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Abstract 
Introduction: In today's dynamic and diverse world, if organizations only depend on their prior 
knowledge they will not flourish. Learning is the key to solving organizational problems. 
Successful organizations are those that learn and move faster than oth
globalization, clients high expectations, and competition are factors that necessitate learning. We 
aimed to assess the learning capability of university employees during 2012.
Materials and Methods: This study was a descriptive survey conducted on 208 employees of 
Shiraz University. Data were 
organization. Face and content validity of the questionnaire and its reliability were confirmed 
expert opinion and s Cronbach's alpha of 0.97. Results were reviewed and analyzed using SPSS 
software. 
Results: The results showed that according to the views of employees (208 people), 
University is at a level higher than
organization's characteristics. The most powerful dimension of employee's learning in Shiraz 
University was related to menta
individual mastery and systematic thinking
significant effect on the learning organization.
Conclusion: Higher education,
a key role in the development of countries. Therefore, some condition
higher education to address community needs and expectations. In this way, higher education can 
continuously improve the quality of its processes and activities. In this regar
resources is more than what was obs
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In today's dynamic and diverse world, if organizations only depend on their prior 
knowledge they will not flourish. Learning is the key to solving organizational problems. 
Successful organizations are those that learn and move faster than oth
globalization, clients high expectations, and competition are factors that necessitate learning. We 
aimed to assess the learning capability of university employees during 2012. 

This study was a descriptive survey conducted on 208 employees of 
Shiraz University. Data were collected using a questionnaire developed by 
organization. Face and content validity of the questionnaire and its reliability were confirmed 

Cronbach's alpha of 0.97. Results were reviewed and analyzed using SPSS 

The results showed that according to the views of employees (208 people), 
higher than the average in terms of indicators of

. The most powerful dimension of employee's learning in Shiraz 
University was related to mental patterns (average of 3.73) and the weakest one was related to 

systematic thinking (average of3.49). We found that sex had
learning organization. 

, as the largest center of knowledge creation and development
development of countries. Therefore, some conditions should be provided for 

higher education to address community needs and expectations. In this way, higher education can 
continuously improve the quality of its processes and activities. In this regard, the role of human 

is more than what was observed in the past. 
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هند به اطالعاتی که از قبل داشتهها بخوا در جهان متغیر و متحول امروزي اگر سازمان

هایی موفق هستند که سریع یادگیري است و سازمانها،  کلید حل مشکالت سازمان

انتظارات زیاد ارباب رجوع، فشارهاي رقابتی و مانند اینها عالئمی هستند که یادگیري را ضروري می امروزه جهانی شدن امور،

انجام گردید 91نشگاه شیراز در سال این تحقیق با هدف کلی بررسی میزان یادگیرندگی کارکنان دا

 208توصیفی بود که روي  - این پژوهش یک مطالعه پیمایشی

روایی صوري و محتوایی پرسشنامه با استفاده . صورت گرفت Sanga.Pگردآوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه سازمان یادگیرنده 
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Factors Affecting the Learning 

 

In today's dynamic and diverse world, if organizations only depend on their prior 
knowledge they will not flourish. Learning is the key to solving organizational problems. 
Successful organizations are those that learn and move faster than others. Currently, 
globalization, clients high expectations, and competition are factors that necessitate learning. We 

This study was a descriptive survey conducted on 208 employees of 
developed by Sanga.P learning 

organization. Face and content validity of the questionnaire and its reliability were confirmed by 
Cronbach's alpha of 0.97. Results were reviewed and analyzed using SPSS 

The results showed that according to the views of employees (208 people), Shiraz 
dicators of the learning 

. The most powerful dimension of employee's learning in Shiraz 
3.73) and the weakest one was related to 

We found that sex had no 

as the largest center of knowledge creation and development, has 
s should be provided for 

higher education to address community needs and expectations. In this way, higher education can 
d, the role of human 
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گیرنده در هاي سازمان یاد دانشگاه شیراز از نظر ویژگی

) 73/3مدل ذهنی با میانگین (دانشگاه شیراز مربوط به 

سزایی در توسعه کشورها دارد لذا براي 

هاي  فعالیت طور مداوم کیفیت فرآیندها و

  .دهد

گسترش  .هاي مداوم را براي نیل به موفقیت داشته باشند

عدم  گوناگون، و هاي نو مطرح شدن اندیشه

خود  را روز رسانی و بهیادگیري قدرت 

هاي  به محركمناسب موقع  در و تحوالت سریع

سازي و توسعه سازمان به حیات خود ادامه 

 که کوچک هاي دایناسوري عظیم با مغزهاي

 تبدیل حال در سرعت به سازمانی، بقاي

 و دهند می سوق فنا یا یادگیري سوي

 ناپذیر اجتناب یکم و قرن بیست در 

هاي  قابلیت از اصل بنا نهاده است که عبارتند

Sanga   سازمان یادگیرنده سازمانی است

محلی که الگوهاي تازه فکر  .هستندهاي خود جهت تحصیل نتایج مورد انتظار 

 آموزند که چگونه با یکدیگر یاد بگیرند

شد؟ براي توان به یک سازمان یادگیرنده تبدیل 

 ،)توسعه اعضاي سازمان نوع تجربه پیشرفت و

 ذهنی الگوهاي ،)رسیدن به این آینده

 یادگیري گروهی، )دهد تصمیمات وي، اعمال وي را شکل می

روشی ( تفکر سیستمی و) یابند اعضا دست می

وي این . داند می ست، براي سازمان یادگیرنده ضروري

ها و عوامل تاثیرگذار بر مدل سازمان یادگیرنده بررسی مؤلفه

دانشگاه شیراز از نظر ویژگی ،)نفر 208تعداد ( کارکنان تایج نشان داد با توجه به دیدگاه

دانشگاه شیراز مربوط به  مؤلفه یادگیري کارکنان درترین  قوي .دسطحی باالتر از سطح متوسط قرار دار

   .بود) 49/3 تفکر سیستمی با میانگین و تسلط فردي(مؤلفه مربوط به 

سزایی در توسعه کشورها دارد لذا براي  توسعه دانش، نقش به عنوان بزرگترین مرکز خلق و آموزش عالی به

طور مداوم کیفیت فرآیندها و به شود که آموزش عالی بتواند اي ایجاد گویی به نیازها وانتظارات جامعه بایستی زمینه

دهد ان میتر از گذشته خود را نش پررنگ در این خصوص نقش نیروي انسانی

    سازمان یادگیرنده، یادگیري، کارکنان، دانشگاه

هاي مداوم را براي نیل به موفقیت داشته باشند باید توانایی تطابق با دگرگونی ها سازمان امروزه

مطرح شدن اندیشه جامعه، فرهنگی و اقتصاديرایط اجتماعی، تر شدن ش روز افزون علوم و فنون و پیچیده

قدرت  ها کند که سازمان هاي زیاد دنیا ایجاب می عدم قطعیت و تغییرات و چالش

تحوالت سریع هماهنگ بابتواند  ساخته، تاهاي الزم مجهز  راهبردو خود را به فنون و 

سازي و توسعه سازمان به حیات خود ادامه  محیطی پاسخ داده و با کسب دانش و آگاهی گسترده و به شکل پویا و زنده در حوزه به

  .، اداره سازمان در شرایط بحرانی استبزرگترین چالش مدیریت

هاي دایناسوري عظیم با مغزهاي که سازمان است شده زیاد چنان نیز رقابت و افتاده اتفاق 

بقاي تنازع اصل .بیاورند دوام 21 قرن جدید دنیاي در توانندنمی دیگر

سوي به را ها سازمان، خود وزش که با عمده تغییر بادهاي .است یادگیري

 را گسترده سازمانی یادگیري و داده تغییر را مشتریان و کارکنان 

 :باشند می زیر

 ،جهانی اقتصاد

 ،کار دنیاي

 ،مشتري

 ،سازمانی عمده هاي دارایی به عنوان یادگیري و دانش

 ،کارکنان تغییر حال در انتظارات

 ،کار نیروي

  .]1[ گسترش حال در سرعت به هاي

اصل بنا نهاده است که عبارتند 5 یادگیرنده را برهاي سازمان  مبدع ایده سازمان یادگیرنده، ویژگی

 Sangaبه اعتقاد .]2[ یادگیري تیمی آرمان مشترك، تفکر سیستمی و

هاي خود جهت تحصیل نتایج مورد انتظار  ظرفیت  طور مستمر در حال توسعه

آموزند که چگونه با یکدیگر یاد بگیرند کارکنان پیوسته می شوند و تمایالت گروهی محقق می ها و خواسته

توان به یک سازمان یادگیرنده تبدیل  این است که چگونه می بحث پیرامون سازمان یادگیرنده، آنچه اهمیت دارد

  .هاي سازمان یادگیرنده توجه داشت پاسخ به این سؤال باید به مؤلفه

نوع تجربه پیشرفت و پشتیبانی دائمی از هر تعهد به یادگیري مستمر و( اصل قابلیت فردي

رسیدن به این آینده هاي عملی اصول راه تصویري در مورد آینده مورد انتظار کارکنان و

تصمیمات وي، اعمال وي را شکل می بینش و دارد و می را به عمل وا کننده ذهنیت فرد که او

اعضا دست می بصیرتی بیش از مجموع استعداد به توانایی و بسیج کرده و

ست، براي سازمان یادگیرنده ضروريفرمان مشهور ا 5را که ) شود تصدیق می اجزاء از تفکر که در آن برتري کل بر

 

 

 

تایج نشان داد با توجه به دیدگاهن :نتایج

سطحی باالتر از سطح متوسط قرار دار

مؤلفه مربوط به ترین  ضعیف و

آموزش عالی به :گیري نتیجه

گویی به نیازها وانتظارات جامعه بایستی زمینه پاسخ

در این خصوص نقش نیروي انسانی. دخود را بهبود ببخش

  

 واژگان کلیدي

سازمان یادگیرنده، یادگیري، کارکنان، دانشگاه

  

 مقدمه 

امروزه .اند پیچیده ها سازمان

روز افزون علوم و فنون و پیچیده

عدم قطعیت و تغییرات و چالش اطمینان محیطی،

و خود را به فنون و  کردهایجاد 

محیطی پاسخ داده و با کسب دانش و آگاهی گسترده و به شکل پویا و زنده در حوزه به

بزرگترین چالش مدیریتامروزه . دهند

 سریع چنان تغییرات این

دیگر یافتند، رشد بیستم قرن در

یادگیري براي بقا اصل به شدن

 کار، اقتصادي، محیط محیط

زیر عامل هشت شامل اند، نموده

اقتصاد و سازي جهانی .1

 ،فناوري .2

دنیاي شدید تحول .3

مشتري فزاینده نفوذ .4

دانش شدن مطرح .5

انتظارات و ها نقش .6

نیروي تحرك و تنوع .7

هاي آشوب و تغییر .8

Sanga مبدع ایده سازمان یادگیرنده، ویژگی

آرمان مشترك، تفکر سیستمی و هاي ذهنی، شخصی، مدل

طور مستمر در حال توسعه افراد بهآن که در 

خواسته یابد، کردن پرورش می

بحث پیرامون سازمان یادگیرنده، آنچه اهمیت دارد در. ]3[

پاسخ به این سؤال باید به مؤلفه

Sanga، 5 اصل قابلیت فردي

تصویري در مورد آینده مورد انتظار کارکنان و( آرمان مشترك

کننده ذهنیت فرد که او منعکس(

بسیج کرده و ها انرژي کنش خود را تیم(

از تفکر که در آن برتري کل بر



تفکر  .کند اهمیت اصل تفکر سیستمی تاکید می

  .]4[ فرمان یادگیري است 5سنگ زیر بناي تمامی 

 خالقیت و هاي اعضاي سازمان براي یادگیري

درکل  و سازمان اعضاي میان خالقیت و یادگیري

 و ها روش سازنده و هاي مفید و اي است که توانایی پذیرش الگوهاي نو، تحول

 بود خواهند ها قادر این سازمان. هاي امروزي قرار دهد

  .]6[ صالح سازمان پیش رود

مبنایی را  را برعهده دارد و نه تنها از این نظر که تربیت نخبگان

فرهنگ،  اي  بر این جهت که مهمترین نهاد فکري است که تاثیر گسترده

 کهاست  یآموزش يها سازمان ازمندین ،باشد

 سطوح همه در میتوان یم صورت نیا در 

 رشد ،کارکنان امور توسعه و رشد در رندهیادگ

 را سازمان در دائم تیرضا جادیا ،یزندگ ي

هاي  توجه به هزینه آیا با شود که الزم است بررسی شود

ثري هاي مؤ وري گام در نتیجه بهره اثربخشی و

ارائه  با علم به مطالب فوق، محققان تصمیم گرفتند پژوهشی به منظور بررسی میزان یادگیرندگی کارکنان دانشگاه شیراز و

ها در دانشگاه شیراز انجام  فعالیت و نهایت تداوم بهبود فرایندها

Sanga در این راستا سواالت . بررسی نمایند

 ،)فردي، آرمان مشترك، الگوهاي ذهنی، یادگیري گروهی، تفکرسیستمی

  ثیر دارد؟یادگیري کارکنان دانشگاه شیراز تأ

  .شود می شاره ها ا ست که در زیر به چند نمونه از آن

با استفاده از اصول سازمان  "عملکرد کتابخانه

از بین هفت بعد سازمان یادگیرنده، بعد یادگیري مستمر 

  .]8[است  )01/3(داراي کمترین میانگین 

یان، یک سازمان باید در پژوهشی درباره سازمان یادگیرنده نشان داد که براي راضی کردن تقاضاهاي متفاوت مشتر

به . سازمان فراهم آورد افزایش توانایی تیمی را در

در حد قابل  ،یادگیري گروهی هاي ذهنی و

 نظام آموزش و در Sangaاساس مدل  

مؤلفه آرمان مشترك در سطح  هاي این پژوهش حاکی از آن است که میزان استفاده از

تفکر سیستمی  هاي قابلیت فردي، یادگیري گروهی و

  .]11[ اي ذهنی در سطح کمتر از متوسط قرار دارد

که  به این نتیجه رسیدند "ارزیابی الگوي سازمان یادگیرنده در شرکت پاالیش نفت تبریز

شرکت نفت  گیرنده درهاي یک سازمان یاد

  .]12[ گیري جمعیدیا و  هاي ذهنی، نگرش سیستمی

  ها و عوامل تاثیرگذار بر مدل سازمان یادگیرنده

اهمیت اصل تفکر سیستمی تاکید می بر عملکردها ارائه کرده است و ها و صورت یک قالب منسجم از نظریه

سنگ زیر بناي تمامی  ،تفکر سیستمی است زیرا معتقد نامیده است "پنجم

هاي اعضاي سازمان براي یادگیري انگیزه از تنها نه که شود سازمانی تعریف می یادگیرنده سازمان

یادگیري انتقال سازي و براي تقویت، مناسب نیز را هایی روش و ها

5[.  

اي است که توانایی پذیرش الگوهاي نو، تحول مجموعه ،سازمان یادگیرنده

هاي امروزي قرار دهد درخدمت واقعیت کرده وهاي نوین را داشته باشد، آنها را مدیریت 

صالح سازمان پیش رود به نفع و و ر دهدهاي کاري را در زمان مقتضی تغیی محیط

نه تنها از این نظر که تربیت نخبگان آموزش عالی در کشورهاي جهان سوم نهاد بسیار مهمی است،

این جهت که مهمترین نهاد فکري است که تاثیر گسترده کند بلکه از اي برخوردار از فناوري ایجاد می

باشد همگام یجهان تحوالت با نکهیا يبرا ما کشور جهینت در .]7[ امور سیاسی و اعتقادي دارد

 .باشد کارکنان خود يریادگی يساز یغن دنبال به و کند عمل رنده

ادگی سازمان نقشضرورت  و تیاهملذا . میکن شرفتیپ یفرهنگ و 

يها مهارت و يپژوهشگر روح شیافزاي، انتقاد تفکرو پذیرش  ایجاد

شود که الزم است بررسی شود هرساله مبالغ هنگفتی صرف آموزش کارکنان می

اثربخشی و- مفید در جهت کارایی مطلوب و صورت اند به کارکنان توانسته

با علم به مطالب فوق، محققان تصمیم گرفتند پژوهشی به منظور بررسی میزان یادگیرندگی کارکنان دانشگاه شیراز و

نهایت تداوم بهبود فرایندهادر  تحوالت مفید در امر آموزش، یادگیري و 

Sangaو میزان انطباق کارکنان دانشگاه شیراز با ابعاد سازمان یادگیرنده را از دیدگاه 

  :پژوهش  به شرح زیر می باشد

فردي، آرمان مشترك، الگوهاي ذهنی، یادگیري گروهی، تفکرسیستمیقابلیت ( توجه به ابعاد سازمان یادگیرنده

  میزان یادگیري کارکنان دانشگاه شیراز در سطح مطلوبی قرار دارد؟

یادگیري کارکنان دانشگاه شیراز تأبر میزان ) جنسیت، مدرك تحصیلی، سابقه خدمت (آیا عوامل دموگرافیک 

ست که در زیر به چند نمونه از آنقات زیادي با جوامع متعدد انجام شده ادر ارتباط با پژوهش حاضر تحقی

عملکرد کتابخانه ارتباط بین ابعاد سازمان یادگیرنده و" پایان نامه خود با عنوان

 Marsykو Watkins" از بین هفت بعد سازمان یادگیرنده، بعد یادگیري مستمر : یافتبه نتایج زیر دست

داراي کمترین میانگین  ،اشتراك دانش هایی براي کسب و ایجاد سامانه و) 4/4(

در پژوهشی درباره سازمان یادگیرنده نشان داد که براي راضی کردن تقاضاهاي متفاوت مشتر

افزایش توانایی تیمی را در مدیر آن باید موجبات پیشرفت کارکنان و و به سمت سازمانی یادگیرنده توسعه یابد

  .]9[ وجود آید بتواند یادگیري را القا کند، به محیطی که عالوه باید در سازمان جو و

هاي ذهنی و هاي فردي، مدل وانیا نشان داد که مهارتایالت پنسیل در پژوهش خود در

  .]10[ اش وجود دارد قبولی در دانشکده مورد مطالعه

 سازمان یادگیرنده بر هاي به بررسی میزان استفاده از ویژگیدر پژوهشی 

هاي این پژوهش حاکی از آن است که میزان استفاده از یافته. اند پرداختهایران 

هاي قابلیت فردي، یادگیري گروهی و ن داد که میزان استفاده از مؤلفهبخشی قرار دارد و همچنین نتایج نشا

اي ذهنی در سطح کمتر از متوسط قرار داردهاي الگوه میزان استفاده از مؤلفه

ارزیابی الگوي سازمان یادگیرنده در شرکت پاالیش نفت تبریز"عنوان  در تحقیق خود با

هاي یک سازمان یاد مؤلفه. مان یادگیرنده فاصله داردشرکت پاالیش نفت تبریز از وضعیت اثربخش یک ساز

هاي ذهنی، نگرش سیستمی هاي شخصی، آرمان مشترك، مدل از قابلیت تبریز به ترتیب اولویت عبارتند

  

         

ها و عوامل تاثیرگذار بر مدل سازمان یادگیرنده بررسی مؤلفه

  4، شماره 4، دوره 92زمستان 

M
E

D
IA

 

3 

صورت یک قالب منسجم از نظریه اصل را به 5

پنجمفرمان " سیستمی را

سازمان ،دیگر جایی در

ها راه بلکه کند می حمایت

5[ دهد سازمان ترویج می

سازمان یادگیرنده ،Gfart به زعم

هاي نوین را داشته باشد، آنها را مدیریت  ایده

محیط عملکردها، ساختارها و

آموزش عالی در کشورهاي جهان سوم نهاد بسیار مهمی است،

اي برخوردار از فناوري ایجاد می براي جامعه

امور سیاسی و اعتقادي دارد

رندهیادگی سازمان عنوان به

 یصنعت ،یعلم ،ياقتصاد

ایجاد و ينوآور و خالقت و

هرساله مبالغ هنگفتی صرف آموزش کارکنان می .توان نادیده گرفت نمی

کارکنان توانسته هاي آموزشی، کالس

   .بردارند

با علم به مطالب فوق، محققان تصمیم گرفتند پژوهشی به منظور بررسی میزان یادگیرندگی کارکنان دانشگاه شیراز و

 کارهایی براي تغییر و راه

و میزان انطباق کارکنان دانشگاه شیراز با ابعاد سازمان یادگیرنده را از دیدگاه داده 

پژوهش  به شرح زیر می باشد

توجه به ابعاد سازمان یادگیرنده آیا با .1

میزان یادگیري کارکنان دانشگاه شیراز در سطح مطلوبی قرار دارد؟

آیا عوامل دموگرافیک  .2

  

در ارتباط با پژوهش حاضر تحقی

Haley پایان نامه خود با عنوان در

Marsyk" یادگیرنده از دیدگاه

( داراي بیشترین میانگین

Kaoshing در پژوهشی درباره سازمان یادگیرنده نشان داد که براي راضی کردن تقاضاهاي متفاوت مشتر

به سمت سازمانی یادگیرنده توسعه یابد

عالوه باید در سازمان جو و

Kelly در پژوهش خود در

قبولی در دانشکده مورد مطالعه

در پژوهشی  ،موسوي

ایران  پرورش از راه دور در

بخشی قرار دارد و همچنین نتایج نشا رضایت

میزان استفاده از مؤلفه سطح متوسط و در

در تحقیق خود با ،زاده ایرانیان

شرکت پاالیش نفت تبریز از وضعیت اثربخش یک ساز

تبریز به ترتیب اولویت عبارتند



  ها و عوامل تاثیرگذار بر مدل سازمان یادگیرنده
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ن اعضاي در بی Sangaهاي سازمان یادگیرنده بر اساس مدل 

دانشکده پزشکی از لحاظ : دست آمد اي زیر به

یادگیري گروهی ، )P=019/0( هاي فردي

هاي اعضاي هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 

  .]13[ دار وجود نداشت هاي سازمان یادگیرنده تفاوت معنی

رکت مادر تخصصی خدمات هاي سازمان یادگیرنده در ش

  .]14[ دارد ،پرداخته است که نتایج تحقیق وي نشان از تطابق موردنظر بین سازمان یادگیرنده با این شرکت

دانشگاه آزاد  هاي آن با ابعاد سازمان یادگیرنده در

تحقیقات از منظر سازمان یادگیرنده ضعیف و 

وري اسالمی سیماي جمه سازمان صدا و

و همچنین  از وضعیت اثربخش یک سازمان یادگیرنده فاصله دارد

سطح  ها، در سایر ویژگی و تر از مدیران است

به این  ،بررسی میزان تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در ادارات تربیت بدنی استان زنجان

  .]17[ تر از حد متوسط است

که چهار مانع مهم در برابر ایجاد سازمان 

 تمایل به حفظ قدرت، محیط انحصاري و

غیرسیستمی،  تفکر و ها گیري عقالنیت در تصمیم

 1391 کلیه کارکنان اداري دانشگاه شیراز در سال

طور تصادفی با استفاده از فرمول مورگان انتخاب شده بودند، 

هاي ذهنی، تسلط فردي،  آرمان مشترك، مدل

  5=خیلی زیاد(اي لیکرت  برحسب طیف پنج درجه

صوري و محتوایی ابزار گردآوري توسط چند تن از اساتید و متخصصان 

ها با کمک آمار توصیفی و استنباطی با 

مورد تجزیه و تحلیل  توکی آزمون پسین

  )به تفکیک هر زیر سطح 3میانگین فرضی 

  سطح معناداري

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

ها و عوامل تاثیرگذار بر مدل سازمان یادگیرنده بررسی مؤلفه

هاي سازمان یادگیرنده بر اساس مدل  ا عنوان ویژگیب کسرائی خدایی متین و

اي زیر بهه ، یافتهانجام شد، 90-91دانشگاه آزاد مشهد در سال  پزشکی

هاي فردي میزان استفاده از قابلیت. هاي سازمان یادگیرنده در سطح متوسطی قرار دارد

هاي اعضاي هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی  ن دیدگاهبی. دار بود ، معنی)P=001/0(تفکر سیستمی 

هاي سازمان یادگیرنده تفاوت معنی لف علمی در رابطه با وضعیت مؤلفه

هاي سازمان یادگیرنده در ش به بررسی ویژگی، 1389 سال در تحقیقات خود

پرداخته است که نتایج تحقیق وي نشان از تطابق موردنظر بین سازمان یادگیرنده با این شرکت

هاي آن با ابعاد سازمان یادگیرنده در مؤلفه درخصوص بررسی ارتباط مدیریت دانش و فیضی و قطریفی

تحقیقات از منظر سازمان یادگیرنده ضعیف و  دانشگاه آزاد واحد علوم و: اعالم شد به شرح زیر ،تحقیقات تهران

  .]15[ از منظر مدیریت دانش در وضعیت متوسط برآورد شده است

سازمان صدا و الگوي سازمان یادگیرنده در ارائه" در پژوهشی تحت عنوان

از وضعیت اثربخش یک سازمان یادگیرنده فاصله دارد نسبتاً ،سیما سازمان صدا و این نتیجه دست یافتند که

تر از مدیران است بخش هاي ذهنی رضایت مدل در تغییر کارمندان در یادگیري تیمی و

  .]16[ وه مشابه است

بررسی میزان تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در ادارات تربیت بدنی استان زنجان تحقیق در ،1386

تر از حد متوسط است پایین ،که تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در ادارات تربیت بدنی استان زنجان

که چهار مانع مهم در برابر ایجاد سازمان  عالم کردا "موانع ایجاد سازمان یادگیرنده در ایران"عنوان 

تمایل به حفظ قدرت، محیط انحصاري و باورهاي نادرست مدیران و کارکنان درباره قدرت مدیران و .یادگیرنده در ایران وجود دارد

عقالنیت در تصمیم مبنا نبودن علم و مدیریتی در مدیران وسازمان، ضعف دانش 

  

کلیه کارکنان اداري دانشگاه شیراز در سال پژوهش راجامعه آماري . مقطعی است -این پژوهش یک مطالعه پیمایشی

طور تصادفی با استفاده از فرمول مورگان انتخاب شده بودند،  از کارمندان که به نفر 208 شاملنمونه پژوهش 

آرمان مشترك، مدل(مؤلفه  5با  Sangaاستاندارد سازمان یادگیرنده  ابزار تحقیق شامل پرسشنامه

برحسب طیف پنج درجه) طیف 5 گویه هر( پاسخگویه بسته  28الب قکه در ) یادگیري تیمی، تفکر سیستمی

صوري و محتوایی ابزار گردآوري توسط چند تن از اساتید و متخصصان  روایی .باشد می) 1=خیلی کم  

ها با کمک آمار توصیفی و استنباطی با  سپس داده. مورد تائید قرارگرفت )97/0( این مهارت و پایایی آن با محاسبه آلفاي کرونباخ

آزمون پسین آنالیز واریانس و ومستقل  T و اي نمونه تک Tهاي  با آزمون 

  :جدول به شرح زیر خالصه شده است 4هاي این پژوهش در 
  

میانگین فرضی  با( هاي سازمان یادگیرنده در دانشگاه شیراز از ویژگیمیزان استفاده 

سطح معناداري Tآماره   انحراف معیار  میانگین  مؤلفه ها

000  72/11  90/0  73/3  مدل ذهنی

000  44/8  007/1  59/3  آرمان مشترك

000  49/8  94/0  55/3  یادگیري تیمی 

000  22/7  97/0  49/3  تسلط فردي 

000  17/7  99/0  49/3  تفکر سیستمی

000  05/9  89/0  56/3  سازمان یادگیرنده

 

 

 

خدایی متین و در تحقیقی که توسط

پزشکیهیات علمی دانشکده 

هاي سازمان یادگیرنده در سطح متوسطی قرار دارد ویژگی

)05/0=P (تفکر سیستمی  و

لف علمی در رابطه با وضعیت مؤلفهمخت هاي واحد مشهد با مرتبه

تحقیقات خود زاده نیز در بخشی

پرداخته است که نتایج تحقیق وي نشان از تطابق موردنظر بین سازمان یادگیرنده با این شرکت کشاورزي

فیضی و قطریفی نتایج تحقیق

تحقیقات تهران علوم واسالمی واحد 

از منظر مدیریت دانش در وضعیت متوسط برآورد شده است

در پژوهشی تحت عنوان بیگی و درودي نجف

این نتیجه دست یافتند کهبه  "ایران

کارمندان در یادگیري تیمی و عملکرد

وه مشابه استهاي یادگیري دو گر کوشش

1386در سال  یارمحمدي

که تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در ادارات تربیت بدنی استان زنجان نتیجه رسید

عنوان  در تحقیقی با شافعی، 

یادگیرنده در ایران وجود دارد

سازمان، ضعف دانش  غیررقابتی در

  .]18[ خودبینی نگري و جزئی

  

  ها مواد و روش

این پژوهش یک مطالعه پیمایشی

نمونه پژوهش . دهند تشکیل می

ابزار تحقیق شامل پرسشنامه. باشد می

یادگیري تیمی، تفکر سیستمی

  2= کم  3=متوسط  4=زیاد

این مهارت و پایایی آن با محاسبه آلفاي کرونباخ

 و SPSSافزار  استفاده از نرم

  .قرار گرفت

  

  ها یافته

هاي این پژوهش در  یافته

میزان استفاده : 1جدول 

مدل ذهنی

آرمان مشترك

یادگیري تیمی 

تسلط فردي 

تفکر سیستمی

سازمان یادگیرنده



در سطحی باالتر از متوسط قرار  ،هاي سازمان یادگیرنده

پس از  .باشد می) 49/3( ترین بعد در سطح تسلط فردي و تفکر سیستمی

تفکر  تسلط فردي و و) 55/3( یادگیري تیمی

رد شده ) >01/0p-value(در  3با عدد ها 

  مرد نمونه آماري از نظر سازمان یادگیرنده

  سطح معناداري

523/0  

نتایج  .مستقل استفاده شده است Tاز آزمون 

  ).sig=523/0(وجود ندارد مرد از منظر سازمان یادگیرنده تفاوت معنادار 

  مقایسه نمره سازمان یادگیرنده با توجه به مدرك کارکنان

  دکترا  کارشناسی ارشد

94  91  

10  57/14  

، 3=کارشناسی، 2=، کاردانی1=لم پدی: گروه تقسیم شدند

دست  هنتیجه ب .استهاي مختلف فوق از آنالیز واریانس استفاده شده 

 3 اختالف میانگین بین گروهنتایج نشان داد 

نمره  میانگین بیشتر از 1/16 ،بوده 3یعنی میانگین نمره فردي که در گروه 

 3یعنی میانگین نمره فردي که در گروه . است

  مقایسه نمره سازمان یادگیرنده با توجه به سابقه خدمت کارکنان

  25بیشتر از   21 -

97  38/83  

/30  06/27  

سابقه خدمت ، 3گروه )=سال11-15(سابقه خدمت 

  .6گروه

دست  هنتیجه ب .استهاي مختلف فوق از آنالیز واریانس استفاده شده 

  ها و عوامل تاثیرگذار بر مدل سازمان یادگیرنده

هاي سازمان یادگیرنده دانشگاه شیراز از نظر ویژگی ،)نفر 208تعداد ( کارکنان

ترین بعد در سطح تسلط فردي و تفکر سیستمی پایین و )73/3(باالترین سطح در بعد مدل ذهنی 

یادگیري تیمی ،)59/3( ابعاد یادگیرندگی به ترتیب آرمان مشترك ،)37/3( ترین بعد مدل ذهنی

ها  مؤلفهر تساوي مبنی ب با توجه به سطح معناداري فرضیه صفر باشد و

  ).1جدول ( قرار دارند) 3عدد ( باالتر از متوسط ی

مرد نمونه آماري از نظر سازمان یادگیرنده مقایسه وضعیت کارکنان زن و :2جدول 

سطح معناداري  انحراف معیار  میانگین  جنسیت  متغیر

  09/23  88/101  زن  یادگیرندهسازمان 

  87/24  67/99  مرد

از آزمون  ،مرد نمونه آماري در زمینه سازمان یادگیرنده به منظور مقایسه کارکنان زن و

مرد از منظر سازمان یادگیرنده تفاوت معنادار  دهد که بین کارکنان زن و نشان می

مقایسه نمره سازمان یادگیرنده با توجه به مدرك کارکنان: 3جدول 

کارشناسی ارشد  کارشناسی  کاردانی  لمدیپ  مدرك

16/94  60/107  72/96  50/91  میانگین

45/10  85/19  78/25  18/35  انحراف معیار

گروه تقسیم شدند 5کارکنان به  ،تحصیلیماري با توجه به مدرك 

  .5=دکترا

هاي مختلف فوق از آنالیز واریانس استفاده شده  گروه به منظور بررسی میانگین نمره سازمان یادگیرنده و

  .وجود دارداختالف معنادار ، 01/0

نتایج نشان داد . استفاده شده استتوکی  آزمون پسینها، از  براي یافتن اختالف بین گروه

یعنی میانگین نمره فردي که در گروه . است 1/16، )لمدیپ( 1گروه  در مقایسه با

  ).P=047/0( است 1

است 88/10، )کاردانی( 2گروه  در مقایسه با )کارشناسی( 3اختالف میانگین بین گروه 

  ).P=034/0(است  2میانگین نمره فردي است که در گروه 

  .ها اختالف معنادار یافت نشد

مقایسه نمره سازمان یادگیرنده با توجه به سابقه خدمت کارکنان: 4جدول 

25  16 -20  11 -15  5 -10  5کمتر از   سابقه خدمت

97  17/109  35/108  11/92  09/101  میانگین 

/7  44/19  93/19  48/23  77/25  انحراف معیار

  .گروه تقسیم شدند 6کارکنان به  ،خدمتماري با توجه به سابقه 

سابقه خدمت ، 2گروه )=سال5-10(سابقه خدمت ، 1گروه )=سال 5کمتراز 

گروه )=سال25باالي ( سابقه خدمت، 5گروه  )=21- 25(سابقه خدمت 

هاي مختلف فوق از آنالیز واریانس استفاده شده  گروه یادگیرنده ومنظور بررسی میانگین نمره سازمان 

  .اختالف معنادار وجود دارد 001/0

  

         

ها و عوامل تاثیرگذار بر مدل سازمان یادگیرنده بررسی مؤلفه

  4، شماره 4، دوره 92زمستان 
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کارکنان با توجه به دیدگاه

باالترین سطح در بعد مدل ذهنی . ددار

ترین بعد مدل ذهنی قوي

باشد و می) 49/3(سیستمی 

یها در سطح لفهو تمام مؤ

  

  

به منظور مقایسه کارکنان زن و

نشان می )2جدول (آزمون 

  

  

ماري با توجه به مدرك در بررسی نمونه آ

دکترا، 4=کارشناسی ارشد

به منظور بررسی میانگین نمره سازمان یادگیرنده و

01در سطح  مده نشان دادآ

براي یافتن اختالف بین گروه

در مقایسه با )کارشناسی(

1ه فردي است که در گرو

اختالف میانگین بین گروه 

میانگین نمره فردي است که در گروه  بیشتر از88/10، بوده

ها اختالف معنادار یافت نشد در بقیه گروه
   

سابقه خدمت

میانگین 

انحراف معیار

  

ماري با توجه به سابقه آدر بررسی نمونه 

کمتراز ( سابقه خدمت

سابقه خدمت  ،4گروه)= سال16- 20(

منظور بررسی میانگین نمره سازمان  به

001در سطح  مده نشان دادآ



  ها و عوامل تاثیرگذار بر مدل سازمان یادگیرنده
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 5- 10( 2اختالف میانگین بین گروه نتایج نشان داد 

میانگین  کمتر از 23/16 ،بوده یعنی میانگین نمره فردي که در گروه دو

ر گروه یعنی میانگین نمره فردي که د

یعنی میانگین نمره فردي که . است 24

P.(  

یعنی میانگین نمره فردي که . است 25

=P.(  

، سساتاکثر مؤ هاي سازمان یادگیرنده است و

از دیدگاه آن  است در این پژوهش سعی شده

هایی که براي ارزیابی  قسمت پیشینه پژوهش تالش شد به پژوهش

بررسی  ،هدف از انجام این پژوهش. اشاره شود

 -این پژوهش به روش پیمایشی. باشد

قابلیت فردي، آرمان مشترك، الگوهاي ذهنی، یادگیري گروهی، 

که در جامعه  نتایج پژوهش حاضر نشان داد

مطلوب   دانشگاه شیراز در سطح ابعاد یادگیري سازمانی در

0p-value< (ها  لفهرد شده و تمام مؤ

موزش ضمن خدمت بوده، مستمر و آصورت 

این ذهنیت . براي مسیر شغلی خود ترسیم نمایند

، پرورش در سازمان آموزش وهمکاران 

کسرائی در بین اعضاي هیات علمی در دانشکده پزشکی 

نوعی  خود ذاتاًکه نها، پژوهشی آ -کارکرد آموزشی

پویا هماهنگ  با شرایط متغییر و اطالعات خود را

سیماي  و در سازمان صدادرودي،  درشرکت پاالیش نفت تبریز، نجف بیگی و

در ادارات تربیت  همکاران یارمحمدي منفرد و

مدیران  .نوع رهبري آنهاست هاي یادگیرنده، نقش مدیران و

عواملی که باعث تغییرات  و بیشتر به فرایندها و

 ،در زمینه شغلی کارمندان هاي کاربردي

میزان یادگیري کارکنان دانشگاه بر ) 

مرد از منظر سازمان یادگیرنده تفاوت معنادار وجود 

ها و عوامل تاثیرگذار بر مدل سازمان یادگیرنده بررسی مؤلفه

نتایج نشان داد . استفاده شده استها از آزمون پسین توکی  براي یافتن اختالف بین گروه

یعنی میانگین نمره فردي که در گروه دو. است – 23/16، )سال11 -15

  ).P=007/0(است  3نمره فردي است که در گروه 

یعنی میانگین نمره فردي که د .است -05/17، )16- 20( در مقایسه با گروه چهار) 5-10( اختالف میانگین نمره گروه دو

  ).P=014/0( میانگین نمره فردي است که در گروه چهار بوده است

96/24، )سال25بیش از ( 6گروه  در مقایسه با )سال11-15( 3اختالف میانگین بین گروه 

P=009/0(بوده است  6گروه  فردي است که دربیشتر از میانگین نمره 

78/25، )سال25بیش از ( 6 در مقایسه با گروه )سال16-20( 4اختالف میانگین بین گروه 

=011/0(بوده است  6فردي است که در گروه بیشتر از میانگین نمره 

  .معنادار یافت نشد

هاي سازمان یادگیرنده است و یکی از مهترین مدل ،"Sanga"توجه به این که مدل سازمان یادگیرنده 

در این پژوهش سعی شده، اند سسات آموزشی از این مدل براي ارزیابی سازمان خود استفاده نموده

قسمت پیشینه پژوهش تالش شد به پژوهش در. استفاده شود ،عنوان مبدع سازمان یادگیرنده

اشاره شود ،استفاده شده است "Sanga"سسات آموزشی از مدل حوزه مؤ

باشد می، 1391سازمان یادگیرنده در دانشگاه شیراز در سالثیرگذار بر مدل 

قابلیت فردي، آرمان مشترك، الگوهاي ذهنی، یادگیري گروهی، ( توجه به ابعاد سازمان یادگیرنده آیا با

نتایج پژوهش حاضر نشان داد، )نشگاه شیراز در سطح مطلوبی قرار دارد؟میزان یادگیري کارکنان دا

ابعاد یادگیري سازمانی در. هاي سازمان یادگیرنده باالتر از حد متوسط است

01/0(در  3 عدد ها با لفهمبنی بر تساوي مؤ با توجه به سطح معناداري فرضیه صفر

صورت  به یادگیري به متعهد ،کارکنان دانشگاه .قرار دارند) 3عدد 

براي مسیر شغلی خود ترسیم نمایند آینده روشنی را تیمی مشارکتی فعال داشته و هاي گروهی و

  .کرده است دائمی ایجاد آنان جهت فراگیري مستمر و

همکاران  اي در ایالت پنسیلوانیا، موسوي و دانشکده در Kelly هاي

کسرائی در بین اعضاي هیات علمی در دانشکده پزشکی  اورزي، خدایی متین ودر شرکت مادر تخصصی خدمات کش

کارکرد آموزشی ها و توجه به رسالت دانشگاه با. ]14،13،11،10[ دانشگاه آزاد مشهد همسو است

اطالعات خود را وکنند دانش  ها سعی می کارکنان در دانشگاه، شوند سازمان یادگیرنده محسوب می

  .دانشجویان خود باشند کرده تا بتوانند پاسخگوي مراجعین و

درشرکت پاالیش نفت تبریز، نجف بیگی ون همکارا زاده و هاي ایران

یارمحمدي منفرد و و در دانشگاه آزاد علوم وتحقیقات تهران قطریفی، جمهوري اسالمی ایران، فیضی و

هاي یادگیرنده، نقش مدیران و نکته مهم در سازمان(] 15،12-17[ خوانی ندارد

و بیشتر به فرایندها و کید کنندمره تأکمتر روي موضوعات روز ها باید داراي تفکر سیستمی بوده و

هاي کاربردي ه کالسآموزش ضمن خدمت، ارائ این راستا تاکید بر در شود توجه نموده و

) ی، سابقه خدمتجنسیت، مدرك تحصیل(آیا عوامل دموگرافیک (

مرد از منظر سازمان یادگیرنده تفاوت معنادار وجود  دهد که بین کارکنان زن و نشان می )2جدول (نتایج آزمون 

 

 

 

براي یافتن اختالف بین گروه

15( 3گروه  مقایسه بادر ، )سال

نمره فردي است که در گروه 

اختالف میانگین نمره گروه دو

میانگین نمره فردي است که در گروه چهار بوده است کمتر از05/17، دو بوده

اختالف میانگین بین گروه 

بیشتر از میانگین نمره  96/24 ،در گروه سه بوده

اختالف میانگین بین گروه 

بیشتر از میانگین نمره  78/25 ،بوده در گروه چهار

معنادار یافت نشدها اختالف  در بقیه گروه

  

 يریگ جهینتبحث و 

توجه به این که مدل سازمان یادگیرنده  با

سسات آموزشی از این مدل براي ارزیابی سازمان خود استفاده نمودهخصوص مؤ به

عنوان مبدع سازمان یادگیرنده ، بهمبتکر

حوزه مؤ یادگیري سازمان در

ثیرگذار بر مدل ها و عوامل تأ لفهمؤ

  . ه استتوصیفی انجام شد

آیا با(ال اول در پاسخ به سؤ

میزان یادگیري کارکنان دا) سیستمی تفکر

هاي سازمان یادگیرنده باالتر از حد متوسط است مورد پژوهش، ویژگی

با توجه به سطح معناداري فرضیه صفر ارزیابی شد و

عدد ( در سطح باالتر از متوسط

هاي گروهی و سعی داشتند در فعالیت

آنان جهت فراگیري مستمر و اي را در روشن انگیزه

هاي یافته نتایج تحقیق با

در شرکت مادر تخصصی خدمات کشزاده  بخشی

دانشگاه آزاد مشهد همسو است

سازمان یادگیرنده محسوب می

کرده تا بتوانند پاسخگوي مراجعین و

هاي ایران یافته نتایج پژوهش با

جمهوري اسالمی ایران، فیضی و

خوانی ندارد بدنی استان زنجان هم

ها باید داراي تفکر سیستمی بوده و سازمان

شود توجه نموده و سازنده می

  .)تواند مفید واقع شود می

( در پاسخ به سوال دوم

نتایج آزمون ، )تاثیر دارد؟ شیراز

  ).sig=523/0(ندارد 



باشند  کارکنانی که داراي مدرك تحصیلی کارشناسی می

تفاوت  ،نمرات کارکنان داراي مدرك کارشناسی

میانگین  ،باشد می) 4گروه و 3درگروه ( سال

توان از  می .نشده بود )جنسیت، مدرك تحصیلی، سابقه خدمت کارکنان 

سال داشتند به  20کارکنانی که سابقه خدمتی باالي 

همچنین کارکنانی که داراي . کردند اي براي یادگیري در خود احساس نمی

 کارکنانی که .نیازي به یادگیري مجدد ندارند

هاي ضمن خدمت شرکت  در کالس ،بودند به دلیل عدم آگاهی

تیمی از  هاي گروهی و فعالیت تمایل کمتري براي شرکت در کارها و

به  آموزش باید .دائمی باشد مستمر و ،مانند زندگی کردن

تغییر  شیوه عملمان را عادت و اگر ما بینش،

  .عصر یادگیري حقیقی: هاي تازه باشد

ورد که آکارگیري ارتباطات افقی در سازمان، جوي از اعتماد را در کارکنان به وجود 

 .همیاري داوطلبانه کارکنان در تمام سطوح سازمانی شود

گیري   بهره تغییر در ساختارهاي سازمانی با

 تشریک مساعی به جاي رقابت با و در نهایت فراهم ساختن زمینه کار گروهی

صورت   در. گیرد و در نتیجه سازمان یادگیرنده شکل می

موقعیتی  احساسات در از نظر عواطف و یابد و

 هاي سازمان دست و با چالش و هدگذار نکر

دارد اما بایستی در محیط  یديناام گرایش به زوال و

اي  بلکه زمینه، باال رفتن سابقه خدمت، موجب از دست دادن انگیزه یادگیري نشود

  . بیشتر استفاده شود

 ختیارات، پاداش یکسان در برابر عملکرد یکسان، فرهنگ مشترك و

را از بین  ها بحران و ها استفاده کنند از فرصت

  . گیري کند تواند به ما در رسیدن به اهداف سازمانی کمک چشم

سازمان یادگیرنده بیشتر  .ها نیستند سازمان

 ها بایستی شرایطی را فراهم کند که کارکنان به راحتی خود را

از کارکنان خود بخواهند در ارائه  و نظرات خود با استدالل حمایت کنند

  .مطرح نمایند ،نظري متفاوت دارند

ران مسئول بهبود مستمر بوده و رهب. یادگیري عالی دارد

 نمایند و گذاري می موزش سرمایهزمینه آ سازمان یادگیرنده در

 تامل، پرسش و(به سه عامل  خود ،مسائل

  . پرسش مل وپردازند تا تأ

  ها و عوامل تاثیرگذار بر مدل سازمان یادگیرنده

کارکنانی که داراي مدرك تحصیلی کارشناسی مینشان داد میانگین نمرات سازمان یادگیرنده  )3جدول 

نمرات کارکنان داراي مدرك کارشناسی همچنین میانگین .کاردانی هستند لم وپکه داراي مدرك دی

  .ندارددکترا هستند،  معناداري با کارکنانی که داراي مدرك کارشناسی ارشد و

سال11-20ان داد که کارکنانی که سابقه خدمتی آنها بین نش )4جدول 

  .اند ها داشته نمرات سازمان یادگیرنده بیشتري نسبت به سایر گروه

جنسیت، مدرك تحصیلی، سابقه خدمت کارکنان (اي به بررسی متغییرهاي  اشاره ،

کارکنانی که سابقه خدمتی باالي که کرد  بیان ها بروز تفاوت در گروه عنوان مهمترین دلیل

اي براي یادگیري در خود احساس نمی انگیزه دلیل و ،دلیل نزدیک شدن به زمان بازنشستگی

نیازي به یادگیري مجدد ندارند در سطح باالي دانش هستند و کردند احساس می، دکترا بودند ارشد و

بودند به دلیل عدم آگاهی) لم، کاردانیپدی( پایین سابقه خدمت یا مدرك تحصیلی

تمایل کمتري براي شرکت در کارها و خود نداشته وهمچنین تصویر روشنی از آینده شغلی 

مانند زندگی کردن بایستی یادگیري .باید عاشق یادگیري بودگفت 

اگر ما بینش، .زندگی خویش انجام دهد تواند در گذاري تبدیل شود که هر کس می

هاي تازه باشد آزادي تواند دورانی از کشفیات تازه، بریم می دهیم، دورانی که در آن به سر می

  :گردد با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهادات زیر ارائه می

کارگیري ارتباطات افقی در سازمان، جوي از اعتماد را در کارکنان به وجود  با بهتواند  مدیریت در دانشگاه می

همیاري داوطلبانه کارکنان در تمام سطوح سازمانی شود مشارکت و نتیجه آن تعاون و

تغییر در ساختارهاي سازمانی با سوق دادن سازمان به سمت سازمان یادگیرنده، آگاهی از فرایند یادگیري و

در نهایت فراهم ساختن زمینه کار گروهی از شبکه دانش، مرز گستري سازمان و

و در نتیجه سازمان یادگیرنده شکل می ایجاد انگیزه شده باعث افزایش میزان یادگیري و 

یابد و سازمان افزایش می برابر رایجاد سازمان یادگیرنده، مسئولیت کارکنان د

گذار نکرهاي موردنظر از هیچ کوششی فرو مین هدفبراي تأگیرند که 

  .کنند پنجه نرم می

گرایش به زوال و کهولت و باال رفتن سن، هر موجود زنده در اثر گذشت زمان،

باال رفتن سابقه خدمت، موجب از دست دادن انگیزه یادگیري نشود نه تنهاکه کار، شرایطی ایجاد شود 

بیشتر استفاده شود ،تا از تجربیات افرادي که در شرف بازنشستگی هستندفراهم شود 

ختیارات، پاداش یکسان در برابر عملکرد یکسان، فرهنگ مشترك وسازمان یادگیرنده داراي کمترین سلسله مراتب ا

از فرصت تواند که بدان وسیله میکارانه است  سازش پذیر و ساختاري انعطاف

تواند به ما در رسیدن به اهداف سازمانی کمک چشم چنین شرایطی می ایجاد

سازماننیاز گوي  مدیریت سنتی، دیگر پاسخشرایط محیطی،  به تحوالت و

ها بایستی شرایطی را فراهم کند که کارکنان به راحتی خود را بنابراین سازمان. ثبات تغییر مرتبط هستند تا سنت و

  .از آن استقبال کنند ر وفق داده وبا محیط متغی

نظرات خود با استدالل حمایت کنندهاي یادگیرنده، بایستی از  ان سازمان

نظري متفاوت دارند ایده یا آنها را تشویق کنند اگر نظرات مشارکت داشته و

یادگیري عالی دارد بلندمدت، بستگی به آموختن و عالی سازمان در

سازمان یادگیرنده در .بایستی شرایط آموزش ضمن خدمت را فراهم نمایند

 .کند  براي افراد فرصت یادگیري ایجاد می

مسائل مشکالت و زمان رویارویی با سازمان یادگیرنده در نکته قابل توجه در

پردازند تا تأ هاي ما بیشتر به تدافع می است در حالی که اکثر سازمانمربوط 
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جدول (نتایج آزمون 

که داراي مدرك دیبیشتراز کارکنانی است 

معناداري با کارکنانی که داراي مدرك کارشناسی ارشد و

جدول (نتایج آزمون 

نمرات سازمان یادگیرنده بیشتري نسبت به سایر گروه

،در تحقیقات گذشته

عنوان مهمترین دلیل انگیزه کارکنان به

دلیل نزدیک شدن به زمان بازنشستگی

ارشد و مدرك کارشناسی

سابقه خدمت یا مدرك تحصیلی داراي

همچنین تصویر روشنی از آینده شغلی . کردند نمی

  .  دادند خود نشان می

گفت  توان در نهایت می

گذاري تبدیل شود که هر کس می مهمترین سرمایه

دهیم، دورانی که در آن به سر می

با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهادات زیر ارائه می

مدیریت در دانشگاه می .1

نتیجه آن تعاون و

آگاهی از فرایند یادگیري و .2

از شبکه دانش، مرز گستري سازمان و

 ،یکدیگر

ایجاد سازمان یادگیرنده، مسئولیت کارکنان د

گیرند که  می قرار

پنجه نرم می

هر موجود زنده در اثر گذشت زمان، .3

کار، شرایطی ایجاد شود 

فراهم شود 

سازمان یادگیرنده داراي کمترین سلسله مراتب ا .4

ساختاري انعطاف

ایجاد. ببرند

به تحوالت وباتوجه  .5

تغییر مرتبط هستند تا سنت و با

با محیط متغی

ان سازمانرهبر .6

نظرات مشارکت داشته و

عالی سازمان در عملکرد .7

بایستی شرایط آموزش ضمن خدمت را فراهم نمایند

براي افراد فرصت یادگیري ایجاد می

نکته قابل توجه در .8

مربوط ) تدافع
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مرتب در طور  بهباید  ،پویا داشته باشند

امروزه یادگیري از تمام با توجه به اینکه 

صحیح نیست که  .کلیه افراد را شامل شود

در سطوح مختلف  فکر کردن مربوط به کلیه کارکنان و
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