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طراحی و اعتبارسنجی مدل معادالت ساختاری سازمان یاد دهنده برای دانشگاهها
منصور دهقان منشادی ،1نرگس سعیديان خوراسگاني ،2رسول نظری
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چکیده
سازمان ياد دهنده سازماني است که همه اعضای آن مشغول ياددهي و يادگیری هستند و چرخه ياددهي بافضیلت در همه
فعالیتهای روزانه آن سازمان نهادينهشده است .اين پژوهش بهمنظور طراحي و اعتبارسنجي مدل سازمان ياد دهنده برای
دانشگاهها انجام شد .اين پژوهش از نوع کاربردی و مدل يابي و از حیث تحلیل يافتههای تحقیق ،همبستگي از نوع علي
است که به روش میداني انجام گرفت .ابزار مورداستفاده پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از تأيید روايي صوری،
محتوايي و سازه و تأيید پايايي آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ به کار گرفته شد .جامعه آماری اين پژوهش را کلیه
اعضای هیئتعلمي ،رؤسا ،معاونان و کارشناسان دانشگاه فرهنگیان تشکیل دادند .حجم جامعه آماری اين پژوهش  3363نفر
بود 074 .نفر بهعنوان نمونه آماری بهصورت تصادفي طبقهای متناسب با حجم از تمام استانهای کشور انتخاب شدند .برای
تعیین حجم نمونه از جدول کوکران استفاده شد .برای تجزيهوتحلیل دادهها از آمار توصیفي ،استنباطي و مدل معادالت
ساختاری با استفاده از نرمافزار  spssو  lisrelاستفاده گرديد .نتايج نشان ميدهد مدل ارائهشده سازمان ياد دهنده برای
دانشگاهها از برازش مناسبي برخوردار است و تمامي پارامترهای مدل پیشنهادی ازنظر آماری معنادار ميباشند .بهکارگیری
مدل سازمان ياد دهنده در دانشگاهها ،تولید و انتقال دانش بهعنوان ارزش پايدار را به دنبال خواهد داشت.
واژگان كلیدی :اعتبارسنجی ،چرخه یاددهی بافضیلت ،دانشگاه ،سازمان یاد دهنده ،معادالت ساختاری

تاريخ دريافت مقاله59/41/47 :
تاريخ پذيرش مقاله59/49/26 :
 -1دانشجوی دکتری مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اصفهان(خوراسگان) ( نويسنده مسئول) Mansoor.d.8@gmail.com :
 -2استاديار مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اصفهان (خوراسگان)
 -3استاديار مديريت ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اصفهان (خوراسگان)

04

تابستان  ،59شماره 9

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي
مقدمه

در دنیای امروزی دستیابي به اهداف برای سازمانها با توجه به تغییرات و تحوالت محیطي از موضوعات مهم بهحساب
ميآيد(نظری و همکاران .)1352،شرايط رقابتي سازمانها بهسرعت در حال تغییر است بهگونهای که بیشتر سازمانها توان
حرکت و همگامي با اين تغییرات را ندارند(دهقان منشادی .)1352،محیط متغیر امروز با توجه به فشارهايي که در اثر
مهارتها ،تواناييها و رقبای فناوری ايجادشده ،اجازه مديريت سازمانها را به شکل سنتي نخواهد داد (کارتر و
همکاران .)2413،1مديريت کنوني با تبوتاب تغییرات بسیار دشوارتر و پیچیدهتر از گذشته همراه شده(گیل .)1350 ،2و
اين تغییرات سازمانها را مجبور به جستجوی بهترين شیوهها و طرحها بهمنظور سازگاری با محیط نموده است .يکي از اين
فعالیتها و شیوهها که به سازمانها در انجام فعالیتها کمک ميکند ،ياددهي و يادگیری است (آلن و همکاران.)2413 ،3
يادگیری ،اهرم شايستگي برای بقاء ،پايداری و شکوفايي در اقتصاد جديد دانشمحور است که به دست آوردن آن برای هر
سازماني که در پي پیروزی در رقابت باشد ،ضرورت يافته است(دانش فرد و ذاکری .)1350 ،سازمانها در عصر اطالعات
ميدانند که يادگیری يک مزيت رقابتي است(اتک و ارترگات .)2414،0بسیاری از سازمانهای جهاني اعتقاددارند فقط
سازمان يادگیرنده عامل کافي برای ادامه حیات در محیط پررقابت امروزی نیست و سازمانها نیاز به ياد دهندگي دارند و
بايستي تبديل به سازمان ياد دهنده شوند(آبادی و همکاران .)1351 ،سازمان ياد دهنده مفهومي است که اولین بار توسط
تیچي 9بکار برده شد(زارع محمدآبادی و همکاران )1365،و عبارتست از سازماني است که همه کارمندانش در حال
يادگیری و ياددهي هستند و همچنین يادگیری و ياددهي در همه فعالیتهای روزانه سازمان قرار دارد (تیچي و کاردول،3
 .)2440در اين میان دانشگاهها و مراکز آموزش عالي ،بهعنوان مهمترين مراکز انديشه ورزی ،تولید و انتشار علم و دانش،
وظايف و نقشهای گوناگوني را بر عهده دارند( مهرمحمدی ،1352 ،ص  .)24که با واقعیتهای جديدی مواجه شدهاند و
بايد افرادی باصالحیت برای تحقق نیازهای جامعه در محیط جهاني شده ،تربیت کنند ( باقری کراچي و همکاران.)2410 ،7
هرگونه اصالحي در سیستم آموزشي يا تصمیمي برای ايجاد سازمان ياد دهنده بايد بهصورت علمي و توسط صاحبنظران
باالترين سطح سازمان حمايت شود ،در غیر اين صورتوضعیت ناپايدار و نامتعادلي در تمام فرايند ياددهي و يادگیری ايجاد
ميشود(بلتادزه .)2413 ،6دانشگاهها بايد با بهکارگیری مدلهای مناسب ،محیط ياددهي ،يادگیری مطلوبي را در جهت
تحقق اهدافشان ايجاد نمايند( عباسي و همکاران.)1350 ،
با توجه به مفروضات عنوانشده ،پژوهش حاضر باهدف طراحي و اعتبارسنجي مدل طراحيشده سازمان ياد دهنده برای
دانشگاهها انجام شد .بنابراين سؤال اصلي پژوهش حاضر عبارت است از :آيا مدل ارائهشده سازمان ياد دهنده برای دانشگاهها
از برازش مطلوبي برخوردار است؟

1- Carter et al.
2- Gill
3- Allen et al.
4- Atak & Erturgut
5- Tichy
6- Cardwell
7- Bagheri Kerachi et al.
8- Beltadze
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شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش

پیشینه تحقیق
طاووسي و فضلاللهي( )1353در تحقیقي با عنوان رابطه رهبری هوشمند و سازمان ياد دهنده در آموزشوپرورش استان قم
نتیجه گرفتند که بین رهبری هوشمند و سازمان ياد دهنده رابطه وجود دارد .عبدلي سلطان احمدی و همکاران( )1352در
پژوهشي با عنوان سازمان ياد دهنده :رهیافتي نو در پیشبیني سازمان يادگیرنده به اين نتیجه رسیدند که تمامي مؤلفههای
سازمان ياد دهنده با سازمان يادگیرنده رابطه دارند .فالحي( )1352در پژوهشي با عنوان تحلیل میزان حاکمیت مؤلفههای
سازمان ياد دهنده و سازمان يادگیرنده و رابطه بین آنها در شرکت گاز اصفهان به اين نتیجه دستيافت که سازمان ياد
دهنده بر سازمان يادگیرنده تأثیر دارد .مطلبي و همکاران( )1352در پژوهشي با عنوان میزان کاربست مؤلفههای سازمان
ياد دهنده توسط مديران در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتي شهر تهران بر اساس نظريه تیچي به بررسي کاربرد
عناصر سازمان ياد دهنده پرداختند .نصیری ولیک بني و همکاران( )1352در تحقیقي با عنوان بررسي رابطه بین هوش
اجتماعي و هوش فرهنگي با کاربست سازمان ياد دهنده در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان نشان دادند که بین
هوش اجتماعي و هوش فرهنگي با کاربست سازمان ياد دهنده رابطه وجود دارد .زارع و همکاران( )1367در تحقیقي با
عنوان بررسي میزان کاربست مؤلفههای سازمان ياد دهنده در دانشگاههای دولتي کشور بر اساس نظريه تیچي بهمنظور ارائه
يک الگوی مناسب ،مدلي از سازمان ياد دهنده را برای دانشگاهها ارائه کردند .آنها مؤلفههای اصلي دانشگاه ياد دهنده را
شامل ديدگاه قابل ياددهي ،ايدهها ،ارزشها ،انرژی هیجاني و قاطعیت در تصمیمگیری دانستند که با بهکارگیری اين
مؤلفهها توسط مديران ارشد دانشگاه ،يک چرخه ياددهي سخاوتمندانه ايجادشده و باعث جاری شدن مستمر جريان ياددهي
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يادگیری در دانشگاه ميشود .جناآبادی و همکاران )2419( 1در تحقیقي با عنوان سازمان يادگیرنده سنگه و سازمان ياد
دهنده تیچي :رويکردی اثربخش در کارآفريني نشان دادند که بین سازمان ياد دهنده و يادگیرنده رابطه وجود دارد .زارع و
شکارچي زاده  )2410(2در پژوهشي با عنوان میزان کاربست مدل تیچي در دانشگاههای دولتي ايران به اين نتیجه رسیدند
که اعضای هیئتعلمي دانشگاهها اهمیت زيادی برای تبديل دانشگاهها به دانشگاه ياد دهنده قائل هستند .عطافر و
همکاران )2413(3در پژوهشي با عنوان اثرات مؤلفههای سازمان ياد دهنده بر توانمندسازی رواني کارکنان ،عناصر سازمان
ياد دهنده را بر توانمندسازی رواني کارکنان در شرکت گاز اصفهان مؤثر دانستند .تیچي و کاردول ( )2442در کتاب چرخه
رهبری ،اولین مدل سازمان ياد دهنده را ارائه کردهاند .مدل سازمان ياد دهنده آنها چرخه ياددهي بافضیلتي را شامل
ميشود که در آنهمه افراد سازمان دائماً در حال ياددهي و يادگیری هستند که اين امر به خلق دانش در سازمان
ميانجامد.
در هزاره سوم تنها سازمانهايي دوام ميآورند که بتوانند ياددهي و يادگیری را در کلیه فعالیتهای خود متمرکز کنند و به
سازمان ياد دهنده تبديل شوند ،لذا همه دانشگاهها بايد در اين مسیر گام بردارند .در تحقیقاتي که تاکنون پیرامون سازمان
ياد دهنده انجامشده مدلها و عوامل مؤثر در تبديل سازمانها به سازمان ياد دهنده موردبررسي قرارگرفتهاند .با توجه به
اينکه الگوی موردمطالعه تیچي در فرهنگ متفاوتي بوده و در تنها مدل ارائهشده سازمان ياد دهنده برای دانشگاههای
دولتي داخل کشور در دانشگاه اصفهان ،چرخه ياددهي و يادگیری مغفول مانده و به همه عوامل مؤثر در ياد دهندگي
دانشگاه ازجمله عوامل محیطي توجه نشده است ،به نظر ميرسد با مدلهای موجود سازمان ياد دهنده نميتوان دانشگاهها
را به يک دانشگاه ياد دهنده تبديل نمود .ازاينرو ارائه مدل کاربردی مناسب سازمان ياد دهنده برای دانشگاهها ضروری
است تا ضمن توجه به تمام عوامل مؤثر در ياد دهندگي دانشگاه ،فرايند ياددهي يادگیری در آنها تسريع گرديده و
دانشگاهها بتوانند به دانشگاه ياد دهنده تبديل شوند.
روش تحقیق
اين پژوهش از نوع کاربردی و مدل يابي و از حیث تحلیل يافتههای تحقیق ،همبستگي از نوع علي است که به روش میداني
انجام گرفت .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه اعضای هیئتعلمي ،رؤسا ،معاونان و کارشناسان دانشگاه فرهنگیان تشکیل
دادند .حجم جامعه آماری اين پژوهش 3363نفر در سال 1359بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد  074نفر بهعنوان
نمونه آماری بهصورت تصادفي طبقهای متناسب با حجم از تمام استانهای کشور انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات از
پرسشنامه محقق ساخته 194گويهای استفاده شد .مقیاس اندازهگیری پرسشنامه ،طیف لیکرت  9ارزشي از بسیار زياد تا
بسیار کم بود .روايي صوری و محتوايي ابزار اندازهگیری توسط  16نفر از متخصصان حوزه سازمان ياد دهنده مورد تأيید قرار
گرفت .همچنین بهمنظور تعیین روايي سازه از روش تحلیل عاملي تأيیدی استفاده شد .سنجش پايايي ابزار اندازهگیری با
استفاده از روش دونیمه نمودن دادهها و بر اساس آماره آلفای کرونباخ محاسبه گرديد .بهمنظور بررسي و تجزيهوتحلیل
دادهها از آمار توصیفي ( جداول توزيع فراواني و نمودارها ) و آمار استنباطي (مدل معادالت ساختاری و تحلیل عاملي
تأيیدی) استفاده شد .کلیه دادهها با استفاده از نرمافزار  spssنسخه  22و  lisrelنسخه  6/90تحلیل شد.

1- Jenaabadi et al.
2- Zare & Shekarchi Zade
3- Atafar et al.
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یافتهها ی تحقیق

در اين قسمت پس از بیان توزيع فراواني جمعیت شناختي شرکتکنندگان در پژوهش ،به شرح مدل معادالت ساختاری
ترسیمشده ،شاخصهای مهم برازش و نتیجه بررسي مدل معادالت ساختاری ترسیمي پرداختهشده است.
جدول ( )1توزیع فراوانی جمعیت شناختی شركتكنندگان

جنسیت
سن
تأهل
سطح
تحصیالت
سابقه کار

فراوانی

درصد

مرد

349

36/2

زن

102

31/6

 01سال و بیشتر

312

35/6

زير  01سال

139

34/2

مجرد

25

3/9

متأهل

016

53/9

کارشناسي

24

0/9

کارشناسي ارشد

263

30

دکتری

101

31/9

 21سال و بیشتر

255

33/6

زير  21سال

106

33/2

طبق نتايج بهدستآمده از جدول( 36/2 ،)1درصد شرکتکنندگان در اين پژوهش مرد و  31/6درصد زن بودند .سن 35/6
درصد شرکتکنندگان  01سال و بیشتر و  34/2درصد زير  01سال سن داشتند 53/9 .درصد شرکتکنندگان متأهل و 3/9
درصد از آنها مجرد بودند .تحصیالت 31/9درصد شرکتکنندگان دکتری 30،درصد کارشناسي ارشد و  0/9دارای
تحصیالت کارشناسي بودند .سابقه کار  33/6درصد شرکتکنندگان  21سال و بیشتر و  33/2درصد از آنها زير  21سال
سابقه کار داشتند.

شکل(  )2مدل اصلی تحقیق
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در مدل معادالت ساختاری ترسیمشده در شکل( )2سه دسته زيرساختهای سختافزاری ،زيرساختهای نرمافزاری و
زيرساختهای فکر افزاری بهعنوان استراتژیها و راهبردهای دانشگاه ياد دهنده مطرحشدهاند .عوامل محیطي شامل عوامل
اجتماعي ،عوامل اطالعاتي و فناوری ،عوامل سیاسي ،عوامل ارزشي ،عوامل اقتصادی و عوامل زيستمحیطي بهعنوان عوامل
علي و دخیل در ايجاد دانشگاه ياد دهنده هستند .سازمان يادگیرنده بهعنوان بستر و زمینه دانشگاه ياد دهنده قلمداد شده
است و در انتها پیامدهای دانشگاه ياد دهنده نشان دادهشده است.
جدول( )2شاخصهای مهم برازش
گروهبندی
شاخصها
شاخصهای
برازش مطلق

شاخصهای
برازش تطبیقي

شاخصهای
برازش مقتصد

اختصار

شاخصهای
مدل برازش

شاخص نیکويي برازش

GFI

4/51

4/54>GFI

شاخص نیکويي برازش اصالحشده

AGFI

4/51

4/54> AGFI

ريشه میانگین مربعات باقيمانده

RMR

4/401

4/9 < RMR

شاخص توکر -لويس

)NNFI(TLI

4/53

4/54> NNFI

شاخص برازش هنجار شده

NFI

4/50

4/54> NFI

شاخص برازش تطبیقي

CFI

4/59

4/54> CFI

شاخص برازش افزايشي

IFI

4/59

4/54> IFI

ريشه میانگین مربعات خطای برآورد

MSEA

4/456

RMSEA<4/14

p- value

p

4/433

-

درجه آزادی

df

66

-

CMIN/df

2/53

نام شاخص

کای اسکور بهنجار شده به درجه
آزادی

PNFI

شاخص برازش مقتصد هنجار شده

4/39

برازش قابلقبول

>3
1>CMIN/df

4/49> PNFI

نتايج جدول 2گويای اين مطلب است که شاخصهای نیکويي برازش( )GFIبرابر با  ،4/51شاخص نیکويي برازش
اصالحشده( ،4/51 )AGFIشاخص توکر -لويس( ،4/53 (NNFIشاخص برازش هنجار شده( ،4/50 )NFIشاخص برازش
تطبیقي(4/59 )CFIو شاخص برازش افزايشي( 4/59 )IFIاست که با توجه به سطح تأيید برازندگي همه اين شاخصها
(بزرگتر از  )4/54ميتوان نتیجه گرفت که مدل حاضر ازنقطهنظر اين شاخصها مورد تأيید است .شاخص ريشه میانگین
مربعات باقيمانده( 4/401 )RMRبهدستآمده که با توجه به سطح تأيید برازندگي (کوچکتر از  )4/9ميتوان نتیجه گرفت
که مدل حاضر ازنقطهنظر اين شاخص نیز مورد تأيید است .ريشه میانگین مربعات خطای برآورد (4/456 )RMSEA
گزارششده که با توجه به سطح تأيید برازندگي(کوچکتر از  )4/1ميتوان نتیجه گرفت که مدل حاضر ازنقطهنظر اين
شاخص نیز مورد تأيید است .کای اسکور بهنجار شده به درجه آزادی( 2/53 )CMIN/dfگزارششده که با توجه به سطح
تأيید برازندگي (بزرگتر از  1و کوچکتر از  )3ميتوان نتیجه گرفت که مدل حاضر ازنقطهنظر اين شاخص نیز مورد تأيید
است .شاخص برازش مقتصد هنجار شده) 4/39 (PNFIگزارششده که با توجه به سطح تأيید برازندگي (بزرگتر از)4/49
ميتوان نتیجه گرفت که مدل حاضر ازنقطهنظر اين شاخص نیز مورد تأيید است .با توجه به نتايج بهدستآمده ميتوان
گفت که مدل تحقیق حاضر به لحاظ شاخصهای برازش مورد تأيید است و ساختار عاملي در نظر گرفتهشده برای آن
قابلقبول است.
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جدول ( )3نتیجه بررسی مدل
نام مؤلفه

آماره t

نتیجه

زيرساختهای سختافزاری

12/74

معناداری فرضیه تايید ميشود

زيرساختهای نرمافزاری

23/05

معناداری فرضیه تايید ميشود

زيرساختهای فکر افزاری

21/93

معناداری فرضیه تايید ميشود

عوامل اجتماعي

16/25

معناداری فرضیه تايید ميشود

عوامل اطالعاتي و فناوری

15/29

معناداری فرضیه تايید ميشود

عوامل سیاسي

12/77

معناداری فرضیه تايید ميشود

عوامل ارزشي

13/04

معناداری فرضیه تايید ميشود

عوامل اقتصادی

10/63

معناداری فرضیه تايید ميشود

عوامل زيستمحیطي

16/26

معناداری فرضیه تايید ميشود

سازمان يادگیرنده پايه سازمان ياد دهنده

23/93

معناداری فرضیه تايید ميشود

پیامد

24/16

معناداری فرضیه تايید ميشود

در آمار استنباطي بهمنظور نشان دادن معناداری هرکدام از پارامترهای مدل از آماره  tاستفاده شد .اين آماره از نسبت
ضريب هر پارامتر به خطای انحراف معیار آن پارامتر به دست ميآيد که ميبايستي در آزمون  tبزرگتر از  2باشد تا
تخمینها ازلحاظ آماری معنادار شود .با توجه به نتايج جدول 3و با توجه به اينکه میزان  tمحاسبهشده در کلیۀ متغیرها
بزرگتر از  2ميباشد ،بنابراين تمامي پارامترهای مدل پیشنهادی ازنظر آماری معنادار ميباشند و ميتوان از مدل مذکور
بهعنوان الگوی پیشنهادی برای تبديل دانشگاهها به سازمان ياد دهنده استفاده نمود.
بحث و نتیجهگیری
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل محیطي شامل عوامل اجتماعي ،عوامل اطالعاتي و فناوری ،عوامل سیاسي ،عوامل
ارزشي ،عوامل اقتصادی و عوامل زيستمحیطي بهعنوان عوامل علي و دخیل در ايجاد دانشگاه ياد دهنده هستند .اين نتايج
با بخشي از نتايج پژوهش تیچي و کاردول ( )2442مبني بر نقش فرهنگ ،ارزشهای بنیادی و ارزشهای کاری بر عملکرد
سازمانها همخوان است .پژوهش حاضر نیز فرهنگ و ارزشهای مذهبي و کاری را در ياددهي يادگیری دانشگاهها مؤثر
ميداند .نتايج پژوهش حاضر با بخشي از يافتههای پژوهش مهدوی نژاد و همکاران(  )1352مبني بر نقش فنّاوری اطالعات
و ارتباطات ،محیطزيست سالم و ارزشهای اسالمي و ايراني در تبديل شهر تهران به يک شهر ياد دهنده همسو است .در
اين پژوهش نیز بر وجود فناوری اطالعات و محیطزيست سالم بهعنوان عوامل مؤثر بر ياد دهنده شدن دانشگاهها تأکید
داشته و ارزشهای مذهبي و اجتماعي را نیز در اين جريان مؤثر ميداند.
با توجه به نتايج پژوهش حاضر تا ويژگيهای سازمان يادگیرنده در دانشگاه ايجاد نشود ،دانشگاه نميتواند در مسیر ياد
دهندگي حرکت کند و سازمان يادگیرنده بستر و زمینه دانشگاه ياد دهنده قلمداد شده است .اين يافتهها با بخشي از
يافتههای پژوهش کشاورز و همکاران( )2445همخواني دارد .آنها بیان کردهاند که سازمانهای ياد دهنده شکل تکامليافته
سازمانها ی يادگیرنده هستند و در درون خود ويژگيهای سازمان يادگیرنده را دارا ميباشند که همراستا با نتايج اين
پژوهش است .اين يافتهها با بخشي از يافتههای پژوهش تیچي و کوهن )2442 (1که شرط ياد دهندگي را يادگیرندگي

1- Cohen
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ميدانند همخوان است .نتايج پژوهش حاضر با بخشي از نتايج پژوهش کولي )2442(1و آوجئیوا و ويلسون )2443( 2مبني
بر تأثیر مؤلفههای سازمان يادگیرنده در ارتقای کیفیت آموزش همخواني دارد .اين پژوهش نیز مؤلفههای سازمان يادگیرنده
را پايه ،بستر و زمینه ياد دهندگي دانشگاهها ميداند.
بر اساس نتايج پژوهش ،دانشگاه ياد دهنده به زيرساختهای سختافزاری شامل تجهیزات آموزشي ،فضای فیزيکي و
فنآوریهای نوين نیازمند است .نتايج اين پژوهش با بخشي از يافتههای پژوهش زارع و همکاران ( )1367مبني بر نیاز
دانشگاه ياد دهنده به زيرساخت ارتباطي همسو است .اين پژوهش نیز فراهم نمودن فناوریهای نوين که زيرساخت ارتباطي
دانشگاه محسوب ميشود را نیاز دانشگاه ياد دهنده ميداند .پژوهش حاضر زيرساختهای نرمافزاری شامل ايدهها و الگوهای
ذهني سازماني ،نهادينهسازی ارزشهای سازماني ،فرهنگسازماني ياددهي ،فراهمسازی زمینه يادگیری متقابل ،مشارکت
اعضاء در يادگیری متقابل ،ارتباطات سازماني و رسانهای ،جوسازماني ،برنامهريزی درسي مناسب ،شبکههای اجتماعي علمي
و مديريت منابع مالي را بهعنوان استراتژیها و راهبردهای دانشگاه ياد دهنده قلمداد کرده است .نتايج اين پژوهش با بخشي
از نتايج پژوهش زارع و همکاران( )1367همخوان است ،چراکه آنها هم ايدهها ،ارزشها ،فراهمسازی زمینه يادگیری
متقابل و مشارکت اعضای دانشگاه در يادگیری متقابل را بهعنوان مؤلفههای اصلي دانشگاه ياد دهنده دانسته و بر ايجاد يک
فرهنگ يادگیری قوی و ايجاد محیط غیر رسمي برای ياددهي و يادگیری تأکیددارند .نتايج پژوهش حاضر با بخشي از نتايج
پژوهش تیچي و کوهن( )2442که ايدهها و ارزشها را بهعنوان مؤلفههای اصلي سازمان ياد دهنده قلمداد کردهاند ،همسو
است .نتايج پژوهش حاضر با بخشي از يافتههای پژوهش تیچي و کاردول( )2442که وجود الگوهای ذهني ياددهي
يادگیری ،فرهنگ ياددهي ،وجود يادگیری متقابل ،مشارکت افراد در ارائه ديدگاهها ،ارتباطات باز و تعامل و ايجاد محیط غیر
رسمي را نیاز سازمان ياد دهنده ميدانند ،همخواني دارد .نتايج پژوهش حاضر با بخشي از نتايج تحقیق مهدوی نژاد و
همکاران(  )1352و کارول و گیلن )2442(3همسو است .هر دو پژوهش همراستا با پژوهش حاضر بر وجود ارتباطات مناسب
بهعنوان يکي از مؤلفههای ياد دهندگي صحه گذاشتهاند .نتايج پژوهش حاضر با بخشي از نتايج مطالعه بنديکت)2410 (0
مبني بر نقش کاربرد رسانهها و شبکههای اجتماعي در معرفي توانمندیهای دانشگاه همسو است زيرا هر دو پژوهش
ارتباطات را عامل مؤثر در تحقق اهداف دانشگاه ميدانند .بر اساس نتايج پژوهش حاضر زيرساختهای فکر افزاری شامل
سرمايههای انساني ،ديدگاه قابل ياددهي ،انرژی و انگیزه اعضاء ،قاطعیت در تصمیمگیری ،الگوی ذهني مديريت ،اعتماد
متقابل بین اعضاء ،ذهنیت و نگرش اعضاء و توانمندسازی اعضاء بهعنوان استراتژیهای موردنیاز دانشگاه ياد دهنده هستند.
يافتههای پژوهش حاضر با بخشي از نتايج پژوهش تیچي و کاردول( )2442که بر وجود سرمايههای انساني معتقد به
ياددهي و يادگیری ،ديدگاه قابل ياددهي مديريت ارشد سازمان ،احترام متقابل اعضاء به هم ،الگوی ذهني ياددهي يادگیری
اعضای سازمان و اولويت دادن به توسعه کارکنان در سازمان تأکید کردهاند ،همخوان است .نتايج پژوهش حاضر با بخشي از
نتايج پژوهش زارع و همکاران( )1367که ياد دهندگان و يادگیرندگان متعهد به يادگیری و ياددهي ،ديدگاه قابل ياددهي،
انرژی هیجاني ،قاطعیت در تصمیمگیری  ،الگوی ذهني يادگیری رهبران دانشگاه ،اعتمادسازی و الگوی ذهني ياددهي و
يادگیری اعضای دانشگاه را بهعنوان مؤلفهها و ويژگيهای دانشگاه ياد دهنده ذکر کردهاند ،همسو است .نتايج پژوهش حاضر
با بخشي از يافتههای پژوهش البداوی و شفاعي )2442 (9که ضعف دانش مديريتي مديران و عدم توجه به علم و عقالنیت

1- Collie
2- Avdjieva & Wilson
3- Carroll & Gillen
4- Benedict
5- Al- Badawi & Shafai
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در تصمیمگیریها را بهعنوان موانع ايجاد سازمان ياد دهنده دانستهاند ،همسو است .اين پژوهش نیز بر لزوم توانمندسازی
اعضاء و تصمیمگیری منطقي مديران اشاره دارد .نتايج اين پژوهش با بخشي از نتايج پژوهش تیچي و کوهن( )2442که
ديدگاه قابل ياددهي ،انرژی هیجاني و قاطعیت در تصمیمگیری را بهعنوان مؤلفههای اصلي سازمان ياد دهنده قلمداد
کردهاند ،همخواني دارد .نتايج پژوهش حاضر با بخشي از نتايج پژوهش کارول و گیلن( )2442مبني بر اجرای اثربخش
آموزش و ايجاد انگیزه برای آموزش بهعنوان اجزای کلیدی موفقیت سازمان ياد دهنده همسو است.
بر اساس نتايج پژوهش حاضر تولید دانش و انتقال دانش بهعنوان پیامدهای دانشگاه ياد دهنده مطرحشدهاند .نتايج اين
پژوهش با بخشي از نتايج پژوهش زارع و همکاران( )1367که بر تولید دانش و جاری شدن ياددهي و يادگیری در همه
دانشگاه تأکید نمودهاند ،همسو است .نتايج اين پژوهش با بخشي از يافتههای پژوهش تیچي و کاردول( )2442مبني بر خلق
دانش و انتقال دانشي که رشد مفید و خلق ارزش پايدار را به دنبال دارد ،همخواني دارد ،زيرا پژوهش حاضر نیز تولید و
انتقال دانش را پیامد دانشگاه ياد دهنده ميداند.
اين پژوهش باهدف طراحي و اعتبارسنجي مدل سازمان ياد دهنده برای دانشگاهها انجام شد .به اين منظور و برای ارزيابي
مدل مفهومي تدوينشده از روش معادالت ساختاری استفاده شد که نتايج نشاندهنده برازش مطلوب مدل است .بهطورکلي
ميتوان اذعان کرد نتايج بهدستآمده از پژوهش حاضر نشانگر اين است که يک دانشگاه ياد دهنده بايد از بستر و پايه
يادگیرندگي الزم برخوردار باشد و تا اين زمینه و بستر فراهم نگردد دانشگاه نميتواند در جهت ياد دهندگي حرکت کند.
پس از ايجاد بستر و زمینه يادگیرندگي بايد استراتژیها و راهبردهای الزم ازجمله زيرساختهای سختافزاری،
زيرساختهای نرمافزاری و زيرساختهای فکر افزاری مناسب برای تسهیل جريان ياددهي و يادگیری در دانشگاه فراهم
گردد .با فراهم نمودن مناسب اين استراتژیها و زيرساختها است که دانشگاه ميتواند بهسوی ياد دهنده شدن گام بردارد.
عوامل محیط بیروني شامل عوامل اجتماعي ،عوامل اطالعاتي و فناوری ،عوامل سیاسي ،عوامل ارزشي ،عوامل اقتصادی و
عوامل زيستمحیطي بر کمیت و کیفیت استراتژیها و زيرساختهای سختافزاری ،زيرساختهای نرمافزاری و
زيرساختهای فکر افزاری در دانشگاه ياد دهنده تأثیرگذار بوده ،لذا مديران دانشگاهها بايد به نقش و اثرات اين عوامل آشنا
بوده تا بتوانند با مديريت مناسب ،دانشگاه را در مسیر دستیابي به اهداف ياد دهندگي کمک نمايند .با شناسايي بسترها و
عوامل مؤثر و با بهکارگیری استراتژیها و راهبردهای مناسب است که ميتوان دانشگاه را به يک دانشگاه ياد دهنده تبديل
نمود که با تحقق اين امر ،تولید و در ادامه انتشار و انتقال دانش بهعنوان ارزش پايدار را در پي خواهد داشت .همچنین با
بهکارگیری اين مدل در دانشگاهها ميتوان امیدوار بود تحول عظیمي در مراکز آموزش عالي کشور در حوزه ياددهي و
يادگیری ايجاد شود.
منابع
آبادی ،فاطمه ،حبیب زاده ،شیوا ،مهاجران ،بهناز و قالوندی ،حسن .)1351( .تأثیر ايجاد سازمانهای ياد دهنده در آموزش مديران و
رهبران موفق .گرگان :نخستین همايش ملي علوم مديريت نوين.
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