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  فصلنامه روانشناسی تربیتی

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن
   6، پیاپی 1390سال دوم، شماره دوم، تابستان 

 65-75صص  

  
بررسی میزان کاربست ویژگی هاي سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل براساس 

 مدل ویک و لئون
  

  3یزارچ ییرضا رضا، 2یوسف نامور، *1يستار نیصدرالد

 گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل، اردبیل، ایران ) استادیار2و 1

  رانیا ل،یاردب ل،یواحد اردب یدانشگاه آزاد اسالم ،یتیعلوم ترب) کارشناس ارشد 3
 Sadraddin1356@yahoo.com:  نویسنده مسئول: *
  26/4/90تاریخ پذیرش مقاله   25/1/90 تاریخ آغاز بررسی مقاله   18/1/90  تاریخ دریافت مقاله

  چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان کاربست ویژگی هاي سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل براساس مدل ویـک و لئـون   
بوده است. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردي و از لحاظ نحوه ي گردآوري داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی می باشد. جامعـه ي  

نفر) دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل بود که بـه روش نمونـه   230د مطالعه در این پژوهش شامل کلیه ي اعضاي هیأت علمی تمام وقت(آماري مور
نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و داده هاي مورد نیاز به وسیله ي پرسشنامه محقق ساخته جمـع آوري   100گیري تصادفی در دسترس، تعداد 

به دست آمد. داده هاي جمع  81/0وایی ابزار مورد استفاده با استفاده از نظر متخصصین، و پایایی ابزار نیز با روش ضریب آلفاي کرونباخ برابر گردید. ر
تحلیل  گروه همبسته) تجزیه و Tتک گروهی و Tآوري شده با آماره هاي آمار توصیفی(میانگین، درصد، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون 

معنی  گردید. نتایج تحلیل داده هاي جمع آوري شده حاکی از آن است که ویژگی هاي سازمان یادگیرنده در حد کمتر از متوسط اجرا می شود و تفاوت
ح و بهبـود  داري بین وضع موجود و وضع مطلوب در میزان کاربرد ویژگی هاي سازمان یادگیرنده وجود دارد. از نتایج این تحقیق می توان در اصـال 

  فرایند هاي کاري و اجرایی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استفاده کرد. 
 .سازمان یادگیرنده، مدل ویک و لئون، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل: گانواژه کلید

  مقدمه
با توجه به تغییرات و پویایی هاي محیط که در عصر 
حاضر وجود دارد، اداره ي سازمان هـاي امـروزي امـري    
بسیار پیچیده شده است، و راهکارهایی که بـراي اداره ي  
سازمان ها در گذشته به کار می رفت، دیگر کارایی خـود  
را از دست داده اند. براي مقابله با این موضوع در حـوزه  

شاهد اندیشه هاي جدیدي هسـتیم. الزمـه ي    ي مدیریت
اجراي چنـین اندیشـه هـایی آن اسـت کـه سـازمان هـا،        
تحوالت اساسی در شیوه هاي مـدیریتی و آمـوزش هـاي    
سنتی خود انجام دهند تا همواره پذیراي تفکـرات جدیـد   

براي سازگاري با تغییرات باشـند(پرداختچی و همکـاران،   
  ).  10، ص1387

الزمه ي بقـاي سـازمان هـاي     ل پذیريتحول و تحو
ــوفقی،   ــروزي اســت(ابیلی و م ــرو ام ). 16، ص1382پیش

چالش ها و تغییرات بی سابقه ي محیطی در اواخـر قـرن   
گذشته و اوایل قرن حاضر، عالوه بر این که سازمان هـاي  
تجاري و صنعتی را دسـتخوش تغییـر و تحـوالت بسـیار     

ی از بی سـابقه  کرده است، موجب شده دانشگاه ها نیز یک

65 
www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 و همکاران يستار .../ویژگی هاي سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسالمیبررسی میزان کاربست 

، 1ترین و پیوسـته تـرین تغییـرات را تجربـه کننـد(آقاقلو     
  ).  14، ص2006

در نظام آموزش عالی که محل تولید، انباشت و ابزار 
بشـر شـمرده مـی شـود،      2اصلی انتقـال میـراث فرهنگـی   

چگونگی کنار آمدن با تغییرات محیطـی پویـا و دایمـاً در    
مهمترین چـالش   حال تغییر و دگرگونی، به عنوان یکی از

ها می باشـد. و بـر ایـن اسـاس تغییـر و بهبـود در نظـام        
آموزش عـالی بـه دغدغـه ي ذهنـی همـه ي کشـورهاي       
پیشـرفته و در حــال توسـعه تبــدیل شـده اســت(رجبی و    

  ).  36، ص1381اشرفی، 
و  5، پویـایی 4، اطالعـات 3عصر حاضر را عصر دانش

زمان هـا را  نامیده اند. تغییرات مداوم، سا 6تغییرات فزاینده
وادار به استفاده از رویکردها و مدل هـایی مـی کنـد کـه     
بتوانند در مواجهه با تغییرات، آنها را پویا و قدرتمند کند. 

است کـه   7یکی از این رویکردها، ایجاد سازمان یادگیرنده
هدف آن توانمندسازي مدیران و کارکنان سازمان ها براي 
مقابله با محیط هاي پر تالطم و برتري رقـابتی و پویـایی   

  ). 54، ص1386سازمانی است(یعقوبی، 
ظهور دانشگاه هاي مجـازي، کـاهش حمایـت هـاي     
دولتی، افزایش شهریه ها، افـزایش تعـداد فراگیـران غیـر     

ي غیرانتفـاعی، افـزایش هزینـه    سنتی، افزایش دانشگاه ها
هاي آموزشی، جهانی شدن آموزش، تغییرات تکنولوژیکی 
از جمله چالش هایی هستند که دانشگاه ها با آن رو به رو 
هستند. دانشگاه ها بایستی به این چالش ها واکنش نشـان  
دهند و عدم انعطاف و واکنش سریع به این چـالش هـا و   

وجودیـت دانشـگاه   تغییرات محیطـی مـی توانـد بـراي م    
). از جملـه ي  2005و همکـاران،   8خطرناك باشد(فریدمن

این رویکردها که دانشگاه ها را با این چالش هـا سـازگار   
ــازمان   ــده اســت. س ــد، رویکــرد ســازمان یادگیرن ــی کن م

                                                        
1 .Agaoglo 
2 .Transmission  of Cultural Heritage 
3 .Knowledge 
4. Information  
5 .Dynamics 
6 .Changes Growing 
7. Learning Organization  
8 .Freidman & et al. 

یادگیرنده سازمانی است که از طریق خلق و بهبود سـریع  
قابلیت هاي مورد نیاز جهت دسـتیابی بـه موفقیـت هـاي     

، 9آینده، به طـور مسـتمر توسـعه مـی یابـد(ویک و لئـون      
). سازمان یادگیرنده سازمانی اسـت کـه در   305، ص1995

آنها خلق دانش و آگاهی هاي جدیـد و ابتکـار یـک کـار     
تخصصــی و اختصاصــی نیســت؛ بلکــه یــک نــوع رفتــار 
همگانی است و هر فردي در آن انسـانی خـالق و دانـش    

تفکـر، بحـث گروهـی و    آفرین است. در این سازمان هـا  
کشف نظرات و ایده هـاي جدیـد تشـویق مـی شـوند و      

؛ ترجمه روشـن و  1990نوآوران پرورش می یابند(سنگه، 
  ).126، ص1386هدایت، 

هـا، مؤسسـاتی    پژوهش ها نشان می دهـد دانشـگاه  
هستند که داراي فرصت هاي ویژه اي براي تطابق با ایـده  

یرنـده مـی   هـاي مربـوط بـه سـازمان یادگ     هـا و فعالیـت  
ــا 228، ص2006، 10باشند(هادکینســون ). و دانشــگاه هــا ب

توجه به افزایش تعداد دانشجویان و تقاضا براي اثربخشی 
بیشتر دانشگاه ها، زمانی می توانند با محیط در حال تغییر 
خود سازگاري پیدا کنند کـه بتواننـد دانشـگاه یادگیرنـده     

رنـده  ). سـازمان هـاي یادگی  9، ص1999، 11شوند(پاترسون
در مقایسه با سایر سازمان هـا بـراي مقابلـه بـا تغییـرات،      
توانایی بیشتري دارند و داراي شانس بیشتري براي ادامـه  
ي حیات و توسعه ي خود در محـیط هـاي متغیـر و بـی     

  ).43، ص1387ثبات هستند (عنایتی، 
در دهه ي گذشته، پیرامون استفاده از رویکرد سازمان 

مؤسسات آموزش عالی، مطالعـاتی صـورت   یادگیرنده در 
). بـه عنـوان نمونـه    1385گرفته است(هویدا و همکـاران،  

تحقیق انجـام شـده در چهـار کشـور اسـترالیا، نیوزیلنـد،       
انگلستان و امریکاي شمالی نشان داد که بین ابعاد سازمان 

ــوزش    ــت آم ــاي کیفی ــاي ارتق ــده و رویکرده  12یادگیرن
). همچنین 2002، 13ئواهمبستگی بسیاري وجود دارد(آوجی

نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد بین کـاربرد مؤلفـه   

                                                        
9.Wick & Leon 
10.Hadkinson 
11 Patterson 
12.Quality of Education 
13.Avdjieva  
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٦٧ 
 

هاي سازمان یادگیرنده با عملکرد تحصـیلی یادگیرنـدگان   
، 1همبستگی مثبت معنی داري وجـود دارد(سـونا براسـکو   

  ).2007، 2؛ وینال میخائیل2008
نتایج تحقیق انجـام یافتـه در دانشـگاه آزاد اسـالمی     

ی از آن اسـت کـه مؤلفـه هـاي طـرح      واحد شـیراز حـاک  
سازمانی، فرهنگ سازمانی و استراتژي سازمان یادگیرنـده،  
کمتر از حد متوسط اجرا می گردد و مؤلفه ي منابع انسانی 
در ســطح متوســط و مؤلفــه ي رهبــري در حــد بــاالتر از 

ص  ،1390متوسط اجرا می گردد(جمال زاده و همکـاران، 
71.(  

) 225ص  ،1389ران (نتایج تحقیق یعقـوبی و همکـا  
نشان می دهد کـه میـزان کاربسـت مؤلفـه هـاي سـازمان       
یادگیرنــده در بیمارســتان هــاي آموزشــی دانشــگاه علــوم 
پزشکی اصفهان در حد متوسط بود و بین میزان کاربسـت  
مؤلفه هاي سـازمان یادگیرنـده و تعهـد سـازمانی مـدیران      
آموزشی دانشگاه علوم پزشـکی اصـفهان رابطـه ي معنـی     

  ي وجود دارد.دار
نتایج مطالعات تطبیقی ویژگی دانشـگاه هـاي کشـور    
تایلند حاکی از آن است که دانشگاه هاي مورد مطالعه، از 

نسبت  3نظر میزان یادگیرنده بودن مؤلفه ي مدیریت دانش
به سایر مؤلفه هاي سازمان یادگیرنده در سطح مطلوبی می 

ــایج تحقیقــات2005، 4باشــد (لینــگ ســی  ). همچنــین نت
مختلف نشان می دهد که بین کاربرد ویژگی هاي سازمان 

، جابجایی شـغلی کارکنـان و   5یادگیرنده با رضایت شغلی
ــالی   ــازمان (عملکردم ــرد س ــایت  6عملک ــش، و رض ، دان

) همبستگی مثبت معنی داري وجود دارد (کلـی و  7مشتري
، 10؛ پـاور و ودال  2007، 9؛ چانگ و لـی 2007، 8همکاران

2004.( 

                                                        
1.Sevena, brasco 
2.Vinala michael  
3. Knowledge Management  
4. Ling, hsieh  
5. Job Satisfaction  
6.Financial Performance 
7.Customer Satisfaction  
8 .Kelley et al.  
9 .Chang, su & Lee 
10 .Power & Waddell 

، 1389بنـی سـی و اسـماعیلی لهمـه (     نتایج تحقیـق 
)  درباره ي وضع موجود ابعاد سازمان یادگیرنده در 59ص

مدارس مقطع راهنمایی منطقه ي چهار شهر تهران حـاکی  
از  آن است که وضع موجود سازمان یادگیرنده در مؤلفـه  
هاي الگوهاي ذهنی و تفکـر سیسـتمی پـایین تـر از حـد      

شخصـی، یـادگیري    متوسط بود، ولی مؤلفه هاي مهـارت 
تیمی و چشم انداز مشـترك در حـد متوسـط و بـاالتر از     

  متوسط می باشد.
 بررسـی  «با عنوان خود پژوهش در )2004(11ساینیه 

 اعضاي بالندگی و یادگیرنده و رشد سازمان بین رابطه ي

 رسـید کـه   نتیجـه  ایـن  به» عالی آموزش در علمی هیأت

 رشد تورهايفاک به را بیشتري اهمیت علمی هیأت اعضاي

 یادگیرنـده  سـازمان  به اصـول  نسبت خویش توسعه ي و

  .می دهند نشان
رهبـران در  «در پژوهشی بـا عنـوان    )2005(12شارمان

 سـازمان  در رهبـري  کـه  رسـید  نتیجـه  ایـن  بـه  »سازمان

 سـنتی  سازمان هاي در رهبري با مهمی تفاوت یادگیرنده

 اصول و معلم طراح، رهبران سازمان ها این در زیرا دارد.

 این ایجاد در مشارکتی عوامل تأثیر این بر عالوه .محورند

 سـازمان  هـاي  از مؤلفـه  کـه  رسـید  اثبـات  به سازمان ها

  است. یادگیرنده
تحقیقات مختلف نشان می دهد که وضعیت موجـود  
کاربست مؤلفه هاي سازمان یادگیرنـده در نظـام آموزشـی    

اشـد  کشورمان در سطح متوسط و پایین تر از متوسط می ب
؛ محمودزاده، 1387و با وضع مطلوب فاصله دارد(عنایتی، 

ــانی،1384 ــاران،  1380؛ قهرم ــی و همک ؛ 1387؛ پرداختچ
  ).  1385میرقاسمی، 

نتایج تحقیق انجام شده در دانشـگاه امـام صـادق(ع)    
نشان می دهد این دانشگاه در بعـد رهبـري، داراي وضـع    
مناســـبی اســـت ولـــی در ســـایر ابعـــاد ســـازمان      

) 16، و اجرا15، نوآوري14، برنامه/ارزیابی13ده(رهبريیادگیرن
                                                        

11 . Hsienyi 
12 . Sharman 
13 . Leadership 
14.  Assessment Program 
15.  Innovation 
16.  Implementation 
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ــوده     ــل نم ــعیف عم ــت و ض ــبی نیس ــع مناس داراي وض
  ).  1385است(اسالمبولچی، 

مطالعـه  «) بـا عنـوان  1384نتایج تحقیق رسـته مقـدم(  
» ویژگی هاي سازمان یادگیرنده در یک سـازمان یاددهنـده  

براساس مدل ویک و لئون حاکی از آن است کـه سـازمان   
ررسی به میزان خیلی پایینی از ویژگی هاي سازمان مورد ب

یادگیرنده برخـوردار بـوده، بـا وضـعیت مطلـوب فاصـله       
  زیادي دارد. 

نتایج تحقیق اجرا شـده در دانشـگاه ارومیـه کـه بـر      
اساس مدل ویک و لئون انجام یافته حاکی از آن است که 
تمام مؤلفه هاي سازمان یادگیرنده در حد کمتر از متوسـط  

می شود و بـین وضـع موجـود و مطلـوب دانشـگاه       اجرا
ارومیه در تمام ابعاد سازمان یادگیرنده تفاوت معنـی داري  

  ).  20، ص1387وجود دارد(پرداختچی و همکاران، 
نتایج تحقیق انجام شده در دانشگاه هاي شهر کرد بر 

از سازمان یادگیرنده نیـز حـاکی از آن    1اساس مدل سنگه
است که مؤلفه هاي سازمان یادگیرنده در دانشـگاه دولتـی   
کمتر از متوسط و در دانشگاه آزاد اسالمی شهر کرد بیشتر 
از متوسط اجـرا مـی گـردد و در هـر دو دانشـگاه وضـع       
موجود با وضـع مطلـوب فاصـله دارد(عطـافر و بهرامـی      

  ).  1388سامانی، 
نشان می دهد که بین مؤلفه هاي سـازمان  پژوهش ها 

یادگیرنده و بهبود کیفیت آمـوزش در مؤسسـات آمـوزش    
؛ 2002، 2عالی ارتباط مثبت معنی داري وجود دارد(کـولی 

). و نتایج تحقیق دیگـري حـاکی   1385هویدا و همکاران، 
از آن است که بین کاربست ویژگی هاي سازمان یادگیرنده 

اعضاي هیأت علمی دانشگاه  و بهبود کیفیت زندگی کاري
ها همبستگی مثبت و معنی داري وجود دارد(یارمحمدزاده 

  ).1385و همکاران، 
درباره ي ویژگی هاي سـازمان یادگیرنـده، الگوهـا و    
دیدگاه هاي مختلفی وجود دارد. از جمله ي ایـن دیـدگاه   

)، دیـدگاه پـدلر و   1990ها مـی تـوان بـه دیـدگاه سـنگه(     

                                                        
1 . Senge 
2 . Collie 

ــاران )، دیــدگاه 1993(4، دیــدگاه گــاروین )1991(3همک
)، 1996(6)، دیدگاه جفارت و مارسـیک 1996(5مارکوآرت

)، دیـدگاه آرجـریس و   1996(7دیدگاه واتکینز و مارسـیک 
ــون ــامفورد 1996(8شـ ــدگاه مـ ــدگاه 1997(9)، دیـ )، دیـ
) اشـاره  1995)، و دیدگاه ویک و لئـون ( 1998(10هریسون

). هـر  25-38، صص1385نمود(سبحانی نژاد و همکاران، 
یک از این محققان براي سازمان یادگیرنده، ویژگـی هـاي   
مختلفی ذکر کرده اند. بـه عنـوان مثـال پیتـر سـنگه پـنج       

، چشم انـداز  12، الگوهاي ذهنی11ویژگی (مهارت شخصی
) و جفارت و 15، تفکر سیستمی14، یادگیري تیمی13مشترك

، تولیـد دانـش،   17شش ویژگی(یادگیري مستمر 16مارسیک
، انعطـاف  19، فرهنـگ یـادگیري  18انتقادي تفکر سیستمی و

) را بـراي سـازمان یادگیرنـده    21، کارمند محوري20پذیري
ذکر کرده انـد. در ایـن تحقیـق دیـدگاه ویـک و لئـون از       
سازمان یادگیرنده به عنوان الگوي نظري تحقیـق اسـتفاده   
شــده اســت. ویــک و لئــون پــنج ویژگــی بــراي ســازمان 

برنامه/ ، رهبريست از: یادگیرنده ذکر کرده اند که عبارت ا
مهمتـرین   .ارزیابی، اطالعـات، نـوآوري/ ابتکـار و اجـرا    

ویژگی این الگو این است که هـم وضـع موجـود و هـم     
وضع مطلوب ویژگی هاي سازمان یادگیرنده مورد سنجش 

 ).308، ص1995قرار می گیرد(ویک و لئون، 

با توجه به مطالب آمده، مسأله ي اصلی این پژوهش، 
بررسی میزان وضـع موجـود و وضـع مطلـوب کاربسـت      
ویژگی هاي سازمان یادگیرنـده در دانشـگاه آزاد اسـالمی    

                                                        
3 . Peddler & et al 
4.Garvin 
5.Marquardt 
6 .Gephardt & Marsick 
7.Vatkins & Marsick 
8.Argyris & Schon 
9.Mumford 
10 Harrison 
11.Personal Skill  
12. Mental Models 
13. Shared Vision 
14.Team Learning 
15. Systems Thinking 
16.Jfart and Marsyk 
17.Continuous Learning  
18.Critical Thinking 
19. Learning Culture  
20. Flexibility 
21. Employee Orientation 
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٦٩ 
 

واحد اردبیل بر اساس مدل ویک و لئون بوده است که در 
راستاي این هدف کلی، سؤال هاي زیر مد نظر قرار گرفته 

  است:
وضــعیت موجــود کــاربرد مؤلفــه هــاي ســازمان   -1

یادگیرنــده در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد اردبیــل 
 چگونه است؟

وضـعیت مطلـوب کــاربرد مؤلفـه هـاي ســازمان       -2
یادگیرنــده در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد اردبیــل 

 چگونه است؟

آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مؤلفـه هـاي      -3
اد اسـالمی واحــد  سـازمان یادگیرنـده در دانشـگاه آز   

  اردبیل تفاوت وجود دارد؟ 
  روش پژوهش

تحقیق حاضر بر اساس مالك هدف تحقیـق، از نـوع   
کاربردي و بر اساس مالك نحـوه ي گـردآوري داده هـا،    

 توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی می باشد. 

جامعه ي آماري ایـن تحقیـق، کلیـه اعضـاي هیـأت      
ــ   ــل ب ــالمی واحــد اردبی ــگاه آزاد اس ــی دانش ــه علم ود ک

. از کـل جامعـه ي آمـاري بـه     نفر می باشـد 230تعدادشان
نفر 100روش نمونه گیري در دسترس، نمونه اي به تعداد 

انتخاب گردید. پس از انتخاب گروه نمونه، با اسـتفاده از  
پرسشنامه ي محقق سـاخته در دو سطح(وضـع موجـود و    
وضع مطلوب) که بر اساس طیف لیکـرت در پـنج گزینـه    

د، داده هـاي مـورد نیـاز گـردآوري گردیـد.      تهیه شده بـو 
سؤال بر اسـاس مـدل    25توضیح این که پرسشنامه داراي 

  ویک و لئون تهیه گردید. 
روایی پرسشـنامه بـا اسـتفاده از نظـر متخصصـان، و      
پایایی آن نیز به روش ضریب آلفاي کرونبـاخ بـه دسـت    

 SPSSآمد. میزان آلفاي کرونباخ که توسط نرم افزار آماري 
به دسـت آمـد کـه حـاکی از      81/0اسبه گردیده، برابر مح

همسانی درونی باالي ابزار مورد اسـتفاده مـی باشـد. داده    
هاي جمع آوري شده نیز با توجه به سؤاالت تحقیـق، بـا   
آمــاره هــاي آمــار توصــیفی (میــانگین، درصــد، انحــراف 

 Tتـک گروهـی و   Tاستاندارد) و آمار استنباطی (آزمـون  
   یه و تحلیل گردید. گروه همبسته) تجز
  یافته هاي پژوهش
: وضعیت موجـود کـاربرد مؤلفـه هـاي     سؤال اول تحقیق

سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد اردبیـل    
  چگونه است؟

  وضعیت موجود دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل بر اساس مؤلفه هاي سازمان یادگیرنده .1جدول 
  سطح معنی داري Tمقدار   انحراف استاندارد  میانگین  مؤلفه هاي سازمان یادگیرنده  ردیف

88/2  رهبري  1  25/1  92/0  36/0  
68/2  برنامه/ارزیابی  2  05/1  97/2  004/0  
57/2  اطالعات  3  18/1  57/3  001/0  
70/2  نوآوري و ابتکار  4  08/1  72/2  008/0  
55/2  اجرا  5  06/ 1  16/4  00/0  

68/2  جمع کل  57/0  50/5  00/0  
داده هاي جدول فوق میانگین وضع موجود کاربرد 
مؤلفه هاي سازمان یادگیرنده را نشان می دهد. در میان 
مؤلفه هاي سازمان یادگیرنده مؤلفه ي رهبري داراي 
بیشترین کاربرد، و مؤلفه ي اجرا داراي کمترین کاربرد در 
جامعه ي مورد مطالعه هستند. همچنین نتایج آزمون تی 

در این جدول آمده است که وضع موجود  تک گروهی نیز
با میانگین مورد انتظار(سه از پنج) مقایسه شده است و 
نشان می دهد که به جز مؤلفه ي رهبري، وضع موجود 

بقیه ي مؤلفه با میانگین مورد انتظار فاصله معنی داري 
  دارد.

: وضعیت مطلوب کاربرد مؤلفه هاي سؤال دوم تحقیق
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل سازمان یادگیرنده در 

  چگونه است؟
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 و همکاران يستار .../ویژگی هاي سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسالمیبررسی میزان کاربست 

  وضعیت مطلوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل بر اساس مؤلفه هاي سازمان یادگیرنده .2جدول 
  سطح معناداري Tمقدار  انحراف استاندارد  میانگین  مؤلفه هاي سازمان یادگیرنده  ردیف

  00/0  61/17  78/0  38/4  رهبري  1
  00/0  71/28  52/0  52/4  برنامه/ارزیابی  2
  00/0  71/17  67/0  19/4  اطالعات  3
  00/0  70/18  66/0  24/4  نوآوري و ابتکار  4
  00/0  55/15  74/0  17/4  اجرا  5
  00/0  53/32  39/0  29/4  جمع کل  

 
داده هاي جدول فوق میانگین وضع مطلوب کـاربرد  
مؤلفه هاي سازمان یادگیرنده را نشان مـی دهـد. در میـان    
مؤلفه هـاي سـازمان یادگیرنـده مؤلفـه ي برنامـه/ارزیابی      
ــات داراي   ــه ي اطالع ــت، و مؤلف داراي بیشــترین مطلوبی
کمتــرین مطلوبیــت در جامعــه ي مــورد مطالعــه هســتند. 

ی تک گروهی نیز در ایـن جـدول   همچنین نتایج آزمون ت
آمده که وضع مطلوب با میانگین مورد انتظار(سه) مقایسه 

شده است که نتیجه ي آزمون نشان می دهد میزان مطلوب 
بودن مؤلفه ها معنی دار است و باید به ایـن مؤلفـه هـاي    

  سازمان یادگیرنده بیشتر توجه گردد.
 : آیا بین وضـعیت موجـود و مطلـوب   سؤال سوم تحقیق

کاربرد مؤلفـه هـاي سـازمان یادگیرنـده در دانشـگاه آزاد      
  اسالمی واحد اردبیل تفاوت وجود دارد؟

 
  مقایسه ي وضعیت موجود و مطلوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل بر اساس مؤلفه هاي سازمان یادگیرنده.3جدول 

  سطح معنی داري Tمقدار   درجه آزادي  انحراف استاندارد  تفاوت میانگین  مؤلفه هاي سازمان یادگیرنده  ردیف
  00/0  325/10  99  45/1  - 498/1  رهبري       1
  00/0  721/15  99  16/1  - 829/1  برنامه/ارزیابی  2
  00/0  543/10  99  53/1  - 614/1  اطالعات  3
  00/0  683/10  99  44/1  - 537/1  نوآوري و ابتکار  4
  00/0  661/10  99  50/1  - 603/1  اجرا  5

  00/0  722/10  99  78/0  - 616/1  جمع کل        
 

داده هاي جدول فوق تفاوت میانگین وضع موجود و 
وضع مطلوب کاربرد مؤلفه هاي سازمان یادگیرنـده را بـه   
تفکیک ابعاد مختلف سازمان یادگیرنـده نشـان مـی دهـد.     

گروهه نیـز در ایـن جـدول    همچنین نتایج آزمون تی تک 
آمده است که وضع موجود با وضع مطلوب مقایسه شـده  
است. نتیجه ي آزمون تی تک گروه همبسته حـاکی از آن  
است که وضع موجود هر پنج مؤلفه سازمان یادگیرنده بـا  

   وضع مطلوب تفاوت معنی داري دارد.
   نتیجه گیري بحث و

سازمان وضعیت موجود کاربرد مؤلفه هاي سؤال اول: 
یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل چگونه 

  است؟

بررسی یافته هاي سؤال اول پژوهش نشان مـی دهـد   
که هر پنج مؤلفه ي سازمان یادگیرنده پـایین تـر از سـطح    
متوسط اجرا می گردد. و در بین مؤلفـه هـا، بعـد رهبـري     
بیشتر از همه، و بعد اجرا کمتر از بقیه ي مؤلفه ها کاربرد 
دارد. همچنین نتیجه ي آزمون تی تک گروهی نیـز نشـان   

مؤلفه هاي برنامه/ارزیابی، اطالعات، نـوآوري   می دهد که
و ابتکار، و اجراي برنامه، کمتر از میانگین مورد انتظار(سه 
از پنج) هستند و این تفاوت نیز معنی دار است. ولی نتیجه 
ي آزمون تی تک گروهی بعد رهبري ،بـا میـانگین مـورد    
انتظار(سه) تفاوت معنی داري نـدارد و در مجمـوع ابعـاد    

بین وضع موجود با میانگین مورد انتظار(سه) تفـاوت  نیز، 
معنی داري وجود دارد. نتـایج ایـن تحقیـق بـا نتیجـه ي      
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ــمی(   ــر قاسـ ــاي میـ ــق هـ ــی و 1385تحقیـ )، پرداختچـ
)، بنـــی ســـی و 1385)، اســـالمبولچی(1387همکـــاران(

) 1390)، و جمـال زاده و همکـاران(  1389اسماعیلی لهمه(
  همسو می باشد.

مطلوب کاربرد مؤلفـه هـاي سـازمان    وضعیت  سؤال دوم:
یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسالمی واحـد اردبیـل چگونـه    

 است؟

بررسی یافته هاي سؤال دوم تحقیق نشان می دهد که 
اعضاي هیأت علمی دانشگاه مورد مطالعه اعتقاد دارند که 
همه ي ابعاد سازمان یادگیرنده باید در سطح بسـیار زیـاد   

ج بعد نیز، بعد برنامـه/ارزیابی داراي  اجرا گردد. در بین پن
بیشترین مطلوبیت و بعد اجرا داراي کمترین مطلوبیت در 
میان ابعاد مختلف سازمان یادگیرنده است. نتیجه ي آزمون 
تی تک گروهی نیز حاکی از آن است که کاربست ویژگی 
هاي سازمان یادگیرنده در سطح بسیار زیـاد بایـد باشـد و    

آماري نیز مؤید این امر است که باید نتیجه ي این آزمون 
بیشتر اجرا گردد. نتیجه ي این تحقیق با تحقیق هاي میـر  

)، قهرمـانی  1387)، پرداختچـی و همکـاران(  1385قاسمی(
) همسـو اسـت. بـه عبـارتی     1995)، ویک و لئون(1380(

تحقیقات مختلف نشان می دهد که براي بقا باید سـازمان  
لی بـا توجـه بـه ویژگـی     ها، به ویژه مؤسسات آموزش عا

شان، به سمت یادگیرنده بودن حرکت کنند تـا بتواننـد در   
  عصر رقابتی امروز بقا داشته باشند. 

آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه هاي  سؤال سوم:
سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل 

 تفاوت وجود دارد؟

هـد کـه بـین    یافته هاي سؤال سه تحقیق نشان مـی د 
وضع موجود و وضع مطلوب دانشگاه آزاد اسالمی واحـد  
اردبیل درباره ي میزان کاربرد و مطلوبیت کاربست ویژگی 
هاي سازمان یادگیرنـده تفـاوت معنـی داري وجـود دارد.     
نتیجه ي آزمون تی تک گروهـه همبسـته نیـز مؤیـد ایـن      
موضوع است. به عبارتی نتیجه آزمـون تـی تـک گروهـه     

یز حاکی از آن است کـه بـین وضـع موجـود و     همبسته ن
مطلوب فاصله معنی دار و زیادي وجود دارد. نتـایج ایـن   

)، پرداختچـی و  1385تحقیق با تحقیق هاي میـر قاسـمی(  
  ) مطابقت دارد. 1995)، ویک و لئون(1387همکاران(

پاسخ بسیاري از صاحبنظران به این سؤال که چگونه 
دگیرنده تبدیل کرد؟ ایـن  می توان سازمان را به سازمان یا

است که با تغییر فلسفه ي سازمان بـه سـمت یـک سـري     
فعالیت هاي عملی و کاربردي و اندازه پذیر، و با تـدوین  
چارچوبی براي یادگیري بلندمـدت مـی تـوان بـه سـمت      

و همکــاران،  1ســازمان یادگیرنــده حرکــت نمود(پرســتون
 تحقیقات مختلف نیز نشان می دهـد کـه سـازمان    ).2000

ها، توانـایی بیشـتري    یادگیرنده در مقایسه با سایر سازمان
براي مقابله با تغییرات در محیط هاي متغیـر و بـی ثبـات    

ها بایـد آنچنـان    ). در دانشگاه45ص 1387دارند(عنایتی، 
مـوقعیتی حـاکم باشـد کـه دسـت انـدرکاران آن، اعــم از       
استادان، دانشجویان، مدیریت و سایر کارکنـان، ظرفیـت و   

انمندي خود را براي خالقیت ، موفقیت و پیشـرفت در  تو
ــد(پرداختچی و  حــوزه ي تخصصــی و کارشــان بــاال ببرن

  ).18، ص 1387همکاران، 
در حالت کلی باید اذعان نمود که دانشگاه هـا بـراي   
رسیدن به سازمان یادگیرنده باید داراي رهبـري فـرابین و   

گاه هـا  داراي بصیرت باشند. ولی در کشورما مدیران دانش
ــراي اداره ي امــور  ــه ي کــافی ب داراي تخصــص و تجرب
نیستند و تصور روشنی از مقاصد و چشم انداز بلندمـدت  

و یا اگر هم داشته باشند به همان اهداف و  دانشگاه ندارند
چشم انداز دیکته شده و نوشـته شـده، کـه بیشـتر حالـت      
شعاري دارند، اکتفـا مـی کننـد (پرداختچـی و همکـاران،      

). با توجه به نتایج این تحقیق پیشـنهاد مـی   18ص، 1387
گردد در انتخاب مدیران دانشگاه ها چارچوبی تنظیم گردد 
و متناسب با آن چارچوب مدیران انتخاب گردند، یا براي 
مدیران فعلی، دوره هاي آموزشی مختلف و مداوم برگزار 
گردد تا دید روشـنی نسـبت بـه مـدیریت سـازمان هـاي       

  شند. آموزشی داشته با
ارزیابی باید گفت که مدیران  در زمینه ي بعد برنامه/

تصور روشـنی از اهـداف و برنامـه هـاي آمـوزش عـالی       

                                                        
1 - Preston  et al. 
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ندارند. لذا پیشنهاد می گردد یک سیستم نظـارتی قـوي و   
منسجم و علمـی( نـه سیاسـی) بـراي مـدیران موسسـات       
ــانی   ــالی تنظــیم گــردد و طــی دوره هــاي زم آمــوزش ع
مشخص، عملکرد مدیریت در چارچوب برنامه ي تدوین 
شده ارزیابی گردد، تا ضمن مشخص ساختن نقاط قوت و 

یران نیز ارایه و اجـرا  ضعف، راهکارهاي توانمند شدن مد
گردد تا دانشگاه ها بـه سـمت سـازمان یادگیرنـده شـدن      

  حرکت کنند. 
در بعد داشتن اطالعات، امروز سازمان هـایی موفـق   
هستند که بتوانند همه ي کارکنان خود را به روز نگهدارند 
و تمام اطالعات مورد نیازکارکنان را تأمین کنند. سـازمان  

ـ    ت و اثربخشـی بـاال، هـم بـه     ها براي رسـیدن بـه موفقی
اطالعات درون سازمان و هم به اطالعات بیـرون سـازمان   
ــی      ــول و علم ــمیمات معق ــد تص ــا بتوانن ــد ت ــاز دارن نی

). بـراي رسـیدن بـه    308، ص1995بگیرند(ویک و لئـون،  
سازمان یادگیرنـده بایـد مـدیران دانشـگاه هـا بـه دور از       
 محافظه کـاري و تـرس نداشـتن از توانمنـد شـدن سـایر      

کارکنان، اطالعات مورد نیـاز کارکنـان را تـأمین کننـد تـا      
بتوانند مجموعه  ي خود را بهتر اداره نمایند؛ زیرا  امروزه 
مدیرانی موفق اند که کارکنان توانمند داشته باشند. در این 
زمینه پیشنهاد می گردد یـک سیسـتم اطالعـات مـدیریتی     

  .قوي و علمی براي داشگاه ها طراحی و اجرا گردد
در بعد نوآوري و ابتکار در دانشگاه ها باید شـرایطی  
حاکم گردد که ایده هاي نو و خالقانه تشویق گردد و یک 
سیستم حمایتی قوي از افراد خالق و نوآور ایجاد گـردد.  
امروزه با توجه به حرکت جامعه به سمت اقتصـاد دانـش   
محور، خالقیت و نوآوري بـاالترین ارزش را در  اقتصـاد   

داشت. دانشگاه ها براي حرکت به سمت سـازمان   خواهد
یادگیرنده باید مهندسی مجدد در زمینه ي ساختار و برنامه 
هاي خود داشته باشند و با برنامه هاي علمـی، فرهنـگ و   

  فضاي نوآوري و خالقیت را ترویج نمایند. 
در بعد اجراي برنامه، مدیران مؤسسات آموزش عالی 

متر به شعارها عمل می کننـد.  ما بیشتر شعار می دهند و ک
برنامه هاي دانشـگاه هـا در شـعار و روي کاغـذ مناسـب      

هستند ولی در عمل به برنامه هاي مـدون، دچـار ضـعف    
اساسی هسـتند. پیشـنهاد مـی گـردد در انتخـاب مـدیران       
افرادي انتخاب گردد که عمل گرا و برنامه محور باشـند و  

به عبـارتی بایـد   مدیران از کلی گویی و شعار پرهیز کنند. 
شرایطی حاکم گردد که مدیران سازمان هـاي آموزشـی را   

  با اعمال و کارهاي شان بشناسند و نه با شعار هایشان. 
در کل، دانشگاه ها که مغز متفکر جامعه هستند بایـد  
در حرکت به سمت سازمان یادگیرنده شدن پیشتاز باشـند  

زات و ضمن تغییر در بعد سخت افزاري (ساختار و تجهیـ 
و ...)، در بعـد نــرم افـزاري ســازمان (برنامـه هــا، دانــش    
کارکنان و ...) نیز باید تغییرات برنامـه ریـزي شـده اجـرا     
گردد تا زمینه براي دانشگاه یادگیرنده شدن فـراهم گـردد.   
طبیعی است یـک شـبه نمـی تـوان تحـوالت بنیـادین در       
دانشگاه ها ایجاد کرد؛ بلکه با برنامـه ریـزي درازمـدت و    
اصالحات بنیادین در طول زمان می تـوان وضـع موجـود    
دانشگاه ها را به سـمت سـازمان یادگیرنـده محـور بـودن      

  سوق داد. 
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Abstract 

The main purpose of this study was to survey the implementation of learning organization 
characteristics based on Wick and Leon model at the Islamic Azad University, Ardabil Branch. The research 
method was ‘applied research’ and the data collecting method was the ‘descriptive’ method (cross-sectional 
survey). The research population was all of full-time faculty members (230 members) in the Islamic Azad 
University, Ardabil Branch. 100 faculty members were selected as the samples of the study through random 
sampling method. A researcher-made questionnaire was used for collecting the data. The 
validity of the questionnaire was surveyed by a number of specialists’ review and the reliability was surveyed by 
the Cronbach Alpha coefficient as to be 0.81 (r=0.81). The data of the study were analyzed via calculating the 
mean, standard deviation and one sample T-test. The results of the data analysis showed that learning 
organization characteristics were used in low quantity and there was a significant difference between current 
position and excellent position based on learning organization characteristic application. The results of 
this study can be used to improve universities and higher education institutions work processes. 
Key Words: Learning Organization, Wick & Leon Model, Islamic Azad University Ardabil Branch .  
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