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 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی، شماره 66، 1391، صص . 99-119

  
  

 مدیریتنظامهاي رزیبا تمرکز بر بررسی ویژگیهاي سازمان یادگیرنده 

  وريادانش و فن 
  

  3يار نصرآبادیمحمد بختو  2يار نصرآبادیبخت ینعلی، حس∗1یجانیاعظم اسف
  

  چکیده 
 قوت منزله سازمانهاي یادگیرنده در جوامع کنونی و نیز شناسایی نقاطنظر به اهمیت بررسی دانشگاهها به

پژوهش ، سریع تحوالت و تغییرات با سازگاري در آنها فعالیتهاي بهبود منظوراین نهادها به ضعف و
مبناي نظري این مطالعه، رویکرد مایکل مارکوارت به . حاضر به مطالعه این موضوع اختصاص یافته است

ان هدف پژوهش بررسی میز .دلیل جامعیت و تفکر سیستمی حاکم بر آن بودسازمان یادگیرنده به
عنوان یک نظام آموزشی از ویژگیهاي سازمان یادگیرنده در دو برخورداري دانشگاه شهید چمران اهواز به

جامعه . پیمایشی براي انجام دادن این پژوهش انتخاب شد - توصیفی روش. بودزیرنظام دانش و فناوري 
گیري ان به روش نمونهنفر از آن 300آماري پژوهش اعضاي هیئت علمی دانشگاه شهید چمران بودند که 

ابزار پژوهش پرسشنامه . نفر پرسشنامه را تکمیل کردند 220از گروه نمونه، . تصادفی ساده انتخاب شدند
ر ادبیات تحقیق و مشورت با صاحبنظران واي بود که بر مبناي پرسشنامه مارکوارت، مرمحقق ساخته

پایایی پرسشنامه . است) ايپنج درجه(کرتی گویه و داراي طیف لی 50این پرسشنامه مشتمل بر . تهیه شد
و براي سؤاالت وضعیت مطلوب  973/0براي سؤاالت وضعیت موجود (لفاي کرونباخ آسبه ضریب ابا مح
ها نشان داد بین یافته. کار گرفته شدهاي پژوهش، تی زوجی بهمنظور آزمون فرضیهبه .شدتأیید  )980/0

یادگیرنده  با  هاي سازمانبه لحاظ برخورداري از شاخصه ازشهید چمران اهو وضعیت موجود دانشگاه
  .وجود دارد وضعیت مطلوب تفاوت معناداري

 

   .يورافن نظامر یز، دانش نظامر یز، یسازمان يریادگی، رندهیادگی سازمان :د واژگانیکل
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  مقدمه
 اریبسرا  يمروزا يسازمانها اداره، يورافن شدن یجهان دلیلبه کسب و کار طیمح در عمده راتییتغ
ضعف و  )Alborzi, 2005( يریادگید بر اساس یجد يسازمانها يریگشکل .است ساخته دهیچیپ

 ساخته است، يضرور سازمانها اداره ران دریمد يد را برایجد يهاشهیت از اندی، تبعیسنت يراهکارها
. )Marquardt, 2002( سازدمیسازمانها را متحول  یو آموزش یتیریمد يهاوهیکه ش ییهاشهیاند

 ل شدنیتبد ،تحوالت و رییتغ براي هماهنگی با ندهیآ يسازمانها چاره راه تنهاکه  پژوهشگران معتقدند
، يو فناور یعلم يشرفتهایدر تالطم پ. )Moosavi, 2000, p.127( استرنده یادگی نظام کی به

 رسالتشان اداي و راتییدر برابر تغ يعنوان راهبردرا به 4رندهیادگی یل شدن به سازمانیتبدز یدانشگاهها ن
 شریپذ شهامت دیبا یآموزش رانیمد که است هلر معتقد. )Pardakhtchi, 2004( ندادر نظر گرفته

 لیدلبه ،یاز طرف .)Boorboor, 2006( ندهند نشان یمقاومتدر برابر آن  و دنباش داشته را هاینوآور
 یاجتماع، یفرهنگ راثیم انتقال، سازمانها ریسا يبرا ینانسا يروین تیترب نهیزم در هادانشگاه مهم نقش

، نیبرابنا .دندار قرار جامعه قضاوت و تیحساس معرض در شتریبآنها ، یاجتماع انسجام و یگانگی زین و
 يتهایفعال بهبود و ضعف و قوت نقاط ییشناسامنظور به رندهیادگی يسازمانها عنوانبه دانشگاهها مطالعه

   .داردضرورت  سریع تحوالت و راتییتغ با يسازگار در آنها
 از یبرخ. است یمتنوع یموضوع گسترهشامل  رندهیادگی سازمان حوزهانجام شده در  يپژوهشها   

 ،یعبارتبه ند؛مندهعالقها آن با سازمانها سهیمقا و رندهیادگی سازمان يها شاخصه نییتع به پژوهشگران
 قرار هافرایند تیریمد و يفناور، فرهنگ، ساختار یابیارز يبرا یمالک رندهیادگی سازمان کیتئور يمبنا
 رندهیادگی سازمان يالگو سمت به رییتغ یچگونگ و ییشناسا ضعف و قوت ق نقاطین طریبد. ردیگیم
 مدل يمبنا بر) Mirghasemi, 2006( یرقاسمیمپژوهش افرادي مانند  ،مثال يبرا. شودیم نییتع
 محمودزاده، 5سنگه تریپ مدل يمبنا بر )Demirchley, 2002( یرچلیدم، لئون و کیو
)Mahmoodzadeh, 2005, As Cited in Noori, 2007( ،استانتون و کالون (Wick 

& Leon, 1995) ،و ادریس کومار )Kumar & Idris, 2006 (الینگر و یانگنگریال و ، 
(Ellinger, Ellinger & Yang, 2002) نیا همه در نکهیا جهتو جالب نکته. اندگونهنیا از 

 ریز ای ابعاد عنوانبه 7يفناور ،نیهمچن و میمستق ریغ ای میمستق طوربه 6دانش تیریمد قاتیتحق
  .است مطرح رندهیادگی سازمان يهانظام

  ،)Real, Leal & Roldan, 2006( ، لیل و رولدنمانند رئال هاپژوهش از يگرید گروه دراما    
 با آن متقابل تأثیربه  و تأکیدرنده شدن سازمان یادگی گرلیتسه عامل عنوانبه يفناور نقش بر ژهیو طوربه

                                                
4. Learning Organization 
5. Senge 
6. Knowledge Management 
7. Technology 
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 يریادگی تیمحور با دانش تیریمد بحث بر دیگري قاتیتحقدر . است شده اشاره 8یسازمان يریادگی
 در رندهیادگی سازمان يالگو يساز ادهیپ در مهم اریبس عوامل عنوانبه يفرد و یجمع يریادگی، یسازمان
 دانش تیریمد به )Matlay, 2000( یماتل کیاستراتژ دگاهید ،مثال يبرا .شده است تأکید مانهاساز
 ، براك، چامپیون، فولر، گابل و هچریل یرسم ریغ يریادگی، يریادگی بر یمبتن يفرد و یجمع توسعه و

(Li, Brake, Champion, Fuller, Gable & Hatcher,2009) از آموختن و 
 ریسادر  .روندشمار میبه دست نیا از )Mumford, 2000( مامفورد از انسازم يهایاستراتژ

  . بررسی شده است هم بر رندهیادگی سازمان و يفناور، دانش تیریمد متقابل اتتأثیر پژوهشها
 توسعه حال درپیوسته  آن افراد که داندیم یسازمان را رندهیادگی سازمان سنگهتریپ: رندهیادگی سازمان

 ,Senge, 1990) شودیم محقق گروهها التیتما و هاخواسته که است یمحل و ستنده خود تیظرف
As Cited in Hedayat & Roshan, p.22) .رنده یادگی سازمان میگر عالید یفیتعر در

 به. )Alvani, 1998, p. 4( استشده  شمرده بر عملکرددر  تحول و رییتغ، زمان طول در آموختن
 ادامه و روین دیتجد ییتوانا مستمر و یاساسطور به که است یسازمان رندهیادگی گوردون سازمان اعتقاد

 هایاستراتژتدوین  و ساختارها جادیا با که است یسازمان ای ؛)Pardakhtchi, 2004( دارد را اتیح
 يدیخورش .)Dodgson,1993, p.19(کند یم کمک یسازمان يریادگی يارتقا يبرا

(Khorshidi, 2002) سازمان از یفیتعر را مقرر زمان از زودتر ط،یمح به پاسخ و رکتح زین 
 و يآورجمع اطالعات را مطلوب ينحو به بتواند که را یسازمان مارکوارت ،نیهمچن. داندیم رندهیادگی

 مارکوارت .)Marquardt,1995( ندکیم یتلق رندهیادگیسازمان کار بندد، به آنها را و کند تیریمد
 يسازمانها بحث در ما« :کند یم انیب گونهنیا را رندهیادگی سازمان و یسازمان يریادگی عبارت دو تفاوت

 در اما. میکنیم تمرکز) رندیگیم ادی که ییسازمانها مشخصات و اصول، هانظام( یچیست بر، رندهیادگی
 فقط یسازمان يریادگی. شودیم توجه ،دهدیم رخ سازمان در چگونه يریادگی نکهیا بر یسازمان يریادگی
 ,Mahmoodzadeh, 2005, As Cited in Noori)»است رندهیادگی سازمان از جنبه کی

2007).  
 يبرا مدون يا خچهیتار داشتن وجود به نگریپت چاردیر رینظ دانشمندان از يا عده نکهیا وجود با   

 یرکیز و گذشته موفق هايهتجرب حاصل فقط را هینظر نیا جادیا و دارندن اعتقادي رندهیادگی يسازمانها
 Petinger, As Cited in) دانند یم خاص يهایپرداز هینظر يهایکرس حاصل نه و رانیمد

Mirghasemi, 2006) ،و شروع  هستند لقای یادگیرنده سازمان يبرا یطوالن يا خچهیتار یبرخ اما
 دهه اواسط را از یسازمان يریادگی مفهوم جادیو ا سازمان یبالندگ جهت در يریادگی بر یرسم تأکید
 هینظر از يتعدادرا  یسازمان يریادگی 1950 اواخر در. )Ghahremani,2001( دانندیم 1940
 ,Noori)دکردنن ییتب و مطرح 9مونیاس و مارچ، رتیکا لیقب از نومل -یکارنگ دانشگاه پردازان

                                                
8. Organizational Learning 
9. Cyert, March & Simon 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  زیرنظامهاي مدیریت دانش و فناوري بررسی ویژگیهاي سازمان یادگیرنده با تمرکز بر                                           102
 

 لیاوا تا کرد ارائه ینسازما يریادگی از یفیتعر بار نینخست مارچ که، 1963 سال از ،عالوهبه. (2007
 صاحبنظران بحث مورد یسازمان يریادگی، 10رابرتس و کیو دیجد فیتعر ارائه با همزمان 1990 دهه
 دانشگاه ازسنگه  تریپ، صاحبنظران هیکل اعتقاد به اما. )Ghahramani, 2001( است بوده تیریمد
 و هنر، فرمان نیپنجم« کتاب و» رندهیادگی يسازمانها ساختن، رهبر دیجد کار« مقاله فیتأل با یت.يآ.ام

  .)Shafaee, 2001( دیآ یم حساببه رندهیادگی سازمان یاصل پرداز هینظر» رندهیادگی سازمان مهارت
 رندهیادگی سازمان دهندهلیتشک اجزاي گهترسنیپ : رندهیادگی يسازمانهاو ابزار ارزشیابی اصول 

 تفکر و یگروه يریادگی، مشترك يدورنما ،یهنذ يمدلها، يفرد تسلط ا اصلی فرمان پنج شامل را
 ینظام تفکر وي .)Senge, 1990, As Cited in Bahramzade, 2010(داند یم ینظام

 به که است کرده یمعرف يریادگی يربنایز و مسائل لیتحل در یادراک چارچوب عنوانبه را) پنجم فرمان(
 Senge, 1990, As Cited in Seyed) دید ترروشن را الگو کل توانیم آن کمک

Naghavi, 1998).  
 ,Weich & Leon) پرسشنامه ویچ و لیون ،یادگیرنده ارزیابی و آسیب شناسی سازمان در بحث   

ري، طرح، ارزیابی، انداز مبتنی بر رهببر چشم ،نام ارزشیابی شایستگیها در سازمان یادگیرنده هب (1993
ابعاد ارزش،  یادگیرندگی سازمانها را با توجه به 1996ل سا نیز در ساراال .بودمتمرکز  اطالعات و عمل

کار، آموزش، توسعه و تعامالت داخلی و خارجی  سازي، سازماندهیها، رهبري، تصمیمفرایندساختار، 
در  .)Najafbagy, Mirzaei, Mirsepasi & Iranzade, 2011( کردبررسی سازمان 

 شمار بهیرنده پیشرو بخشی از استراتژي سازمان سازمان یادگ )Ganns, 1996( آزمون سریع گانز
 ,Mayo & Lank, As Cited in Lewis)پرسشنامه جامع مایو و النک در  .رودمی

Benjamin, Juda & Marcella, 2008)  بر عوامل سازمانی، افراد، یادگیري تیمی و دیدگاه
 ,Yang)تکینز و مارسیک، وایانگپرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده . شده است تأکیدرهبري 

Watkins & Marsick, 2004) ابعاد چهارگانه افراد، تیم، سازمان و مباحث  بارهش در شامل کاو
با عنوان نماي سازمان  پرسشنامهیک با تهیه  (Marquardt, 2002) لیکن مارکوارت  .کالن است

  در چاچوب یک الگوي  يورادانش و فنیادگیرنده بر توسعه پنج عنصر یادگیري، کارکنان، سازمان، 
  . تمرکز دارد مندنظام
 با خود معروف کتاب دروي . است مارکوارت رندهیادگی يسازمانها مدل پژوهش نیا ينظر يالگو   

 پنج و است ارائه کرده رندهیادگی يسازمانها جادیا در مندنظام یمدل »رندهیادگی سازمان جادیا« عنوان
 سازمان، ، افراد،يریادگی: از نداعبارت که شمارد یم بر رندهیادگی سازمان کی يبرا را مجزا نظامریز

مند این مدل به بحث سازمان نظام استفاده از مدل مارکوارت جامعیت و دید دلیل. دانش و يفناور
سازمان یادگیرنده را چگونگی یادگرفتن و انتقال به  فرایندچالش سازمانها در  مارکوارت. یادگیرنده است
آنها در نیل به هدف را تمرکز بر یک یا دو جنبه تغییر و یادگیري سازمان از قبیل کسب  علت ناکامی

                                                
10. Weick & Roberts 
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 هاي نظامحصول یادگیري سازمانی را بدون شناخت و توسعه زیر او .داندوري نوین میامهارتها یا فن
را گانه ي پنجهانظامزیرمارکوارت . کندتصور میممکن ناوري اگانه یادگیري، سازمان، افراد، دانش و فنپنج

در سایر ابعاد و مانع ایجاد سازمان  تأثیر موجبرا  آنها ازبه هم پیوسته و ضعف در هر کدام و پویا 
ی مدل مارکوارت این است که پنج فرمان یا اصل نظامشاهد ادعاي جامعیت و دید . داندیادگیرنده می

انداز مشترك ادگیري و چشمخودی ،شایستگی فردي ،الگوهاي ذهنی ،ینظامپیتر سنگه شامل تفکر 
الگوي مارکوارت  ،در واقع. یادگیري مدل سازمان یادگیرنده مارکوارت است نظاموعه زیر ممجهمگی زیر

 فرایندنیازها و ها، پیشنظامو متعامل زیر بلکه روابط پویا ،نه تنها مبین ویژگیهاي سازمان یادگیرنده است
  .)Marquardt, 2002( سازدح میشریپیاده سازي مدل سازمان یادگیرنده را نیز ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مدل نظامی سازمان یادگیرنده مارکوارت - 1شکل 
 

 مهارتهاي کسب و سازمانی یادگیري يبراالزم  یادگیري انواع و سطوح به یادگیري نظامریزدر     
. دهد می رخ نآ در یادگیري که است چارچوبی و فضا انگر یسازمان ب نظامریز ؛شوداشاره می سازمانی

 . ساختار و استراتژي، فرهنگ، اندازچشم: از نداعبارت نظامزیر این چهارگانه کلیدي اجزاي یا ابعاد
 یادگیرنده سازمان در افراد نظامر یز. است سازمان آتی جهتگیریهاي و اهداف، امیدها شامل اندازچشم
، کنندگانعرضه( وکار کسب در کنندگان مشارکت، مشتریان، رهبران/ مدیران، کارکنان شامل

   ).Marquardt, 2002( است جامعه خود و) پیمانکاران خرده و فروشندگان
  دست آمده هدانش حقیقت، اطالعات و مهارتهاي ب واژه اکسفوردلغتنامه  در: دانش نظامزیر

 Axford) تعریف شده استسطه تجربه، تحصیل یا فهم تئوریکی یا عملی از یک موضوع اوهب
Dictionary, 2012) . از یک موضوع که شخص  بارهلغتنامه کمبریج دریافتی یا اطالعاتی در در

تعریف شده دانش  است،صورت ضمنی یا آشکار هکند و بمیکسب تجربه یا مطالعه  طریق
دانش را  )Marquardt,2002( مارکوارت. (Cambridge Dictionary, 2011)است

 یادگیري

 سازمان

 افراد

 فناوري

 دانش
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گیري و صورت فعال اجرا، مدیریت، تصمیمهداند که بیم هاییهاي از اطالعات، اصول و تجربمجموعه
دانش بر اساس منبع ایجاد، در قالب سه دسته دانش فردي، گروهی و . کندرا هدایت می مسئلهحل 

 طور ساده دانش تحصیل شده توسط فرد است که معموالًدانش فردي به. شودسازمانی طبقه بندي می
دانش گروهی عبارت از دانش فردي است که افراد دیگري . )Hatch, 2010( صورت ضمنی استبه
باید . کنندگذارند و آن را درك میبین هم به اشتراك میآن را  کنند،ه صحت و حقانیت ان اعتماد میب

تفسیرها بلکه  ،یکپارچه سازي و حاصل ضرب تفسیرهاي افراد نیست فقطتوجه داشت که دانش گروهی 
دانش . )Richter, 2000( شودمیمنجر حقیقت است که به دانش گروهی  و برداشتهاي افراد از

صورت هشوند و بسازمانی دانش گروهی چندین واحد یا گروه است که براي تولید دانش جدید ترکیب می
دانش فراسازمانی مجموعه تالشهاي کسب دانش است که . )Hatch, 2010( هستندضمنی یا آشکار 

ی و کیستی کارفرما متمرکز ینه کجا و دیده و بیشتر بر چیستی فعالیتمرزهاي سازمان را در نور
معناي عام و شامل دانش فردي، گروهی، در این مقاله مفهوم دانش به .(Cohen, 2006)است

بندي معناي فعالیتهاي خلق، کسب، اخذ، طبقهمدیریت دانش به ،همچنین. سازمانی و فراسازمانی است
ي است فرایند ،دیگر عبارتبه ؛فزایش سطح یادگیري و عملکرد سازمانی استا برايکارگیري دانش وبه

 Akhavan) آفریندهاي دانش و فکري خود و دیگران ارزش افزوده میاز سرمایه طی آن که سازمان
& Jafari, 2005).  

 هریذخ، دانش جادیا، دانش سبک و شامل شش مرحله مصرف تا منبع از دانش انتقال دانش نظامزیر   
 و اثربخش طوربه سازمانها. است دانش ییروا و يریکارگهب و عیتوز و انتقال، يکاو داده و لیتحل، دانش
 دو به هاسازمان در دانشکسب  .باشند تعاملی و مستمر، گانه شش هايفرایند این که گیرندمی یاد کارآمد
 که است فکري سرمایه کشف یداخل دانش از منظور. است یرونیب و یداخل دانش يآورجمع عمده شکل

 ابداع به سازمانهااست که  دلیلن یبد یرونیب دانش يآورجمعت یاهم .دارد وجود کارکنان اذهان در
 خلق .است» توسعه و اقتباس، کسب« آنها امروز تالش؛ ندارند نیاز، اندکرده کشف دیگران آنچه مجدد
 دانش عناصر ترکیب و جدید ارتباطات شناخت براي افراد العادهفوق توانایی« از ناشی تواندمی دانش

 اطالعات شامل تنها نه نوین دانش خلق. باشد »پیچیده قیاسی استدالل اساس بر قبلی شده شناخته
 .ستا نیز ضمنی و ذهنی ،فردي اشراقهاي و بصیرتها برگیرنده در بلکه، گروهی یافته توسعه بیرونی
 يل و داده کاویتحل. شودمی دانش نگهداري و ظحف به قادر دانش ذخیره نظام کمک به سازمان

 کشف با کارکنان. ستها داده مفهوم و معنا یافتن براي سازمانها تواناسازي براي تحلیلی ابزار جدیدترین
 و هااستراتژی توسعه به کمک براي را اطالعات توانند می ها داده با هامدل ساختن متناسب یا جدید الگوهاي

 يتهایفعالشامل  يداده کاو. کنند استخراج ،سپس و ذخیره کار و کسب پیچیده سؤاالت به پاسخگویی
 و تغییر وکشف هاوابستگی مدلسازي و سازي خالصه، بنديخوشه، بینیپیش، بنديطبقه قبیل از متنوع

 گیرد می بر در را دانش و اطالعات، ها داده ورانهافن و سازمانی انتقال دانش توزیع .است انحرافات
)Marquardt, 2002.(   
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 که است اطالعاتی ابزارهاي و یکپارچه فناوري هايشبکه شامل فناوري نظامزیر: فناوري نظامزیر
 و هانظام، فنی هايفرایند شامل نظامزیر این. سازدمی میسر را یادگیري و اطالعات تبادل و دستیابی
 در نظامزیرن یا ،همچنین .ستا دانشی مهارتهاي سایر و هماهنگی، مربیگري، همکاري براي ساختارها
 همکاري و سازي شبیه، اي رایانه کنفرانسهاي قبیل از پیشرفته روشهاي و الکترونیکی ابزارهاي برگیرنده
 يورارا فن يفناور نظامریز کننده یبانیپشت یاساس بعد دو مارکوارت. است ايرایانه پشتیبانی بر مبتنی

این  سازمانها به دانش تیریمد در بحث يفناور. داندیم يورابر فن یمبتن يریادگیت دانش و یریمد يبرا
 و امکانات از و رندگذاب کنار را يریادگی و توسعه، رییتغ، تیریمد یسنت يهاهیرو که دهد یم امکان را

 مدنظر بدون اطالعات يفناور .دنکن  استفاده يریادگی ،نیهمچن و یسازمان يهافرایند در دیجد يهاهیرو
 و زمان هر در را مستقیم ارتباطات ،یسازمان متفاوت سطوح و یسازمان درون مراتب سلهسل دادن قرار

 سازد می میسر الکترونیکی کنفرانس و الکترونیکی پست، الکترونیکی اعالنات تابلو سیلهبه مکان
)Marquardt, 2002.(  

 منظوربه تالشه رندیادگی سازمان کی جادیا براي را سازمان رانیمد  تالش نیمارکوارت نخست   
در  )رندهیادگی سازمان کی یاصل ابعاد( گانهپنج يهانظام خرده داشتن وجود از نانیاطم کسب و یابیدست

و اینکه این دو  ورياویژه و متقابل مدیریت دانش و فن تأثیربا توجه به  ،لذا داند؛یم حد مطلوب و متوازن
 یاصل هدف ،بنابراین کنند،عمل می هاي دیگرنظامو زیریادگیرنده  هايبه مثابه ابزاري در سازمان نظامزیر
 از د چمرانیشه دانشگاه يبرخوردار زانیم یبررس و هانظام خرده نیا فیتوص و حیپژوهش تشر نیا
   از ابعاد ظامزیرنعنوان دو به يفناور و دانش تیریمد نظامریز دو در رندهیادگی يسازمانها يهایژگیو

  . بودگانه مدل مارکوارت پنج
 

  پژوهش يهاهیفرض
 يسازمانها يهایژگیو از يبرخوردار اساس بر د چمرانیشه دانشگاه مطلوب و موجود تیوضع نیب .1

 تفاوت دانشگاه یعلم هیئت ياعضانظر  از دانش نظامریز در) مارکوارت کلیماکرد یرو( رندهیادگی
  .دارد وجود يمعنادار

 يسازمانها يهایژگیو از يبرخوردار اساس بر د چمرانیشه دانشگاه مطلوب و موجود تیوضع نیب .2
 تفاوت دانشگاه یعلم هیئت ياعضا نظر از يفناور نظامریز در) مارکوارت کلیماکرد یرو( رندهیادگی

   .دارد وجود يمعنادار
 

  پژوهشروش 
 ياز نوع کاربرد قیتحقهدف  اساسو بر  پیمایشی -یفیتوص داده يآورجمعروش  نظرپژوهش حاضر از 

ادبیات تحقیق و  مرور، مارکوارتکه بر مبناي پرسشنامه  بود ايار تحقیق پرسشنامه محقق ساختهابز. بود
ه اول مربوط به بعد یگو 30که  ،هیگو 50ن پرسشنامه مشتمل بر یا .شدمشورت با صاحبنظران تهیه 
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و  )املهر ع يه برایگو 10( يبه بعد کاربرد فناور مربوطه یگو 20و ) هر عامل يه برایگو 5( دانش
ب یل ضرفرمو پرسشنامه از ییاینان از پایاطم يبرا. بودکم  یلیاد تا خیز یلیکرت از خیف لیط يدارا
سؤاالت  يو برا 973/0ت موجود یوضع هايسؤال يدست آمده براهب بیضر. کرونباخ استفاده شد يآلفا
پرسشنامه  ،ییروا یبررسموضوع در . داد یرا نشان م ینانیکه مقدار قابل اطم بود 980/0ت مطلوب یوضع

استاندارد  يهاپرسشنامه یساختار آن مطابق با ساختار کل و یپژوهش طراح یبا توجه به مدل مفهوم
 پرسشنامه یینه، رواین زمیادر و اخذ نظر صاحبنظران  یپس از طراح. شد يزیرنه طرحین زمیموجود در ا

مشتمل  ود چمران اهواز یدانشگاه شه یمعل هیئت يه اعضایشامل کل پژوهش يجامعه آمار .11د شدییتأ
ن یبد. کار گرفته شدبه یتصادف يریگروش نمونه ،انتخاب نمونه براي ن پژوهشیدر ا. بودنفر  516بر 

ع یپرسشنامه توز 300تعداد  یعلم هیئت ياعضا فهرستو با استفاده از  یصورت کامالً تصادفمنظور، به
 Azar) منیؤو م ر به نقل از آذریعداد نمونه بر اساس فرمول زت. شد داده عودتپرسشنامه  220تعداد  و

& Momeni, 2008) محاسبه شده است:  

  
روشن ت ینسبت موفق پژوهشن یاز آنجا که در ا. استت در جامعه یانگر نسبت موفقیب P فرمول این در

. در نظر گرفته شد  Pيبرا 5/0عدد  ،، لذاوجود نداشت ن عددیز امکان استخراج ایج مشابه نیو از نتا نبود
ش تعداد ینه باعث افزایشین دو عبارت بین صورت ضرب ایو بد 5/0ز برابر ین) P-1( عبارت ،جهیدر نت

عرف موجود در  ،نیو صاحبنظران و همچن استادانن فرمول بر اساس نظر یدر ا .استنمونه شده 
 يااس فاصلهیبا فرض قبول مق. دشمنظور  α=٪5و  ε=٪5ت مقدار یریو مد یقات روانشناسیتحق
پس . ستفاده شدها ا ل دادهیتحل و عنوان روش استنباطبه 12یزوج t از آزمون ،دست آمدهبه يهاداده يبرا

ک از یهر  بندي وضعیترتبه براي 13دمنیاز آزمون فر هاي پژوهش نیزفرضیهاز آزمون هر کدام از 
 .شداستفاده  يت دانش و فناوریریمد نظامر مجموعه خرده یز يهالفهؤم
 

 هایافته
از %) 88( نفـر  198 پرسشـنامه،  220تعـداد   که با توجـه بـه  د داپژوهش نشان  یت شناختیاطالعات جمع

اسـاس رتبـه    ، بـر یمـورد بررسـ   يکل نمونه آمار از. هستندزن %) 12( نفر 27مرد و تعداد دهندگان پاسخ

                                                
روایی پرسشنامه پس از اصالحات مکرر به تأیید استادان صاحبنظر در این حوزه از جمله آقایان دکتـر علـی رضـاییان، دکتـر غالمرضـا      . 11

  .رسید... گودرزي، دکتر علی علوي، دکتر قهرمانی و 
12. Compared  T test 
13. Friedman Test 
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ز یـ ن% 3/9و  ياریدانشـ  مرتبـه  % 7/6، ياریاسـتاد  مرتبـه  % 52، یمرب مرتبه%  32ان، دهندگپاسخ یعلم
  . داشتند ياستاد مرتبه

 
دانش در  نظامزیر يهالفهؤمت موجود و مطلوب ین وضعیانگیتفاوت م يمعنادار یبررس  -1جدول 

  د چمرانیدانشگاه شه
  شاخص        

  
       یژگیو   

یانگیم  تعداد
  ن

انحراف 
  اریمع

اختالف 
یانگیم

  ن
t 

درجه 
آزاد
  ي

سطح 
  يمعنادار

  کسب دانش
361/3  929/10  213  موجود  225/12

-  
189/47
-  212  000/0  

  753/1  154/23  213  مطلوب

  خلق دانش
855/10  655/3  333/12  207  موجود

-  
997/37
-  206  000/0  

  940/1  188/23  207  مطلوب

  يریکارگهب
056/11  756/3  591/11  213  موجود

-  
102/36
-  212  000/0  

  331/2  647/22  213  مطلوب

  يداده کاو
437/11  790/3  953/10  192  موجود

-  
584/33
-  191  000/0  

  375/2  390/22  192  مطلوب

  انتقال
  عیتوز

446/11  430/3  169/11  195  موجود
-  

824/38
-  194  000/0  

  331/2  615/22  195  مطلوب

  يره سازیذخ
243/11  246/3  575/11  198  موجود

-  
115/39
-  197  000/0  

  064/2  818/22  198  مطلوب
    

در سطح  مربوط يبا درجه آزاد مؤلفههر  يبرامشاهده شده   tمقدار ،1جدول بر اساس اطالعات     
دانش  نظامریز يهامؤلفهه یکلموجود و مطلوب  یتن وضعیانگین میب ،قرار دارد، لذا >05/0p يمعنادار

 يتفاوت معنادار )دانش يره سازیع و ذخی، انتقال و توزيل و داده کاوی، تحليریکارگخلق، بهکسب، (
  .وجود دارد
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  دانش در  نظامریت موجود و مطلوب زین وضعیانگیتفاوت م يمعنادار یبررس  - 2جدول
  د چمرانیدانشگاه شه

  شاخص          
انحراف   نیانگیم  تعداد   یژگیو    

  اریمع
اختالف 

 t  نیگانیم
درجه 

  يآزاد
سطح 
  يمعنادار

ت یریمد
  دانش

  13/18  43/66  165  موجود
67/70-  495/38-  164  000/0  

  222/12  1/137  165  مطلوب

  
 برخورداري اساس بر شهید چمران دانشگاه مطلوب و موجود وضعیت بین . 1ه یفرض

نظر  از دانش امنظزیر در) مارکوارت رویکرد مایکل(یادگیرنده  سازمانهاي ویژگیهاي از
  .دارد وجود معناداري تفاوت دانشگاه علمی هیئت اعضاي

در  =164df يبا درجه آزاد) - 495/38(مشاهده شده   tدهد که چون مقدارینشان م 2جدول  يهاافتهی
دانش تفاوت  نظامریموجود و مطلوب در ز یتن وضعیانگیمن یب ،قرار دارد، لذا >05/0p يسطح معنادار

 2در جدول  یفیتوص يهاداده ،گریعبارت دبه شود؛ید میأیتاول  هیفرض ،نیبنابرا د دارد ووجو يمعنادار
 نیبا ا. استمطلوب  تیموجود و وضع تینمونه در دو وضع نیانگیم نیاختالف بداشتن دهنده وجود نشان
است،  یشمپوشقابل چ ایاختالف موجود اختالف قابل توجه و معنادار  اینکته که آ نیا یبررس ، برايحال

 نیدهنده انشان يسطح معنادار ایسطح خطا  .انجام شده است t عیاز توز ستفادهبا ا یزوج نیانگیآزمون م
موجود و مطلوب چه مقدار خطا  تیدر وضع نیانگیم يهمان برابر ایاست که در صورت رد فرض صفر 

 است؛برابر با صفر  باًیرصد و تقرد 5تر از مقدار خطا کوچک نیکه ا دهدینشان م جینتا. میامرتکب شده
 انگریرا که ب نیگزیجا هیفرض صفر را رد کرد و فرض توانیدرصد م 95مفروض  نانیدر سطح اطم ،الذ

  .رفتیپذ ،موجود و مطلوب است تیوضع نیانگیم نیتفاوت معنادار ب داشتن وجود
 

در توسعه  يربرد فناورت موجود و مطلوب بعد کاین وضعیانگیتفاوت م يمعنادار یبررس  - 3 جدول
  در دانشگاه شهید چمران يریادگی

  شاخص         
انحراف   نیانگیم  تعداد  یژگیو   

  اریمع
اختالف 

 t  نیانگیم
درجه 

  يآزاد
سطح 
  يمعنادار

توسعه 
   يریادگی

  505/6  492/20  189  موجود
  699/5  460/44  189  مطلوب  000/0  188  -99/39  -968/23

ت یریمد
  دانش 

  406/5  966/97  180  موجود
904/15-  52/32-  179  000/0  

  262/3  87/113  180  مطلوب

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  109  1391،  66 شماره ،عالیریزي در آموزشوهش و برنامهپژلنامه فص
 

 يهابا درجه يورافن يهامؤلفه يمشاهده شده برا  tدهد که چون مقدارینشان م 3جدول  يهاافتهی   
هر دو موجود و مطلوب  یتن وضعیانگین میب ،قرار دارد، لذا >p 05/0  يدر سطح معنادار مربوط يآزاد
تفاوت ت دانش یریمددر  يکاربرد فناور و يریادگیدر توسعه  يکاربرد فناور یعنی ؛يورفنا نظامریز لفهمؤ

  .شودید میتأیه یفرض ، ایننیبنابراو  وجود دارد يمعنادار
 برخورداري اساس بر شهید چمران دانشگاه مطلوب و موجود وضعیت بین.  2ه یفرض

 از فناوري نظامزیر  در) مارکوارت رد مایکلرویک(یادگیرنده  سازمانهاي ویژگیهاي از
  .دارد وجود معناداري تفاوت دانشگاه علمی هیئت نظر اعضاي

 
  در  يفناور نظامریت موجود و مطلوب زین وضعیانگیتفاوت م يمعنادار یبررس -4جدول 

  د چمرانیدانشگاه شه
  شاخص      

انحراف   نیانگیم  تعداد  یژگیو  
  اریمع

اختالف 
 t  نیانگیم

جه در
  يآزاد

سطح 
  يمعنادار

  يفناور
  619/12  018/46  162  موجود

  364/9  359/90  162  مطلوب  000/0  161  -029/35  -333/44
 
 =df 161 يبا درجه آزاد) 029/35(مشاهده شده   tدهد که چون مقدارینشان م 4جدول  يهاافتهی   

 يفناور نظامریموجود و مطلوب در ز تین وضعیانگین میب ،قرار دارد، لذا >p 05/0 يدر سطح معنادار
  .وجود دارد يتفاوت معنادار

یت ان وضعیم يوردانش و فنا يهانظامگانه مربوط به خرده عوامل هشتدر تمام  ها،افتهیاساس  بر   
از  دست آمدهبهاز ین امتیانگیم يبندرتبه 6و 5 جداول در. وجود داردمعنادار  یتفاوت موجود و مطلوب

دانش  يهانظامریز يهامؤلفهک از ی هرت موجود یوضع دانشگاه در خصوص یعلم هیئت اياعض یابیارز
 مؤلفهن حداکثر موافقت پرسش شونده با یکه مب ،ازین امتینکه باالتریح ایتوض .است شدهارائه  يوراو فن

 وسط عدداز متیامت ،نیو بنابرا است 1 عدد آنن یو کمتر 5 است، عدد د چمرانیمورد نظر در دانشگاه شه
وجود دهنده نشان دمنیفرموجود با استفاده از آزمون  ينهایانگیم يبندرتبه يآزمون معنادار. شودمی 3

ت موجود یها وضعمؤلفهدر همه  دهد کهمینشان ن نمرات یا. ستهارتبهدر اختالف معنادار داشتن 
 برايک از عوامل یکدام کندیمشخص م دمنیآزمون فر نکهیضمن ا ،ر حد متوسط استیدانشگاه ز

  . است يشتریضعف ب يت دانشگاه از آن منظر دارایت قراردارند و وضعیاصالح در اولو
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  ت دانشیریمد نظاممربوط به خرده  عواملن یانگیسه میمقا -5جدول 

  نیانگیم  عامل  فیرد

  14/2  کسب دانش  1

  21/2  دانش يل و داده کاویتحل  2

  24/2  انتقال دانش  3

  26/2  انشد يریکارگهب  4

  32/2  ره دانشیذخ  5

  41/2  جاد دانشیا  6
  

  ت دانشیریمد نظامثر بر خرده ؤعوامل م يبندرتبه برايدمن یآزمون فر -6جدول 
  183  یتعداد نمونه مورد بررس

  5  يدرجه آزاد
  000/0  آزمون يسطح معنادار

  
  يفناور نظاممربوط به خرده  عواملن یانگیسه میمقا - 7جدول

  نیانگیم  عامل  فیرد

  05/2  يریادگی در يکاربرد فناور  1
  63/2  ت دانشیریمد در يکاربرد فناور  2

 
  يفناور نظامثر بر خرده ؤعوامل م يبندرتبه برايدمن یآزمون فر - 8جدول

  165  یتعداد نمونه مورد بررس

  1  يدرجه آزاد
  000/0  سطح معناداري آزمون

 
 نظامزیربر  يرتبه شش عامل در اثرگذار يبرابر دهد که فرضینشان م 8و  6جدول  >05/0pسطح    
عوامل را از  7و  5جدول  يبندرتبه. شودیرد م يفناور نظامعامل مربوط به خرده  دوت دانش و یریمد
 .دهدینشان م يت دانش و فناوریریمد نظامن بودن نمرده خرده ییبر پا تأثیرن یتا کمتر تأثیرن یشتریب
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   يریگجهینت بحث و
د چمران یموجود دانشگاه شه یتان وضعیاختالف معنادار م داشتن از وجود یحاک ها ل دادهیتحله و یتجز

. است يورارنده در بعد دانش و بعد فنیادگیک سازمان ی يهادن به شاخصهیرس یعنیت مطلوب؛ یو وضع
قوالت و همه ممدل مارکوارت رنده یادگی يسازمانها نظامرین دو زیادست آمده بهج ینتا در چرا که

رهبري،  عوامل دانش بعددر رسد به نظر می. شده است یابیر حد متوسط ارزیز رمجموعه آنهایز
مسائل فرهنگ دانشگاهی در  ،و همچنینموجود در دانشگاه  يهاهیها و روفرایند، هاساختاراستراتژیها، 

دانش موجود در کسب  منظورافراد و گروههاي علمی به ،بسیج امکانات توانند موجبنمیحد مطلوب 
، استادانمشوق سته یحد با دانشگاه درز یش نجاد دانیدر مرحله ا .باشند یرونیو ب یط درونیمح

و مند نظامساختار  نبود. ستین جاد دانشید و ایتول دردانشگاه  یبدنه علم ،یطورکلان و بهیدانشجو
ران دانشگاه از داده یمد يریگکاهش امکان بهره دانش موجود،  موجب يل و داده کاویتحل درهدفمند 

توانمند ساختن  ها و دانش موجود وو مفهوم داده اافتن معنی منظوربهو کارا  یلیتحل يعنوان ابزارهب يکاو
پاسخگویی به  اطالعات را براي کمک به توسعه استراتژیها وتوانند یران نمیمد ،لذا است؛شده دانشگاه 

  . خراج کننداست ،ذخیره و سپس موجودسؤاالت پیچیده 
 يرگذابیانگر قابلیت انتقال و به اشتراك دانش جاییهبراي جاب یهر سازمان آموزشظرفیت هر چند    

توزیع  دانشگاهسرعت در سراسر به دقت ودانش باید به است ور یط متغیدر محموفقیت  الزمهو قدرت 
 نایجر زیبحث انتقال دانش ن در ،)Marquardt, 2002( را هموار سازد يریادگی ریمستا بتواند  شود

ال، روان یس یط خارجین دانشگاه و محیران و بیان، مدی، دانشجواستادانن یدر ب ییتبادل اطالعات و دانا
زمانی در  یقاتیتحق يهاپروژهنتایج توان اشاره کرد که یم به این نکته ،مثال براي .ستیموقع نو به

ط یر شراییل تغیدلها بی باشدنقابل استفاده  ه ممکن استک گیردو دانشجویان قرار می استاداندسترس 
نتیجه  ،لذا. نباشد انمخاطب يبراارزش افزوده  يق دارایتحق يهاافتهی، انتشار پژوهشد ضرورت وموج

 ,Kang, Kim & Chang)، کیم و چانگهاي پژوهش کانگدر بعد انتقال دانش با یافته پژوهش
، دارند تأکیدانتقال و تشریک دانش  برايهاي ارتباطی مناسب منظا داشتن بر ضرورت وجودکه  (2008

 جامع و ینظام که چرا ،است هدنش یابیز در حد مطلوب ارزید ناز دانش موجو يریگبهره. همخوانی دارد
 ییو اجرا یعلم يسازمیتصم فرایند يد شده به ورودیدانش کسب و تول براي تبدیلکارا  یزمیمکان

در  .قات ندارندیج تحقیبه نتا یز اقبال مناسبیسازان نمیران و تصمینکه مدیضمن ادانشگاه وجود ندارد، 
موجود و  حفظ و نگهداري دانش برايالزم  يو ساختارها نظام استراتژي، زیدانش ن يره سازیبعد ذخ

دانش کارکرد  يره سازیذخمنظور به موجود يهاهیرو جاد نشده است؛یدانشگاه ا یدارایل آن به یتبد
د یاوقات دانش مف یتا گاه است شده موجبنه ین زمینکه توجه اندك موجود در ایا ایندارد  یلوبمط

   .شودره نیدانشگاه ذخ
 يهاهیهمچنان بر استفاده از رو مورد مطالعه دانشگاه در ت دانش،یریمد در يدر بعد کاربرد فناور   
ن ید در ایجد يهاهیاستفاده از رو برايکمتر و  شودتأکید می يریادگیر، توسعه و ییت، تغیریمد یسنت
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شتر یکه مانع ارتباطات ب یسازمان يباعث شده است تا مرزها یکرد سنتین رویا. تمایلی وجود داردبخش 
شتر یبماند و سلسله مراتب سازمان امکان ارتباط ب یاعضا و بخشهاست، همچنان باق یدرون سازمان

دهد که  یج نشان مینتا يریادگیدر  يدر بعد کاربرد فناور ،عالوههب. سازد یگر را منتفیکدیبخشها با 
  .است یسنت يبر الگوها و روشها یمبتن ن دانشگاهیدر ا يریادگیحاکم بر  يهمچنان فضا

عوامل سه ید چمران، در مقایکه در دانشگاه شه دهدنشان می) يبندرتبه( 8 تا 5جداول توجه به    
دانش و  يل و داده کاویب در مقوله کسب دانش، تحلیترتبه ین کاستیشتریدانش، هرچند ب نظامخرده

 ره دانش ویجاد دانش، ذخیا يهاب در مقولهیترترنده بهیادگیسازمان  نظامرین زیا یول ،انتقال دانش است
ز مقوله ین يورافن نظامدر خرده .دارد يت بهتریشگفته وضعینسبت به سه مقوله پ دانش يریرگکابه

به هر . ت دانش داردیریدر مدفناوري نسبت به مقوله کاربرد  ياز کمتریامت يریادگیر دفناوري کاربرد 
فناوري که  يدر عصر »يریادگیدر فناوري کاربرد «خصوص مقوله بهفناوري  نظامضعف در خرده ،حال

 .مل داردتأ يجا ،است يبشر يتهایه فعالیارتباطات و اطالعات محور کل
 آن دهندهنشانکشور  یعالسسات آموزشؤدانشگاهها و م این موضوع درمرور پژوهشهاي مرتبط با    

لیکن  ،سازمان یادگیرنده باشد عاملچند ممکن است دانشگاه مورد بررسی واجد یک یا چند  است که هر
یافتن ن مدعا انجام یشاهد ا .آموزشی از ویژگیهاي سازمان یادگیرنده برخوردار نیست هسسؤم مجموعدر 
مختلف و کسب  يمتنوع در دانشگاهها يکردها و مدلهایبا رو ،ن پژوهش البتهیک به ایقات نزدیتحق
 ,Demirlchi)یرچلینتایج پژوهش دم ،مثال يبرا .ن پژوهش استیا يهاافتهیک به یج نزدینتا

مبین این » رندهیادگیبر اساس اصول سازمان  ید بهشتیت دانشگاه شهیوضع یبررس«با عنوان  (2002
گر در ینسبت به اصول د هاا در تمام دانشکدهیپو یذهن يو مدلها يفرد يو مهارتهاتسلط است که 

 مشکل يداراو آرمان مشترك  یمیت يریادگی، مندنظامها در تفکر دانشکده یلو ،قرار دارند يسطح باالتر
عملکرد یابیارزش«با عنوان در پژوهش خود  )Mirghasemi, 2006( یرقاسمیم ،نیهمچن .هستند
د با یمف یت موجود مجتمع آموزشیوضع میان تفاوت» رندهیادگیعنوان سازمان د بهیمف یع آموزشمجتم
 يهایژگیو پژوهشن یدر ا. است بررسی کردهرنده یادگیاز نظر داشتن ابعاد سازمان را ت مطلوب آن یوضع

، یابیه و ارز، برناميرهبر يدیک و لئون و بر اساس پنج مؤلفه کلیمدل و يرنده بر مبنایادگیسازمان 
ن یتفاوت معنادار ب داشتن انگر وجودیج بینتا .و ابتکار و اجرا در نظر گرفته شده است ياطالعات، نوآور

ت مطلوب یبا وضع رنده از هر پنج بعدیادگیک سازمان یعنوان د بهیمف یت موجود مجتمع آموزشیوضع
 & Mohebbifar, JahanHashemi)، جهان هاشمی و حبیبینتایج تحقیق محبی فر. است

Habibi, 2012)  ارزیابی نیمرخ سازمان یادگیرنده در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با «با عنوان
چند  هر. سازمان یادگیرنده است نظامر ضعف این دانشگاه در هر پنج زیربیانگ »استفاده از مدل مارکوارت

  .  وضعیت بهتري نسبت به دیگر ابعاد دارد يورافن نظامزیر
مدل مارکوارت، دانشگاه اوهایو در هر پنج  با استفاده از )Berrio, 2006(دیگر  یژوهشپ در    
اهمیت دهنده نشانامتیاز بیشتر بعد یادگیري سازمانی . هاي سازمان یادگیرنده استواجد خصیصه نظامزیر
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کمترین  جالب اینکه. است، فرهنگ، استراتژي و ساختار زمینهیعنی  ؛نآمحیط یادگیري و چهار نهاده 
  .هاي یادگیري سازمانی استیورافنو بیانگر نقش بیشتر افراد در  يورافنامتیاز مربوط به 

 ی، پژوهشیرساختها و امکانات آموزشیضعف ز به یی این موضوعچرا ،رضبه عقیده نویسندگان مقاله حا   
ساالر در اداره وانید یسازمان يساختارها ،نینچعامل مهم فرهنگ و هم ،گرید يسو ورانه و ازاو فن

مند و متعهد مدیران ارشد به تغییر به سمت یادگیرنده شدن متر نبود دیدگاه نظاو از همه مهم دانشگاهها
 & White)ویدسبیوایت و  پژوهشبا نتایج در بحث فرهنگ دانشگاهی این عقیده . شودمربوط می

Weathersby, 2005) بیو و بارك  نیز  و)Bui & Baruch, 2010( انشگاهیان را بسیار که د
 )Dearlove, 2002(هاي دیرالیافتهنیز با  د وندانفردگرا در کارشان و متمرکز بر توسعه شخصی می

و با گرایش قوي ) کار با رئیس و تحت سرپرستی(را بی عالقه به کار تحت سلسله مراتب اداري  آنانکه 
نیز ساختار تحصیالت تکمیلی را  )Bak, 2012(بک  .همخوانی دارد ،داندفرینی فردي میآبه کار

. اندداند که بنا بر اهداف و فعالیتهاي مشترك به شکل گروه جمع شدهاي از افراد میمتشکل از شبکه
ویژه در حوزه ق و اهداف گروهی و فردي بهیواسطه عالهایجاد محیط سازمان یادگیرنده ب ،بنابراین
خصوصی  میلی با چالشهاي مشابهی با سازمانهايتحصیالت تک ويبه عقیده  .محدود شده است پژوهش
تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده و  فراینداست و مدیران عالی به درك صحیحی از پیچیدگی  مواجه

گانه سازمانهاي یادگیرنده سنگه در تمام سطوح سازمانی تیمی و ویژگیهاي پنج ضرورت نهادینه شدن
 ,Wong & Tierney)ونگ و تیرنی پژوهشبا نتایج  يگیرنتیجهاین  ،همچنین. نیاز دارندفردي 

دانشگاه را فرهنگ سازمانی، ساختار  ایجاد محیط سازمان یادگیرنده در برايکه سه مانع اصلی  (2001
انداز هاي تحقیقی در خصوص ارزیابی چشماساس یافته برنیز  دانند و سازمانی و چالشهاي سیاسی می

مسائل سیاسی را بیشتر از مقوله ساختار و فرهنگ  تأثیرحتی  ،میلیتغییرات ساختاري در تحصیالت تک
در  نیز )White & Weathersby, 2005( و ویدسبی وایت .همخوانی داردکنند، برآورد می

از موانع تبدیل شدن دانشگاهها را ترکیب و ساختار و فرهنگ دانشگاهی  مسئلهاستراتژي،  پژوهش خود
  . دندانبه سازمان یادگیرنده می

 ,Franklin, Hodgkinson & Stewart)، هودکینسون و استوارتفرانکلینطور که همان   
سازمان یادگیرنده ایجاد تغییرات محیطی  برابریکی از مسئولیتهاي دانشگاه در ابراز داشتند،  (1998

رتبط با ها و فعالیتهاي ماي براي تشویق ایدهاش هم فرصت ویژهدلیل فلسفه وجوديهکه ب چرا ،است
چمران نیز ناگزیر است شهید دانشگاه  ،لذا. سازمان یادگیرنده و هم مسئولیتی مهم در این زمینه دارد

  . پاسخ مناسب و تطابق با تغییرات محیطی به سمت یادگیرنده شدن حرکت کند براي
چمران در د یدانشگاه شهعملکرد  ينه ارتقایدر زم ییتهایر فعالیاخ يدر سالها که ان ذکر استیشا   

ن موضوع یت دانشگاه به ایریژه مدینگاه و دهندهانجام گرفته که نشان يورات دانش و فنیریمقوله مد
     اطالعات،  يورات فنیریمحاسبات دانشگاه به مرکز مد کارکرد مرکز ر نام وییتغ ،مثال يبرا. است
 يتهایفعال يبه اجرا داناستاق ی، تشو)RMS(استادانت پژوهش یریمد یکیالکترون نظام ياندازراه
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 يشها و کارگاههایهما يانه و برگزاریپژوهانه سال يق اعطایاز طر) جاد دانشیا(د علم یو تول یپژوهش
 .تهاستین فعالیاز ا یبخش يوراق و فنیبحث روش تحق مرتبط با یآموزش

  
  پیشنهادها 

وري الگوي ادانش و فن در دو بعد مدیریت بر اساس نتایج این پژوهش، وضعیت دانشگاه شهید چمران
شود دانشگاه با عزم پیشنهاد می ،بنابراین. داري داردبا وضعیت مطلوب تفاوت معناسازمان یادگیرنده 

ایجاد یک  ،راسخ که موجد تعهد مدیریت و مشوق فعالیتهاي مرتبط با سازمان یادگیرنده است و همچنین
ی براي توسعه سازمان یادگیرنده و سبکهاي یهادید مشترك براي خلق فرهنگ یادگیري و ابداع استراتژی

تقویت زیرساختهاي  مسلماً. انگیزش و عملکرد این مسیر تعالی را بپیماید بیشترینرهبري براي کسب 
وري و تسهیل ارتباطات بین اعضا همراه با تشویق فعالیتهاي مدیریت دانش و تغییر ساختار و تدوین افن

. استادگیري سازمانی و چابکی سازمان در کسب مزیتهاي رقابتی استراتژیهاي مناسب کمک شایانی به ی
و گروههاي پژوهشی و نظام ارزیابی که عالوه بر  هاحمایت مدیران عالی دانشگاه از تیم ،براي نمونه

است، مشوق فعالیتهاي یادگیري و یاددهی و انتقال دانش و کار تیمی  ،احترام به فعالیتهاي توسعه فردي
   .رودشمار مینیز بهر یادگیرنده شدن دانشگاه بخش دحرکتی اثر

 هیئتسازي اعضاي نش شامل افزایش انگیزش و توانمند بر بعد انسانی مدیریت دا تأکید ،عالوههب   
     برد و  -گذاري و کاربردي کردن دانش در یک حالت بردعلمی و مدیران در تولید علم، به اشتراك

گیري، کمک شایانی ل ایجاد ارزش افزوده در فعالیتهاي علمی و تصمیمعنوان عامبه فناوريکارگیري به
این فعالیتها به محیط مناسب انگیزشی  .در تبدیل دانشگاه شهید چمران به یک سازمان یادگیرنده است

متنوع در حوزه عمل و  هايخصوص محیط مشوق فرهنگ نقد عالمانه و ظرفیت باالي تحمل نظربه
برگزاري همایشهاي داخلی در خصوص چالشهاي  ،مثال براي .داردنیاز رکت آفرین بخش و حآرمانی الهام

هاي هو انتقال تجرب هاارائه نظر برايمطرح و با سابقه قبل از بازنشستگی  استاداندانشگاه و دعوت از 
  . شودبا هدف تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح توصیه می آنها
 ات متقابل وتأثیر در بارهشود به این زمینه تحقیقاتی توصیه میمند هبه پژوهشگران عالق ،همچنین   

  . دبررسی کننهاي مدل مارکوارت در تحقق سازمان یادگیرنده در دانشگاه چمران نظامچندگانه زیر
هاي مدل مارکوات در تحقق یا عدم حصول ویژگیهاي نظامسهم هر یک از زیر بارهدر  پژوهش ،عالوههب

با توجه به اینکه جامعه آماري این . دانشگاه شهید چمران نیز جالب توجه خواهد بودسازمان یادگیرنده در 
توسعه جامعه آماري پژوهش به کارکنان، مدیران و  ،لذا ،علمی دانشگاه بودند هیئتپژوهش اعضاي 

 براي در پایان تعیین ابزاري استاندارد و جامع. فزایدادانشجویان نیز بر اعتبار نتایج پژوهشهاي آتی می
بندي دانشگاههاي عنوان عاملی در رتبهتواند بهسنجش یادگیرنده بودن دانشگاهها بسیار مفید و بالقوه می

 . استفاده شودکشور 
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  قدردانی
همچنین، . شوددلیل حمایت مالی از این پژوهش قدردانی میاز معاونت پژوهشی دانشگاه چمران اهواز به

ارزنده خویش  هايررسی روایی ابزار این پژوهش محققان را از نظراز متخصصان و بزرگوارانی که در ب
  از همه استادان که در گروههاي مختلف آموزشی دانشگاه شهید چمران در و  نیز  مند ساختندبهره
  .شودمی سپاسگزاريدند، کریاري  ها صبورانه ما راآوري دادهجمع
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