان مغتنم باشد.
(دریو و اسمیت)1995 ،
دیکسون ( )1999معتقد است که هسته اصلی سازمان یادگیرنـده هـم یادگیـری سازمانی (به
معنای فرایندی دائمی و عمدی از پروسههای یادگیری برای انتقال دانش سازمانی) و هم مفاهیم
مرتبط با دانش است .دراینباره دانشمندان دیگری نظیر آرجریس و پدلر نیز بر یادگیری و دانش
در سازمان تاکید دارند.
همچنی��ن گاروین بر این عقیده است که سازم��ان یادگیرنده سازمانی است که دارای توانایی
ایجاد ،اکتساب و انتقال دانش باشد و رفتار خود را به طوری تعدیل کند که منعکسکننده دانش و
دیدگاههای جدید باشد( .گاروین )2000،او معتقد است که برای یادگیری سازمانی ،خلق ایدههای
جدید بس��یار حیاتی است .او برای ایجاد سازمان یادگیرنده بر پنج بعد حل منظم مس��أله ،کسب
تجرب��ه با استفاده از رویکردهای جدید ،یادگیری از گذشته ،یادگیری از عملکرد دیگران و انتقال
سریع و کارآمد دانش در سازمان تاکید میکند( .گاروین)1993،
مارک��وات سازم��ان یادگیرنده را اینگونه تعریف میکند که سازمان��ی است که در آن افراد
باق��درت و ب��ه صورت جمعی یاد میگیرد و به نحوی تغییر میده��د که بتواند به شکلی بهتری
اطالع��ات را جم��عآوری ،مدیریت و استفاده کند تا بدین وسیله به هدف خود ،که همانا موفقیت
است ،دست یابد( .مارکوارت)2002 ،
واتکینز و مارسیک ( )1996با بررسی نظریات مختلف در مورد سازمان یادگیرنده بیان میکند
که برای داشتن رویکردی سیس��تمی و یکپارچه به سازم��ان یادگیرنده باید هفت بعد را در نظر
گرفت .بر این اساس آنها معتقدند سازمان یادگیرنده دارای ویژگیهای یادگیری مستمر ،پژوهش
و گفتگوی زیاد در سازمان ،تشویق حس همکاری و یادگیری گروهی ،توانمندسازی کارکنان برای
رسیدن به یک بینش جمعی ،طراحی و اجرای سیستمها برای مشارکت افراد در یادگیری ،مرتبط
بودن سیستم با محیط خود و رهبری استراتژیک است.
پ��ت گری��و و ویپ معتقدند سازمان یادگیرنده در عین این ک��ه بیانگر توسعه و رشد قابلیت
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سازمانی است ،بیانگر فرایند یادگیری ضمنی و تلویحی نیز هست که اغلب به صورت ناخواسته در
سازمان جریان دارد( .جمالی و سیدانی)2008 ،
همچنی��ن به عقیده مارکوارت سازمان یادگیرنده بر اصول (سیس��تمها ،اصول و مشخصات
سازمانهایی که یاد میگیرند) تمرکز دارد اما یادگیری سازمانی بر مهارتها ،فرایندهای ایجاد
و بهکارگی��ری دانش و اینکه یادگیری چگونه در سازمان رخ میدهد تاکید دارد( .مارکوارت،
)2002
دانشمندان دیگری از جمله کاپالن و نورت��ون ( ،)1996مامفورد ( ،)2000هریس ( )2002و
بس��یاری دیگر با ارائه نظرات مختلفی رویکردهای دیگری به سازمان یادگیرنده را ارائه کردند.
(سبحانینژاد و همکاران)1385 ،
تعاری��ف و نظرات مختلف پیرامون سازمان یادگیرن��ده را از چهار منـظر میتوان بررسی
ک��رد :رویکرد سیس��تمی به سازمـان ک��ه در نظریات سنگـه مطـرح ش��ده اسـت .رویکردی
راهب��ردی ک��ه توسط گاه و گارویـ��ن بررسی شـده است .دیدگاه مبتـن��ی بر یادگیری که در
نظرات افرادی نظیر پدلر ارائه شده است .با وجود این واتکینز و مارسیک با بـررسی ادبیـات
موضـ��وع و جمعبندی نظری��ات افراد مختلف دیدگاهی یکپارچه ب��ه سازمان یادگیرنده ارائه
کردند .در سالهای اخیر هم دیدگاههای نس��بتا جدیدتری با رویکردهای متفاوت مطرح شده
است( .هانا و لستر)2010 ،
پس از مطرحشدن ای��ن دیدگاه ،نظریهپردازان مختلفی به اظهارنظر در این زمینه پرداختند.
همچنی��ن سازمانهای مختلف در صنایع گوناگون سعی در پیادهسازی فرامین سازمان یادگیرنده
داشتن��د .در صنعت بانک��داری هم گزارشهای زیادی از بررسی مفهوم��ی و پیادهسازی سازمان
یادگیرنده ارائه شده است( .اورتنبلد  2013؛ سانتا)2015 ،
گزارشهای متعددی از تحقیق و پیادهسازی مفهوم سازمان یادگیرنده در صنایع و بخشهای
مختلف ارائه شده است( .اورتنبلد )2013 ،همچنین تحقیقات زیادی نیز در زمینه یادگیری سازمانی
در صنع��ت بانکداری صورت گرفته اس��ت .به عنوان مثال میتوان به فعالیتهای بانک سلطنتی
کانادا (مارکوارت ،)1388 ،بانک تجارت جهانی کانادا ،بانکهای لبنان (جمالی و سیدانی،)2008 ،
چند بانک انگلیس��ی(برودبنت و ویل ،)2008 ،چندین بانک اروپایی نظیر دیوتیش بانک(چیورز ،
 2010؛ لنگ )2013 ،و بسیاری دیگر اشاره کرد.
همچنی��ن گزارشهای سالهای اخی��ر نشان میدهد که این نظریه ب��ا استقبال کشورهای
آسیای��ی و خاورمیان��ه روبهرو شده است( .جمالی و سیدانی2008 ،؛ الجوازنه و الوواده 2011 ،؛
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منص��ور و م��ات )2010 ،در داخ��ل کشور هم محقق��ان مختلفی به تحقی��ق در مورد سازمان
یادگیرن��ده و تحق��ق در سازمانهای ایرانی پرداختند( .دولتآب��ادی1377 ،؛ سفیدی1385 ،؛
آذرگ��ون و فهیمنی��ا )1390 ،در پژوهشهایی ب��ه طور خاص به بررسی سازم��ان یادگیرنده
در صنع��ت بانکداری کش��ور پرداخته شده است( .جهانگیرفرد و همک��اران1390 ،؛ یوسفی و
قیسوندی)1391 ،
ب��ا توج��ه به نظریات مختلف و همچنین حجم وسیع پژوهشها و مطالعات گس��ترده به نظر
میرسد که مفهوم سازمان یادگیرنده یکی از بهترین راهحلها برای سازمانهای عصر جدید است.
سازمانهایی که هر روزه با تغییرات شدید اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی روبرو هس��تند
میتوانند با تاکید بر یادگیری به استقبال این تغییرات بروند و راه تعالی را پیشگیرند .از اینرو در
این پژوهش به بررسی مفهوم سازمان یادگیرنده در یکی از بانکهای کشور پرداخته شده است.
این بررسی میتواند آمادگی سازمان را برای مقابله با تغییرات مداوم بیرونی بسنجد و نقاط قوت
و ضع��ف آن را آشک��ار کند تا با تغییر رویههای کاری و توسعه مفاهیم یادگیری به سمت تحقق
استراتژیها حرکت کند.
مدل مفهومی تحقیق
واتکینز و مارسیک ( )1994پس از بررسی ادبیات موضوع سازمان یادگیرنده مدلی جامع بر
اس��اس نظریههای تعدادی از دانشمندان ارائه دادند .به عقیده ایشان سازمان یادگیرنده سازمانی
اس��ت که بهط��ور مداوم یاد میگیرد و خودش را تغییر میدهد .در چنین سازمانی یادگیری یک
بخش راهبردی برای کس��بوکار است و یادگیری م��داوم در فرآیندها به کار گرفته میشود و
اف��راد ،گروهها و سازمان در اطراف یک آرمان مشترک همس��و میشوند .این مدل در سالهای
بع��د توسط محققان مختلف بررسی و تایید ش��د ( .کیم و همکاران )2015 ،بر اساس مطالعات و
نظرات مارسیک و واتکینز ( )2003قابلیتهای سازمان یادگیرنده شامل «ایجاد فرصتهایی برای
یادگی��ری مداوم»« ،باال بردن سطح گفتگو و پژوهش در سازمان»« ،تشویق و ترغیب کارکنان به
همکاری و یادگیری گروهی در سازمان»« ،توانمندسازی کارکنان در جهت رسیدن به یک بینش
جمع��ی»« ،فراهمسازی رهبری استراتژیک در امر یادگی��ری»« ،مرتبط ساختن سازمان با محیط
خود» و «ایجاد سیستمهایی جهت دریافت و تسهیم یادگیری در بین اعضای سازمان» هستند .این
هفت بعد در سه سطح یادگیری فردی ،یادگیری گروهی و یادگیری سازمانی تقسیم میشوند که
در شکل  1آورده شده است.
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شکل شماره  :1مدل مفهومی تحقیق
یادگیری فردی

پرسش و گفتوگو

یادگیری گروهی

سازمان

یادگیری مداوم

مشارکت

یادگیرنده

الزم به توضیح است که این مدل یکی از معتبرترین مدلها در زمینه سازمان یادگیرنده است
بهطوری که با اینکه مدت زیادی از انتشار آن میگذرد گزارشهای متعددی از استفاده گسترده
از این مدل در بخشهای متعدد منتشر شده است( .امباسانا 2014 ،؛ هاسون و همکاران2013 ،؛
مارسیک2013 ،؛ شریفیراد)2011 ،
روش تحقیق
این تحقیق از نوع پیمایشی و کاربردی است .از اینرو پس از بررسی موضوع و همچنین با
توجه به مق��االت و مراجع موجود پرسشنامهی استاندارد  DLOQکه بر اساس مدل مفهومی
واتکین��ز و مارسیک تدوی��ن و مورد استفاده ق��رار گرفته است .مقاالت متع��ددی به بررسی
ابزاره��ای مختلف سنجش سازم��ان یادگیرنده پرداختهاند (جمال��ی و سیدانی )2008 ،و ابزار
 DLOQب��ه عن��وان یکی از جامعتری��ن ابزارها مورد تأیید مراجع مختل��ف قرار گرفته است.
(جمالی و همکاران)2009 ،
جامعه پژوهش تمامی کارکنان بانک انصار در استان خراسان رضوی شامل  385نفر بوده
است .پرسشنامه در دسترس تمام کارکنان بانک انصار استان خراسان رضوی قرار گرفته است
و تع��داد  280پرسشنامه برگشت داده شد .الزم به ذکر است برای رسیدن به سطح اطمینان

یادگیری سازمانی

توانمندسازی

سیستمها

ارتباط سیستمی

رهبری استراتژیک
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 95درصد و با استفاده از حجم جامعه و به کمک جدول کرجسی -مورگان اندازه نمونه برابر
 192بهدس��ت آمده است که با توجه ب��ه تعداد پرسشنامه برگشتی بیشتر ،سطح اطمینان 95
درصد برای پژوهش قابل قبول است( .نادری و نراقی)1390 ،
روایی پرسشنامه با توجه به تعداد بسیار زیاد مقالههای این بخش اثبات شده است .عالوه
ب��ر ای��ن روایی صوری پرسشنامه با در میان گذاشتن پرسشنام��ه با چند تن از اساتید دانشگاه
و همچنی��ن کارشناس��ان خبره این ح��وزه اثبات شد .برای تأیید پایای��ی پرسشنامه هم پس از
جم��عآوری  50پرسشنام��ه اول پایایی پرسشنامه مورد بررسی ق��رار گرفت و پس از بررسی
در نرماف��زار  SPSSآلفای کرونب��اخ برابر  0.97به دست آمد که این عدد نشاندهنده پایایی
مطلوب پرسشنامه است .همان طور که گفته شد برای انجام تحلیل آماری از نرمافزار SPSS
ویرایش  19استفاده شده است.
فرضیههای تحقیق و آزمون آنها
با توجه به مدل پژوهش ،فرضیههای مورد بررسی در این تحقیق عبارت است از:
 .1بعد یادگیری فردی و توانایی گفتگو در سطح مناسبی بین کارکنان بانک انصار وجود دارد.
 .2بانک انصار از منظر مشارکت افراد در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
 .3بانک انصار از منظر سیستمهای تسهیلکننده در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
 .4بانک انصار از منظر ارتباط سیستمی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
 .5بانک انصار از منظر توانایی بخشی در جهت چشمانداز مشترک در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
پ��س از برگشت پرسشنامههای ارسالشده تحلیل آماری انجام شده است .ابتدا برای بررسی
نرمالب��ودن دادهها از آزمون کولموگروف-اسمینوف  5استفاده شده است .نتایج این آزمون نشان
میده��د که دادههای جمعآوری شده نرمال هس��تند .برای تحلیل آماری فرضیات از آزمون تی
تک نمونهای استفاده شده است .نقطه برش یا میزان شاخـص بـرابر میانگیـن نمرههای هـر بـعد
(یعنی  )3.5در نظر گرفته شده است.
نتایـج
پس از بررسی نتایج پرسشنامه ها در هر کدام از ابعاد در جدول  1و شکل  2آورده شده است.
5 - Kolmogorov–Smirnov test
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جدول شماره  : 1امتیازات به دست آمده در هر کدام از ابعاد سازمان یادگیرنده در استان خراسان رضوی

ابعاد سازمان یادگیرنده

تعداد

میانگین

جمع

واریانس

انحراف معیار

یادگیری مستمر

280

3.9107

1095

0.720

0.84829

پرسش و گفتگو

280

3.8375

1074.5

964.

98175.

یادگیری تیمی

280

3.5792

1002.17

0.971

0.98515

توانمندسازی

280

3.1595

884.67

1.350

1.1620

سیستمها

280

3.5119

983.33

1.102

1.0495

ارتباط سیستم

280

3.128

875.83

1.368

1.16943

رهبری استراتژیک

280

3.6280

1015.83

1.450

1.204

شکل شماره  : 2امتیازات به دست آمده در هرکدام از ابعاد سازمان یادگیرنده در استان خراسان رضوی

یادگیری مستمر
3/9107
پرسش و گفتوگو
3/8375

رهبری استراتژیک
3/628

یادگیری تیمی
3/5792

ارتباط سیستم
3/128

توانمندسازی
3/1595

سیستمها
3/5119
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ب��ا توجـه به نتایج به دست آمده برای آزمون فرضی��ات پژوهش آزمون تی بـرای تکتک
سنجهها استفاده شده است .نتایج به دست آمده از آزمون آماری در جدول  2آورده شده است.
جدول شماره  : 2نتایج به دست آمده از تحلیل آماری برای ابعاد سازمان یادگیرنده

بعد مورد نظر

میانگین

انحراف استاندارد

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

یادگیری مداوم

3.9107

0.8482913

8.102

279

0.000

پرسش و گفتگو

3.8375

0.981754

5.752

279

0.000

مشارکت

3.5791

0.9851458

1.345

279

0.180

سیستمها

3.5119

1.04957

0.190

279

0.850

توانمندسازها

3.15952

1.16207

-4.903

279

0.000

ارتباط سیستمی

3.1279

1.1694

-5.323

279

0.000

رهبری استراتژیک

3.6279

1.20399

1.779

279

0.76

همچنین برای بررسی سطوح یادگیری هم از آزمون تی استفاده شده است .نتایج این آزمون
درجدول  3آورده شده است.
جدول شماره  :3نتایج به دست آمده از تحلیل آماری برای سطوح یادگیری

سطوح یادگیری

میانگین

انحراف استاندارد

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

یادگیری فردی

3.8741

0.84079

7.445

279

0.000

یادگیری تیمی

3.5791

0.98514

1.345

279

0.180

یادگیری سازمانی

3.3568

1.05648

-2.267

279

0.24
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ب��رای تحلیل دادهها از آم��ار دو طرفه استفاده شده است .بنابراین فرض صفر( )H0در تمامی
موارد این است که میانگین امتیاز به دست آمده برای بعد مورد نظر در سطح اطمینان  95درصد
برابر میانگین (حد آستانه وضعیت مطلوب برای سازمان) است .فرض مقابل ( )H1نیز این است که
در سطح اطمینان  95درصد میانگین پاسخهای دادهشده اختالف معناداری با میانگین ( )3.5دارد.
با توجه به نتایج بهدست آمده از آزمون تی میتوان چنین نتیجهگیری کرد که تحقق ابعاد
«یادگیری مداوم» و «پرسش و گفتگو» با توجه به معنادار بودن آزمون فرض صفر رد میشود
و م��یتوان ب��ا اطمینان  95درصد گفت که این ابعاد در سطح سازم��ان وجود دارند .همچنین
ب��ا توجه به نتایج بهدست آمده برای ابعاد «مشارکت»« ،سیس��تمها» و «رهبری استراتژیک»
میت��وان گفت که نتایج بهدسـت آمده در سـط��ح مطلـوبی قرار دارد (باالتر از میانگین) امـا
نم��یت��وان به طور قطع و با اطمینان  95درصد گفت که این ابعاد در بانک انصار وجود دارد و
دلیلی برای رد فرض صفر وجود ندارد .در مورد ابعاد «توانمندسازها» و «ارتباط سیستمی» هم
میتوان با اطمینان 95درصد گفت که این ابعاد در سطح سازمان وجود ندارد و وضعیت بانک
در این ابعاد نامطلوب است.
در مورد سطوح یادگیری هم با توجه به نتایج آزمون آماری می توان با اطمینان  95درصد
گفت که سطح یادگیری فردی در سازمان وجود دارد و وضعیت سازمان از این حیث مطلوب
اس��ت .سطح «یادگیری تیمی» ب��ا توجه به تحلیل های بهدست آمده علی رغم امتیاز بیشتر از
میانگین ،نمی توان با قطعیت  95درصد گفت که این سطح از یادگیری در سازمان وجود دارد.
و در م��ورد سطح یادگیری سازمانی هم با توجه به امتیاز پایین و نتایج بهدست آمده می توان
با اطمینان  95درصد گفت که این سطح از یادگیری در سازمان وجود ندارد.
تجزیه و تحلیل نتایج
با توجه به نتایج بهدست آمده و همچنین آزمونهای آماری میتوان گفت وضعیت بانک انصار
است��ان خراسان رضوی از حیث یادگیری فردی مطلوب اس��ت .بنابراین شاخصهای «یادگیری
مداوم» و « پرسش و گفتگو» وضعیت مطلوبی دارند .این بدین معنی خواهد بود که در بانک انصار
فرصتهایی برای یادگیری ،رشد و توسعه تواناییهای افراد در نظر گرفته میشود .همچنین افراد
م��یتوانند در فضایی باز در مورد شرایط کاری با یکدیگر بحث و گفتوگو کنند .به عقیده سنگه
گفتوگو یکی از مهمترین ابزارهای سازمانهای یادگیرنده است(.سنگه)1994 ،
همچنین امتیاز به دست آمده برای سطح یادگیری تیمی و همچنین مشارکت افراد هم تقریب ًا
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برابر میانگین است .به نظر میرسد که تیمهای کاری نقش چندان جدی در فرایندهای سازمانی
این بانک ندارند و امتیاز بهدست آمده برای یادگیری تیمی با این فرض قابل توجیه است.
وضعی��ت بانک انصار از حیث یادگیری سازمانی مطلوب نیس��ت .یادگیری در سطح تیمهای
کاری و یادگیری فردی زیرساختی برای یادگیری سازمانی هستند و بدون آنها یادگیری سازمانی
اتفاق نمیافتد .همچنین امتیاز کم بانک در این موارد بیشتر به نبود سیستمهای کاری متناسب برای
یادگیری ،نبود آرمان مشترک در سازمان و ارتباط ضعیف سیستمی با خارج سازمان برمیگردد.
دستیابی به سازمان یادگیرنده یک مس��یر بیپایان و دائمی است .کس��ب امتیاز خوب در
بعض��ی ابعاد به این معنی نیس��ت که دیگر نیازی به توسعه ظرفی��تهای سازمان درآن ابعاد
وجود ندارد .ارزیابی سازم��ان از حیث دستیابی به ویژگیهای سازمان یادگیرنده صرف ًا روشن
کننده مسیر تعالی سازمانی در راه تبدیل شدن به سازمانی با قابلیت یادگیری دائمی است .از
ای��نرو پیشنهاد میشود برای بهبود وضعیت بانک انص��ار در ابعاد مختلف سازمان یادگیرنده
برنامههای بهبود با محوریت توسعه ظرفیت سازمان در هر سه سطح یادگیری فردی ،یادگیری
تیمی و یادگیری گروهی پیاده شود.
پیشنهاد میشود برای توسعه یادگیری فردی از مواردی نظیر بحث و بررسی بر روی اشتباهها
و برگزاری جلس��ات عمومی برای تبادلنظر روی اشتباهات و یادگیری از آنها انجام شود .برای
توسعه گفتوگو بین افراد توسعه تواناییهای افراد در زمینه دادن بازخورد و همچنین برنامههای
سازمانی برای انعکاس فعالیتهای سازمانی ،آموزش مهارتهای گفتگوی موثر و گوش دادن موثر
به کارکنان و مدیران ،بهبود سیستم پیشنهادها و انتقادها و آموزش ارتباطات موثر به کارکنان و
مدیران سازمان مورد استفاده قرار گیرد.
برای بهبود وضعیت در یادگیری تیمی توسعه برنامههای مشارکت گروهی ،استفاده از تیمهای
کاری برای حل مس��ائل کاری ،آموزش تیمهای کاری برای بهبود مهارتهای گروهی و پذیرش
دیدگاههای متفاوت است.
نهایت�� ًا برای توسعه ظرفیت بانک انصار ب��رای یادگیری سازمانی پیشنهاد میشود از مواردی
نظی��ر فراهمآوردن امکان دسترسی به اطالعات مورد نیاز ،توسعه سیس��تمهای مدیریت دانش،
توسعه استراتژیهای سازمانی با همکاری همه کارکنان ،بهبود شرایط محیط کار ،ارائه برنامههایی
برای ایجاد تعادل بین کار و خانواده برای کارکنان ،ایجاد محیطی برای ارائه نظرات همه کارکنان،
فراه��م آوردن امکان پیشرف��ت و ترقی برای کارکنان ،توسعه مهارته��ای رهبری و مربیگری
مدیران و استفاده از روشهای نوین نظیر برنامهریزی سناریو استفاده شود.
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پیشنهاد برای تحقیقات آتی
پیشنه��اد میشود برای تحقیقات آت��ی عالوه بر پرسشنامه از مصاحبههای نیمه ساختار یافته
هم برای بررسی شرایط سازمان استفاده شود .همچنین بررسی جزئیتر پنجفرمان اصلی سازمان
یادگیرن��ده میتواند راهگشای سازمانها در توسعه تواناییهایشان باشد .بررسی روشهایی برای
بهبود مدله��ای ذهنی مدیران نیز گام بلندی برای دستیابی به مفهوم سازمان یادگیرنده خواهد
بود.
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