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 چکيده

ای نو و جدید باعث تحوالت پدیده ،یادگیرنده سازمانی و به تبع آن ایجاد سازمانیادگیری 
موفقیت  ۀاز عوامل عمدشده است. اخیر مطرح  ۀسه ده که در شودمی سازمانعمده در هر 

هدف  ی یادگیرنده است.هاسازمان ی یادگیری درهاویژگیاستقرار ی امروزی هاسازماندر 
پژوهش، سنجش وضعیت آمادگی دانشگاه علوم پزشکی ایران برای تبدیل شدن به این 

نوع  پژوهش از .استمدل سیستمی مارکوارت  ۀگانی یادگیرنده بر اساس عوامل پنجسازمان
مارکوارت است. با توجه به وسیع  ۀپرسشنام ی آن،هادادهتوصیفی پیمایشی و ابزار گردآوری 

تصادفی  گیرینمونهنفر از کارکنان بر اساس روش  831نفر(،  8241آماری ) ۀبودن جامع
ت علمی و کارشناسان ئشده انتخاب شدند. پرسشنامه میان مدیران، اعضای هییبندطبقه

برای شناختی پژوهش از آمار توصیفی و ی جمعیتهادادهشد. برای تحلیل  دانشگاه توزیع
میزان آمادگی  که دهدمیتحقیق نشان نتایج . شودمیاز آمار استنباطی استفاده  هافرضیه آزمون
 ( و10/4)با میانگین  اوریفنّ (،42/4)با میانگین  پویایی یادگیری ۀسه مولف ۀبر پای

و  (08/3با میانگین ) مؤلفه مدیریت دانش دو( است و 14/4یانگین )با م توانمندسازی افراد
تحقیق در سطح  ۀگانپنجی هافرضیهبنابراین،  ؛( است14/4)با میانگین  یسازمانتحول 

از این رو، دانشگاه علوم پزشکی ایران که مسئولیت  ؛پذیرفته نشدداری پنج درصد امعن
یادگیرنده  سازمانی هاویژگی ،یسازمانلحاظ  آموزشی و یاددهندگی دارد، در حال حاضر، از

 یادگیرنده ضعیف است.  سازمانرا ندارد و میزان آمادگی آن برای تبدیل شدن به 
 

رویکرد سیستمی تبدیل شدن به  یادگیرنده، سازمانی، سازمانیادگیری  کليدی:واژگان 
 مدیریت دانشیادگیرنده،  سازمان
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 مقدمه
ناوری شدن و فّجهانی ۀبر پایات عمده در محیط کار ، تغییر48اول قرن  ۀدر طی ده
منظور انطباق  در خود تحوالت مهمی را به است ساخته را وادار هاسازمان، اطالعات

ی دایناسوری عظیم با مغزهای هاسازماندر این دنیای نوین ایجاد کنند.  ءو حفظ بقا
دوام بیاورند. جدید  در قرن توانندمیکوچک که در قرن بیستم رشد یافتند، دیگر ن

یادگیری  ۀبر پای ءی، به سرعت در حال تبدیل شدن به اصل بقاسازماناصل تنازع بقای 
ی بستگی دارد. با سازمانبه یادگیری فردی و  است. موفقیت در بازار امروز کامالً

 (.8313که چگونه باید فراگیرند )نجف بیگی،  دانندمیوجود این، بیشتر افراد ن
بگیرند که در محیط پر از  ی باید یادسازمانهای افزایش قابلیترای ب هاسازمان

اوری، تغییرات اجتماعی گسترده و رقابت های سریع فنّمی، پیشرفتئهای داادغام
 (.4004به نقل از مارکوارت،  0004، 8گاروین) طور موفق عمل کنند فزاینده، به

ست و عمالً بسیاری از هاازمانسمدیریت  ۀیادگیرنده، رویکرد جدید در زمین سازمان
گذشت بیش از  رغمبه ی سنتی مدیریت را به چالش کشیده است اما هاشیوهاصول و 

ی مبهم بسیاری در هاجنبهدو دهه از طرح آن به دلیل عمق و وسعت بسیارش هنوز 
 نیازمند تحقیقات بیشتری است. آنهااین ایده وجود دارد که آشکارسازی 

 کرده مطرحی را سازمانیادگیری  هایاستقرار خصیصهکه است  ایران کشوری 
، کندمیی یادگیرنده در سراسر کشور آغاز هاسازمان ۀو سفرش را برای توسع است

 از: نداموارد مهم و جالبی رخ داده است که عبارت
 ،انداز ملی ایرانتصویب سند چشم 
  ،ایرانیی هاشرکتی برای سازمانملی و تعالی  وریبهره ۀتعیین جایز 
 ،شهید رجایی ۀساالن ۀبرگزاری جشنوار 
 ،های ایزوی ایرانی متقاضی دریافت انواع مختلف گواهینامههاسازمانافزایش تعداد  
 ریزیبرنامهی، سازمانی هاسیستمی ایرانی در اجرای هاشرکت ۀقابلیت فزایند 

 ،مهندسی مجدد فرایندهای کاری مختلف و راهبردی
 ،ی ایرانیهابانکو  هاسازمان، هاشرکت سوی ازشاخص رضایت مشتری   
اوری مانند اینترنت ی فنّهاپیشرفتی ایرانی از هاسازمانی بسیاری از مندبهره 

 ،و اینترانت
                                                                                                                           
1. Garvin  
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  .کارآفرینی ۀتوسعی کارآفرین، آموزش و هاشرکت ۀتوجه ویژه به توسع 
ی به قابلیت و ابتکارات مزبور، بستگ هافعالیتموفقیت هر یک از این  ،به هر حال

 سسات ایرانی دارد.ؤو م هاسازمان، هاشرکتی سازمانیادگیری 
یی یاددهنده و دانشگر از این امر هاسازمان در نقشنیز  هادانشگاهدر این بین 

نیازمند یادگیری از محیط  هاسازمان نظیر دیگر ءبقا برای استمرارنیستند و  امستثن
یی است که هاویژگیمر مستلزم وجود تحقق این ا شان هستند.داخلی و خارجی

 در هاویژگییادگیرنده تبدیل کند. بررسی چگونگی این  سازمانرا به یک  سازمان
 سازمانو ارزیابی میزان آمادگی آن برای تبدیل شدن به  ی کشورهادانشگاه یکی از

 اصلی پژوهش است. ۀلئیادگیرنده مس
نگرش  ؛مد داردای انسانی کاردر تربیت نیرو ایعمدهدانشگاه نقش این  ندچهر
یادگیری وجود ندارد و  ۀریزان دانشگاه در زمینای در بین مدیران و برنامهیافتهسازمان
 ل زیر مواجه است:ئبا مسا

و وضعیت پویایی  یادگیرنده سازمانی هاویژگیو  هاشاخصروشن نبودن  
 ،یادگیری
 ،اوری اثربخش در دانشگاهفنّ کارگیریبه عدم 
 ،برای تبدیل شدن به فردی یادگیرندهتوانمندسازی افراد  ۀنحوبا  ناآشنایی 
لگوی یادگیری اظرفیت درونی دانشگاه برای استقرار  هدایت ۀنقشنداشتن  
 ،و نظام مدیریت دانشی سازمان

به که  اندکردهیادگیرنده تعاریف متعددی ارائه  سازماننظران برای مفهوم صاحب
 : زیمپردامی اهآناز بررسی تعدادی 

تمر ظرفیت خود را طور مس هی که بسازمانیادگیرنده را  سازمان( 8110) سنگه
 سازمان( 8118از نظر هوبر) .کندمی، تعریف دهدمیاش افزایش برای خلق آینده

. سازدمیو عملکردهایش را متحول  کندمیتغییر  آموزد،یادگیرنده در طول زمان می
باط، ی یادگیرنده است که بتواند از طریق فرایند ارتسازمانادعا کرد که  توانمیزمانی 

یادگیرنده را  سازمان( 8113) داجسون بهبود بخشد. رفتارهایش را تغییر و ۀدامن
ی کمک سازمانکه با ایجاد ساختارها و راهبردها به ارتقای یادگیری  داندمیی سازمان

طور مستمر  هو بست ااعضای خود را آسان ساخته  ۀی که یادگیری همسازمان. کندمی
گیرنده یاد سازمان( از 8111تعریف پدلر)، سازدمیخویشتن را دگرگون و متحول 
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 سازمانایجاد »خود تحت عنوان  ۀدر کتاب ارزند (4004مارکوارت ) است.
 سازمانه کرده است. به موجب این تعریف، ئتعریف نسبتاً جامعی ارا «یادگیرنده
و دائماً خودش  گیردمیدرت و به صورت جمعی یاد ی است که با قسازمان ،یادگیرنده

ی به نحو بهتری سازمجموعهکه بتواند با هدف موفقیت  دهدمیرا به نحوی تغییر 
در زیر به طور  .(8314)محمد بخش،  ی، مدیریت و استفاده کندآورجمعاطالعات را 

 :شودمیه ئگرفته در داخل و خارج از کشور اراصورتی هاپژوهشمختصر 
 آمادگی میزان بررسی به 8312 سال در خود تحقیقات در زادهمجتبی محمود سید
 یادگیرنده سازمان به شدن تبدیل برای کشور یهااستان پرورش و آموزش سازمان
 پنج شامل که است کرده استفاده سنگه مدل از تحقیق این برای ی. واست پرداخته

 تفکر و تیمی یادگیری شترک،م آرمان ذهنی، هایمدل شخصی، یهاقابلیت :اصل
 سازمان در را یک هر اهمیت میزان توانمی گانهپنج اصول اساس بر کهاست  سیستمی
 .مکنی بررسی سازمان این مدیران دیدگاه از و پرورش و آموزش
 به است گرفته انجام 8312 سال در اسماعیلی وجیهه توسط که دیگری پژوهش در
 شرکت در یادگیرنده سازمان ایجاد برای مبنایی یمانساز یادگیری کارهای و ساز بررسی

 چهار وی .است پرداخته تهران در واقع ایران نفت هایهفرآورد پخش و پاالیش ملی
 یادگیری، ۀکنندتسهیل محیط یعنی یسازمان یادگیری کار و ساز بررسی برای شاخص

 و توسعه و یادگیری نیازهای کردن برآورده توسعه، و یادگیری نیازهای تشخیص
 آن از حاکی وی تحقیق نتایج و است گرفته نظر در را شدهفراگرفته دانش کارگیریهب

 را فوق یهاشاخص جهت یادگیری مناسب کارهای و ساز از مذکور شرکت که است
 .داراست

و عملکرد شرکت  هاقابلیتی، سازمانیادگیری » عنوان بادر تحقیقی  «پیتر موری»
ی یادگیری و خلق هافعالیتبین  ۀهر چند رابط ،قد استمعت «)مشاهداتی تجربی(

ید شده است اما خیلی روشن نیست که أیی شرکت در تحقیقات گذشته تهاقابلیت
او در این  ،از این رو ؛گذارندثیر میأی تسازمانی بر عملکرد سازمانی هاقابلیتچگونه 

و کیفیت یادگیری  نسازمادر  هاقابلیتبین خلق  ۀتحقیق درصدد بررسی تجربی رابط
اجتماعی است و زمانی  ۀیک پدیدها قابلیتاو معتقد است خلق  برآمده است.

شوند که در نظام یادگیری میی اجتماعی مزیت رقابتی برای شرکت محسوب هاپدیده
ی هاقابلیتمنحصر به فرد شرکت جا گرفته باشند. او با نشان دادن این رابطه که 



 

 
 

 

   ... سنجش آمادگی دانشگاه علوم پزشکی
26 

 

 

ی هاقابلیتو اینکه چگونه  شودمیشرکت منتهی  باالتر ی به عملکردسازمانمختلف 
کمک  راهبردیمدعی است به غنای ادبیات مدیریت  ،شرکت با یادگیری مرتبط هستند

 (. 3004، 8پیتر موریکرده است )
به  «ی یادگیرنده هستند؟هاسازمانآیا مدارس »ای با عنوان تونی کیندر در مقاله

ت آفرینی و ایجاد اقتصاد مبتنی بر دانش در اروپا نقش مهم آموزش و پرورش در ثرو
 به آموزش و پرورش جهت اعمال این نقش نیازمند ،و معتقد است کندمیاشاره 

که  گیردمیاوری اطالعات و ارتباطات در مدارس است. او چنین نتیجه کارگیری فنّ
ی هاویژگیز اوری بهره ببرند که اثری از این فنّؤند به نحو متوانمیمدارس زمانی 

 (. 4004، 4تونی کایندریادگیرنده برخوردار باشند ) سازمان
یادگیرنده و  سازمان ۀیی در زمینهاپژوهشو مراکز آموزش عالی نیز  هادانشگاهدر 

 : شودمیاشاره  هاآنکه به برخی از است کاربرد آن در این مراکز انجام گرفته 
 ۀاین پژوهشگر اید .( است8111)عنوان پژوهش پاترسون  «دانشگاه یادگیرنده»

که است ده کر رظن اظهار ورا بررسی  هادانشگاهی یادگیرنده و کاربرد آن در هاسازمان
ی هادانشگاهکه بتوانند  کنندمیزمانی با محیط در حال تغییر، سازگاری پیدا  هادانشگاه

داده، افزایش  های ملی رخیی که در سیاستهایادگیرنده شوند. به نظر پاترسون توسعه
های تغییر در از ضرورت هادانشگاهبخشی بیشتر عداد دانشجویان و تقاضا برای اثرت

یی هستند که هم یاد هادانشگاهآموزش عالی است. این پژوهش به این نتیجه رسید که 
 (.8111، 3پاترسونپردازند )یادگیری می ۀو هم به توسع گیرندمی

 یهاشاخص ،شد انجام میدانی روش به ه( ک4008) نیفه از دیگری ژوهشپ
 یادگیری و کار ی،سازمان فرهنگ مشترک، انداز چشم :شامل که را یسازمان یادگیری

 کارکنان شایستگی و رهبری سیستمی، تفکر دانش، گذاشتن اشتراک به تیمی،
 و سنتی یهادانشگاه در یسازمان یادگیری بلوغ سطح ۀمقایس و شدگیری اندازه

 یادگیری و کار» ،«یسازمان فرهنگ» ابعاد در نوین یهادانشگاه که داد نشان غیرسنتی
 سنتی یهادانشگاه به نسبت باالتری یادگیری سطوح از «سیستم تفکر» و« تیمی

 یادگیری» سنتی یهادانشگاه به نسبت نوین هایدانشگاه ،این بر عالوه .برخوردارند
 .اندداشته بیشتری« نیسازما

                                                                                                                           
1. Peter Murray  
2. Tony Kinder  
3. Paterson  
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یادگیرنده و بهبود  سازمانی خود را تحت عنوان انامه دکتران( پای4004) 8کولی
هدف پژوهش او استفاده از یک چارچوب  .دکرسسات آموزشی تدوین ؤتدریس در م

جهت بهبود تدریس و یادگیری های دانشگاهی در تالشیادگیرنده برای درک  سازمان
رمان دانشگاه، رهبری، یادگیرنده یعنی آ سازمانهای بین سازه ۀین منظور رابطدب .بود

همچنین  ؛ارتباطات و فرهنگ یادگیری با بهبود تدریس بررسی شد مدیریت دانش،
 هاییافتهی دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. هاویژگیها با این سازه ۀرابط

د. بر اساس کرید أییادگیرنده با بهبود تدریس را ت سازمانرفتارهای  ۀپژوهش، رابط
بهبود تدریس باید بر استفاده از  منظور های دانشگاهی بهنتایج پژوهش، تالش

های محیطی از حمایت ۀتدریس مانند ارزیابی دانشجویان و توسع ۀبار اطالعات در
 (.4004کولی، ) دکنکید أیند تدریس تافر

 سازمانارزیابی  برای( در دانشگاه اوهایو 4004) 4در پژوهشی که آنجل بریو
به این نتیجه رسید که بیشترین میانگین  ،مارکوارت انجام دادیادگیرنده بر اساس مدل 

اوری است کارگیری فنّ هترین میانگین در بی و کمسازمانمربوط به زیرسیستم تحول 
 .(4004، بریو)

خود  ۀ( پژوهشی انجام داده که نتایج آن را در مقال4004سرانجام هادکینسون )
آورده است.  «ی یادگیرندههاسازمانبه عنوان  هادانشگاهبه سوی »تحت عنوان 

و  راهبردیبا مدیریت  هاآنی یادگیرنده و ارتباط هاسازمانبا بررسی ادبیات  پژوهشگر
ی متداول در هافعالیتو سپس  ردکه ائی مفروضاتی را ارسازمانی فرامدرن هاتحلیل

که  . نتایج این پژوهش نشان داددی انگلستان را مورد بررسی قرار داهادانشگاه
ی هافعالیتها و فرصت ویژه برای تطابق با ایدهسساتی هستند که هم ؤم ،هادانشگاه

ای در این جهت دارند های عمدهیادگیرنده و هم مسئولیت سازمانمربوط به 
 (.4004، 3هادکینسون)

موضوعات مشترکی در  ،رسدشده به نظر میا بررسی نظرات و مفاهیم ارائهب
الب پنج در ق توانمیرا  هاویژگینظران وجود دارد که این های تمامی صاحبنوشته

 (:  8،3004پرویت ؛8004، 2نیفه) زیر تقسیم بندی کرد ۀدست
                                                                                                                           
1. Collie  
2. Berrio  
3. Hodgkinson  
4. Neefe  
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  ،یادگیرنده سازمانی رهبری در هاویژگی. 8
 ،یادگیرنده سازمانی نیروی انسانی در هاویژگی. 4
  ،یادگیرنده سازمانی در سازمانی طرح هاویژگی. 3
 ،یادگیرنده سازماندر  راهبردیی هاویژگی. 2
 یادگیرنده.  سازمانی فرهنگ در هاویژگی. 5

یادگیرنده صرفاً با متعهد بودن  سازمان: یادگیرنده سازمانی رهبری در هاویژگی
کنند می ء، بلکه رهبران نیز در ایجاد آن نقش اساسی ایفاآیدمیوجود ن کارکنان به

ۀ دهنده رهبران و مدیران به عنوان محور و جهتیادگیرند سازمان(. در 4003پرویت،)
اما اولین شرط الزم برای  ،کنندمی ءو نقش اساسی را ایفا هستنداصلی یادگیری 

باید در رفتارهای  نآناگرا باشند. قائل به یادگیری و یادگیری مدیران آن است که خود
آن را در بین  و ی خود نشان دهند که مصمم به ارتقای سطح یادگیری هستندسازمان

البته رهبران الزاماً در سطوح عالی قرار  ؛(8313دهند )دانش فرد، کارکنان رواج می
  .(3004، 4جیمزد )کننظهور  سازمانندارند و ممکن است از سطوح مختلف 

فرهنگ با . یادگیرنده به دیدگاه جدیدی از رهبری نیازمند است سازمانیک 
نکه این فرهنگ حاصل یادگیری انباشته گروه اما به دلیل ای شودمیرهبری شروع 

 کندمیدر نتیجه، خود این فرهنگ، رهبری مورد نظر و مطلوب را مشخص  ،است
 (. 4004، 3)آگستام

یکی از عوامل موفقیت در ایجاد : یادگیرنده سازمانی در سازمانی طرح هاویژگی
م پاداش در طرحی که سیست ؛ی مناسب استسازمانیادگیرنده، وجود طرح  سازمان

از طریق ترغیب و  وهای درونی نیز تمرکز های بیرونی بر روی پاداشپاداشکنار 
دوستی تک به تک و تقدیر از خطرپذیری، در  ۀ، ایجاد رابطتأییدتشویق تصدیق و 

راه ی باید سازمانسیستم و ساختار  .(4003پرویت،) دکنکارکنان خود ایجاد انگیزه 
 کارکنان را تشویق کند و میزان وابستگی را کاهش دهد له و کار تیمیئحل گروهی مس

  .(3004، 5و رایان 2)گو
دن اهداف بلندمدت و کرمشخص  راهبرد :یادگیرنده سازمان راهبردیی هاویژگی

                                                                                                                           
1. Previt  
2. James  
3. Agostam  
4. Goh  
5. Ryan 
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نهایت تخصیص منابع الزم در ، پذیرفتن عملیات و اقدامات مربوطه و سازمانمقاصد 
موریت و أانداز، م(. داشتن چشم8313است )نجف بیگی،  به اهدافرسیدن در جهت 

 سازمانو پشتیبانی کارکنان یکی از سنگ بناهای اساسی  تأییدراهبردهای مورد 
که اقدامات  شودمیموریت موجب أانداز و میادگیرنده است و فهم روشن چشم

شکل بگیرد و تعهد کارکنان نسبت به چنین  سازمانمرتبط با اهداف و راهبردهای 
 .(4004 نقل از مارکوارت،؛ 8111گو،   ) دشوزون اقداماتی روزاف

گیرد، بلکه ت نمیئمدیران ارشد نش ۀیادگیرنده راهبردها الزاماً از ناحی سازماندر 
ها به کمک مدیران سطوح مختلف کارکنان و کارشناسان ماهر و دانشگر و تیم

راهبردی  ریزیبرنامه. کنندمیرا تعیین  سازمانموریت و راهبردهای أی، مسازمان
 فرایندهای و کمتر به افراد خاص واست بخشی بوده زایی و انسجامحاصل فرایند ایده

 .(4003جیمز، )شده بستگی دارد کنترل منظم و
ی با سازمانیادگیرنده،  سازمان: یادگیرنده سازمانی نیروی انسانی در هاویژگی

در حال بهبود، توسعه و  دائمطور  بهافراد در حال یادگیری است. بدون کارکنانی که 
باید توجه  ،وجود داشته باشد. در عین حال تواندمین یادگیرنده سازمانمطالعه هستند، 

ند که کل کنتضمین  توانندمین ،ی که در حال مطالعه هستندسازماناعضای  ،دکر
ی سازمانزیرا فقط زمانی که دانش فردی به دانش  ؛در حال یادگیری است سازمان
 (1004، 4و ونزکاس 8ساکاالس) شودمییادگیرنده  سازمان، آن ودشمیتبدیل 
آموختن یک فعالیت که در آن دانش داندمیی سازمانیادگیرنده را  سازمان «نوناکا»

را به صورت کارگران  سازمانعام و همگانی و نوعی رفتار هر روزه است که اعضای 
ی هادانشو  کنندمیارتباط برقرار یی افراد با هم هاسازمانآورد. در چنین دانش در می

 آموزند.نهفته و صریح را از یکدیگر می
یادگیرنده باید دانشگر باشند، این افراد مسئول تسلط بر شغل  سازمانکارکنان 

، مهارت خود را به روز دهندمیخویش هستند، اطالعات مهم را به دیگران انتقال 
ی هاقابلیت، شوندمیارزشمندتر  نسازماهای جدید در رسانند، با کسب مهارتمی

گیری ل آموزش مداوم هستند، قدرت تصمیمگیرند، در حاکار می خود را کشف و به
 . (4003جیمز، )تری را می بینند باالیی دارند و همیشه تصویر بزرگ

                                                                                                                           
1. Sakalas   
2. Venskus 
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یادگیرنده دارای یک فرهنگ  سازمانیک : یادگیرنده سازمانی فرهنگ هاویژگی
دانش فردی، یادگیری گروهی و الگوهای ذهنی. فرایند یادگیری یادگیری است، مانند 

باید در نهایت به عنوان بخشی از فرهنگ قلمداد شود و نباید به عنوان راه حل یک 
 (.4004ویژه مورد توجه قرار گیرد )آگستام،  ۀمسئل

بتوانند  ناآنجاد کنند که یی ایهافرصتباید برای کارکنان خود  هاسازمان
ی جدید خود را به دیگران انتقال دهند و هنگامی ترغیب به یادگیری و انتقال هاآموخته

 د شودیجاا سازماناعتماد در  که شرایط مناسب و از جمله جوّ شوندمیبه دیگران 
کار باید عوض شود،  ۀبار در فرهنگ یادگیری، طرز تفکر مدیران در (4004، 8)ینگ

و کتاب و بحث گروهی در سلف مجله  ۀدر عصر صنعتی، کارهایی مثل مطالع
مفید  وزه این کارها را در انتقال دانش، اما امرشودمیسرویس، کار واقعی حساب ن

ی ژاپنی کارکنان مجبورند مدت بیست دقیقه را در روز هاشرکت، در یکی از دانندمی
 حوادث روزانه کنند و از این طریق از یکدیگر بیاموزند ۀبار صرف بحث در

 .(4003پرویت،)
، سازمانیندهای اساسی او فر هاسیستماین دیدگاه با درک : دیدگاه تفکر سیستمی

کار دارد.  و بهبود یابند سر توانندمیو اینکه چگونه  آنهاگیری و اجرای شکل ۀنحو
هاست و تجزیه و تحلیل اجزای به هم هدف ۀای برای مطالعرویکرد سیستمی شیوه

دارد. به تبع بر ها را با محیط بیرونی درسازمانو  هاسیستم، خردههاسیستموابسته و 
 (. 8314)حمیدی زاده،  شودمیرویکرد سیستمی تفکر سیستمی مطرح 

ابزاری بسیار قوی  تواندمیهای سیستمی، پویایی رویکرد تفکر سیستمی، به ویژه
که  دهندمیهای سیستمی تشخیص ی باشند. پویاییسازمانبرای تسهیل یادگیری 

تغییرات  .هم هستند ههای متشکل از نوارهای متصل ب، مانند شبکههاسازمان
ثیر بگذارد که أها تبر سایر بخش تواندمی سازمانشده یا نشده در بخشی از ریزیبرنامه

 ؛8111 انگیزی، اغلب همراه با نتایج منفی همراه است )مارکوارت،شگفت طور هب
 (.8311 زاده،حمیدی

نگرد. ی با دیدگاه سیستمی میسازمانمانند سنگه، به یادگیری  مایکل مارکوارت نیز
یادگیرنده را پنج سیستم فرعی  سازماناصول  «یادگیرنده سازمانایجاد »وی در کتاب 

                                                                                                                           
1. Yeng 
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 (8)اوری که در شکل ، افراد، دانش و فنّسازمانند از: یادگیری، اکه عبارت داندمی
 (.8315؛ زالی،4004مارکوارت،ارائه شده است )

  

 
 (.1831؛ زالی، 2002( مدل سيستمی سازمان یادگيرنده )مارکوارت،1شکل )

 

  پویایی یادگيری
شده ند مستمر و راهبردی یادگیری است که با کار تلفیقیامنظور از پویایی یادگیری فر

خالقیت و تمرکز بر  ،. در این تعریفشودمی ءو به موازات آن بازخورد و اجرااست 
یادگیری پویا آن نوع از یادگیری است که در طی زمان  ،بنابراین ؛یادگیری پویاست

 (.4004)مارکورات، کندمیبهبود پیدا 
 

  یسازمانتحول 
عنوان ابعاد  و ساختار به راهبردانداز، فرهنگ، چهارعامل چشم ،در این تحقیق

 (. 4004)مارکورات،  شودمیمطرح  سازمانزیرسیستم  ۀچهارگان
 

  توانمندسازی افراد
سازی سنجش توانمندسازی افراد دانشگاه علوم پزشکی ایران از هشت گام توانمند برای

ه کارکنان، به ند از: به وجود آوردن اعتماد، تفویض اختیار باکه عبارت شودمیاستفاده 
رهبری، گسترش ارتباطات عمودی، تشویق محیط کاری خالق،  ۀوجود آوردن انگیز

 (.8314درشناسی و پاداش فراوان )محمدبخش، ق

 دانش

 فناوری

 سازمان

 افراد

 

 یادگيری

 یتحول سازمان توانمندسازی افراد

 مدیریت دانش

 پویایی یادگيری

فنّاوری کارگيری به

 اثربخش
 سازمان

یادگيرند

 ه
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 مدیریت دانش
کاوی، انتقال و توزیع کسب، ایجاد، ذخیره، تحلیل و دادهبر:  مشتملمدیریت  نوعاین 

  (.4004)مارکوارت،  استدانش 
 
 اوریفنّ

اوری شامل فنّ ،کنندمیی یادگیرنده پشتیبانی هاسازماناوری که از دو بعد کلیدی فنّ
اوری برای افزایش سرعت و کیفیت یادگیری است ریت دانش و فنّبرای مدی

 (.4004)مارکوارت، 
یادگیرنده  سازمانی اساسی هاویژگیگفت که  توانمیبا توجه به این پنج بعد 

 :هستندین صورت دب
 ؛افتدی اتفاق میسازمان، گروهی و فردیدر سطح  سازمانیادگیری در . 8
و  استکه قادر به یکی کردن روابط است اتخاذ قابل  سازمانفرهنگی در این . 4

د یادگیری را با باال بردن کار گروهی، مدیریت خود و مشارکت بهبود بخشد. توانمی
آورد. راهکار دست می خود را به ۀهای آیندرویکردی وجود دارد که اهداف و خواسته

کار گرفته  مربوط به فعالیت، تاکتیک، نقشه و روش، برای اجرای این رویکرد به
و ساختاری که  شودمیکارگیری اطالعات  که باعث کسب، انتقال و به شودمی

 ؛رساندی و همکاری را به حداکثر میپذیرمسئولیتارتباطات، جریان اطالعات، 
کارمندان، مدیران، مشتریان و سهامداران با هم  ۀی به واسطسازمانهای گروه. 3

 ؛یابدافزایش می نآنایکی و توان یادگیری 
 است؛یند تعاملی ابخشی از یک فر آنهاکسب اطالعات، انتقال و استفاده از . 2
اوری، امکان یادگیری و انتقال اطالعات را های فنّابزارهای اطالعاتی و شبکه. 5

 (.4004، 8بریو) دکننفراهم می
 

 روش پژوهش
                                                                                                                           
1. Berrio 



66 

 
 

 

 

 های آموزشی پژوهش در نظام
 

 

برای تبدیل ان مادگی دانشگاه علوم پزشکی ایرموضوع پژوهش، سنجش وضعیت آ
 .استمدل سیستمی مارکوارت  ۀگانپنجی یادگیرنده بر اساس عوامل سازمانشدن به 

 :استبه شرح زیر  هافرضیه
  ؛پویایی یادگیری در دانشگاه برقرار است .8
  ؛ی در دانشگاه مستمر استسازمانتحول  .4
  ؛ی توانمند هستندسازمانافراد در دانشگاه از نظر یادگیری  .3
  ؛شودمیاه مدیریت دانش در دانشگ .2
 .شودمیاوری اثربخش یادگیری در دانشگاه به کار گرفته فنّ .5

پیمایشی است.  هادادهاین تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری 
یک یا چند صفت حول متغیرهای اصلی رویکرد  ۀبار در هاداده ،در این نوع روش

گونه پژوهش . اینشوندمیان بررسی یادگیرنده در یک مقطع از زم سازمانسیستمی 
 پردازد. یادگیرنده می سازمانبه توصیف دانشگاه بر اساس پنج ویژگی 

ت علمی و ئن و مدیران، اعضاء هیآماری تحقیق محدود به معاونا ۀجامع
. برای استنفر  8241 آنهاتعداد  کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی ایران است که

؛ زیرا در شده استفاده شده استبندیروش تصادفی گروه آماری از ۀنمون تعیین حجم
ت علمی و کارشناسان مورد ئن و مدیران، اعضاء هیاین تحقیق، سه گروه معاونا

یت واحدهای ؤآماری با استفاده از نسبت ر ۀحجم نمون نظرسنجی قرار گرفته است.
ابزار گردآوری دست آمده است.  نفر به 831نظر به کل کارکنان دانشگاه  آماری مورد

ای( است. عالوه بر داده در این پژوهش، کتب، مجالت و مقاالت اینترنتی )کتابخانه
مارکوارت که با نظر  ۀخذ نظریات واحدهای آماری تحقیق، از پرسشنامأبرای  ،این
بندی لیکرت از مقیاس درجه تحقیق ۀدر پرسشنام د.شاستفاده  بومی شد، تاداناس

است  «حدود زیادی، نه چندان و خیر ، تاکامالً»های رای گزینهکه دا استفاده شده است
به  5/4میانگین باالتر از بنابراین،  ؛است« 2، 3، 4، 8»که به ترتیب ارزش کمی هر کدام 

برای  قوت متغیر است. ۀدهندنشان 5/4معنای ضعف در متغیر و میانگین کمتر از 
هره گرفته شد. برای افزایش روایی نظران و خبرگان بتعیین روایی، از روایی صاحب

 پرسشنامه، پس از تنظیم اولیه، به صورت آزمایشی و مقدماتی بین چند مدیر و
 کارشناس توزیع شد و پس از اعمال نقدهای ایشان، مورد بازنگری نهایی قرار گرفت.

و با روش  SPSSبه کمک نرم افزار  گانهپنجاالت متغیرهای ؤپایایی تک تک س
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برآورد شده است که از  15/0باخ سنجیده شد. پایایی کل پرسشنامه برابر آلفای کرون
 پایایی باالیی برخوردار است.

 های پژوهشیافته
زن، میانگین سنی  درصد 1/52 و مرد درصد 5/22 یتاز نظر جنس هاافتهیمطابق 

 در گروه درصد و 3/3، سال 40باالتر از  گروه در کار، ۀاز نظر سابق سال، 31/31
را  ترین فراوانیبیش ترین وبه ترتیب کم درصد 8/34سال   84-40خدمت  ۀبقسا

 4/21درصد و کارشناسی  2/31از نظر مدرک تحصیلی، کارشناسی ارشد داشتند، 
 58کارشناسان گروه درصد و  1در گروه مدیران  ،یسازمانجایگاه درصد، از نظر 

 1/52 رسمید و در گروه درص 8/84قراردادی  و از نظر استخدام، در گروه درصد
 ترین فراوانی را داشتند.بیش ترین ودرصد به ترتیب کم

 
 زمون ميانگين پویایی یادگيریآ

سطح  ت علمی با ئاز نظر مدیران و اعضای هیمیـانگین متغیر پویایی یادگـیری 
 > 05/0، 83/0 >0 /00 یعنی 05/0یزان خطای ـم ازتر بزرگ داری آزمونمعنا
 پذیرفته H0 ۀفرضی کرد اظهار توانمیاطمینان  درصد 15 با ،اینرببنا ؛ستا 81/0
ت علمی ئاعضای هیاز نظر مدیران و ی سازمانو میانگیـن پویایی یادگـیری  شودمی
یزان ـم ازتر کوچک داری آزمونمعناسطح ولی از نظر کارشناسان  است متوسطحد  در

 :( آورده شده است8) جدولکه در شودمیرد H0 یۀ فرض پس ،است 05/0خطای 
  

 

 نتایج آزمون ميانگين پویایی یادگيری (1) جدول

سطح  نتيجه
دارد استان

 معناداری

سطح 
 معناداری

انحراف  برآورد فاصله Tآماره 
 معيار

 گروه تعداد ميانگين

ی
گیر

یاد
ی 

یای
پو

 

 پایین باال

 پذیرش
H0 

 انمدیر 11 60/1 70/0 -0013/0 3000/0 060/2 231/0 00/0

 پذیزش
H0 

ت ئهی 79 09/1 74/0 -0700/0 1321/0 310/2 292/0 00/0
 علمی

 کارشناسان H0 00/0 023/0 607/1 3160/0 0720/0 76/0 64/1 77  رد
 دانشگاه H0 00/0 001/0 26/3 1104/0 011/0 70/0 67/1 220 رد
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 یسازمانآزمون ميانگين تحول 

، در سطح ت علمی و کارشناسانئعضای هیا از نظر مدیران، دوم ۀدر مورد فرضی 
میانگین و  05/0زان خطای ـمی از ترکوچکداری آزمون امعنسطح  درصد 15اطمینان 
ی در سازمانتحول  کرداظهار  توانمی ،رواز این ؛است 08/3ربراب ی سازمانتحول 

  :( اشاره شده است4)جدول  در . نتایج این آزموناست ضعیف حد دردانشگاه 
 

 یسازمانتحول  نتایج آزمون ميانگين (2) جدول

 
 آزمون ميانگين توانمندسازی

داری آزمـون  امعنسطح  درصد 15ت علمی سطح اطمینان ئاز نظر مدیران و اعضای هی 
 اظهـار  تـوان میاطمینان  درصد 15با  ،بنابراین است؛ 05/0زان خطای ـمی از ترچککو

 هـم رد سـوم   ۀرضـی ف و در دانشگاه در حد ضعیف اسـت  یسازمانتوانمندسازی  ،کرد
 سازی در دانشگاه در حد متوسط استانمنداز نظر کارشناسان تو در حالی که ؛شودمی

 :( آورده شده است3) جدول که در

 نتيجه
سطح 

استاندارد 
 معناداری

سطح 
 معناداری

 Tآماره

 برآورد فاصله

انحراف 
 معيار

 گروه تعداد ميانگين

نی
زما

سا
ل 

حو
ت

 

 پایین باال

رد 
H0 

 مدیران 11 22/3 67/0 3160/0 4900/0 764/7 000/0 00/0

رد 
H0 

00/0 000/0 073/6 0190/0 3670/0 09/0 07/3 73 
هیئت 
 علمی

رد 
H0 

 کارشناسان 79 93/1 74/0 1990/0 0009/0 372/6 000/0 00/0

رد 
H0 

 دانشگاه 227 02/3 00/0 7092/0 6261/0 400/9 000/0 00/0
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 ( نتایج آزمون ميانگين توانمندسازی8جدول )

 
 آزمون ميانگين مدیریت دانش

پایین برآورد  باال و و حد 05/0میزان خطای  ،08/3 برابر ریت دانشــمدی یانگینـم
 اظهار توانمیاطمینان  درصد 15 با ،بنابراین ؛ها مثبت استای تفاوت میانگینفاصله

 :( آورده شده است2)جدول که در شودمی رد H0 ۀفرضی ،کرد
 

 نتایج آزمون ميانگين مدیریت دانش (4) جدول

 

 نتیجه
سطح 

استاندارد 
 معناداری

سطح 
 معناداری

 Tآماره
 برآورد فاصله

انحراف 
 معیار

 گروه تعداد میانگین

زی
سا

د 
من

وان
ت

 

 پایین باال

 مدیران H0 00/0 000/0 001/1 0470/0 0637/0 62/0 41/1 17رد

 H0 00/0 000/0 910/3 0000/0 2631/0 09/0 43/1 79رد
هیئت 
 علمی

 پذیرش
H0 

 کارشناسان 00 04/1 07/0 -0670/0 1317/0 231/2 163/0 00/0

 دانشگاه H0 00/0 000/0 329/7 3104/0 2124/0 04/0 01/1 214رد 

 نتيجه
سطح 

دارد استان
 معناداری

سطح 
 معناداری

 Tهآمار

 برآورد فاصله

انحراف 
 معيار

 گروه تعداد ميانگين

ش
دان

ت 
یری

مد
 

 پایین باال

  رد
H0 

 مدیران 11 46/1 01/0 0704/0 6460/0 371/1 000/0 00/0

  رد
H0 

00/0 000/0 090/4 0903/0 7093/0 01/0 23/3 70 
ت ئهی

 علمی
  رد

H0 
 کارشناسان 70 90/1 02/0 1942/0 6042/0 490/0 000/0 00/0

  رد
H0 

 دانشگاه 226 02/3 06/0 7274/0 6136/0 464/9 000/0 00/0
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 اوری آزمون ميانگين فنّ
 داری آزمونمعناسطح  و 10/4اوریبا توجه به میانگین فنّدر مورد آخرین فرضیه، 

 ۀنظر هم کرد از اظهار توانمیاطمینان  درصد 15با و  05/0ای خطمیزان  از کمتر
 آمده( 5)جدول درکه  است عیفضدر حد در دانشگاه اوری فنّ کارگیری به هاگروه
 :است

 اوریکارگيری فنّهنتایج آزمون ميانگين ب (1) جدول

 
های سازمان یادگیرنده حاکم بر دانشگاه با ویژگی کند که جوّداللت می ،نتایج

بندی هبسیار دارد؛ از این رو، با استفاده از تحلیل واریانس فریدمن در صدد رتب ۀفاصل
 عوامل یادشده بر آمدیم.

 
 بندی متغيرها رتبه

آزمون فریدمن  سازمان یادگیرنده از ۀگانبندی متغیرهای پنجبرای رتبه ،این پژوهش در
 استفاده شده است.

 هابندی متغيررتبه (6) جدول
 رتبه در گروه ميانگين ۀرتب متغيرها

 2 21/1 پویایی یادگیری
 7 64/3 یسازمان تحول

 1 01/1 نمندسازیتوا
 0 90/3 مدیریت دانش

 3 03/1 اوریفنّ

 نتيجه
سطح 

استاندارد 
 معناداری

سطح 
 معناداری

 Tآماره 
 برآورد فاصله

انحراف 
 معيار

 گروه تعداد ميانگين

به
ری

او
 فن

ری
رگي

کا
 

 پایین باال

رد 
H0 

 مدیران 10 06/1 37/0 2023/0 7140/0 344/3 003/0 00/0

رد 
H0 

00/0 000/0 101/7 0602/0 2999/0 09/0 44/1 70 
هیئت 
 علمی

رد 
H0 

 کارشناسان 74 06/1 04/0 0931/0 7324/0 210/3 003/0 00/0

رد 
H0 

 دانشگاه 221 40/1 00/0 1063/0 7231/0 937/0 000/0 00/0
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پویایی  ،و کارکنان دانشگاه اعتقاد دارند مدیران (4)بندی جدول با توجه به رتبه
( و بعد از آن در 8 ۀ)رتب استیادگیری نسبت به متغیرهای دیگر در وضعیت بهتری 

 وضعیت خوبی دارد.اوری گیرد و بعد از آن فنّدوم توانمندسازی قرار می ۀرتب
این  ۀدهندکه نشان شودمی 5و  2ی هارتبهی ضعیف در این بخش شامل هارتبه

ز دید کارشناسان ضعیف است و ی اسازمانتحول  ۀلفؤم موضوع است که اوالً
( مدیریت دانش را 5 ۀترین حالت )رتبدر ضعیف گیرینمونهکنندگان در این شرکت

 اند.در نظر گرفته
 
  متغيرهاگی همبست ميزان

همبستگی  از ضریب مىبین دو متغیر ک و ارتباطبرای بررسی میزان همبستگی 
  :است آمده (1) جدولدر  این محاسباتنتایج . شده استپیرسون استفاده 

 
 نتایج آزمون ضریب همبستگی پيرسون( 7) جدول

 متغيرهای تحقيق
ميزان 

 همبستگی
سطح معناداری 
 ضریب همبستکی

ميزان 
 خطای مورد

 پذیرش
 نتيجه

پویایی یادگیری و تحول 
 وجود رابطه تأیید 00/0 000/0 024/0 یسازمان

 وجود رابطه تأیید 00/0 000/0 007/0 پویایی یادگیری و توانمندسازی
مدیریت  پویایی یادگیری و

 وجود رابطه تأیید 00/0 000/0 067/0 دانش

 جود رابطهو تأیید 00/0 000/0 009/0 اوریپویایی یادگیری و فنّ
 وجود رابطه تأیید 00/0 000/0 017/0 ی وتوانمندسازیسازمانتحول 
 وجود رابطه تأیید 00/0 000/0 092/0 ی و مدیریت دانشسازمانتحول 
 وجود رابطه تأیید 00/0 000/0 666/0 یسازماناوری و تحول فنّ

 وجود رابطه تأیید 00/0 000/0 610/0 توانمندسازی ومدیریت دانش
 وجود رابطه تأیید 00/0 000/0 040/0 اوریمندسازی و فنّتوان

 وجود رابطه تأیید 00/0 000/0 010/0 اوری و مدیریت دانشفنّ

 
ی و مدیریت دانش سازمانبیشترین میزان همبستگی میان تحول  ،(1) طبق جدول

 اساسی دارد.ی نقش سازماند تحوالت مدیریت دانش برای ایجا از این رو، است؛
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 يریگنتيجه
 ۀی ایران از منظر نظریهادانشگاهارزیابی میزان آمادگی یکی از  ،هدف از این پژوهش

ی، سازمان)پویایی یادگیری، تحول  ۀپنج مؤلف ،یادگیرنده بود که درآن سازمان
ی قرار گرفت. در پژوهشی مدیریت دانش( مورد بررس اوری وسازی افراد، فنّتوانمند

آموزش و پرورش  سازمانبررسی میزان آمادگی  ( به منظور8312زاده )که مجتبی
مشخص شد که  ،یادگیرنده انجام داد سازمانی کشور برای تبدیل شدن به هااستان

یادگیرنده  سازمانآموزش و پرورش کشور ما آمادگی تبدیل شدن به یک نظام  سازمان
مجتبی اوری و مدیریت دانش نپرداخته است )فنّ ۀرا دارد، اما وی به وجود دو مؤلف

 (. 8312زاده، 
مدیریت دانش ضمنی امنیت غذایی با » ۀدر بار( 8314در پژوهشی که شاه ولی )

بیشترین  ،نشان دادانجام داد، نتایج « فارس استانجهاد کشاورزی  سازمانتأکید بر 
ی هاپژوهشها و استفاده از منابع دانش صریح به ترتیب شامل کتب، مجالت، گزارش

دانش  ءی ارتباطی مورد استفاده برای ارتقاهاروشین، بیشترین ی است. همچنسازمان
د و هستنر در گوی روو  گو با همکاران، شرکت در سمینارها و گفتو  ضمنی، گفت

 سازمانی هاویژگیتنها به یکی از  ،(. در این بررسی8314)شاه ولی و الچینی، 
( بر 4008) ط نیفهو پژوهشی که توس یادگیرنده )مدیریت دانش( پرداخته شده است

ی سنتی و غیرسنتی صورت هادانشگاهی در سازمانسطح بلوغ یادگیری  ۀروی مقایس
کار و »، «یسازمانفرهنگ »ی نوین در ابعاد هادانشگاهنتایج نشان داد که  ،گرفت

ی هادانشگاهاز سطوح یادگیری باالتری نسبت به  «تفکر سیستمی»و  «یادگیری تیمی
ی سنتی هادانشگاههای نوین نسبت به دانشگاه ،وه بر اینسنتی برخوردارند. عال

اوری و اند وی نیز در بررسی خود به دو ویژگی فنّبیشتری داشته «یسازمانیادگیری »
 .(8004، 8)نفی مدیریت دانش اشاره نکرده است

یادگیرنده  سازمان ۀپنج مؤلف ،اما در تحقیقی که در این دانشگاه صورت گرفت
( با M=42/4) و نتایج نشان داد که میانگین شاخص پویایی یادگیری شدگیری اندازه

ی پژوهشی به سایر هایافتهاجزاء )یادگیری مستمر همکاران، یادگیری فردی، انتقال 
همکاران، آگاهی افراد از بهبود عملکرد خود، استفاده از تجربیات گذشته، استفاده از 
                                                                                                                           
1. Neefe 
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به صورت گروهی، تشویق اعضاء به حل مشکالت  یادگیری، ۀکنندی تسریعهاروش
 مند( در حد ضعیف در دانشگاه وجود دارد.تفکر نظام تبادل تجربیات و

 سازمان( با اجزاء )اهمیت تبدیل شدن به  M=08/3ی )سازمانویژگی تحول 
پویا، تشویق افراد به  سازمانانداز یک یادگیرنده، حمایت مدیران عالی از چشم

اش در ازای کمک به یادگیری همکاران، دورد کارها، پایادگیری، استفاده از بازخ
مند شغلی و کارگیری تجربیات، وجود گردش نظام هداشتن فرصت کافی برای ب

 دسترسی آسان به مدیران ارشد( در حد خیلی ضعیف ارزیابی شد.
منابع انسانی،  ۀ)تالش برای توسع ( با اجزاءM=14/4سازی افراد )شاخص توانمند

، همکاری مدیران وکارکنان برای حل نآنای هاقابلیته افراد با توجه به تفویض کار ب
کارگیری تجربیات سایر  همشکالت، مدیران به عنوان مربی، داشتن فرصت یادگیری، ب

دن ارباب رجوع( در حد کر، شرکت افراد در سمینارها و توجیه و مطلع هادانشگاه
 ضعیف در دانشگاه وجود دارد.

( با اجزاء )دسترسی به اینترنت، کسب M=10/4اوری )یری فنّکارگ بهۀ مؤلف
 اطالعات مورد نیاز از رایانه، استفاده از رایانه و وسایل کمک آموزشی، کنترل و

های الکترونیکی برای کارکنان، افزار مدیریت و پروژه، آموزشها با نرمنظارت پروژه
 ۀیادگیری، استفاده از نسخی پشتیبانی عملکرد الکترونیکی برای هاسیستمطراحی 

الکترونیکی سوابق کاری کارکنان، دسترسی به اطالعات مورد نیاز شغل، تعدیل و 
 ی نرم افزاری( در حد ضعیف در دانشگاه موجود است.هاسیستماصالح 

از محیط کاری،  هادادهی آورجمع( با اجزاء )M=08/3متغیر مدیریت دانش )
ها در عمل، و نوآوری، استفاده از آموزهخالق  تفکر ۀآموزش عملی در زمین

سازی نتایج تحقیقات( کمتر از حد ضعیف کارگیری دانش و مستند به سازی وذخیره
 در دانشگاه وجود دارد.

ی نامتوازن سازماندانشگاه  ،کند پیدا اگر روند مذکور ادامه ،تحقیقبا توجه به نتایج 
و این  رفتگخواهد ا علم روز فاصله شد و با نبود ابعاد یادگیرندگی بتبدیل خواهد 

از سوی  دنیا خواهد شد. ی برترهادانشگاهامر منتج به افزایش شکاف میان دانشگاه با 
 ۀی مادر در زمینهادانشگاهتوجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از  دیگر، با

ی هادانشگاه شده در آن را به سایرانجام ۀتوان نتایج مطالع، میاستعلوم پزشکی 
دارد جهانی و استانی ما با سطح هادانشگاه ۀفاصلکشور نیز تعمیم داد و این بیانگر 
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بنیادین در جامعه  بنابراین، ایجاد تغییرات ؛نداشتن موقعیت مناسب در تولید علم است
اندیشی و بازآفرینی نظام آموزشی امری یادگیرنده و باز ۀکت به سوی جامعو حر

 ست.ناپذیر ااجتناب
 سازماننیل به اهداف ی پژوهش و به منظور هایافتهزیر بر اساس  هایپیشنهاد

 :شودمیارائه  گانهپنجیادگیرنده با توجه به عوامل 
 ،های مبتنی بر نیاز شغلی کارکنانآموزش ئۀارا ◘
افزارهای علمی و پژوهشی مورد نیاز و فراهم کردن افزارها و نرمتدارک سخت ◘
 ،آنهاعلمی از  ۀفرهنگی و انگیزشی الزم برای کاربرد و استفادهای قانونی، زمینه
  ،فراهم کردن فرصت یادگیری و مندنظام شغلی گردش ایجاد ◘
 ،شغلی ۀتصویب اختصاص زمان کافی برای یادگیری به عنوان وظیف ◘
 ،عملی به منظور ارزیابی عملکرد کارکنان ۀتشکیل پروند ◘
 ،ناستقرار سیستم گردش شغلی در بین کارکنا ◘
با هدف ارزیابی نتایج کار به جای  گی کارکنانتهای ارزیابی شایسایجاد کانون ◘

 ،انجام آن ۀنحو
 ،هاسازماندسترسی به اقدامات موفق سایر  ◘
 ،شکیل جلسات مشترک با کارکنان بازنشستهت ◘
 مدیریت واحد ایجاد و نوآوری ،قخال تفکر آموزشی یهاکارگاه برگزاری ◘
 ،دانش
کارهای ایده و فکر جدید، راه ۀئاساس میزان ارا کنان برارزیابی عملکرد کار ◘

 ،سخنرانی و توانایی کار گروهی ئۀنوین، چاپ مقاالت علمی، ارا
 ،کارتابل الکترونیکی برای مدیران ۀتهیه، استقرار و توسع ◘
 ،الکترونیکی ۀنشری و توزیع تهیه ◘
آن برای الکترونیکی سوابق کاری افراد و در دسترس قرار دادن  ۀایجاد نسخ ◘

 .سایر همکاران



 

 
 

 

   ... سنجش آمادگی دانشگاه علوم پزشکی
67 

 

 

 منابع
اهلل جشنی، شمس ۀترجم ؟یادگیرنده یا مدیریت دانش سازمان .(4004آگستام، لنا )

 .811 ۀتدبیر، شمار
ملی پاالیش  ی شرکتسازمانهای یادگیری ررسی مکانیزمب .(8312)اسماعیلی، وجیهه  

 .ادگیرندهی سازمانعوامل چهارگانه  ۀهای نفتی ایران بر پایو پخش فرآورده
 مدیریت دانشگاه تهران.ۀ دانشکد، کارشناسی ارشد ۀنامپایان

تهران: انتشارات  .و بلندمدت استراتژیک ریزیبرنامه .(8314زاده، محمدرضا )حمیدی 
 سمت.

 تهران: دانشگاه شهید بهشتی. .های سیستمپویایی. (8311حمیدی زاده، محمدرضا ) 
 14 ۀمدیریت، شمار .سازمانسازی برای یادگیری ظرفیت .(8313دانش فرد، کرم اهلل ) 

 .  18و 
سازی یک شرکت قطعه ی درسازمانارزیابی یادگیری  .(8315) محمدرضا، زالی 

تهران: سالن  المللی مدیریت،مجموعه مقاالت چهارمین کنفرانس بین .ایرانی
 اجالس سران.

محمد  ظ کمال هدایت وحاف .فراگیر سازمانپنجمین فرمان: خلق  .(8314سنگه، پیتر )
 .مدیریت صنعتی سازمان :روشن، تهران
 :محمد رضا زالی، دانشگاه تهران .یادگیرنده سازمانایجاد  .(4004) مایکل، مارکوارت

 .آفرینیمرکز کار
آموزش و پرورش  سازمانبررسی میزان آمادگی  .(8312) زاده، سیدمحمودمجتبی

کارشناسی  ۀنامیادگیرنده، پایان سازمانی کشور برای تبدیل شدن به هااستان
 دانشگاه تربیت مدرس. ،ارشد

یادگیرنده در  سازمانهای رزیابی ویژگیا .(8314محمدبخش، نسرین ) 
مدیریت  ۀ، رشتکارشناسی ارشد ۀنامپایان .های جهاد دانشگاهیپژوهشکده

 .تهران پژوهش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
 تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی. .و مدیریت سازمان .(8313بیگی، رضا ) نجف

 

 Berrio, A. (2006). Assessing the learning organization profile of 
Ohio State  University: extension using the systems-linked 
organizational model. www.ciencias.socials online, Vol.3, No.1, 
pp:30-46. 

http://www.ciencias.socials/


66 

 
 

 

 

 های آموزشی پژوهش در نظام
 

 

Collie, S.L. (2002). The learning organization and teaching 
improvement in academic departments, the faculty of the curry 
school of education , University of Virginia. 

Goh, S. Ryan, P. (2003). Learning capability, organizational factors 
and firm performance, Third European Conference on 
Organizational Knowledge,  Journal of Learning and Capabilities, 
Athens, Greece, April, pp. 3-11. 

kinder, T. (2002). Are schools learning organization? Journal of 
Teach, Vol.22, No.6, pp. 385-404.  

Hodkinson, p. (2006). Toward universities as learning organization, 
Journal of  the Learning Organization, Vol.5, No.5, p. 228. 

James, C.R. (2003). Designing learning organizational, Journal of 
Organizational Dynamics, Vol.32, No.1, pp.46-61  

Murray, p.(2003). Organizational learning, economics& firms 
performance, empirical observation, Journal of the Learning 
Organization, Vol.10, No.5, pp.305-316. 

Neefe, D. (2001). Comparing levels of organizational learning 
maturity of colleges and universities participating traditional and 
non traditional (Academic quality improvement project) 
accreditation processes, Unpublished Thesis.  

Paterson, G. (1999). The learning university, Journal of the learning 
organization, Vol. 6, No.1, p9. 

Previt, V. (2003). Leadership & organization development. Journal 
of  the Learning Organization,Vol. 24, No.2, pp.58-61. 

Sakalas. A. and Venskus, R. (2007). Interaction of learning 
organization and organization structure. Journal of  Engineering 
Economics, Vol.53, No.3, pp. 65-69. 

Yeng, J-T. (2004). Qualitative knowledge capturing and 
organizational learning: two case studies in Taiwan hotels, 
Journal of  Tourism Management, Vol.25, may, pp. 421-428. 

 
 
 
 


	مقدمه
	روش پژوهش
	یافتههای پژوهش



