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چکیده
هدف این پژوهش ارائه مدلی برای یادگیری از اشتباهها در سازمانهای دولتی بود .این پژوهش از لحاظ هدف
کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه پژوهش مدیران دولتی استان آذربایجان غربی
در سال  30 ( 6931نفر) بودند که تعداد  15نفر آنها با روش تصادفی ساده انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از
پرسشنامه محققساخته یادگیری از اشتباهها (  38گویهای) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن تایید و پایایی

آن با روش آلفای کرونباخ  0/ 86محاسبه شد .دادهها با روش تحلیل عاملی اکتشافی به کمک نرمافزار SPSS-20

تحلیل شدند .یافتهها نشان داد که یادگیری از اشتباهها دارای سه مولفه شامل اشتباههای قابل اجتناب در عملیات قابل
بناپذیر در سیستمهای پیچیده و اشتباههای هوشمند در شروع کار است .در این
تهای اجتنا 
شبینی ،شکس 
پی 
مهای
تهای اجتنابناپذیر در سیست 
شبینی ،شکس 
پژوهش مولفههای اشتباههای قابل اجتناب در عملیات قابل پی 
پیچیده و اشتباههای هوشمند در شروع کار بهترتیب با بار عاملی  0/ 714 ،0/ 793و  0/856بیشترین تاثیر را بر
یادگیری از اشتباهها در سازمانهای دولتی داشتند و در مجموع عوامل مذکور توانستند  78 / 315درصد از کل
واریانس یادگیری از اشتباهها در سازمانهای دولتی را تبیین کنند.
نهای دولتی ،مدیران.
کلید واژهها :یادگیری از اشتباهها ،سازما 
دریافت مقاله79 13 /1/ 17 :

پذیرش مقاله79 13 /4/1 :

 -1دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران( .نویسنده

مسئول) sazizzadeh2010@yahoo.com

 -2استادیار گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نراق ،نراق ،ایران.

drbahrami358@gmail.com
 -3استادیار گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری ،ساری ،ایران.
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مقدمه
شها و شیوههای عملکرد و مدیریت
در دنیای رقابتی امروز بسیاری از سازمانها با اتخاذ رو 
تهای متعددی دست یافتند و توانستند در مواجهه با مشکالت موفق باشند .یکی
مناسب به موفقی 
یباشد .ناکارآمدی و ناتوانی اغلب
از عوامل اصلی عدم موفقیت سازمانها ،اشتباههای مدیران م 
مدیران سازمانها و انجام برخی اشتباهها که عموما به صورت تکراری در نحوه مدیریت آنها
یگردد
یگیرد باعث کاهش اثربخشی نحوه فعالیت آنها و کاهش اثربخشی سازمان م 
صورت م 
(نصراصفهانی ،اکبرزاده و نایاب .)29 13 ،انسان همواره در حال یادگیری است و در جریان
یگیرد .بیشترین میزان یادگیری اثربخش در خارج از محیط
مواجهه با مسائل و حل آنها یاد م 

شهای کار و زندگی روزمره اتفاق م 
آموزش و با درگیری در چال 
یافتد (سکوئگلیا و شیلر،1

گترین چالشی که سازمانهای امروزی با آن مواجه هستند ،این است که یادگیری
 .) 2015بزر 

یتواند در جهت تحقق اهداف سازمان مورد استفاده قرار گیرد (داسگوپتا.) 2012 ،2
چگونه م 

یادگیری در محیط کار برای بقای سازمان ضروری ،غیرقابل اجتناب و حیاتی است (رحیمنیا و
تهای یادگیری آگاهانه و سنجیده به منظور انعکاس
همکاران )09 13 ،و دربرگیرنده فعالی 

یباشد (ویسر .) 2008 ،3یادگیری در محیط کار ادراک از
تجارب واقعی در محیط کار م 

یبخشد .زیرا یادگیری با بهبود عملکرد و انطباق با تغییرات محیط
تهای کاری را بهبود م 
فعالی 
ارتباط مستقیم دارد و یادگیری مداوم در محیط کار برای حل مشکالت پیش روی افراد و
یباشد (الستروم .) 2001 ،4پس سازمانها برای بقا و تطابق در محیط پیچیده،
سازمان ضروری م 
متغیر و آشفته نیاز به یادگیری دارند (برادی ،فیشمن ،هورتون و رامان.) 2016 ،5

یکند تا دانش و مهارت الزم را برای کشف و اصالح
یادگیری به کارکنان سازمان کمک م 

اشتباهها بدست آورند (گودمن ،وود و هندریکس .) 2004 ،6یادگیری در محیط کار بر این فرض

تهای مفیدی برای کارکنان ارائه دهد تا از این طریق بهطور
استوار است که محیط کار قابلی 
طهای قابل اعتماد به کسب دانش بپردازند و میان تئوری و عمل ارتباط برقرار
موثری در محی 
1 . Sgueglia & Scheller
2 . Dasgupta
3 . Visser
4 . Ellstrom
5 . Brody, Fishman, Horton & Raman
6 . Goodman, Wood & Hendrickx
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فپذیر در برابر تغییرات به وجود آمده
سالعمل سریع و انطعا 
نمایند .نتیجه این نوع یادگیری ،عک 
در وظایف کاری و فرایندها خواهد بود (نصراصفهانی و اکبرزاده .)09 13 ،یادگیری در محیط
یهای آن و فرایندهای اجتماعی ،فردی و سازمانی تاثیرگذار بر
کار به معنای تشخیص پیچیدگ 
آن است .یادگیری در محیط کار مستلزم بازاندیشی تجارب گذشته و برنامهریزی برای
تهای آینده است .این نوع از یادگیری شامل فرایند دستیابی به پیامدهای مورد انتظار فردی
فعالی 

و سازمانی است (پارک .) 2011 ،1یادگیری به معنای درک جدید از اشتباههای گذشته است و

یباشد (تورگرسن.) 2009 ،2
نیازمند تحول و حرکتی اساسی در ذهن و فکر م 

خطاها و اشتباههای انسانی در اکثر سازمانها وجود دارد و اغلب با نتایجی مانند هزینههای
اقتصادی ،شهرت بد ،استرس و عدم رضایت همراه است .همچنین آنها فاصله نامطلوبی بین آنچه

یکنند (ژائو و الیویرا.) 2006 ،3
یدهد ،ایجاد م 
که مورد انتظار است و آنچه که در واقعیت رخ م 
تهای عینی است .در تعریفی دیگر اشتباه عدم تطابق
سهای ذهنی با واقعی 
اشتباه عدم تطابق انعکا 

یباشد (نصراصفهانی و اکبرزاده .)09 13 ،خطاها و اشتباهها برای
نتیجه فعالیت با هدف اولیه آن م 
تگونهای نسبت به اشتباهها
اغلب افراد غیرقابل تحمل هستند .زیرا جامعه انسانی فرهنگ مذم 
دارد .افراد در مورد اشتباههای خود احساسات منفی دارند و این موضوع یادگیری از اشتباهها را
یتوانند درباره شکستها و اشتباههای
یدهد .وقتی کارکنان حس کنند که نم 
تحت تاثیر قرار م 
خود حرفی بزنند ،سازمان با شکست واقعی مواجه خواهد شد (پاشازاده .)09 13 ،در مقابل زمانی
یتوانیم برای
ماندازی بدست آوریم ،م 
که درباره علتهای اشتباههای خود دانش و چش 

پیشگیری یا کاهش نتایج منفی در آینده تغییراتی را در خود اعمال کنیم (ویک و اشفورد،4
.) 2001

یکی از بزرگترین آموزگاران بشر اشتباههای او است و اعتراف به اشتباه تابعی از رشد و تغییر
در آگاهی است .به عبارت دیگر اشتباه باید فرد را از تکرار آن باز دارد .پس برای اینکه اشتباهی
تکرار نشود یا از تکرار آن کاست ،باید شرایطی را فراهم نمود که در آن اشتباه چندین بار روی
دهد .برای اینکه اشتباهی تکرار نشود باید آن اشتباه را در زمینهها و موارد مختلف دیگر مرتکب
1 . Park
2 . Torgersen
3 . Zhao & Olivera
4 . Weick & Ashford
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شد و علل آن را تحلیل نمود و ریشههای آن را یافت (هارتیز ،بیوئر و گرابر .) 2008 ،1متخصصان

و پژوهشگران بسیاری بر یادگیری از اشتباهها 2تاکید کردهاند .یادگیری از اشتباهها یک فعالیت
مهم برای افراد ،گروهها و سازمانها است (ویک و اشفورد .) 2001 ،ارزش اشتباهها به این است

یتوان از آنها یاد گرفت .یادگیری بر پایههای دانش و آگاهی قبلی و تجربه استوار است و
که م 
یادگیری از اشتباهها شامل کشف و آزمون راههایی برای درک روابط بین اعمال و نتایج در
محیط کاری است (هیمبک ،فرس ،سانینتانگ و کیث .) 2003 ،3یادگیری از اشتباهها فرایندی

یکنند ،علل ریشهای آنها را مشخص میکنند،
است که در آن افراد اشتباههای خود را بیان م 
یدهند و از دانش جدید برای بهبود و یا اصالح
دانش خود درباره روابط عمل و نتیجه توسعه م 

رفتار و تصمیم در آینده استفاده میکنند (ونتو ،برنهام ،رویلی و جهو .) 2017 ،4یادگیری از
یتواند به وسیله بهبود در
یکند .یادگیری از اشتباهها م 
اشتباهها دامنهای از اهداف را تامین م 
اقدامات موجود از بروز اشتباههای قابل توجه و شبیه به یکدیگر جلوگیری کند .پس اشتباهها

یکند تا بتوان نوع ویژهای از دانش به نام دانش منفی 5را پایهگذاری کرد .دانش منفی
کمک م 

یکند تا ماهیت جهان پیچیده را درک کنند .فایده
مکمل دانش مثبت 6است و به افراد کمک م 

اصلی دانش منفی یادگیری از اشتباهها و جلوگیری از تکرار اشتباهها است .همچنین اشتباهها
یتوانند مبنایی برای خالقیت و نوآوری بوجود آورند .این امر زمانی امکانپذیر خواهد بود که
م 
افراد اشتباهها را بهعنوان نقطه شروعی برای بهبود اوضاع در نظر بگیرند (جورج ،رولندز و
پرایس.) 2011 ،7

یتواند یادگیری اعضای خود را
ویسر (  ) 2008معتقد است فرهنگ سازمانی در یک سازمان م 
تسریع نماید و عالوه بر آن ساختار سازمانی متمرکز یا غیرمتمرکز نیز یادگیری را تحت تاثیر قرار
یتوجهی ،فقدان توانایی،
میدهد .پاشازاده (  )09 13مهمترین دالیل اشتباه شامل انحراف ،ب 
یکند .ژائو ( ) 2011
نارکارآمدی فرایند ،چالش فعالیت ،پیچیدگی فرایند و عدم اطمینان معرفی م 
1 . Harteis, Bauer & Gruber
2 . Learning from Mistakes
3 . Heimbeck, Frese, Sonnentang & Keith
4 . Vento, Burnham, Rowley & Jhou
5 . Negative Knowledge
6 . Positive Knowledge
7 . George, Rowlands & Price
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یداند .همچنین نیو،
عامل بسیار موثر در یادگیری از اشتباهها را احساسات منفی از جمله ترس م 

یکند .ترس ،یادگیری از
مایلز ،باخ و چینن ) 2012 ( 1معتقد است ترس فرایند یادگیری را فلج م 

یکند و این تحریک از طریق هشدار به افراد برای نیاز به یادگیری به منظور
اشتباهها را تحریک م 
یکند برای
یگیرد .الینگر ) 2005 ( 2ضمن پژوهشی بیان م 
اجتناب از تکرار همان اشتباه صورت م 

یادگیری درون سازمانی نیاز به توسعه درجاتی از اعتماد است و رفتار یک مدیر بر یادگیری در
محیط کار و یادگیری از اشتباهها تاثیر دارد .عالوه بر آنها فرخی و محمدزاده (  ) 1383معتقدند
یتواند بر سطح
القای حالت شکست و موفقیت در محیط کاری از طریق بازخورد کالمی م 
عملکرد و یادگیری تغییر قابل توجهی داشته باشد .اصفهانی و همکاران (  )29 13بیان کردند که
عزت نفس مدیران بر فاکتورهای قابلیت مواجهه با اشتباهها ،یادگیری از اشتباهها ،فشار روانی
ناشی از اشتباه و سرپوش گذاشتن بر اشتباه موثر است ،اما بر فاکتور بحث و گفتگو در مورد
اشتباهها موثر نیست.
یتوان گفت که ارائه مدل یادگیری از اشتباهها
در بحث اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر م 
یتواند به کارکنان و مدیران در بهبود عملکرد فردی و بالطبع عملکرد و موفقیت سازمانی
م 
یسازی اثرات آنها دارای
کمک شایانی کند .همچنین از یک سو شیوه مواجهه با اشتباهها و خنث 
اهمیت بسیار زیادی است و در عملکرد کارکنان و سازمان نقش به سزائی دارد (نصراصفهانی و
شهای بسیار اندکی
همکاران )29 13 ،و از سوی دیگر بررسیها حاکی از آن است که پژوه 
درباره یادگیری از اشتباهها انجام شده است .پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل موثر بر
یکند تا مدلی برای یادگیری از
تبندی آنها میباشد و تالش م 
یادگیری از اشتباهها و اولوی 
اشتباهها در سازمانهای دولتی ارائه کند .با توجه به مطالعه پیشینه پژوهشی و متفاوت بودن
اشتباهها در سازمانها (برخی کوچک ،برخی بزرگ و برخی ویرانگر هستند) در این پژوهش سه
معیار برای یادگیری از اشتباهها در نظر گرفته شد که شامل اشتباههای قابل اجتناب در عملیات
بناپذیر در سیستمهای پیچیده و اشتباههای هوشمند در شروع
قابل پیشبینی ،شکستهای اجتنا 
یباشند .بنابراین الگوی مفهومی پژوهش در شکل  1ارائه شد .در نتیجه هدف پژوهش
کار م 
حاضر ارائه مدلی برای یادگیری از اشتباهها در سازمانهای دولتی بود.
1 . Niu & Miles, Bach & Chinen
2 . Ellinger
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود .مدیران
دولتی استان آذربایجان غربی در سال  30 ( 6931نفر) بودند که تعداد  15نفر آنها با روش
تصادفی ساده انتخاب شدند .در این روش نمونهگیری پس از تهیه لیست آنها به صورت تصادفی
ساده و با استفاده از قرعهکشی تعداد  15نفر انتخاب شد .در این پژوهش برای جمعآوری دادهها
قساخته یادگیری از اشتباهها استفاده شد .برای تهیه آن پس از مرور منابع
از پرسشنامه محق 
بنظران در زمینه یادگیری از اشتباهها مولفههای
کتابخانهای ،اینترنتی و گفتگو با تعدادی از صاح 
مهم شناسایی و فهرست شدند و از پاسخگویان (  15نفر از اساتید متخصص و خبره مدیریت)
خواسته شد تا اهمیت آنها را ارزیابی کنند .برای ساخت ابزار از روش دلفی 1استفاده شد .در

روش دلفی هیچ قانون صریحی درباره نحوه انتخاب نمونه و تعداد آنها وجود ندارد و معموال
تعداد نمونهها کمتر از  50نفر و عمدتا بین  10تا  02نفر میباشد .در این روش بیشتر شایستگی
گروه متخصص مد نظر است تا تعداد آنها .در این پژوهش با مشورت اساتید راهنما و مشاور
تعداد  15نفر از اساتید متخصص و خبره مدیریت در دانشگاههای ایران که دارای تجربه در
ادارات دولتی بودند ،انتخاب شدند .روش دلفی یک روش پژوهش کیفی و رویکردی
سیستماتیک در پژوهش برای استخراج نظرات از یک گروه متخصصان در مورد یک موضوع
است .به عبارت دیگر رسیدن به توافق یا اجماع گروهی از طریق یک سری مراحل پرسشنامهای
خدهندگان و بازخورد نظرات به اعضای گروه است .پس از  3بار بررسی
با حفظ گمنامی پاس 
مها ،ابزار پژوهش به توافق و اجماع  87درصدی رسید.
نظرهای متخصصان و اصالح برخی آیت 
بر اساس نتایج سازه یادگیری از اشتباهها دارای سه مولفه اشتباههای قابل اجتناب در عملیات قابل
بناپذیر در سیستمهای پیچیده و اشتباههای هوشمند در شروع کار
شبینی ،شکستهای اجتنا 
پی 
1 . Delphi
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بود .مدیران پس از بیان اصل رازداری ،محرمانه ماندن اطالعات شخصی ،تحلیل دادهها
تنامه شرکت در پژوهش به ابزار
بهصورت کلی ،آگاهی از هدف پژوهش و دریافت رضای 
پاسخ دادند .پس از تهیه پرسشنامه یادگیری از اشتباهها و تایید توسط متخصصان رشته مدیریت
صهای روانسنجی پرسشنامه
توسط و تکمیل شدن توسط مدیران ،دادهها وارد رایانه شد .شاخ 
یباشد.
یادگیری از اشتباهها به شرح زیر م 

قساخته یادگیری از اشتباهها :1پرسشنامه یادگیری از اشتباهها دارای 38
پرسشنامه محق 
گویه است که با استفاده از مقیاس نه درجهای لیکرت از یک تا نه (=1خیلی کم تا =9خیلی
یشود .نمره مولفهها با مجموع نمره گویههای آن مولفه محاسبه و نمره باالتر
زیاد) نمره گذاری م 
یباشد .روایی صوری و محتوایی ابزار توسط متخصصان خبره
بهمعنای بیشتر داشتن آن مولفه م 
رشته مدیریت تایید و پایایی آن با روش ضریب آلفای کرونباخ  0/ 86محاسبه شد .الزم به ذکر

است که برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS-20در سطح معناداری  0/ 05و با روش تحلیل
عاملی اکتشافی استفاده شد.
يافتهها
در این پژوهش  15مدیر سازمان دولتی شرکت داشتند .در جدول  1فراوانی و درصد فراوانی
یهای دموگرافیک تحصیالت و دامنه سنی مدیران گزارش شده است.
ویژگ 
یهای دموگرافیک تحصیالت و دامنه سنی مدیران
جدول  .1فراوانی و درصد فراوانی ویژگ 
ویژگیها
تحصیالت

طبقات

فراوانی

درصد فراوانی

کارشناسی

4

26 / 67 %

کارشناسی ارشد

9

60 %

دکتری تخصصی

2

13 / 33 %

 36 -04سال

5

33 / 33 %

 41 - 45سال

3

02%

 46 - 50سال

7

46 / 67 %

دامنه سنی

یباشد .در
در جدول  1ویژگیهای دموگرافیک تحصیالت و دامنه سنی مدیران قابل مشاهده م 
جدول  2نتایج ضریب  KMOو آماره بارتلت برای مناسب بودن دادههای جمعآوری شده بری

انجام تحلیل عاملی گزارش شده است.
جدول  .2نتایج ضریب  KMOو آماره بارتلت
ضریب KMO

آماره بارتلت

معناداری

1 . Research-made Questionnaire of Learning from Mistakes
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0/ 792

4261 /7 05

0/ 01

یدهد وضعیت دادهها برای
طبق نتایج جدول  ،2ضریب  KMOبرابر با  0/ 792است که نشان م 
یباشند .همچنین مقدار آماره بارتلت برابر با  4261 / 705است
تحلیل عاملی در حد خیلی خوب م 
یباشد .بنابراین دادهها برای تحلیل عاملی مناسب هستند .در جدول 3
که در سطح  0/ 01معنادار م 
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر یادگیری از اشتباهها
گزارش شده است.
جدول  .3نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر یادگیری از اشتباهها
شماره گویه

گویه

مقدار

1

مباحث و تحلیل تیمی و مفصل

0/ 932675

2

درخواست مشارکت

0/4 88417

3

بازخورد

0/ 868098

4

ارزیابی عملکرد

0/ 848792

5

استقبال از سواالت

0/ 97 0 844

6

قوانین سازمان

0/ 399 9 82

7

تبادل دادهها برای تولبد نتایج بهتر

0/ 819252

8

بررسی اصولی خطاها برای درس گرفتن از آنها

0/ 810583

9

پرسیدن سواالت هوشمندانه

0/32 26 08

10

ترغیب آزمایشهای هوشمندانه

0/ 779851

11

صحبت درباره تجربیات خود

0/ 766676

12

فراتر رفتن از استداللهای ظاهری

0/ 754586

13

گسترش دانش

0/ 724542

14

فرهنگ سازمانی منعطف

0/ 715894

15

ایجاد فرهنگ بیان اشتباه

0/ 713535

61

کاستن از ننگ شکست

0/ 710924

17

ترغیب مباحث آزاد

0/ 703151

18

تحلیل انحرافات از قوانین

0/ 2739 96

19

گزارشدهی بدون سرزنش

0/ 691104

02

تقویت شور و شوق استفاده از تحلیل پیشرفته

0/1 7385 6

21

ایجاد رویه و سیستم بیان اشتباه

0/ 664385

22

ایجاد فرهنگ آزمایش و تجربه

0/6 54159

23

گشادگی و صبر در برابر ابهامات جدی

0/ 652378

24

ترغیب آزمایشها

0/ 633884

25

توجه به شرایط واقعی ،نه شرایط بهینه

0/ 625925

26

تقویت فرهنگ ارزشمندی اشتباه برای بدست آوردن اطالعات

0/ 623026

27

ابراز تواضع و کنجکاوی

0/ 616003

28

تعیین محدوده برای خطاها

0/1 0888 6

29

توجه به پیچیدگی و غیرقابل پیشبینی بودن

0/ 601339

30

اجرای تکنیک جدید و شبیهسازی

0/74 5806

31

فرهنگ درست برای اندیشه مدیران ،نه کارآیی و قاطع بودن آنان

0/09 85 75
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32

پاداش به تولید سریع اشتباههای هوشمند

0/ 569892

33

اذعان به محدودیتها

0/ 565232

34

تولید خطا به شیوه استراتژیک

0/60 5432

35

تشویق هدفمند اشتباهات

0/ 539123

36

تحمل سازمان نسبت به اشتباهات

0/ 535321

37

صرف بودجه کم برای تجربیات و آزمایشها

0/ 523512

38

برونگرایی افراد

0/ 510518

طبق نتایج جدول  ،3یادگیری از اشتباهها  38گویهای دارای سه مولفه اشتباههای قابل اجتناب در
شبینی (  10گویه) ،شکستهای اجتنابناپذیر در سیستمهای پیچیده (  15گویه)
عملیات قابل پی 
و اشتباههای هوشمند در شروع کار (  13گویه) است .در این پرسشنامه گویه مباحث و تحلیل
تیمی و مفصل دارای بیشترین بار (  )0/ 932675و گویه برونگرایی افراد دارای کمترین بار عاملی
(  )0/ 510518میباشد .همچنین مولفههای یادگیری از اشتباهها یعنی سه مولفه اشتباههای قابل
مهای پیچیده و اشتباههای
بناپذیر در سیست 
اجتناب در عملیات قابل پیشبینی ،شکستهای اجتنا 
هوشمند در شروع کار بهترتیب دارای  15 ، 10و  13گویه هستند .در جدول  4نتایج تحلیل
عاملی برای رتبهبندی و مشخص کردن سهم هر یک از مولفههای موثر بر یادگیری از اشتباهها
گزارش شده است.
جدول  .4نتایج تحلیل عاملی برای رتبهبندی و مشخص کردن سهم هر یک از مولفههای موثر بر یادگیری از اشتباهها
مولفهها

تعداد

بار عاملی

واریانس تبیین شده

گویه
شبینی
اشتباههای قابل اجتناب در عملیات قابل پی 

10

0/ 793

مهای پیچیده
بناپذیر در سیست 
تهای اجتنا 
شکس 

15

0/ 714

اشتباههای هوشمند در شروع کار

13

0/856

78 / 315

شبینی ،شکستهای
طبق نتایج جدول  ،4هر سه مولفه اشتباههای قابل اجتناب در عملیات قابل پی 
بناپذیر در سیستمهای پیچیده و اشتباههای هوشمند در شروع کار دارای بار عاملی بیشتر از
اجتنا 
 0/5هستند ،لذا تاثیر آنها بر یادگیری از اشتباهها تایید شد .همچنین مولفههای اشتباههای قابل
مهای پیچیده و اشتباههای
اجتناب در عملیات قابل پیشبینی ،شکستهای اجتنابناپذیر در سیست 
هوشمند در شروع کار بهترتیب با بار عاملی  0/ 714 ،0/ 793و  0/856بیشترین تاثیر را بر یادگیری
از اشتباهها در سازمانهای دولتی داشتند و در مجموع عوامل مذکور توانستند  78 / 315درصد از
کل واریانس یادگیری از اشتباهها را تبیین کنند.
بحث و نتیجهگیری
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یتواند به کارکنان و مدیران در بهبود عملکرد فردی و بالطبع عملکرد و
یادگیری از اشتباهها م 
یسازی اثرات آنها دارای
موفقیت سازمانی کمک شایانی کند و شیوه مواجهه با اشتباهها و خنث 
اهمیت زیادی دارد ،لذا این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای یادگیری از اشتباهها در
مها و مولفههای
سازمانهای دولتی انجام شد .به عبارت دیگر در این پژوهش ،هدف یافتن آیت 
تاثیرگذار بر یادگیری از اشتباهها بود .یادگیری از اشتباهها در قالب سه مولفه مختلف شامل
تهای اجتنابناپذیر در سیستمهای
اشتباههای قابل اجتناب در عملیات قابل پیشبینی ،شکس 
پیچیده و اشتباههای هوشمند در شروع کار تعریف شد .برای سنجش این مولفهها  38گویه بر
روی  15مدیر سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی اجرا و نتایج آنها مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفتند.
یافتهها نشان داد که مباحث و تحلیل تیمی و مفصل دارای بیشترین بار عاملی و برونگرایی افراد
فترین گویهها در
دارای کمترین بار عاملی در یادگیری از اشتباهها بود .پس قویترین و ضعی 
یباشد .این یافته
یادگیری از اشتباهها بهترتیب مباحث و تحلیل تیمی و مفصل و برونگرایی افراد م 
منیا و همکاران (  )09 13همسو بود.
در زمینه قویترین گویه با پژوهش پاشازاده (  )09 13و رحی 
پاشازاده (  )09 13معتقد است بحث و تحلیل تیمی برای درک وقایع و اشتباهها و جلوگیزی از
منیا و همکاران (  )09 13گزارش کردند توانمندسازی تیمی
وقوع مجدد آنها ضروری است .رحی 
بهعنوان متغیر واسطه اثر پیشبینی بر یادگیری کارکنان در محیط کار دارد .پس تشکیل تیم در
فترین
یباشد .همچنین این یافته در زمینه ضعی 
سازمانها برای یادگیری از اشتباهها ضروری م 
گویه با پژوهش پاشازاده (  )09 13و ژائو (  ) 2011همسو بود .پاشازاده (  )09 13معتقد است که
یکنند .ژائو (  ) 2011معتقد است که
افراد به هنگام شکست عوامل بیرونی و موقعیتی را سرزنش م 
سهای منفی موضوع مهمی در یادگیری از اشتباهها هستند .در نتیجه جایی که یادگیری از
احسا 
نتر ثبات
اشتباهها برای سازمان مهم است ،مدایرن ارشد باید در زمان انتخاب مدیران سطح پایی 
احساسی را به لیست شخصیتهای مطلوب کارکنان خود اضافه کنند ،اما با توجه به نتایج این
پژوهش برونگرایی نقش مهمی در یادگیری از اشتباهها ندارد.
همچنین یافتهها نشان داد که سه مولفه اشتباههای قابل اجتناب در عملیات قابل پیشبینی،
مهای پیچیده و اشتباههای هوشمند در شروع کار بر یادگیری
بناپذیر در سیست 
شکستهای اجتنا 
از اشتباهها موثر بودند .در مجموع سه مولفه مذکور  78 / 315درصد از واریانس یادگیری از
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اشتباهها مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی را تبیین کردند .شایان توجه است که
یباشد که ترکیب مناسبی از آنها در
یادگیری از اشتباههای موثر نیازمند عوامل و مولفههایی م 
زمان و مکان مناسب برای آن وجود داشته باشد .همچنین در بین مولفهها مذکور مولفه
اشتباههای قابل اجتناب در عملیات قابل پیشبینی مهمترین مولفه در یادگیری از اشتباهها بود.
یتوان گفت که در سازمانهای دولتی این اشتباهها (در مقایسه با شکستهای
بنابراین م 
بناپذیر و اشتباههای هوشمند در شروع کار) ،نقش بیشتری در یادگیری از اشتباهها دارند.
اجتنا 
چون این اشتباهها قابل اجتناب و قابل پیشبینی هستند ،اما دو اشتباه دیگر فاقد این شرایط
یشود که افراد از آنها درس
یباشند .اشتباههای قابل اجتناب در عملیات قابل پیشبینی باعث م 
م 
بناپذیر و اشتباههای
بگیرند و به راحتی از تکرار آنها اجتناب کنند ،اما شکستهای اجتنا 
هوشمند در شروع کار به راحتی قابل اجتناب نیستند .بنابراین اشتباههای قابل اجتناب در عملیات
قابل پیشبینی تاثیر اندکی در کاهش عزت نفس مدیران دارد و در مقابل شکستهای
بناپذیر و اشتباههای هوشمند در شروع کار تاثیر زیادی بر کاهش عزت نفس مدیران دارند
اجتنا 
یشوند که اشتباههای
و قدرت یادگیری آنان را خدشهدار میکنند .در نتیجه این عوامل باعث م 
قابل اجتناب در عملیات قابل پیشبینی بیشترین نقش را در یادگیری از اشتباهها داشته باشد.
نتایج حاکی از اهمیت مولفههای اشتباههای قابل اجتناب در عملیات قابل پیشبینی ،شکستهای
بناپذیر در سیستمهای پیچیده و اشتباههای هوشمند در شروع کار در یادگیری از اشتباهها
اجتنا 
یباشد .بنابراین مدیران ارشد برای یادگیری از اشتباهها توسط مدیران رده پایین خود باید در
م 
انتخاب آنان هوشمندانه عمل کنند .بر اساس نتایج این پژوهش آنان برای انتخاب مدیران باید
بهترتیب ویژگیهای اشتباههای قابل اجتناب در عملیات قابل پیشبینی ،شکستهای
مهای پیچیده و اشتباههای هوشمند در شروع کار آنها را در اولویت قرار
بناپذیر در سیست 
اجتنا 
دهند .در صورتی که انتخاب آنها بر اساس عوامل فوق باشد ،احتمال یادگیری از اشتباهها در
یشود .همچنین برنامهریزان و مسئوالن
آنها افزایش یافته و از وقوع مجدد اشتباه جلوگیری م 
طراحی برنامه برای مدیران سازمانها و حتی مدیران رده پایینتر باید با برنامهریزیهای مناسب
یهای مدیران اقدام نمایند و در این زمینه ابتدا باید به دنبال
نسبت به شناسایی و تقویت توانمند 
راهکارهایی برای اجرای اشتباههای قابل اجتناب در عملیات قابل پیشبینی باشند و سپس
راهکارهایی برای اجرای سایر عوامل موثر بر یادگیری از اشتباهها باشند .استفاده از این
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یتواند میزان یادگیری از اشتباهها را
 یها و راهکارها در قالب کارگاههای آموزشی م
 برنامهریز
.در مدیران افزایش و از تکرار مجدد اشتباهها بکاهد و بر موفقیت سازمان تاثیر بگذارد
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