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  چکیده

رو سازمان می از آنجایی که هدف اصلی علم اطالع رسانی افزایش میزان آگاهی افراد به ویژه در قلمهدف 

ناسایی و ش تحقیقاین  هدفگیری کارکنان رخ می دهد، لذا، باشد و این موضوع از طریق ارتقاء سطح یاد

 . است مرکز تحقیقاتییک ر بندی عوامل موثر بر یادگیری داولویت

بیات نظری، که در آن پس از مطالعه اد باشدمینظر هدف یک تحقیق اکتشافی این تحقیق از  روش شناسی:

سه  ی، عوامل درا استفاده از پرسشامه دلفی فازبسپس موثر بر یادگیری سازمانی استخراج  و  اولیهعوامل 

متخصصین  ومحققین، خبرگان  این تحقیق، آماری امعهجاعتبارسنجی شده است.  از طریق پنل دلفیمرحله 

یسه زوجی و تکنیک پرسشنامه مقا با در مرحله بعد باشد.آشنا به موضوع تحقیق در حوزه یادگیری سازمانی می

AHPمیزان بندیتاولویبندی شدند. مبنای این با استفاده از نظر خبرگان، اولویت ، عوامل شناسایی شده ،

 باشد. اثرگذاری هر کدام از عوامل بر سطح یادگیری سازمانی می

نابع انسانی، ماقدامات مدیریت  عوامل فرهنگی، ساختاری،که دهد نشان می های تحقیقیافته نتیجه گیری:

 . باشندرین عوامل اثرگذار بر یادگیری از دیدگاه خبرگان میگرش و ادراک کارکنان از مهمتن

 پنل خبرگان -کنیک دلفی فازیت -یادگیری گروهی  -یادگیری فردی -یادگیری سازمانیکلید واژه ها: 
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  مقدمه

وجود نیروی انسانی کیفی و توانمند است.  ،هاحیات سازمانادامه  موثر بر امروزه، یکی از عوامل

ن نیروهای، یادگیری مستمر سازمانی است. یک سازمان یادگیرنده ایپرورش  الزمه استمرار و

کند. ها، به ارتقای یادگیری سازمانی کمک میکه با ایجاد ساختارها و استراتژیسازمانی است که 

این سازمان دارای مهارت و توانایی ایجاد، کسب و انتقال دانش است و رفتار خودش را طوری 

از طریق تغییر رفتار،  رید. یادگیهای جدید باشنعکس کننده دانش و دیدگاهکند که متعدیل می

تواند ادعای برتری کند میآینده فقط سازمانی  مدت است و درمهمترین راه بهبود عملکرد در بلند

ها، تعهد، و ظرفیت یادگیری افراد در تمامی سطوح سازمان به نحو احسن که قادر باشد از قابلیت

بنیان آن بر یادگیری بنا شده است، یک سازمان یادگیرنده که اساس و  ، ازکند. لذابهره برداری 

های جدید خود را د آموختهند کند که بتواننبرای کارکنان خود فرصتهایی را ایجارود که انتظار می

کینز )ینگ ، ویت کنندبه یادگیری و انتقال آن به دیگران ترغیب را به دیگران انتقال دهند و کارکنان 

در رفتار یا رفتار بالقوه است که  دائمیبطورکلی، یادگیری، فرآیند تغییر نسبتا  (.2004و مارسیک، 

از تجربه مستقیم یا غیر مستقیم ناشی می شود. در واقع، این تغییرات رفتاری می تواند زمینه بروز 

نقش با توجه به این، به ویژه در سازمان های دانش بنیان را فراهم کند. بنابرخالقیت و نوآوری 

، شناسایی یق، توسعه و کارآفرینیقچشمگیر آن در تحتاثیر و  یادگیری سازمانی در مراکز تحقیقاتی

از اهمیت زیادی برخوردار  یادگیری در سه سطح فری، گروهی و سازمانی تشکیل دهندهعواملی 

اکتشافی و پرسشنامه دلفی  در این تحقیق با استفاده از روشهای کیفی همچون مصاحبها، لذ .باشدمی

 این عوامل شناسایی شده و میزان تاثیر آنها بر یادگیری با استفاده از روش مقایسه زوجی تعیین شدند. 

 مروری بر ادبیات تحقیق 

رشد تحقیقات در زمینه یادگیری نشان دهنده این رویکرد است که یادگیری نه تنها در سطح فردی، 

های الزم دهد و از طریق یک جو سازمانی که شرایط و انگیزهیبلکه در سطح گروهی نیز رخ م

شود. این رویکرد، باعث ایجاد یک تعریف گسترده از نماید، تسهیل میبرای یادگیری را فراهم می

کشاند.   در آموزش، یادگیری فردی شده و درک ما از یادگیری گروهی و سازمانی را به چالش می

های ها و ارزشها، نگرشی یا خصوصی باشد، با توسعه دانش، مهارتکه در بخش دولتاعم از این

ریزی شده انجام های برنامهها معموالً از طریق آموزشکار داریم. توسعه دانش و مهارتوافراد سر

شود. یادگیری، یک تالش آگاهانه جهت افزایش دانش و صورت فردی ارزشیابی میشود و بهمی

شوند، باشد. افراد وارد یک محیط یادگیری مییر آگاهانه رفتار یک فرد میتوانایی شناختی یا تغی
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شود. یادگیری دهد و دانش کسب شده از طریق ارزشیابی فردی سنجیده میفعالیت آموزشی رخ می

شود. سازی میاغلب به عنوان انتقال دانش از یک متخصص )معلم( به یادگیرنده )دانشجو( مفهوم

یادگیری سازمانی. باشد. سازمانی، یادگیری تنها یک انتظار از افراد نمی در نظریات یادگیری

ردازد که سازمانها در مسیر توسعه عملکرد و دستیابی به نتایج پمی یادگیری سازمانی به این موضوع

ون بردا و ( .آن وفق میدهند اثربخش، چگونه درباره محیط پیرامون خود یاد میگیرند و خود را با

 (2016 همکاران،

فرد و سازمان  به شرایط، حاالت و تعامل عوامل مختلف محیطی و تمایالت درونی هایادگیری تنوع

ها و انتظارات و طول عمر فرد و سازمان بستگی دارد و بر اساس طرز فکر و نوع نگرش به پدیده

ردی، ف حدر سطو را برای یادگیری سازمانی نظریه پردازان، رویکردهای مختلفی متفاوت است.

 اند. گروهی و سازمانی ارائه کرده

افتد را جمع بندی ( باورهای محققینی که معتقدند یادگیری در هر سه سطح اتفاق می1995سایمون)

دگیری فردی نیاز به ه سطح از یادگیری وجود دارد و یاکرده است و به این نتیجه رسیده است که س

کیب و هماهنگی این سه نوع یادگیری است که کمک و بافت سازمانی دارد تا اثربخش باشد. تر

سازمانها، برای واحدهای کاری و  (.277) ص کندمی یک سازمان را به سازمان یادگیرنده تبدیل

کنند. الگوها باید مرتبط با وظایف یالگوهای مختلف یادگیری استفاده م سطوح سازمانی مختلف از

سازمانها برای یادگیری به نوع صنعتی که در آن با مربوطه باشند. همچنین الگوی مورد استفاده 

کنند، جایگاه رقابتی آنها در صنعتی و میازن توسعه آنها بستگی دارد. تشخیص الگوهای می فعالیت

یادگیری در سازمانها جهت ارزیابی اینکه آیا این الگوها، انجام اقدامات در بافت سازمانی مورد نظر 

یادگیری  1از نظر شواند.  باشدمیشوند، برای محققان ضروری می کنند یا مانع از آنرا تسهیل می

سازد اطالعات میسازمانی، نظامی از اقدامات، عامالن، نمادها و فرایندها است که سازمان را قادر 

، 2را دانش با ارزش تبدیل کند و در عوض ظرفیت سازگاری بلندمدت خود را افزایش دهد) کریشنا

( نگرش به تغییر در پیش بینی یادگیری سازمانی نقش مهمی 2009) 3های آالسبراساس یافته .(2008

با مرور منابع مختلف علمی و پیشینه پژوهش مشخص شد که تحقیقات اندکی به کند. میرا ایقا 

_______________________________________________________________ 
1 Schwandt 
2 Krishna 
3 Alas 
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ین بررسی ابعاد و عوامل تشکیل دهنده یادگیری سازمانی توجه کرده اند. با توجه به این مساله، ا

 .ی استسی و شناسایی عوامل تشکیل دهنده یادگیری سازمانمقاله درصدد برر

 و تحلیل آماری روش تحقیق

می باشد. بدین صورت که ابتدا،  1روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق، از نوع تحقیقات آمیخته

تشکیل دهنده  که قیق در حوزه یادگیری سازمانی، مهمترین عواملینظری و پیشینه تحبا مرور ادبیات 

که در واقع در مرحله بعد  مورد شناسایی قرار گرفتند.هستند  ادگیری فردی، گروهی و سازمانیی

عوامل، پنل خبرگان تشکیل شد  اعتبارسنجی اینسازی و جهت بومی بخش کیفی تحقیق می باشد، 

 یو عوامل مذکور از طریق پرسشنامه دلفی فازی در سه مرحله بین اعضای پنل توزیع و اجماع نظر

 این عوامل از طریق پرسشنامه مقایسه زوجی مجدداً در بخش کمی تحقیق، این اعضا حاصل شد.  بین

، این عوامل از نظر 2تکنیک تحلیل سلسله مراتبیاز  پنل قرار گرفت و با استفاده در اختیار اعضای

 آماری جامعهشدند.  بندیاولویتمیزان اهمیت و اثرگذاری بر یادگیری سازمانی از دیدگاه خبرگان، 

-سازمانی میمحققین، خبرگان و متخصصین آشنا به موضوع تحقیق در حوزه یادگیری  این تحقیق،

  باشد.

 جامعه آماری تحقیق 

جامعه آماری تحقیق حاضر، خبرگان دانشگاهی آشنا به مباحث یادگیری سازمانی می باشند که با 

به عنوان اعضای پنل تحقیق انتخاب  نفر از آنها 10، تعداد 3استفاده از روش نمونه گیری هدفمند

 شدند.

 تکنیک دلفی فازی

از  این تکنیک روشی نظام مند به منظور جمع آوری و هماهنگی قضاوت های آگاهانه گروهی

 باشد: به شرح زیر می گام های روش دلفی فازیمتخصصان درباره سؤال یا موضوعی خاصی است. 

 ،ور جامع مبانی نظری پژوهشمر های پژوهش با استفاده از شناسایی شاخص -1

  .مع آوری نظرهای متخصصان تصمیم گیرندهج -2

 
 
 

 یافته های پژوهش

_______________________________________________________________ 
1 . Mixed Method 
2 AHP 
3 Purposive 
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به خبرگان  پس از شناسایی ابعاد اولیه از طریق ادبیات نظری، این ابعاد، همانطور که بیان شد،    

ی زبانی تعریف شده های پیشنهادی و متغیرهاها اخذ شد. با توجه به گزینهارسال و میزان موافقت آن

ارائه گردیده است. با توجه به نتایج این جدول   1در جدول شماره در پرسشنامه، نتایج حاصل 

 میانگین فازی هرکدام از ابعاد با توجه به روابط زیر محاسبه شده است:

𝐴𝑖(:2فرمول ) = (a1
(𝑖)

, a2
(𝑖)

, a3
(𝑖)

), 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛  

𝐴ave(:3) فرمول = (𝑚1, 𝑚2, 𝑚3) =

( 
1

𝑛
∑ a1

(𝑖)
𝑛

𝑖=1
,

1

𝑛
∑ a2

(𝑖)
𝑛

𝑖=1
,

1

𝑛
∑ a3

(𝑖)
𝑛

𝑖=1
)  

های خبرگان است. نتایج بیانگر میانگین دیدگاه𝐴ave ام و   iبیانگر دیدگاه خبره  𝐴𝑖در این رابطه 

های مرحله نخست نظرسنجی، اساس شمارش پاسخبر آمده است. 1 محاسبات در جدول شماره این

میانگین فازی مثلثی با  4شماره های یادگیری فردی، گروهی و سازمانی، مطابق جدول شاخص

( فازی زدایی 1( محاسبه شده و سپس با استفاده از فرمول مینکووسکی )فرمول 2استفاده از فرمول )

 باشد.خبرگان با هرکدام از عوامل می گر موافقتآمده نشان بدست شده است. میانگین قطعی
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 های خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله نخستمیانگین دیدگاه 1-جدول 

 هاشاخص
 میانگین فازی مثلثی

(𝑚, 𝛼, 𝛽 ) 
 

میانگین 

فازی 

زدایی 

 شده

ی
رد

ی ف
گیر

یاد
 

 631/0 625/0 155/0 18/0 جدید های ایده تولید  1

 721/0 725/0 175/0 125/0 های نوآورانه انجام فعالیت 2

 637/0 625/0 13/0 18/0 هاماهیت تجربی و آزمایشی فعالیت 3

 693/0 7/0 165/0 14/0 جستجوی روش های جدید و بهتر انجام کار 4

 625/0 625/0 175/0 175/0 های سازمانیرشد کارکنان هنگام انجام فعالیت 5

احساس موفقیت، کمال و غرور در کارکنان از  6

 انجام کار

195/0 195/0 575/0 575/0 

 575/0 575/0 195/0 195/0 کاراحساس مالکیت کارکنان نسبت به 7

 568/0 575/0 195/0 17/0 کارشاناحساس اطمینان کارکنان نسبت به 8

 506/0 5/0 165/0 19/0 پذیرش بازخورهای منفی از سوی کارکنان 9

 556/0 55/0 16/0 185/0 ن انجام کارپنهان نکردن خطا توسط کارکنان حی 10

 656/0 65/0 185/0 16/0 ظرفیت تغییر کارکنان با توجه به اهداف سازمان 11

 6/0 6/0 165/0 165/0 آگاهی کارکنان از اهداف سازمان 12

تمایل کارکنان به انجام فعالیت در راستای  13

 اهداف سازمان

15/0 175/0 625/0 618/0 

ن از چگونگی تاثیر کارشان درک کارکنا 14

 سازمان برعملکرد

185/0 185/0 6/0 6/0 
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آگاهی کارکنان از مسائل حیاتی اثرگذار بر  15

 کارشان

19/0 165/0 5/0 506/0 

نظارت کارکنان بر محیط خارجی و ارزیابی  16

 خطرو فرصت های آینده

17/0 22/0 625/0 612/0 

ر از مرزهای ها فراتتفکر کارکنان و فعالیت آن 17

 شغلی

15/0 2/0 675/0 662/0 

 693/0 7/0 165/0 14/0 سطح باالی شایستگی کارکنان در محیط کار 18

دانش و آگاهی کارکنان درزمینه کارهای  19

 تخصصی خود

115/0 165/0 75/0 737/0 

 662/0 675/0 2/0 15/0 سطح باالی انرژی کارکنان در محیط کار 20

ن برای به چالش کشیدن امادگی کارکنا 21

 مفروضات گروه

15/0 175/0 675/0 668/0 

های ارتباطی برخورداری کارکنان از مهارت 22

 جهت کمک به فرآیندهای گروهی

16/0 185/0 65/0 643/0 

تشویق کارکنان به تسهیم ایده های خود با  23

 دیگران

16/0 185/0 65/0 643/0 

 631/0 65/0 205/0 13/0 توسط سازمانهای جدید کارکنان یدها پذیرش 24

ارائه درسهای آموخته شده از گذشته به کل  25

 سازمان

15/0 175/0 675/0 668/0 

جدید به کاالها و های ایده و  توسعه بینش 26

 فرآیندها 

165/0 215/0 625/0 612/0 

هی
رو

 گ
ی

گیر
یاد

 

 85/0 85/0 19/0 19/0 توجه به نظرات کارکنان در جلسات گروهی 27

 85/0 85/0 19/0 19/0 های مختلف در گروهحمایت از نگرش 28

افراد در جلسات  هایهتالش برای درک دیدگا 29

 گروهی

105/0 18/0 825/0 806/0 
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 جدید هنگام انجام کارهای ایده شکل گیری  30

 گروهی

09/0 19/0 85/0 825/0 

 318/0 35/0 23/0 105/0 ارزشمند بودن کارگروهی در سازمان 31

 693/0 7/0 19/0 165/0 اثربخش بودن جلسات گروهی 32

همکاری سایر افراد سازمان با گروه جهت تسهیم  33

 اطالعات خود 

095/0 22/0 825/0 793/0 

صورت اثربخش های انجام کار بهآگاهی از شیوه 34

 در گروه

16/0 21/0 7/0 687/0 

یت تضاد در های موثر جهت مدیرحلوجود راه 35

 گروه

15/0 2/0 725/0 712/0 

وجود افراد متخصص جهت ارزیابی مباحث در  36

 گروه

135/0 21/0 75/0 731/0 

 781/0 8/0 19/0 115/0 تسهیم موفقیت گروه با دیگران 37

 712/0 725/0 2/0 15/0 تسهیم شکست های گروه با دیگران 38

ترین برخورداری از اطالعات مناسب برای به 39

 تصمیمات در جلسات 

15/0 2/0 725/0 712/0 

 693/0 7/0 19/0 165/0 حمایت افراد از تصمیمات گرفته شده در گروه 40

ها و انعکاس تصمیمات گروهی در تغییر سیستم 41

 های سازمانیرویه

155/0 18/0 725/0 718/0 

آگاهی از نتایج تصمیمات گذشته هنگام تصمیم  42

 ای آیندهگیری گروهی بر

14/0 19/0 75/0 737/0 

امادگی گروه برای تفکر مجدد در مورد  43

 تصمیمات در صورت ارائه اطالعات جدید

13/0 18/0 775/0 762/0 

ی 
گیر

یاد

نی
زما

سا
 

 737/0 75/0 19/0 14/0 حمایت ساختار سازمانی از مسیر استراتژیک 44

چشم انداز چالشی واقع گرا برای  برخورداری از 45

 ازمانس

11/0 21/0 8/0 775/0 
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 قبلی هر فرد و میزان اختالف دیدگاه نظرنقطهپرسشنامه دوم تهیه و همراه با  نظرسنجی مرحله دوم،رد

خبرگان نیز مجدداً نظراتشان را در مورد  سایر خبرگان، مجدداً به اعضای گروه خبره ارسال گردید.

همچون مرحله اول با استفاده از  ده در این مرحله،براساس نتایج بدست امعوامل ارائه کردند 

 ارائه شده است. زیرمورد تحلیل قرار گرفته و در جدول شماره  3و  2و  1های شماره فرمول

 

 
 های خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله دوممیانگین دیدگاه -2جدول 

میانگین فازی 

 زدایی شده

,𝑚) میانگین فازی مثلثی 𝛼, 𝛽 )  

وجود استراتژی مناسب جهت هدایت به آینده  46

 مطلوب

13/0 18/0 775/0 762/0 

 856/0 9/0 23/0 055/0 فرهنگ سازمانی مبتنی بر نوآور بودن کارکنان 47

 837/0 875/0 22/0 07/0 کارکنانفرهنگ سازمانی مبتنی بر اعتماد باال به 48

 862/0 9/0 21/0 06/0 دن سازمانیادگیرنده بو 49

 731/0 725/0 18/0 155/0 های اطالعاتی سازمانپیشرو بودن سیستم 50

هایی جهت پیگیری برخورداری از سیستم 51

 مباحث حیاتی  اثرگذار بر سازمان

2/0 2/0 625/0 625/0 

 525/0 525/0 215/0 215/0 عدم نیاز ساختار سازمانی به ارزیابی مجدد 52

های سنجش شاخصبرخورداری سازمان از  53

 عملکرد

18/0 23/0 725/0 712/0 

اهمیت سرمایه گذاری سازمان بر روی ایده های  54

 خوب

085/0 21/0 85/0 818/0 

در نظر گرفتن اشتباهات کارکنان به عنوان بخشی  55

 از یادگیری

075/0 2/0 875/0 843/0 

 843/0 875/0 2/0 075/0 در سازمانارزشمند بودن خالقیت کارکنان  56
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631/0 625/0 165/0 19/0 1 

ی
رد

ی ف
گیر

یاد
 

721/0 725/0 185/0 16/0 2 

637/0 625/0 165/0 19/0 3 

693/0 7/0 15/0 165/0 4 

625/0 625/0 2/0 2/0 5 

575/0 575/0 19/0 165/0 6 

575/0 575/0 19/0 14/0 7 

568/0 575/0 21/0 185/0 8 

506/0 5/0 19/0 165/0 9 

556/0 55/0 185/0 185/0 10 

656/0 65/0 21/0 135/0 11 

6/0 6/0 19/0 165/0 12 

618/0 625/0 2/0 175/0 13 

6/0 6/0 18/0 155/0 14 

506/0 5/0 21/0 16/0 15 

612/0 625/0 2/0 2/0 16 

662/0 675/0 19/0 165/0 17 

693/0 7/0 2/0 125/0 18 

737/0 75/0 15/0 075/0 19 

662/0 675/0 2/0 15/0 20 

668/0 675/0 2/0 125/0 21 

643/0 65/0 25/0 175/0 22 

643/0 65/0 24/0 19/0 23 

631/0 65/0 225/0 15/0 24 

668/0 675/0 225/0 075/0 25 

612/0 625/0 24/0 215/0 26 
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85/0 85/0 24/0 24/0 27 

هی
رو

 گ
ی

گیر
یاد

 

85/0 85/0 24/0 19/0 28 

806/0 825/0 24/0 24/0 29 

825/0 85/0 25/0 2/0 30 

318/0 35/0 24/0 165/0 31 

693/0 7/0 25/0 2/0 32 

793/0 825/0 25/0 15/0 33 

687/0 7/0 25/0 2/0 34 

712/0 725/0 24/0 19/0 35 

731/0 75/0 25/0 2/0 36 

781/0 8/0 24/0 165/0 37 

712/0 725/0 25/0 175/0 38 

712/0 725/0 25/0 225/0 39 

693/0 7/0 2/0 125/0 40 

718/0 725/0 25/0 175/0 41 

737/0 75/0 24/0 165/0 42 

762/0 775/0 24/0 19/0 43 

737/0 75/0 225/0 2/0 44 

نی
زما

سا
ی 

گیر
یاد

 

775/0 8/0 225/0 15/0 45 

762/0 775/0 225/0 2/0 46 

856/0 9/0 225/0 125/0 47 

837/0 875/0 225/0 175/0 48 

862/0 9/0 225/0 15/0 49 

731/0 725/0 225/0 225/0 50 

625/0 625/0 225/0 2/0 51 
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525/0 525/0 225/0 225/0 52 

712/0 725/0 25/0 175/0 53 

818/0 85/0 225/0 175/0 54 

843/0 875/0 225/0 175/0 55 

843/0 875/0 225/0 2/0 56 

 

 های ارائه شده در مرحله اول و مقایسه آن با نتایج این مرحله، در صورتی کهبا توجه به دیدگاه   

د نظرسنجی ( باشد در این صورت فراین1/0اختالف بین دو مرحله کمتر از حد آستانه خیلی کم )

 (.2002شود )چنگ و لین، می متوقف

,𝑠(𝐴𝑚2(:4فرررررررمررررررول ) 𝐴𝑚1) = |
1

3
 [(a𝑚21 + a𝑚22 + a𝑚23) − (a𝑚11 +

 a𝑚12  +  a𝑚13)| 

 :باشدمیزان اختالف بین مراحل اول و دوم به شکل زیر می، 4 با توجه به فرمول شماره
 میزان اختالف دیدگاه خبرگان در نظرسنجی مرحله اول و دوم  -3جدول

اخالف 

میانگین فازی 

 اول و دوم

میانگین 

فازی 

 دوم

میانگین 

 لفازی او

ره
ما

ش
 

اخالف 

میانگین فازی 

 اول و دوم

میانگین 

 فازی دوم

میانگین 

صها فازی اول
اخ

ش
1  

156/0 65/0 806/0 29 025/0 606/0 631/0 1 

063/0 762/0 825/0 30 078/0 643/0 721/0 2 

388/0 706/0 318/0 31 031/0 606/0 637/0 3 

044/0 737/0 693/0 32 04/0 653/0 693/0 4 

007/0 8/0 793/0 33 05/0 575/0 625/0 5 

0 687/0 687/0 34 068/0 643/0 575/0 6 

05/0 662/0 712/0 35 062/0 637/0 575/0 7 

006/0 737/0 731/0 36 025/0 593/0 568/0 8 

025/0 756/0 781/0 37 087/0 593/0 506/0 9 

_______________________________________________________________ 
 مجدد شاخص ها خودداری شده است. به منظور صرفه جویی از ذکر  1
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044/0 756/0 712/0 38 044/0 6/0 556/0 10 

069/0 643/0 712/0 39 075/0 731/0 656/0 11 

012/0 681/0 693/0 40 093/0 693/0 6/0 12 

012/0 706/0 718/0 41 05/0 668/0 618/0 13 

031/0 706/0 737/0 42 068/0 668/0 6/0 14 

05/0 712/0 762/0 43 131/0 637/0 506/0 15 

069/0 668/0 737/0 44 013/0 625/0 612/0 16 

069/0 706/0 775/0 45 031/0 693/0 662/0 17 

069/0 693/0 762/0 46 063/0 756/0 693/0 18 

081/0 775/0 856/0 47 281/0 456/0 737/0 19 

1/0 737/0 837/0 48 05/0 712/0 662/0 20 

106/0 756/0 862/0 49 088/0 756/0 668/0 21 

131/0 6/0 731/0 50 063/0 706/0 643/0 22 

007/0 618/0 625/0 51 069/0 712/0 643/0 23 

05/0 575/0 525/0 52 125/0 756/0 631/0 24 

019/0 731/0 712/0 53 044/0 712/0 668/0 25 

106/0 712/0 818/0 54 081/0 693/0 612/0 26 

131/0 712/0 843/0 55 15/0 7 85/0 27 

125/0 718/0 843/0 56 138/0 712/0 85/0 28 

 ، پرسشنامه سوم تهیه گردیده و همرراه براعواملم در ضمن اعمال تغییررات الزسوم،  مرحلهدر 

خبرگان  به مجدداً، دیدگاه سایر خبرگان ها برا میرانگینقبلی هر فرد و میزان اختالف آن نظرنقطه

بر طبق نظر خبرگان به  شاخصبراساس نتایج و شمارش نظرات، و اضافه نمودن یک  ارسال گردید.

 بررسی شد.فوق  عواملدر خصوص  مطابق جدول زیرنظرسنجی مجموعه، 
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 های خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله سوممیانگین دیدگاه -4جدول 

 میانگین فازی مثلثی شاخص 
(𝑚, 𝛼, 𝛽 ) 

میانگین فازی زدایی 

 شده

ی
رد

ی ف
گیر

یاد
 

1 215/0 24/0 675/0 668/0 

2 18/0 23/0 675/0 662/0 

3 24/0 24/0 6/0 6/0 

4 18/0 23/0 675/0 662/0 

5 23/0 23/0 6/0 6/0 

6 215/0 24/0 625/0 618/0 

7 225/0 225/0 6/0 6/0 

8 195/0 22/0 275/0 268/0 

9 2/0 2/0 45/0 45/0 

10 25/0 225/0 55/0 556/0 

11 25/0 25/0 65/0 65/0 

12 25/0 25/0 65/0 65/0 

13 215/0 24/0 575/0 568/0 

14 24/0 24/0 575/0 575/0 

15 23/0 23/0 525/0 525/0 

16 205/0 23/0 55/0 543/0 

17 25/0 25/0 6/0 6/0 

18 215/0 24/0 675/0 668/0 

19 175/0 25/0 8/0 781/0 

20 24/0 24/0 65/0 65/0 

21 165/0 24/0 725/0 706/0 
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22 2/0 25/0 65/0 637/0 

23 175/0 225/0 625/0 612/0 

24 115/0 215/0 75/0 725/0 

25 19/0 215/0 625/0 618/0 

26 18/0 28/0 625/0 6/0 

27 165/0 24/0 725/0 706/0 

 

یا
هی

رو
 گ

ی
گیر

د
 

28 205/.  23/0  7/0 693/0 

29 24/0 24/0 7/0 7/0 

30 165/0 215/0 675/0 662/0 

31 115/0 215/0 7/0 675/0 

32 175/0 225/0 7/0 687/0 

33 175/0 25/0 725/0 831/0 

34 215/0 24/0 625/0 618/0 

35 24/0 24/0 625/0 625/0 

36 1/0 225/0 625/0 593/0  

37 19/0 24/0 675/0 662/0 

38 225/0 225/0 6/0 6/0 

39 215/0 24/0 65/0 643/0 

40 19/0 24/0 675/0 662/0 

41 2/0  225/0 65/0 643/0 

42 2/0  225/0 7/0 693/0 

43 2/0  225/0 7/0 693/0 

نی
زما

سا
ی 

گیر
یاد

 

44 2/0  225/0 65/0 643/0 

45 225/0 225/0 65/0 65/0 

46 2/0 225/0 725/0 718/0 

47 125/0 225/0 8/0 775/0 



  _________________________________ یسازمان یریادگیعوامل موثر بر  یبند¬تیو اولو ییشناسا

  

  

137 

 

48 125/0 225/0 8/0 775/0 

49 125/0 225/0 8/0 775/0 

50 225/0 225/0 635/0 625/0 

51 2/0  225/0 625/0 618/0 

52 24/0 24/0 5/0 5/0 

53 2/0 25/0 675/0 662/0 

54 215/0 215/0 65/0 65/0 

55 165/0 215/0 7/0 687/0 

56 125/0 225/0  8/0  775/0 

به منظور سرررهولت  پردازیم.می خبرگانتالف دیدگاه بررسررری میزان اخ ، به5شرررماره  جدول در 

 و سوم در مراحل دوم نظراختالفمیزان که  دسترسی خوانندگان در این جدول صرفا شاخص هایی

نظرسنجی در شود، که بر اساس آن  می مالحظه بررروده،( 1/0) کمترررر از حرررد آسرررتانه خیلررری کرررم

شاخصهایی که حد آستانه باالتر از )فوق متوقف گردید عواملخصوص  باشد در مرحله ( می1/0. و 

 گیرندچهارم نظر سنجی قرار می
 مخبرگان در نظرسنجی مرحله دوم و سو اختالف دیدگاه -5جدول 

 هاشاخص
میانگین فازی 

 دوم

میانگین فازی 

 سوم

اختالف فازی 

 3و 2

 324/0 268/0 593/0 کارشاناحساس اطمینان کارکنان نسبت به 

 143/0 45/0 593/0 پذیرش بازخورهای منفی از سوی کارکنان

آگاهی کارکنان از مسائل حیاتی اثرگذار بر 

 کارشان

637/0 525/0 112/0 

دانش و آگاهی کارکنان درزمینه کارهای 

 تخصصی خود

456/0 781/0 324/0 

برخورداری از انگیزه معنوی والهی در یادگیری 

 فردی

0 706/0 706/0 

وجود افراد متخصص جهت ارزیابی مباحث در 

 گروه

737/0 593/0 144/0 
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تهیه گردیده و همرراه  چهارم، پرسشنامه عواملضمن اعمال تغییررات الزم در در مرحله چهارم 

خبرگان ارسال  به مجدداً دیدگاه ها،سایر  ها برا میرانگینقبلی هر فرد و میزان اختالف آن نظرنقطه برا

از بعد یادگیری  اخصش 5 موجود در مرحله قبل،  ابعاد گردید. با این تفاوت که در ایرن مرحلره از

مطابق جدول زیر  جنتای گیرند.یادگیری گروهی مورد نظر سنجی قرار میبعد از شاخص  2فردی و 

 12شماره  ها در جدولفازی نتایج شمارش داده میانگین 3و  2، 1با توجه به فرمول شماره  بدست آمده است.

 آورده شده است:

 هارممیانگین دیدگاه خبرگان در مرحله چ -6جدول 

 بعد

 یادگیری

میانگین فازی  شاخص ها

,𝑚)مثلثی 𝛼, 𝛽 ) 

میانگین 

فازی 

زدایی 

 شده

ی 
رد

ف
 

 456/0 45/0 185/0 21/0 احساس اطمینان کارکنان به کارشان

 525/0 55/0 215/0 115/0 پذیرش بازخورهای منفی از سوی کارکنان

آگاهی کارکنان از مسائل حیاتی اثرگذار 

 بر کارشان

14/0 215/0 7/0 68/0 

دانش وآگاهی کارکنان در زمینه کارهای 

 تخصصی 

15/0 225/0 775/0 756/0 

انگیزه معنوی والهی در یادگیری  وجود 

 فردی

125/0 25/0 85/0 818/0 

هی
رو

گ
 

 

وجود افراد متخصص جهت ارزیابی 

 مباحث در گروه

0/225 0/25 0/7 693/0 

 731/0 0/75 0/25 0/175 های گروه با دیگران تسهیم شکست

خبرگان در مراحل سوم و چهارم  به شرح  نظراختالفچنگ و لین، میزان  4با توجه به فرمول شماره 

 جدول زیر است:

 

 156/0 6/0 756/0 تسهیم شکستهای گروه با دیگران
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 میزان اختالف دیدگاه خبرگان در نظر سنجی مرحله سوم وچهارم -7جدول

کمترر  و چهارم خبرگران در مراحرل سروم نظراختالفدهد میزان طور که جدول فوق نشان میهمان

 .شودلذا نظرسنجی در این مرحله متوقف میباشدمی (1/0کم ) آسرتانه خیلری از حرد

پس از بررسی نظر خبرگان در خصوص شاخصهای تاثیرگذار بر یادگیری فردی، گروهی و سازمانی 

در چهار رحله، پرسشنامه مقایسه زوجی متشکل از شاخصهای اعتبارسنجی شده تشکیل شد و بین 

ها با کمک نرم افزار ها، دادهپس از تکمیل پرسشنامهمرحله توزیع شد.  اعضای پنل خبرگان در یک

Expert Choice  های مقایسات ماتریسکه صورت قرارگرفت. بدین ، مورد تحلیل 11 نسخه

نرخ ناسازگاری ماتریس و سپس  وارد گشتافراز بصورت انفرادی  نرم درون هاپرسشنامهزوجی 

 3یک ماتریس تلفیقی ایجاد کرد و رتبه نهایی  ،نرم افزار .محاسبه گردید نظرات هریک از افراد

تفکیک شده در بصورت  از این معیارهامعیار اصلی را به صورت تلفیقی به همراه وزن هر کدام 

 اختیار ما قرار داد.

 بندی معیارهای اصلیاولویت

 شاخص   بعد
میانگین 

 3 فازی 

میانگین فازی 

4 

اختالف 

 میانگین

ی
رد

ف
 

 

ی ف
گیر

یاد
ی

رد
 

 188/0 456/0 268/0 احساس اطمینان کارکنان به کارشان

 075/0 525/0 45/0 پذیرش بازخورهای منفی از سوی کارکنان

گذار بر گاهی کارکنان از مسائل حیاتی اثرآ

 کارشان

525/0 68/0 155/0 

کارهای  ازآگاهی کارکنان  دانش و

 تخصصی خود

781/0 756/0 025/0 

عنوی والهی در مه برخورداری از انگیز

 یادگیری فردی

706/0 818/0 112/0 

هی
رو

گ
 

وجود افراد متخصص جهت ارزیابی مباحث 

 در گروه

593/0 693/0 1/0 

 131/0 731/0 6/0 تسهیم شکست های گروه با دیگران
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 رایادگیری اصلی بندی سه بعد اولویت توانمی 2همچنین در شکل شماره  .9و  8در جداول شماره 

یادگیری فردی  ، بعددر رتبه اول585/0با وزن  یادگیری گروهی بعد. مشاهده کرد از منظر خبرگان 

در رتبه سوم از لحاظ درجه اهمیت  139/0یادگیری سازمانی با وزن  بعددر رتبه دوم؛  275/0با وزن 

شود و همچنین نرخ ناسازگاری نیز  1د برابر عدد اند. باید اشاره کرد که مجموع اوزان بایقرار گرفته

بندی قابل استناد باشد. با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری تا نتایج اولویت شودیا کمتر  1/0باید برابر با 

 .بندی قابل تایید و قابل اعتماد استنتیجه گرفت که نتایج رتبهتوان است، بنابراین می 01/0ابر بر

 یس مقایسات زوجی معیارهای اصلیماتر -8جدول شماره 
یادگیری  یادگیری سازمانی

 گروهی

 معیارهای اصلی یادگیری فردی

 یادگیری فردی  38753/2 21174/2

 یادگیری گروهی  74308/3

 یادگیری سازمانی 

 

 01/0نرخ ناسازگاری: 

 اوزان و رتبه بندی معیارهای اصلی -9جدول شماره 

 اولویت وزن معیار ردیف

 1 585/0 دگیری گروهییا 1

 3 275/0 یادگیری فردی 2

 2 139/0 یادگیری سازمانی 3

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

باشد. هنگامی که طور کلی، یادگیری شامل کسب دانش جدید یا تحلیل رفتن دانش قدیمی میبه

باق با نیازهای متغیر کنند، به بهبود مجموعه دانش ما و انططور همزمان ادامه پیدا میاین دو فعالیت به

کند. اگر ما آن بخش از دانش خود را که دیگر سودمند نیستند حذف نکنیم، با خطر کمک می

هایی که دهیم و هر بخشی از دادهیشویم، یعنی ما به هر چیزی پاسخ ممی گرانباری اطالعات مواجه

. بنابراین، ظرفیت خود برای کنیمآیند را به عنوان یک داده بالقوه مفید دریافت میبه سمت ما می

کند، اما این دانش زمانی باعث یادگیری به ایجاد دانش کمک میدهیم. انتخابی بودن را از دست می
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بنابراین، به کار  گیرد. قرار شد که در عمل مورد استفاده های فکری در سازمان خواهدبهبود سرمایه

 .باشدمیتشکیل دهنده یادگیری در سازمان بردن دانش حاصل از یادگیری مستلزم شناخت عوامل 

کارگیری و انتقال دانش ایجاد کند تا از طریق به، مدیریت اثربخش دانش کمک میدر این راستا

توان (. این رابطه را می6ر، ص2002بونتیس و چو، )های فکری در سازمان بهبود یابند شده، سرمایه

 نشان داد. 1در شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

ل اثرگذار ئکارکنان از اهداف سازمان و مساسازی آگاه  ری فردی:جهت یادگیها، جه به یافته با تو

بر شغلشان و تالش جهت همسو کردن اهداف فردی و اهداف سازمانی، تقویت روحیه آزادی و 

 باشد،ها میکارگیری کارکنان در مشاغلی که متناسب با شغل آناستقالل شخصیت در کارکنان،. به

گذاری دانش و فراهم کردن زمینه تسهیم دانش برای های برطرف ساختن موانع اشتراکروش یافتن

های منسجم کاری در سازمان و فراهم ایجاد تیمو... ، در زمینه یادگیری گروهی:  تمام کارکنان،

ارزش بودن انجام کار  انجام کار گروهی و مشارکت در یادگیری برای تمام کارکنان،آوردن امکان 

و ... ، در ای اثربخش،  گروهی به شیوههای مرتبط به انجام کار ارائه آموزشروهی در سازمان و گ

نظام طراحی   ،حمایت نظام ارزشی حاکم بر سازمان از خالقیت و نوآوری کارکنانزمینه سازمانی 

 باشد،ن ای که مشوق کارکنان برای خالقیت و نوآوری در سازماگونهپاداش و معیارهای ارتقاء، به

عادالنه بودن حقوق و دستمزد کارکنان و ارتقاء های سنجش مبتنی بر عملکرد و طراحی شاخص

توان برای می و ... راهای جدید ارائه شده توسط کارکنان سازمان، اجرای ایده ها در سازمان،آن

 پیشنهادکرد.سازمان 

 

 یادگیری

 

 فکری سرمایه
 

 سازمانی

 اجتماعی

 انسانی

 انیسازم

 گروهی

 فردی

 انتقال
 دانش

 بکارگیری

 دانش

 : رابطه بین یادگیری و سرمایه فکری1شکل شماره 
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