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 اسـت و از  تغییر حال در خارجی محیط زیرا

بـر ایـن   . رسـد   مـی نظـر   به حیاتی سازمانی و سازمان یادگیرنده بیش از پیش

هـاي دانشـگاه    کتابخانـه  در اساس مدل مارکوارت

هـاي دانشـگاه    کتابـداران کتابخانـه   هکلیـ شامل 

از ها  دادهگردآوري  براي .قرار گرفتندمورد پژوهش 

 نفـر متخصـص  دو  وابزار پژوهش، چند نسخه از پرسشنامه توسط یک استاد 

تجزیه و تحلیـل   ايرب. محاسبه شد 92/0 

  .ضریب همبستگی پیرسون و فریدمن استفاده شد

هاي دانشگاه علوم  براس مدل مارکوارت در کتابخانه هاي سازمان یادگیرنده لفه
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Learning is essential for any social organization. Since the external
changing, organizational learning and learner organization seem to be 

more critical. The main aim of the present survey was studying the rate of learner
the libraries of Tehran University of Medical Science

, using the Marquardt model. 
The present study is a descriptive one whose statistical population 

all librarians of Tehran University of Medical Sciences (about 50). A
used to collect the data. One professor and two experts of the field
and based on their views its validity was confirmed. The reliability of the 

was found to be 0.92, using Cronbach’s alpha. Pearson correlation coefficient 
o analyze the data. 

he results, the means for the learning dynamics, organizational change, 
empowerment, knowledge management and IT application components were 2

Therefore, all learner organization components in 
Medical Sciences were weak. 

learner organization, the managers and organizers of these libraries 
should pay more attention to more open communication between managers and staff, 

king culture within the organization, changes in organization strategies 

Organization, Transformation, Librarians  

زیرا  ،است از اهمیت بسیاري برخوردار یادگیري به نیاز   ،اجتماعی هاي

سازمانی و سازمان یادگیرنده بیش از پیش یادگیرياست،  ثبات اساساً بی نیز

اساس مدل مارکوارت بر یادگیرندهسازمان هاي  لفهؤمیزان انطباق مبررسی   ،حاضر

  .علوم پزشکی تهران از دیدگاه کتابداران بود

شامل  جامعه آماري .استپیمایشی  -توصیفی  حاضر، روش پژوهش

مورد پژوهش  نهاآ کلیه  با توجه به تعداد اندك جامعه، ).نفر 50به تعداد (

ابزار پژوهش، چند نسخه از پرسشنامه توسط یک استاد روایی بررسی  رايب .استفاده شد

 پژوهش، کرونباخ براي بررسی پایایی ابزار آلفايضریب  همچنین 

SPSS  ضریب همبستگی پیرسون و فریدمن استفاده شد هاي  آزمون و 16نسخه
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میزان انطباق م

هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران کتابخانه

Adoption in the 
s, Using Marquardt 

Habibeh Abbasi4 

the external and the 
organization seem to be 

rate of learner organization 
edical Sciences from the 

statistical population 
. A research-made 

of the field evaluated 
he reliability of the 

. Pearson correlation coefficient 

the learning dynamics, organizational change, 
components were 2.65, 2.58, 2.54, 

in the libraries of 

managers and organizers of these libraries 
managers and staff, 

culture within the organization, changes in organization strategies 
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2  

دسازي، مدیریت دانش و کاربرد هاي پویایی یادگیري، تحول سازمانی، توانمن

هاي  لفهؤم تمامی بنابراین بود، 52/2و 

 

 قبیـل  از مـواردي  بـه  هـا کتابخانـه  این

 توجه پیش از بیش غیره هاي سازمان و

 که آنجا است و از تغییر حال در خارجی

 سازمان . ]1[  رسد نظر می  هب حیاتی سازمانی و سازمان یادگیرنده بیش از پیش

 ظرفیت  ،تولید و تسهیم دانش  ،سیستم

  .]2[  تأکید دارد  ،سریع ارتباطی -هاي یادگیري

از اینکـه   پیش. ]3[   کند میبه ارتقاي یادگیري سازمانی کمک 

الزم است که در ابتدا به بررسی تفاوت بین دو مفهـوم سـازمان   

نویسـندگان   .]4[  ونـد  ر مـی کـار    جاي یکـدیگر بـه  

بنـدي    یعنی جریان سازمان یادگیرنده و یادگیري سـازمانی یـک تقسـیم   

هاي یادگیري جمعـی از طریـق    منزله فرایندي از فعالیت

Senge،   مثابـه   سازمان یادگیرنده را بـه

 ،آنچـه کـه بیـان شـد      بهتوجه  با .داند

تعاریف ، نظران مختلف، در مورد مفهوم سازمان یادگیرنده

یادگیري خود گیرد و سپس   طور مداوم یاد می

2[.  

  .]8[  کند میاند که با ایجاد ساختارها و راهبردها به ارتقاي یادگیري سازمانی کمک 

سـازمانی    سـازمان یادگیرنـده،   ،موجب این تعریف

هـد کـه بتوانـد بـا هـدف موفقیـت در       

Molanen،    سازمان یادگیرنـده، سـازمانی

 گـردد  انداز و اهداف سازمان، اداره و مدیریت می

زاد، یـک مرکـز فراگیـري در رابطـه بـا یـادگیري آ      

تطابق با نیازهاي فردي افراد و براي دست یافتن به اطالعات مورد نیاز در یـک فراینـد یـادگیري    

دلیل دارا بودن کارکردهاي خاصی کـه در  

در فرهنگی و عوامل اثرگذار محیطـی  

از دیگـر سـو   .   باشد میهاي آن، افزایش کاربران و بالطبع تنوع باالي نیازهاي اطالعاتی آنها 

اي سـنتی محسـوب    هاي کتابخانه رقیبی براي سیستم

بایسـت   هاي دانشگاهی مـی  در چنین شرایطی کتابخانه

هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران براساس مدل مارکوارت در کتابخانه هاي سازمان یادگیرنده

هاي پویایی یادگیري، تحول سازمانی، توانمن لفهمیانگین مؤ نتایج پژوهش نشان داد

و  63/2، 54/2، 58/2، 65/2ترتیب  هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران به

  .داشتندقرار  ی ضعیفعلوم پزشکی تهران در سطحهاي دانشگاه  کتابخانه

این متولیان و مدیران که است الزمبراي تبدیل شدن به سازمانی یادگیرنده، 

هاي سازمان و ها و راهبرد  انداز غییر در چشمفرهنگ کار تیمی، تارتباطات بازتر بین مدیران و کارکنان، ایجاد 

  کتابداران ،تحول، سازمان یادگیرنده

خارجی محیطزیرا  ،است از اهمیت بسیاري برخوردار یادگیري به نیاز  ،

سازمانی و سازمان یادگیرنده بیش از پیش یادگیري  ،است ثبات

سیستم سطح در مستمر یادگیرياین مفهوم بر . پاسخی مناسب به تغییرات محیطی است

هاي یادگیري ساختار و فرهنگو  کارکنان از تعداد بیشتري پذیري لیتوؤ

به ارتقاي یادگیري سازمانی کمک  ها  راهبردها و  سازمان یادگیرنده، سازمانی است که با ایجاد ساختار

الزم است که در ابتدا به بررسی تفاوت بین دو مفهـوم سـازمان     تر به کنکاش در مورد مفهوم سازمان یادگیرنده بپردازیم،

جاي یکـدیگر بـه   این دو اصطالح به  ،از موارد بسیاريدر زیرا  یادگیرنده و یادگیري سازمانی بپردازیم

یعنی جریان سازمان یادگیرنده و یادگیري سـازمانی یـک تقسـیم     اند که باید بین دو جریان تحقیقی،

منزله فرایندي از فعالیت یادگیري سازمانی را به ،Vera وCrossan  مثال،

Sengeدر مقابل،  .]6[  دانند میاست،  وسیله جو سازمانی نهادینه شده  بهکه 

داند  هند، مید میگسترش  طور مستمر ظرفیت خود را براي ایجاد نتایج مورد انتظار

نظران مختلف، در مورد مفهوم سازمان یادگیرنده صاحب .]7[  یادگیري سازمانی است سازمان یادگیرنده حاصل

 .که در ادامه به تعدادي از آنها اشاره شده است

Watkinsطور مداوم یاد می فرد به که است  چیزي ،، مفهوم سازمان یادگیرنده

2[  دهد  براي رشد و نوآوري افزایش میظرفیت سازمان را  دهد که این نوع یادگیري

اند که با ایجاد ساختارها و راهبردها به ارتقاي یادگیري سازمانی کمک د میسازمان یادگیرنده را سازمانی 

موجب این تعریف تعریف نسبتاً جامعی از سازمان یادگیرنده ارائه کرده است که به

هـد کـه بتوانـد بـا هـدف موفقیـت در       د مـی نحـوي تغییـر    خود را بهی دائمطور  بهگیرد و   صورت جمعی یاد می

Molanenاز دیدگاه  .]8[  آوري، مدیریت و استفاده کندگردنحو بهتري اطالعات را 

انداز و اهداف سازمان، اداره و مدیریت می ها، چشم عنصري حیاتی در ارزش عنوان  بهآگاهانه با عامل یادگیري 

یـک مرکـز فراگیـري در رابطـه بـا یـادگیري آ       عنوان  بهشوند و  از جمله مراکز منابع یادگیري علمی محسوب می

تطابق با نیازهاي فردي افراد و براي دست یافتن به اطالعات مورد نیاز در یـک فراینـد یـادگیري     فراگیري عمومی و خودمحور براي

دلیل دارا بودن کارکردهاي خاصی کـه در   هي دانشگاهی بها کتابخانه خصوص و به ها کتابخانه، امروزه. ]10

فرهنگی و عوامل اثرگذار محیطـی   ،تغییرات زیادي را از نظر اجتماعییک سازمان،  عنوان  بههاي آموزشی و پژوهشی دارند 

هاي آن، افزایش کاربران و بالطبع تنوع باالي نیازهاي اطالعاتی آنها  که از ویژگی

رقیبی براي سیستم عنوان  بههاي اطالعاتی  هاي نوین اطالعاتی نظیر اینترنت، وب و پایگاه

در چنین شرایطی کتابخانه .]11[  اند مواجه ساختههایی نیز  ها را با چالش شوند که مدیریت این سیستم

 

 

هاي سازمان یادگیرنده لفهمیزان انطباق مؤ

نتایج پژوهش نشان داد :نتایج

هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران به وري در کتابخانهفنا

کتابخانه سازمان یادگیرنده در

براي تبدیل شدن به سازمانی یادگیرنده،  :گیري نتیجه

ارتباطات بازتر بین مدیران و کارکنان، ایجاد 

 .باشند داشته

  

  واژگان کلیدي

سازمان یادگیرندهیادگیري، 

  

  مقدمه

،اجتماعیهاي  در سازمان

ثبات اساساً بی نیز داخلی محیط

پاسخی مناسب به تغییرات محیطی است ،یادگیرنده

ؤمس و مشارکت  نظامند، تفکر

سازمان یادگیرنده، سازمانی است که با ایجاد ساختار

تر به کنکاش در مورد مفهوم سازمان یادگیرنده بپردازیم، دقیقطور  به

یادگیرنده و یادگیري سازمانی بپردازیم

اند که باید بین دو جریان تحقیقی،  عقیده بودهبر این  مختلف

مثال، عنوان  به ،]5[ ایجاد شود

که ها،   تسهیم افکار و فعالیت

طور مستمر ظرفیت خود را براي ایجاد نتایج مورد انتظار بهکه افراد  جایی

سازمان یادگیرنده حاصل گفت   توان می

که در ادامه به تعدادي از آنها اشاره شده است اند متعددي ارائه داده

Watkinsو  Marsick به اعقاد

دهد که این نوع یادگیري  را انتقال می

Dajson،  سازمان یادگیرنده را سازمانی

Marquardt، تعریف نسبتاً جامعی از سازمان یادگیرنده ارائه کرده است که به

صورت جمعی یاد می است که با قدرت و به

نحو بهتري اطالعات را  سازي، به مجموعه

آگاهانه با عامل یادگیري  طور بهاست که 

 ]9[.  

از جمله مراکز منابع یادگیري علمی محسوب می ها کتابخانه

فراگیري عمومی و خودمحور براي

10[  اند العمر طراحی شده مادم

هاي آموزشی و پژوهشی دارند  محیط

که از ویژگی دننمای تجربه میطی زمان، 

هاي نوین اطالعاتی نظیر اینترنت، وب و پایگاه وريفنا

شوند که مدیریت این سیستم می



  پزشکی تهرانهاي دانشگاه علوم 

خود  توانند نمیصورت  هاي یک سازمان یادگیرنده باشند و در غیر این

گردد این است که چگونه یـک کتابخانـه دانشـگاهی         

کـه از   ي سازمان یادگیرنـده مبـادرت کردنـد،   

Marquardt اشاره کرد .  

 :از بارتندبیان شده، که ع

را     خـود  شخصـی  هاي دیدگاه مستمر صورت

 واقعیات آنکه و باالخره دهد می گسترش 

بـر   که هستند اشکالی و تصاویر حتی یا و

 .هسـتیم  آن دنبـال  بـه  که اي آینده از آرمان

 که باشد هایی آرمان و ها اهداف، ارزش داراي

 بناي یـادگیري  سنگ افراد، نه و ها تیم زیرا

 .بود نخواهند به یادگیري 

 را سـایر قواعـد   زیـرا اسـت،   شـده  معرفی

 از گیري بهره با مجموعه، از آرمانی ارائه تصویري

ایجـاد    ( سـطح فـردي   در بعـد  هفـت  یادگیرنده است، شـامل 

ایجـاد          ( سـطح گروهـی   ،)و گفت و گو، ترغیـب همکـاري و یـادگیري گروهـی    

توانمندسازي افراد جهت رسیدن به بیـنش مشـترك، برقـراري ارتبـاط بـا      

 کردنـد  بیـان  یادگیرنده سازمان ابعاد مثابه

  :ها عبارتند از که این زیرسیستم

منظور از پویایی یادگیري فرایند مستمر و راهبردي یادگیري است که با کار 

  .]8[  ستا در این نوع تعریف، تمرکز برخالقیت و یادگیري پویا

ابعـاد یـا   . هـد د میسازمان، فضایی است که یادگیري در آن رخ 

]14[.  

، زیرا کارکنان قابلیت   باشد میهاي یادگیرنده حیاتی 

  .]15[  است) و جامعه ، شرکا

کاوي، انتقـال و   مدیریت دانش شامل کسب، ایجاد، ذخیره، تحلیل و داده

هـاي فناورانـه و ابزارهـاي     سـازي شـبکه   پشتیبانی و یکپارچه

هـاي پیشـرفته    و در برگیرنـده ابزارهـاي الکترونیکـی و روش   

و بـا اذعـان بـه اینکـه مـدل سیسـتمی ایجـاد سـازمان         

از ایـن مـدل بـراي بررسـی میـزان       ،در پژوهش حاضـر 

هاي دانشگاه علوم  براس مدل مارکوارت در کتابخانه هاي سازمان یادگیرنده لفه

هاي یک سازمان یادگیرنده باشند و در غیر این واجد ویژگی حال تغییر در اطالعاتی براي باقی ماندن در محیط

  . را با تغییر و تحوالت روزافزون محیط سازگار نمایند

گردد این است که چگونه یـک کتابخانـه دانشـگاهی          ذهن متبادر می  ال اساسی که در اینجا بهؤعنوان شده، س

  به یک سازمان یادگیرنده تبدیل شود؟

ي سازمان یادگیرنـده مبـادرت کردنـد،   هایی برا ها و مدل لفهؤنظران به ارائه م هر کدام از صاحبال ؤس

Marquardt و Watkinsو Senge ، Marsickبه مدل    توان میها، 

بیان شده، که ععنوان ملزومات مدیریتی سازمان یادگیرنده   پنج فرمان به

صورت به فرد که نظامی از ستا عبارت : )Personal Mastery( شخصی

 را خود بردباري و صبر کند، می متمرکز را خود توان و انرژي نماید،

  .یابد می در

Mental Models(: و عمیق بسیار هاي انگاشت ذهنی هاي مدل

 .گذارند می اثر آن مقابل در ما عمل

Shared Vision :(آرمان و تصویر یک ایجاد ظرفیت از ستا عبارت

داراي آنکه بدون باشد رسیده موفقیت از اي درجه به که برد نام را سازمانی

  .باشند شده پذیرفته

Team Learning :(زیرا ،است بسیار اهمیت حائز تیمی فراگیري

 قادر نیز ها سازمان نگیرند یاد ها تیم که زمانی تا .دهند می تشکیل 

System Approach( :معرفی فرمان پنجمین عنوان به سیستمی تفکر

ارائه تصویري. سازد می ترکیب عملی و نظري مبانی از هماهنگ ساختاري

  .]12[ خواهد شد آینده از زیبا تصاویر ایجاد 

Watkins ، یادگیرنده است، شـامل  سازمان از ترکیبی مدل که یک

و گفت و گو، ترغیـب همکـاري و یـادگیري گروهـی     هایی براي یادگیري مداوم، ترویج پرسشگري

توانمندسازي افراد جهت رسیدن به بیـنش مشـترك، برقـراري ارتبـاط بـا      ( سطح سازمانی و ) هایی براي کسب و اشتراك دانش

مثابه به عد مهم راب هفت این آنها. است )جهت یادگیري راهبرديمحیط، فراهم ساختن رهبري 

Marquardt، که این زیرسیستم از پنج زیر سیستم تشکیل شده است سازمان یادگیرنده

منظور از پویایی یادگیري فرایند مستمر و راهبردي یادگیري است که با کار ): Learning Dynamic( هاي یادگیري

در این نوع تعریف، تمرکز برخالقیت و یادگیري پویا. شود موازات آن بازخورد اجرا می

Organizational Transformation :( سازمان، فضایی است که یادگیري در آن رخ

[  و ساختار راهبردانداز، فرهنگ،  از چشماجزاي کلیدي چهارگانه این زیرسیستم عبارت است 

هاي یادگیرنده حیاتی  نقش افراد در سازمان): People Empowerment( توانمندسازي افراد

، شرکامشتریان( این زیر سیستم شامل مدیران، رهبران، کارکنان و ذینفعان

Knowledge Management :(مدیریت دانش شامل کسب، ایجاد، ذخیره، تحلیل و داده

  .]16[   کند میها را در یادگیري، کارآمد و اثربخش  سازمان ،این فرایند

Technology Use :( پشتیبانی و یکپارچهاین زیرسیستم، شامل

و در برگیرنـده ابزارهـاي الکترونیکـی و روش      کنـد  میاطالعاتی است که امکان دستیابی و تبادل اطالعات را فراهم 

و بـا اذعـان بـه اینکـه مـدل سیسـتمی ایجـاد سـازمان          وجود داردهاي زیادي  اینکه در زمینه سازمان یادگیرنده مدل

در پژوهش حاضـر  بنابراین هاست، تر از سایر مدل تر و عملی کاربردي ،

  .آمادگی سازمان جهت تبدیل به سازمان یادگیرنده، استفاده گردید
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براي باقی ماندن در محیط

را با تغییر و تحوالت روزافزون محیط سازگار نمایند

عنوان شده، س با توجه به مطالب

به یک سازمان یادگیرنده تبدیل شود؟ تواند می

سبراي پاسخ به این  

ها،  ترین این مدل جمله مهم

پنج فرمان به، Sengeدر مدل 

شخصی هاي قابلیت )1

نماید، می تر عمیق و تر روشن

در غرض بی و منصفانه را

Models( ذهنی هاي مدل )2

عمل نحوه و دنیا از ما فهم

Vision( مشترك آرمان )3

سازمانی توان می سختی به

پذیرفته سسهمؤ سطح در عمیقاً

Learning( جمعی یادگیري )4

تشکیل را مدرن هاي سازمان در

System Approach( نظامند نگرش )5

ساختاري در را آنها و یکپارچه

 به منجر مند، نظام دیدي

Watkinsو  Marsick مدل 

هایی براي یادگیري مداوم، ترویج پرسشگري فرصت

هایی براي کسب و اشتراك دانش نظام

محیط، فراهم ساختن رهبري 

Marquardtدر مدل  .]13[ 

هاي یادگیري پویایی) 1

موازات آن بازخورد اجرا می تلفیق شده است و به

ransformation( تحول سازمانی) 2

اجزاي کلیدي چهارگانه این زیرسیستم عبارت است 

توانمندسازي افراد) 3

این زیر سیستم شامل مدیران، رهبران، کارکنان و ذینفعان. یادگیري را دارند

anagement( مدیریت دانش )4

این فرایند.   باشد میتوزیع 

se( وريفناکاربرد  )5 

اطالعاتی است که امکان دستیابی و تبادل اطالعات را فراهم 

  .]15[  یادگیري است

اینکه در زمینه سازمان یادگیرنده مدل  با توجه به

،Marquardtیادگیرنده 

آمادگی سازمان جهت تبدیل به سازمان یادگیرنده، استفاده گردید



   هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران
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در سطح داخل و خارج از کشور انجام شده که در زیر به چند نمونه از آنها اشـاره  

در پژوهشی به بررسی انطباق سازمان اسناد و کتابخانـه ملـی ایـران بـا ابعـاد سـازمان یادگیرنـده از دیـدگاه         

Watkins، نتایج نشان داد سازمان اسـناد   .بود

هـایی   خلق فرصت براي یادگیري، ارتقاي گفتگو، ایجاد سامانه

، در سطح متوسطی قـرار  )ارتباط با محیط، رهبري راهبردي براي یادگیري

هاي وابسته به  هاي مرکزي دانشگاه به بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی کتابخانه

نتایج این پـژوهش  . هاي سازمان یادگیرنده پرداختند

گروهـی، مـدیریت دانـش،    هاي فردي و 

هـاي   اي بـودن و ویژگـی   دار وجود دارد، همچنین بین حرفـه 

هـاي دانشـگاهی    هـاي سـازمان یادگیرنـده در کتابخانـه    

هاي  لفهکارگیري مؤ میزان به نتایج این پژوهش نشان داد که

18[.  

به این نتایج دسـت   ،سازمان یادگیرنده پرداختند

هاي یادگیري، اسـتقالل کارکنـان،    مشترك، مدیریت مشارکتی، آموزش، شیوه

بـط بـا مراجـع، سـازگاري و     تیمی، مدیریت علمی، پاداش دادن رهبـري، روا 

هی پرداخت بـه ایـن نتـایج    هاي دانشگا

Watkins ،هاي دانشگاهی  در کتابخانه

پرداخت به این  ، Senge مدلگانه  پنج

بیشتر از حد در کتابخانه دانشگاه آریزونا 

هاي انجام شده در داخل و خـارج از کشـور، مشـخص گردیـد اغلـب پژوهشـگران بـا تکیـه بـر           

هاي خود براي تبدیل شدن به یـک سـازمان   

هاي قبلی در این زمینـه را کـاهش    هاي پژوهش

 ایجاد سازمان یادگیرنده مدل که برگرفته از

هـاي   کتابخانـه بـه بررسـی بسترشناسـی    

  

هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران براساس مدل مارکوارت در کتابخانه هاي سازمان یادگیرنده

در سطح داخل و خارج از کشور انجام شده که در زیر به چند نمونه از آنها اشـاره  ي هاي زیاد پژوهش ،در ارتباط با پژوهش حاضر

در پژوهشی به بررسی انطباق سازمان اسناد و کتابخانـه ملـی ایـران بـا ابعـاد سـازمان یادگیرنـده از دیـدگاه         

Watkinsو  Marsickاساس ابعاد سازمان یادگیرنده  در این پژوهش که بر

خلق فرصت براي یادگیري، ارتقاي گفتگو، ایجاد سامانه( و کتابخانه ملی ایران از لحاظ میزان انطباق با ابعاد سازمان یادگیرنده

ارتباط با محیط، رهبري راهبردي براي یادگیريبراي کسب و اشتراك یادگیري، توامندسازي افراد، برقراي 

به بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی کتابخانه ،پور و جنوي در پژوهشی

هاي سازمان یادگیرنده پرداختند سطح شهر تهران و میزان انطباق آنها با ویژگی وري

هاي فردي و  قابلیت( هاي سازمان یادگیرنده نشان داد که بین تفکیک عمودي، رسمیت و تمرکز با ویژگی

دار وجود دارد، همچنین بین حرفـه  رابطه معنی) تیاطالعا وريفناکارگیري  هکارکنان، توانایی ب

  .]11[  دار وجود دارد سازمان یادگیرنده رابطه معنی

هـاي سـازمان یادگیرنـده در کتابخانـه     لفـه پژوهشی به بررسی میزان کاربست مؤ درشعبانی و سیادت 

نتایج این پژوهش نشان داد که. پرداختند ،Sengeي مدل ها لفهؤماساس   شهرهاي اصفهان و کرمان بر

18[  هاي شهرهاي اصفهان و کرمان در حد متوسط بود هاي دانشگاه سازمان یادگیرنده در کتابخانه

Michael،  سازمان یادگیرنده پرداختند عنوان  بهدر پژوهشی که به ارزیابی کتابخانه دانشگاه

مشترك، مدیریت مشارکتی، آموزش، شیوه  داشتن دید( لفه سازمان یادگیرنده

تیمی، مدیریت علمی، پاداش دادن رهبـري، روا  محیط تجربی، ارتباط آزاد، گفتگو، همیاري، صداقت، کار

  .]18[  آمیز عمل کرده بود مورد آن موفقیته کتابخانه دانشگاه در ن

هاي دانشگا بررسی ارتباط بین ابعاد سازمان یادگیرنده و عملکرد کتابخانه در پژوهشی که به

Watkinsو Marsick مدل اساس  لفه سازمان یادگیرنده برؤکارگیري هفت م

. 

پنج ابعاد با آریزونا کتابخانه دانشگاه سازگاري میزان در پژوهشی که به بررسی

در کتابخانه دانشگاه آریزونا  ،Senge مدلاساس  برلفه سازمان یادگیرنده ؤکارگیري پنج م میزان به

هاي انجام شده در داخل و خـارج از کشـور، مشـخص گردیـد اغلـب پژوهشـگران بـا تکیـه بـر            با بررسی پژوهش

Marsick  وWatkins ،هاي خود براي تبدیل شدن به یـک سـازمان    پذیري سازمان به بررسی میزان انطباق

هاي پژوهش تا آنجا که ممکن است کاستی پژوهش حاضر سعی دارد

که برگرفته از) 1شکل (پژوهش ، مدل مفهومی الگوها و مفاهیم ارائه شده

بـه بررسـی بسترشناسـی    تا از این طریـق   است عنوان ملزومات سازمان یادگیرنده ارائه شده

  .پرداخته شود سازمان یادگیرندهیک تبدیل شدن به  براي

  مدل مفهومی پژوهش :1شکل

 

 

هاي سازمان یادگیرنده لفهمیزان انطباق مؤ

در ارتباط با پژوهش حاضر

  .  شود می

در پژوهشی به بررسی انطباق سازمان اسناد و کتابخانـه ملـی ایـران بـا ابعـاد سـازمان یادگیرنـده از دیـدگاه          ،نیا آذرگون و فهیم

در این پژوهش که بر. کتابداران پرداختند

و کتابخانه ملی ایران از لحاظ میزان انطباق با ابعاد سازمان یادگیرنده

براي کسب و اشتراك یادگیري، توامندسازي افراد، برقراي 

  .]17[  دارد

پور و جنوي در پژوهشی محمداسماعیل، قلی

وريفناوزارت علوم، تحقیقات و 

نشان داد که بین تفکیک عمودي، رسمیت و تمرکز با ویژگی

کارکنان، توانایی بتوانمندبودن 

سازمان یادگیرنده رابطه معنی

شعبانی و سیادت  لشکري،

شهرهاي اصفهان و کرمان بر

سازمان یادگیرنده در کتابخانه

Higgins   وMichael

لفه سازمان یادگیرندهؤنزده مکه از پا یافتند

محیط تجربی، ارتباط آزاد، گفتگو، همیاري، صداقت، کار

کتابخانه دانشگاه در ن )ساالري دیوانغیرساختار 

Haley، در پژوهشی که به

کارگیري هفت م میزان به دست یافت که

.]19[  بیشتر از حد متوسط بود

Goldberg، در پژوهشی که به بررسی

میزان به که نتایج دست یافت

با بررسی پژوهش .]20[  متوسط بود

Marsickو  ،Sengeهاي  مدل

پژوهش حاضر سعی دارد بنابراین. یادگیرنده پرداختند

الگوها و مفاهیم ارائه شده توجه بهبدین منظور با . دهد

Marquardt، عنوان ملزومات سازمان یادگیرنده ارائه شده  ، بهاست

برايتهران  دانشگاه علوم پزشکی



  پزشکی تهرانهاي دانشگاه علوم 

ها را در انطباق با تغییرات روز افزون محیطی یاري کند، هدف 

هاي  لفهؤاساس م هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران بر

  .ال فرعی در نظر گرفته شدؤاصلی و پنج س

در  ،Marquardtهاي سـازمان یادگیرنـده مـدل    

ـ  کـار گرفتـه شـده     ههاي دانشگاه علوم پزشکی تهران ب

ـ  هاي دانشگاه علوم پزشکی تهـران  گرفتـه شـده   کـار   هب

گرفتـه شـده   کار  هب هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران

  گرفته شده است؟ کار هبهاي دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 گرفته شده است؟کار  هب هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران

این پژوهش  آماري جامعه. استبراي بررسی موضوع پژوهش انتخاب شده 

تفکیک هر   به 1این تعداد در جدول  .بودنفر 

گردآوري  یري انجام نشده و روش سرشماري براي

پژوهشـگران بـه مطالعـۀ     در آغـاز  ،براي ساختن پرسشنامه

. کردنددر سطح داخل و خارج از کشور اقدام 

هـاي   عنوان مدل اصلی بـراي سـنجش میـزان یادگیرنـده بـودن کتابخانـه      

هـاي پرسشـنامه متناسـب بـا      پژوهشگران به طراحـی گویـه  

. کردنـد اقـدام   )يورکـاربرد فنـا   ،مدیریت دانش

 6در قالـب  و ) خیلی زیاد ،زیاد، حدي تا، کم

، )جنسیت، سـن، سـابقه کـار و میـزان تحصـیالت     

، بخش چهـارم  )9-16هاي  سؤال( تحول سازمانی

 و بخـش ششـم  ) 25-32هـاي   سـؤال ( مدیریت دانش

 5طیـف   اسـاس  بـر نامه که  در این پرسش

میـانگین   .بـود ) 5،4،3،2،1( ترتیب ارزش کمی هـر کـدام  

  . لفه استؤدهنده ضعف آن م نشان 3لفه و میانگین کمتر از 

نفر متخصص قرار گرفت  2نامه در اختیار یک استاد و 

نفر از  30پس از اجراي آزمایشی آن در بین

 Cronbach( کل پرسشنامهضریب آلفاي کرونباخ 

مؤلفه ، 88/0افراد  توانمندسازيمؤلفه ،  0

از طریق گران پژوهش نامه،اطمینان از روایی و پایایی پرسش

روز  10ها در مدت  پرسشنامه کلیهردند، که 

کتابدار یا کارمند رسمی یا پیمانی هر  آنها،

مفاهیم  و تا حدودي نسبت به بودهاز سطح تحصیالت باالي دیپلم برخوردار 

هاي دانشگاه علوم  براس مدل مارکوارت در کتابخانه هاي سازمان یادگیرنده لفه

ها را در انطباق با تغییرات روز افزون محیطی یاري کند، هدف  کتابخانه ندتوا میهایی از این دست  نتایج پژوهش

هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران بر هاي سازمان یادگیرنده در کتابخانه لفهانطباق  مؤ میزان

اصلی و پنج س الؤیک س براي نیل به این هدف،. بوده است 1393در سال 

هاي سـازمان یادگیرنـده مـدل     لفهؤم از دیدگاه کتابداران به چه میزاناز این قرار بود که  ال اصلی پژوهش

  است؟کار گرفته شده  هبهاي دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  :نیز به قرار زیر بود فرعی پژوهش

ـ  لفه پویایی یادگیري در کتابخانهؤچه میزان م به ،از دیدگاه کتابداران هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران ب

هاي دانشگاه علوم پزشکی تهـران  لفه تحول سازمانی در کتابخانهؤچه میزان مبه  ،از دیدگاه کتابداران

هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران لفه توانمندسازي افراد در کتابخانهؤچه میزان م به ،از دیدگاه کتابداران

هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران  لفه مدیریت دانش در کتابخانهؤچه میزان م به ،از دیدگاه کتابداران

هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران در کتابخانه وريفنالفه کاربرد ؤچه میزان م به ،از دیدگاه کتابداران

براي بررسی موضوع پژوهش انتخاب شده پیمایشی  -روش توصیفیبا توجه به ماهیت پژوهش، 

نفر  50 تعداد آنهاکه  دهد، تشکیل می تهران هاي دانشگاه علوم پزشکی

یري انجام نشده و روش سرشماري برايگ دلیل محدود بودن جامعه پژوهش، نمونه به .دانشکده مشخص شده است

  .کار رفته است

براي ساختن پرسشنامه .ساخته بود محققنامه شپرسها،  مورد استفاده براي گردآوري داده

در سطح داخل و خارج از کشور اقدام  هاي انجام شدة مشابه در این زمینه دقیق ادبیات موضوع مورد پژوهش و بررسی پژوهش

عنوان مدل اصلی بـراي سـنجش میـزان یادگیرنـده بـودن کتابخانـه        را به Marquardtرنده یگمدل سازمان یاد

پژوهشگران به طراحـی گویـه  ، پس از انتخاب مدل مذکور. دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب کردند

 Marquardt)مدیریت دانش سازي افراد، توانمند، پویایی یادگیري، تحول سازمانی

کم، خیلی کم(اي لیکرت از  ال بسته پاسخ در مقیاس پنج درجهؤس 40

جنسیت، سـن، سـابقه کـار و میـزان تحصـیالت     ( شناختی نظیر هاي جمعیت که بخش اول آن شامل ویژگی

تحول سازمانی ؤلفهبخش سوم شامل م  ،)1-8 هاي الؤس( پویایی یادگیري

مدیریت دانش ، بخش پنجم شامل مؤلفه)17-24هاي  سؤال( توانمندسازي افراد

در این پرسشها  بندي پاسخ امتیاز ذکر است الزم به. بود) 33-40هاي  سؤال( وري

ترتیب ارزش کمی هـر کـدام   بود، بهتنظیم شده ) خیلی زیاد ،زیاد، حدي تا، کم، کم

لفه و میانگین کمتر از به معناي قوت آن مؤ 3ن باالتر از میانگی بنابراین

نامه در اختیار یک استاد و  منظور تعیین روایی صوري و محتوایی، پرسش به ،نامه

پس از اجراي آزمایشی آن در بین  پایایی، تعیین منظور به .مه صورت گرفتنانظرات آنها تغییرات الزم در پرسش

ضریب آلفاي کرونباخ  صورت تصادفی انتخاب شده بودند، بهکه  دانشگاه علوم پزشکی تهران

Alpha Coefficient( 92/0 91/0سازمانیتحول مؤلفه ،  90/0پویایی یادگیري ؤلفه، م

اطمینان از روایی و پایایی پرسش پس از .دست آمد به ،87/0 وريمؤلفه کاربرد فنا

ردند، که ها ک پرسشنامه در بین آزمودنی 50اقدام به توزیع  ،الکترونیکی

آنها،همگی بایست  هاي به این پژوهش می براي ورود آزمودنیست، ا

از سطح تحصیالت باالي دیپلم برخوردار و  بودههاي دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  

   

لفهمیزان انطباق مؤ
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نتایج پژوهشبا توجه به اینکه 

میزانبررسی ، پژوهش حاضر

در سال  ،Marquardtمدل 

ال اصلی پژوهشؤس

هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران  کتابخانه

فرعی پژوهش يها الؤس

از دیدگاه کتابداران )1

  است؟

از دیدگاه کتابداران )2

  است؟

از دیدگاه کتابداران )3

  است؟

از دیدگاه کتابداران )4

از دیدگاه کتابداران )5

  

  هامواد و روش

با توجه به ماهیت پژوهش، 

هاي دانشگاه علوم پزشکی کتابخانهتابداران کرا 

دانشکده مشخص شده است

کار رفته است هاي مورد نیاز به داده

مورد استفاده براي گردآوري دادهابزار 

دقیق ادبیات موضوع مورد پژوهش و بررسی پژوهش

مدل سازمان یاد بر این اساس،

دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب کردند

Marquardt هاي مدل لفهؤم

40شامل مذکور رسشنامهپ

که بخش اول آن شامل ویژگی بخش تنظیم شده بود،

پویایی یادگیري ؤلفهبخش دوم شامل م 

توانمندسازي افراد شامل مؤلفه

وريکاربرد فنا ؤلفهشامل م

کم خیلی( اي لیکرت درجه

بنابراین بود، 3این طیف فرضی 

نامهساختن پرسشپس از

نظرات آنها تغییرات الزم در پرسش اساس و بر

دانشگاه علوم پزشکی تهرانکارکنان 

Alpha Coefficient

مؤلفه کاربرد فناو  ، 89/0 مدیریت دانش

الکترونیکی مراجعه حضوري و پست

ا ذکر الزم به .تکمیل شد

هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران  یک از کتابخانه



   هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران
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به ارائه شفاهی  ،ها با این وجود، پژوهشگران قبل از توزیع پرسشنامه بین آزمودنی

هاي از  که همگی آزمودنی با توجه به این

    .واقع شدندهمگی آنها مورد پژوهش 

در سطح  .در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است

 Pearson Correlation( ضریب همبستگی پیرسون

  .استفاده شده است

  هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران

را زنان تشکیل % 84کننده در پژوهش را مردان و 

از % 24 از نظر متغیر سابقه کاري، .

  . سال به باال بودند14

 هاي سازمان مولفهبه چه میزان  تابداران

دانشگاه علوم هاي  در کتابخانه) آوري

اساس میزان  ها بر هاي آزمودنی ، پاسخ

لفه و بر مبناي طیف لیکرت شامل ؤهاي دانشگاه علوم پزشکی تهران به سازمان یادگیرنده، در پنج م

ه ترتیب از کم تا خیلی زیاد ب ها از عبارت خیلی

هاي  پذیري تبدیل کتابخانه جدول فوق، دیدگاه کتابداران در ارتباط با میزان امکان

هاي پویایی یادگیري، تحول  لفهها در مؤ

، %48درصد پاسخ کتابداران به این گزینه به ترتیب 

دسازي، مدیریت دانش و هاي پویایی یادگیري، تحول سازمانی، توانمن

با توجه به پایین بودن  .بود 52/2، و 2

علوم پزشکی تهران هاي دانشگاه  کتابخانه

ن بیشترین میزان کتابدارا که بوداین جدول حاکی از آن 

   .دنلفه پویایی یادگیري متصور شد

  هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران

  ها آزمودنی

  کم

2  

  خیلی کم

1  

35%  5/7%  

  75/34%  10%  

هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران براساس مدل مارکوارت در کتابخانه هاي سازمان یادگیرنده

با این وجود، پژوهشگران قبل از توزیع پرسشنامه بین آزمودنی. یادگیري و سازمان یادگیرنده آشنایی داشته باشند

با توجه به این. پرداختندپرسشنامه  هاي الؤسهتر تفهیم ب رايب یادگیرنده،

همگی آنها مورد پژوهش  نظر گرفته براي ورود به پژوهش برخوردار بودند، بنابراین

در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است ها، با توجه به نوع داده هاي این پژوهش

ضریب همبستگی پیرسون از ،ین و در سطح استنباطیتوصیفی، از فراوانی، درصد و میانگ

استفاده شده است 16نسخه  SPSSافزار  در نرم ،)Friedman Test( و آزمون فریدمن

هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران تفکیک کتابخانه تعداد جامعه مورد پژوهش به: 1جدول 

  تعداد جامعه  نام دانشکده

  11  دانشکده پزشکی

  5  دانشکده داروسازي

  4  دانشکده بهداشت

  5  پزشکی دانشکده دندان

  4  بخشی دانشکده توان

  6  دانشکده پرستاري و مامایی

  6  دانشکده پیراپزشکی

  5  هاي نوین پزشکی وريفنادانشکده 

  4  دانشکده علوم تغذیه

  50  مجموع

کننده در پژوهش را مردان و  افراد شرکت% 16، از نظر متغیر جنسیت ها نشان داد

.فوق لیسانس بودند 32%لیسانس، % 64دیپلم، فوق % 4 تحصیالت،

14هم داراي سابقه % 32و  8-13داراي سابقه % 44سال،  1-7ن کتابداران داراي سابقه کاري بی

تابداراندیدگاه ک از( ل، دوم، سوم، چهارم و پنجم پژوهشهاي او

آوري فنکاربرد  و مدیریت دانش، سازي افراد  توانمند، تحول سازمانی

، پاسخشود مشاهده می 2جدولتوان گفت که بر طبق  می) کار گرفته شده است؟

هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران به سازمان یادگیرنده، در پنج م

ها از عبارت خیلی گذاري گزینه و نحوه نمره کم تنظیم گردید کم و خیلی ، زیاد، متوسط،

جدول فوق، دیدگاه کتابداران در ارتباط با میزان امکان نتایجبا توجه به  بوده است، بنابراین

ها در مؤ که بیشترین پاسخ بوددانشگاه علوم پزشکی تهران به سازمان یادگیرنده، حاکی از آن 

درصد پاسخ کتابداران به این گزینه به ترتیب  .بود »متوسط«وري گزینه و کاربرد فنا  سازمانی، توانمندسازي، مدیریت دانش

هاي پویایی یادگیري، تحول سازمانی، توانمن لفهمیانگین مؤعالوه برآن، . بود% 41

63/2، 54/2، 58/2، 65/2به ترتیب  هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران

کتابخانههاي سازمان یادگیرنده در  لفهؤمتمامی  بنابراین  ،3ها از میانگین فرضی 

این جدول حاکی از آن  دست آمده از نتایج بههمچنین دیگر  .قرار داشتند

لفه پویایی یادگیري متصور شدؤهاي دانشگاه علوم پزشکی به سازمانی یادگیرنده را در م
  

هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران میانگین و درصد پاسخ کتابداران کتابخانه :2جدول

  لفهؤمیانگین هر م  هاي سازمان یادگیرنده

آزمودنی درصد پاسخ

  خیلی زیاد

5  

  زیاد

4  

  متوسط

3  

  %48  %5/8  %1  65/2  پویایی یادگیري

  %25/46  %5/7  %5/1  58/2  سازمانی

 

 

هاي سازمان یادگیرنده لفهمیزان انطباق مؤ

یادگیري و سازمان یادگیرنده آشنایی داشته باشند

یادگیرنده، سازمانمطالبی در مورد 

نظر گرفته براي ورود به پژوهش برخوردار بودند، بنابراین درهاي  مالك

هاي این پژوهش تجزیه و تحلیل داده

توصیفی، از فراوانی، درصد و میانگ

Coefficient( و آزمون فریدمن

  

  هایافته

ها نشان داد هاي توصیفی داده یافته

تحصیالت، از نظر متغیر. دهند  می

کتابداران داراي سابقه کاري بی

هاي او الؤسدر پاسخ به 

تحول سازمانی، پویایی یادگیري(یادگیرنده

کار گرفته شده است؟ هپزشکی تهران ب

هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران به سازمان یادگیرنده، در پنج م پذیري تبدیل کتابخانه امکان

، زیاد، متوسط،زیاد موارد خیلی

بوده است، بنابراین 5تا  1نمره 

دانشگاه علوم پزشکی تهران به سازمان یادگیرنده، حاکی از آن 

سازمانی، توانمندسازي، مدیریت دانش

25/46% ،39% ،25/43% ،41

هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران در کتابخانه وريکاربرد فنا

ها از میانگین فرضی  کلیه مؤلفه  میانگین

قرار داشتندضعیف در سطحی 

هاي دانشگاه علوم پزشکی به سازمانی یادگیرنده را در م پذیري تبدیل کتابخانه امکان

هاي سازمان یادگیرنده لفهؤم

پویایی یادگیري

سازمانی تحول 



  پزشکی تهرانهاي دانشگاه علوم 

39%  5/38%  25/9%  

43%  34%  5/10%  

41%  5/37%  5/12%  

43%  95/35%  95/9%  

  ي سازمان یادگیرنده

 سطح معناداري

001/0  

002/0  

078/0  

000/0  

001/0  

000/0  

009/0  

000/0  

055/0  

129/0  

Pearson Correlation  ( مشاهده شده

 وريفنـا تحـول سـازمانی، توانمندسـازي و کـاربرد     

و کـاربرد   ي توانمندسـازي، مـدیریت دانـش   

نیـز همبسـتگی مثبـت و     توانمندسازي و مدیریت دانش

پویـایی یـادگیري و کـاربرد     لفـه ؤممیزان همبستگی، میـان  

  اساس آزمون فریدمن

  رتبه در گروه

هـاي سـازمان    لفـه ؤم( هاي دانشگاه علـوم پزشـکی تهـران در چنـد زمینـه     

و با توجه به اینکه به دنبـال   هاست ابداران به هرکدام از مؤلفه

        اي اســت، از آزمــون فریــدمن مــا رتبــهمقیــاس 

فـرض توزیـع نرمـال و برابـر بـودن       پـیش 

 شـتند ي دانشگاه علوم پزشکی تهران اعتقاد دا

ترتیـب پویـایی    لفـه بـه  ؤو بعـد از ایـن م   بـوده 

Marquardt،  ي دانشگاه علوم ها کتابخانهدر

از منظر میزان انطباق با سازمان  ها کتابخانه

هاي دانشگاه علوم  براس مدل مارکوارت در کتابخانه هاي سازمان یادگیرنده لفه

39  %75/11  %5/1  54/2  سازي

25/43  %25/9  %3  63/2  مدیریت دانش

41  %7  %2  52/2  وريفنا

5/43  %8/8  %8/1  59/2  هاي سازمان یادگیرنده لفه

  

ي سازمان یادگیرندهها لفهؤمآزمون ضریب همبستگی پیرسون در  مورد : 3جدول 

سطح معناداري ضریب همبستگی پیرسون متغیرهاي پژوهش

  416/0  پویایی یادگیري و تحول سازمانی 

  398/0  پویایی یادگیري و توانمندسازي

  204/0  پویایی یادگیري و مدیریت دانش

  585/0  وريفناپویایی یادگیري و کاربرد 

  439/0  تحول سازمانی و توانمندسازي 

  484/0  تحول سازمانی و مدیریت دانش

  334/0  وريفناتحول سازمانی و کاربرد 

  560/0  توانمندسازي و مدیریت دانش

  229/0  وريفناتوانمندسازي و کاربرد 

  163/0  وريفنامدیریت دانش و کاربرد 

orrelation Coefficient( ضریب همبستگی پیرسون ،3 جدول دست آمده در

تحـول سـازمانی، توانمندسـازي و کـاربرد     ي هـا   لفهؤملفه پویایی یادگیري و ؤمکه بین  بودگر این  بیان

ي توانمندسـازي، مـدیریت دانـش   هـا  لفـه ؤمتحول سازمانی و  لفهؤمهمچنین بین  .همبستگی مثبت و معناداري وجود دارد

توانمندسازي و مدیریت دانش لفهؤمعالوه بر این، بین  .داردز همبستگی مثبت و معناداري وجود 

میزان همبستگی، میـان   ینکه بیشتر بوداین جدول حاکی از آن نتایج دیگر 

اساس آزمون فریدمن ري سازمان یادگیرنده بها لفهؤمرتبه بندي میانگین : 4جدول

رتبه در گروه  رتبه میانگین  ي سازمان یادگیرندهها مولفه

  2  21/3  پویایی یادگیري

  1  46/3  تحول سازمانی

  5  46/2  توانمندسازي افراد 

  3  95/2  مدیریت دانش 

  4  92/2  وريفناکاربرد 

هاي دانشگاه علـوم پزشـکی تهـران در چنـد زمینـه      نظرات کتابداران کتابخانه بررسی

ابداران به هرکدام از مؤلفهدار کت بندي معنی کدام براساس رتبه بندي هر و سپس اولویت

مقیــاس  ،و از طــرف دیگــرهســتیم   هــاي آنهــا لفــه از نظــر میــانگین رتبــه

پـیش ما در اینجـا  ا است، استفاده کردیم، Fکه معادل ناپارامتریک آزمون 

ي دانشگاه علوم پزشکی تهران اعتقاد داها کتابخانه، کتابداران 4جدول  دست آمده در نتایج بهاساس   بر

بـوده ي سازمان یادگیرنده از وضعیت بهتري برخوردار ها لفهؤمسایر 

  .داشتندهاي بعدي قرار  سازي افراد در رتبه یادگیري، مدیریت دانش و توانمند

  

Marquardtاساس مدل سیستمی  سازمان یادگیرنده بر يها مؤلفهدر پژوهش انجام شده، 

کتابخانهنشان داد که از نظر کتابداران، این نتایج پژوهش  .پزشکی تهران مورد بررسی قرار گرفت

  .تر از متوسط قرار دارند یادگیرنده در سطحی پایین

  

   

لفهمیزان انطباق مؤ

  4، شماره 5، دوره 93زمستان 
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سازي توانمند

مدیریت دانش

فنا  کاربرد

لفهؤکل م

 
دست آمده در نتایج بهاساس   بر

بیان )>05/0p( در سطح

همبستگی مثبت و معناداري وجود دارد

ز همبستگی مثبت و معناداري وجود نی وريفنا

نتایج دیگر . معناداري وجود دارد

 .بوده است وريفنا

  

بررسی از آنجا که هدف ما

و سپس اولویت) دگیرندهای

لفــه از نظــر میــانگین رتبــهؤمقایســه چنــد م

)Friedman Test ( که معادل ناپارامتریک آزمون

بر .دواریانس ضرورتی ندار

سایر  تحول سازمانی نسبت به

یادگیري، مدیریت دانش و توانمند

  

  ريگیبحث و نتیجه

در پژوهش انجام شده، 

پزشکی تهران مورد بررسی قرار گرفت

یادگیرنده در سطحی پایین



   هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران
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حاکی از آن بود که از نظر کتابداران، پویایی یادگیري در   

هاي  پژوهشي ها یافتهبا آن بخش از 

لفه خلق فرصت براي یادگیري و اشتراك یادگیري 

یادگیري فرایند مستمر و راهبردي یادگیري است 

در پویایی یادگیري، تمرکز بر خالقیت و یادگیري پویاست که در 

افزایش با  بنابراین .]21[  است یادگیرنده

خود را با محیط اً وابسته به این است که دائم

 یادگیريدر چنین شرایطی، فرایند . حتی تغییر آفرین باشند

ساختار سازمانی و فرهنک سازمانی حاکم 

پویاي یادگیري در بین کتابداران  ترین دالیل در شکل گیري ضعیف

تولید و  کارکنان نخواهند توانست اقدام به

حاکی از آن بود که از نظر کتابداران، تحول سازمانی در      

پژوهش  يها یافتهي این قسمت از پژوهش با آن بخش از 

  .]18[راستا نبود  تحول سازمانی در سطح سازمان باالتر از متوسط بود، هم

هد، اجزاي کلیدي این زیر سیستم د می

گیر دانش و تغییرات و تحوالت عمیق محیطی 

یک سازمان یادگیرنده  بنابراین. دنبال تحول باشند

در چهار ُبعد چشم انداز، فرهنگ، استراتژي و ساختار صورت 

ي ها کتابخانهترین دلیل در ضعیف بودن تحول سازمانی در 

ي ها کتابخانهحاکی از آن بود که از نظرکتابداران، افراد در 

ي ها یافتهبا آن بخش از ي این قسمت از پژوهش 

توانمندسازي افراد در سطح سازمان باالتر از 

وري کارکنان و استفاده بهینه از  ثر براي افزایش بهره

فرایندي است که در آن از طریق توسعه و 

توانمندسازي یک راهبرد  ،عبارت دیگر

پایین  در سازمان، حاکم بودن ساختار رسمی و سلسله مراتبی

فقدان  ،هاي مدیریت و رهبري نامناسب

تشنج و استرس در محیط ، و هاي پرسنلی غیرهماهنگ

 ي یادگیرنده،ها سازماناز اهداف متعالی 

بنابراین وجود هر یک از موانع مذکور 

شمار  لفه توانمندسازي افراد در این سازمان به

ي ها کتابخانهحاکی از آن بود که از نظر کتابداران، دانش در 

ي آذرگون و ها پژوهشي ها یافتهي این قسمت از پژوهش با آن بخش از 

   ].17- 18[ راستا نبود مدیریت دانش در سطح سازمان باالتر از متوسط بود، هم

هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران براساس مدل مارکوارت در کتابخانه هاي سازمان یادگیرنده

حاکی از آن بود که از نظر کتابداران، پویایی یادگیري در    ها یافته، )ال اول پژوهشؤس( پویایی یادگیري

با آن بخش از ي این قسمت از پژوهش ها یافته. ي دانشگاه علوم پزشکی تهران برقرار نیست

Higgins  وMichael، Goldberg،  وHaly، لفه خلق فرصت براي یادگیري و اشتراك یادگیري ؤکه در آن م

  ].17- 20[ راستا نبود در سطح سازمان متوسط و یا باالتر از متوسط بود، هم

یادگیري فرایند مستمر و راهبردي یادگیري است پویایی یادگیري یک پدیده اجتماعی است و  گفت   توان

در پویایی یادگیري، تمرکز بر خالقیت و یادگیري پویاست که در .   شود میموازات آن بازخورد و اجراء  که با کار تلفیق شده است و به

یادگیرنده سازمان اصلی سیستم زیر یادگیري، هاي پویایی .]15[  کند

وابسته به این است که دائمها  و تداوم حیات سازمان ءبقا روزافزون تحوالت محیطی مانند توسعه روز افزون فناوري،

حتی تغییر آفرین باشند براي پویایی و تغییر را در خود فراهم نمایند و

ساختار سازمانی و فرهنک سازمانی حاکم بنابراین  .]22[  دهد هاي امروزي و پویا معنا می به سازمان

ترین دالیل در شکل گیري ضعیف از مهم بتواني دانشگاه علوم پزشکی تهران را شاید 

کارکنان نخواهند توانست اقدام به طور حتم هف، بهایی با ساختار سنتی و فرهنگ کار تیمی ضعی

 .تسهیم دانش در سازمان کنند

حاکی از آن بود که از نظر کتابداران، تحول سازمانی در       ها یافته، )ال دوم پژوهشؤس( لفه تحول سازمانی

ي این قسمت از پژوهش با آن بخش از ها یافته. ي دانشگاه علوم پزشکی تهران مستمر نیست

تحول سازمانی در سطح سازمان باالتر از متوسط بود، هملفه ؤمکه در آن 

میگفت، سازمان فضا و چارچوبی است که یادگیري در آن رخ    توان

گیر دانش و تغییرات و تحوالت عمیق محیطی  پیشرفت چشم عصر حاضردر . ]14[  و ساختار راهبردانداز، فرهنگ، 

دنبال تحول باشند ي یادگیرنده بهها سازمانجهت نیل از سازمان سنتی به 

در چهار ُبعد چشم انداز، فرهنگ، استراتژي و ساختار صورت شکل گرفتن این تحول باید تغییرات مستلزم تحول است، و براي 

ترین دلیل در ضعیف بودن تحول سازمانی در  مهم   توان مییر در هریک از ابعاد مذکور را 

  .دانشگاه علوم پزشکی تهران برشمرد

حاکی از آن بود که از نظرکتابداران، افراد در  ها یافته، )سوم پژوهشال ؤس( در ارتباط با مولفه توانمندسازي افراد

ي این قسمت از پژوهش ها یافته. دانشگاه علوم پزشکی تهران، از نظر یادگیري سازمانی توانمند نیستند

توانمندسازي افراد در سطح سازمان باالتر از  هلفؤکه در آن م ،Halyو  Michaelو   Higgins،نیا

19 -17.[  

ثر براي افزایش بهرهؤم فنونکارکنان یکی از سازي توانمند گفت   توان

فرایندي است که در آن از طریق توسعه و توانمندسازي . هاي فردي و گروهی آنها در راستاي اهداف سازمانی است

عبارت دیگر به .شود ها به بهبود و بهسازي مستمر عملکرد کمک می قابلیت افراد و تیم

حاکم بودن ساختار رسمی و سلسله مراتبیبا این وجود، موانعی از قبیل  .]24[  توسعه و شکوفایی سازمانی است

هاي مدیریت و رهبري نامناسب سبک ،نگرش نامناسب مدیران به کارکنان، یکدیگر بودن اعتماد و اطمینان اعضاي سازمان به

هاي پرسنلی غیرهماهنگ  وجود سیستم ،تفاوت زیاد بین افراد در سازمان، 

از اهداف متعالی  به آنچه گفته شد، توجهپس با . ستها سازمانسازي افراد در  سدي در مقابل توانمند

 .]22[ ي آنهاستها توانمندي در جهت توسعه هر چه بیشتر استعدادها و

لفه توانمندسازي افراد در این سازمان بهنوعی دلیلی بر ضعیف بودن مؤ  ه علوم پزشکی تهران خود به

حاکی از آن بود که از نظر کتابداران، دانش در  ها یافته، )ال چهارم پژوهشسؤ( مدیریت دانش

ي این قسمت از پژوهش با آن بخش از ها یافته.   شود میدانشگاه علوم پزشکی تهران مدیریت ن

Michael،  مدیریت دانش در سطح سازمان باالتر از متوسط بود، هملفه مؤکه در آن

 

 

هاي سازمان یادگیرنده لفهمیزان انطباق مؤ

پویایی یادگیري  مؤلفهدر ارتباط با 

ي دانشگاه علوم پزشکی تهران برقرار نیستها کتابخانه

 Higginsنیا، یمآذرگون و فه

در سطح سازمان متوسط و یا باالتر از متوسط بود، هم

توان می ها یافتهدر تبیین این 

که با کار تلفیق شده است و به

کند میطی زمان بهبود پیدا 

روزافزون تحوالت محیطی مانند توسعه روز افزون فناوري،

براي پویایی و تغییر را در خود فراهم نمایند و تطبیق داده و بستر مورد نیاز

به سازمان ،مستمر است که مداوم و

ي دانشگاه علوم پزشکی تهران را شاید ها کتابخانهبر

هایی با ساختار سنتی و فرهنگ کار تیمی ضعی در سازمان زیراآن برشمرد، 

تسهیم دانش در سازمان کنند

لفه تحول سازمانیؤدر ارتباط با م

ي دانشگاه علوم پزشکی تهران مستمر نیستها کتابخانه

Higgins   وMichael،   که در آن

توان می ها یافتهدر تبیین این 

انداز، فرهنگ،  چشم: عبارتند از

جهت نیل از سازمان سنتی به  ها سازمانباعث شده تا 

مستلزم تحول است، و براي 

یر در هریک از ابعاد مذکور را بنابراین عدم تغی. ]23[ گیرد

دانشگاه علوم پزشکی تهران برشمرد

در ارتباط با مولفه توانمندسازي افراد

دانشگاه علوم پزشکی تهران، از نظر یادگیري سازمانی توانمند نیستند

نیا ي آذرگون و فهیمها پژوهش

19[ راستا نبود متوسط بود، هم

توان میدر تبیین این یافته 

هاي فردي و گروهی آنها در راستاي اهداف سازمانی است ظرفیت و توانایی

قابلیت افراد و تیم گسترش نفوذ و

توسعه و شکوفایی سازمانی است

بودن اعتماد و اطمینان اعضاي سازمان به

، کارکنان هاي الزم در مهارت

سدي در مقابل توانمند ،کاري

در جهت توسعه هر چه بیشتر استعدادها و توان بخشیدن به افراد

ه علوم پزشکی تهران خود بهي دانشگاها کتابخانهدر 

  .آید می

مدیریت دانشلفه مؤدر ارتباط با 

دانشگاه علوم پزشکی تهران مدیریت ن

Michaelو   Higginsنیا، فهیم



  پزشکی تهرانهاي دانشگاه علوم 

هایی هستند کـه روز بـه    شاهد محیط ها سازمان

عنوان یک عامـل    شوند، به مشهود و معنوي که همان دانش نامیده می

 ها پیروز خواهند بود که بتوانند سرمایه نامشهود و معنـوي 

 هاي دانش سـازمان  دستیابی به دانش و اندوخته

، بخـش  زیـرا تسـهیم اثـر    ،  کنـد  مـی یادگیري سـازمانی ایفـا   

 همه و گسترده انداز ترسیم چشم براي جامعی

با این . باشد سازمانی می بخشی اثر به دستیابی

چـالش کنتـرل    ،، چالش فرهنگ سازمانی، چـالش سـاختار سـازمانی   

بنـابراین وجـود هـر یـک از      .]25[ ود ر مـی 

لفـه مـدیریت دانـش در ایـن     نوعی دلیلی بر ضعیف بـودن مؤ 

اثربخش یادگیري  وريفناحاکی از آن بود که از نظر کتابداران، 

ي ها یافتهي این قسمت از پژوهش با آن بخش از 

  .]18[  راستا نبود در سطح سازمان باالتر از متوسط بود، هم

 ها سازمانکه  آنجا از اما ندارد، بستگی سازمان

 سطح در وريفنا کارگیري و به شناخت ع آن اهمیت

عاملی  عنوان  به وريفنا از محیطی سریع

واقعیت سازمان   دست یافتن به برايبراي تسهیل و تحرك بهتر در 

، این دو بعد   کند میي یادگیرنده پشتیبانی 

تکراري  وريفنااین استفاده از  بنابر. ]27[ براي افزایش سرعت و کیفیت یادگیري است

نوعی دلیلی بر ضعیف  ساختار مکانیکی و رسمی در این سازمان، خود به

ي سازمان یادگیرنـده  ها  لفهمؤبین ي دیگر این پژوهش، نتایج حاکی از آن بود که بیشترین میزان همبستگی  

گفت کـه     توان میدر تبیین این یافته . بود 

  . داشته باشد   توان میي یادگیرنده 

ي سازمان یادگیرنـده  ها  لفهمؤسایر  پژوهش نشان داد که از نظر کتابداران تحول سازمانی نسبت به

ترتیـب پویـایی یـادگیري، مـدیریت دانـش و      

بـراي رشـد و بقـاي     ها سازمان است که جهان باعث شده

تبدیل شدن سازمان سـنتی   براي بنابراین 

گفت تحول    توان میدیگر  بیانبه  ،رخ دهد

  .اي براي تبدیل شدن یک سازمان به یک سازمان یادگیرنده است

  :  شود میمنظور نیل به اهداف سازمان یادگیرنده توصیه 

ي دانشـگاه  ها کتابخانهبه مدیران و متولیان 

گردد با ایجاد شرایطی از قبیل ارتباطات بازتر بین مدیران و کارکنان و ایجاد فرهنـگ کـار تیمـی بـه     

 ،و سـاختار اسـت   راهبـرد انـداز، فرهنـگ،   

هـاي   راهبـرد ها و   انداز گردد با تغییر در چشم

  .  در سازمان، به ایجاد تحول مستمر در سازمان کمک کنند

هاي دانشگاه علوم  براس مدل مارکوارت در کتابخانه هاي سازمان یادگیرنده لفه

سازمان،   شود میر عصر حاضر که عصر دانایی نامیده گفت، د   توان می

مشهود و معنوي که همان دانش نامیده می هاي نا امروزه به سرمایه. شوند می تر و چالش برانگیز

ها پیروز خواهند بود که بتوانند سرمایه نامشهود و معنـوي  در برابر تغییرها و تحولیی ها سازمانبیان دیگر،  به

دستیابی به دانش و اندوخته ،اما در این میان نکته قابل توجه این است که ،خود را بهبود و توسعه بخشند

یادگیري سـازمانی ایفـا    حمایت از مدیریت دانش نقش حیاتی درو  بدون یادگیري ممکن نیست

جامعی رویکرد دانش مدیریت، بیان دیگر به .]24[    کند میدانــــایی جمعی سازمان را تسهیل 

دستیابی ،در نهایت و دانش کارگیري هب و ایجاد بر آن اصلی تمرکز و 

، چالش فرهنگ سازمانی، چـالش سـاختار سـازمانی   آوري فنچالش کنترل سازمانی، چالش  

مـی شـمار   بـه  هـا  سـازمان از جمله موانع موجود بر سر راه مدیریت دانـش در  

نوعی دلیلی بر ضعیف بـودن مؤ  ي دانشگاه علوم پزشکی تهران خود بهها کتابخانه

حاکی از آن بود که از نظر کتابداران،  ها یافته، )ال پنجم پژوهشسؤ( وريفناکاربرد 

ي این قسمت از پژوهش با آن بخش از ها یافته.   شود میکارگرفته ن هي دانشگاه علوم پزشکی تهران ب

در سطح سازمان باالتر از متوسط بود، هم وريفناکاربرد لفه مؤکه در آن  ،Michaelو  

سازمان وجود به و مستقل است موضوع یک وريفنا گفت   توان میدر تبیین این یافته 

ع آن اهمیتتب به ،اند امروزي جوامع در نیازهاي بشري به پاسخگویی

سریع تغییرات  توجه به با .است ضروري بسیار اهداف به دسترسی تسهیل در

براي تسهیل و تحرك بهتر در  بنابراین ،]26[  شود می یاد ها سازمان

ي یادگیرنده پشتیبانی ها سازمانکه از    باشد میشامل دو بعد کلیدي  وريفنااین . است وري

براي افزایش سرعت و کیفیت یادگیري است وريفنابراي مدیریت دانش و 

ساختار مکانیکی و رسمی در این سازمان، خود بهدلیل وجود  ي دانشگاه علوم پزشکی تهران به

  .آید شمار می در این سازمان به وري

ي دیگر این پژوهش، نتایج حاکی از آن بود که بیشترین میزان همبستگی  

 وريفناپویایی یادگیري و کاربرد لفه مؤي دانشگاه علوم پزشکی تهران، میان 

ي یادگیرنده ها سازمانزایش کیفیت و پویایی یادگیري در نقش کلیدي در تسریع و اف

پژوهش نشان داد که از نظر کتابداران تحول سازمانی نسبت بهي دیگر ها

ترتیـب پویـایی یـادگیري، مـدیریت دانـش و       لفه بـه ران برخوردار است و بعد از این مؤاز وضعیت بهتري در دانشگاه علوم پزشکی ته

   .هاي بعدي قرار داشتند توانمندسازي افراد در رتبه

جهان باعث شده تغییر و تحوالت صورت گرفته در گفت که   توان می

 ،از حالت سنتی به یادگیرنده استز این تغییرات تبدیل شدن سازمان 

رخ دهدو ساختار یک سازمان  راهبردانداز، فرهنگ،  به سازمان یادگیرنده باید تحولی در ابعاد چشم

اي براي تبدیل شدن یک سازمان به یک سازمان یادگیرنده است سازمانی در هر یک از ابعادش، مقدمه

منظور نیل به اهداف سازمان یادگیرنده توصیه  و به پژوهش ي اینها یافتهاس پیشنهادهاي زیر براس

به مدیران و متولیان  بنابراین است، یادگیرنده سازمان اصلی سیستم زیر پویایی یادگیري

گردد با ایجاد شرایطی از قبیل ارتباطات بازتر بین مدیران و کارکنان و ایجاد فرهنـگ کـار تیمـی بـه      علوم پزشکی پیشنهاد می

  .  افزایش خالقیت در سازمان کمک کنند

انـداز، فرهنـگ،    ابعـاد چشـم  تحول در سازمان یادگیرنده نیازمند تحول در هر یک از 

گردد با تغییر در چشم ي دانشگاه علوم پزشکی تهران پیشنهاد میها کتابخانهبه مدیران و متولیان 

در سازمان، به ایجاد تحول مستمر در سازمان کمک کنند ارگانیکسازمان متناسب با تغییرات محیطی و ایجاد ساختارهاي 
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میدر تبیین این یافته 

و چالش برانگیزتر  پویا روز

به. نگرند مهم و حیاتی می

خود را بهبود و توسعه بخشند) انشد(

بدون یادگیري ممکن نیست

دانــــایی جمعی سازمان را تسهیل 

 سازمان است براي جانبه

 :هایی نظیر وجود، چالش

از جمله موانع موجود بر سر راه مدیریت دانـش در   غیره مدیریتی و

کتابخانههاي مذکور در  چالش

  .آید شمار می سازمان به

کاربرد لفه مؤدر ارتباط با 

ي دانشگاه علوم پزشکی تهران بها کتابخانهدر 

  Higginsيها پژوهش

در تبیین این یافته  

پاسخگویی براي مند ساختار شکل

تسهیل در براي سازمانی

سازمان بقاي براي اساسی

وريفنایادگیرنده، نیاز به 

براي مدیریت دانش و  وريفناشامل 

ي دانشگاه علوم پزشکی تهران بهها کتابخانهدر 

وريفناکاربرد لفه مؤبودن 

ي دیگر این پژوهش، نتایج حاکی از آن بود که بیشترین میزان همبستگی  ها یافتهدر ارتباط با 

ي دانشگاه علوم پزشکی تهران، میان ها کتابخانهدر 

نقش کلیدي در تسریع و اف وريفناکاربرد 

ها یافتهعالوه بر این، 

از وضعیت بهتري در دانشگاه علوم پزشکی ته

توانمندسازي افراد در رتبه

میبیین این یافته در ت

ز این تغییرات تبدیل شدن سازمان یکی ا .خود تغییر کنند

به سازمان یادگیرنده باید تحولی در ابعاد چشم

سازمانی در هر یک از ابعادش، مقدمه

پیشنهادهاي زیر براس

  پویایی یادگیري اینکهبا توجه به

علوم پزشکی پیشنهاد می

افزایش خالقیت در سازمان کمک کنند

  تحول در سازمان یادگیرنده نیازمند تحول در هر یک از  اینکهبا توجه به

به مدیران و متولیان  بنابراین

سازمان متناسب با تغییرات محیطی و ایجاد ساختارهاي 



   هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران
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دادن تفویض اختیار بـه کارکنـان، وجـود سیسـتم     

بـه   بنـابراین  ،اسـت   غیـره  دهی، کمک به افزایش اعتماد کارکنان به یکدیگر، کاهش تنش محیط کاري و

ن، ایجاد محیطی عاري از تنش و استرش براي کارکنا

بـه  یکـدیگر، بـیش از پـیش     بـاالبردن اعتمـاد کارکنـان بـه    

از موانـع پـیش رويِ    غیـره   سازمانی، چالش مدیریتی و

ي دانشگاه علوم پزشکی تهـران پیشـنهاد   

  .کوشا باشند کمک به مدیریت دانش در سازمان، بیش از پیش

عامـل   هـا  سـازمان در  وريفنـا  اینکهباشد و با آگاهی به 

براي تبدیل یک سازمان سنتی به یک سازمان یادگیرنـده الزم اسـت   

در    کند میرسمیت سازمان اضافه  تکراري به

ي دانشـگاه علـوم   هـا  کتابخانـه به مدیران و متولیان 

  .جدید و غیر تکراري در سازمان براي نیل به این مقصود استفاده کنند
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سازي افراد در سازمان کمک کنند توانمند

  چالش  اینکهبا توجه به

سازمانمدیریت دانش در 

د نسبت به رفع هرشو می

  ساختار  اینکهبا توجه به

مهم و کلیدي براي تعیین ساختار سازمانی است

تکراري به وريفناکه سازمان از 

غیرتکراري باعث انعطافوري فناحالی که 

پزشکی تهران پیشنهاد می
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