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 چکیده
ز خرم آباد ا باطباییهای سازمان یادگیرنده در دانشگاه فرهنگیان پردیس عالمه طوهش بررسی میزان کاربست مؤلفههدف اصلی این پژ

ها گردآوری داده باشد، روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوهمی 1394در سال  دیدگاه دانشجویان این پردیس

ست ستفاده شده ااشنامه پرس از  ر مورد استفاده برای گردآوری اطالعات جهت آزمون فرضیه هاباشد؛ ابزااز نوع پیمایشی می و توصیفی

و از  شده است فادهای استگزینه 5باشد و در قالب طیف لیکرت از نوع .پرسشنامه استفاده شده براساس مدل واتکینز و مارسیک می

ر سه سطح فردی، گروهی ارزش گذاری شد. پرسشنامه یادگیرندگان د 5ی هی یک تا تقریب همیشه با نمری تقریبا هرگز با نمرهمحدوده

ایید تستفاده از نظر متخصصین با ااز نوع صوری و گویه بود. روایی ابزار مورد استفاده  43و سازمانی مورد بررسی قرار داده بود و دارای 

. جامعه آماری این فتو مورد تایید قرار گر د حاصل گردید.بو0.81شد و پایایی این پرسشنامه با توجه به ضریب آلفای کرونباخ که 

بوده  نفر 690ها تعداد آن دانشگاه فرهنگیان پردیس عالمه طباطبایی خرم آباد بودند که ی دانشجویان کارشناسی پیوستهتحقیق را کلیه

 واب شدند. نتایج: با تجزیه ی تحقیق انتخنمونه ها برای جامعهنفر از آن 197و با استفاده از جدول مورگان و جدول تصادفی ساده تعداد

ح زمان یادگیرنده در سه سطبه این نتایج دست یافته شد که میزان کاربست مؤلفه های سا  SPSSبا استفاده از نرم افزار ها تحلیل یافته

 ن یادگیرندهسازما ی سه سطحهمه فردی، گروهی و سازمانی از نظر دانشجویان این پردیس در وضعیت نامطلوبی قرار داشت و میانگین

 نمراتی کم تر از میانگین مورد انتظار کسب کردند.

 سازمان یادگیرنده، مدل واتکینز و مارسیککلید واژه: 

 

 



 

 بیان مساَله:مقدمه و 
 موختن چگونهید بر آشود و در آن ضمن تاکسازمان یادگیرنده سازمانی است که درآن یادگیری، نیاز همیشگی کلیه کارکنان تلقی می

 آموختن و جذب و توزیع دانش نو، به خلق و تولید اطالعات و دانش جدید مورد نیاز پرداخته 

 (.1383شود)قهرمانی، ها در و عملکرد متجلی میشود و تمامی این دانشمی

ها را وادار به استفاده از رویکردها و اناند. تغییرات مداوم، سازمنامیده 4، و تغییرات فزاینده3، پویایی2، اطالعات1عصر حاضر را عصر دانش

است که  5کند که بتوانند در مواجهه با تغییرات، آنها را پویا و قدرتمند کند. یکی از این رویکردها، ایجاد سازمان یادگیرندههایی میمدل

رقابتی و پویایی سازمانی است)ستاری و  های پر تالطم و برتریها برای مقابله با محیطهدف آن توانمند سازی مدیران و کارکنان سازمان

 (.1390همکاران، 

های ها، افزایش تعداد فراگیران غیر سنتی، افزایش دانشگاه، افزایش شهریههای دولتیهای مجازی، کاهش حمایتظهور دانشگاه

ها با آن روبرو ی هستند که دانشگاههاهای آموزش، جهانی شدن آموزش، تغییرات تکنولوژیکی از جمله چالشغیرانتفاعی، افزایش هزینه

تواند ها و تغییرات محیطی میها بایستی به این چالش واکنش نشان دهند و عدم انعطاف و واکنش سریع به این چالشهستند. دانشگاه

ها سازگار ین چالشها را با ای این رویکردها که دانشگاه(. از جمله2005و همکاران،  6برای موجودیت دانشگاه خطرناک باشد)فریدمن

های مورد نیاز جهت کند، رویکرد سازمان یادگیرنده است. سازمان یادگیرنده سازمانی است که از طریق خلق و بهبود سریع قابلیتمی

(. سازمان یاگیرنده سازمانی است که در آنها خلق 1995، 7یابد)ویک و لئونهای آینده، به طور مستمر توسعه میدستیابی به موفقیت

های جدید و ابتکار یک کار تخصصی و اختصاصی نیست؛ بلکه یک نوع رفتار همگانی است و هر فرد در آن انسانی خالق و دانش و آگاهی

-شوند و نوآوران پرورش میهای جدید تشویق میهاتفکر، بحث گروهی و کشف نظرات و ایدهدانش آفرین است. در این سازمان

 (.1386و هدایت، ؛ ترجمه روشن 1990یابند)سنگه، 

ی خود سعهتری برای توانس بیششها برای مقابله با تغییرات، توانایی بیشتری دارند و دارای سازمان یادگیرنده در مقایسه با سایر سازمان

 (.1387های متغیر و بی ثبات هستند)عنایتی، در محیط

موَسسات آموزش عالی، مطالعاتی  صورت گرفته است)هویدا و های گذشته، پیرامون استفاده از رویکرد سازمان یادگیرنده در در دهه

(. به عنوان نمونه تحقیق انجام شده در چهار کشور استرالیا، نیوزیلند، انگلستان و آمریکای شمالی نشان داد بین ابعاد 1385همکاران، 

(. همچنین نتایج تحقیقات مختلف 2002، 9اهمبستگی بسیاری وجود دارد)آجیئو 8سازمان یادگیرنده و رویکردهای ارتقای کیفیت آموزش

های سازمان یادگیرنده با عملکرد تحصیلی یادگیرندگان همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد)سونا دهد بین کاربرد موَلفهنشان می

 (.2007، 11؛ وینال میخائیل008، 10براسکو

، جابجایی شغلی کارکنان و 12سازمان یادگیرنده با رضایت شغلیهای دهد که بین کاربرد ویژگیهمچنین نتایج تحقیقات مختلف نشان می

؛ چانگ و 2007، 14داری وجود دارد) کلی و همکاران، دانش و رضایت مشتری( همبستگی مثبت معنی13عملکرد سازمان) عملکرد مالی

 (.2004، 16؛ پاور ودال2007، 15لی

 

                                                           
1 .Knowledge 
2 .Information 
3 .Dynamice 
4 .Changes Growing 
5 .Learning Organizationa 
6 .Feridman & et al. 
7 .Wick & Leon 
8 .Quality of Education 
9 .Avdjieva 
10 .Sevena, brasco 
11 .Vinala michael 
12 .Job Satisfaction 
13 .Financial Performance 
14 .Kelly et al 
15 .Chang, su & Lee 
16 .Power & Waddell 



ر سطح شورمان دهای سازمان یادگیرنده در نظام آموزشی کلفهدهد که وضعیت موجود کاربست موَنتایج تحقیقات مختلف نشان می

؛ پرداختچی و 1380ی، ؛ قهرمان1384؛ محمودزاده، 1387باشد و با وضع موجود فاصله دارد) عنایتی، تر از متوسط میمتوسط و پایین

 (.1385؛ میرقاسمی، 1387همکاران، 

 ند، به منظورکبه میهایی که چارچوب ساختاری جدیدی را تجراز دانشگاه حال با توجه به این که دانشگاه فرهنگیان به عنوان یکی

نبال بررسی دین تحقق به ساَله امباشد. حال با توجه به این افزایش کارایی و توانایی سازمانی، نیازمند تبدیل به یک سازمان یادگیرنده می

 های سازمان یادگیرنده چگونه است؟یژگیاین پرسش محوری است که وضعیت کنونی دانشگاه فرهنگیان از لحاظ و

 

 اهمیت و ضرورت:
ای جدیدی هکه شکل ها پاسخگوی تغییرات سریع محیط اطراف نیست. این تغییرات باعث شدههای قدیمی ادارات و سازمانامروزه روش

 های یادگیرنده به وجود آید.از سازمان همانند سازمان

-الش میتال تغییر ی پیوسته در حبه منظور پاسخگویی به الزامات یک محیط پیچیدههایی که خالقیت و نوآوری برای سازمان

شند. چرا که مند باهای فردی و گروهی در محیط کارشان عالقهکنند، حائز اهمیت بسیار است و مدیران خوب باید به تشویق خالقیت

هایی زمانچنین سا شوند اگرچهطی زمان از صحنه محو می های غیر خالقی بقای هر سازمانی است و سازمانخالقیت و نوآوری الزمه

-ر سیستم میا تغییممکن است در مقطعی از عمر خود در عملیاتی که درگیر آن هستند، موفق باشند ولی سرانجام مجبور به تعطیل ی

 گردند.

 

 اهداف و فرضیات:

  آبادرمفرهنگیان پردیس عالمه طباطبایی خ های سازمان یادگیرنده در دانشگاه: بررسی میزان کاربست مولفههدف کلی

 

 ف جزئی:اهدا

 های سازمان یادگیرنده در سطح فردی دانشگاه فرهنگیانبررسی مولفه -1

 های سازمان یادگیرنده در سطح گروهی دانشگاه فرهنگیانبررسی مولفه -2

 های سازمان یادگیرنده در سطح سازمانی دانشگاه فرهنگیان بررسی مولفه -3

 :فرضیات

ا میانگین برهنگیان  فهای سازمان یادگیرنده در دانشگاه رسد بین میانگین مورد انتظار در بعد فردی کاربست مولفهنظر میبه  -1

 محاسبه شده اختالف معناداری وجود دارد.

ین با میانگن فرهنگیا های سازمان یادگیرنده در دانشگاهرسد بین میانگین مورد انتظار در بعد گروهی کاربست مولفهبه نظر می -2

 محاسبه شده اختالف معناداری وجود دارد.

نگین یان با میااه فرهنگهای سازمان یادگیرنده در دانشگرسد بین میانگین مورد انتظار در بعد سازمانی کاربست مولفهبه نظر می -3

 محاسبه شده اختالف معناداری وجود دارد.

 

 مبانی نظری: 

 بینیپیش قابل غیر و انفراو تغییرات آنها. کنندنمی فرض ثابت آن های پدیده و محیط انها،سازم که بریم می سر به شرایطی در اکنون

. یدنما کنترل و بینیپیش اید،بگش را سازمانی برون و درون محتوای تواندنمی سنتی ایشیوه به مدیریت نگاه این در. اندپذیرفته را جهان

  راکر،د پیتر تافلر، الوین چون یدانشمندان نیاز این اساس بر. دارند نیاز جدید الگویی به ط،شرای این با آمدن کنار و سازش برای هاسازمان

 

 ابن را نوینی پارادیم جدید، نظریات ارائه و مدیریت سنتی مفاهیم در اندیشی باز با  سنگه پیتر و  هندی چارلز زابلوف، شوشانا ، ولش جک

 . یافت شهرت یادگیرنده سازمان عنوان به انجام سر که(  1380 ، زاده ایران) نهادند



 

ت زیر ا با خصوصیایرنده رهای سازمان یادگیرنده نظریات زیادی ارائه شده است. برخی از صاحبنظران سازمان یادگدر مورد ویژگی      

 کنند:تعریف می

زمان ان، کار، سار مورد انسی تفکر و بینش دسازمان یادگیرنده بیش از آن که یک نظریه یا یک مدل سازمانی باشد انعکاس دهنده نوع -

 مدیریت است.

 ارکنان است.کهای آینده رشد و تحول سازمان ی اختصاصانداز روشن و مورد توافق دربارهسازمان یادگیرنده دارای چشم -

ی، فردی، گروه هار سطحچمان در در سازمان یادگیرنده؛ اطالعات در تمام سطوح سازمانی بطور روان جریان دارد و یادگیری بطور همز -

 یابد.میان گروهی و سازمانی تحقق می

 بی و نوآوریآرمان طل یابد و فضای کلی آن مشوق و حامیدر سازمان یادگیرنده، الگوهای نوینی برای گسترش دامنه تفکر رواج می -

 است.

 دهند وش میمانی گستریر تحقق اهداف مشترک فردی و سازهای خود را در مسدر سازمان یادگیرنده، کارکنان به طور مستمر قابلیت -

 اند که چگونه به طور دسته جمعی یاد بگیرند و یاد بدهند.اعضای آن به خوبی آموخته

ند و اازمان متکیسیادگیری  های ارزشیابی عملکرد و رشد ارتقای کارکنان، مستقیماً بر فرآیند یاددهی ودر سازمان یادگیرنده، مالک -

 کنند.ین فرآیندهایی را تقویت میچن

-یمنظر گرفته  شمندی دردر سازمان یادگیرنده، تمامی کارکنان، مشتریان، عوامل محیطی و حتی رقبا به منزله منابع اطالعاتی ارز -

 خشد.بن ا ساماها، فرآیند بهبود مستمر سازمان رتوان دانش زیادی را از آنان گرفت و با اتکای به این آموزششوند که می

 ردند.گا موجب میشوند و ارتقای سطح کمی و کیفی رها به سرعت وارد فرآیندهای عملیاتی میدر سازمان یادگیرنده، آموخته -

-ی میمنابع انسان اری در توسعهگذهای خود را سرمایهگذاریترین سرمایهترین و دور اندیشانهترین، پر بازدهسازمان یادگیرنده ضروری -

 داند.

 ند.کمباهات می س غرور وسازمان یادگیرنده دارای کارکنانی شاد، امیدوار و بلند پرواز است که از عضویت خود در آن سازمان احسا -

 

 :پیشینه تحقیق

 آمده پدید ریتیمدی هایاندیشه در یادگیرنده سازمان موضوع طرح دلیل به است که موجی دهنده نشان پژوهش پیشینه فشرده مرور

 . است

 وان تحقیقیلئون عن های سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل بر اساس مدل ویک وبررسی میزان کاربست ویژگی

ز وری شده حاکی اآهای جمع دهد که تحلیل داده( انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می1390است که توسط ستاری و همکاران)

طلوب در مود و وضع داری بین وضع موجشود و تفاوت معنیازمان یادگیرنده در حد کمتر از متوسط اجرا میهای سآن است که ویژگی

 های سازمان یادگیرنده وجود دارد.میزان کاربرد ویژگی

سط ه تواست ک ان تحقیقیدانشگاهی عنوها و مراکز پیشهای سازمان یادگیرنده با خالقیت و نوآوری دبیران دبیرستانرابطه مولفه

یت و یرنده با خالق( انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که:)الف( بین سازمان یادگ1391احسانی اقدسی و سیدعباس زاده)

ی دبیران ا خالقیت و نوآوربهای سازمان یادگیرنده دار وجود دارد.)ب( بین مولفه. رابطه مثبت معنی/99نوآوری دبیران در سطح اطمینان

-، توان پیشبلیت شخصیهای یادگیری تیمی و قاهای سازمان یادگیرنده، مولفهدار وجود دارد.)ج( از بین مولفهثبت معنیهمبستگی م

 بینی متغیر خالقیت و نوآوری را دارند.

ی وم پزشکه علدانشگا های آموزشیهای سازمان یادگیرنده در بین مدیران بیمارستانبررسی بین تعهد سازمانی و میزان کاربست مولفه

ی ه: میانگین نمرهک دهد( انجام شده است. نتایچ این تحقیق نشان می1389اصفعان عنوان تحقیقی است که توسط یعقوبی و همکاران)

عیار( بوده انحراف م 8/10)8/60ی تعهد سازمانی در بین مدیران انحراف معیار( و میانگین نمره 5/18) 5/59سازمان یادگیرنده

 است. 

 

 



 

ون با کمک آزم نجاری(به طور کلی بین میزان کاربست سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی مدیران)تعهد عاطفی، تعهد عقالیی، تعهد ه

 داری وجود دارد.ی معنیآزمون آماری پیرسون رابطه

های ر بیمارستانهای سازمان یادگیرنده ددهد که میزان کاربست مولفه( نشان می1389نتایج تحقیقات یعقوبی و همکاران)

ران آموزشی انی مدیهای سازمان یادگیرنده و تعهد سازمآموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حد متوسط و میزان کاربست مولفه

 داری وجود دارد.دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطه معنی

قطع راههنمایی می وضع موجود ابعاد سازمان یادگیرنده در مدارس ( درباره1389نتایج تحقیقات بنی سی و ابراهیم لهمه)

ز اتر ی پایینکر سیستمهای الگوهای ذهنی و تفی چهار شهر تهران حاکی از آن است که وضع موجود سازمان یادگیرنده در مولفهمنطقه

 د.باشسط میمتوسط و باالتر از متوانداز مشترک در حد های مهارت شخصی، یادگیری تیمی و چشمحد متوسط بود، ولی مولفه

براساس مدل « ههای سازمان یادگیرنده در یک سازمان یاددهندمطالعه ویژگی»( با عنوان1384نتایج تحقیقات رسته مقدم)

وضعیت  ار بوده، بابرخورد های سازمان یادگیرندهویک و لئون حاکی غاز آن است که سازمان مورد بررسی به میزان خیلی پایینی از ویژگی

 مطلوب فاصله زیادی دارد.

 حاکی از آن است ( در دانشگاه ارومیه که براساس مدل ویک و لئون انجام گرفته1387نتایج تحقیقات پرداختچی و همکاران)

د عار تمام ابدارومیه  شود و بین وضع موجود و مطلوب دانشگاههای سازمان یادگیرنده در حد کمتر از متوسط اجرا میکه تمام مولفه

 داری وجود دارد.سازمان یادگیرنده تفاوت معنی

های فهز آن است که مولا( در دانشگاه شهرکرد بر اساس مدل سنگه از سازمان یادگیرنده نیز حاکی 1388نتایج تحقیقات بهرامی سامانی)

ر دو هگردد و در جرا میر از متوسط اهای دولتی کمتر از توسط و  در دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد یشتسازمان یادگیرنده در دانشگاه

 دانشگاه وضع موجود با وضع مطلوب فاصله دارد.

 یت آموزش در موسساتهای سازمان  یادگیرنده و بهبود کیفدهد که بین مولفه( نشان می1385نتایج پژوهش یارمحمدزاده و همکاران)

 داری وجود دارد.آموزش عالی ارتباط مثبت معنی

-ولفهیادگیرنده بودن م های مورد مطالعه، از نظر میزان( حاکی از آن است که دانشگاه2005لعات تطبیقی لینگ سی)نتایج تحقیقات مطا

 باشد.های سازمان یادگیرنده در سطح مطلوبی میی مدیریت دانش نسبت به سایر مولفه

« وزش عالیعلمی در آم و بالندگی اعضای هیاُت ی بین سازمان یادگیرنده و رشدبررسی رابطه» ( در پژوهش خود با عنوان2004ساینیه)

یادگیرنده  سازمان ی خویش نسبت به اصولبه این نتیجه رسید که اعضای هیاُت علمی اهمیت بیشتری را به فاکتورهای رشد و توسعه

 دهند.نشان می

 و اند کرده و اعتباریابی توسعه ار یادگیرنده مانساز از بعدی چند گیری اندازه گانه،ابزار هفت ابعاد به توجه ( با2004واتکینز و همکاران)

 و سازمانی فرهنگ زمینة در مختلف انجام تحقیقات برای مبنایی پرسشنامه . ایندان نامیده 1 سازمان یادگیرنده ابعاد پرسشنامة را آن

 .است گرفته قرار سازمان یادگیرنده

 فناوری ایعو صن بانکی مؤسسات در سازمانی فرهنگ سنجش منظور را به مارسیک و واتکینز ( مدل2010جمالی و همکاران)

 یادگیرنده سازمان مدل انةگ های هفت مؤلفه از یک هر میزان آمده دست به نتایج اساس بر.اند برده کار به لبنان کشور در (IT) اطالعات

 رهبری بعد و نمره نکمتری مشترک دیدگاه به جانب کارکنان توانمندی بعد میان، این در .دبو متوسط از حد باالتر بانکی مؤسسات در

 به بخش نسبت ها آن متوسط همچنین و ابعاد از یک هر های ، نمره IT بخش در.  دادند اختصاص خود به را نمره راهبردی بیشترین

 جانب به انارکنک بعد توانمندی و نمره بیشترین شنود و گفت تشویق و بعد پرسشگری بخش، این در داشتند.  بهتری وضعیت بانکی

 حاکی گانه هفت های مؤلفه از یک هر در ITو بانکی بخش دو های نمره مقایسة .دادند اختصاص خود را به نمره کمترین مشترک دیدگاه

ازمان س یک سمت به حرکت میزان و سازمانی خصوص فرهنگ در لبنان کشور در بخش دو این بین داری تفاوت معنی وجود از

 .است یادگیرنده

 در مختلف سازمان چهار و کارکنان سرپرستان مدیران، ادراک (،2010آمریکا که توسط ولدی و همکاران) در قیتحقی در

 حاکی تحقیق این تایجن .تاس شده مقایسه و بررسی و مالی دانشی عملکرد بعد دو و مارسیک و واتکینز سازمان یادگیرندة ابعاد خصوص

 داری معنی تفاوت رسیمورد بر گانة هفت ابعاد خصوص در )کارکنان و مدیران، سرپرستان( گروه سه این های دیدگاه بین که است از آن

  دارد؛ وجود



 

 از بیشتر مدیران یها نمره میانگین سازمان یادگیرنده، یک موفقیت از کارکنان و مدیران درک میزان از لحاظ که صورت بدین

 دانشی، میانگین عملکرد دبع در و کارکنان و سرپرستان از مدیران بیشتر های نمره میانگین مالی، عملکرد بعد در .آمد به دست کارکنان

 بعد جز به بررسی، مورد ابعاد لحاظ از مختلف های سازمان بین نتایج از دیگری اساس بخش بر. است کارکنان از بیشتر مدیران های نمره

  دارد. وجود داری معنی مداوم، تفاوت یادگیری های فرصت خلق

 تمایل خصوص در نکارکنا ادراک منظور ارزیابی به مارسیک و واتکینز مدل از (،2011دیگری توسط آوستی و گوبتا) قتحقی در

دو  این بین قیقتح نتایج اساس بر .است شده یادگیرنده استفاده سازمان به شدن تبدیل برای هندوستان تولیدی خدماتی و مؤسسات

  .ندارد وجود تفاوتی بررسی مورد ابعاد لحاظ از مؤسسه

 مؤسسات آموزش در دانش عملکرد و )نهادی( سازمانی های یادگیرنده، ویژگی سازمان ابعاد رابطة( 2006کومار و همکاران)

 نتایج. اند کرده ران بررسیمدی دیدگاه از مارسیک و واتکینز یادگیرندة سازمان پرسشنامة ابعاد از استفاده با را مالزی در خصوصی عالی

 و مثبت رابطة تمؤسسا این شده در ادراک دانشی عملکرد و یادگیرنده سازمان گانة هفت بین ابعاد که دهد می نشان ایشان تحقیق

 رابطة راهبردی رهبری و یادگیری و تسهیم خلق نظام ایجاد گروهی، یادگیری بعد سه گانه، هفت میان ابعاد ازد. دار وجود داری معنی

 و تدریس به تعهد و نهادی و ای حرفه توسعة تعهد به متغیرهای سازمانی، های ویژگی میان از. تندداش متغیر وابسته با تری قوی

  .خصوصی دارند آموزشی مؤسسات عملکرد بر بیشتری تأثیر یادگیری اثربخش

 ندهیادگیر میزان سنجش به منظور مارسیک و واتکینز مدل های مؤلفه (،2006دیگری توسط دیموک و همکاران) مطالعة در

 و مدیران های نمره میانگین بین که دهد نشان می تحقیق نتایج .است شده استفاده استرالیا در تولیدی متوسط های شرکت بودن

 از( 4این از یک هر برای شده محاسبه های میانگین اساس بر .دارد وجود زیادی تفاوت گانه هفت های مؤلفه از یک هر در مورد کارکنان

 آخر رتبة در )6 از( 3/5میانگین با مشترک دیدگاه جانب به اعضا توانمندسازی و1 میانگین با راهبردی رهبری ها ؤلفهم / اول رتبة در )6

 یادگیری پیرامون، محیط با ارتباط سازمان یادگیری، تسهیم و خلق نظام ایجاد مداوم، های یادگیری فرصت خلق. تاس گرفته قرار

 .دارند قرار ششم تا دوم های بهرت در شنود و و گفت پرسشگری و گروهی

 ملی بدنی، کمیتة تتربی سازمان سه در را مارسیک و واتکینز سازمان یادگیرندة ابعاد خود تحقیق در( 2008صفری و همکاران)

 مدل ةگان هفت ابعاد بین که آن است از حاکی ایشان تحقیق . نتایجدانکرده مقایسه با یکدیگر پرورش و آموزش بدنی تربیت و المپیک

سازمان  ابعاد تمامی رد سازمان سه هر سوی از شده های کسبنمره و ندارد وجود داریمعنی تفاوت سازمان این سه در یادگیرنده سازمان

 د.نیستن یادگیرنده سازمان مذکور های سازمان است که این بیانگر نتایج این است. میانگین از کمتر یادگیرنده

 یک مارسیک و واتکینز .است )1996 (17مدل واتکینز و مارسیک است، قرار گرفته مختلف تحقیقات نجاما مبنای که هاییمدل از یکی

 می یاد مداوم طور به که کنند می سازمانی معرفی را یادگیرنده سازمان مفهوم ها، آن. اند کرده یادگیرنده ارائه سازمان از یکپارچه مدل

 آرمان یک حول افراد رود، می کار به فرایندها راهبردی در طور به مداوم یادگیری نی،سازما چنین در د.ده تغییر می را خود و گیرد

 و ایجاد محصوالت برای خود نوبة به که کنندمی تولید جدیدی و دانش دهندمی تغییر را خود پیرامون محیط شوند،می مشترک همسو

 در که است سازمانی سازمان یادگیرنده معتقدند مارسیک و واتکینز . رودمی کار به نیازهای مشتریان کردن برآورده برای نوین خدمات

 و تحول توانایی و ظرفیت قدرت، و سازمان دارد جریان مستمر بهبود و اصالح به دستیابی برای و مداوم پیوسته طور به یادگیری آن

  را داراست.  خویش دگرگونی

 سازمان یک رسازمانی د و تیمی فردی، سطح سه در هم به مرتبط اما بعد متمایز هفت به خود مدل قالب در مارسیک و واتکینز

سازمان  یک های ویژگی د،ش گفته آنچه به توجه با .است آمده 1 جدول در ها آن از یک ابعاد هر و سطوح این .اندکرده اشاره یادگیرنده

 :است زیر شرح به مارسیک و واتکینز مدل در یادگیرنده

 یادگیری منظور به هایی فرصت آوردن وجود به برای سازمان از تالش است عبارت: مداوم یادگیری های فرصت خلق  .1

 سازمان؛ درون در افراد تمامی دائمی و مستمر

 جانب به انکارکن توانمندسازی تیمی سازمانی یادگیری شنود گروهی و گفت و پرسشگری مداوم، یادگیری های تفرص خلق فردی

 راهبردی رهبری پیرامون، محیط با سازمان ارتباط یادگیری، هیمتس و خلق نظام مشترک، دیدگاه
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 آزمایش و خورددریافت باز پاسخ، و پرسش فرهنگ آوردن وجود به برای تالش سازمان از است عبارت شنود: و گفت و پرسشگری . 2

 سازمان؛ در تجربیات

 در افراد اهیهمر و حس همدلی همکاری، روحیة ایجاد برای سازمان تالش از عبارت است: یگروه یادگیری و همکاری حس . تشویق3

 سازمان؛

 گرفتن و جمعی شو بین تفکر یک به دستیابی برای سازمان تالش از است عبارت :مشترک دیدگاه جانب به کارکنان . توانمندسازی4

 مطلوب؛ موقعیت سمت حرکت به منظور به یکدیگر از بازخورد

 انتقال همچنین و اید افرادعق و نظر به دستیابی در توفیق منظور به سازمان این ویژگی، قالب در: ییادگیر تسهیم و خلق نظام ایجاد . 5

 را غیررسمی و یرسم های و همایش ها بولتن الکترونیک، اعالنات تابلوهای قبیل از های خاصی سیستم ها آن به دانش و اطالعات

 کند؛ می اجرا و طراحی

 داشتن به افراد و تشویق خارجی و داخلی محیط با متقابل رابطة ایجاد برای قالب، سازمان این در مون:پیرا محیط با سازمان . ارتباط6

 کند؛ می تالش فراگیر و اندیشیدن جامع و وسیع دید و باز تفکری

 ایجاد برای دانش و ریادگیفرایند ی از استفاده بر مبنی راهبردی تفکری از آن برخورداری رهبران برای سازمان تالش راهبردی: . رهبری7

 است.  توسعه و بهبود سمت به هدایت آن و سازمان در تغییرات

این  قابلیت سنجش به زیادی حدود تا اند،شده بیان سازمان یادگیرنده های ویژگی عنوان به که مهم، بعد هفت  ذیریپ  کمک نظریه این 

یم و کنندمی دآین شمار به سازمانی تحقیقات مهمی در گام توانند  

 روش شناسی:
باشد و جهت گردآوری اطالعات مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع پیمایشی می

ی از گیراند که با استفاده از نمونهآباد تشکیل دادهجامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیش عالمه طباطبایی خرم

( 2003، 18واتکینز و مارسیکاند. در این تحقیق از پرسشنامه سازمان یادگیرنده)نفر انتخاب شده197ایی به تعدادجدول مورگان، نمونه

ایم. بعد فردی، گروهی و سازمان مورد بررسی قرار داده 3باشد. نپرات جامعه نمونه را درتا می43های آن استفاده شده است. تعداد گویه

های حاصل را با گزاری شده است. دادهای درآمده است و از تقریباً هرگز تا تقریباً همیشه نمرهگزینه5امه در قالب طیف لیکرت پرسشن

 در دو بعد توصیفی spssافزار استفاده از نرم

ایی( مورد تجزیه و تک نمونه "تی") جدول توزیع، تعداد، میانگین، انحراف استاندارد و میانگین خطای استاندارد ( و استنباطی) آزمون 

. را دارد( پرسشنامه /7ایم. اعتبار این پرسشنامه تحقیق از نوع صوری و پایایی آن) با توجه به آن که ضریب کرونباخ باالیتحلیل قرار داده

 باشد که قابل قبول است.. می/83به میزان
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 ها:یافته
 آمار توصیفی -الف

 شناسی متغیرهاصیفی جمعیت(: آمار تو1جدول شماره)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رح شرکت کردند. از طی پژوهش در این نفر به عنوان نمونه 197از مجموع دانشجویان دانشگاه مورد مطالعه براساس سرشماری تعداد 

 نظر متغیر ده است. از( بورشته) علوم تربیتی، ادبیات فارسی، الهیات، تاریخ، زبان انگلیسی و مشاوره 6نظر متغیر رشته تحصیلی شامل 

 باشد.( می94، 93، 92، 91سال)4محل سکونت) بومی و غیر بومی(. و از نظر متغیر سال تحصیلی شامل 

 ها:آمار توصیفی داده

 جدول پراکندگی نمونه ها: (2جدول شماره)

 میانگین خطای استاندارد انحراف استاندارد میانگین تعداد  

 05754. 80559. 2.3666 196 بعد فردی سازمان یادگیرنده

 06203. 86847. 2.3605 196 بعد تیمی سازمان یادگیرنده

 05663. 79280. 2.4853 196 بعد سازمانی سازمان یادگیرنده

 

 آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی

 درصد تجمعی درصدمعتبر درصد فراوانی  

 رشته

 64.3 64.3 64.3 126 علوم تربیتی1

 70.9 6.6 6.6 13 ادبیات فارسی 2

 72.4 1.5 1.5 3 الهیات 3

 87.2 14.8 14.8 29 تاریخ 4

 88.3 1.0 1.0 2 زبان انگلیسی 5

 100.0 11.7 11.7 23 مشاوره و راهنمایی 6

   100.0 100.0 183 جمع 

 62.8 62.8 62.8 123 بومی 

 100.0 37.2 37.2 73 غیربومی سکونت

   100.0 100.0 196 جمع 

 91 74 37.8 37.8 37.8 

 92 45 23.0 23.0 60.7 

 88.8 28.1 28.1 55 93 ورودی

 94 22 11.2 11.2 100.0 

   100.0 100.0 196 جمع 



 

 

ا شنامه ماین که پرس وجه بهایم، و با تهمانطور پیداست سازمان یادگیرنده را در سه سطح )فردی، تیمی و سازمان( مورد بررسی قرار داده

تر نگین مورد انتظار پایینسطح از میا3باشد، میانگین هر سه متغیر در هر می 3در قالب لیکرت درآمده است و میانگین مورد انتظار ما 

 باشد.می

 

 آمار استنباطی (:3جدول شماره )

 جدول آزمون تی تک نمونه ای

  

 3ارزش آزمون =

T 

درجه 

 سطح معنی داری  آزادی

تفاوت 

  میانگین

 0.95صله اطمینان فا

 حد باال حد پایین

 5200.- 7469.- 63344.- 000. 195 11.008- بعد فردی سازمان یادگیرنده

 5171.- 7618.- 63946.- 000. 195 10.308- بعد تیمی سازمان یادگیرنده

 4030.- 6264.- 51467.- 000. 195 9.088- بعد سازمانی سازمان یادگیرنده

 

 مزبورفرضیه  دهد کهیمهای سازمان یادگیرنده در سطح فردی دارد نشان فرضیه اول که داللت بر بررسی اجرای مولفه مربوط بهتحلیل 

و میانگین محاسبه   (-63344.( ، تفاوت میانگین )000.ی )( ،  سطح معنا دار195(، درجه آزادی )-11.008)Tبا توجه به میزان 

 تایید می شود. 2.36شده 

ه مزبور با د که فرضیدههای سازمان یادگیرنده در سطح تیمی دارد، نشان میبه فرضیه دوم که داللت بر اجرای مولفهمربوط  تحلیل 

و میانگین محاسبه شده  (-63946.(،  تفاوت میانگین)000.(، سطح معناداری)195(، درجه آزادی)10.308)Tتوجه به میزان 

 ( تایید می شود.2.36)

ا ضیه مزبور بد که فردههای سازمان یادگیرنده در سطح سازمان دارد نشان میوم که داللت بر اجرای مولفهمربوط به فرضیه س تحلیل

و میانگین محاسبه شده)  (-51467.(، تفاوت میانگین)000.(، سطح معناداری)195(، درجه آزادی)-9.088)Tتوجه به میزان 

 ( تایید می شود.2.48

 

 نتایج و پیشنهادات:

شده است و  ت تاییداز نتایج باال مشخص است فرضیه اول ما که بررسی مؤلفه های سازمان یادگیرنده در بعد فردی اسهمان طور که 

م صت های فراهد که فرهای سازمان یادگیرنده در بین دانشجویان در وضعیت نا مناسبی است، لذا پیشنهاد می شومیزان کاربست مؤلفه

شویق و تاز دارند و آن نی حث و تبادل نظر و همچنین یادگیری مهارتهایی که برای انجام وظایف بهشود که افراد به یاد گیری مداوم و ب

 ترغیب شدن به پرسش و حفظ احترام و اعتماد به دیگران بپردازند.

ده است، اشد تایید شبتیم می های سازمان یادگیرنده در سطح گروه یای دوم ما که بررسی مولفهبا استناد به نتایج به دست آمده فرضیه  

د د گروه ایجاری در افرای همکاهایی برای انجام کارهای گروهی به منظور همکاری تیمی و تقویت روحیهشود که فرصتلذا پیشنهاد می

 شود.

و دارای ی سوم ما که بررسی مؤلفه های سازمان یادگیرنده در سطح سازمان تایید شده است بااستناد به نتایج به دست آمده فرضیه 

وضعیت نامطلوبی می باشد، لذا ما باید شرایطی فراهم کنیم که ارتباطات ما با سازمان دو طرفه باشد تا افراد قادر باشند اطالعات مورد 



 

 پذیری و تفکر جهانی رانیاز خود را در هر زمان و مکان کسب و به روز کنند، لذا سازمان باید افراد مبتکر و خالق و دارای قدرت ریسک

 شناسایی کند تا آن چه را فرا گرفته اند را در اختیار سایر افراد سازمان قرار دهند . 
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