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چکيده

کارآفريني انديشه و فرآيند ايجاد و توسعة فعاليت اقتصادي از طريق ترکيب ريسكپذيري،
خالقيت و يا نوآوري با يك مديريت بينقص در يك سازمان موجود و يا يك سازمان جديد است .يکي
از عوامل مؤثر و قوي بر کارآفريني سازماني ،ميزان يادگيرندگي در سازمان ميباشد .هدف از پژوهش
حاضر ،بررسي رابطه ميان ويژگيهاي سازمان يادگيرنده و کارآفريني سازماني در بانكهاي خصوصي
غرب استان مازندران ميباشد .جامعه آماري اين تحقيق 066 ،نفر از کارکنان بانكهاي خصوصي غرب
استان مازندران ميباشند ،که  224نفر به عنوان نمونه انتخاب ،براي جمعآوري دادهها از پرسشنامه
استفاده شده ،و تجزيه و تحليل دادهها به وسيله نرمافزارهاي  SPSSو  LISREL4انجام شده است.
يافتهها نشان داده است که رابطه بين يادگيرندگي سازمان و کارآفريني سازماني مثبت و معنيدار است.
همچنين اين ارتباط مثبت و معنيدار ميان ابعاد سازمان يادگيرنده و کارآفريني نيز يافت شد .کارآفرينان
همگام با تغييرات گام برميدارند و ميکوشند فرصتهاي ايجادشده در جريان اين تغييرات را کشف و از
آنها بهرهبرداري کنند .همگامي با تغييرات ،مستلزم بستر فرهنگي مناسب و وجود سطح بااليي از
يادگيرندگي سازماني و فردي است ،که به تغيير ارج مي نهد و از آن استقبال مي کند.
واژه هاي كليدي:

سازمان يادگيرنده ،کارآفريني سازماني ،بانكهاي خصوصي ،مدل معادالتساختاري

 .1دانشيار دانشگاه مازندران.
.2کارشناس ارشدمديريت دولتي ،باشگاه پژوهشگران جوان ،قائمشهر ،ايرانhossein_samadi_m@yahoo.com ،
 .3دانشجوي دکتري مديريت ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران.
4
. Linear Structural RELations (LISREL).

04

مديريت بهره وري – شماره  –53زمستان 4531

مقدمه
با توجه به رقابت زياد بين سازمانها و تغييرات فزاينده در محيط فعاليتشان در
ساليان اخير ،سازمانها ناگزير به نوآوري دائم در زمينة تحقق اهدافشان هستند.
شايسته يادآوري است که کارآفريني در افزايش توان رقابتي و کسب مزيت رقابتي،
عنصر مهمي مي باشد .کارآفريني فعاليتي است که سازمانها براي ارتقاي ريسكپذيري،
نوآوري در محصوالت و پاسخ فعاالنه به نيروهاي محيطي انجام ميدهند .همچنين
کارآ فريني به توسعه يادگيري سازماني و قابليت فردي ،يادگيري گروهي ،توسعهالگوي
ذهني و چشماندز مشترک و به طور کلي ،اقدامات فرهنگي نياز دارد (فاني و همکاران،
 .)120 ،1331امروزه يادگيري به عنوان منبع مزيت رقابتي مطرح است".پيتر دراکر"
انديشمند شهير مديريت معتقد است که از حاال به بعد کليد موفقيتهاي سازماني ،دانش
است و در جايي ديگر اضافه ميکند که ارزش از طريق نوآوري و توليد ايجاد ميشود و
هر دو در گرو به کارگيري دانش است .از دهه  1336يادگيري به عنوان يك توانايي ،بر
اساس پيشرفت و توانمندي رشد مطرح ميشود که به ويژگيهاي خاص هر سازمان
بستگي دارد ،اما آنچه مشخص است ،اين است که انسان و دانش نقش تعيين کنندهاي
در اين مسير دارند (آقاحسينعلي و همکاران1336 ،؛ .)3
رهبران سازمان در قرن بيست و يکم در جستجوي راههايي جهت بهبود توانايي
سازمان ،براي پاسخگويي هر چه سريعتر به چالشهاي پيش رو هستند .تعدادي زيادي
از محققين سازماني تشخيص دادهاند که قابليت يادگيري سازمانها تنها مزيت رقابتي
آنها در آينده است (يانگ و همکاران2664 ،1؛  .)35به زعم کيدروسکي ( ،)2660با در
نظر گرفتن شرايط غيرقابل پيشبيني ،نامطمئن ،و پرتنش در عرصه کسب و کار ،قابليت
يك سازمان در زمينة «يادگيري» ممکن است تنها منبع مزيت رقابتي باشد .مارکوارت
( ،)2662ياد آوري مي کند که يادگيري در درون سازمان بايد مساوي يا بيشتر از تغيير
خارج از سازمان باشد ،در غير اين صورت سازمان براي بقاي خود با چالش جدي مواجه
ميشود (رهنورد و زارعپور.)06 ،1311 ،
کارآفريني فرايندي است که در محيطها و مجموعههاي مختلفي پديد مي آيد و
طي آن تغييرات در سيستم اقتصادي از طريق نوآوري افرادي که به فرصتهاي
اقتصادي واکنش نشان ميدهند ،رخ ميدهد و اين باعث ايجاد ارزش فردي و اجتماعي
. Yang et al.,
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خواهد شد (اِکولِس و نك1331 ،1؛ .)31کارآفرينسازماني به فردي اطالق ميشود که در
سازمانها فعاليتهاي خاص ميکنند .الزم است که دو حقيقت مهم درباره کارآفريني در
سازمانها مورد اشاره قرار گيرد .نخست آنکه فرايند مورد توجه يك کارآفرينسازماني با
فرآيند مورد توجه کارآفرينان مستقل تفاوت دارند .درست است که مفهوم کارآفريني در
سازمانها گسترده است اما يك کارآفرينمستقل در بازارهاياقتصادي ،گستردهتر و
انعطافپذيرتر فعاليت ميکند .اين تفاوت براي هر نوع شيوه کارآفريني مزايا و مضرات
خاصي را به دنبال دارد .کارآفرينيسازماني در سازمانهايي رخ ميدهد که مانع
کارآفريني ميشود .به عبارتديگر بسياري از سازمانهادر ايجاد محيطيبراي کارآفريني،
ناتوان هستند .کارآفرينان مجبورند ،تا موفقيت را در ميان افرادي بيابند که حاضر نيستند
به آنها کمك کنند .بنابراين کارآفرينانسازماني ،افرادي هستند که اغلب در فعاليتهاي
کارآفريني از حمايت سازمان برخوردار نستند (مقيمي.)1314 ،
کارآفريني فرايند چند جانبه محسوب ميشود که در سازمانهاي متفاوت و
مکانهاي مختلف کاربرد دارد و نبايد صرفا از ديدگاه انتفاعي به آن نگاه کرد .امروزه
واژه کارآفريني ،بيشتر در بخش خصوصي به کار برده ميشود ،در حالي که کارآفريني
سازماني به عنوان يك فرايندي تعريف ميشود که در آن افراد در داخل سازمان به دنبال
فرصتهايي هستند که مستقل از منابع آن سازمان است يا در آن کارکنان براي انجام
کارهاي جديد با همديگر تعامل دارند (زامپتاکيس و مواستاکيس2616 ،2؛ .)113
کارآفريني يك فرآيند پويا از بصيرت ،تغيير و آفرينش است .کارآفريني نيازمند کاربرد
انرژي و عالقه شديد در جهت خلق و اجراي ايدهها و ايجاد راهحلهاي جديد است.
عناصر اصلي کارآفريني عبارتند از :تمايل به پذيرش ريسكهاي حساب شده -بر حسب
زمان ،برابري ،يا کارراهه؛ توانايي تدوين يك تيم مخاطرهپذير اثربخش؛ مهارت خالق
براي مرتبکردن منابع مورد نياز؛ مهارت بنيادي بناي طرح تجاري قابل اطمينان؛ و
نهايتاً بصيرت در شناسايي فرصتهايي که ديگران آن را به صورت آشوب ،متناقض و در
هموبرهم ميبينند (کوراتکو.)2663،2664 ،3
کارآفريني سازماني عبارت است از فرآيندي که به وسيلة آن افراد فرصتهاي
درون سازمانها را بدون توجه به منابعي که در اختيار دارند ،شکار ميکنند .کارآفريني
1

. Echoles & Neck
. Zampetakis & Moustakis
3
. Kuratko
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سازماني مفهومي است که نوآوريها را به عنوان ترکيبات اصلي ميپذيرد :گسترش يا
فرمولبندي جديد محصوالت ،مهندسي مجدد يا کاهش هزينة فرآيند ،جستجوي
بازارهاي بِکر و دست نخورده ،1کاربردهاي جديد محصوالت و خدمات جديد ،سرمايه-
گذاريهاي جديد (ماکايا2612 ،2؛ .)135
کارآفريني يك واژة شايع است .سياستگذاران ،اقتصاددانان ،انجمنهاي علمي و
حتي دانشجويان دانشگاه در مورد آن صحبت ميکنند .همه ساله در سراسر دنيا
سمينارها ،کنفرانسها و کارگاههايي سازماندهي ميشوند که بر اهميت کارآفريني براي
کشور و سازمانها ،جامعه و نيز توسعة فردي تأکيد ميکنند .امروزه کارآفريني به عنوان
يکي از بهترين استراتژيهاي توسعة اقتصادي براي توسعة رُشد اقتصادي کشور و تقويت
رقابتپذيري کشور و سازمانها در مواجهه با گرايشهاي فزايندة جهانيسازي نگريسته
ميشود (کيت و همکاران.)2611 ،3
ريچارد چِرويتز استاد ارتباطات دانشگاه تگزاس ،در زمينه کارآفريني معتقد است
که« :توليد ثروت مادي تنها يکي از تجليهاي کارآفريني است .کارآفريني يك کسب و
کار نيست .کارآفريني نگرشي به درگيرشدن در دنيا است-يك فرآيند نوآوري فرهنگي
است» (گيب و هانان.)2660 ،4
پروفسور آالن گيب معتقد است که براي تبديل شدن به يك سازمان کارآفرين
بايد مکانيزمها و رفتارهايي در سازمانها به اجرا درآيند که عبارتند از .1 :ايجاد و تقويت
حس قوي مالکيت فردي؛  .2تقويت احساس آزادي و استقالل (کنترل فردي)؛
 .3بيشينهسازي فرصتها براي مديريت کلگرا؛  .4تحمل ابهام؛  .5توسعة مسؤوليت
براي مشاهدة آغاز تا انتهاي کارها؛  .0جستجو براي تعهدسازي؛  .1تشويق و ترغيب
ساخت شبکههاي ذينفع منحصر به فرد مناسب؛  .1گره زدن پاداشها به اعتبار
مشتريان و ذينفعان؛  .3روا دانستن اشتباهات در جهت حمايت از يادگيري؛  .16حمايت
يادگيري از سوي ذينفعان؛  .11تسهيل روشهاي يادگيري سرمايهگذاري (مبادرت به
کارهاي بزرگ)؛  .12اجتناب اکيد از نظامهاي حدودگذاري و کنترل سلسله مراتبي؛
 .13روا دانستن همپوشاني مديريت به عنوان اساسي براي يادگيري و اعتماد؛  14تشويق
1

. untapped markets
. Mokaya
3
. Keat et al.,
4
. Gibb & Hannon
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و ترغيب تفکر استراتژيك ،و  .15تشويق و ترغيب تماسهاي فردي به عنوان اساسي
براي تعهدسازي (گيب.)2665 ،2662b ،2662a ،1
مفهوم سازمان يادگيرنده اشاره به نوع خاصي از سازمان دارد که ميتواند به عنوان
شکل ايدهآلي از سيستم در نظر گرفته شود که در آن رفتار يادگيرنده بهبود يافته و
موجب ايجاد جوي ميشود که يادگيري افراد را تسهيل مينمايد و در اين سيستم
مديران به جاي نقش رئيس (اداره کننده) پذيراي نقش مربيگري (معلم) ميشوند .در
حالي که سازمان يادگيرنده به عنوان شکلي از سازمان تعريف ميگردد ،يادگيري
سازماني به عنوان مجموعهاي از فعاليتها يا فرايندهايي که در داخل سازمان به وقوع
ميپيوندد ،در نظر گرفته ميشود .طبق نظر ابلت و رينالد سازمان يادگيرنده در نتيجه
تغيير در رفتار خود که از طريق يادگيري سازماني به وقوع ميپيوندد ،توصيف ميگردد
(سيسيليا و ليتراس2665 ،؛  .)463رابينز ،)2661( 2سازمان يادگيرنده را سازماني ميداند
که به طور مستمر ظرفيت خود را براي تغيير و انطباق توسعه ميدهد.
هيوزمن سازمان يادگيرنده را شکلي از سازمان قلمداد مينمايد که از طريق فراهم
نمودن زمينه يادگيري براي اعضاي سازمان ،منجر به ايجاد پيامدهاي ارزشمند و مثبت
مانند نوآوري ،کارآيي ،سازگاري بهتر با محيط و ايجاد مزيت رقابتي براي سازمان
ميگردد .فينگر و برند با تمايز قايل شدن ما بين «وسيله» (يادگيري سازماني) و
«هدف» (سازمان يادگيرنده) ،سازمان يادگيرنده را به مثابه يك هدف استراتژيك تعريف
مينمايد که باعث سودآوري و رضايتمندي مشتريان ميگردد (آرمسترانگ و فلوي،3
2663؛  .)15برخي مطالعات نشان ميدهد که يادگيري سازماني و خروجي آن ،دانش
سازماني ،يك ابتکاري از نوآوري هستند (داروچ و همکاران.)2662 ،4
سازمان يادگيرنده ،سازماني با اثر بخشي باال و رقابتي است ،چون قابليت توليد
دانش جديد را دارد و به خوبي تجربه اندوزي ميکند؛ بنابراين خالق بوده و ميتواند
براي حل سريع مسائل ،دانش را منتقل کند .سازمان يادگيرنده ،سازماني است که قادر به
توسعه مکانيسمها و روشهايي است که يادگيري سودمند را ارتقا ميدهد و اين دليلي

1

. Gibb
. Robbins
3
. Armstrong & Foley
4
. Darroch et al
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است براي اينکه چرا سازمان يادگيرنده نياز به تالشي مستمر دارد (اورتانبالد2661 ،1؛
 .)362سازمان يادگيرنده ،راهي به سوي توسعه منابع انساني است که مسؤوليتپذيري و
توسعه و پيشرفت مستمر را به يکديگر تلفيق ميکند (ريادن و داينتي2660 ،2؛.)10
بنت و اويراين (  )1334سازمان يادگيرنده را سازماني ميدانند که به طور پيوسته
تغيير پيدا ميکند و ظرفيت يادگيري ،تطبيق و تغيير را در فرهنگ خود افزايش ميدهد.
و از نظر پدلر ( ،)1331سازمان يادگيرنده سازماني است که يادگيري تمامي اعضاي خود
را تسهيل ميکند و براي رسيدن به اهداف راهبردي ،خودرا متحول ميسازد .و يا در نظر
پيتر سنگه سازمان يادگيرنده سازماني است که در آن نميتوانيد ياد نگيريد ،چون
يادگيري به نحوي در «بافت زندگي» آن جاسازي شده است .سازمان يادگيرنده متشکل
از گروهي از افراد است که ظرفيت خود را پيوسته ارتقا ميدهند تا هر آنچه را
ميخواهند خلق نمايند (قربانيزاده.)12 -13 ،1311 ،
يك سازمان يادگيرنده به سادگي ،شکلي از سازمان است که توانايي يادگيري دارد،
در حاليکه يادگيري سازماني حکايت از فرايندها و فعاليتهايي در سازمان دارد و ديگر
اينکه سازمان يادگيرنده نيازمند تالش است ،در حالي که يادگيري سازماني بيهيچ
تالشي وجود دارد (اورتانبالد2661 ،؛  .)121سازه سازمان يادگيرنده به طور معمول به
سازمانهايي بر ميگردد که ويژگيهايي چون يادگيري مستمر و سازگاري و انطباق را از
خود به نمايش ميگذارند يا بر روي استقرار آنها کار کردهاند .يادگيري سازماني ،در
مقابل ،مبين تجارب يادگيري جمعي است که جهت اکتساب دانش و توسعه مهارتها
استفاده ميشود (يانگ2664 ،؛  .)30يك سازمان يادگيرنده داراي ويژگيهاي اساسياي
ميباشد ،که در اين مجال به آنها پرداخته ميشود:
مهارت فردي (قابليتهاي شخصي) :افراد به عنوان يکي از عناصر عمده سيستمي
در سازمان هستند و چنانچه از تواناييهاي شخصي بااليي برخوردار باشند ،ميتوانند به
توسعه و گسترش قابليتهاي خود و سازمان بپردازند .آنها واقعيتهاي موجود را به
عنوان دوستان و نه دشمنان خود تلقي ميکنند .آنان فرا گرفتهاند که چگونه با تغيير
همسو شوند و آن را به درستي درک کند و نه آنکه در مقابل آن مقاومت نشان دهند
(سبحانينژاد و همکاران  .)52 ،1315 ،تصويري منطقي از نتايجي که افراد انتظار دارند
. Ortenblad
. Riaden & dainty
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به صورت فردي اکتساب کنند ،تهيه و تنظيم ميکند (چشم انداز شخصي) .اين تصوير با
ارزيابي واقع گرايانه از وضعيت فعلي زندگي (واقعيت جاري) همراه است .يادگيري پرورش
تضاد و تناقض ميان چشمانداز شخصي و واقعيت جاري ،ظرفيت انتخاب بهتر و کسب
نتايج مورد انتظار را توسعه و گسترش ميدهد.
شرط الزم براي فراگيري سازمان ،توان آموختن در اعضاي آن است .اين شرط
تضميني براي ايجاد چنين سازماني به دست نميدهد ولي بدون آن نيز قطعاً سازمان
فراگير به وجود نخواهد آمد (سنگه .)115 ،1310 ،
مدلهاي ذهني :مدل ذهني ،روش نگرش فرد به دنيا و چارچوبي است براي
فرايندهاي شناختي ذهن .به عبارت ديگر ،تعيين کننده چگونگي تفکر و عمل هر فرد
است .تصاوير ذهني در واقع بخش فعال ذهن ما هستند که ما را به عمل وا ميدارند و
به آن شکل ميدهند .اين تصاوير بر ديد ما از دنيا مؤثرند و بر اين اساس بر گزينش ما
تأثير مي گذارند .اينرسي يك مدل ذهني عميق به قدري زياد است که ميتواند حتي
بهترين ديدگاههاي سيستمي را نيز در خود دفن کند (سنگه .)222 ،1310 ،آرجريس
( ،)1331ميگويد بيشتر مدلهاي ذهني ما کاستيهايي دارد .او معتقد است که مي توان
به افراد آموزش داد تا کاستيهاي مدلهاي ذهني را خود را ببيند .روش معمول ،استفاده
از تکنيك ستون راست -چپ است .در اين روش  ،فرد نتايج گفتگويي را به صورت متن
نمايشنامهاي در طرف راست يك برگ کاغذ مينويسد و در ستون چپ ،تفکر خود را در
خصوص مکالمه ميآورد .به عقيده آرجريس ،يادگيري واقعي زماني روي ميدهد که
ستونهاي سمت راست و چپ با هم تطبيق کنند (رهنورد.)52 ،1311 ،
آرمان مشترک (چشم انداز مشترک) :آرمان مشترک ،توجه به اهداف مشترک را بر
ميانگيزاند .مردم ياد ميگيرند که با تدوين تصوير مشترک در مورد آينده مورد
انتظارشان و اصول عملي رسيدن به آن آينده ،در گروه يا سازمان خود نوعي تعهد و
التزام ايجاد نمايند و پايبند به ارزشهاي آن باشند.
آرمان مشترک؛ شکل و محتواي روابط افراد با سازمان را تغيير ميدهد ،احساس
تعلق را در درون افراد شکل ميدهد به طوري که سازمان آنان تبديل به سازمان ما
مي گردد ،آرمان مشترک شهامت و شجاعت افراد در برخورد با مسائل و مشکالت را به
طور طبيعي و خودکار و به طرز بيسابقهاي افزايش ميدهد .آرمان مشترک آرماني
نيست که بتوان به طور رسمي و يابه وسيله مديران ارشد و رهبران به افراد تحميل نمود.
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همچنين آرمان مشترک مستلزم حذف و يا کنار گذاردن آرمانهاي شخصي افراد نيست
بلکه بالعکس رهبر ميتواند با احترام گذاردن و مورد توجه قرار دادن آرمانهاي شخصي
افراد به آنان کمك نمايد تا به آرمان مشترک نيز دست يابند .افرادي که فاقد آرمان
شخصي هستند مسلماً نميتوانند آرمان مشترکي داشته باشند.
آرمان ميتواند سبب شادي و نشاط شود و سازمان را از خمودگي و روزمرگي،
نجات دهد .ايجاد آرمان مشترک اولين قدم در به وجود آوردن اعتقاد متقابل و همبستگي
در سازمان است .در واقع آرمان مشترک ،شناختي واقعي به وجود ميآورد که در سايه آن
ميتوان به اهداف و ديدگاههاي عملي مشترک دست يافت و همبستگي و همفکري را
محقق ساخت (سنگه.)202 ،1310 ،
يادگيري تيمي :يادگيري جمعي عبارتند از فرايندي که طي آن ظرفيت اعضاي
گروه توسعه داده شده و به گونهاي همسو شود که نتايج آن چيزي باشد که همگان واقعاً
طالب آن بوده اند .اين يادگيري بريك قاعده استوار است و آن عبارت از قاعده آرمان
مشترک است .در عين حال رکن اصلي ديگر ،قابليتهاي شخص است .چرا که
گروههاي توانا از افراد توانا تشکيل شدهاند .آنچه اهميت دارد اين است که افرادي که
براي اجراي نقش خود نيازمند به ديگران هستند ،در حال مبدل شدن به واحدهاي اصلي
يادگيري در داخل سازمانها ،هستند .علت اين امر اين است که تقريبا تمامي تصميمات
کليدي در سازمانها توسط تيمها اتخاذ ميشوند.
تيمها با تکنيكهايي مثل گفتگو و مذاکرات ماهرانه ،تفکر جمعي خود را متحول
کرده و ميآموزند که انرژي و توان خود را براي کسب اهداف مشترک بسيج کنند و به
توانايي و بصيرتي بيش از مجموع استعداد اعضا دست يابند (سبحانينژاد و همکاران،
.)03 ،1315
تفکر سيستمي :ظريفترين جنبه يك سازمان يادگيرنده است و در واقع يك
چهارچوب ادراکي ،فلسفه و يا مجموعهاي از اصول است که چهار اصل باال را هم
هماهنگ مينمايد (شارمان .)2665 ،افراد بااين فرمان ياد ميگيرند که تغيير و پيوستگي
را بهتر درک کنند .وبا نيروهايي که پسامدهاي کارشان را شکل ميدهند ،برخوردي اثر
بخش داشته باشند .در تفکر سيستماتيك هر فعاليتي هم علت است و هم معلول ،بين
فعاليتها يك رابطه رفت و برگشتي وجود دارد و هيچ اقدام يك طرفه نيست.
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تفکر سيستمي مستلزم درک مکانيسمهاي حلقوي بازخور است .حلقههاي بازخور
نشان ميدهد که چگونه فعاليتها ميتوانند يکديگر را تقويت ،متعادل يا تضعيف نمايند.
رهبر با شناخت اين مکانيسمها تالش مينمايد ،اقدامات الزم را در جهت اصالح و بهبود
فعاليتها و روابط انجام دهد .تفکر خطي همواره مکان مشخصي را به عنوان مرکز
مسؤوليت اعمال و تبعات آن معرفي ميکند .در اين نظر گاه همه به دنبال کسي يا
چيزي به عنوان مقصر اصلي وقايع ميگردند ،حتي ممکن است به دنبال عوامل و يا
دستهاي پشت پرده باشند .در تفکر سيستماتيك اين فرض که کسي يا چيزي به
تنهايي مسؤول مسائل و وقايع ميباشد ،باطل است (سبحانينژاد و همکاران،1315 ،
.)12
حسيني نسب و همکاران ( ،)1313در تحقيقات خود به بررسي رابطه ميان
مؤلفه هاي سازمان يادگيرنده و کارآفريني دانشجويان در دانشگاه پيام نور نقده پرداختند،
آنها دريافتند که ميان مؤلفههاي سازمان يادگيرنده و کارآفريني ارتباط مثبت و
معنيداري وجود دارد .واگنر و استرنبرگ ( ،)2664عوامل مؤثر بر فرآيند کارآفريني و
تأسيس شرکتهاي جديد را به سه گروه عوامل کالن ،خرد و ويژگيهاي شخصي
کارآفرينان تقسيم کرده ،و نتيجه گرفتهاند که در سطح منطقهاي ،ملي و بينالمللي ،هر
کدام آنها و متغيرهاي فرعي مربوط به آنها اثرگذاري مختلفي بر فرآيند کارآفريني
داشتهاند .کولي ( )2662پژوهش خود را تحت عنوان «سازمان يادگيرنده و بهبود تدريس
در مؤسسات آموزشي» تدوين نمود .هدف پژوهش او استفاده از يك چارچوب سازمان
يادگيرنده براي درک تالشهاي دانشگاهي در جهت بهبود تدريس و يادگيري بود.
يافتههاي پژوهش ،رابطه رفتارهاي سازمان يادگيرنده با بهبود تدريس را تاييد نمود.
سايني ( ،)2664طي انجام تحقيق با عنوان «بررسي رابطه بين سازمان يادگيرنده و رشد
و بالندگي اعضاي هيات علمي در آموزش عالي» به بررسي نظر اعضاي هيات علمي
دانشگاه نسبت به ميزان يادگيرنده بودن دانشگاه در وضع موجود پرداخت .و در نهايت به
اين نتيجه رسيد که اعضاي هيات علمي اهميت بيشتري را به فاکتورهاي رشد و توسعه
خويش نشان دادند تا اصول سازمان يادگيرنده .چانگ و لي ( ،)2661پژوهشي را با عنوان
«مطالعه و بررسي رابطه بين سبك رهبري ،فرهنگ سازماني ،کار بست سازمان
يادگيرنده و رضايت شغلي» انجام دادند .نتايج تحقيق آن ها نشان دادند که فرهنگ
سازماني و رهبري بر ميزان کاربست سازمان يادگيرنده تأثير مثبت ومعنيداري دارد .لرنر
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و هابر ( ،)2666عوامل مؤثر بر فرآيند کارآفريني و موفقيت شرکتهاي کارآفرينانه را به
چهار گروه ويژگيهاي شخصي و روان شناختي کارآفرينان ،حمايتهاي مالي و مشورتي
دولتي ،جذابيتهاي محيطي محل فعاليت شرکت ،و تنوع خدمات قابل ارائه تقسيم
کردهاند .هونگ چنگ ( ،)2664پژوهشي را تحت عنوان «بررسي رابطه بين سازمان
يادگيرنده و سبكهاي رهبري مديران مدارس در تايوان» با نمونهاي شامل  261نفر از
معلمان دبيرستانهاي  3منطقه از بخش کائوسيونگ تايوان انجام داد .و به اين نتيجه
رسيد که باالترين سطح ادراکي معلمان از فعاليتهاي ضروري براي سازمان يادگيرنده از
روشهاي اکتشاف و گفتگو بود.
با توجه به تحقيقات انجام شده در سالهاي اخير و با نگاه به اهميت کارآفريني و
نوآوري به عنوان عامل موفقيت در سازمانهاي امروز ،و نيز بررسي ويژگيهاي سازمان
يادگيرنده به عنوان يکي از عوامل مهم اثربخشي سازمانها و پديد آمدن کارآفريني
سازماني ،تحقيقات اندکي در اين رابطه در ايران انجام شده است .هدف از انجام اين
تحقيق سنجش کارآفريني سازماني و مهمتر از آن ،پيدا کردن داليلي دال بر وجود رابطه
بين کارآفريني سازماني و ويژگيهاي سازمان يادگيرنده است .به عبارت ديگر ،اين
پژوهش به دنبال پاسخ دادن به اين سؤال است که آيا ميان کارآفريني سازماني و
ويژگيهاي سازمان يادگيرنده در بانكهاي غرب استان مازندران ارتباط معنيداري وجود
دارد؟
در تحقيق حاضر ،متغيرهاي( ،مهارت فردي ،مدلهاي ذهني ،آرمان مشترک،
يادگيري تيمي ،تفکر سيستمي)؛ متغيرهاي مشاهدهگر ميباشند که با تکنيك تحليل
عاملي (مدلهاي اندازهگيري) تبديل به متغير مکنون (يادگيرندهگي سازماني) ميشوند.
سپس با تکنيك تحليل مسير (مدلهاي ساختاري) ارتباط يادگيرندهگي سازمان و
کارآفريني سازماني بررسي شده است .که در شکل ذيل مدل مفهومي تحقيق قابل
مشاهده ميباشد.
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مهارت فردي
نوآوري

ريسکپذيري

مدلهاي ذهني
كارآفرينيسازماني

يادگيري سازمان

آرمان مشترک
يادگيري تيمي

رقابتپذيري
شکل ( :)4مدل مفهومي تحقيق

تفکر سيستمي

ابزار و روش
جامعه آماري اين تحقيق ،کارکنان بانكهاي خصوصي غرب استان مازندران را
شامل ميشود که در زمان تحقيق  066کارمند بودهاند .براي بيشتر کردن شباهت نمونه
و افزايش دقت نمونه برداري براي برآورد پارامترهاي جامعه و دخالت دادن ويژگيهاي
جامعه در نمونه ،جامعه به گروههاي متجانس تقسيم و سپس تعداد نمونه نسبت به هر
گروه مشخص و با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي ساده يا منظم ،تعداد عناصر
مورد نياز از هر گروه انتخاب شد .با توجه به تعداد نمونه مورد نياز تحقيق و براي
اطمينان از اينکه تعداد خالص پرسشنامههاي برگشتي بيشتر از مقدار فوق باشد تعداد
 256پرسشنامه توزيع و تعداد  224پرسشنامه مورد تحليل قرار گرفت.
ابزار جمعآوري اطالعات :دادهها توسط پرسش نامه تکميل و جمعآوري شده است.
پرسش نامه مذکور از دو بخش مجزا تشکيل شدهاند ،سازمان يادگيرنده و کارآفريني
سازماني .در بخش اول اين پرسشنامهها  36سوال ويژگي سازمان يادگيرنده در مقياس
ليکرت با بازه ( ،)1-5براي پنج مؤلفه (مهارت فردي ،مدلهاي ذهني ،آرمان مشترک،
يادگيري تيمي ،تفکر سيستمي) و براي کارآفريني سازماني  21سؤال در مقياس ليکرت
با بازه ( ،)1-5سه مؤلفه (نوآوري ،ريسك پذيري ،رقابت تهاجمي) ،در نظر گرفته شده
است.
روايي محتوي :براي معتبرسازي پرسش نامه تحقيق ،از رويه استخراج اجزاي
متغيرهاي مورد اندازهگيري از ادبيات موضوعي تحقيق ،و آنگاه بوميسازي آن با
بهرهگيري از نظريات متخصصان و نيز نمونهاي مقدماتي استفاده شده است (هالت و

44

مديريت بهره وري – شماره  –53زمستان 4531

فرل .)1331 ،1بدين منظور ،پرسش نامه طراحي شده ،به صورت پيشآزمون در اختيار
تعداد  3نفر از استادان و خبرگان قرار گرفت آنگاه پس از اخذ نظريات اصالحي و تعديل
موادي از آنها ،مجدداً در اختيار تعداد  15نفر از اعضاي جامعه آماري به عنوان نمونه
مقدماتي قرار گرفت و طبق نظريات اصالحي اين گروه نيز از مرتبط بودن سؤاالت با
توجه به جامعه آماري مورد مطالعه اطمينان حاصل شد .در نهايت ،پرسش نامه نهايي
طراحي و براي جمعآوري دادهها مورد استفاده قرار گرفت.
پايايي :بمنظور تعيين قابليت اعتماد (پايايي) ابزار اندازهگيري نيز روشهاي مختلف و
متعددي وجود دارد که يکي از آنها سنجش سازگاري دروني آن است (کونکا و
همکاران .)2664 ،2سازگاري دروني ابزار اندازهگيري ميتواند با ضريب آلفاي کرونباخ
اندازهگيري شود (کرونباخ1351 ،3؛ چرچيل .)1313 ،4اين روشي است که در اغلب
تحقيقات مورد استفاده قرار ميگيرد (پترسون .)1334 ،5اگر چه حداقل مقدار قابل قبول
براي اين ضريب بايد  6/1باشد اما مقدار  6/0و حتي  6/55نيز قابل قبول و پذيرش
است (نونالي1311 ،0؛ وندوِن و فري .)1313 ،1در تحقيق حاضر ،مقدار پايايي همه
متغيرها بيشتر از  %16بوده ،پس ميتوان گفت که پرسش نامه از قابليت اعتماد خوبي
برخوردار هست.
يافتهها
در اين تحقيق از مدل معادالت ساختاري استفاده شده است ،بدين ترتيب که روابط
علي يادگيرندهگي سازماني و کارآفريني سازماني از طريق ضريب استاندارد و عدد
معناداري با نرم افزار ليزرل مورد سنجش قرار گرفته ،بر اساس آن نسبت به تأييد يا رد
فرضيات تصميمگيري شده است .و از طريق تحليل مسير ،رابطة عليّ ميان يادگيرندگي
سازمان و کارآفريني سازماني مورد سنجش قرار گرفته است .در کل نرم افزار ليزرل سه

1

. Hult & Ferrel
. Conca et al.,
3
. Cronbach
4
. Churchill
5
. Peterson
6
. Nunnally
7
. Van de ven & Ferry
2
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کاربرد اساسي دارد .1 :تحليل عاملي تأييدي  .2تحليل مسير  .3برازش (تناسب) مدل که
در اين تحقيق از هر سه کاربرد استفاده شده است.
براي سنجش همبستگي ميان متغيرها ،در ابتدا از جدول معنيداري ضريب
همبستگي پيرسون که در آن مقادير بحراني ضريب همبستگي در درجه آزادي  6/65و
 6/61لحاظ شده است ،استفاده شد.
جدول ( :)4ماتريس همبستگي براي سازمان يادگيرنده،كارآفريني و مولفههاي آنها
6

3

1

5

2

1
**6.440
**6.465
**6.563
**6.043

1
**6.011
**6.260
**6.311
*6.130
**6.362

1
**6.561
**6.033
*6.151
*6.102
**6.306
**6.325

1
**6.133
**6.343
**6.134
**6.355
**6.201
**6.441
**6.516

1
**6.445
**6.326
**6.255
**6.031
**6.411
**6.330
**6.315
**6.531

4
1
**6.345
**6.433
**6.115
**6.234
**6.011
**6.312
**6.361
**6.330
**6.511

متغير
مهارت فردي
مدلهاي ذهني
آرمان مشترک
يادگيري تيمي
تفکر سيستمي
يادگيرندهگي سازمان
نوآوري
ريسك پذيري
رقابت تهاجمي
کارآفريني سازماني

1
2
3
4
5
0
1
1
3
16

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

همانطور که در جدول شماره يك مشاهده ميگردد ،بين کارآفريني سازماني و
يادگيرندگي سازماني ،ضريب همبستگي برابر با  6.043است ،که در سطح معنيداري
( )Sig:6.661که از  6.65کمتر است ،معنيدار ميگردد .ميان ابعاد کارآفريني سازماني و
سازمان يادگيرنده نيز ارتباط مثبت و معنيداري مشاهده ميشود .همچنين در جدول فوق
ضرايب همبستگي عوامل مختلف نيز ارائه شده است که همبستگي مؤلفههاي کارآفريني
سازماني و سازمان يادگيرنده در آن مشخص شده است .افزون بر آن ،در پژوهش حاضر،
براي بررسي بيشتر و دقيقتر ،ارتباط ميان کارآفريني سازماني و مؤلفههاي سازمان
ياگيرنده مورد بررسي قرار گرفت ،که نتايج حاصل در قالب خروجي نرم افزار ليزرل ارائه
شده است.
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مدل معادالت ساختاري
برازش مدل

مدل معادالت ساختاري يك تحليل چند متغيري بسيار قوي از خانواده رگرسيون
چند متغيري بوده که ضمن بيان دقيقتر بسط مدل خطي کلي  GLMبه محقّق اين
امکان را ميدهد که مجموعهاي از معادالت رگرسيون را به طور همزمان مورد آزمون
قرار دهد .تحليل مدل معادالت ساختاري را ميتوان توسط تحليل ساختاري کوواريانس
يا روابط خطي ساختاري ليزرل انجام داد .تکنيك ليزرل آميزهاي از دو تحليل به نامهاي
تحليل عاملي تأييدي( 1مدل اندازهگيري) و تحليل مسير( 2مدل ساختاري) تشکيل
ميگردد .براي برآورد مدل اندازهگيري بهتر است بر روي تحليل عاملي تأييدي که
بخشي از الگوهاي اندازهگيري است ،تمرکز شود .اين الگو در مورد نحوه سنجش
متغيرهاي پنهان توسط متغيرهاي مشاهده شده بحث ميکند .در اين قسمت با توجه به
مدل مفهومي ،معادله ساختاري تحقيق بر اساس خروجي نرمافزار ليزرل ارائه خواهد شد.
ضرائب استاندارد (تخمين استاندارد)

ضرائب ( T Valueعدد معناداري)

شکل ( :)2مدل معادالت ساختاري روابط بين متغيرهاي تحقيق
. Confirmatory Factor Analysis
. Path Analysis

1
2
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شاخصهاي برازندگي زيرين براي اين تجزيه و تحليل انتخاب شدهاند (بامگراتنر و
هامبورگ1330 ،1؛ پينگ .)2664 ،2چندتا تا از اين شاخصها کامالً شاخصهاي
برازندگي هستند که برازش کلي الگو به دادهها 3را براي الگوهاي ساختاري و سنجشي با
يکديگر مورد ارزيابي قرار ميدهند (بالِن .)1313 ،4نسبت مجذور کاي يا کاي اسکوئر به
درجههاي آزادي ( ،)χ2/dfريشه ميانگين مجذور خطاي تقريبي ( ،)RMSEAشاخص
نيکويي برازش ( ،)GFIو شاخص نيکويي برازش تعديلشده ()AGFI؛ در حقيقت دو
شاخص باقيمانده شاخصهاي برازندگي تدريجي هستند و به اين معني است که آنها
الگوي هدف و مورد نظر را با برازندگي يك الگوي خط صفر يا خط مبدأ 5مقايسه
ميکنند (بامگراتنر و هامبورگ :)1330 ،شاخص برازندگي مقايسهاي ( ،)CFIو شاخص
برازش غيرنرمال ( .)NNFIجدول  2شرحي از اين شاخصها ،حدود پيشنهادي و مقادير
به دست آمده را ارائه مينمايد.
جدول ( :)2شاخصهاي برازش مدل ساختاري
مطلوبيت

مقدار

مقدار قابل اتکاء

نام كامل

شاخصها

تاييد مدل

2/2

χ2/df < 3

تاييد مدل

6/61

RMSEA ≤ 0.10

تاييد مدل

6/32

NNFI > 0.9

ChiSquare Divided to
Degrees of Freedom
Root Mean Square Error of
Approximation
Non-Normed Fit Index

χ2/df

تاييد مدل

6/36

NFI > 0.9

تاييد مدل

6/32

AGFI > 0.9

تاييد مدل
تاييد مدل
تاييد مدل

6/30
6/33
6/33

GFI > 0.9
CFI > 0.9
IFI > 0.9

Normed Fit Index
Adjusted Goodness of Fit
Index
Goodness of Fit Index
Comparative Fit Index
Incremental Fit Index

RMSEA
NNFI
NFI
AGFI
GFI
CFI
IFI

در تحقيق حاضرر  NFI=0.90 ، AGFI=0.92 ، GFI=0.96 ، RMSEA=0.07و

 NNFI=0.92بوده است ،لذا مدل تحقيق داراي برازندگي الزم بوده و کليرت آن مرورد
تأييد است چرا که  RMSEAکمتر از  %16و  GFIو  NFIنيز بيشتر از  %36بروده ،کره
1

. Baumgartner & Homburg
. Ping
3
. Model-to-data fit
4
. Bollen
5
. base line model
2
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مقادير آن در جدول زير قابل مشاهده است .مقادير بهدست آمده نشان ميدهد که مردل
مفهومي تحقيق از برازش خوبي برخوردار اسرت .برا توجره بره اينکره ميرانگين مجرذور
خطاهاي مدل ( )6/61کوچكتر از  6/16است و همچنين کايردو بره درجره آزادي ()2/2
نيز کوچكتر از  3است ،در نتيجه مدل داراي برازش و تناسب بااليي ميباشرد و نشران
دهنده آن است که روابط تنظيم شده ،بر اساس چارچوب نظرري تحقيرق منطقري بروده
است.
بررسي ارتباط ساختاري ميان متغيرها
براي بررسي رابطة بين متغير هاي مدل (مهارت فرردي ،مردل هراي ذهنري ،آرمران
مشترک ،يادگيري تيمي ،تفکر سيستمي و کارآفريني سرازماني) نيرز از تجزيره و تحليرل
چند متغيره يا رگرسيون چندگانه استفاده شده است ،که در اين راسرتا از مردل معرادالت
ساختاري و بهطور مشخص ،از مدلهاي ساختاري (تحليل مسرير) اسرتفاده شرده اسرت.
شايان ذکر است براي تأييد يا رد فرضيهها از ضرايب استاندارد و اعداد معناداري اسرتفاده
ميشود و همچنين براي کليه مسيرها ضريب اطمينان  35درصد و سطح خطرا  5درصرد
ميباشد .همانطور که در جدول  3نشان داده شده است اثر يادگيرندهگي سرازمان و هرر
پنج بعدش بر کارآفريني سرازماني معنرادار بروده و رابطرهي يادگيرنردهگري سرازمان برا
کارآفريني سازماني مستقيم است .مقدار مسيرهاي مرتبط برا فرضريه يرك (، 1-2 ،1-1
 )1-5 ، 1-4 ، 1-3با مدل هراي سراختاري برا تحليرل مسرير سرنجيده شرده و اسراس
محاسبهي آنها دادههاي حاصل از پرسشنامه ميباشد.
جدول ( :)5نتايج حاصل از مدل معادالت ساختاري
فرضيه

مسير ارتباط

H1
H1-1
H1-2
H1-3
H1-4
H1-5

يادگيرندهگي سازمان ← کارآفريني سازماني
مهارت فردي ← کارآفريني سازماني
مدل هاي ذهني ← کارآفريني سازماني
آرمان مشترک ← کارآفريني سازماني
يادگيري تيمي ← کارآفريني سازماني
تفکر سيستمي ← کارآفريني سازماني

ضريب

اعداد

استاندارد

معناداري

6/11
6/41
6/03
6/33
6/45
6/43

4/06
0/63
1/13
4/16
5/01
5/31

نتيجه
تاييد فرضيه
تاييد فرضيه
تاييد فرضيه
تاييد فرضيه
تاييد فرضيه
تاييد فرضيه
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بررسي وضعيت متغيرهاي پژوهش
در اين قسمت از تحقيق با استفاده از آزمون ميانگين يك جامعه آماري ،به بررسي
وضعيت متغيرهاي تحقيق يعني کارآفريني سازماني و ويژگيهاي سازمان يادگيرنده از
حيث مناسب بودن در جامعه پرداخته شد ،که آيا وضعيت ابعاد کارآفريني سازماني و
ويژگيهاي سازمان يادگيرنده در ميان کارکنان بانكهاي خصوصي غرب استان
مازندران مناسب ميباشد يا خير؟ نتايج در جدول ذيل آمده است ،با توجه به نتايج
آزمون هاي آماري انجام شده بر روي پرسشنامه بدست آمده از کارکنان ،ابعاد کارآفريني
سازماني از وضعيت مناسبي برخوردارند ،همچنين ميتوان دريافت که ويژگيهاي
سازمان يادگيرنده از نظر کارکنان مورد مطالعه در وضعيت مطلوب و مناسبي قرار دارد.
جدول ( :)1نتايج آزمون  Tتک نمونهاي
مقدار آزمون ()test value =3
متغيرها

آماره T

مهارت فردي
مدلهاي ذهني
آرمان مشترک
يادگيري تيمي
تفکر سيستمي
يادگيرندهگي سازمان
نوآوري
ريسك پذيري
رقابت تهاجمي
کارآفريني سازماني

16.11
3.51
0.31
11.23
16.31
14.14
0.41
3.61
11.30
12.06

درجه

سطح

اختالف

فاصله اطمينان 33درصد

آزادي

معنيداري

ميانگين

حد باال

حد پايين

223
223
223
223
223
223
223
223
223
223

6.666
6.666
6.666
6.666
6.666
6.666
6.666
6.666
6.666
6.666

6.44
6.46
6.36
6.45
6.46
6.46
6.20
6.21
6.45
6.33

6.52
6.43
6.33
6.53
6.41
6.40
6.34
6.35
6.52
6.31

6.30
6.32
6.22
6.31
6.32
6.34
6.11
6.22
6.31
6.21

بحث و نتيجهگيري
هدف اصلي پژوهش حاضر ،بررسي تأثيرگذاري و رابطه ميان ويژگيهاي سازمان
يادگيرنده و کارآفريني سازماني در بانكهاي خصوصي غرب استان مازندران ميباشد.
نتايج حاصل از نرم افزار ليزرل نشان داد ،که هر پنج بعد سازمان يادگيرنده (مهارت
فردي ،مدل هاي ذهني ،آرمان مشترک ،يادگيري تيمي ،تفکر سيستمي) ،طبق مدل
تحليل مسير ارائه شده ،بر کارآفريني سازماني اثر مثبت و معناداري دارند.
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در مورد فرضيات اصلي و فرعي تحقيق و روابط آنها ،يافتههاي حاصل از اين
پژوهش با نتايج تحقيقات حسيني نسب و همکاران ( ،)1313ماسينگهام و ديمنت
( ،)2663روبِلو و گومز (  ،)2661اسميت ( ،)2661هونگ چانگ ( ،)2664لرنر و هابر
( ،)2666سايني ( ،)2664همجهت و هماهنگ است .يعني يافتههاي تحقيقات فوق،
فرضيه پژوهش حاضر را تاييد ميکند.
با توجه به شدت رقابت در بازارهاي جهاني ،سرعت جهاني شدن و رشد سريع فن-
آوري در سالهاي اخير ،نوآوري به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير براي هر شرکت
قلمداد ميشود ،لذا سازمانهاي تجاري و خصوصي نه تنها بايد به منظور دستيابي به
موفقيت بازار و پايداري در مزيت رقابتي ،به دنبال کشف فرصتهاي جديد باشند ،بلکه
بايستي توسعه محصوالت و بازارها را در کانون توجه خود قرار دهند .کارآفرينان و
شرکتهاي کارآفرين ،همگام با تغييرات گام برميدارند و ميکوشند فرصتهاي
ايجادشده در جريان اين تغييرات را کشف و بهرهبرداري کنند .همگامي با تغييرات،
مستلزم بستر فرهنگي مناسب و وجود سطح بااليي از يادگيرندگي سازماني و فردي
است ،که به تغيير ارزش ميدهد و از آن استقبال ميکند .بستري که ميتواند در صورت
لزوم ،رهيافتها و عملکردهاي سنتي و قديمي را کنار گذارد و رهيافتهاي نويني را
برگزيند ،که با توجه به آن بتوان به اهداف سازماني نائل آمد.
بر اساس آنچه که عنوان ارتباط بين ويژگيهاي سازمان يادگيرنده (مهارت فردي،
مدلهاي ذهني ،آرمان مشترک ،يادگيري تيمي ،تفکر سيستمي) و کارآفرينيسازماني
وجود دارد ،و طبيعتاً تقويت اين ارتباط ميتواند به افزايش کارايي و اثربخشي بهتر
کارکنان و سازمان کمك نمايد .پيشنهادهاي مشروحة ذيل در اين زمينه ارائه ميشود:
 .1با توجه ارتباط مستقيم و معنيدار کارآفريني سازماني و يادگيرندگي سازماني ،در اين
پژوهش پيشنهاد ميگردد که از طريق ايجاد فرصتهاي قابل توجه براي يادگيري
نسبت به افزايش سطح آگاهي کارکنان توجهويژهاي صورت گيرد ،به عبارت ديگر اين
فرصتها ميتواند شامل برنامههاي آموزشي ضمن خدمت ،سخنرانيها ،کنفرانسهاي
ويديويي ،برنامههاي ماهانه ،و دورههاي آموزشي ضمن خدمت باشد.که با تمرکز بر
يادگيري ميتوان رابطة جديدي با کارکنان ايجاد نمود و باورهاي خود را به آنها و
يادگيريشان نشان داد و فضايي اطمينان بخش ،حمايتي و جذاب براي ايجاد
کارآفريني سازماني فراهم نمود .در چنين وضعيتي ،يادگيرندهگي موجب بروز عکس-
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العملها ،ديدگاهها ،عقايد و افکار جديدي ميشود که ميتواند در سرتاسر سازمان به
عمل (کارآفريني سازماني) تبديل گردد.
 .2با اصالح ساختار سازماندهي مناسب ،فرصت يادگيري سازماني براي کليه افراد شاغل
در سازمان فراهم آيد.
 .3مديران سازمان تا حد امکان از کارکنان توانمند و شايسته در پستهاي تخصصي
استفاده نمايند .تا از اين طريق فعاليتهاي آموزشي با کمترين اشکال و به نحو
احسن انجام گيرند و چنانچه قرار گرفتن افراد در پستهاي خاصي نياز به تعهد ويژه
دارد ،از طريق برگزاري دورههاي آموزشي مختلف ،قابليتهاي فردي آنان را افزايش
و امکان ارتقاي کارآفريني سازماني بانکي را فراهم آورد.
 .4ايجاد و برقراري روحيه همکاري و ارتباط متقابل ميان کارکنان به گونهاي که
کارکنان احساس يگانگي کنند تا از اين طريق فرصت يادگيري تيمي فراهم آيد.
جهت دستيابي به اين مهم ،مديريت بانکي الزم است فعاليتها را در قالب فرهنگ
ارتقاي کارآفريني سازماني عملياتي نمايد که از اين طريق ارتباط و همکاري متقابل
ميان افراد را در راستاي عدالت سازماني برقرار نمايد.
 .5با استفاده از فرصتهاي سازماني شرايط يادگيري سازماني به همراه ارتقاي مشارکت
اعضا براي ارتقاي کيفيت يادگيري مهيا شود.
 . 0با توجه به جايگاه ويژه آموزشي در دين اسالم الزم است که مديريت بانکي براي
ارتقاي کارآفريني سازماني تالش فراواني انجام دهند.
 .1سياستگذاري و تدوين هنجارهاي شرکت در راستاي يادگيرندگي سازمان و توسعه
ابعاد آن.
 .1تدوين استراتژيها و خط مشيهاي مورد نياز براي اجراي يادگيرندگي سازمان و
توسعه ابعاد آن.
موضوع اين پژوهش ،مطالعه ارتباط بين يادگيري سازماني و کارآفريني سازماني در
بخش موسسات و بانكهاي خصوصي است .بنابراين ،تفاوتهاي وضعي سازمانهاي
بخش بانکي و مالي با ديگر بخشهاي توليدي ،امکان تعميم يافتهها را مشکل ميسازد.
گردآوري دادهها برمبناي پرسشنامه محدوديت ديگر اين پژوهش است .از آنجاييکه
پرسشنامه ادراک افراد از واقعيت را ميسنجد ،نبايد اين احتمال را ناديده گرفت که اين
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ادراک کامالً با واقعيت تطبيق پيدا نکند .عدم همکاري برخي از بانكها در پاسخ دادن
به سواالت خود باعث کم شدن بيش از پيش حجم نمونه گرديد.
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