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تأثیر نوعدوستی بر قابلیت یادگیری سازمانی ادراک شده با نقش میانجی تعارض ارتباطی
ادارات ورزش و جوانان استانهای گیالن و مازندران
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هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر نوعدوستی بر قابلیت یادگیری سازمانی ادارکشده با نقش میانجی تعارض ارتباطی در اداره کل ورزش و جوانان
استانهای گیالن و مازندران میباشد .روش تحقیق توصیفی -همبستگی و جامعه آماری کلیه کارکنان ادارات و سازمانهای ورزش و جوانان استان
گیالن و مازندران ،از پرسشنامههای جمعآوریشده از طریق نمونهگیری تصادفی ساده 812 ،نمونه انتخاب گردید .تحلیل مسیر نشان میدهد نوعدوستی
بر قابلیت یادگیری سازمانی ادراکشده در ادارات ورزش دو استان تأثیر معنیداری دارد ،بین نوعدوستی و تعارض ارتباطی در ادارات ورزش دو استان
رابطه معنی داری وجود دارد ،همچنین تعارض ارتباطی اثر منفی بر قابلیت یادگیری سازمانی ادراکشده در ادارات ورزش دو استان دارد و در نهایت
تعارض ارتباطی نقش میانجی در نوعدوستی و قابلیت یادگیری سازمانی ادراکشده در ادارات ورزش دو استان دارد .مسئوالن و سیاستگذاران باید توجه
خاصی به گسترش نوعدوستی ،افزایش قابلیتهای یادگیری ادراکشده سازمانی و تقویت روحیه تیمی در سازمانها داشته باشند تا بر مسأله تعارض
مسلط شده و همدلی و کارایی را بین کارکنان بیشتر کنند.
کلید واژهها :تعارض ارتباطی ،قابلیت یادگیری ادراکشده سازمانی ،نوعدوستی ،اداره کل ورزش و جوانان گیالن و مازندران.
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مقدمه
امروزه در سازمانها ،یادگیری به قلب مدیریت و جوهر فعالیتها تبدیل شده است و باید اعترراف کررد کره اگرر سرازمانهرا
یادگیری را نادیده بگیرند ،این امر میتواند شبیه به پذیرش مرگ برای آنها باشد .در سالهای اخیر اهمیت مطالعره و تحلیرل
یادگیری سازمانی افزایشیافته و پژوهشگران مختلف از دیدگاههای متفاوتی به تحلیل آن پرداخترهانرد (گرومز و هماراران،1
 ،)8002هر چند پیشینه مطالعه در زمینه یادگیری سازمانی به سال  1000میالدی هنگامی که فردیک تیلرور مووروع انتقرال
یادگیری به دیگر کارکنان را برای افزایش کارایی و بهبود سازمان مطرح کرد ،برمیگردد (یانگ و همااران ،)8002 ،8اما سی
یرت و مارچ ،3اولین کسانی بودند که در سال  1093دو واژه یرادگیری و سرازمان را در کنرار هر قررار دادنرد و یرادگیری را
بهعنوان پدیدهای سازمانی در ادبیات مطرح کردند (تمپلتون و همااران ،)8009 ،4با این وجود ،این مقوله بهطور جدی از سال
 1000میالدی توسط پتر سنگه از استادان دانشگاه ( )MITبا انتشار کتاب پنجمین فرمان مطرح شد و با چاپ کتراب مامرل
آن در سال  1001با عنوان افتوخیز تغییر ،توسعه یافت (الهری و هماراران .)1329 ،صراحبنظرران تعراریف فراوانری بررای
یادگیری ارائه کردهاند :رابینز 1001 ،2یادگیری را چنین توصیف میکند :یادگیری عبارت است از هر نوع تغییر در رفتار کره در
نتیجه تجربه رخ میدهرد .یاری از تعراریفی کره مرورد قبرول بسریاری از محققران یرادگیری اسرت ،تعریرف ارائره شرده در
«دایرۀالمعارف بریتانیاا» است که به این شرح میباشد :یادگیری عبارت است از تغییررات نسربتا پایرداری کره در
رفتار بالقوه فرد در اثر ممارست و تمرین حاصل میشود .بنا به گفته یونگ و همااران ،شاخصهرای قابلیرتهرای یرادگیری
سازمانی به فرهنگ ،قابلیت شایستگی ،نتایج ،قدرت ،ظرفیت تغییر و رهبری بستگی دارد .ایجاد قابلیت یرادگیری ادراکشرده
سازمانی در سازمان به معنای دست یرابی بره بهبرود اسرت .ایرن رویاررد ،اسرتراتژیهرای سرازمان را بره یرک مردل تغییرر
برنامهریزیشده مرتبط مینماید (گوه .)1002 ،9مفهوم قابلیت یادگیری ادراکشده سازمانی بر اهمیت عوامرل تسرهیلکننرده
یادگیری سازمانی یا گرایش و تمایل طبیعی سازمان به یادگیری ،تأکید دارد .قابلیت یادگیری ادراکشده سرازمانی برهعنروان
مشخصات سازمانی و مدیریتی یا عواملی تعریف میشود که فرآیند یادگیری سازمانی ادراکشده را تسهیل نموده و شررایط را
فراه میکند تا سازمان بتواند به یادگیری بپرردازد (جررز گرومز و هماراران .)8002 ،1قابلیرت یرادگیری سرازمانی در واقرع
محصول یادگیری فردی و گروهی است که به سازمان در نیل به چش انداز و اهداف عملارردی آن کمرک مریکنرد (گروه،2
 .)8003فرآیند یادگیری سازمانی ادراکشده متشال از انتشار و استفاده از دانش است (آرگوت و همااران.)8003 ،0
از طرف دیگر ،در ووعیت کنونی که سازمانها با رقابتی شدید و تغییرات مداوم نیازهای بازار مواجه هستند داشتن مزیت
رقابتی پایدار ،حیاتی است .سرمایهی انسانی ،حیاتیترین عنصر راهبردی و اساسیترین راه افزایش اثربخشی و کارایی
سازمان است و پیشرفت و ترقی جامعه را در پی خواهد داشت .نیروی انسانی متعهد به اهداف و ارزشهای سازمان نه تنها
عاملی برای برتری یک سازمان به سازمان دیگر است ،بلاه مزیت رقابتی پایداری برای بسیاری از سازمانها تلقی میشود .با
پایان یافتن دوران سلطهی اندیشههای کالسیک و ابزارگرایانه در مدیریت ،توجه به انسان و ابعاد وجودی او در مدیریت
بیشتر شد .در تحقیقات بسیاری از صاحبنظران «اخالق کاری» مربوط به رفتار سازمانی عمق بیشتری یافت .اخالق کاری،
وجود و جلوههای متعددی دارد که یای از ابعاد علمی آن ،نوعدوستی نام دارد .رفتار نوعدوستانه عبارت است از رفتارهایی که
پاسخی مثبت ،به رفاه و نیازهای دیگران هستند و هدف آنها کمک به اطرافیان میباشد ،در عین حال باعث نفع رساندن به
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دیگران میشود (ساروخانی .)1310 ،در ارتباط با رفتار نوعدوستانه در متون اسالمی ،به ناات مهمی اشاره شده است و آن
ایناه ،انساندوستی الهی ،نه تجارتگونه و نه منفعتطلبانه است .عالوه بر این نوعدوستی اساسا یک ارزش واالی اجتماعی
و یک تالیف اخالقی اجتماعی است که تضعیف آن ،میتواند منجر به اختالل رابطهای در جامعه گردد ،پژوهشهای متعدد از
جمله تحقیق توماس ،8008( 1نقل از ،آموری و چامورو -پریموزیک )8000 ،8نشان میدهد افزایش همدلی باعث تمایل به
نوعدوستی ،کاهش همدلی باعث تمایل بیشتر به بیتفاوتی میشود .فردی که رفتار نوعدوستانه دارد در قبال زندگی و
احساسات اطرافیان خود نوعدوستی ،همدلی و همیاری نشان میدهد .تجربه نوعدوستی (همدلی) اغلب منجر به
مسئولیتپذیری میشود .در یک نگاه کلی نوعدوستی با ابعاد یادگیری سازمانی در ارتباط است .رفتارهای نوعدوستانه
مفهومی از مشارکت ،همااری و یادگیری باز است (ین و نیهوف )8004 ،3و این باعث افزایش عملارد سازمانی میشود،
عملارد سازمانی بر روی عوامل زیادی مثل صنعت یا موقعیت اقتصادی تأثیر میگذارد.
مروری گذرا و سطحی بر رویدادهای تاریخی ،وقایع مه جاری و فرآوردههای فرهنگی که مبین گذشتههایی از
واقعیتهای زندگی اجتماعی هستند ،نشان میدهد که چگونه تعارض ارتباطی یای از مهمترین و برجستهترین وجوه زندگی
را تشایل میدهد .تعارض ارتباطی جزء ط بیعی و عادی زندگی روزمره و واقعیتی است که بشر همیشه با آن آشنا بوده است،
ولی متأسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح ،بیشتر به ستیزهجویی و دشمنی مبدل شده است .در حال حاور عدهای معتقدند
که تعارض ارتباطی موووعی است که فار انسان را بسیار به خود مشغول کرده است و ادعایی پوچ و بیهوده ناردهاند
(رابینز .)1390 ،4تعارض زمانیکه دو یا چند ارزش ،هدف و یا عقیده بهطور طبیعی با ه متناقض میشوند و هنوز در مورد
آنها توافقی صورت نگرفته است ،ایجاد میشود (درگاهی ،موسوی ،فراهانی و شهام .)1321 ،امروزه به تعارض ارتباطی
بهعنوان یک پدیده منفی نگاه میشود ،اما لزوما امری منفی نیست و این توانایی برای مدیریت تعارض ارتباطی است که بر
پیامدهای آن اثر میگذارد (هپتو ،آسوکری ،عبدل عزیز .)8010 ،2از طرفی ،توانایی برخورد با تعارض ارتباطی و اداره آن ،در
موفقیت مدیران سازمانها نقش ارزندهای دارد ،اگر تعارض ارتباطی سازنده باشند ،موجب بروز افاار نو و خالق میشوند و
زمینه تغییر و نوآوری را در سازمان فراه میسازد و در نهایت به مدیریت کمک میکنند تا به توانمندی کارکنان خویش نائل
آید (هیپتو و همااران .)8010 ،در مورد تعارض ارتباطی چند دیدگاه وجود دارد .دیدگاه سنتی به تعارض ارتباطی بهعنوان یک
پدیده غیروروری و بد مینگرد و آن را با واژههایی چون بیحرمتی ،انهدام و بیمنطقی مترادف میداند .دیدگاه روابط انسانی،
تعارض ارتباطی را در تمام گروهها و سازمانها یک رویداد طبیعی میداند و پذیرش آن را توصیه میکند .دیدگاه تعاملگرا
اعتقاد دارد عالوه بر آن که تعارض ارتباطی نیروی مثبت در گروه است ،وجود آن برای عملارد مؤثر گروه نیز ورورت دارد
(درگاهی و همااران .)1321 ،تعارض ارتباطی فردی یای از عوامل عمدهای است که سبب به هدر رفتن استعداد نیروی
انسانی میگردد و تعارض ارتباطی گروهی و سازمانی را به دنبال دارد (سلطانی.)1000 ،
گاینوت و همااران ( ،)8012در تحقیقی با عنوان بررسی اثر نوعدوستی و رابطه تعارض بر قابلیت یادگیری سازمانی به این
نتیجه رسیدند که از خود گذشتگی و دوستی ظرفیت یادگیری را تسهیل میکند ه بهطور مستقی و غیرمستقی (از طریق
رابطه تعارض ارتباطی) و نوعدوستی در سازمانها میتوانند بهطور غیرمستقی با کاهش تعارض ارتباطی ،قابلیت یادگیری
سازمانی را تسهیل کند (گاینوت و همااران .)8012 ،مالن و همااران ( ،)8012در تحقیقی با عنوان آیا رهبران بشردوستانه
ارزشمنداند؟ نقش قابلیت یادگیری سازمانی ،به این نتیجه رسیدند و نشان دادند که نقش اساسی رفتار نوع دوستانه رهبر
بهعنوان سابقه قابلیت یادگیری سازمانی کمک میکند (مالن و همااران .)8012 ،گاینوت و همااران ( ،)8012در پژوهشی با
عنوان ارتباط نوعدوستی و قابلیت یادگیری سازمانی :مطالعه مدیریت عالی منابع انسانی در سازمانهای اسپانیا به این نتیجه
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رسیدند که نوعدوستی ارتباط با تعارض ارتباطی را کاهش میدهد ،اعتماد سازمانی و نوعدوستی به نوبه خود باعث افزایش
قابلیت یادگیری سازمانی میشود (گاینوت و همااران .)8012 ،گارسیا مورال و همااران ( ،)8018با بررسی نفوذ رهبری
تحول گرا بر عملارد سازمانی از طریق یادگیری سازمانی و نوآوری دریافتند این مطالعه با هدف تعیین تأثیر رهبری تحول بر
عملارد سازمانی از طریق قابلیتهای پویا یادگیری سازمانی و نوآوری در یک نمونه  192شرکت اسپانیایی است .نتایج نشان
میدهد که رهبری تحول عملارد سازمانی را از طریق یادگیری سازمانی و نوآوری تحت تأثیر مثبت قرار میدهد؛ یادگیری
سازمانی عملارد سازمانی را تحت تأثیر مثبت قرار میدهد ،هر دو بهطور مستقی و غیرمستقی از طریق نوآوری سازمان بر
عملارد سازمانی تأثیر مثبت میگذارد (گارسیا مورال و همااران .)8018 ،لو و همااران ( ،)8011با یک نظرسنجی از بررسی
اثرات وظیفه و رابطهی تعارض بر رفتارهای کار فردی ،انجام شده از  199جفت سرپرستان و زیردستان خود در چین به این
نتیجه رسیدند که وظیفه میتواند موجب تعارض ارتباطی کارمندان نوآور باشند و برای اوج عملارد یادگیری سازمانی ،دانش
خود را با دیگران به اشتراک بگذارند .به عالوه ،یافتههای آنها نشان میدهد که سیست پاداش قادر است ارتباط منفی بین
رابطه تعارض و رفتار شهروندی سازمانی را تقویت کند (لو و همااران .)8011 ،اهمیت پژوهش حاور نیاز به تغییر در
شیوهای که در آن سازمانها مدیریت میشوند ،نشان میدهد که سازمانها باید ارتباطات همبستگی و همااری را تحریک
کند و از محیطهای داخلی رقابت و خود محور بودن برای تسهیل در یادگیری ادراک شده سازمانی جلوگیری کنند ،این
پژوهش به سازمانها کمک میکند تا مفهوم نوعدوستی بهتر درک کرده و از طریق قابلیت یادگیری سازمانی ادراک شده
منجر به افزایش عملارد سازمانها شود.
آیا تعارض ارتباطی در رابطه بین نوعدوستی و قابلیت یادگیری سازمانی ادراک شده کارکنان اداره کل سازمان ورزش و
جوانان استان گیالن و مازندران نقش میانجی دارد؟
قابلیت یادگیری سازمانی ادراک شده
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تعارض ارتباطی
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روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف «کاربردی» و از نظر نحوه گردآوری دادهها« ،توصیفی -همبستگی» است ،جامعه آماری با توجه به
متغیرهای پژوهش ،شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان و شهرستانهای تابعه استان گیالن و مازندران میباشد.
حج نمونه با توجه به جدول مورگان  812نفر تعیین گردید و انتخاب افراد بر اساس روش نمونهگیری تصادفی ساده
میباشد .از پرسشنامههای استاندارد نوعدوستی از پادساوف ،ماک کنیز ،مورمان و فتر ( ،)1000تعارض از کوکس ( )1002و
قابلیت یادگیری سازمانی از چیوا ،آلگری و الپیدرا ( )8001بهعنوان ابزار اصلی گردآوری دادهها که مشتمل بر  88سؤال بوده،
استفاده شد .مقیاس اندازهگیری نظریهها بر اساس طیف پنج گزینهای لیارت بود که از کامال مخالف شروع و به کامال
موافق خت شد و نحوه نمرهدهی به پرسشها از نمره  1تا  2بود .همچنین در این پژوهش جهت تعیین پایایى پرسشنامه از
دو معیار (وریب آلفاى کرونباخ 1و وریب پایایى مرکب )8بر طبق نظر (فورنل و الرکر )1021 ،3استفاده شد.
1. Coefficient of Cronbach’s Alpha
2. Coefficient of Composite Reliability
3. Fornell & Larcker
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جدول :3ضرایب پایایی مرکب و آفای کرونباخ
وریب پایایی مرکب ()CR

وریب پایایی آلفای کرونباخ

0/283
0/148
0/242

0/138
0/212
0/210

نوعدوستی
تعارض
قابلیت یادگیری سازمانی

روش آماری

برای تحلیل و سنجش مدل این پژوهش از تحلیل دادهها به وسیله مدل معادالت ساختاری ( )SMART-PLSاستفاده شد.
مدل یابى معادالت ساختاری ،مدلی آماری برای بررسی روابط خطی بین متغیرهای مانون و متغیرهای آشاار است .از طریق
این فنون پژوهشگران مىتوانند ساختارهای فروی (مدلها) را رد یا انطباق آنها را با دادهها تأیید کنند (باگزی و فورنل،1
 .)1028این نرمافزار مدلهاى معادالت ساختاری را که دارای چندین متغیر بوده و اثرات مستقی  ،غیرمستقی و تعاملی را
شامل مىشود ،مورد تحلیل قرار مىدهد .برای تأیید روایی ابزار اندازهگیرى از سه نوع روایى ارزیابی تحت عنوان روایى
محتوى ،8روایى همگرا 3و روایى واگرا 4استفاده شد .روایی محتوی بهوسیله اطمینان از سازگاری بین شاخصهای اندازهگیری
و ادبیات موجود ایجاد شده و این روایی توسط نظر سنجی از اساتید حاصل گشت .جدول  4و  2نتایج پایایى و روایى ابزار
سنجش بهطور کامل آورده شده است.
جدول :4ضرایب روایی همگرا و پایایی ابزار اندازهگیری
وریب میانگین واریانس
استخراج شده ()AVE

بارهای عاملی

نوعدوستی

0/40
__
__
__
__
__

__
0/941
0/283
0/920
0/230
0/400

تعارض ارتباطی

0/48
__
__
__
__

قابلیت یادگیری سازمانی
ادراک شده

0/34
__
__
__
__
__
__
__
__

__
0/203
0/281
0/900
0/490
__
0/990
0/922
0/921
0/123
0/202
0/411
0/409

متغیرهای پژوهش
AL1
AL2
AL3
AL4
AL5

CON1
CON2
CON3
CON4

DIA1
DIA2
DIA3
DIA4
PART1
PART2

ه خطی متغیر
مستقل
1/0490
1/1109
1/0431
1/1418
1/0908
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

CV RED

CV COM

0/4033
__
__
__
__
__

0/4033
__
__
__
__
__

0/0810
__
__
__
__

0/4410
__
__
__
__

0/0311
__
__
__
__
__
__
__
__

0/3481
__
__
__
__
__
__
__
__

1. Bagozzi & Fornell
2. Content Validity
3. Convergent Validity
4. Divergent Validity

66

تأثیر نوعدوستی بر قابلیت یادگیری ...

__
__
__

RISK1
RISK2
EXPER1
EXPER2

__
__
__

0/438
0/181
0/912

__
__
__

__
__
__

به منظور بررسی رابطه ساده بین متغیرهای پژوهش ،همبستگی صفر مرتبه تمامی متغیرها محاسبه شد .روایى واگرا از
طریق مقایسه جذر  AVEبا همبستگی بین متغیرهای مانون جدول ( )4سنجیده شده و برای هر کدام از سازه هاى انعااسی
جذر  AVEباید بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر سازهها در مدل باشد (چاو و چن.)8000 ،1
جدول  :5ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا
سازهها

نوعدوستی

قابلیت یادگیری سازمانی

نوعدوستی
قابلیت یادگیری ادراک شده سازمانی
تعارض ارتباطی

1
0/82
-0/84

1
-0/89

تعارض ارتباطی

جذر ()AVE
0/10
0/22
0/92

1

براساس مطالب عنوانشده و نتایج حاصله از خروجی نرمافزار  ،SMART-PLSجدول  4و  2نشان دهنده آن است که
ابزار اندازهگیری ( محتوی ،همگرا و واگرا) ،و پایایی (بارعاملی ،وریب پایایی مرکب و وریب آلفای کرونباخ) مناسب برخوردار
هستند.

یافتههای پژوهش
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است ،قبل از تجزیه و تحلیل دادههای آماری
الزم است ،این اطالعات و دادههای جمعیت شناختی توصیف شوند .در تحقیق حاور ،سه متغیر جنسیت ،سن و تحصیالت
بهعنوان متغیرهای جمعیت شناختی در نظر گرفته شدند که طبقهبندی هر یک از این متغیرهای جمعیت شناختی بر مبنای
 812پاسخ دهنده در جدول مشخص شده است.
جدول  :6توصیف متغیرهای جمعیت شناختی
متغیر جمعیت شناختی
جنسیت

تحصیالت

سابقه خدمت

فراوانی و درصد
مرد
زن
دیپل
فوق دیپل
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
 0تا 10
 10تا 80
 80تا 30
 30به باال

 90/9( 138درصد)
 30/4( 29درصد)
 11( 84درصد)
 11/2( 82درصد)
 48/1( 03درصد)
 33( 18درصد)
 8/4( 3درصد)
 40/2( 20درصد)
 33/0( 14درصد)
 83/0( 28درصد)
 1/4( 3درصد)
Choua & Chen

1.
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شکل  :2نتایج ضرایب مدلهای ساختاری پژوهش

شکل  :3نتایج معناداری مدلهای ساختاری پژوهش
جدول :7خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیهها
وریب

ارزش آزمون T

سطح معنیداری

نوعدوستی  قابلیت یادگیری سازمانی ادراک شده

0/880

8/812

معنیدار

نوعدوستی  تعارض ارتباطی

-0/841

3/184

معنیدار

تعارض ارتباطی  قابلیت یادگیری سازمانی ادراک شده
نقش میانجی تعارض ارتباطی بر نوعدوستی و قابلیت یادگیری سازمانی
ادراک شده

-0/813

8/943

معنیدار

0/12

8/08

معنیدار

مسیرها

پس از چند مرحله ،تصحیح مدل باال حاصل شد که اندازهگیری در حالت تخمین استاندارد و معناداری  tرا نشان میدهد.
بنابراین نتایج آزمون فرویات بهدست آمده بر مبنای مدلسازی معادالت ساختاری ،در شال  8و  3یا جدول  1نشان داده
شده است .میتوان عنوان کرد که نتیجه حاصل از آزمون فرویه اول (بین نوعدوستی و قابلیت یادگیری سازمانی ادراک شده
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اداره کل سازمان ورزش و جوانان استان گیالن و مازندران رابطه معنیداری وجود دارد که با توجه به وریب مسیر  0/880و
مقدار  8/812 ،tنشان میدهد که نوعدوستی بر قابلیت یادگیری سازمانی ادراک شده تأثیر مثبت و معنیدار بین آنها میباشد.
در آزمون فرویه دوم (بین نوعدوستی و تعارض ارتباطی در اداره کل سازمان ورزش و جوانان استان گیالن و مازندران رابطه
معنیداری وجود دارد) با توجه به وریب مسیر  -0/841و مقدار  3/184 ،tنشان میدهد که تأثیر معنیداری بین متغیرها
وجود دارد .در آزمون فرویه سوم (تعارض ارتباطی اثر منفی بر قابلیت یادگیری سازمانی ادراک شده در اداره کل سازمان
ورزش و جوانان استان گیالن و مازندران دارد) با توجه به وریب مسیر  -0/813و مقدار  8/943 ،tنشان میدهد که تأثیر
بین متغیرها مثبت و معنیدار میباشد در نهایت نتایج حاصل از آزمون فرویه چهارم (تعارض ارتباطی در رابطه بین
نوعدوستی و قابلیت یادگیری سازمانی ادراک شده کارکنان اداره کل سازمان ورزش و جوانان استان گیالن و مازندران نقش
میانجی دارد) با توجه به وریب مسیر  0/12و مقدار  8/08 ،tنشان میدهد که تأثیر معنیداری بین متغیرها وجود دارد.

بحث و نتیجهگیری
در سالهای اخیر ،برخی از محققان ،نیاز به یک تغییر پارادای در نحوه مدیریت و رهبری سازمانها را پیشنهاد کردهاند .این
تغییر پارادای از جریانهای نئوکالسیک بر انگیزههای انسانی که مردم تنها به دنبال سود خود میروند ،حذف میکند ،انسان
را بهعنوان فردی که بهطور ذاتی انگیزهای برای کمک به دیگران دارد .این پژوهش با هدف پیوند برخی از این رفتارها مانند
نوعدوستی ،تعارض ارتباطی و قابلیت یادگیری سازمانی ادراک شده است .همانطور که مطالعات انجام شده نشان میدهد،
اخالق در سازمانها بهطور مستقی به ابعاد آموزش یادگیری سازمانی ادراک شده کمک میکند ،مرتبط است .نوعدوستی
میتواند کارکنان را تشویق کند تا با فرآیندهای جدید یا فعالیتهای تجربی ،آزمایش کنند.
با توجه به مدل پژوهش نوعدوستی یای از عوامل مؤثر بر قابلیت یادگیری سازمانی ادراک شده است ،بنابراین پیشنهاد
میشود در بدو گزینش ،افرادی به استخدام سازمان در آیند که از نوعدوستی باالیی برخوردار باشند و خواهان موفقیت
سازمان مربوطه باشند ،زیرا این افراد پس از استخدام دارای تعهد سازمانی باالتری خواهند بود و این خود گویای آن است که
نوعدوستی و همدلی باعث افزایشکارایی و قابلیت یادگیری افراد و به تبع آنها عملارد شغلی و سازمانی افزایش خواهد یافت.
نوعدوستی در سازمانها فضای ماان کار را ارتقا میدهد و در آن اختالفات و ناروایتیهای شخصی کاهش مییابد .بنابراین،
هویت نوعدوستی در سازمانها محیط سال کاری ایجاد میکند که ممان است پیامدهای مثبتی را برای کارکنان از قبیل
روایت شغلی و رفاه فردی داشته باشد و در نتیجه سازمانها از لحاظ عملارد ،تعهد سازمانی و سالمت سازمانی افزایش
میدهد ،از آنجایی که نوعدوستی و یاری رساندن قابل یادگیری است ،پس میتوان آن را بهعنوان یک موووع مه آموزشی
در برنامههای آموزشی کارکنان و مدیران قرار داد .از سوی دیگر ،نوعدوستی سطحی ایدهآل از سطوح مختلف رفتارهای
شغلی است که پیامدهای مثبتی را از جمله افزایش بهرهوری و عملارد بهتر سازمانی ،افزایش روایت شغلی ،ترک و غیبت
کارکنان و در نهایت کاهش تعاروات که به خودی خود باعث ارتقا روابط مثبت بین کارکنان میشود را در بر دارد و زمانی
که نوعدوستی ک است ،احتمال رفتار فرصتطلبانه افزایش مییابد .تعارض ارتباطی اشاره به اختالفات اجتماعی ،احساسی و
یا فردی که معموال با احساس دلخوری ،کینه و دشمنی همراه است .تعارض ارتباطی مانع ایجاد گروههای کاری و ایجاد
نوآوری و شاوفایی در بین افراد و کارکنان سازمانها میشود .سازمانها باید به رفتار سازمانی توجه کافی داشته باشند تا
تعاروات را در سازمان خود کاهش دهند .نوعدوستی سطحی ایدهآل از سطوح مختلف رفتارهای شغلی است که پیامدهاى
مثبتى را از جمله افزایش بهرهورى و عملارد سازمانى ،کاهش تعاروات که به خودى خود باعث ارتقاء روابط مثبت بین
کارکنان مىشود ،دارد و رسیدن به این رفتارها مستلزم بررسی اصول و ریشههاى حاک بر آن است .از آن جمله مىتوان
نوعدوستی را بهعنوان بنیانى ترین عامل در بروز این گونه رفتارها ،مورد بررسی قرار داد .از آنجایى که نوعدوستی تأثیر مثبتى
بر کاهش تعاروات در کارکنان دارد ،بنابراین باید کارکنان مورد راهنمایى ،آموزش و حمایت مدیر قرارگرفته تا توانایىهایشان
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در یک فرآیند منظ رشد و توسعه یابد .بهعبارتى اگر مدیریت با تفاوت در نگرش کارکنان آشنا باشد و با داشتن روابط
اخالقى خوب و احترام آمیز با کارکنان در حین تعهد به قوانین و مقررات ،صداقت در گفتار و متانت در کردار و با احترام و
تواوع با آنان رفتار کند ،مىتواند به راحتى تعاروات را کنترل کرده و آن را کاهش دهد؛ بنابراین سازمانهای مربوطه و سایر
سازمانها در این زمینه دقت کافی را داشته باشند .از طرفی دیگر ،تعارض ارتباطی تأثیر منفی بر قابلیت یادگیری ادراک شده
سازمانی دارد .تعارض بهعنوان جزئی اجتنابناپذیر و الینفک از زندگی سازمانی قلمداد میشود .چرا که میتواند بر عملارد
سازمانی اثر گذارد و یا موجب انحالل سازمان گردد ،اما باید خاطر نشان کرد تعارض همیشه به این معنی نیست ،البته بستگى
به سازمان دارد تا بتواند تعارض را بهعنوان فرصتى خوب تبدیل کرده تا از این طریق بتواند ک و کاستىهاى خود را جبران
کرده و بهتر به هدف برسد .برای باال بردن و دریافت بیشترین بازخورد از عملارد نیروی انسانی سازمانها باید ارتباطات در
سازمان ها را هدایت نمود تا کارکنان بتوانند آزادی عمل بیشتری داشته باشند و این امر مستلزم این مورد است که افراد باید
به سازمانهایی که در آن مشغول به فعالیت هستند تعهد داشته باشند تا آزادی عمل در سازمان بهصورت مثبت و کاربردی
عمل نماید .در مرحله بعد میتوانی از سیست پاداش برای ک کردن تعارض در سازمان استفاده کنی در مرحله بعد میتوانی
از سیست پاداش برای ک کردن تعارض در سازمانها بهره ببری و یا از طریق تشویق افراد به کار گروهی و یادگیری بیشتر
تعارض را کاهش دهی  .در نتیجه با باالبردن حس نوعدوستی در سازمانها میتوانی با کاهش تعارض ارتباطی در سازمانها
روبرو شوی که این خود راهااری مناسب برای افزایش کارایی افراد بهشمار میآید.
با توجه به پیشینه نظری در این تحقیق ،مالحسینی و همااران ( ،)1320در مقالهای به این نتیجه رسید که تمامی ابعاد
قابلیت یادگیری سازمانی بر عملارد کارکنان تأثیر مثبت دارند ،اسدی و همااران ( )1322دریافتند که نقش یادگیری سازمانی
بهعنوان یای از عوامل مؤثر در بهبود عملارد است ،در نتیجه تالش جهت بهبود دانش و اطالعات کاری کارشناسان ،یای از
مه ترین پیش شرطهای ارتقای عملارد در آنها خواهد بود و الزمهی رسیدن به این مه  ،توجه بیشتر مسئوالن و
سیاستگذاران به عامل یادگیری در کارشناسان و ارائهی شیوههای نو و خالق برای اصالح ساختار و عملارد سازمان از جمله
بررسی علل مشاالت ،تسهیل و ترغیب یادگیری در سطوح فردی ،گروهی و سازمانی و همچنین تلفیق اهداف فردی و
گروهی در جهت نیل به اهداف سازمانی است ،اشراقی و همااران ( ،)8010بیان نمودند که تعارض موجود در ادارات
تربیتبدنی استان آذربایجان غربی ناشی از نظام ارتباطات سازمانی حاک بر این ادارات بوده است .نظام ارتباطات این
سازمانها از نوع رسمی و یک طرفه بوده و کارکنان این ادارات از آزادی عمل در برقراری ارتباط و اطالعرسانی مؤثر محروم
بودند ،اشراقی و همااران ( ،)8010بیان نمودند که تعارض موجود در ادارات ناشی از نظام ارتباطات سازمانی حاک بر این
ادارات بوده است .نظام ارتباطات این سازمانها از نوع رسمی و یک طرفه بوده و کارکنان این ادارات از آزادی عمل در
برقراری ارتباط و اطالع رسانی مؤثر محروم بودند ،می لیانگ و همااران ( )8000در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که
ویژگیهای شخصیتی مدیران ،تا حدودی با مدیریت تعارض ارتباط دارد .به همین دلیل همانطور که پیشتر گفته شد،
یادگیری سازمانی را باید در برنامههاى آموزشی کارکنان و مدیران سازمان قرار داد تا از این طریق کارکنان و مدیران یاد
بگیرند که ابتدا چطور هیجانات خود را بشناسند و آن را کنترل کنند و دوم بتوانند در هنگام بروز تعارض چطور از آن استفاده
کنند .بنابراین سازمانهای مربوطه و سایر سازمانها در این زمینه دقت کافی را داشته باشند ،لو و همااران ( )8011به این
نتیجه رسیدند که وظیفه میتواند موجب درگیری کارمندان نوآور باشند و برای اوج عملارد یادگیری سازمانی ،دانش خود را با
دیگران به اشتراک بگذارند .بهعالوه ،یافتههای آنها نشان میدهد که سیست پاداش قادر است ارتباط منفی بین رابطه
تعارض ارتباطی و رفتار شهروندی سازمانی را تقویت کند و در نهایت گاینوت و همااران ( )8012به این نتیجه رسیدند که از
خود گذشتگی و نوعدوستی ظرفیت یادگیری سازمانی ادراک شده را تسهیل میکند و نوعدوستی در سازمانها میتوانند به
طور غیرمستقی با کاهش رابطه تعارض ارتباطی ،قابلیت یادگیری سازمانی را تسهیل کند.
بنابراین میتوان اینگونه نتیجه گرفت ،سازمانها نیاز به تغییر در شیوهایی از مدیریت دارنرد ،سرازمانهرا بایرد ارتباطرات،
همبستگی و همااری را تحریک کند و از محیطهای داخلی رقابت و خودمحور بودن برای تسهیل در یرادگیری ادراک شرده
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 نتایج بهدست آمده مطابق با پیشنهادهای جدیدی در مورد نظریه مدیریت است که دیدگاه انسرانی و.سازمانی جلوگیری کنند
 چون یادگیری بهعنوان یک عامل وروری برای سازمانها برای حفظ رقابرت، در نهایت.متفارانه سازمان را برجسته میکند
 محققان باید به دنبال راههایی برای ایجاد محیطهای سرازمانی برا توانرایی،درازمدت در شرایط فعلی اقتصادی درک میشود
 این مطالعه نشان میدهد کره رفتارهرای، با توجه به تغییر پارادای اخیرا پیشنهاد شده، عالوه بر این.یادگیری باال ادامه دهند
غیرمعمول برای سازمانها و اعضای آن سودمند است بنابراین ما پیشنهاد میکنی که پژوهشهای آینرده بایرد بره تجزیره و
.تحلیل و بررسی پیامدهای بینظمی در سازمانها ادامه دهند
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