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(تاريخ دريافت1400/01/01 :؛ تاريخ پذيرش)1400/04/17 :

چکیده
يادگيری زدايی سازمانی توجه محققان بسياری را معطوف خود نموده است و اين مهم به عنصر مهم نوآوری و فرآيندهای
تغييرات پايدار فردی و سازمانی تبديل شده است .هدف پژوهش حاضر شناسايی پيامدهای يادگيریزدايی سازمانی با
استفاده از روش فراترکيب است .در راستای اين روش پس از فيلتر مقاالت ،در نهايت تعداد  40تحقيق که بطور مستقيم به
موضوع پيامدهای يادگيریزدايی سازمانی پرداخته بودند وارد مرحله تحليل در نرمافزار مکس کيودا شدند .پس از مرحله
تلفيق تعداد  28رمز متمايز شناسايی ،و از بين رمزهای شناسايی شده رمزهای؛ خروجیهای نوآوری با  6ارجاع ،يادگيری
مجدد و انعطافپذيری سازمانی با  4ارجاع ،و نوآوری راديکال و عملکرد کلی با  3ارجاع به ترتيب باالترين تعداد ارجاعات را
در متون پژوهشی داشتند .در سطوح انتزاع باالتر رمزها در قالب  11مفهوم و در نهايت در قالب  6مقوله (توانمندیهای
نوآورانه ،ارتقاء موضع رقابتی در زنجيره ارزش ،کارآفرينی سازمانی ،چابکی و تحول سازمانی ،مديريت دانش مشارکتی ،و
توانمندسازی منابع انسانی) قرار داده شدند.
کلیدواژهها :يادگيریزدايی ،پيامد ،فراترکيب.
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مقدمه
دانش بشری ناشی از ساخت اجتماع میباشد .سيستمهای اجتماعی تغيير میکنند ،دانش نيز رشد و
همزمان کهنه میگردد .در دهه هفتاد نگرانی افراد و سازمانها اين بوده که چگونه میتوان خوب ياد
گرفت و در دهه نود اين بود که چگونه بتوان سريعتر و بيشتر آموخت؛ اين در حالی است که چگونه
میتوان يادگيریزدايی کرد به چالش فعلی سازمانها بدل شده است ( .)1بسياری از محققان اذعان
داشتهاند که مفهوم يادگيریزدايی برای اولين بار توسط هدبرگ )1981( 1معرفی شده است .تعريف
هدبرگ از فرآيند يادگيری سازمانی بر اساس ديدگاه محرک  -پاسخ بدين صورت است که سازمانها
برای تشخيص محرکات محيطی و دادن پاسخهای مناسب ،محيط خود را پايش و روابط على آن را
استنتاج مینمايند .يادگيریزدايی از اين منظر فرآيندی میباشد که به کمک آن دانش به منظور ارائه
پاسخها و نقشههای ذهنی نو از بين میرود .برخی از محققان معتقدند يادگيری و يادگيریزدايی
سازمانی دو روی يک سکه هستند که با تکميل همديگر مطابق ديدگاه ،بعنوان دو پديده درهم تنيده
به ايجاد تغييرات سازمانی کمک میکنند(به نقل از  .)2سازمانها بايد هميشه در حال يادگيری
چيزهای جديد باشند .سازمانها تنها از طريق رها کردن قواعد قديمی و منسوخ گذشته قادر خواهند
بود خود را با محيط متغيير انطباق دهند .آنها قبل از ورود به يادگيری موارد جديد الزم میباشد
ديدگاهها و رويههای قبلی را يادگيریزدايی نمايند بعبارتی روند يادگيریزدايی يادگيری را نيز شامل
میشود ( 3و .)4
هدبرگ اين تئوری را مطرح کرد که دانش رشد میکند ،و همزمان با تغيير واقعيت منسوخ میشود.
بر اساس نظر هدبرگ ،دانشی که منسوخ میشود بايستی مجددا تجديد گردد ،در غير اينصورت سازمان
ممکن است موقعيت رقابتی خود را تحت شرايط متالطم و متغير محيطی از دست بدهد .در مطالعه
هدبرگ ،اصطالح يادگيریزدايی برای تشريح فرآيند پاکسازی باورها ،روالها و روتينهای سازمانی
قديمی شامل؛ دانش ،مدلها ،ارزشها و هنجارها ،دستورالعملهای استاندارد عملياتی ،سيستمهای
مديريتی و فنی ،قابليتها و مکانيسمهای به اشتراکگذاری اطالعات که ديگر توان رويارويی با چالش-
های فعلی را ندارند ،بکار رفته است (به نقل از  .)5نيستروم و استارباک )1984( 2در بسط مفهوم مطرح
شده توسط هدبرگ پيشنهاد کردند که سازمانها قبل از امتحان ايدههای جديد بايد ابتدا از طريق
تشخيص عدم کفايت آنها و سپس دور انداختن آنها ،ايدههای قديمی را فراموش و از ياد ببرند .آنها
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همچنين يادگيریزدايی را بعنوان فرآيندی مقدم بر يادگيری ،مفهومسازی نمودند (به نقل از .)6
اصطالح يادگيریزدايی تعمدی اشاره دارد به توسعه ظرفيتهای جديد تطبيقی در سطح سازمان که
يادگيری مجدد را تسهيل مینمايند ( .)7يادگيریزدايی قادر است تمام موقعيتهايی که مانع يادگيری
و يا چالش انطباق سازمان با محيط است را کاهش دهد .بعالوه يادگيریزدايی نه تنها از مقاومت و عدم
انعطافپذيری سازمان جلوگيری مینمايد بلکه فرايندهای تغيير ،انطباق و همچنين خلق شيوههای
بهبود رقابتپذيری و موفقيت را تسريع میبخشد (.)8
با وجود توجه روزافزون به مفاهيم يادگيری سازمان و سازمان يادگيرنده ،لکن مفهوم يادگيریزدايی
سازمانی عليرغم اهميت بسيار آن در عصر پر تالطم دنيای کسب و کار امروز مغفول مانده است .بهويژه
در داخل کشور ،مطالعات اندکی در اين خصوص صورت گرفته است ( 9و 10و 11و 12و  .)13اين در
حالی است که در خارج از کشور ،محققان متعددی در مورد يادگيریزدايی سازمانی مطالعاتی را به
انجام رساندهاند .پژوهش حاضر درصدد است که گامی هر چند کوچک در راستای غنا بخشی به ادبيات
اين موضوع مهم بردارد .در اين راستا با کمک رهيافت فراترکيب ،تمامی پيامدهای يادگيریزدايی
سازمانی در قالب الگويی جامع ارائه گرديده است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
افراد و سازمان ها پيش از اينکه کار يا مفهومی را بياموزند ،ابتدا بايد آنچه را که فکر میکنند میدانند؛
يادگيریزدايی نمايند .افراد غالبا باورها ،عقايد و روالهای خود را برای مدتی طوالنی حفظ میکنند و
تنها در صورت شکست ،متقاعد میگردند آنها را کنار گذاشته و پارادايمهای جديد را قبول کنند.
سازمانها نيز در برابر باورها و روشهای نو مقاومت میکنند و برای نگهداشت باورها و روالهای
مرسوم ،آنها را در قالب منطقی و منسجم -خط مشیها قرار میدهند و اين ساختار به عدم انعطاف-
پذيری آنها منتج میگردد ،در حالیکه انعطافپذيری و تغيير ،ضرورت کسب و کار محسوب شده و
يادگيریزدايی از انعطافناپذيری ممانعت مینمايد ( .)14اکنون يادگيریزدايی به عنصر مهم تغيير
پايدار و نوآوری تبديل شده است .مبرهن است که باوجود تغييرات مستمر ،فزاينده و شتابان ،شيوههای
متداول فراموشی و فراگذاری کافی نباشند .يادگيری و يادگيریزدايی فرآيندهايی برای ايجاد تغييرات
فردی و سازمانی محسوب میشوند ،يادگيری وقتی صورت میگيرد که ابتدا يادگيریزدايی انجام پذيرد
(.)15
موضوع يادگيری زدايی سازمانی توجه محققان متعددی را در سراسر دنيا به خود جلب کرده است.
اين محققان در مطالعات خود ،عموما به پيامدهای يادگيریزدايی پرداختهاند .هرچند در مطالعات
محدود و انگشتشماری به عوامل پيشبين يادگيریزدايی از قبيل :بازخورد عملکردی ( ،)16پياده-
سازی فناوری جديد ( ،)17جهتگيری کارآفرينانه ( ،)18قصد ( ،)19تالطم محيطی ( ،)20 ،18مربی-
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گری ( ،)16و  ...اشاره شده است ،با توجه به اينکه تمرکز پژوهش حاضر بر کارکردها و پيامدهای اين
مهم است لذا در ادامه به برخی از جديدترين مطالعات انجام شده همراه با اشارهای مختصر به يافتههای
آنها پرداخته شده است.
پارک و کيم ( )2020در مطالعه خود نشان دادند که سازمانهايی که در کل فرآيند يادگيریزدايی
درگير شدهاند ،برای ارتقا و ترويج تغييرات الزم ،و تقويت مهارتها و برای اکتساب دانش جديد و روال-
های مورد نياز کارکنان ،يادگيریزدايی را آغاز میکنند .يافتهها بيان میکنند که توسعه منابع انسانی
در پشتيبانی از آگاهی کارکنان نسبت به نياز به ايجاد تغييرات در فرآيند يادگيریزدايی ،نقش مهمی را
ايفا ،و همچنين فرآيندهای دور انداختن روالها و روتينهای قديمی و ارتقا يادگيری مجدد دانش
جديد را تسهيل میکند ( .)21ليو و همکاران ( )2020با بررسی  238توليدکننده چينی دريافتند که
تالطم محيطی و جهتگيری کارآفرينانه دو پيشبين يادگيریزدايی سازمانی بوده و رابطه معنادار
مثبتی با هم دارند .عالوه بر اين يادگيریزدايی سازمانی محرک حياتی مهمی برای ايجاد نوآوری
راديکال محسوب میشود ( .)18با کمال تعجب يافتههای مطالعه بورت و نير ( )2020نقش يادگيری-
زدايی به جای يادگيری به عنوان مکانيسمی کليدی که منجر به ظهور آيندهنگری استراتژيک در فرايند
برنامهريزی سناريو میشود را نشان داد .تأمل بيشتر در مورد فرآيند يادگيریزدايی آشکار ساخت که
اين مقوله شامل رها کردن يا مسکوت کردن مفروضات عميق است که به نوبه خود ناخواسته و بطور
خودبخودی منجر به آيندهنگری استراتژيک میشود (.)22
ونگ و همکاران ( )2019در مطالعه برروی  233بنگاه اقتصادی در چين به اين نتيجه رسيدند که
يادگيریزدايی عامل توانمندساز انعطافپذيری استراتژيک است .به ويژه هر دو مورد يادگيریزدايی
فردی و يادگيریزدايی سازمانی دارای اثر مثبت بر انعطافپذيری استراتژيک هستند ( .)23کالمر و
گلدنبرگ ( ،)2019به عدم توانايی در يادگيریزدايی و فراموشی غيرارادی بعنوان دو عامل برجسته
مانع نوآوری اشاره کرده اند .ناتوانی در مديريت اين دو عامل باعث هدر رفت منابع مهم ،عدم ظهور
نوآوری و تنشهای درون تيمی میشود .مديريت از دست دادن دانش با ارتقاء يادگيریزدايی و کاهش
فراموشی به افزايش خالقيت و انعطافپذيری ،احتمال باالتر تحقق اهداف نوآورانه ،افزايش کارآئی و
تقويت دانش موجود منجر میشود ( .)24نتايج حاصل از مطالعه دلشاب و صادقی بروجردی ()2018
نشان داد که بين کليه ابعاد يادگيریزدايی و ابعاد مديريت دانش رابطه معناداری وجود دارد .عالوه بر
اين ،الگوی تأثير يادگيری زدايی بر مديريت دانش ،و همچنين مدل تأثير ابعاد اين دو متغير بر هم از
برازش مناسبی برخوردار است ( .)25آلدو رويز و همکاران ( )2017در مطالعه تعداد  112شرکت
پذيرفته شده در بازار بورس اسپانيا با استفاده از مدليابی معادالت ساختاری دريافتند که مديران جهت
خلق سرمايه انسانی به توسعه زمينه برای فرايند يادگيریزدايی جهت ارتقا عملکرد سازمانشان نياز
دارند ( .)26ونگ و همکاران ( )2017در پژوهشی به اين نتيجه رسيدند که يادگيریزدايی سازمانی
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تأثير مستقيمی در انتقال دانش ندارد .در مقابل ،سازگاری دانش و روتينها را ترويج میکند که انتقال
دانش را تسهيل مینمايد .سازگاری دانش و روالها مکانيسمهای مختلفی در انتقال دانش دارند .بهويژه
هرچه سازگاری باالتر باشد ،انتقال دانش به شيوه مؤثرتری صورت میپذيرد .وقتی سازگاری دانش در
سطح متوسط باشد ،اثربخشی انتقال دانش در حد بهينه خواهد بود (.)27
خروجی مطالعه ونسلی و سگارا ناوارو ( )2015بر روی  164هتل در اسپانيا نشان داد که خلق و
انتشار دانش و ايجاد ساختاری برای موفقيت بنگاه اقتصادی در طوالنی مدت نيازمند توسعه و پياده-
سازی زمينههای يادگيریزدايی در سازمان است ( .)7سگارا ناوارا و همکاران ( )2015در مقاله خود
چارچوبی برای مدل سازی چگونگی کاهش دانش نامناسب به منظور تقويت فرهنگ تعادل بين کار و
زندگی ارائه نمودند .اين ايده بر اين اساس استوار است که وجود بستری برای يادگيریزدايی که
موجب بهروزرسانی دانش میشود ،احتماالً برای شرکتهای کوچک و متوسطی که در تالش هستند
فرهنگ تعادل بين کار و زندگی را پياده سازی کنند ،ضروری باشد .فرضيات مدل تحقيق با استفاده از
روش مدل سازی معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است ،که با تجزيه و تحليل عاملی 229
شرکت کوچک و متوسط در صنعت فلزات اسپانيا تأييد شده است .يافتهها نشان داد که به منظور
تقويت فرهنگ تعادل بين کار و زندگی و در نتيجه تأثير مثبت بر نتايج مرتبط با نوآوری ،شرکتهای
متوسط و کوچک با چالش بسترسازی يادگيریزدايی برای خنثی کردن اثرات منفی دانش منسوخ
شده و تسهيل جايگزينی اين نوع دانش مواجه هستند ( .)28يانگ و همکاران ( )2014با تمايز بين دو
بعد يادگيری زدايی سازمانی ،تاثير آن را بر روی نوآوری راديکال در صنايع با فناوری باال شامل 193
شرکت فعال در زمينه نيمه هادیها ،ارتباطات از را دور ،و اپتوالکترونيک مورد مطالعه قرار دادند.
يافتههای پژوهش آنها نشان داد که بعد تغيير يادگيریزدايی دارای تأثير مثبت بر نوآوری راديکال
است در حالیکه بعد فراموشی آن ،تاثير منفی بر نوآوری راديکال دارد (.)5
ژائو و همکاران ( )2013در تحقيق خود دريافتند که يادگيریزدايی سازمانی و يادگيری مجدد
سازمانی از عوامل ضروری برای مديريت دانش پويا هستند .يادگيریزدايی سازمانی با دور انداختن
دانش قديمی و بی فايده بطور مثبتی بر مديريت دانش پويا تأثير میگذارد ،در حالیکه يادگيری
مجدد سازمانی با اکتساب دانش جديد در مديريت دانش پويا تأثير مثبت دارد .دو مقوله يادگيری-
زدايی سازمانی و يادگيری مجدد سازمانی در رابطه با مديريت دانش پويا دارای همافزائی هستند (.)7
سگارا ناوارا و همکاران ( )2010در تحقيق خود با انجام يک مطالعه تجربی بر روی  127شرکت
فعال صنعت هتل داری در اسپانيا ،بر يادگيری و تأثير آن بر دانش زيست محيطی متمرکز شدند.
يافتهها حاکی از آن است که فرايند يادگيریزدايی برای تحکيم و تثبيت ادراک ظهوريافته يک مرحله
واسطه ای بين فراموشی دانش قديمی و استفاده از دانش جديد زيست محيطی است .در نتيجه مهم
است که مديران زمينههای مناسب يادگيریزدايی را برای حمايت از گشودگی افراد نسبت به ايدههای
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جديد و آگاهیهای زيست محيطی فراهم کنند ( .)29آکگون و همکاران ( )2007در مقاله خود به
بررسی روابط ميان ابتکار تيمی ،يادگيریزدايی ،موفقيت توسعه محصول جديد و آشفتگی محيطی
پرداختند .با بررسی  197پروژه توليد محصول جديد ،دريافتند که ( )1تالطم محيطی اثر مثبت بر
يادگيریزدايی تيم دارد )2( ،يادگيریزدايی تيم بطور همزمان ،ابتکار تيمی را تحريک میکند)3( ،
ابتکار تيم با بهره مندی از دانش جديد اکتسابی بر موفقيت توسعه محصول جديد تأثير میگذارد (.)14
نتايج مطالعه بيکر و همکاران ( )2006نشان میدهد که سازمانهای بزرگتر نسبت به سازمانهای
کوچکتر به يادگيریزدايی توجه بيشتری مینمايند .همچنين سازمانهايی که نيروی کاریشان گردش
شغلی بيشتری را تجربه مینمايند نسبت به سازمانهای با نيروی کار با ثبات باالتر ،کمتر بر مقوله
يادگيری زدايی سازمانی متمرکز هستند .مربيگری و بازخورد عملکرد بعنوان متداولترين روش تقويت
يادگيری و يادگيریزدايی گزارش شدهاند .همچنين تحقيق سگارا -ناوارا و دوهورست ( )2006نشان
داد که يادگيریزدايی سازمانی هيج نقشی در ايجاد سرمايه رابطهای در سازمان ندارد (.)16
الزم بذکر است که بدليل تعدد مطالعات صورت گرفته در حوزه يادگيریزدايی سازمانی ،مجال ذکر
همه آنها در اين گفتار نيست ،لذا خالصهای از مهمترين يافتههای تحقيقات انجام شده به همراه ذکر
منابع آنها در جدول شماره  1آورده شده است.

جدول  .1خالصه پیشینهپژوهی پیامدهای یادگیریزدایی در سازمان بر اساس منابع
عوامل شناسایی شده به

منابع

عنوان پیامد

عوامل شناسایی شده به

منابع

عنوان پیامد
چابکی سازمانی

][11

نوآوری راديکال

][18], [5], [23

][30

موفقيت سازمانی

][6

مزيت رقابتی

قابليت کارآفرينانه

][47

توسعه منابع انسانی

][21], [12

تغيير پايدار

][15

انعطافپذيری سازمانی

ظرفيت جذب

][7

خلق دانش مشارکتی

[20], [23],
][24], [34
][35], [36

جستجوی دانش

][19

نوآوری تدريجی

][23], [37

توسعه موفق محصول جديد

][24], [14

خلق ارزش عالی برای مشتريان

][48

ايجاد تغييرات (در باورها و
روالها)

][14], [38

انعطافپذيری استراتژيک

][4
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ايجاد فرهنگ تعادل بين کار و
خانواده

][28

خالقيت کارکنان

[41], [42],
][24

تسريع نوآوری

][43

انتقال دانش

][44], [45

کيفيت خدمات

][46

عملکرد کلی

[31], [32],
][26

يادگيری مشارکتی

][50

يادگيری مجدد (اکتساب دانش
جديد)

[8], [24],
][39], [40

مديريت عملکرد کسب و کار

][51

مديريت دانش

[25], [27],
][8
][49

خروجیهای نوآوری

[30], [31],
[32], [15] ,
][24],, [28
منبع :مطالعات پژوهش حاضر
ارتقا
محتوی

ظرفيت

ذخيرهسازی

روششناسی پژوهش
اين تحقيق از نظر هدف ،توسعهای و از نظر ماهيت دادهها و سبک آناليز در گروه تحقيقات کيفی و بر
مبنای روش جمعآوری دادهها ،اسنادی است .تحقيق حاضر از لحاظ روش انجام پژوهش ،تحليلی-
توصيفی میباشد و دادههای پژوهش با استفاده از روش فراترکيب جمعآوری و تحليل شدند .جامعه
آماری تحقيق حاضر همه پژوهشهای منتشرشده در پايگاههای اطالعاتی علمی معتبر داخلی و خارجی
هستند که بر اساس کليدواژههای تعريف شده برای دستيابی به نمونهای که اشباع نظری را موجب
شود ،مورد پيمايش قرار گرفتهاند .بدين ترتيب روش نمونهگيری در اين پژوهش ،نمونهگيری نظری
میباشد .الزم بذکر است که برای جستوجوی کليدواژهها همه پژوهشهای انتشار يافته تا سال 2020
مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتهاند .روايی نظريهای ،مبنای روايی اين تحقيق بوده که به منظور
دستيابی به آن از ابزارهای تکثرگرايی نظری ،مطالعه ميدانی گسترده ،و کاربرد نظر خبرگان استفاده
شده است .آزمون کاپای کوهن ،مبنای سنجش پايايی در اين پژوهش است که نتايج آن در تحليل
فراترکيب ارائه شده است .از روش فراترکيب جهت تحليلهای کيفی تحقيق بهره گرفته شد که در
ادامه به تفصيل به تشريح تکنيک فراترکيب پرداخته شده است.
فراترکيب نوعی مطالعه کيفی است که اطالعات و يافتههای مستخرج از مطالعات کيفی ديگر را با
موضوع مرتبط و مشابه مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد .فراترکيب تنها مرور يکپارچه اصول کيفی
مورد يا تجزيه و تحليل داده ثانويه و داده اصلی از مطالعات منتخب نيست ،بلکه آناليز يافتههای اين
مطالعات است .مر احل اصلی تکنيک فراترکيب از ديدگاه سندلوسکی و بارلوس ( )2007به شرح ادامه
است -1 :تنظيم سؤال پژوهش  -2بررسی سيستماتيک اصول  -3جست وجو و انتخاب پژوهشهای
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مناسب  -4استخراج اطالعات از پژوهشها  -5تجزيه ،تحليل و ترکيب يافتهها  -6کنترل کيفيت -7
ارائه يافتهها.
نتایج حاصل از تحلیل فراترکیب
همان گونه که بيان شد ،تحليل فراترکيب دربردارنده هفت گام است .در اين بخش نتايج مربوط به هر
يک از گام های اين تحليل به تفصيل در ادامه ارائه شده است .تنظيم سؤاالت پژوهش ،گام اول تحليل
فراترکيب است .طرح سؤاالت پژوهش در تحليل فراترکيب با سؤال درباره شناسايی ماهيت موضوع
پژوهش که هدف اصلی اجرای تحليل است ،آغاز میگردد .پس از آن با مشخص کردن دامنه پژوهش
در قالب جامعه مطالعه ،از محدوده زمانی و چگونگی سنجش پرسش مینمايد و قبل از شروع مراحل
بعدی پژوهش ،چارچوب کلی آن را مشخص میکند .اين يکی از نقاط قوت تحليل فراترکيب است؛ زيرا
ضمن ايجاد ديد جامع به محقق کمک مینمايد که از چارچوب پژوهش خارج نشود و بر مبنای اهداف
تعيين شده ،پژوهش را به جلو ببرد .پرسشها و پاسخ های ذکر شده در جدول شماره  2ارائه شده
است.
جدول .2سؤاالت پژوهش -تحلیل فراترکیب
پرسشهای پژوهش

شاخصها
چه چيزی )(what

پيامدهای يادگيری زدايی سازمانی کدامند؟

جامعه مطالعه )(who

جامعه مطالعه برای دستيابی به اين عوامل چيست؟

محدوده زمانی)(when

پيامدهای مربوط به چه دوره زمانی بررسی و جستوجو شد؟

چگونه )(how

چه روشی برای فراهمسازی مطالعات استفاده شده است؟
پاسخها

چه چيزی )(what

شناسايی پيامدهای يادگيریزدايی سازمانی از طريق پيشينهپژوهی

جامعه مطالعه )(who

همه پايگاههای داده علمی قابل استناد

محدوده زمانی)(when

کليه پژوهشهای منتشرشده تا سال  2020در همه پايگاههای اطالعاتی

چگونه )(how

دادههای کيفی با روش تحليل اسناد آناليز شدند.

در گام بررسی نظاممند اصول پژوهشی ،برای جستوجوی متون تحقيقاتی از کليدواژههای مختلفی
بهره گرفته شد .برای دستيابی به اشباع نظری و جلوگيری از هرگونه محدوديتی که منجر به کاستی در
پيشينهپژوهی شود ،در اين تحقيق هيچگونه محدوديت زمانی جستوجو لحاظ نگرديد و کليه
پژوهشهای انتشاريافته تا سال  2020ميالدی مورد مداقه قرار گرفتند.
در گام جستوجو و انتخاب پژوهشها و تحقيقات مناسب ،بايد به اين سؤال پاسخ داد که آيا
مقاالت دريافتی با سؤاالت تحقيق متناسب هستند يا نه؟ بدين منظور اين مقاالت چندين بار بازبينی

248

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال هشتم ،شماره  ،30پاييز 1400

می گردند و در هر بازبينی معموال محقق چند مقاله را رد مینمايد .روش ارزيابی حياتی کسپ ،ابزاری
است که برای ارزيابی کيفيت پژوهشها در اين مرحله استفاده شده که در شکل شماره  1مراحل
اجرای اين روش و انتخاب منابع منتخب آورده شده است.
تعداد کل منابع يافت شده= 115
منابع ردشده -عنوان= 46
تعداد منابع برای بررسی چکيده= 69
منابع ردشده -چکيده= 16
تعداد منابع بررسی محتوی کامل= 53
منابع ردشده -محتوی= 8
تعداد منابع بررسی اطالعات استناد= 45
منابع ردشده – کامل نبودن اطالعات استنادی= 5

تعداد منابع نهايی= 40
شکل .1مراحل فیلتر مقاالت

در گام استخراج اطالعات از تحقيقات ،بعد از انتخاب مقاالت و منابع برگزيده نوبت به استخراج رمزها از
مستندات و مقاالت در دو مرحله می رسد .در مرحله اول رمزهای کلی موجود در متن از طريق نرمافزار
مکس کيودا شناساي ی شده است .متون و جمالت معنايی شناسايی شده در پيشينه کاوی (جدول )1
وارد مکس کيودا و رمزگذاری شدند .در مرحله دوم ،رمزهای حاصل با استفاده از نرمافزار واکاوی و
مورد مداقه قرار گرفتند .ضمن اينکه در اين مرحله عالوه بر سنجش فراوانی نسبی رمزها ،رمزهای هم
خانواده نيز مورد شناسايی قرار گرفتند .نتايج اين دو مرحله بطور خالصه در جدول شماره  3ارائه شده
است.
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جدول  .3رمزهای شناسایی شده و جدول فراوانی -خروجی مکس کیودا
رمز

فراوانی

فراوانی
نسبی

نوآوری راديکال

خروجیهای
نوآوری

3

%5/66

تسريع نوآوری

موفقيت سازمانی

مديريت
عملکرد کسب
و کار

1

%1/88

کيفيت خدمات

عملکرد کلی

مديريت
عملکرد کسب
و کار

3

%5/66

6

/32
%11

خلق ارزش عالی
برای مشتريان
ظرفيت
ارتقا
ذخيرهسازی
محتوی

1

%1/88

مديريت عملکرد
کسب و کار

1

1

%1/88

چابکی سازمانی

1

%1/88

2

%3/77

مزيت رقابتی

1

%1/88

ايجاد تغييرات
(در باورها و
روالها)

تغييرات پايدار

2

%3/77

توسعه
انسانی

2

%3/77

يادگيری مجدد
(اکتساب دانش
جديد)

مديريت دانش

4

%7/54

انعطافپذيری
سازمانی

4

%7/54

انعطافپذيری
استراتژيک

چابکی
سازمانی

1

%1/88

خلق
مشارکتی

2

%3/77

خالقيت کارکنان

توسعه منابع
انسانی

3

%5/66

نوآوری تدريجی

2

%3/77

انتقال دانش

مديريت دانش

2

%3/77

مديريت دانش

3

%5/66

يادگيری
مشارکتی

1

%1/88

قابليت
کارآفرينانه

1

%1/88

ايجاد فرهنگ
تعادل بين کار و
خانواده

1

%1/88

تغيير پايدار

1

%1/88

خروجیهای
نوآوری

رمز همخانواده

رمز هم-
خانواده

ظرفيت جذب
جستجوی دانش

مديريت دانش

موفق
توسعه
محصول جديد

رمز

خلق ارزش
عالی برای
مشتريان

ظرفيت
جذب

منابع

چابکی
سازمانی

دانش
خروجیهای
نوآوری

فراوانی

فراوانی
نسبی

1

%1/88

1

%1/88

1

%1/88

1

%1/88

%1/88
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منبع :مطالعات پژوهش حاضر

در مرحله تجزيه تحليل و ترکيب يافتهها ،مفاهيم و موضوعات شناسايی میگردند .برای شناسايی
آنها از دو اصل بنيادی؛ اصل تمايز معنايی ،و اصل تکميل سواالت پژوهش بهره برده شده است .بر
مبنای دو اصل مزبور ،مفاهيم و در سطح باالتری موضوعات پژوهش شناسايی شدند (جدول شماره .)4
در اين مرحله رمزهای استخراجی در قالب  11مفهوم ،و مفاهيم شناسايی شده در سطح باالتری از
انتزاع در قالب  6مقوله طبقهبندی گرديدند.
جدول  . 4مفاهیم و موضوعات شناسایی شده در فراترکیب
رمزها

مفهوم (تم)

موضوعات (مقولهها)

نوآوری راديکال
نوآوری تدريجی

نوآوری

خروجیهای نوآوری
تسريع نوآوری

توانمندیهای نوآورانه

تسريع نوآوری

موفقيت سازمانی
عملکرد کلی

مديريت عملکرد کسب و کار

مديريت عملکرد کسب و کار
توسعه موفق محصول جديد

توسعه موفق محصول جديد

ارتقاء موضع رقابتی در زنجيره ارزش

مزيت رقابتی
کيفيت خدمات

خلق مزيت رقابتی

خلق ارزش عالی برای مشتريان
قابليت کارآفرينانه
ايجاد تغييرات (در باورها و روالها)
تغيير پايدار

قابليتهای کارآفرينانه
تحول سازمانی

انعطافپذيری استراتژيک
انعطافپذيری سازمانی

کارآفرينی سازمانی

چابکی و تحول سازمانی
چابکی سازمانی

چابکی سازمانی
جستجوی دانش
يادگيری مجدد (اکتساب دانش جديد)
انتقال دانش

مديريت دانش

مديريت دانش

مديريت دانش مشارکتی

خلق دانش مشارکتی
يادگيری مشارکتی
ظرفيت جذب

شبکهسازی دانش
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ارتقا ظرفيت ذخيرهسازی محتوی
خالقيت کارکنان
ايجاد فرهنگ تعادل بين کار و خانواده

توانمندسازی منابع انسانی

توانمندسازی منابع انسانی

توسعه منابع انسانی
منبع :مطالعات پژوهش حاضر

در گام ششم جهت ارزيابی کيفيت ،آزمون پايايی از طريق ضريب کاپای کوهن مورد سنجش قرار
گرفته است .بدين ترتيب نتايج در اختيار يکی از خبرگان قرار میگيرد تا از طريق شاخص کاپا مورد
بررسی قرار گيرد .جدول شماره  6معرف جدول توافقی ميان کدگذاری يکی از خبرگان و محققين در
رابطه با متون مورد مطالعه است .با توجه به عدد معناداری  0/001و مقدار ضريب کاپا ()0/701
شاخص مزبور مورد پذيرش قرار میگيرد .الزم بذکر است که از ضريب کاپا تحت عنوان مالک ارزيابی
درونی نيز ياد میشود .محققين بر اين باورند چنانچه مقدار اين ضريب باالتر از  0/6باشد ،اين ضريب از
مقدار قابل قبول و خوبی برخوردار است.
جدول -5آزمون توافق میان نگارندگان و یکی از خبرگان
تعداد مشاهدات معتبر

مقدار

انحراف معيار برآوردی

برآورد Tb

سطح معناداری )(sig

درجه توافق کاپا

0/701

0/169

4/173

0/001

یافتههای پژوهش
در مرحله نهايی از تحليل فراترکيب نتايج تحليل و الگوی استخراجی ارائه میگردد .براساس نتايج ،در
اين پژوهش  11مفهوم و در سطح باالتر  6مقوله بعنوان کارکردهای يادگيریزدايی سازمانی شناسايی و
آزمون کيفيت آنها نيز مورد تأييد قرار گرفت .در اين گام الگوی پژوهشی حاصل در سطح موضوعات
(مقولهها) و با گسترش در سطح مفاهيم ارائه شده است (شکل شماره  .)2در الگوی پيشنهادی 6
موضوع و مفاهيم وابسته به هريک به تفکيک نشان داده شدهاند .موضوع توانمندیهای نوآورانه با دو
مفهوم (نوآوری و تسريع نوآوری)؛ موضوع ارتقاء موضع رقابتی در زنجيره ارزش با سه مفهوم (مديريت
عملکرد کسب و کار ،توسعه موفق محصول جديد و خلق مزيت رقابتی)؛ مقوله کارآفرينی سازمانی با
يک مفهوم قابليت های کارآفرينانه؛ موضوع چابکی و تحول سازمانی با دو مفهوم (تحول سازمانی و
چابکی سازمانی)؛ مقوله مديريت دانش مشارکتی نيز با دو مفهوم (مديريت دانش و شبکهسازی دانش)،
و در نهايت مقوله توانمندسازی منابع انسانی با يک مفهوم توانمندسازی منابع انسانی عوامل تشکيل
دهنده اين الگو هستند.
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توانمندیهای نوآورانه
چابکی و تحول

زداییزدایی
یادگیری
سازمانی
یادگیری

مديريت دانش مشارکتی

کارآفرينی
سازمانی

ارتقا موضع قابتی

شکل  .2الگویپژوهشی پیامدهای یادگیریزدایی سازمانی -خروجی فراترکیب

نتیجهگیری و پیشنهادات
يادگيریزدايی سازمانی يکی از عوامل بسيار مهم زمينهساز کارکردهای پيامدی فراوان برای سازمانها
در عصر کسب و کار امروز است که عليرغم اهميت آن ،آنچنان که بايد و شايد در ادبيات مديريت
کشورمان بدان توجه نشده است .در پژوهش حاضر به منظور شناسايی کارکردهای يادگيریزدايی در
سازمانها ،کليه پژوهشهای منتشر شده تا سال  2020ميالدی جست و جو شد .در نهايت  40پژوهش
مناسب به عنوان منبع تحليل انتخاب و پس از فرايند تحليل با نرم افزار مکس کيودا 28 ،رمز متمايز
شناسايی شد .از بين اين رمزها ،رمزهای خروجیهای نوآوری ،يادگيری مجدد ،انعطافپذيری سازمانی،
نوآوری راديکال ،عملکرد کلی ،توسعه منابع انسانی ،و مديريت دانش به ترتيب بيشترين ارجاع را
داشتند .رمزهای شناسايی شده در سطح باالتر مفاهيم را تشکيل دادند که  11مفهوم متمايز شناسايی
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شد .از بين اين مفاهيم ،شبکهسازی دانش و مديريت دانش با  4رمز شناسايی شده ،از بيشترين تعداد
رمز برخوردار بودند .نهايتا مفاهيم نيز در سطح باالتری از انتزاع موضوعات (مقولهها) را شکل دادند .در
اين پژوهش  6مقوله شناسايی شدند که در الگوی نهايی پژوهش ارائه شده است .الزم بذکر است که
موضوعات ارتقاء موضع رقابتی سازمان در زنجيره ارزش ،مديريت دانش مشارکتی و توانمندیهای
نوآورانه از بيشترين فراوانی تعداد مفاهيم يک پارچه شده برخوردار بودند .بر اساس تحليل انجام شده،
پيشنهادات ذيل به منظور فراهمسازی بسترهای يادگيریزدايی در سازمانها ارائه میشود.
گرچه کليه رمزهای شناسايی شده براساس پيشينهکاوی صورت گرفته به عنوان پيامدهای
يادگيریزدايی سازمانی مورد تأييد واقع شدهاند ،لکن رمزها از نظر تعداد ارجاعات در ادبيات وضعيت
همسانی ندارند .منطقی است که رمزهای با ارجاع بيشتر ،توجه و تمرکز بيشتری را از سوی سازمان
طلب میکند .خروجی های نوآوری يکی از مواردی است که به کرات در مطالعات بررسی شده به عنوان
پيامد يادگيریزدايی از آن ياد شده است .بنظر میرسد سازمانهايی که جهتگيری نوآورانه را سرلوحه
مسير حرکت سازمانشان قرار دادهاند برای موفقيت و حصول نتيجه مطلوب میبايستی توجه ويژهای به
فراهمسازی زمينههای يادگيریزدايی در سازمان داشته باشند .همچنين سازمانهايی که حافظه خود را
از دانش بال استفاده ،منسوخ و قديمی پاک نمايند و بدنبال جايگزينی آن با دانشی نو و بهروز باشند،
بديهی است که در مقابل تغييرات و کنشهای محيطی ،عکسالعملهای مناسب و به اقتضای زمان و
مکان را از خود نشان میدهند ،بنابراين انعطافپذيری بيشتری خواهند داشت که الزمه بقا و ارتقا
موضع رقابتی در دنيای پرتالطم کسب و کار امروزی است .به اين ترتيب زمينهسازی برای
يادگيریزدايی در سازمان به انعطافپذيری بيشتر سازمانی منجر میشود .سخن آخر اينکه جهت ارتقاء
عملکرد سازمانی ،يادگيریزدايی ابزاری است در دست مديران سازمانی که میتوانند برای نيل به اهداف
عملکردی سازمانشان از آن بهره جويند.
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