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دارايي جديد قرني که عصر دانش نام گرفته، يادگيري است، نه دانش. بحث از يادگيري در واقع 
بايستي ها در مواجهه با تحوالت جهاني ميبحث از مهندسي رفتار است. هدف نهايي افراد و سازمان

تغييرات مطلوب در رفتار و تجاربشان باشد و يادگيري چيزي جز پيدايش اين تغييرات ايجاد 
بهبود  کهاند اساسي حقيقت اين از فهمعاجز  از مديران بسياري(. 2931، يو حجاز ينيست)عباس

عنصر  فقداندر  (.2933ان و ملک زاده، ي)لگزدارد مداوم يادگيري به سازمان تعهد نياز به ،مداوم
تكرار ( جديد هايحداکثر با بيان)را  کهنه هايها تنها شيوهها و افراد آنسازمان يادگيري، حياتي

 مهم بسيار دارايي اول درجه در را سازماني يادگيري.( م1222)2ترين(. 2931، ي)اسالمبولچکنندمي
 براي ضرورتي را آن دوم درجه در و داندمي توليد در فكري سرمايه از استفاده منظوربه سازمان
است  دانسته کار و کسب بر تاکيد شدن وجهاني شتاب به توجه با محيط از گرفتنپيشي شدن ياهمراه

 (.2932، يک زاده و فتحي)ب
 تناسب عدم و کشور نيازهاي و مسائل تحليل در هادانشگاه ناتواني به برخي کنوني شرايط در
 تفكر و رشد بسترساز شرايط از برخورداري عدم و انعطاف، عدم جامعه، نيازهاي با دانشگاه هايفعاليت

 به ديگر برخي. دارند اشاره يادگيرنده دانشگاه سوي به نيل کنندهمنع هايعنوان ويژگيبه خالقيت و
. دارند اشاره دانش اين کارگيريبه در توفيق عدم و دانش اکتساب يا خلق در هادانشگاه پيشتازي

 در زماني عاليآموزش. دانندمي يادگيرنده سازمان اصول ترينساده از فارغ حتي را دانشگاه برخي
 اثر در را سازماني يادگيري بستر که است موفق مطلوب نحوي به خود رسالت و اهداف تحقق
 شرايطي ايجاد جهت در ،(يو کارشناس مديريتي واحدهاي ويژه به) سازمانانساني منابع هايتالش

. کند محيا يادگيرنده دانشگاهي به شدنتبديل سوي به نيل و آموزش و يادگيري روند براي مناسب
 بايستمي شود،مي ناشي بيروني و دروني محيط از که هاييچالش با رويارويي در دانشگاه همچنين 

 سازماني يادگيري کنوني وضعيت نخست گام در و پرداخته، سازماني يادگيري موضوع به جدي طوربه
 . بشناسد را خود ضعف و قوت ابعاد و

کشور را در  يها و مراکز آموزش عالدر دانشگاه يسازمان يريادگيموضع و اندازه  ،ن پژوهشينتايج ا
ن ابزار موجود يبهتريكي از عنوان ن الگو بهيقالب الگوي واتكينز و مارسيک بيان خواهد کرد. ا

به موضوع دارد و  يبيسونگر و ترکهمه يمطرح بوده و نگاه در جهان يسازمان يريادگيگيري اندازه
دست خواهد داد نتايجي به و آموزش،انساني منابعآن در کاربرد اين الگو با توجه به تخصص طراحان 

ق و ينه تحقييادگيرنده، زم يريزي به جهت نيل به سمت دانشگاهکه عالوه بر کاربرد آن در برنامه
عالي کشور محيا خواهد کرد. جامع و کامل را در نظام آموزش ييالگودن به يرس يتفحص برا

 بيان مسأله
به  محور دانش هايسازمان حياتي و منبع سرمايه تريناصلي عنوانبه يادگيرندهخود انسانيهاي سرمايه

، 2939ک، يو کرباشند)بود مي فناوري و محصول توليد از ترمهم و هاسازمان نوع اين وجودي علت شمار رفته و
نيست.  يرات دانشي و عملكرد کافيينفوذ تغ يا براامّ ،الزم است يشرط يمداوم در سطح فرد يريادگي(. 29ص

ها، کارکنان اغلب ممكن است در محل کار امروز بسيار قابل توجه است، زيرا که در سازمان يسازمان يريادگي
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شان محفوظ و مخفي نگه دانند را به دليل اخالل در پيشرفت شغلي يچه که ما آنير شغلي شده و ييدچار تغ
تنها براي دانشگاه  پيچيده و ناپايدار، ماندن در چنين محيطرشد و باقي (.Marsick & Watkins ,2003)دارند

 همچنين و  ي،و اجتماع ي، فرهنگي، اقتصادسياسيتحوالت  (.2931، يو حجاز ير است )عباسيادگيرنده ميّس
م.( معتقدند تغيير در اين 1223اند. جمالي و همكاران)وجود آوردهها بهجديدي در سازمان يهاگرايش 1فناوري
ها و سازمان (.2931، يو حجاز ي)عباسقديم به حالت جديد سوق داده استها را از حالت ها، سازمانگرايش
به  زماني يهاتيکه در موقعي را داشته باشند ديجدهاي چالشر و مقابله با ييانطباق با تغ ييد توانايافراد با
 فدرال اکسپرسشرکت  خروج از بحران تياز عوامل موفق يكي( م.1222مارکوارت و همكاران ). ديآميوجود 

 Kimدانند)سازمان يادگيرنده مي کيشدن به ليتعهد به تبد ( ران شرکت حمل و نقل اکسپرس جهانيبزرگتر)

& et al , 2015 .)به و مثبت تحول به بايدبوده و  تغيير براي يادگيري. است رقابتي مزيت اصلي منشأ يادگيري 
عالي موجود، محل مناسبي براي رشد و تفكر و آموزش يهاموسسه (.2931، يشود )اسالمبولچ تبديل عادت

اي ناتوانند، متناسب با نيازهاي جامعه عمل خالقيت نيستند، در تحليل مسائل و نيازهاي کشور در هر زمينه
نهادي زايا و منعطف محسوب  همچنين دهند، مورد وثوق جامعه نيستند و کنند، استعدادها را پرورش نمينمي
کارگيري اين دانش ا در بهها به صورت عموم در خلق يا اکتساب دانش جديد پيشتازند، امّشگاهشوند. داننمي

در  نيز ترين اصول يک سازمان يادگيرندهيابند. در برخي موارد سادهبراي بهبود کارهاي خود کمتر توفيق مي
هاي تدريس و بيستم را دانشگاههاي قبل از قرن م.( دانشگاه2333بودن و مارتن)شود. ها مراعات نميدانشگاه

و  يکنند)عباسشدن به دانشگاه يادگيرنده مطرح ميتحقيق دانسته، و در قرن بيست و يكم بقايشان را تبديل
 (. 2931، يحجاز

 جهينت در و( هادانشگاه در ژهيوهب) يسازمان يريادگي يهامؤلفه نييتب و ييشناسااعتقاد ما بر اين است که 
 ارتباط کي در دانشگاه در آن ياجرا و يزيربرنامه و مرتبط، يکاربرد يهاپژوهش نهيزم بسط و گسترش آن

 آثار توانديم هاقوت يعني. شد خواهدسريع و مستمر  منجر به ترميم و کاهش اثرات منفي تغييرات يچندوجه
 سازمان مستمر ييايپو بازه در که کنديم جابيا ،دانشگاه نقش. بخشد اميالت اي و برده نيب از را هاديتهد مخرب
 در يسازمان يريادگي وضعيت يريگاندازه و نييتب. شوند مندبهره يجد طوربه يسازمان يريادگي کارراه از خود،

 و کمک کرده رندهيگميتصم شتريب رانيمد به آن تياهم و موضوع نييتب و ييشناسا در ابتدا توانديمدانشگاه 
 در و رقابت عرصه در دانشگاه که شود ايمح يطيشرا يستيبايم. شود موضوع به يجد توجه سازنهيزم سپس
 يريادگي جهينت در که يرييتغ خود رينظ ييهانديفرا از يوافر ييتوانا رمنتظرهيغ و عيسر راتييتغ مقابل

 . رديگبهره د،يآيم دستبه
 :ر پاسخ خواهد داديز سواالتبه  سه با وضع مطلوبيت موجود و مقايوضع يريگ، با اندازهن پژوهشيا
 يادگيري سطح در گذارتأثير و اصلي عنوان ويژگيبه هاييمؤلفه چه به يادگيرنده، دانشگاه يک توجه -

 (است؟ کدام يادگيرنده دانشگاه يک اصلي هايمؤلفه)شود؟ معطوف بايستيمي سازمان
 است؟ چگونه( شغلي طبقات -واحدها) مختلف سطوح در دانشگاه سازماني يادگيري موجود وضعيت -
 داراست؟ را يادگيرنده دانشگاه يک هايويژگيمورد مطالعه  دانشگاه آيا -
 است؟ چقدر آلايده يا مطلوب وضعيت تا سازماني يادگيري موجود وضع فاصله -
 چيست؟ يادگيرنده دانشگاه يک بهاين دانشگاه  شدنتبديل و سازماني يادگيري سطح ارتقاي کارهايراه -
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 سوي به نيل رويكرد با و دارد نظر در را دانشگاه کارکنان ،موضوع بررسي در پژوهشگراينكه  به توجه با
يكي از  در موردي طوربه که پژوهش اين اصلي هدفنمود؛  خواهد اداره را پژوهش مسير يادگيرنده دانشگاهي

 در يسازمان يريادگي وضعيت تحليل و گيرياندازه »شد خواهد بررسي مرجع کشورهاي غيرانتفاعي دانشگاه
 .است « DLOQ الگوي از استفاده با عاليآموزش مراکز و هادانشگاه

 :شود کهيطور در نظر گرفته منيا يه اصليفرضن اهداف، يدن به ايرس يبرا
 «.تفاوت معنادار وجود داردکارکنان دانشگاه  يسازمان يريادگين وضع موجود و مطلوب سطح يب»

 :اتيفرضديگر و 

 .استتر از متوسط نييپا ،کارکنان يسازمان يريادگي سطح. 2
 معنادار تفاوت DLOQ يمختلف الگود ابعادر  يسازمان يريادگي سطح مطلوب و موجود وضع نيب .1
 .دارد وجود

 روش تحقيق
حل مسائل  يشنهادات برايو در ارائه پت خود يدرک سازمان از موقع يبرا هدف، حيث از حاضر پژوهش

ها دهيپد يان چگونگيبوده و در ب يفياز نوع توص يشيمايپانجام پژوهش،  روش ثيح از و است کاربردي ،موجود
)مشاهدات( يفيو ک يکم يهااز روش يقيبه صورت تلف نيزو استنباط  بيان تحليلدر  .پرداخته استن ييبه تب

 .شده استعمل 
طرح  رينظ و مدارک مشاغل ،اسناد )مشاهده ميداني و ايکتابخانه روش دو از هاداده آوريجمع در
 معتبر پرسشنامه از ق،يتحق نيا شده ميتنظ هاي هيفرض آزمون منظوربه. شده است استفاده (بندي مشاغلطبقه

 يد خبره و با اندکيپس از مشاوره با اساتم.( 1223نامه مارسيک و واتكينز، )پرسش DLOQکوتاه شده الگوي  و
 ياجرا روش به پرسشنامه ييروا استفاده شده است. يكيو الكترون يع نسخه چاپيبه دو روش توزراست، يو

ن الگو يا يياعتبار و روادر مرحله آخر به اجرا گذاشته شد. و کرانباخ سنجيده  يو به روش آلفا آزمون يشيآزما
كا، انگلستان، ي، آمريجنوبمختلف از جمله کره يم. کشورها1222-1222 يهاپژوهش در فاصله سال 21 را

از  ياند. الزم به ذکر است که برخد کردهييران تايا ياسالم يجمهور نروژ، سوئد، اردن، امارات، عمان، لبنان و
جه ياند و نتمختلف پرداخته يهان ابزار در پژوهشيا يياعتبار و روا يطور صرف به بررسها بهن پژوهشيا

د ييتا يو سازه همگ ييمحتوا، يكي، تفكيمالک ييشده است و روا يابيها به اتفاق خوب ارزآن يسنجش همگ
خارج  يهانه پژوهشيشيم و همكاران مطرح شد که در پيم. توسط ک1222ک مورد نقد در سال يشدند و تنها 

 م کرد.يان خواهياز کشور آن را ب
نشان از  ،2تا  2به سواالت در دو طيف  است. پاسخهفت بعد تنظيم گرديده شماره و در  21تعداد سواالت 

 الگو دارد.در هفت بعد ت موجود و مطلوب يوضع
عضو ري)عضو و غيکارکنان ادار يرا تمامآن  يجامعه آمار گرفته وصورت  يبيترک يكرديرو بامطالعه 

نمونه طبق جدول . تعداد انددادهل يتشك 2939-32در سال تحصيلي مطالعه  دانشگاه مورد( يعلمتأيه
هم  مواردي در .اندانتخاب شدهاي متناسب با حجم جامعه گيري طبقهروش نمونه بانفر  229و مورگان  يکرجس

 رعايت تناسب اصل طبقه، هر از نمونه انتخاب در ،بود زياد خيلي يا و کم خيلي ها طبقه از تعدادي حجم که
 . (نامتناسب اي طبقه گيري نمونه) دشن

ع ينرمال بودن توز يبررس يرنف برايآزمون کلموگراف اسم پس ازپرسشنامه  يحاصل از اجرا يهاداده
شرح انس يل واريو تحل هاي ميانگين جوامعآزمونزوجي،  يآزمون ها با استفاده از ياستنباط ها، در بخشداده

 .داده شده است
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 پيشينه پژوهش
 ييويجان د يتجرب يريادگيح مفهوم رنده را با طريادگيجاد سازمان يه اينظر يخير تاريسشروع  ،هايبررس

 .دندهينشان مزمان هم ،م.2393در کتاب تجربه و آموزش در سال 
پژوهش در اين زمينه شناسايي و مطالعه شد،  22در داخل کشور تعداد  2911-2939هاي در فاصله سال

 مورد در( 2931)حجازي و عباسي ،صريح و جدي طوربه که اين نشان از توجه ناکافي به اين موضوع دارد.
کار خالقانه ديگر توسط . اند کرده منتشر يکتاب( يادگيرنده دانشگاه) عاليآموزش نظام در سازماني يادگيري

تر سنگه( يرنده )پنج اصل پيادگيسازمان  يهامؤلفه ييف محتوايبه بازتعرانجام شده که ( 2939)يرشاه کرميام
در  ياسالم يبر آموزه ها يرنده مبتنيادگيمفهوم سازمان  يريدر جهت به کارگ يشنهاداتيپرداخته و پ

 با استفاده (2931)ياسالمبولچ رضايعل ،السالمعليه صادق امام دانشگاه دراست.  شدهارائه  يآموزش يهاسازمان
 مؤلفه پنج در يسازمان يريادگي يهايژگيسنجش و به گران،يد و تمپلتون نيچن هم و لئون و کيو يهاالگو از
اد يرنده يادگيک سازمان يعنوان ن پژوهش از دانشگاه بهيدر ا. است پرداخته مطلوب و موجود تيوضع دو در و

 . دانسته است کشور ياز نظام ادارناشي از تابعيت دانشگاه  راعلت آن ينشده است. و
برخي از اين  .مطالعه شدي و شناساي م.،2321-1222هاي پژوهش خارجي در فاصله سال 23تعداد 

برداشتن را در حال گام آمريكا واگنر و پورتلند ايالتي دانشگاه و انگلستان Open Universityدانشگاه  هاپژوهش
 گيري الگويبررسي ابزار اندازهق به موضوع يطور دقبهبرخي ديگر  اند.سوي دانشگاهي يادگيرنده دانستهبه

 سانيهم ،م.(1222ک )يمارس نز ويواتك ،9انگي. از جمله اندک پرداختهيمارسنز و يرنده واتكيادگيسازمان 
م.( 1221و همكاران ) 2ميبس .اندالگو را تاييد کرده يبعد چند ساختار و سازهباالي  اطمينان دروني، قابليت

 .انددانسته بهتر يياياسپان نسخه و يبا نسخه اصل سهيمقا را درنسخه بومي الگو نان ياطم تيقابل و اعتبار
يادگيرنده  سازمان از مديران درک را در جنس و سن مانند يشناخت تيجمع يرهايم.( متغ1223)2پيماپانسوري

، لبنان ييكايدانشگاه آمر با پژوهشي درم.( 1223)و همكاران 1يجمال .داندبسيار موثر مي شانرهبري سبک و
م.( 1223سانگ و همكاران) .انددانستها هفت ابزار مطرح در جهان يان شش ين ابزار از ميبهتر ابزار اين الگو را

الن اند. دانسته رندهيادگي سازمان فرهنگگيري اندازه يبرا مناسبي سازه اعتبار با اعتماد و قابلالگو را 
 دانشگاه کي در ساختاربندي نحوه از درست درک ن ابزار را دريدانشگاه ورمونت، استفاده از ا درم.( 1222)1رو

 کياستراتژ يزيربرنامه ابزار کيعنوان به DLOQ از او .داند يرنده، موثر ميادگي سازمان کيعنوان به بزرگ
 سطح و مييت فردي، هايچالش و يسازمان يادگيري قوت نقاط يبررس وعلمي هيأت اعضاي ينظرسنج براي

 منابع آموزش ايحرفه توسعه يبرا جدي ينگران نهين پژوهش را زمياستفاده کرده است و البته ا يسازمان
 با که دادند نشان م.(1222)و همكاران 3يگينجف ب جلوه داده است. يادگيرنده سازمان عنوان يکانساني، به

 سازمان به شرکت رييتغ از يانشانه چيه ،مجتمع تراکتورسازي ايران عملكرد يها شاخص در بهبود وجود
 در کشور ايران، استان را در چهار DLOQ گانهج هفتيم.( نتا1221)همكارانو  3ينظر .ندارد وجود رندهيادگي
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 با را رندهيادگي سازمان بعد هفت مثبت يآمار م.( ارتباط1229)العمريو القواسمه  اند..کرده يابيارز ييباال سطح
  .کردنداثبات  يسازمان عملكرد

 شواهد ارائه در محققان را ،كايلند آمريتگزاس و مر يهادر دانشگاهم.( 1222)و همكارانش 22کيمتنها 
ن يا البته. اندندانسته موفق DLOQ را توسط رندهيادگيسازمان  بعد هفت گيرياندازه منظوربه قيدق يتجرب

 از يريگاندازه براي DLOQ اند کهکرده اذعان بلكه. اندنكرده نقض کامل طوربه را قبلي هايافتهيپژوهشگران 
 يابزار ،دارد وجود يادگيرنده سازمان كرديرو از که خاصي يهاجنبه به توجه با دهندگان،پاسخ يعموم برداشت

 خواهد يريادگي از سازمان تيحما يريگاندازه به بعد، هفت تأثير يابيارز يجابه ليو ،است ار مناسبيبس
 به منجر خود است که مناسب بازخوردي م و همكاران در ارائه نكردنين ابزار به زعم کينبودن اپرداخت. موفق

  .سنجدينم يبه درست يسازمان يريادگيرا در  مؤلفههفت  تأثيررا که يز. شود يادگيري
مطرح، تنها ابزار جامع، معتبر و روا  يان ابزارهايرنده نشان داد که از ميادگيات سازمان ينه ادبيشيپ يبررس

ر بكشد، يبه تصو يسازمان يريادگيت از يرا در حماک سازمان يتمام  ،خود مؤلفهتواند در قالب هفت يکه م
DLOQ .است 

 ادبيات پژوهش
 يريادگيبه  دارند يو کاربرد يندي، فراينگاه مفهوم کهييجاآن در حوزه نيا يهاپژوهش عمده طوربه
 .پردازندميرنده يادگيو سازمان  يسازمان

  ييادگير.1
 موضوع از قيعم درک بدون رندهيادگي دانشگاه و رندهيادگي سازمان ،يسازمان يريادگي يفضا به ورود

 را هاپژوهش از دست نيا به مندانعالقه يکل طوربه و کارشناسان ران،يمد مسئوالن، که است يبيآس ،يريادگي
 .خواهد نمود بهرهيب يريادگي استمرار و تيهدا و اجرا ،يريادگي نظام استقرار يبرا يزيربرنامه ح،يصح درک از

 نوع در يادگيري و دهدمي تشكيل يادگيري را عاليآموزش هايفعاليت تمام مرکزي هسته که است بديهي
يادگيري  يهاسبکفارغ از  .است عاليآموزش در کيفيت ارتقاي براي اساسي يشاخص ،سازماني و فردي

اساس  يادگيري را پايه واگر  هاي اوست ود گفت که رفتار انسان تابع آموختهي، عاطفي و فيزيولوژيكي باشناختي
هاي آموزشي را طوري آموزد تا بتوانيم برنامهنخست بايد مشخص کنيم که انسان چگونه مي ،آموزش بدانيم

هاي اجرايي يادگيري سازي برنامهپياده يعني؛ تر سازدآسان ثرتر واو مؤ طراحي نماييم که يادگيري را براي
 است. اجتماعي و رفتاري، شناختي گيرييادمبتني بر ات ينظر سازيمنوط بر پياده

يادگيري به فرايند ايجاد تغييرات به نسبت پايدار در رفتار يا توان ست؟ يچ يريادگيف ما از يامّا تعر
ف، ي)سبت دادتوان آن را به حالت هاي موقتي بدن نسشود و نمياست گفته مي 21که حاصل تجربه 22رفتاري
هاي الزم براي آوردن فرصتاصلي يک دانشگاه را يادگيري و فراهمم.( هدف 2333)29(. بودن و مارتن2932

هاي دانند. در واقع يادگيري به مفهوم تغيير در رفتار و قابليتافراد و جامعه به جهت مقابله با مسائل آتي مي
گيرد. در اين هاي مشخص شناخته شده صورت ميانسان براي رفتارهاي ويژه پس از کسب تجارب درموقعيت

يادگيري  ،فرد تحريک به تغيير در رفتار خواهد شد. به فرايندي که چنين تغييري را ايجاد کند ،هاوقعيتم
بايست بيشتر يا براي پايداري سازمان در محيط رقابتي و پرتالطم ميافراد  (.2931، يو حجاز يگويند)عباس
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ها در ايجاد آن نقش تغييراتي که خود سازمانمساوي تغييرات محيطي، ياد بگيرند. از طرفي براي کنار آمدن با 
شود. مهم است. دانش حاصل از يادگيري نيز موجب تغيير در محيط مي و جديد ياند، يادگيري دانشداشته

م.( به چهار نوع يادگيري 2332)22پدلر طور مدام يكديگر را تقويت مي کنند.يعني يادگيري و تغيير به
شدن)توسعه شخصي( و يادگيري انجام ها(، يادگيريها و قابليتها، تواناييتدادن)مهارانجامدانستن)دانش(، 

طور عمده به دو مورد اول توجه ها بهکه در دانشگاهاشاره کرده ومعتقد است  کارها با يكديگر)تمرين جمعي(
و  (ساده) ايحلقهتک يادگيري نوع دو را به يادگيري آرجريس گريس .(2931، يو حجاز يشده است)عباس

 که باشدمي «آموزش» همان در واقع  ايحلقهتک داند. يادگيريمي تقسيم قابل (پيچيدهاي )دو حلقه يادگيري
 را آموزشي هايشكاف بازخورد، طريق از يا و شدهمعلوم وظيفه يک بهتر کاربرد و درک در مدديار ما تواندمي

 يادگيري در که صورتي در. قراردهد ريزيبرنامه مورد و نموده مشخص مديريت جاري مشكالت رفع براي
 ما ابتدا در باشد،مي نيز الكترونيک و ايشبكه يادگيري محتوايي معني عبارتي به که ايدوحلقه پيچيده

 بريممي الؤس زير تيمي و جمعي هايييگردهما و هانشست در را هاآن پشت تصورات و موجود ذهني هايالگو
 بررسي مورد را مسأله و موضوع خود دوم حلقه در و برسيم راهبردي و جديد هايالگو و موضوعات ها،ايده به تا

است)بود  مستمر نوآوري و خالقيت مديريت تحقق حقيقت در که يابيممي دست جديد کارهايراه به و قرارداده
 .(2939ک، يو کر

 يسازمان ييادگير.2
 در سازمان به نيازهاست، و مشكالت براي جمعي دانش کارگيريبه و دهي شكل فرايند سازماني يادگيري

 کارکنان هاياميد به. شود نائل جديد هايظرفيت و امكانات به و رسيده اهدافش به تا کندمي کمک پيشرفتش
 کارکنان سازمان يسازمان يريادگيان يدر جر. آفريندمي انرژي تغيير براي و کندمي تزريق تعهد کند،مي نفوذ

 اطالعات کارگيريبه و کردن،تفسير بازيافتن، کردن،ذخيره کردن،سازماندهي ايجادکردن، حال در پيوسته
 است. ارادي يادگيري اين. باشنديم

داراي سطوح مختلف انفرادي، گروهي و  شود که آن،گونه پنداشت مياين يسازمان يريادگيدر موضوع 
هاي آن در رويهخلق دانش جديد و کاربرد ، تشريک اطالعات و دانش اعضا، نيازمند تحقيق و بررسيي، سازمان

 .(2931، يو حجاز ينيازمند تغييرات شناختي و رفتاري اعضاست)عباس همچنين جاري و 
بندي کرده دسته اجتماعي و سازماني گروهي، يا تيمي انفرادي، سطح چهار را به يادگيريم.( 1222)22گيل

يعني يادگيري اجتماعي  ،اول يادگيري متمرکز بر داخل سازمان و سطح چهارم آنسه سطح و معتقد است که 
در اين رابطه  21اي است که بنجامين باربراهميت يادگيري اجتماعي به اندازه. استمتمرکز بر بيرون سازمان 

 نه قوي و ضعيف.؛ جهان را به دو قسمت يادگيرندگان و نايادگيرندگان تقسيم کرده است
آرگريس  .اندداشته بيان يادگيري هايحلقه صورت به راآن سازماني، بندي يادگيريطبقه حوزه اتادبيغالب 

با نگاه بر بعد شناختي نظريات يادگيري، را بندي از يادگيري سازماني طبقهمهمترين  (م.2331) و شون
يادگيري سازماني را ملزم به وقوع شدن واقع هاآند. نکنمي عنوان ايحلقهسهو  ايحلقهدو، ايحلقهتکيادگيري 

اي را صرفاً تغيير در رفتار )رفتار انطباقي( حلقهنتيجه يادگيري تک ها،آن همچنيندانند. اي مييادگيري دوحلقه
 ،ياحلقهتک يادگيريمبناي  دانند.فتار به همراه تغيير در شناخت مياي را تغيير در رحلقهو نتيجه يادگيري دو
ها و فرهنگ . اين فعاليت، بدون تغيير در اهداف، سياستاستيادگيري انطباقي يک خطا شناسايي و اصالح 
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اي حلقهبنابراين يادگيري تک دهد.مي ي را ارتقا(، قابليت و دانش سازمان21متغييرهاي حاکما ي سازماني)هنجارها
 يريادگيسطح در  (.2931، ياسالمبولچ)ناشي شده است تصحيح نتايجي نادرستي است که از عمليات سازمان

ها و اهداف سازمان با نگاه انتقادي مورد سوال عالوه بر شناسايي خطا و اصالح آن، هنجارها، سياست يادوحلقه
نظر در فرايندهاي سازمان خواهد شد. هاي جاري، موجب تجديدقرار مي گيرد. يعني عالوه بر بهبود رويه

خطاها، اشتباهات و فرآيندهاي موجود در مفروضات، ساختارها  دليل عدم افشايبه ،افرادها و بسياري از سازمان
. از طرفي اگر در فرايند يادگيري، خطاها در اثر اي ندارندحلقهکارگيري يادگيري دوتمايلي براي بهو اقدامات، 

هاي قهها نامناسب بوده باشد، حلآن ها و روابط بينگروهاينكه اي، تقويت شود و يا هاي موقتي و غيرريشهحلراه
 اي نوع دوم تعبير کرده است.حلقهم.( از آن به يادگيري يک1222تورالک) تشكيل خواهد شد که يابازدارنده

. در استهاي حاکم در سازمان بر ارزش تأثيرجوي راهبردي براي ودر جست ،ايحلقهدوفرد در جريان يادگيري 
هاي حاکم در دست به نگاه انتقادي به ارزش افراداي، در جريان يادگيري دوحلقهتطابق و پاسخ به اين عدم

ر يز تعبين 23يادگيري تغييربه ، يريادگين نوع يا ازد. نآورها را فراهم ميسازمان زده و موجبات تغيير در ارزش
احتماالً  ،اي رخ دهدحلقههر کجا که يادگيري دو و کندحاکم در صورت لزوم تغيير مي يرهاييشود. متغيم

 (.2931، يظرفيت و قابليت حل مسأله آن سازمان نيز افزايش پيدا خواهد کرد)اسالمبولچ
 
 
 
 
 
 

 (م.1333؛ به نقل از آرگريس، 93، ص1932، يو حجاز ياي)عباساي و دوحلقهحلقه. يادگيري تک1شکل
اي ياد بگيرد، دست به فرايادگيري يا حلقهاي و دوحلقهاگر سازماني يادگرفته باشد که چگونه به صورت تک

اي زده است. اين سطح از يادگيري موجب تجديد نظر در هويت و علت وجودي سازمان و حلقهيادگيري سه
گيرند. هاي قبلي خود ياد ميمبناي تكامل و بهبودي دائمي سازمان خواهد شد. در اين سازمان افراد از يادگيري

هاي الگوموانع يادگيري توسط افراد شناخته شده و راهبردهاي جديدي براي ارزيابي و اشاعه ابداع خواهد شد. 
 ذهني در اين سطح تغيير کرده و موجب تغيير در رفتار و نتايج آن مي شود. 

 سنگه پيتراقدامات است. از و عوامل تسريع يادگيري سازماني کمک شاياني به اين دست شناخت موانع 
اقدام)کمبود وقت، هاي چالش نوع سه در و يادگيرنده سازمان در پايدار تغييرهاي چالش عنوان تحت( 2932)

گيري، پايدار)ترس و دلهره، ارزيابي و اندازه تغييرهاي چالش نداشتن کمک، مربوط نبودن، استادن پاي حرف(،
بازنگري)اداره کردن، ترويج، راهبرد و هدف(، اين موانع را  و بازطراحيهاي چالش و معتقدان واقعي و ناباوران(

نيز از عوامل ، تفكر و طراحي گزينه ها يا سناريوهاي مختلف هادهيوجود اختالف نظر در ا .است کرده مطرح
 کننده اين فرايند است. تسريع

و تحت کنترل داشتن آموختن دانش نوين  در اين ميان ايجاد تمهيدات نايادگيري نيز بسيار اهميت دارد.
ها آن را اصالح کند به نايادگيري سازماني شهرت اي که سازمان بتواند در بحرانگونهآن به نحوي شايسته و به
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هاي ذهني جاري الگو. نايادگيري با رفتارها و ستيننايادگيري در مقابل يادگيري م، يمهم است که بداندارد. 
گردد. دست کشيدن از هاي جديد عمل در سازمان ميبه ادراک راهسروکار دارد، درحالي که يادگيري منجر 

دانش قبلي اعضاي سازمان، الزام يادگيري را برجسته تر مي سازد. اصرار بر دانش گذشته خود مانع يادگيري 
خواهد شد. در يک جمله شايد بتوان گفت يادگيري نايادگيري در فرايند يادگيري موجب تعادل سازمان با 

 .(2931، يو حجاز ي)عباسون خواهد شدمحيط بير
 سازمان يادگيرنده.9

سازماني يادگيرنده است که براي بهبود مداوم، يادگيري مداوم را همراه با ظرفيت تغيير و تحول در دستور 
اين سازمان افراد داراي آرمان مشترک بوده و با بررسي و تفسير محيط اطراف، اقدام به خلق دانش  کار دارد. در

منظور توليد محصوالت و خدمات نوآورانه که برآوردکننده نيازهاي مشتري است، اقدام کرده و از آن به جديد
حالي که سازمان يادگيرنده يک حالت مطلوب و شكل سازماني است، در (.2931، يو حجاز يکنند)عباسمي

تداوم خواهد داد، ولي شكل آن ها بقا و يادگيري سازماني حالتي فرآيندي دارد. يادگيري سازماني به سازمان
 و فرايند را سازماني يادگيري برخي ؛ امّاباشد داشته واحدي معناي شايد واژگان، سازمان حياتي نيست. ظاهر

 اين برخي. شود تبديل يادگيرنده سازماني به تا گيردمي ياد آن وسيله به سازمان يک که دانندمي هاييفعاليت
 کاربردي و بودن ايزمينه در را دو اين تفاوت ديگر برخي. دانند مي محصول مقابل در فرايند تفاوت را تفاوت
 بر تاکيد و سازماني يادگيري به را انفرادي يادگيرندگان بر تاکيد توانميالبته . دانند مي آن در تحقيقات بودن

 .(2931، يو حجاز يداد)عباس نسبت يادگيرنده سازمان به را سازماني و گروهي فردي، يادگيرندگان
ت يفيت کيريتا مد يسنت يهال سازمانير تبديس نياز به مطالعهرنده، يادگيشتر مفهوم سازمان يدرک ب

ت بر سازمان معتقد است که يريمد ير الگوهاييدر مورد تغ يآباددولتخواهد داشت. رنده يادگيجامع و سازمان 
 يريک کل در حال فراگي يت جامع به سويفيت کيريو مد يت سنتيرير الگو از مدييک تغيرنده يادگيسازمان 

 يها به سمت ساختارهان که سازمانيتا ا ،ر الگو دادييت جامع تغيفيت کيريبه مد يت سنتيريمشترک است. مد
 ينحوبه يافراد در تمام سطوح سازمان يريادگيت يت ها، تعهد و ظرفيال، مسطح و بدون مرز رفته تا از قابليس

در واقع تمايل تغيير الگوهاي سازماني به سمت سازمان  (.2939، يرشاه کرميکنند)ام يبرداراحسن بهره
 باشد.يادگيرنده کامالً مشهود مي

 DLOQ13 يالگو يچارچوب مفهوم.4
با  يرات جدييم.(، درک تغ2331ت از مورگان ي)به تبع 12کيو مارس 12نزيواتك يالگو يدر چارچوب مفهوم

 واقع در ماشين نماد شود.يان ميب يدگيچيو پ يو آشفتگ ،باز، مغز يهاستمين، سيماش يفهم چهار نماد سازمان
 هم هنوز. است دهندهآموزش سازمان يک يبرا يخوب فيتوص اامّ ست،ين مساعد يادگيرنده سازمان يک براي
 شدنانسانيغير و ابزاري مراقب ديبا اما. است مناسب الگو نيا از استفاده است تكراري هافعاليت و عمليات وقتي
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 به دهند، قرار خود الگوي و سرمشق را رانيمد شود خواسته کارکنان از اگر صورتنيا در. ميباش سازمان رفتار
 براي و شده جمع هم دور مشترک اقدام طريق از سازمان، منافع با شانمنافع نبودن راستاهم احساس محض

 کنجكاوي. است حاکم مراتب سلسله و شده تفكيک الگو اين در اغلب يادگيري. نمود خواهند زنيچانه حقوقشان
 استخدام را مناسب افراد بايد ،نماد اين درانساني منابع مسئول. گيرد نمي قرار تشويق مورد پذيريريسک و

 را شغلشان هايچالش با مقابله براي شدهمشخص هايمهارت و دانش هاآن که کند حاصل اطمينان و نمايد
 آموزش ارزيابي و ارائه طراحي، داد،قرار بستن مانند اموري به غالباًانساني منابع توسعه کارکنان. نمايند کسب
 و مطلوب استاندارد يک اساس بر عملكرد به که ايبهينه هاي شيوه و تخصصي دانش انتقال با سازگار و مطابق
افتد که نماد يا استعاره يادگيرنده وقتي به کار ميمفهوم سازمان  .پردازندمي ،گرددمي منتهي نظرمورد

کار ميستم کارکنان ابتكار عمل بيشتري را در يادگيري خودشان بهين سيهاي باز حاکم باشد. در اسيستم
دست آورند. کارکنان انگيزه بيشتري براي اقداماتشان در سازمان را به تأثيرتوانند بازخورد مي همچنين گيرند، و 
هايي را بُرد با همكاران و مديران دارند. برنامه -زني در جهت روابط بُرددر حدود و مرزها و توافق و چانه مشارکت

هاي يادگيري را فراهم نموده و امكان ايجاد و تقسيم متقابل دانايي را ميسر کند. توان ايجاد نمود که فرصتمي
به  يابيدست يبرا يمال زات و منابعيتا از برآوردن تجهران است يقدرت و اختيار بيشتر متوجه مد ،يعيطور طببه

ا کنند، امّماشين تحت عنوان مدير عمل مي نمادحالي است که مديران در ن درياهداف اطمينان حاصل نمايند. ا
با مديران، انساني منابعبينند. کارکنان توسعه کننده ميهاي باز اغلب خود را در نقش تسهيلسيستم نماددر 

ز به کمک ابتكار ينفناوري ها و نمايند. سيستمنان و واحدهاي مذاکره جمعي و گروهي تشريک مساعي ميکارک
 ند.يآيشان مريزي کارکنان براي يادگيريعمل در برنامه

سازمان،  يدارد. هوشمندميتحت نماد و استعاره مغز، مفهوم سازمان يادگيرنده گام بلندي به جلو بر
به يک اندازه  ،دنيو کاو يعنوان يک سيستم، نقش کارکنان و مديران را در وارسخودگرداني بهنظارتي و خود

ويژه نمايند، بهين الگو توانمند شده و بيشتر به نفع و مصالح سيستم عمل ميمطمئن خواهد کرد. کارکنان در ا
رآوردن نيازهاي يادگيري براي ها به حيطه مسئوليتشان نزديک باشد. کارکنان در شناسايي و بوقتي که تصميم

جاي شتر يک نقش الگو و رهبر دارند و بهيهاي سازماني به اندازه مديران فعالند. مديران بخودشان و سيستم
عمليات مستقيم، موانع جريان آزاد اطالعات را برطرف ساخته و کارکنان را در ساماندهي به مشكالت و مسائل 

ز يران و کارکنان، موانع ميان سطوح سلسله مراتب نيانداز سازمان، مدشمل اشتراک چيدلکنند. بهير ميدرگ
پذيري، ز به بهترين نحو ممكن، با ميزان آزمايشگري و ريسکيآشفتگي و پيچيدگي ن يالگو شود.برطرف مي

 هاي خاصها و سازمانبراي ايجاد سرمايه فكري و معنوي سازگار و مناسب است. اما ريسک زيادي براي شرکت
و ادامه حيات در يک محيط به شدت  را که براي احيا چهکه ممكن است نتوانند آندر بر خواهد داشت. چرا

 رقابتي نياز دارند تأمين نمايند. 
 ايجاد در اهميت بيشترينسال(،  22ش از يو البته به قدمت بر)ياخسال  12 يدر ط مختلف محققان ديدگاه از

 يادگيري، فرهنگ رهبري، دانش، کاربرد و اشتراک توليد،: دارد بستگي لفهمؤ هشت به يادگيرنده سازمان يک
، يعنين يا .(2931 حجازي، و عباسي)مشترک آرمان و شخصي، هاي قابليت سازماني، ساختار سيستمي، تفكر
ک ي يهالفهن مؤيترياز اصلو ق ين حال دقيکامل و جامع و در ع يين پژوهش الگويمورد استفاده در ا يالگو

 يک را در زمره مطالعات کاربردينز و مارسيم.( مطالعات واتك1222و برانچ) ييبو رنده است.يادگيسازمان 
ن اقدامات و ييانجام و تب يدنبال چگونگ، بهيد به بسط تئوريکمک جد يجان دو، بهيدانسته و معتقدند که ا

 (.2931و رمضان،  يميخاص هستند)مق يرفتارها
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 و يميت ،يفرد حوسط در ،هم به ا مرتبطامّ زيمتما بعد هفت به خود يالگو قالب در کيمارس و نزيواتك
 در رندهيادگي سازمان کي هايويژگي. اندکرده اشاره رندهيادگي سازمان کي در (ي)فراسازمانيو جهان يسازمان
 :است ريز شرح به کيمارس و نزيواتك مدل

 : مداوم يريادگي يها فرصت خلق  
 درون در افراد يتمام يدائم و مستمر يريادگي منظوربه ييهافرصت آوردن وجود به يبرا سازمان تالش به

 اعضا يتمام يبرا يريادگي يها فرصت جاديا جهت طور مستمر دررنده بهيادگي اشاره دارد. سازمان سازمان
 خودش و شودمي گرفته کاربه راهبردي شكلي به و  بوده جريان در همواره امري تالش خواهد کرد. يادگيري

 غيررسمي، يادگيري موثر ريزيبرنامه طريق از تواندمي يادگيري براي پيوسته هايفرصت .کندمي رشد نيز
 بايد و تواندمي کار معتقدند( 2939ک)يبود و کر .شود فراهم موقعبه يادگيري و يادگرفتنچگونه يادگيري

 . سازد فراهم را يادگيري هايفرصت
 : شنود و گفت و يپرسشگر  

 در اتيتجرب شيآزما و بازخورد افتيدر پاسخ، و قي، تحقپرسش فرهنگ آوردنوجودبه يبرا سازمان تالشبه
 کنندهآزمايش ذهنيت طريق از که است زماني گفتمان و پرسشگري ارتقاي فرهنگي اشاره دارد. نمود سازمان
 راضي آن از گرفتنبازخور و خود نظرات گذاشتن بحثبه از و کنند سوال آزادانه آن در افراد و شده تحريک

 يطور قود بهيبا مؤلفهن يا .کند حمايت يادگيري ايتوسعه رويكرد از که کرد ايجاد فضايي بايستمي. باشند
 ت شود.يتوسط فرهنگ سازمان حما

 : يگروه يريادگي و يهمكار حس قيتشو  
نز و ياشاره دارد. واتك سازمان در افراد يهمراه و يهمدل حس ،يهمكار هيروح جاديا يبرا سازمان تالشبه
 يهمكار يهامهارت و متقابل اعتماد بر يمبتن يهمكار روح دهندهرا نشان مؤلفه نيم.( ا2331ک)يمارس

 هايظرفيت ايجاد و جديد دانش ايجاد و ساخت متضمن يگروه ادگيريي .(2933و سعادت،  يدانند)عباسيم
 احساس افراد آن در که کندمي تاکيد فرهنگي خلق بر سطح اين در اقدامات تفسير. است همكاري با مأتو

 کاربه عنوان ابزارهاييبه کلي طوربه سازمان يک هايشبكه و هاگروه ها،تيم. هستند تيم يک از بخشي کنندمي
 مبادله سازمان درون شدهکسب اطالعات و گرفته انجام يادگيري فرايند هاآن طريق از که شوندمي برده
 برقرار ارتباط سازماني و فردي يادگيري بين سازماني يادگيري از عنوان بخشيبه تيمي يادگيري .شوندمي
 اعضاي تكميل و هماهنگي موجب و دارد دنبال به را جمعي تفكر هم و يادگيري هم يادگيري سطح اين. کندمي
 .شد خواهد تيم

 : مشترک دگاهيد جانب به کارکنان يتوانمندساز  
 به حرکت منظوربه گريكدي از بازخورد گرفتن و يجمع نشيب و تفكر کي به يابيدست يبرا سازمان تالشبه
 افراد را به دانش ،خواهد بود تا بتوان ينديدنبال فرارنده بهيادگياشاره دارد. سازمان  مطلوب تيموقع سمت

 شد خواهد ساختاري و فرهنگ ايجاد موجب موضوع اين .شود يجمع نشيب کي جاديتا منجر به ا دهدانتقال 
 شريک انداز چشم از ناشي سازي تغييراتپياده و خلق در را افراد همه و کرده مشترک را ها مسئوليت که
  .کندمي

 : يريادگي ميتسه و خلق نظام جاديا  
 و اطالعات انتقال همچنين  و افراد ديعقا و نظر به يابيدست در قيتوف منظوربه سازمان ،يژگيو نيا قالب در
 و يرسم يهاشيهما و هابولتن ک،يالكترون اعالنات يتابلوها ليقب از يخاص يهاستميس هاآن به دانش

 طور عمومبه که هاسامانه توسط يادگيري از حفاظت و اشتراک . کسب،کنديم اجرا و يطراح را يررسميغ
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 براي مندنظام روشيبه کار مجدد طراحي موجب و کرده نزديک هم به را افراد باشند،مي فناوري بر مبتني
 دانشي توليد به منجر و کرده تفويت را افراد دانش و يادگيري حوزه اين. خواهد شد اثربخش يادگيري و نوآوري

 بدون و مندساخت صورتبه سازمان افراد نيب دانش تبادل .است بيشتر يادگيري موجب خود که شود مي
 در با يادگيرنده هايسازمان .است مشهور دانش اشتراک قدرت به که شد خواهد يفرهنگ رواج موجب ساخت
 اين در اطالعات. دهندمي کاهش را شانمحيطي اطمينانعدم ميزان خارجي و داخلي اطالعات داشتن اختيار

 اطالعاتي هاينظام طريق از اطالعات. دارد پويان و روان ماهيتي بلكه. نيست سري و محرمانه امري هاسازمان
 و تعبير کسب، سازمان بيرون و درون گيري ازتصميم پشتيبان هاينظام مديريت، اطالعات نظام مانند بخشاثر

 سازماني يادگيري فرايند طريق بدين و شودمي داده نشان واکنش محيط به نآ با متناسب و شوندمي تفسير
 و ر کرد. هنجارهايز تعبين يسازمان يريادگيتوان به فرهنگ  يمن نظام ياز ا .شودمي دائمي و مستمر امري
 يسازمان يريادگي يباال سطوح تحقق اش هدف که يقيعم يهانگرش از را کيستماتيس تيحما ديبا ها ارزش
  .رساند انجام به است

شان  يهنجارهاها را در مجموعه دهند، آنيم يريادگيند يرا به عناصر فرا ياديت زيکه اهم ييهاسازمان
 .(2932و بهارستان،  يي)رضاداشته باشند  يسازمان يريادگيک فرهنگ يکنند که يکنند و تالش م يق ميتلف

 : رامونيپ طيمح با سازمان ارتباط  
 يتفكر داشتن به افراد قيتشو و يخارج و يداخل طيمح با متقابل هرابط جاديا يبرا سازمان قالب، نيا در

 سازمان ساختنمرتبط يبرا يفراسازمان يهاتي. فعالکنديم تالش ريفراگ و جامع دنيشياند و عيوس يديد و باز
 ،بعد اين در .ن جهت خواهد بوديرنده در ايادگيملموس سازمان  يهااز تالش آن يخارج و يداخل طيمح با

 ارتباط. شد خواهد داده قرار توجه مورد نيز خارجي و داخلي محيط براي سازمان، در ايسامانه تفكر همان
 يادگيرنده سازمان بروز موجب جهان و گذاريقانون جوامع رقبا، جامعه، شامل بيروني محيط با سازمان نزديک

 .است
 : (يراهبرد يرهبرمدل رهبران و حمايت از يادگيري)  

 نديفرا از استفاده بر يمبن يراهبرد يتفكر از آن رهبران يبرخوردار يبرا سازمان تالشدر اين بعد، 
 يراهبرد يرهبر .است توسعه و بهبود سمت به آن تيهدا و سازمان در راتييتغ جاديا يبرا دانش و يريادگي

ت کنند. يد را هدايجد يبازارها اي و اهداف ريمس در هاسازمان حرکت و رييتغ تا رهبران يبرا است ياريمع
. دارد يرهبر باب در ژهيوبه مربوطه، يهارساختيز نيمأت و زمان به ازين ،يريادگي بر يمبتن فرهنگ پرورش

 در يريادگي فرهنگ بهبود و توسعه به تا منجر است ازمندين يرهبر از يديجد دگاهيد به رندهيادگي سازمان کي
 رابطه با و پرداخته يفرد مالحظات و بخش الهام زشيانگ ،يذهنبيترغ به هاسازمان در يرهبر .شود سازمان

 .شد خواهد سازمان و کارکنان عملكرد تيتقو موجب کنديم برقرار يانسان يروين نيب که يمثبت
 تيقابل به ياديز حدود تا اند،شده انيب رندهيادگي سازمان هايعنوان ويژگيبه که مهم، بعد هفت نيا

 به توجه با. نديآ شمار به يسازمان قاتيتحق در يمهم گام توانندمي و کننديم کمک هينظر نيا يريپذسنجش
 راآن و اندکرده يابياعتبار و توسعه را رندهيادگي سازمان از يبعد چند يريگاندازه ابزار گانه، هفت ابعاد

 مينهز در مختلف قاتيتحق انجام يبرا ييمبنا پرسشنامه نيا. انددهينام رندهيادگي سازمان ابعاد هپرسشنام
 .است گرفته قرار رندهيادگي سازمان
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 م.((1339سازمان يادگيرنده واتکينز و مارسيک ) يپژوهش)الگو ي.چارچوب مفهوم2شکل

 دانشگاه يادگيرنده.5
 که است سازماني يادگيرنده آموزشي نقل کرده است که سازمان.( م1221)مالن ( از2939)ير شاه کرميام

 و داشته بااليي يادگيري ظرفيت سازمان اين. بپردازد سازماني و گروهي فردي، سطح سه در يادگيري توسعه به
 . است ظرفيت اين توسعه دنبال به دائم طوربه

 مفهوم يادگيرنده سازمان مدرن ايده و يادگيري و دانش عنوان محلبه دانشگاه کالسيک ايده ترکيب
 و شناسايي به قادر که است دانشگاهي يادگيرنده دانشگاه يک :نماياندمي صورت بدين را يادگيرنده دانشگاه

. است دانش و اطالعات کاربرد و انتشار توليد، طريق از( هاآن بين ارتباطات)بيروني و دروني محيط به پاسخ
 جهت در يادگيري اين از و انديادگيري حال در آن اعضاي همه که است آموزشي سازماني يادگيرنده دانشگاه
 تحقق بنابراين. دهند مي آموزش را يادگيري نيز ديگران به و کنندمي استفاده سازماني و شخصي پيشرفت
 دانشگاه در اجرايي عوامل وعلمي هيأت اعضاي دانشجويان، براي بهينه محيطي ايجاد مستلزم يادگيرنده دانشگاه

 . است دانش و ها شايستگي ها، تكينک توسعه و نوآوري ايجاد بر تمرکز با
 حمايت راآن دانشگاه، درون از رويكردي و نشده قالب يگفتمان نيز اسالمي دانشگاه حال اين موضوع در

 يبرا هم تيامن احساس جاديا و يتيريمد درست يهانگرش کار،يروين يتوانمندساز ها،مهارت تيتقو. کندنمي
بسيار مورد توجه بوده است.  العاليمدظلهرهبري مقام معظمدر بيان  گذارانهيسرما يبرا هم و کارگران

 سند و يالعالمدظلهيرهبر معظم مقام اناتيب از حاصل ،ياسالم دانشگاه ندهيآ و افق يبررس از ،(2931)يگودرز
  .است دانسته «يانسان يروين» راآن تحقق ارکانمهمترين  و عامل نيترحساس ساله، ستيب اندازچشم
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 هاي آماريي حاصل از دادههايافته
کمتر از  sig، نمره %33در سطح آزادي دارد.  يه اصليد فرضيياز تانشان  يآزمون زوج شماره يکبر طبق جدول 

 .است معناداري تفاوت يدارادر دانشگاه  سازماني يادگيري مطلوب و موجود وضعيت يعنياست.  2022
 يسازمان يو مطلوب يادگير وضع موجود ميانگينبراي زوجي آزمون .1جدول

 t 
sig

71..1.2- 3160600 3160.0 7174031- .1...70- 001.7- .1 31333 

واحد  29  .شده استد يياول تا يه فرعيفرضدهد نشان ميدر جدول شماره دو ک جامعه ين يانگيآزمون م
 موجود وضع نيانگيم يعنيدر اين آزمون،  2022کمتر از   sigبا نمره %33منفي ميانگين در سطح آزادي 

 .است متوسط از ترپايين دانشگاه در يسازمان يريادگي
 يسازمان ييادگير وضع موجود ميانگيناستيودنت براي  tآزمون .2 جدول

sig

.0170- 3160600 7174031- .1...70- .1 31333 

و با  %33در سطح آزادي ه يد فرضيينشان از تادوم،  يه فرعيفرض يبرا يآزمون زوج شماره سه،مطابق جدول 
 يسازمان يادگيري ابعاد کليه در سازماني يادگيري مطلوب و موجود وضعيت دارد. يعني 2022کمتر از  sigنمره 

 شتريب هست، که يزيچ آن از کارکنان انتظارات که دهد يم نشان نيا. است معناداري تفاوت يدارا دانشگاه، در
 .است

 در ابعاد مختلف يو مطلوب يادگيري سازمان وضع موجود ميانگينبراي زوجي آزمون .9لجدو

 t
sig

 

 

 

 

 

 

 

 دهيم:شده پاسخ ميهاي مطرحها به پرسشحال، بر اساس يافته
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 سطح در گذارتأثير و اصلي عنوان ويژگيبه هاييمؤلفه چه به يادگيرنده، دانشگاه يک توجه». 2پرسش 
 «(است؟ کدام يادگيرنده دانشگاه يک اصلي هايمؤلفه)شود؟ معطوف بايستيمي سازمان يادگيري
هاي اعتباري مثبت، نقطه هاي اخير در جهان و گزارشرفته در سالکاربهترکيبي بودن ادبيات الگوي غالب

ساله  12از طرفي بررسي ادبيات موجود )مطالعه يک دوره  .نشان مي دهدبودن الگو را قوتي است که کاربردي
عنوان ادبيات مشترک يادگيري توان بهم.( نشان داد که اين الگو را مي2332-1222در فاصله سال هاي 

سازماني نيز پذيرفت. ترکيبي بودن آن، در نظر گرفتن تمامي سطوح يادگيري)سطوح فردي، تيمي، سازماني و 
ترين ادبيات عي(، داشتن رويكردهاي سيستمي، يادگيري، و راهبردي نشان از اين دارد که اين الگو، کاملاجتما

 حاضر در اين حوزه است. 
عنوان م.( به1223هاي اصلي الگوي واتكينز و مارسيک )پس، در پاسخ به پرسش اول، ويژگي و مؤلفه

؛ مستمر يادگيري هايفرصت ايجاد ها عبارتند از:اين مؤلفه هاي اصلي يک دانشگاه يادگيرنده پذيرفته شد.مؤلفه
 تسهيم و دستيابي براي هاسيستم استقرار؛ گروهي يادگيري و همكاران ترغيب؛ ارتقاي جستارگري و تبادل نظر

 از حمايت و رهبران مدل ؛ ومحيط با سازمان اتصال؛ جمعي اندازيچشم سوي به افراد توانمندسازي؛ يادگيري
 .يادگيري

( شغلي طبقات -واحدها) مختلف سطوح در دانشگاهاين  در سازماني يادگيري موجود وضعيت». 1پرسش 
 «است؟ چگونه

تر از حد متوسط ، پايينوجود يادگيري سازماني در دانشگاهسطح م»ها بايد گفت که بر اساس تحليل
 ، متفاوت است. دانشگاه مختلف يالبته اين سطح از يادگيري سازماني، در ميان واحدها؛ «است

 بين واحد هاي مختلف ييادگيري سازمان وضع موجود ميانگينبراي  ANOVAآزمون .4 جدول
F sig 

مختلف  يواحدها يسازمان يريادگي وضعن يکه بپنداشت  نيو با ا جامعهنتايج آزمون چنداز بررسي 
ان يب توانپس مي .بوده است 22/2بيشتر از دست آمده به Sigنمره  ،وجود ندارد يدانشگاه تفاوت معنادار

است که  يمعنن ين بديا هاي مختلف تفاوت معناداري دارد.وضعيت يادگيري سازماني، بين واحد که داشت
نمرات قرار دارند.  يترا نامناسبيتر و ت مناسبيدر وضع يسازمان يريادگياز سازمان، از نظر  ييهاا واحديواحد 

اختصاص  تيريمدبه دانشكده واحد  23/1 ميزان، بيشترين ميانگين يادگيري سازماني با دهدين نشان ميانگيم
  يافته است.

ن يب اين پنداشت کهبا ما  ز متفاوت است.يمختلف ن يان طبقات شغليدر م يسازمان يريادگين، سطح يهمچن
وجود ندارد، دوباره دست به  يدر دانشگاه، تفاوت معنادار يطبقات مختلف شغل يسازمان يريادگيت يوضع

م.ين چند جامعه زديانگيآزمون م
  يبين طبقات مختلف شغل ييادگيري سازمان وضع موجود ميانگينبراي  ANOVAآزمون . 5جدول 

F sig 
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جامعه براي وضعيت موجود يادگيري سازماني بين طبقات مختلف شغلي در نتايج بررسي آزمون چند
ان طبقات يوضعيت يادگيري سازماني در مآنكه  يعنياست.  22/2بيشتر از  Sigدانشگاه نشان داد، که نمره 

از مشاغل، وضع  يطبقات ياست که برا ين بدان معنياو تفاوت معناداري است  يمختلف شغلي دانشگاه دارا
در ميان طبقات شغلي، بيشترين ميانگين است.  يگر طبقات شغليمتفاوت از د ياگونهبه يسازمان يريادگي

هاي مديران ادارات اختصاص يافته است. کارشناسان، مديران گروه واحد ميانگين به 13/1يادگيري سازماني با 
نظر اين منطقي شود. بهکاسته ميشان علمي و معاونين دانشكده به ترتيب از نمره ميانگين يادگيري سازماني

ها است که سطوح مديران ادارات و کارشناسان از بيشترين ميزان يادگيري سازماني برخوردار باشند. زيرا که آن
 ساختارهاي سازماني قرار دارند. و اجرايي يانيمهاي در جايگاه

 «داراست؟ را يادگيرنده دانشگاه يک هايويژگي مورد مطالعه، دانشگاه آيا». 9پرسش
دست آورده ها بهمؤلفهنمره ميانگين را در ميان ديگر  بيشترينمدل رهبران و حمايت از يادگيري، مؤلفه 

نشان از اين دارد که رهبران سازماني در دانشگاه به جهت  واحد ميانگين در اين مؤلفه، 21/1 کسب تقريباٌاست. 
صورت راهبردي براي گيري از يادگيري بهز آن، و بهرهالگو قرارگرفتن و تالش در جهت يادگيري و حمايت ا

ابعاد  تر از سطح متوسط قرار دارند، ولي بيشترين سهم را در ميان ديگر، هر چند پايينتحقق اهداف سازمان
طراحي يادگيري در درون کار، و صورت هاي يادگيري مستمر بهچنين ايجاد فرصتيادگيري سازماني دارند. هم

، در رتبه دوم توجه به موضوع يادگيري واحد 91/1ها براي رشد و آموزش مستمر، با ميانگين فرصتکردن مهيا
د( توانمندسازي کارکنان واحد هر بعميانگين کسب سازماني در دانشگاه قرار دارد. به ترتيب اهميت )بر اساس 

براي دستيابي و تسهيم يادگيري و ها انداز جمعي، ارتقاي جستارگري و تبادل نظر، استقرار سيستمسوي چشمبه
اند. دانشگاه در کمک به افراد براي ديدن هاي بعدي قرار گرفتهترغيب همكاران به يادگيري گروهي در رتبه

گرفتن مندي افراد از اطالعات براي تنظيم عمليات کاري و مورد کنكاش قرارکارشان بر سازمان، بهره تأثير
پيرامون، کمترين توجه را به نسبت ديگر  تباط تنگاتنگ سازمان با جامعهار همچنين محيط توسط افراد، و 

بسا اي داشته باشد؛ چههاي يادگيري سازماني داشته است. دانشگاه در اين مورد بايستي توجه ويژهمؤلفه
 اتصال دانشگاه با محيط باشد.کار گروهي، و نيل به سوي دانشگاه يادگيرنده،  زمينهمهمترين 

است. اما  تر از حد متوسط را نشان داده، ميزان پايينگيري سطح يادگيري سازمانييمايش در اندازهنتايج پ
اي حساس است. حتي، زماني که دليل حضور در آن جامعه، بيانگر نكتهمشاهده پژوهشگر از جامعه آماري به

، پاسخ به شودمطرح مييادگيرنده  يهاي دانشگاهبودن ويژگيدانشگاه و دارااين بودن صحبت از يادگيرنده
شده موفق به کسب سهمي از نمره کل هاي مطرحمؤلفهاست. زيرا که دانشگاه در هر کدام از « آري» پرسش ما 

تر از هاي يک دانشگاه يادگيرنده را داراست، ولي ميزان ميانگين آن پايينشده است. يعني اين دانشگاه ويژگي
باشد. البته داراي شدت و ضعف مي هاي مختلفها، طبقات شغلي و واحدمؤلفهيان بوده و اين نمره در م متوسط

دست ها بهمؤلفههر کدام از  تأثيربايست توان و شدت بودن دانشگاه، ميتر از يادگيرندهبراي داشتن قضاوت دقيق
بسا عملكرد مطلوب چه. شده، هنوز بومي نشده استکار بردهبايد در نظر بگيريم که الگوي بهاينكه آيد. ضمن 

 .باشدرا رقم زده دانشگاه آن حاکم برفضاي  يا آنكه بودهات سطح فردي تأثيرناشي از  دانشگاه،
عنوان نمونه، ها دارد. بهنياز به توجه به ارتباط يادگيري سازماني با ديگر متغيير ،چنين ادعايي استدالل

در مجتمع  عملكرد هايشاخص در بهبود وجود با که داد م.( نشان1222بيگي)نجف پژوهش هاييافته
او مطرح کرده است . ندارد وجود يادگيرنده سازمان به سوي شرکت نيل از اينشانه هيچ سازي ايران،تراکتور
 ,Najafbagyيابد) توسعه ديگر هايتكنيک و ابزارها ها،طرح از استفاده با و يادگيري بدون تواندمي سازمان

توان برداشت کرد که ميزان توان به عملكرد مطلوب دست يافت. ميقطعاً و يقيناً بدون يادگيري نمي .(2011
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هاي مندي حاصل از تالشحمايت سازمان در پژوهش يادشده کم بوده، امّا به احتمال بسيار زياد اين رضايت
لي داشته باشد، در نظر قبوب و قابل، سازمان عملكرد مناسحداقل حمايت از يادگيريا اگر با امّفردي بوده است. 

توجهي خواهد مثبت و قابل اتتأثيرسازي براي آن، چه توجه کافي به يادگيري سازماني و زمينه بگيريد که
پس داشت. اين همان نكته اصلي است که پژوهشگر از ابتداي پژوهش تا کنون سعي در بيان آن داشته است.

 که: پژوهشي سوم اين استپرسش پاسخ ما به 
هاي يک دانشگاه تر از متوسط ميانگين نظرات کارکنان، ويژگيبه ميزان پايين مورد مطالعهدانشگاه »

 «.يادگيرنده را داراست
 «است؟ چقدر آلايده يا مطلوب وضعيت تا سازماني يادگيري موجود وضع فاصله».2پرسش

است. يعني سطح انتظار  واحد 91/2وضع مطلوب تقريبي و ميانگين  12/1وضع موجود تقريبي ميانگين 
رو است. تفاوت تقريبي واحدي(، روبه 2واحدي )از طيف  21/1جامعه آماري از يادگيري سازماني با تفاوت منفي 

درصدي جامعه آماري از  22انتظار توفيق بيش از  توجه است.هم گواه اين فاصله قابل tواحدي نمره  12
بايست دهد که دانشگاه ميهاي يادگيري سازماني، نشان ميمؤلفهجهت بهبود وضعيت حمايت از سازمان، به

 به اين موضوع توجه داشته باشد.  يطور محسوسبه
 يدهد را ناشت مطلوب و مورد انتظار نشان مييتوان همه آن شرايطي که فاصله وضعيت موجود از وضعنمي

بايست از انرژي حاصل از مياز ضعف دانست. زيرا که سنگه از اين فاصله به نام کشش خالق نام برده است. 
شكاف بين وضعيت موجود و مطلوب بهترين بهره را برد. بر اين اساس اين شكاف منبع انرژي نيرومندي است 

نام دارد. دو راه کار براي هايش سوق خواهد داد. اين انرژي کشش خالق ناکه سازمان را به سمت آرم
کردن اين شكاف ارائه شده است: يكي حرکت از وضعيت مطلوب به موجود )يعني کاستن از سطح برطرف

 ها و وضع مطلوب )يعني پذيرفتن سازمان يادگيرنده(.ناها( و ديگري حرکت به سمت آرمناآرم

 هر مؤلفه .راداري مقايسه ميانگين وضع موجود و وضع مطلوب1نمودار
در  .«چيست؟ يادگيرنده دانشگاه يک به شدنتبديل و سازماني يادگيري سطح ارتقاي کارهايراه. »2پرسش

 گيري و ارائه پيشنهاد به پاسخ اين پرسش خواهيم رسيد.نتيجه
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 گيري و ارائه پيشنهادنتيجه
ي هاايران، تا حدودي از بيان ضعفعنوان جزئي از کل نظام اداري دانشگاه بهاين شايد با در نظر گرفتن 

پژوهش هاي ا حد انتظار از دانشگاهي مرجع بسيار باالتر است. در موضوع پژوهش مصون بمانيم، امّ موجود
گذشته در مورد يادگيرنده بودن دانشگاه مورد مطالعه، نتايجي غير از يادگيرنده بودن را بيان کرده و آن را به 

عنوان يک متغير مستقل و به دور از توان دانشگاه را بهالبته نميبت داده بود. تبعيت از نظام اداري کشور نس
 هاي دانشگاهيد. ولي داشتن ويژگياجتماعي کشور مطالعه کر و خصوص بافت فرهنگيساير متغيرها، به تأثير

در اب کند. ها را براي رسيدن به اهدافش انتخسخت، بهترين رويه يکند که در شرايطرا مجاب مي، آنمرجع
اين پژوهش با ابزار مناسب و کاربردي اثبات شد که اين دانشگاه مشخصات يک دانشگاه يادگيرنده را داراست. 

هاي گوناگون طور متفاوت با نگريستن به آن از دريچه نمادها و استعارهتوان بهايده سازمان يادگيرنده را مي
توصيف خوبي براي دانشگاهي  اما نيست، مساعد يادگيرنده دانشگاه يک براي واقع در ماشين درک کرد. نماد

 ه با نماد يا استعاره سيستماست که تمامي نيروي خود را بر آموزش قرار داده است. مفهوم دانشگاه يادگيرند
معنا خواهد داد. گام بلند رو به جلوي دانشگاه در نيل به سوي باز)با توصيفي که در جاي خود صورت گرفت( 

جايي که هوشمندي، خود نظارتي و شود. آنتمام يادگيرنده، ذيل نماد و استعاره مغز نمايان ميدانشگاه 
يابد؛ به هاي ايجاد شده، بروز ميعنوان يک سيستم( تمامي سطوح کارکنان به دليل توانمنديخودگرداني )به

قرار دارند. استفاده از نماد گر يكديترين حد به ها و حيطه مسئوليت افراد در نزديکويژه زماني که تصميم
هاي آموزشي امروزي ممكن نيست. در اي صرف براي سازمانماشين و آشفتگي، و حتي باز و مغزگونه، به گونه

 نتيجه:
هاي يادگيري بايد با نمادي که اکنون حاکم هاي ياد شده، با واکنشدانشگاه براي تطبيق نمادها و استعاره»

تر را سوي نمادي پيش برود که رويكرد يادگيري سطح باالتر و يک يادگيري پيچيدهو غالب است آغاز کند و به 
م که هم سوسازي سيستم يادگيري با نماد حاکم بر جامعه بسيار قابل يشوممكن و ميسر کند. باز هم يادآور مي

يک سيستم  خواني دارد، سعي در ايجادتوجه است، اما رويكردي که بيشتر با تفكر سازمان يادگيرنده هم
يادگيري است که عناصر و عوامل برگزيده هر کدام از نمادها را در بر بگيرد و با نيازها سازگار و متناسب شده 

د يخير انداخت. دانشگاه باأتمام يادگيرنده را به ت يهاي ايجاد دانشگاهپس صرف وضع موجود، نبايد برنامه باشد.
 يکه برا يکاراحسنت استفاده کند. از دو راه يمطلوب به نحو ت موجود وين دو وضعيالعاده بفوق ياز انرژ

ن يکرد که ا ينيبشيتوان پي، ممحتمل است خالق( کشش يعني)ن وضع موجود و مطلوب يکردن فاصله بکم
تمام  يبه دانشگاه يعنيد انتخاب کند؛ يخود نخواهد کاست؛ پس، راه دوم را با يها، هرگز از آرماندانشگاه

 يرسالت خود، تمام يانداز و اجرابه اهداف سند چشم يابير دستيد در مسيل شود. دانشگاه بايتبدرنده يادگي
شدن رندهيادگي يمحكم به سو يقرار داده و گام يبانيت و پشتيژه کارکنان را مورد حمايوارکان دانشگاه، به

گونه خواهد بود که دانشگاه نيکارکنان خود توجه کند. تنها ا يکار يت زندگيفيد به کيبردارد. دانشگاه باتمام 
ر را ييتوان تضاد و تغيگونه منيخود بزند. تنها ا يو اجتماع يه فكريت دانش و سرمايريتواند دست به مديم

ک يرد. يبگ يکالن جد يهاها و برنامهاستيس يران خود را در اجرايمد يت کرد. دانشگاه نقش رهبريريمد
دهد که نه يمطلوب رشد م يچنان و به نحوو مجموعه خود را آن يانسان يرويبلند و متخصص، ن يبا طبع ريمد
با  ،رييتغ يهانهيد زميشود. با زده دانشگاه سر باز يهابرنامه يبه منابع دانشگاه زده شود و نه از اجرا يبيآس

ا يرا مه يميو ت يت، بستر کار گروهين حماي. ار شودسّيم يانسان يروياز ن يقو يبانيگوناگون و پشت يهاتيحما
ادگرفتن کار يشود. موجب يشود. موجب اشتراک دانش مياز جمع م يريادگيموجب  يسازد. کارگروهيم

ل يه و تحليد در تجزياعمال شود. با يشغل يهايزيرد مطالعه شده و در برنامهين رفتارها بايشود. ايم يجمع
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اينكه  يکارکنان است. برا ين دست، توانمندياز ا ييهابرنامه يجه اجرايداد. نتت ين مطالعه رسميشغل به ا
م يطور مداوم خود را بسنجد بهيم، بايرنده باشيادگيتمام  يل به دانشگاهير تبديگاه خود در مسيشه ناظر جايهم

 ياتيو عمل ياني، ميرددر هر سه سطح راهبها، روندها و اجرا ج حاصل، به اصالح برناميع نتايو از بازخورد سر
 .«ميبپرداز

و وضعيت مطلوب آن در دانشگاه، ابتدا نيازمند  سازماني موجود يادگيري وضعيت کاهش تفاوت معنادار بين
افراد آن ذيل چارچوب هاي دانشگاه يادگيرنده، کارگيري مولفهبا بهيک تصميم جدي است. تصميمي که 

فعاليتشان هدفمند تلقي شود. تصميمي که منجر به دغدغه تمامي اجتماعي يک سازمان زنده قرار داشته و 
اي بروز يابد. تصميمي که منجر به اجراي سطوح يادگيري تا جايي شود که يک اجتماع يادگيرنده حرفه

هاي راهبردي فردي، گروهي و سازماني شود. تصوير وضع موجود و ارزيابي فرهنگ يادگيري اولين گام برنامه
بايست با ترويج فضاي مثبت )ديدن نيمه پر ليوان( يق براي اين کار است. سپس دانشگاه ميعملياتي و دق

پذيري و دادن محيط امن کاري را براي تفكر و افزايش ظرفيت خالقيت ايجاد کند و هرگز از حمايت از ريسک
يكديگر تبديل کرده و با  هاي هدفمند دست برندارد. دانشگاه بايد اعضاي خود را به منابع اطالعاتي برايپاداش

را در جريان زندگي کاري ملموس و جاري انداز سازمان را طراحي کرده و آنگيري از قدرت يادگيري، چشمبهره
هاي مختلف دانشگاه، دقت نظر به تغييرات محيطي زياد شده، تمامي نمايد. با ايجاد ارتباط بين سيستم

توان گفت که دانشگاه ياد خواهد افتد و ميدگيري به کار ميها دروني شده و به اصطالح سيستم ياآموخته
گرفت که چگونه ياد بگيرد. توجه به ساختارهاي پشتيبان در دانشگاه يادگيرنده )فرهنگ سازماني، ارتباط، 

 گشاي مسائل خواهد بود.رهبري، مديريت دانش و ارزيابي( در تمامي فرايند يادگيري سازماني راه
م و يطور مستقخواهد بود که به يمختلف يندهايرها و فراييارتباط متغ تأثيررنده، تحت يدگايتمام  دانشگاه

 يسازمان يريادگيد يدانشگاه بابه طور خالصه  ر خواهد کرد.ييموجود را دستخوش تغ يهاستميم سير مستقيغ
دقت افراد  يسبک رهبر درقرار دهد.  يگاه باالتري، در جات جامعيفيت کيريو مد يسه با مدل تعاليدر مقارا 
ستم باز و نماد يک سير بروز يتداب ؛توجه کند وضع موجود و مطلوبان يکشش خالق مبه  به عمل آورد، يکاف
 يدر مورد اجرا ؛رديرا مدنظر گ رندهيادگيجاد دانشگاه تمام يران در ايو مهارت مد يستگيشا ؛را داشته باشد مغز

 ييارويرو يبرا يآمادگ يهانهيزم ؛زندب يريم گيو تصم يزيردست به برنامه يسازمان يريادگيتوسعه  يهابرنامه
. داشته باشد يتوجه کاف ر، تضاد و روابط کارييت تغيريبه مد جاد کرده ويرا ا دارير پاييتغ يهابا چالش

را  يميو ت يبستر کار گروه پردازد؛مي در شغل يريادگيتجزيه و تحليل و طراحي  به دانشگاهي تمام يادگيرنده
و  يفكر يهاهيت دانش و سرمايريستم مديسدانشگاه بايد  .دينماميتوجه  گروه يهاييايو به پوجاد کرده يا

 در پيش گيرد وکارکنان  يبرا يدارنظام يزشيانگ يزيربرنامه ؛را مستقر کند (يدانش گاهي)مانند پا ياجتماع
به  ؛دينما يتوجه جد يو تعهد سازمان يت شغليجاد رضايو ا يريگاندازهبه مستقر کند؛ثر را ؤم هاينظام پاداش

 ؛آورد يرو يسازمان يريادگيو توجه به موضوع نا ياز آموزش اجبار يو دورانساني منابعمند آموزش هدف
 کارکنان يبه توانمندساز ؛جاد کنديرا ا ها و ادراکات(، نگرشي)رفتار سازمانانساني منابعنه يت بهيريستم مديس

 عقد .اصرار نورزد کارکنان يبه آمادگ يبدون توجه کاف يو اثربخش يوربر بهره و داشته باشد ينه و کافيتوجه به
 اًائمبزند و د يپژوهندهيآ دست به و در اين مورد را مدنظر قرار دهد سوهم يگر نهادهايبا د يراهبرد يهامانيپ

  خود را بسنجد. در جهان اسالمدانشگاه ها  ياعتبارسنج يارهايبا مع
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