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 چکیده

سازمان یادگیرنده در دانشگاه مازندران از دیدگاه مدیران و اعضای هیات علمی تددوی   های  تحقیق حاضر با هدف بررسی ویژگی

، یادگیری تیمی، توانمندسازی یادگیری مستمر، پژوهش و گفتگوهای سازمان یادگیرنده مورد بررسی در ای  تحقیق  شده است. مولفه

ی باشد. روش پژوهش توصدیفی و پیمایشدی اسدت. عام ده     م و رهبری استراتژیک باطات سیستمرتکارکنان، سیستم های مشارکتی، ا

نفر به عنوان نمونده بدا اسدتفاده از روش     151آماری ای  پژوهش کلیه مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران بودند که ت داد 

ادگیرندۀ واتکیند  و مارسدیک   های سازمان ی گیری طبقه بندی نسبتی انتخاب شدند. برای گردآوری اطالعات از پرسشنامۀ مؤلفه نمونه

 98/0استفاده شده است که روائی آن با استفاده از روایی سازه مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از دو نیمه کدردن آزمدون   

دانشگاه، در حد متوسد    دست آمد. نتایج نشان داد که می ان یادگیرندگی دانشگاه مازندران از دیدگاه مدیران و اعضای هیات علمی به

ایجداد سدازمان یادگیرنددۀ مبلدوب      سدمت  بده  دانشدگاه  ای  حرکت به نشانگر نیاز و (01/3و میانگی  دانشگاه  3است )میانگی  کلی 

 باشد. می

 های سازمان یادگیرنده، دانشگاه مازندرانواژه های کلیدی: ویژگی

 

 مقدمه -1

حیات بشری و عدم کفایت الگوهدای مکانیسدتی و یبدی و ایجداد تشدتت و       امروزه، به دلیل پیچیدگی روزاف ون مسائل عهان و

 کدارایی  و گرایی تخصص بر که کنترل و فرماندهی قدیمی از پارادایم (، استفاده1381تفرقه در پیکره م ارف بشری )بذرافشان مقدم،
و نیداز بده پدارادایم عدیدد فکدری را       (1003، 1)عیم نیست  ساز است، چاره شده بخشی چند ایجاد سازمانهای به منجر و دارد تأکید

یداطر،   بده همدی    (.1381بستی که به آن دچار شده است، نجات دهد)بذرافشان مقدم،  کند تا بتواند م رفت انسانی را از ب  ایجاب می

 غیرپویدا  هدای  قالب از کنند، پیوسته حفظ اطراف پرتالطم محی  در را یود بتوانند برای اینکه و کنند می تالش بقا برای ها سازمان
( م تقدد  1881) 3گداه  (.130:1001، 1کنندد )آدیدر   می یادگیرنده، حرکت سازمان ایجاد و یادگیری توس ۀ به سمت و شوند می یارج

در ایجداد   یدادگیری  نقدش  کده  زمدانی  است. بخصدو   شده تبدیل محققان و مدیران مورد عالقه اولیۀ موضوع یادگیری، به"است که 

                                                 
1 - James 
2 - Adair 
3 - Goh 
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در  رقدابتی  م یدت  و رقابدت  حفدظ  برای گیرد. مالحظه قرار مورد سازمانی چالشهای و مشکالت حل راه ارائه یادگیرنده، برایسازمان 

 سدازمانهای  در ویدژه  سازمانها، بده  از عدیدی شکلدر سازمان برقرار شود تا  باید عو سازمانی یادگیری محورچالشها،  با سریع مقابلۀ
، سازمان توانایی یادگیری یود را با یروج افراد سازمان صورتای   . در"و آموزشی، ایجاد شود اف اری نرم سازمانهای متغیر، مثل سری اً

یادگیری،  یندهایآفر مدیریت، بکارگیری میانی سبوح کاهشایجاد عوّ سازمانی باز، سازی،  تیم چون فرایندهایی بردهد،  از دست نمی

 پیچیده بسیار کارها و عهان، کسب پیوستگی هم به اف ایش دیگر، با عبارت شود. به می تأکید اندوزی تجربه و سازی شایص قبیل از
 را کداری  چندی   است داد یادگیرنده سازمانهای و شوند رو روبه آن با پویا و پیچیده روشهای با ناگ یرند نی  و سازمانها شود می پویا و

 (.1001، 1دارند )نیفه

 
 تعاریف و مفاهیم 1-1

 توسد   و کردندد  مبدرح  را یادگیرندده  سازمان مفهوم آرگریس و کانجیلوس، دیل مرتبه نخستی  برای پیش قرن نیم به ن دیک
شد )کراسان  تبدیل ب دی و چند گسترده ای حوزه سنگه، به مارچ و در نهایت و 1وایک، لویت و اولس ، دفت و و شون، مارچ آرگریس

 دانشدگاه  از 1سدنگه .ام  پیتر یادگیرنده سازمان اصلی پرداز صاحبنظران، نظریه کلیۀ اقرار به (.1391الیاسی، به نقل از محمدی 3و گاتو
MIT  .دچدار  مت دددی  عوامدل  و ها نظریه اثر بر مدیریتی های و ف الیت تفکرات گذشته سالیان طی در"که  است م تقد سنگهاست 
سدازمانی،   نام یدادگیری  به شون و آرگریس ماندگار اثر که شد مدعی توان می شک بدون است، اما ای شده گسترده دگرگونی و تغییر

 ویدژه  بده  اسدت.  داده قرار تاثیر تحت اساسی صورت به را های مدیریتی ف الیت و تفکرات و آورده وعود به اساسی فکری عریان یک
 .(1003)سنگه،  "است اساسی بسیار فرهنگی تحوالت و تغییرات برای ها آن های ایده

 که به بریی از آنها اشاره می شود: کرده اند ارائه مت ددی ت اریف یادگیرنده سازمان برای صاحبنظران
 را نتدایجی  تا دهند می اف ایش را یود های قابلیت مستمر طور به افراد آن در که داند می سازمانی را یادگیرنده سنگه، سازمان

که  گیرند می یاد مداوم صورت به افراد و یابد می تفکر، پرورش گستردۀ و عدید الگوهای که نمایند. عایی یواهند، ایجاد می که واق ا

  .(1399مشبکی اصفهانی،  یلیلی شجاعی و)بدهند  یاد یکدیگر به

سازد... سازمانی که یادگیری را  واتکین  و مارسیک، سازمان یادگیرنده را سازمانی که ببور مستمر می آموزد و یود را متحول می

سازد. فرایندی که با کار تلفیق شده و به موازات آن در تکاپوست )یانگ، واتکیند ،   به شکلی استراتژیک، کاربردی میفرایندی مداوم و 

 (.33: 1001، 5مارسیک
نسدبت بده دیگدر مددلهای سدازمان       آنهدا مددل  کردندد.   ارائه یادگیرنده سازمان از را یکپارچه ( مدلی1880) مارسیک و واتکین 

یادگیرنده دارای چندی  ویژگی متمای  است. نخست، ای  چارچوب نظری ت ریفی عامع و روش  از سازمان یادگیرنده دارد. دوم اینکده  

گیرنده، ای  چارچوب شامل اب اد یک سازمان یادگیرنده در تمامی سبوح است. سوم، ای  مدل نه فق  به تلفیق اب اد اصلی سازمان یاد

(. 1398کند)رهنورد و همکاران،  پردازی با در نظر گرفت  رواب  یا  بی  آنها با هم تلفیق می بلکه ای  اب اد را در یک چارچوب نظریه

پذیری اید    کند که تا حدود زیادی به قابلیت سنجش چهارم اینکه هفت ویژگی و ب د مهم را به عنوان اب اد سازمان یادگیرنده بیان می

هدای سدازمان    ه کمک نموده و می تواند در تحقیقات سازمانی به کار آید. براساس مبال ات و نظرات واتکین  و مارسدیک، ویژگدی  نظری

، 10، سیسدتم هدای مشدارکتی   8، توانمندسدازی کارکندان  9، یدادگیری تیمدی  1، پژوهش وگفتگدو 0یادگیری مستمریادگیرنده عبارتند از: 

 (.35-31: 1395سبحانی نژاد و همکاران، ) 11و رهبر استراتژیک 11ارتباطات سیستم

                                                 
1 - Neefe 
2 - Olsen, March, Daft, vait & lewit 
3 - Crossan .M., & Guatto .T. 
4 - P. M. Senge  
5 - Yang, Baiyin; Watkins, Karen E.; Marsick, Victoria. J. 
6 - Continuous Learning  
7 - Inquiry and Dialogue 
8 - Team Learning 
9 - Empowering employees 
10 - Collaborative systems 
11 - System Communication 
12 - Strategic Leadership 
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دانشگاه یادگیرنده 1-2
را  فرهنگدی  و اقتصادی، اعتمداعی، سیاسدی   توس ه تواند می که است، نهادی ملتی هر توس ه فرایند در حیاتی نهاد یک دانشگاه

 ویژگدی اساسدی   دو پدژوهش  و آموزشاست.  نهفته پژوهش و آموزش ی نی عمده ف الیت دو در دانشگاه برعسته نماید. نقش تسهیل
دانشدگاه   حیات و پویایی ضام  شده یاد ویژگی دو متقابل تأثیر که م ناست بدی  ای  و کند می پیدا م نا دانشگاه ماهیت که در است

 نو دانش تولید و انتقال آنان وظیفه و هستند عالی آموزش مراک  و ها دانشگاه اصلی های مهره از علمی هیأت که اعضای ازآنجا است.
 (.1391)یارمحمدزاده و دیگران،  کند را ایجاب می دانشگاه در یادگیرنده سازمان های است، بنابرای ، ل وم بکارگیری مولفه برای عام ه
 ندوی   عدالی  آمدوزش  نقدش . شود تغییر نی  دستخوش عالی آموزش سایتار باید که است عوامع، بدیهی شدن تر نوی  با امروزه

 بدرای  مسداعد  ۀزمین نمودن فراهم و گسترش تحقیق (3 دانش ارتقای و ترویج (1 نیاز مورد متخصص انسانی نیروی تربیت (1: شامل
 .(1380زاده و همکاران،  به نقل از عمال همکاران و قورچیان) است کشور ۀتوس 

 محققدان، دانشدجویان، تولیددات    ت داد براساس شایص اکنون هم که دهد می ایران، نشان، ما کشور در دانش و علم تولید رشد
ۀ توسد   لحاظ شایص از کشور که است حالی در ای . داریم قرار آوریفنّ و علم دارای دوم کشورهای گروه در ملی، ما نایالص و علمی

کده   اسدت  کدرده  کسدب  1000 سدال  در را 89ۀ کشدور، رتبد   113 بدی   اسدت، در  آن از بخشی نی  وتفکر یالقیت پرورش که انسانی

  .(1380زاده و همکاران،  به نقل از عمالدهندۀ ض ف کشور در شایص توس ۀ منابع انسانی است )پیریائفی  نشان
چشدم   اهدداف  راسدتای  در که ایران اسالمی دولت عمهوری و فرهنگی اقتصادی، اعتماعی توس ۀ چهارم برنامۀ به توعه با حال

 رشد تثبیت مبانی از پس ب دی برنامه های در و محور دانایی پایدار، اقتصادی رشد گردیده است، استراتژی طراحی ساله بیست انداز
  .(1390است )یالقی،  شده اعتماعی انتخاب عدالت تأمی  و بنیان دانش و پایدار و مستمر اقتصادی، توس ه
 همچنی  و عهان در عالی آموزش سایتار تحوالت در و تغییر و دنیا سبح در مدیریت دانش تحوالت و تغییر به توعه با بنابرای 

 بددو  از کده  هدا  دانشگاه که است ضروری ایران اسالمی عام ه در پایدار رشد به در زمینۀ دستیابی دولت کالن های برنامه به توعه با
 حرکدت  اید   داشته، در دوش به عام ه ف اینده تقاضای به عهت پاسخگویی در را کشور عالی آموزش از سنگینی بار تاکنون تأسیس
 در .کندد  ایفدا  بیسدت سداله   اهداف تحقق عهت در مناسبی کشور، مشارکت اقتصادی توس ۀ علمی و در یود ت ریف نقش با نی  ملی

 (.1380زاده و همکاران،  شود )عمال نگریسته سازمان یادگیرنده رویکرد با دانشگاه به که است ضروری شد ذکر آنچه راستای

دهند تا به نتایجی که  های یود را اف ایش می طور مستمر توانایی ها افراد به هایی هستند که در آن دانشگاههای یادگیرنده  دانشگاه

شوند و افراد چگونگی آمدویت  را   های عم ی ترویج می اندیشه؛ عایی که الگوهای عدید تفکر رشد نمایند موردنظر است دست یابند؛

، 1)فینگدر  شود کند و عملکردش متحول می آموزد، تغییر می زمان می  دگیرنده در طولیا دانشگاهبه ای  ترتیب،  آموزند. به اتفاق هم می

1888: 19.) 

 زیادی اهمیت آموزش عالی عمله سازمان از و ها سازمان برای است اساسی افراد رشد برای یادگیری که همانگونه ترتیب بدی 
 توعده  مورد اییر دهۀ یادگیرنده، در سازمان عنوان به دانشگاه بازسازى براى تالش و «بگیرد یاد تواند مى دانشگاه»که  ایده ای  دارد.
 بهبدود  و دانشدگاه  در تغییر یود، موعب آورد که مى پدید هایىفرصت «اى استادان توس ۀ حرفه» با ایده ای  است. تلفیق گرفته قرار

 است در دانشگاه مشارکتى پژوهش نوعى عنوان محوری، به پژوهش تلفیق، فرایند علوه هاى ای  شوند. یکى از مى دانشجویان یادگیرى
سدازد )بذرافشدان مقددم و     مدى  امکدان پدذیر   را یادگیرنده سازمانى به دانشگاه استادان، تغییر اى توس ۀ حرفه براى فرصت ایجاد با که

  (.1380فیروزیان، 

 تغییدرات  سدرعت  پیچیددگی و  افد ایش  بدا  کده  شود می آنجا ناشی از یادگیرنده های سازمان ها به دانشگاه شدن تبدیل ضرورت
 از گسترده و آگاهی دانش به بیشتری نیاز نتیجه، سازمانها است. در یافته پیرامون، ف ونی محی  به اطمینان واقع نداشت  محیبی، در

دلیدل بریدورداری از ماهیدت    دهند. ای  امر در کشور ما به  تببیق محیبی و تحوالت تغییر با را بتوانند، یود تا محیبی دارند عوامل

باید  مؤسسات آموزش عالی و ها رو، دانشگاه رغم تغییر و تحوالت محیبی پیرامون دارای اهمیت فراوانی است. از همی  اسالمی نی  علی

 (.1380)بذرافشان مقدم و فیروزیان، شوند  متمایل یادگیرنده های اسالمی رویکردهای سازمان به
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های دانشگاه اسالمی و سازمان یادگیرنده را در یدود بده صدورت هم مدان      دانشگاه اسالمی یادگیرنده، دانشگاهی است که ویژگی

ها و...همراه بدا   ها با س ه صدر، وحدت هدف با تنوع رشته داشته باشد به عبارت دیگر، در آن علم و دی ، تالش ایالقی، تضارب اندیشه

بهبود مداوم مورد توعه باشد و همچنی  قدرت، ظرفیت و توانایی تحدول و دگرگدونی یدویش را دارا باشدد     یادگیری مستمر، اصالح و 

  (.1380)بذرافشان مقدم و فیروزیان، 

ارائه مدل دانشگاه اسالمی یادگیرنده که به نوعی توس ه مفاهیم مدیریت عمومی در زمینه مدیریت آموزشی است س ی دارد با 

ری ی و مدیریتی دانشگاه به اثربخشی ای   های برنامه شگاه اسالمی و نظریۀ سازمان یادگیرنده با بازاندیشی در شیوهالهام از رویکرد دان

های  نهاد اف وده و به رفع نواقص سیستم سنتی اداره آن بپردازد. رسیدن به دانشگاه اسالمی یادگیرنده نیاز به تغییر بینش در دیدگاه

همه اعضای دانشگاه وآحاد عام ه نسبت به ای  نهاد دارد که در ای  میان نقش مدیران و اعضای هیئت  مدیران و اعضاء هیئت علمی و

 عوامل سالمت از عمله گفت توان یالصه، می طور بنابرای ، به علمی به علت وظیفه یبیری که دارند بسیار حائ  اهمیت است.
 باشد. آمی ی ای  دو رویکرد و به هم رویکرد دانشگاه اسالمی و سازمان یادگیرندهتواند استفاده از دو  ها در کشور ما می سازمان)دانشگاه(

ظرفیت های الزم عهت باید در سازمان)دانشگاه(ها حال و هوای )عوّ( اسالمی و یادگیری ایجاد شود و همچنی  منظور،  ای  برای

سایت  آماده تغییرات ای  در عهت را دانشگاه(هامحوری در سازمان)دانشگاه(ها ایجاد شود و سازمان) شدن و یادگیری اسالمی

 (.1380)بذرافشان مقدم و فیروزیان،
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 ( مدل دانشگاه اسالمی یادگیرنده1شکل )

 

 

 برخی تحقیقات مرتبط 1-3

تفکّر 

 سیستمی
 و انتقادی 

یادگیری 

 مستمر

 یودنظارتی و
 یودراهبری 

 مسئولیت پذیری
 و کنترل 

 ت یی  سیاستگذاری و
 چشم انداز مشارکتی 

 باال بردن سبح
پژوهش و  

 گفتگو

 روحیه ان باف
 و تجربه گرایی 

 محی  و 
 فرهنگ یادگیری

 ت هد و دلسوزی

 تشویق حس همکاری 
 و یادگیری فردی، 

 گروهی و سازمانی

 ارتباطات سیستمی

رهبری 

 استراتژیک

 آموزش های
 سازمانی 

 ویژگی ها و مؤلفه های 

 دانشگاه اسالمی

 ویژگی ها و مؤلفه های 

 سازمان یادگیرنده
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 یادگیرندده از  سدازمان  لحداظ  از شدیراز  واحدد  اسالمی آزاد دانشگاه بررسی»در تحقیقی باعنوان  (1380زاده و همکاران ) عمال
 سدازمان  عندوان  بده  شدیراز  واحدد  اسدالمی  آزاد که دانشدگاه  است ای  از حاکی تحقیق نتایجپردایتند. « علمی هیأت اعضای دیدگاه

در  00/3میدانگی   بدا  انسانی منابع ب د نظر دارد. از توعه متوس  سبح از ، بیشتر5/3با میانگی   رهبری های ویژگی ب د به یادگیرنده

 با سازمانی فرهنگ ب د نظر دارد. از متوس  توعه سبح از کمتر 95/1میانگی   با سازمانی طرح ب د نظر از دارد و توعه متوس  سبح
 دارد. توعه متوس  سبح از کمتر 10/1میانگی   با استراتژی/مأموریت ب د دارد. نظر توعه متوس  سبح از کمتر 18/1میانگی  

آزمایش مقیاس ظرفیدت یدادگیری در سدازمان و آمدادگی بدرای      »( در تحقیقی با عنوان 1011) 1بس ، کمبرلی، دی. و همکاران

دریافتند که برای انتقال تغییر در نیروی انسانی باید ظرفیت یادگیری در سازمان ایجاد شود تا شدرای   « انتقال تغییر در نیروی انسانی

 برای ایجاد سازمان یادگیرنده مهیّا شود. 

 تبددیل  هوانوردی بدرای  صن ت در ف ال های سازمان آمادگی می ان ارزیابی»( در تحقیقی با عنوان 1398ییراندیش ) شهالئی و
یادگیرندده   بده سدازمان   تبددیل  برای ها مؤلفه بریی یصو  در م نادار شکافیاند که  به ای  نتیجه رسیده« یادگیرنده سازمان به آنها

 وعود دارد.

 بودن بر یادگیرنده آموزشی مدیران کارآفرینانۀ شخصیتی ویژگیهای تأثیر»در تحقیقی به بررسی  (1398)رضوی و همکاران  فالح
 میدان  م نداداری  مدارس، تفداوت  بودن غیرانتفاعی و دولتی ع  عامل پژوهش، به ای  های یافته براساسپردایتند. « مدارس سازمان

 .نشد مشاهده مقایسه مورد سازمان مدارس بودن یادگیرنده
 سدازمان  هدای  مؤلفده  کاربسدت  مید ان  و سدازمانی  ت هد بی  بررسی راببۀ»هدف  با ( پژوهشی1391) یارمحمدزاده و همکاران

 بی  که دهد می نشان تحقیق اند. نتایج داده انجام« اصفهان پ شکی علوم در دانشگاه آموزشی بیمارستانهای بی  مدیران در یادگیرنده
  .دارد وعود م ناداری هنجاری( راببۀ ت هد عقالیی و عاطفی، ت هد مدیران )ت هد سازمانی ت هد و یادگیرنده سازمان کاربست می ان

انددازهای   های یادگیرنده در آموزش عالی: اعمال چشم یلق سازمان»( در تحقیقی با عنوان 1010) 1بوی، هونگ و باروش، یهودا

مربدو  و مناسدب اسدت.    با هدف اعرای مدل پیتر سنگه در مؤسسات آموزش عالی دریافتند که ای  مدل برای ای  بخش، « سیستمی

ال مدل هدای الزم را بدرای     پردازندد، عکدس   هدای یادگیرندده بده ف الیدت مدی      ها با رویکرد سازمان آنها اظهار داشتند که وقتی دانشگاه

 کنند. پیش بینی میپاسخگویی به رویدادها 

تدأثیرات اعمدال سدازمان یادگیرندده روی ت هدد و اثربخشدی سدازمانی بدرای         »( تحقیقی با عندوان  1010) 3چی تی سنگ، چی 

انجام داد. نتایج نشان داد که اعمال سازمان یادگیرنده به عنوان یک عامل پیشدنیاز مهدم   « وکارهای کوچک و متوس  در تایوان کسب

رسد. به عبارت دیگر، اعمال سازمان یادگیرنده و ت هد و اثربخشی سدازمانی راببدۀ    و اثربخشی سازمانی به نظر میبرای ت هد سازمانی 

 ای وعود دارد. مثبت قوی

 

 هدف تحقیق و روش تحقیق -2

 های سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران و اعضاء هیئت علمی دانشگاه مازندران بود. ویژگی هدف پژوهش، بررسی

 تحقیق روش 2-1

با توعه به اینکه تحقیق حاضر به توصیف شدرای  موعدود پردایدت، پدس از     روش اعرای پژوهش در ای  تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود. 

کندد تدا    گیرد که محقق شرح مفصلی ازوضع موعود عمدع آوری مدی   ای  روش هنگامی مورد استفاده قرار مینوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است. 

(. مبال دات توصدیفی آنچده راکده     1393به نقدل از قددمگاهی ،    1استفاده نماید )رئو، بالدبی و ون دال  ها  ح و ت دیل آن شرای  از ای  دادهبرای اصال

 (.1001به نقل از قدمگاهی ،  5هست توصیف وتفسیرمی کند )بست

 جامعه و نمونه پژوهش 2-2

                                                 
1 - Bess, Kimberly D. , Perkins, Douglas D. and McCown, Diana L. 
2 - Bui, Hong; Baruch, Yehuda 
3 - Tseng, Chien-Chi  
4 - Reo, Baldbi & Van Daolen 
5 - J. Best  
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روش انتخداب نمونده تصدادفی    مشغول به یدمت  بودند که حجم نمونه با  1381ل مدیران و اعضاء هیئت علمی دانشگاه مازندران که در سا

  نفر انتخاب شد. 151ای نسبتی به تصادف و متناسب با نسبت مدیران و اعضای هیئت علمی هر دانشکده برابر  طبقه

  ها  ابزارگردآوری داده 2-3

، با هدف بررسی اب اد سازمان یادگیرنده 1(DLOQدرای  پژوهش از پرسشنامه سازمان یادگیرنده استفاده شد. ای  پرسشنامه ) 

را دربرمدی گیدرد و    0تدا   1تنظیم شده است که ازطیف  1880در سال  ای توس  واتکین  و مارسیک سوال با مقیاس رتبه 13در قالب 

/. 98برابر  1کرونباخ ضریب آلفای با پایایی پرسشنامه توس  محققشود.  را شامل می 0و بیشتری  اهمیت عدد  1کمتری  اهمیت عدد 

 بدست آمد.

    ها  روش تجزیه وتحلیل داده 3-3
آوری شده از آمار توصیفی و اسدتنباطی اسدتفاده شدد. عهدت توصدیف آمداری        های عمع دادهدر ای  تحقیق برای ت بیر و تفسیر 

 های آمار توصیفی نظیر: میانگی ، واریانس و انحراف م یار استفاده شده است. تک سؤاالت پرسشنامۀ سازمان یادگیرنده از شایص تک
ای استفاده شد؛ به ای  دلیل که  نمونه تکtآزمون از  در ای  پژوهش یک سوال تدوی  شده است. عهت پاسخ به ای  سوال تحقیق

 .باشد ای می در یک متغیر واحد با مقیاس فاصله ها  ای از اندازه های مستقل از میان عام ه یک گروه نمونۀ تصادفی از مشاهده

 ها یافته -4

 های سازمان یادگیرنده در چه وض یتی است؟ دانشگاه مازندران از لحاظ ویژگی
 

( آمار توصیفی متغیر سازمان یادگیرنده1عدول)  
 

انحراف  tآزمون 

 م یار
بیشینه  واریانس

 نمره
کمینه 

 نمره

سازمان  میانگی 

 یادگیرنده
         ها مولفه

 یادگیری مستمر 1199 01/3 191 310 091/0 181/0 81/3
 پژوهش و گفتگو 1015 11/3 191 110 11/0 11/0 19/1
 یادگیری تیمی 1010 15/3 311 301 010/0 13/0 13/9
توانمندسازی  1801 81/1 188 310 018/0 11/0 50/1

 کارکنان
های  سیستم 1850 3 300 331 019/0 135/0 99/1

         مشارکتی
 ارتباطات سیستم 1800 83/1 191 351 099/0 189/0 51/3
 رهبر استراتژیک 1811 01/3 313 303 018/0 11/0 11/0
 نمرۀ کل 11090 01/3  001/0 119/0 09/5

       
نمودار هیستوگرام ذیل نشان دهندۀ ای  مفهوم است که نمرات اکثراً در میانگی  بیشدتری  فراواندی را دارا مدی باشدند و توزیدع      

ای سدازمان  نمودار از یک توزیع تقریباٌ متقارنی بریوردار است و ای  گویای ای  مبلب است که دانشگاه مازندران از لحداظ ویژگدی هد   

  یادگیرنده در وضع متوسبی است.

                                                 
1 - Dimensions Learning Organization Questionnaire 
2 - Cronbach’s coefficient alphas 
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 گیری نتیجه -1

  

تردیدیوشکگونه هیچعایشود که میاف ودهروزبهروزم اصر، چنانهای درسازمانآناستقرارویادگیرندهسازماناهمیت

رشدباچونآموزش عالیهای است. سازماننگذاشتهداوطلبانه، باقیآور، نه انتخابی ال امراهبردیعنوانبهها سازمانمدیرانبرایرا

اعضداء بده الزمداندش وها آموزش مهارتها سازمانای درآیند. میشمار بهها سازمانپویاتری دارند، ازکاروسرها تحول انسانو

های سازمان یادگیرنده  ویژگیبررسیمنظورپژوهش، بهاست. ای بقای آنها ضروریووحفظعهانیتحوالتوتغییرباسازگاریبرای

 است.گرفتهصورت دانشگاه مازندران در

 یک منظر از دانشگاه مازندران متوس  نمرۀ از حاکی که باشد می 119/0م یار  انحراف با 01/3 سازمان یادگیرنده نمرۀ میانگی 
طرفی،  از باشد. روزاف ون میشدن هر چه بیشتر و  یادگیرنده سمت به دانشگاه ای  حرکت به نشانگر نیاز باشد و می یادگیرنده سازمان

 درون در را دایلی دانش دانش، موانع یکپارچه سازی تواند با انتقال و ( بوده که می110یصو  پژوهش و گفتگو ) در نمره باالتری 
 را در ارتباطات بی  اعضاء واقع باشد که در می (191ارتباطات سیستم ) ب د نمره از ولی از طرف دیگر، کمتری  نماید؛ حذف سازمان
شدود.   گرفته نظر در سازمان در بنیانی ارزش یک به عنوان دانش سازی انتقال و یکپارچه و کسب، یلق که ایجاد ننموده دانشگاه ای 

( 1391( با مبال ۀ حاضر همخوانی دارد. بددی  م ندی کده در تحقیدق نداظم )     1001(، و ذهبیون و یوسفی )1391نتایج مبال ۀ ناظم )

گاندۀ   های سازمان یادگیرنده به توزیع نرمال میل دارد. به عبارت دیگر، واحددهای دانشدگاه آزاد اسدالمی در منداطق دوازده     توزیع نمره
( نشان می1399ه حد وس  دارد. همچنی ، نتایج مبال ۀ ذهبیون و یوسفی )گرایش ب های سازمان آمدوزش و پدرورش    دهد که ویژگی 

های یازمان یادگیرنده انبباق دارد ولی در حیبۀ گروهی انبباق ندارد و بی  میانگی   شهر اصفهان در حیبۀ فردی و سازمانی با ویژگی
ی  فرضی آزمون تفاوت م ناداری وعود دارد. همچنی ، تلقی افراد از سازمان یادگیرنده نید  فقد  در   نمرات سازمان یادگیرنده با میانگ

                                          حیبۀ فردی برحسب سابقۀ تدریس تفاوت م ناداری را نشان داد.
 های ویژگی و (1/59)میانگی  باالتری  دارای مشترك آرمان ویژگی از لحاظ تجارت بانک مدیران( دریافت که 1391کردستانی)

 .دنددا قرار ض یف درحد سیستمی نگرش ویژگیو قبول  قابل درحد عم ی ذهنی، یادگیری های افراد، مدل شخصی های قابلیت

 سدبح آن اسدت کده    آمداره بیدانگر   t وضد یت  اسدت و  متوس  عدد تقریباً برابر با سازمان یادگیرنده میانگی  که ای  به توعه با
 مقددار  بدا  م ندادار  تفاوت متغیر ای  مقدار حاصل که گفت توان می است، لذا صدم 1 سبح از کوچکتر سازمان یادگیرنده داری م نی
 اند. کرده ارزیابی متوس  از بیشتر  را وض یت سازمان یادگیرنده پاسخگویان کلی طور به دارد. متوس 

 آن ومددیریتی  گروهی سایتارهای و سازی باشد، فرایندهای تصمیم تر ب رگ سازمان هرچه که دهند می نشان آشکارا تحقیقات
 سدازمانهای  با مختلف از عهات عالی آموزش مؤسسات سایتار و سازمان ماهیت که گفت توان می کلی طور بود. به یواهد تر پیچیده
 اهدداف  دلیدل  همدی   بده  باشد. می عالی آموزش مراک  از متفاوت کامالً های تجاری شرکت گذاری سیاست دارد. سایتار تفاوت دیگر

دانشگاه مازندران  که گفت باید تحقیق ای  کلی بندی عمع دارد. در ها سازمان سایر به نسبت بیشتری ابهامات عالی مؤسسات آموزش

و دادن واکدنش   رسد ای  سبح برای هماهنگی به نظر می اما باشد می های یادگیرنده در سبح متوسبی سازمان های ویژگی زمینه در

های گوناگون علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اعتماعی، فنداوری و ... کدافی    زمینه مناسب به تغییر و تحوالت سریع عصر حاضر در

حدددداقل میددد ان   1

 یادگیرنده بودن

حددددداکثر میدددد ان  

0بادگیرنده بودن   
3 

نمرۀ متوس  سازمان 

 یادگیرنده

 
 میانگی  01/3 

 بدست

 آمده 
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برای تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده ابتددا بایدد تدوان و ظرفیدت یدادگیری سدازمان را افد ایش داد و اید  امدر بدا ایجداد            نیست. 

پذیر است، همچنی  یادگیری باید توس  یود اعضای سدازمان صدورت    در یادگیری با استفاده از آموزش فراشنایت امکانیودراهبری 

 گیرد و از درون کنترل شود و یودآموزی و یودراهبری در آنها پرورش یابد.

 مراجع

، برای ایجاد دانشگگاه سگا م  اسالمی یادگیرنده: راهکاری دانشدگاه  ، بذرافشان مقدم، مجتبی و فیروزیان اصل، محمود .1

 .1380ماه ، دی اولی  کنگرۀ سالمت دانشگاه ها و دانشگاه سالم

، جزوه درسی نظارت و راهنمایی درآمدی بر مدیریت و نظارت در آموزش عالی و اداره دانشگاههابذرافشان مقدم، مجتبی،  .1

-19شناسی دانشگاه فردوسيی مشي،د، نيملياو اوو تليييلی    آموزشی كارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشكده علوم تربيتی و روان

9911. 

 سگازمان  بگودن  رنگده یادگی بگر  یآموزشگ  رانیمد نانهیکارآفر یتیشخص یها یژگیو ریتاث"فالح رضوی، مدریم،   .3

 .1398، 150-131، صص1شماره  10، تهران: دوره تیترب و میت ل فصلنامه، "مدارس

كارشناسی  پایان نامه ،مشهد براساس مؤ فه های سازمان یادگیرندهبررسی وضعیت مدارس شهر  قدمگاهی، ملمد، .1

 .9939، 19ارشد مدیریت آموزشی دانشكده علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مش،د، ص
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The survey of the learning organization in Mazandaran university from 
administrators and faculty members viewpoints 

Abstract 

This study aimed to investigate the characteristics of a learning organization in this 
university administrators and faculty members have been developed. The learning 
organization components of this research, continuous learning, research and dialogue, team 
learning, employee empowerment, participatory systems, communication systems ,and is a 
strategic leader. This study is a descriptive survey method. The population of this study is 
that all administrators and faculty at the University of Mazandaran 151 subjects using 
proportional stratified sampling method was selected. A questionnaire was used to collect 
data Component of the learning organization questionnaire Watkinz, and Marsik, its 
validity has been confirmed using the validity and reliability using the test bisect 0/98 
respectively. In order to analyze the research hypotheses using deductive statistical 
techniques such as statistical characteristics of single-sample t test was used. Results of the 
study was that, from the perspective of faculty learning organization was confirmed in all 
its components. Mean scores in the Mazandaran University of learning organization 3/01 
with a standard deviation of 0/15 which shows the average score from the perspective of 
Mazandaran University is a learning organization, and indicate the need to move towards 
the creation of an learning organization is desirable. 

Key Words: Learning Organization, Mazandaran University 

 

 


