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چکیده
هدف اين پژوهش شناسايي و اولويتبندی مؤلفههای سازمان ياددهنده در دانشگاهها بوده است .به اين منظور با
استفاده از نظريه زمينهای از  31نفر از متخصصان و صاحبنظران حوزه سازمان ياددهنده شاغل در دانشگاه علوم دريايي
امام خميني ،مصاحبه به عمل آمد و دادهها از مصاحبهها استخراج شد .نتايج تحليل دادهها طي سه مرحله کدگذاری
باز ،محوری و گزينشي و پس از محاسبه روايي دادهها با استفاده از نظر مصاحبهشوندگان و متخصصان و محاسبه
پايايي از طريق انجام مصاحبههای آزمايشي ،حاکي از  02مؤلفه اصلي بود که در قالب مدل پارادايمي شامل عوامل
اجتماعي ،عوامل اطالعاتي و فناوری ،عوامل سياسي ،عوامل ارزشي ،عوامل اقتصادی ،عوامل زيست محيطي ،زيرساخت-
های سختافزاری ،زيرساختهای نرمافزاری ،زيرساختهای فکرافزاری ،سازمان يادگيرنده پايه سازمان ياددهنده ،توليد
دانش و انتقال دانش ،مدل سازمان ياددهنده در دانشگاهها را منعکس ميکنند .همچنين در ادامه پرسشنامه محقق
ساخته تهيه شد که پس از تأييد روايي و پايايي مورد استفاده قرار گرفت .ضريب آلفای کرونباخ برای تأييد پايايي 1/18
محاسبه گرديد .سپس مدل مفهومي تحقيق ،برازش و با استفاده از آزمون  ،Fاولويتبندی مؤلفهها انجام شد که
زيرساختهای نرمافزاری در رتبه اول و عوامل سياسي در رتبه آخر قرار گرفتند.
واژگان کلیدی :اولویتبندی ،چرخه یاددهی ،سازمان یاددهنده ،نظریه زمینهای

تاريخ دريافت مقاله69/12/01 :
تاريخ پذيرش مقاله69/10/00 :

 -0عضو هيات علمي گروه مديريت دانشگاه فرهنگيان (نويسنده مسئول)mansoor.d.8@gmail.com :
 -2استاديار گروه مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اصفهان
 -3دانشيارگروه مديريت ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اصفهان
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ورود به قرن  ،20عصر جديدی را در سير تکاملي زندگي و ساختار سازماني به وجود آورده است .محيط متغير امروز با
توجه به فشارهايي که در اثر مهارتها ،تواناييها و رقبای فناوری ايجاد شده ،اجازه مديريت سازمانها را به شکل سنتي
نخواهد داد (کارتر و همکاران .)2103 ،0ريچتر )2116( 2معتقد است در اين عصر ،مؤسسات آموزش عالي با
واقعيتهای جديدی مواجه شدهاند؛ ماهيت کار تغيير کرده است و مؤسسات آموزش عالي بايد افرادی با صالحيت برای
تحقق نيازهای سازمانها در محيط جهاني شده ،تربيت کنند (باقری کراچي و همکاران .)2108 ،3مديريت در عصر
حاضر با تب و تاب تغييرات بسيار دشوارتر و پيچيدهتر از گذشته همراه است .امروز به کمک فناوری ،دسترسي به
اطالعات آسانتر ،اما کاربری آن ،پيچيدهتر شده است (گيل .)0368 ،8آلن و همکاران )2103( 5معتقدند تغييرات
محيطي سازمانها را مجبور به جستجوی بهترين شيوهها و طرحها به منظور سازگاری با محيط نموده است .مهمترين
عاملي که به سازمانها در انجام فعاليتها کمک ميکند ،ياددهي و يادگيری است.
يادگيری ابزار مورد نياز برای بقاء و پايداری سازمانها در عصر دانش و اطالعات است و هر سازماني که قصد پيروزی در
اين دوره را دارد به آن نيازمند است (دانش فرد و ذاکری .)0368 ،سازمانها در عصر اطالعات ميدانند که يادگيری
يک مزيت رقابتي است ،بنابراين آنها ،هدف اوليه خود را تبديلشدن به سازمانهای يادگيرنده در نظر ميگيرند (اتک
و ارترگات .)2101 ،9بسياری از سازمانهای جهاني اعتقاد دارند فقط سازمان يادگيرنده عامل کافي برای ادامه حيات در
محيط پر رقابت امروزی نيست و سازمان ها نياز به ياددهندگي دارند و بايستي تبديل به سازمان ياددهنده شوند (آبادی
و همکاران .)0360 ،مديران ارشد دانشگاه بايد محيط ياددهي ،يادگيری مناسب را برای اعضاء و کارکنان فراهم سازند و
در آنها انگيزه ايجاد کنند تا هم به يکديگر ياد دهند و هم از يکديگر ياد بگيرند (زارع و شکارچيزاده .)2108 ،0در
همين راستا ،دانشگاهها بايد با بکارگيری مدلهای مناسب ،محيط ياددهي ،يادگيری مطلوبي را در جهت تحقق
اهدافشان ايجاد نمايند (عباسي و همکاران.)0368 ،
6
1
سازمان ياددهنده مفهومي است که اولين بار توسط تيچي بکار برده شد (زارع محمدآبادی و همکاران .)0316 ،کوهن
و تيچي ( )2101به فعاليت وسيعي که مدير عامل جنرال الکتريک انجام داد اشاره ميکنند که منجر به تغيير فرهنگ
سازماني و موفقيت پايدار سازمان در دهه گذشته شد .گاربر )2118( 01ميگويد در شرکت بستبای ،آبشارهای کوچک
ياددهي چند جانبه به جريان افتاد که در آنها صدها مدير ارشد ،ديدگاه قابل ياددهي سازمان را به هزاران رهبر در تمام
سطوح ياد ميدادند .همچنين نولينگ مديرعامل مؤسسه رهبـری نيويورک سيتي مفهوم چرخه ياددهي را استفاده
کرد .تيچي و کاردول )2112( 00معتقدند سازمان ياددهنده ،سازماني است که همه کارمندانش در حال يادگيری و
ياددهي هستند و همچنين يادگيری و ياددهي در همه فعاليتهای روزانه سازمان قرار دارد .سازمان ياددهنده سازماني
است که چرخه ياددهي بافضيلت در سراسر سازمان متمرکز شده است .آنها معتقدند خلق يک چرخه ياددهي با
فضيلت کليد ساخت سازمان ياددهنده است و کمک ميکند تا افراد همسو ،پر انرژی و هوشمند بمانند ،سازماني بزرگ
و سريع ايجاد گردد و توليد دانش که رشد مفيد و خلق ارزش پايدار محسوب ميشود را به دنبال دارد .طاووسي و
فضلاللهي ( )0363در تحقيقي با عنوان " رابطه رهبری هوشمند و سازمان ياددهنده در آموزش و پرورش استان قم"

1- Carter et al.
2- Richter
3- Bagheri Kerachi et al.
4- Gill
5- Allen et al.
6- Atak & Erturgut
7- Zare & ShekarchiZade
8- Tichy
9- Cohen
10- Garbor
11- Cardwell
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به اين نتيجه رسيدند که بين رهبری هوشمند و سازمان ياددهنده رابطه وجود دارد و با افزايش رهبری هوشمند،
وضعيت سازمان ياددهنده نيز ارتقاء مييابد .عبدلي سلطاناحمدی و همکاران ( )0362در پژوهشي با عنوان سازمان
ياددهنده :رهيافتي نو در پيش بيني سازمان يادگيرنده" به اين نتيجه رسيدند که تمامي مؤلفههای سازمان ياددهنده با
سازمان يادگيرنده رابطه دارند .فالحي ( )0362در پژوهشي با عنوان "تحليل ميزان حاکميت مؤلفههای سازمان
ياددهنده و سازمان يادگيرنده و رابطه بين آنها در شرکت گاز اصفهان" به اين نتيجه دست يافت که سازمان ياددهنده
بر سازمان يادگيرنده تأثير مثبت و معنادار دارد .مطلبي و همکاران ( )0362در پژوهشي با عنوان "ميزان کاربست
مؤلفههای سازمان ياددهنده توسط مديران در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتي شهر تهران بر اساس نظريه
تيچي" ميزان توجه مديران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتي شهر تهران به مؤلفههای سازمان ياددهنده را مورد
بررسي قرار دادند .نصيری وليک بني و همکاران ( )0362در تحقيقي با عنوان "بررسي رابطه بين هوش اجتماعي و
هوش فرهنگي با کاربست سازمان ياددهنده در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان" نشان دادند که بين هوش
اجتماعي و هوش فرهنگي با کاربست سازمان ياددهنده در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان رابطه وجود دارد.
آبادی ( )0360در پژوهشي با عنوان "بررسي تحقق ابعاد سازمان ياددهنده بر اساس مؤلفههای رهبری تحول گرا از
ديدگاه کارمندان دانشگاه اروميه در سال تحصيلي  "60-62به اين نتيجه رسيد که بين مؤلفههای رهبری تحول گرا با
مؤلفه های سازمان ياددهنده به طور جداگانه رابطه وجود دارد .زارع و همکاران ( )0310در پژوهشي با عنوان "بررسي
ميزان کاربست مؤلفههای سازمان ياددهنده در دانشگاههای دولتي کشور بر اساس نظريه تيچي به منظور ارائه يک
الگوی مناسب" الگويي از دانشگاه ياددهنده را برای دانشگاههای دولتي کشور طراحي کردند .در الگوی ارائه شده آنها
عالوه بر مؤلفههای سازمان ياددهنده تيچي ،اعضای دانشگاه (ياددهندگان و يادگيرندگان) ،مشارکت اعضای دانشگاه در
يادگيری متقابل ،فراهم سازی زمينه يادگيری متقابل ،الگوی ذهني دانشگاه ،الگوی ذهني رهبر ،زيرساخت ارتباطي و
0
نهادينه سازی ارزش ياددهي و يادگيری به عنوان مؤلفههای دانشگاه ياددهنده معرفي شده اند .جناآبادی و همکاران
( )2105در تحقيقي با عنوان " سازمان يادگيرنده سنگه و سازمان ياددهنده تيچي :رويکرد مؤثر برای کارآفريني" نتيجه
گرفتند که بين سازمان ياددهنده و يادگيرنده و کارآفريني رابطه وجود دارد .زارع و شکارچي زاده )2108( 2در
پژوهشي با عنوان "کاربست مدل تيچي در دانشگاههای دولتي ايران" به اين نتيجه رسيدند که اعضای هيأت علمي
دانشگاهها اهميت زيادی برای تبديل دانشگاهها به سازمان ياددهنده قائل هستند و عناصر ديدگاه قابل ياددهي ،ايدهها،
ارزشها و انرژی هيجاني را در اين زمينه الزم دانستند .عطافر و همکاران )2103( 3در تحقيقي با عنوان "اثرات مؤلفه-
های سازمان ياددهنده بر توانمندسازی رواني کارکنان" به شناسايي اثرات عناصر سازمان ياددهنده بر توانمندسازی
رواني کارکنان در شرکت گاز اصفهان پرداختند و نتيجه گرفتند که چرخه ياددهي بافضيلت ،ديدگاه قابل ياددهي،
ايدهها و قاطعيت در تصميم گيری به طور معنيداری بر توانمندسازی رواني کارکنان تأثير دارند .تيچي و کاردول
( )2112در کتابشان ،نظريه سازمان ياددهنده را ارائه کردهاند .آن ها ديدگاه قابل ياددهي ،ايدهها ،ارزشها ،انرژی
هيجاني و قاطعيت در تصميمگيری را به عنوان مؤلفههای سازمان ياددهنده بکار بردهاند.
از دو الگوی ارائه شده برای سازمان ياددهنده ،الگوی تيچي در فرهنگ متفاوتي بوده و تطبيق عيني وکامل آن به
دانشگاههای داخل کشور امکان پذير نيست .همچنين در مدل ارائه شده سازمان ياددهنده برای دانشگاههای دولتي
داخل کشور توسط زارع و همکاران در دانشگاه اصفهان ،چرخه ياددهي و يادگيری مغفول مانده ،به همه عوامل مؤثر در
ياددهندگي دانشگاه توجه نشده ،ارتباط بين مؤلفهها مبهم و اولويتبندی مؤلفهها نيز صورت نگرفته است ،لذا به نظر
ميرسد با مدلهای موجود سازمان ياددهنده نميتوان دانشگاهها را به يک دانشگاه ياددهنده تبديل نمود .بنابراين
مسئله اساسي و هدف از انجام اين تحقيق ،شناسايي و اولويتبندی مؤلفههای سازمان ياددهنده در دانشگاهها است که
پس از شناسايي همه مؤلفهها با استفاده از نظر متخصصان حوزه سازمان ياددهنده ،اولويتبندی مؤلفهها نيز صورت
1- Jenaabadi et al.
2- Zare & Shekarchizade
3- Atafar et al.
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گرفته که مي توان اميدوار بود با اجرايي شدن اين امر بتوان دانشگاهها را در راه رسيدن به اهدافشان ياری کرده و به
دانشگاه ياددهنده تبديل نمود.
با توجه به مفروضات عنوان شده سؤاالتي که در اين پژوهش مطرح است اين است که:
 -0مؤلفههای سازمان ياددهنده در دانشگاهها کداماند؟
 -2اولويتبندی مؤلفههای سازمان ياددهنده در دانشگاهها چيست؟
روششناسی تحقیق
به منظور دستيابي به توصيفي غني از تجارب ،نگرش و ادراک مصاحبه شوندگان نسبت به ابعاد سازمان ياددهنده در
دانشگاهها از روشهای پژوهش کيفي و به طور خاص از راهبرد نظريه زمينهای استراوس و کربين 0استفاده شده است.
نظريه زمينهای روشي برای بنای نظريه بر دادههايي است که به صورت منظم گردآوری و تحليل شدهاند و مقصود آن،
ساختن و پرداختن نظريهای است که در زمينه مورد مطالعه صادق و روشنگر باشد (استراوس و کربين.)0315 ،
واحد تحليل در اين پژوهش ،تعداد  31نفر از متخصصان و صاحبنظران (خبرگان) حوزه سازمان ياددهنده شاغل در
دانشگاه علوم دريايي امام خميني بوده است .روش نمونهگيری در اين پژوهش ،روش نظری بوده است .نمونه گيری
نظری ،نوعي گردآوری داده است که بر اساس مفاهيم در حال تکوين شکل ميگيرد و نمونهگيری بيش از آن که پيش
از پژوهش مشخص شود ،در جريان پژوهش شکل ميگيرد .در اين نوع نمونهگيری هر واقعهای که به منزله نمونه
برگرفته ميشود از راه ها و تحليل قبلي منشاء ميگيرد و به آن افزوده ميشود .ابزار گردآوری داده ها مصاحبه بود.
تمام مصاحبهها به صورت فردی و توسط شخص محقق انجام گرفت .زمان هر مصاحبه به طور ميانگين  51دقيقه بود.
نمونهگيری نظری تا رسيدن مقولهها به اشباع نظری ادامه يافت .مقصود از اشباع نظری يعني زماني که هيچ داده
جديد يا مرتبط به يک مقوله به دست نيايد .مقوله از لحاظ ويژگيها و ابعاد به خوبي پرورش يافته باشد و
گوناگونيهای آن را به نمايش بگذارد و مناسبات ميان مقولهها به خوبي مشخص و اعتبارشان ثابت شده باشد
(استراوس و کربين .)0368 ،سواالت مصاحبه از نوع باز پاسخ بوده و براساس ابعاد نظريه زمينهای ،عوامل مختلف
اثرگذار ،زمينه ،استراتژیها و پيامدهای تبديل دانشگاهها به سازمان ياددهنده را مورد کاوش قرار داد تا از زبان
مصاحبه شوندگان پديده روشن شود .همه مصاحبهها با کسب اجازه از مصاحبه شوندگان ،ضبط و سپس پياده شد.
به منظور تجزيه و تحليل دادهها ،از روش تحليل ميکروسکوپي دادهها (تحليل خرد) استفاده شده است .تحليل خرد،
تحليل سطر به سطر دادهها است که انجام آن در آغاز مطالعه برای توليد مقولهها و مطرح ساختن روابط آنها با
يکديگر ضروری است (استراوس و کربين .)0368 ،سپس دادهها از طريق فرايند کدگذاری و مبتني بر طرح نظامدار
نظريه زمينهای استراوس و کربين تحليل شدند .به اين روش که ابتدا با انجام کدگذاری باز ،کدهای اوليه مشخص
گرديد .سپس کد مفهوم ها بر اساس شباهتهايشان طبقه بندی و به مقوالت تبديل شدند .در مرحله کدگذاری
محوری ،با کنار هم نهادن مقولهها حول مقوله محوری بين مفاهيم و مقولهها استنباطي نظام مند ايجاد شد .سرانجام
در مرحله کدگذاری گزينشي ،حوزههای مشترک مشخص و با يکپارچه سازی مقولههای کشف شده از تمام مصاحبه-
شوندگان ،تعداد  02مؤلفه اصلي شناسايي گرديد.
برای سنجش روايي تحقيق حاضر ،گزارش نهايي مرحله نخست فرايند تحليل و مقولههای به دست آمده ،به همراه
گزارههای مستخرج از مصاحبه و متن مصاحبه برای  3نفر از مصاحبهشوندگان ارسال شد و پيشنهادهای آنها در
کدگذاریهای باز و محوری اعمال گرديد .همچنين فرايند کدگذاریها توسط  3نفر از استادان دکتری مديريت
آموزشي بررسي و نظرات آنها در تدوين مدل استفاده گرديد .پژوهشگر در راستای توانمندسازی خود و تحقق
مصاحبه های صحيح و با دقت ،ابتدا اقدام به انجام دو مصاحبه به صورت آزمايشي نمود و پس از تحليل اوليه و نتايج به

1- Strauss & Corbin
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دست آمده و سپس با مقايسه آن با اهداف و سؤاالت تحقيق ،تغييرات در سؤاالت و همچنين نحوه و اولويت پرسشها
داده شد تا در نتيجه سبب باال رفتن دقت ابزار تحقيق گردد.
در ادامه به منظور جمع آوری اطالعات جهت اعتباريابي مؤلفههای سازمان ياددهنده در دانشگاهها از پرسش نامه
محقق ساخته  051گويهای استفاده شد .گويه ها با استفاده از نتايج سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و گزينشي
تنظيم شد .مقياس اندازه گيری پرسشنامه ،طيف ليکرت  5ارزشي از بسيار زياد تا بسيار کم بود .روايي صوری و
محتوايي پرسشنامه توسط  01نفر از متخصصان حوزه سازمان ياددهنده مورد تأييد قرار گرفت .همچنين به منظور
تعيين روايي سازه از روش تحليل عاملي تأييدی استفاده شد .ضريب پايايي ابزار اندازه گيری با استفاده از روش دو
نيمهنمودن دادهها و بر اساس آماره آلفای کرونباخ 1/18 ،محاسبه گرديد .جامعه آماری اين بخش از پژوهش را کليه
اعضای هيات علمي و کارشناسان دانشگاه علوم دريايي امام خميني در سال  0365تشکيل دادند .بر اساس جدول
کوکران تعداد  311نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفي طبقه ای متناسب با حجم از جامعه آماری انتخاب
شدند .به منظور بررسي و تجزيه و تحليل دادهها از آمار استنباطي (مدل معادالت ساختاری و تحليل عاملي تأييدی)
استفاده شد .کليه دادهها با استفاده از نرم افزار  lisrelنسخه  1/58تحليل شد .در ادامه برای اولويتبندی مؤلفههای
سازمان ياددهنده در دانشگاهها از آزمون  Fاستفاده گرديد که نتايج نشان دهنده اين است که مؤلفههای سازمان
ياددهنده در دانشگاهها از نظر رتبه و سطح با يکديگر تفاوت معناداری دارند.
یافتههای تحقیق
در پژوهش حاضر با استفاده از نظريه زمينهای استراوس و کربين از  31نفر از متخصصان و صاحبنظران حوزه سازمان
ياددهنده شاغل در دانشگاه علوم دريايي امام خميني مصاحبه به عمل آمد و دادهها از مصاحبهها استخراج شد .روش
نمونهگيری ،نمونهگيری نظری بوده است .تحليل دادهها طي سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و گزينشي انجام شد به
اين صور ت که ابتدا با انجام کدگذاری باز ،پس از مرور چندين باره متن مصاحبهها ،قسمتهايي که با توجه به سؤاالت
و اهداف پژوهش مي توانست به عنوان يک کد اوليه در نظر گرفته شود ،مشخص و به عنوان کد مفهوم اوليه انتخاب
گرديد .در مرحله بعد مفاهيم بر اساس شباهتهايشان طبقه بندی و به مقوالت تبديل شدند .در گام بعدی و در مرحله
کدگذاری محوری ،سعي شد با کنار هم نهادن مقولهها حول مقوله محوری بين مفاهيم و مقولهها استنباطي نظام مند
ايجاد شود .در نهايت با انجام کدگذاری گزينشي ،حوزههای مشترک مشخص و با يکپارچه سازی مقولههای کشف شده
از تمام مصاحبهشوندگان ،تعداد  02مؤلفه اصلي شناسايي گرديد .محاسبه روايي دادهها با استفاده از نظر
مصاحبه شوندگان و متخصصان و محاسبه پايايي از طريق انجام مصاحبههای آزمايشي صورت گرفت .در ادامه پس از
ارائه مدل مفهومي پژوهش ،به تشريح هر يک از مؤلفهها و کارکرد مدل طراحي شده ،پرداخته شده است:
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شکل ( )1مدل مفهومی سازمان یاددهنده در دانشگاهها

در مدل مفهومي ارائه شده در شکل ( )0شش دسته عوامل اجتماعي ،سياسي ،اقتصادی ،اطالعاتي– فناوری ،ارزشي و
زيست محيطي به عنوان عوامل محيطي مؤثر بر عملکرد دانشگاهها هستند .عوامل اجتماعي مطرح شده در اين مدل،
فرهنگ ،زمينههای اجتماعي ،خانواده و رويکرد آموزش و پرورش را شامل ميشوند .عوامل سياسي شامل گروهها و
جريانات سياسي ،رويکردهای نظام سياسي و قوانين و مقرارت موجود هستند که ميتوانند ياری کننده جريان ياددهي،
يادگيری يا مانعي در اين مسير باشند .عوامل اقتصادی ارائه شده در اين الگو شامل قدرت و توان اقتصادی و هزينههای
مالي بوده که هر دوی آنها ميتوانند فرايند ياددهي ،يادگيری را تسهيل ساخته يا با مشکل مواجه سازند .با توجه به
نقش اط العات و فناوری در جامعه امروز ،عوامل اطالعاتي ،فناوری ارائه شده در اين مدل ،شامل دسترسي به فناوری
اطالعات ،نقش فناوری اطالعات و رويکرد افراد به فناوری اطالعات بوده که بدون توجه به اثرات آنها ،سازمانها قادر
به عملکرد موثری نميباشند .عوامل ارزشي مطرح شده در اين مدل عبارتند از ارزشهای مذهبي ،ارزشهای اجتماعي
و ارزشهای فرهنگکاری که هر يک از اين سه دسته ارزشها بر جريان ياددهي ،يادگيری در دانشگاهها نقش دارند.
عوامل زيست محيطي شامل حفاظت از محيط زيست و پيامدهای زيست محيطي بوده که ميتوانند به جريان ياددهي،
يادگيری در دانشگاهها کمک کرده يا آن را محدود سازند .همچنين در اين الگو استراتژیها و راهبردهای الزم به منظور
تبديل دانشگاهها به سازمان ياددهنده تحت سه دسته زيرساخت شامل زيرساختهای سختافزاری ،زيرساختهای
نرمافزاری و زيرساختهای فکرافزاری مطرح شدهاند .زيرساختهای سختافزاری ،تجهيزات آموزشي ،فضای فيزيکي و
فن آوریهای نوين را در بر ميگيرد .زيرساختهای نرمافزاری شامل ايدهها و الگوهای ذهني سازماني ،فرهنگ سازماني
ياددهي ،مشارکت اعضاء در يادگيری متقابل ،جو سازماني ،شبکههای اجتماعي علمي ،نهادينه سازی ارزشهای
سازماني ،فراهمسازی زمينه يادگيری متقابل ،ارتباطات سازماني و رسانهای ،برنامهريزی درسي مناسب و مديريت منابع
مالي هستند و زيرساختهای فکرافزاری شامل سرمايههای انساني ،انرژی و انگيزه اعضاء ،الگوی ذهني مديريت ،ذهنيت
و نگرش اعضاء ،ديدگاه قابل ياددهي ،قاطعيت در تصميمگيری ،اعتماد متقابل بين اعضاء و توانمندسازی اعضاء
ميشوند .عناصر يادگيری تيمي ،چشم انداز مشترک ،تفکر سيستمي ،تسلط شخصي و مدلهای ذهني ،مؤلفه سازمان
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يادگيرنده پايه سازمان ياددهنده را تشکيل ميدهند که بستر ياددهندگي دانشگاهها را ايجاد کرده و مؤلفههای توليد
دانش و انتقال دانش به عنوان پيامدهای ياددهندگي دانشگاهها در نظر گرفته شدهاند.
بنابراين بر طبق اين الگو دانشگاه ياددهنده ،دانشگاهي است که بر پايه و بستر سازمان يادگيرنده قرار گرفته و با
بکارگيری استراتژیها و راهبردهای سختافزاری ،نرمافزاری و فکرافزاری مناسب ،به طور روزانه و مداوم در جهت توليد
و انتشار دانش حرکت ميکند .همچنين در اين الگو به نقش و اثرات عوامل محيطي شامل عوامل اجتماعي ،اطالعاتي
فناوری ،سياسي ،ارزشي ،اقتصادی و زيست محيطي بر دانشگاهها توجه شده است زيرا در محيط متغير کنوني ،تنها
دانشگاههايي دوام ميآورند که به نقش و اثرات عوامل محيطي توجه داشته باشند و بتوانند خود را با آنها سازگار
سازند.
در ادامه يافتههای حاصل از اجرای پرسشنامه که پس از تأييد روايي و پايايي به اجرا در آمد شامل مدل اصلي تحقيق،
جدول شاخصهای مهم برازش ،نتيجه بررسي مدل و جداول اولويتبندی مؤلفهها به شرح زير آمده است:

شکل(  )2مدل اصلی تحقیق
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جدول( )1شاخصهای مهم برازش

گروهبندی شاخصها

شاخصهای برازش
مطلق

شاخصهای برازش
تطبيقي

شاخصهای برازش
مقتصد

نام شاخص

اختصار

شاخص های برازش
مدل

برازش قابلقبول

شاخص نيکويي برازش

GFI

1/60

1/61>GFI

شاخص نيکويي برازش اصالح
شده

AGFI

1/60

1/61> AGFI

ريشه ميانگين مربعات
باقيمانده

RMR

1/180

1/5 < RMR

شاخص شاخص توکر -لويس

)NNFI(TLI

1/63

1/61> NNFI

شاخص برازش هنجار شده

NFI

1/68

1/61> NFI

شاخص برازش تطبيقي

CFI

1/65

1/61> CFI

شاخص برازش افزايشي

IFI

1/65

1/61> IFI

ريشه ميانگين مربعات خطای
برآورد

RMSEA

1/161

RMSEA<1/01

p

1/193

-

df

11

-

کای اسکور بهنجار شده به
درجه آزادی

CMIN/df

2/63

>3
0>CMIN/df

شاخص برازش مقتصد هنجار
شده

PNFI

1/95

1/15> PNFI

p- value
درجه آزادی

نتايج جدول ( ،)0گويای اين مطلب است که شاخصهای نيکويي برازش ( )GFIبرابر با  ،1/60شاخص نيکويي برازش
اصالح شده ( ،1/60 )AGFIشاخص توکر -لويس ( ،1/63 (NNFIشاخص برازش هنجار شده ( ،1/68 )NFIشاخص
برازش تطبيقي (1/65 )CFIو شاخص برازش افزايشي ( 1/65 )IFIميباشد که با توجه به سطح تأييد برازندگي همه
اين شاخصها (بزرگتر از  )1/61ميتوان نتيجه گرفت که مدل حاضر از نقطه نظر اين شاخصها مورد تأييد است.
شاخص ريشه ميانگين مربعات باقي مانده ( 1/180 )RMRبه دست آمده که با توجه به سطح تأييد برازندگي (کوچکتر
از  )1/5مي توان نتيجه گرفت که مدل حاضر از نقطه نظر اين شاخص نيز مورد تأييد است .ريشه ميانگين مربعات
خطای برآورد ( 1/161 )RMSEAگزارش شده که با توجه به سطح تأييد برازندگي (کوچکتر از  )1/0ميتوان نتيجه
گرفت که مدل حاضر از نقطه نظر اين شاخص نيز مورد تأييد است .کای اسکور بهنجار شده به درجه آزادی
( 2/63 )CMIN/dfگزارش شده که با توجه به سطح تأييد برازندگي (بزرگتراز  0و کوچکتر از  )3ميتوان نتيجه گرفت
که مدل حاضر از نقطه نظر اين شاخص نيز مورد تأييد است .شاخص برازش مقتصد هنجار شده ) 1/95 (PNFIگزارش
شده که با توجه به سطح تأييد برازندگي (بزرگتر از )1/15ميتوان نتيجه گرفت که مدل حاضر از نقطه نظر اين شاخص
نيز مورد تأييد است .با توجه به نتايج به دست آمده ميتوان گفت که مدل تحقيق حاضر به لحاظ شاخصهای برازش
مورد تأييد است و ساختار عاملي در نظر گرفته شده برای آن قابل قبول است.
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جدول ( )2نتیجه بررسی مدل

نام مولفه

آماره t

نتیجه

زيرساختهای سختافزاری

02/01

معناداری فرضيه تاييد ميشود

زيرساختهای نرمافزاری

23/86

معناداری فرضيه تاييد ميشود

زيرساختهای فکرافزاری

20/53

معناداری فرضيه تاييد ميشود

عوامل اجتماعي

01/26

معناداری فرضيه تاييد ميشود

عوامل اطالعاتي و فناوری

06/25

معناداری فرضيه تاييد ميشود

عوامل سياسي

02/00

معناداری فرضيه تاييد ميشود

عوامل ارزشي

09/81

معناداری فرضيه تاييد ميشود

عوامل اقتصادی

08/13

معناداری فرضيه تاييد ميشود

عوامل زيست محيطي

01/21

معناداری فرضيه تاييد ميشود

سازمان يادگيرنده پايه سازمان ياددهنده

23/53

معناداری فرضيه تاييد ميشود

پيامد (توليد دانش و انتقال دانش)

21/01

معناداری فرضيه تاييد ميشود

در آمار استنباطي به منظور نشان دادن معناداری هر کدام از پارامترهای مدل از آماره  tاستفاده شد .اين آماره از نسبت
ضريب هر پارامتر به خطای انحراف معيار آن پارامتر بدست ميآيد که ميبايستي در آزمون  tبزرگتر از  2باشد تا
تخمينها از لحاظ آماری معنادار شود .با توجه به نتايج جدول ( )2و با توجه به اين که ميزان  tمحاسبه شده در کليۀ
متغيرها بزرگتر از  2ميباشد ،بنابراين تمامي پارامترهای مدل پيشنهادی از نظر آماری معنادار ميباشند و ميتوان از
مدل مذکور به عنوان الگوی پيشنهادی برای تبديل دانشگاهها به سازمان ياددهنده استفاده نمود.
جدول ( )3آزمون  Fبرای اولویتبندی مؤلفههای پژوهش

آماره کای اسکور

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه

12/912

00

1/11

معناداری فرضيه تأييد ميشود

به منظور اولويتبندی مؤلفههای سازمان ياددهنده از آزمون  Fاستفاده شد که با توجه به خروجي جدول ( ،)3سطح
معناداری بدست آمده در سطح  %65معنادار ميباشد يعني مؤلفههای سازمان ياددهنده در دانشگاهها از نظر رتبه و
سطح با يکديگر تفاوت معناداری دارند .جهت تعيين اين رتبهبندی از جدول ميانگين رتبهها استفاده شده است.
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جدول ( )4آزمون  Fبرای اولویتبندی مؤلفههای پژوهش

نام مولفه

میانگین رتبهها

تعداد نمونه

اولویت

زيرساختهای فکرافزاری

0216/0

311

0

زيرساختهای سختافزاری

0161/3

311

2

زيرساختهای نرمافزاری

0118/1

311

3

توليد دانش

0153/2

311

8

انتقال دانش

0130/0

311

5

عوامل اطالعاتي و فناوری

0129/9

311

9

سازمان يادگيرنده پايه سازمان ياددهنده

0125/0

311

0

عوامل ارزشي

0100/2

311

1

عوامل اقتصادی

663/12

311

6

عوامل اجتماعي

621/6

311

01

عوامل زيست محيطي

120/1

311

00

عوامل سياسي

066/2

311

02

نتايج جدول ( )8نشان ميدهد که زيرساختهای نرم افزاری در رتبه اول و عوامل سياسي در رتبه آخر اهميت قرار
دارند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به شناسايي و اولويتبندی مؤلفههای سازمان ياددهنده در دانشگاهها پرداخته است .به اين منظور برای
شناسايي مؤلفهها از روش نظريه زمينهای استفاده شده و مدل طراحي شده از فرايندهای کدگذاری ناشي از مصاحبه با
نخبگان به دست آمده است.
نتايج تحليل داده های کيفي حاصل از مصاحبه ،طراحي مدل پارادايمي سازمان ياددهنده با ترکيبي از  02مؤلفه اصلي
برای دانشگاهها بوده است .مؤلفههای زيرساختهای سختافزاری ،زيرساختهای نرمافزاری ،زير ساختهای فکرافزاری،
عوامل اجتماعي ،عوامل اطالعاتي و فناوری ،عوامل سياسي ،عوامل ارزشي ،عوامل اقتصادی ،عوامل زيست محيطي،
سازمان يادگيرنده پايه سازمان ياددهنده ،توليد دانش و انتقال دانش ،مؤلفههای اصلي سازمان ياددهنده در دانشگاهها
را تشکيل داده است.
برای برازش مدل مفهومي و اولويتبندی مؤلفههای اصلي استخراج شده سازمان ياددهنده در دانشگاهها از پرسشنامه
محقق ساخته پس از تأييد روايي و پايايي استفاده گرديد .آزمون مورد استفاده به منظور اولويتبندی مؤلفهها ،آزمون F
بوده است که نتايج حاصل نشان دهنده آن است که مؤلفه زيرساختهای فکرافزاری در رتبه اول و مؤلفه عوامل سياسي
در رتبه آخر از نظر اهميت قرار دارند.
نتايج پژوهش حاضر با بخشي از يافتههای پژوهش تيچي و کاردول ( )2112و تيچي و کوهن ( )2112که ايدهها و
ارزشها ،ديدگاه قابل ياددهي ،انرژی هيجاني ،قاطعيت در تصميمگيری ،وجود الگوهای ذهني ياددهي يادگيری،
فرهنگ ياددهي ،وجود يادگيری متقابل ،مشارکت افراد در ارائه ديدگاهها ،احترام متقابل اعضاء به هم ،خلق دانش و
انتقال دانش را به عنوان عناصر سازمان ياددهنده مطرح کردهاند ،همسو است .در تحقيق حاضر عوامل اجتماعي،
سياسي ،اقتصادی ،اطالعاتي و فناوری ،ارزشي و عوامل زيست محيطي ،سازمان يادگيرنده پايه سازمان ياددهنده و
زيرساختهای سخت افزاری نيز به عنوان مؤلفههای سازمان ياددهنده در دانشگاهها در نظر گرفته شده اند که با نتايج
تحقيق آنها ناهمسو است .نتايج اين پژوهش با بخشي از نتايج پژوهش زارع و همکاران ( )0310همخوان است ،چرا که
آنها هم ايدهها ،ارزشها ،فراهمسازی زمينه يادگيری متقابل ،مشارکت اعضای دانشگاه در يادگيری متقابل ،زيرساخت
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ارتباطي و توليد و انتشار دانش را به عنوان مؤلفه های دانشگاه ياددهنده دانسته و بر ايجاد يک فرهنگ يادگيری قوی و
ايجاد محيط غير رسمي برای ياددهي و يادگيری تاکيد دارند .همچنين آنها ياددهندگان و يادگيرندگان متعهد به
يادگيری و ياددهي ،ديدگاه قابل ياددهي ،انرژی هيجاني ،قاطعيت در تصميم گيری ،الگوی ذهني يادگيری رهبران
دانشگاه ،اعتمادسازی و الگوی ذهني ياددهي و يادگيری اعضای دانشگاه را به عنوان مؤلفهها و ويژگيهای دانشگاه
ياددهنده ذکر کردهاند که با نتايج تحقيق حاضر همسو است .در نتايج تحقيق آنها به عوامل اجتماعي ،سياسي،
اقتصادی ،اطالعاتي و فناوری ،ارزشي و عوامل زيست محيطي و سازمان يادگيرنده پايه سازمان ياددهنده توجه نشده
که با نتايج تحقيق حاضر ناهمخوان است .يافتههای تحقيق حاضر با بخشي از يافتههای پژوهش کشاورز و همکاران (
 )2116همخواني دارد .آنها بيان کردهاند که سازمانهای ياددهنده شکل تکامل يافته سازمانهای يادگيرنده هستند و
در درون خود ويژگيهای سازمان يادگيرنده را دارا ميباشند که با نتايج اين پژوهش همسو است .در تحقيق آنها فقط
به مؤلفه سازمان يادگيرنده پايه سازمان ياددهنده توجه شده و به ساير مؤلفههای سازمان ياددهنده در دانشگاهها که در
تحقيق حاضر به آن ها توجه شده شامل زيرساختهای سختافزاری ،زيرساختهای نرمافزاری ،زيرساختهای
فکرافزاری ،عوامل اجتماعي ،سياسي ،اقتصادی ،اطالعاتي و فناوری ،ارزشي و عوامل زيست محيطي و همچنين توليد
دانش و انتقال دانش پرداخته نشده است که از اين نظر با نتايج تحقيق حاضر ناهمسو است.
نتايج حاصل از تحقيق و شناسايي و اولويت بندی مؤلفههای سازمان ياددهنده در دانشگاه ها ،به نظام آموزش عالي
کشور کمک ميکند تا با کاربست اين يافتهها و از طريق ارائه تدابير و ساز و کارهای مناسب ،فرهنگ ياددهي و
يادگيری را در دانشگاه ها نهادينه ساخته و به مديران دانشگاه ها که در صدد بهبود تواناييهای فردی و سازماني بوده و
عالقه مند به رشد و شکوفايي گروه ها و تيم های کاری در دانشگاهها هستند ياری ميرساند.
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