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Abstract

Introduction: Learning organization is one of the new approaches for organizations
management in the direction of changes resulting from globalization of economy and
related complexities in today’s ever changing and shaking environment. The main
objective of this research is to assess the Iran University of Medical Sciences which
includes some components such as motivated learners, breeding culture, a perspective
and outlook for learning, increased learning, supportive management and changeable
structures.
Methods: Type of research is Non-experimental - Descriptive one in terms of
controlling the variables. The statistical society of such research is the faculty
members at the foregoing university who were about 2110 members in 2018-2019 that
the final sample volume has been specified equivalent to 325 members applying
Morgan's table and stratified random sampling. Meanwhile the data has been collected
using INVEST Questionnaire and then analyzed based on two levels of Descriptive
and Inferential Statistics applying SPSS22 & LISREL10 soft ware's.
Results: The results arising from such research are indicative of this matter that the
Iran University of Medical Sciences stands in the intermediate level and even upper
intermediate one in terms of enjoying the learning organization's features. In this
regard, the data analysis shows that there has been a meaningful difference (P<0.05)
among the experimental, empirical and theoretical averages related to the motivated
learners, breeding culture, increased learning, supportive management and the
learning perspective and outlook while there has been no meaningful difference
observed between the variable experimental and theoretical averages relevant to the
changeable structures.
Conclusion: According to the findings of the study, the driving force in the
transformation of Iran University of Medical Sciences into a learning organization is
provided, and the efforts and double support of managers in improving and upgrading
the above component are suggested in order to achieve a real learning organization.
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ارزیابی ابعاد سازمان یادگیرنده بر اساس مدل شش عاملی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

 1دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری ،تهران ایران
 2دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ایران

*نویسنده مسوول :معصومه عرفانی خانقاهی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری ،تهران ایران .ایمیلafsaneerfani@gmail.com :

چکیده
مقدمه :پایهاش وضعیت تحصیلی دانشجویان یکی از مأموریتهای آموزشی دانشگاههاست تواناییهای شناختی مغز نقش محوری در یادگیری و
موفقیت تحصیلی ایفا میکنند .هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای هیجانات تحصیلی و توانایی شناختی در ارتباط بین شناخت اجتماعی
و عملکرد تحصیلی بود
روشها :روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و طرح همبستگی بود .جامعه آماری را تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید
بهشتی در سال تحصیلی  1398-1397تشکیل دادند که  380دانشجو بهصورت در دسترس انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای
عملکرد تحصیلی ،پرسشنامه هیجان تحصیلی ،پرسشنامه توانایی شناختی و پرسشنامه شناخت اجتماعی استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از
روشهای ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل مسیر استفاده شد.
یافتهها :نتایج جدول ماتریس همبستگی نشان داد که بین عملکرد تحصیلی و همچنین توانایی شناختی با متغیر شناختی اجتماعی و ابعاد شناخت
خود ،ذهنخوانی و درک محیط آموزشی رابطه معناداری دارد همچنین هیجان تحصیلی با توانایی شناختی و شناخت اجتماعی و هر  4بعد آن رابطه
معناداری داشت .همچنین نتایج تحلیل مسیر حاکی از معناداری نقش واسطهای هیجانات تحصیلی و توانایی شناختی در ارتباط بین شناخت
اجتماعی با عملکرد تحصیلی بود.
نتیجهگیری :بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت که شناخت اجتماعی با واسطهگری هیجانات تحصیلی و توانایی شناختی از عوامل اساسی برای
بررسی رضایت و عملکرد تحصیلی دانشجویان است.
واژگان کلیدی :شناخت اجتماعی ،هیجانات تحصیلی ،توانایی شناختی ،عملکرد تحصیلی
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ارزیابی یادگیرنده بودن سازمانها بوده و مؤلفههای ارائه شده در
این مدل به طور ملموسی ،قابل سنجش است و از آنجا که
بررسی پژوهشگر ،حاکی از آن است که تاکنون ،پژوهشی در
قالب بررسی ابعاد سازمان یادگیرنده با استفاده از مدل مذکور در
هیچ یک از دانشگاه علوم پزشکی ،انجام نگردیده است؛ خال
موجود ،پژوهشگر را به اقدام در این زمینه رهنمون ساختهاست.

روش ها
پژوهش حاضر ،از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش
گردآوری داده ها توصیفی (غیر آزمایشی) ،از نوع پیمایشی است.
جامعه پژوهش حاضر از کلیه اعضای هیأت علمی معاونت
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،اعم از تمام وقت ،نیمه
وقت تشکیل شده که در دانشکدههای مختلف دانشگاه مذکور
شاغل بوده و در سال  ،1397-98معادل  2110نفر می باشند .به
منظور نمونه گیری از روش تصادفی -طبقهای استفاده شد .با
در نظر گرفتن جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان ،حجم
نمونه اولیه  325نفر ،برآورد گردید و برای تقسیم حجم نمونه ،در
بین طبقات جامعه (با توجه به حجم هر طبقه) ،از شیوه انتساب
متناسب ،استفاده شد .با احتساب احتمال ریزش نمونه و افزودن
آن به حجم نمونه اولیه ،و با عنایت به مخیر بودن افراد در
تکمیل پرسشنامهها ،پس از بررسی کلیه پرسشنامهها و حذف
پرسشنامههای ناقص و غیرمعتبر ،در خاتمه  325پرسشنامه،
مبنای کار پژوهش قرار گرفت و تجزیه و تحلیل گردید.
در پژژژژژوهش حاضژژژژر ابژژژژزار گژژژژردآوری دادههژژژژا،
پرسشنامه  ،INVEST10از نوع سؤاالت بسته پاسخ می باشد.
این پرسشنامه دارای شش مؤلفه (فراگیران بژا انگیژزه ،فرهنژ
پرورش دهنده ،دورنمایی برای یادگیری ،یادگیری افزایش یافته،
مدیریت حمایتی و ساختارهای قابل تغییر) است و بژا توجژه بژه
تخصیص تعدادی سؤال به هر یک از مؤلفه هژا ،مجموعژاً از 47
سؤال ،مطابق جدول شژماره ( )1-3تشژکیل شژده و بژر اسژاس
مقیاس لیکرتِ  5درجهای ،در پیوستار بین یک تا ( 5بژا درجژات
خیلی زیاد=  ،5زیاد=  ،4تاحژدی=  ،3کژم =  ،2خیلژی کژم =)1
امتیاز گذاری شده است ،به شکلی که به پاسخ خیلی کژم ،نمژره
یک و به پاسخ خیلی زیاد ،نمره  5تعلق گرفتژه اسژت.به منظژور
اندازهگیری قابلیژت اعتمژاد پرسشژنامه  ،INVESTپژوهشژگر
مبادرت به اجرای آزمایشی آن در میان  50نفر از اعضای جامعژه
مورد نظر نمژوده و سژ س ضژریب آلفژای کرونبژاخ ،بژرای کژل
پرسشنامه و همچنین تک تک مؤلفههای مژدل فژوق ،محاسژبه
گردیده است .ضریب آلفای بهدست آمده در کلیه موارد ،بزرگتر-
مساوی  0.76است ،که حاکی از پایایی مطلژوب ابژزار میباشژد.
همچنین سؤاالت پرسشنامه  INVESTتوسژط اسژتاد و سژایر
صاحبنظران از نظژر وجژود روایژی محتژوایی و روان بژودن نثژر
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مقدمه
سازمانهای یادگیرنده پدیدهای هستند که با شروع دهه 90
میالدی مطرح شدند .علت پدیدار شدن چنین سازمانهایی،
شرایط ،نظریهها و تغییرات و تحوالت در محیطهای سازمانی
قبل از دهه مذکور بوده است[ .]1به شکلی که کالین و ساندرز،
ظهور سازمانهای یادگیرنده را درپی پاسخ به مشکالت ناشی از
گذشته سازمانها ،دانستهاند.بررسی تاریخی روند بهوجود آمدن
شرکتها و سازمانهای بزرگ در دهههای گذشته ،نشان
میدهد که شرکتها و سازمانها ،با ساختارهای سنتی توان
انعطافپذیری الزم برای همسویی با تغییرات پیرامونی ناشی از
جهانی شدن اقتصاد و پیچیدگیهای حاصل از آن را ندارند لذا،
برای بقاء خود ،ناچارند تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی
مجهز نمایند تا توان مقابله با تحوالت جهانی را به دست آرند،
یکی از مهمترین این ابزارها ،ایجاد سازمان یادگیرنده و نهادینه
کردن فرایند یادگیری در سازمان است .سازمانهاییادگیرنده،
سازمانهایی هستند که به طور مستمر دانش جدید را ایجاد
نموده ،آن را منتشر میکنند و درنهایت براساس دانش و بینش
جدید ،رفتارهای خود را تغییر میدهند[.]3 ,2
باتوجه به این امر که دانشگاهها ،مؤسساتی هستند که هم از
فرصت ویژهای برای تطابق با ایدهها و فعالیتهای مربوط به
سازمان یادگیرنده و هم از مسئولیتهای عمدهای در این زمینه
برخوردارند برای این که بتوانند تجربههای جدید بیاموزند ،امور را
بهبود بخشند و دائماً بر تواناییهای خود بیفزایند ،باید به
سازمانهای یادگیرنده تبدیل شوند ،اهمیت سازمان یادگیرنده در
مقابله با " نرخ تغییرات " و " افزایش فشارهای رقابتی " ،
تحقیقات متعددی را در قالب موضوعاتی نظیر :کسب مزیت
رقابتی از طریق خلق سازمان یادگیرنده ،موانع ایجاد سازمان
یادگیرنده در ایران ،سازمان یادگیرنده و بهرهوری ،تبدیل
دانشگاه به سازمان یادگیرنده و  ...درپی داشته است[ .]4با توجه
به این امر که دانشگاهها در وضعیت کنونی ،آموزشی را ارائه
میدهند که جنبه سازشی داشته و با هدف حفظ وضع موجود،
تنها به تغییرات جامعه واکنش نشان میدهند و از لحاظ آمادگی
برای تغییراتبنیادی ،که الزمه حفظ مزیت رقابتی است ،در
سطح قابل قبولی نمیباشند .میتوان چنین نتیجهگیری کرد که
اکثر سازمانهای ما ،به ویژه دانشگاهها نتوانستهاند خود را با
تغییرات شدید پیرامونی ،سازگار نمایند[.]5
اگر چه ایجاد دانشگاههای یادگیرنده با ویژگیهای برشمرده
شده فوق ،مشکل است اما قابل حصول میباشد؛ چرا که همگی
ما در اعماق وجودمان یک یادگیرنده و یک آموزنده هستیم[.]6
اولین قدم در ایجاد سازمان یادگیرنده ،در مسیر حرکت از وضع
موجود ،به سمت وضع مطلوب ،شناخت وضعیت فعلی سازمان ،از
جهت دارا بودن ویژگیهای سازمان یادگیرنده است با توجه به
این امر که مدل ، INVESTمی تواند مدل مناسبی جهت
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یافته ها
در مطالعه حاضر شرکتکنندگان  56/9درصد از شرکت
کنندگان مرد و 43/10درصد زن بودند .همچنین  67/7درصد
اساتید متأهل و 32/30درصد مجرد 45/5 ،درصد اساتید  33تا
 40سال  30/8 ،درصد 41تا  50سال 16/6 ،درصد  51تا 60
سال و  7/1درصد بیشتر از  60سال بودند.

جدول .1آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی توزیع متغیرهای پژوهش ()n=130
کلمو گروف اسمیرنف

سطح معناداری

متغیرهای پژوهش

.923

.361

.893

.402

دورنمایی برای یادگیری

1.068

.204

یادگیری افزایش یافته

.516

.953

مدیریت حمایتی

1.330

.058

ساختارهای قابل تغییر

1.054

.217

سازمان یادگیرنده

1.063

.209

فراگیران با انگیزه
فرهن

پرورش دهنده

جدول .2شاخصهای برازندگی مدل
شاخصهای برازندگی

493

2

Df

2/df
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سؤاالت ،برای جامعه مورد مطالعه ،مورد مداقه قرار گرفتژه و بژا
توجه به نظرات ایشان ،اصالح و بازبینی گردیده است و پژس از
تأیید نهایی ،نسبت به تکثیر آن اقدام شده است .بژرای اجژرای
پژژژوهش ،پژژس از هماهنگیهژژای الزم بژژا واحژژد پژژژوهش و
دانشکدههای مختلف ،پرسشنامه توسط پژوهشگر با معرفی خژود
و بیان پارهای از توضیحات درباره اهداف و ماهیژت پژژوهش در
اختیار هر یک از اعضای محترم هیأت علمی (در صورت تمایژل
ایشان به تکمیل پرسشنامه) ،قژرار گرفژت و بنژا بژه صژالحدید
ایشان ،در پارهای از موارد ،پس از صرف مدت زمان الزم جهژت
تکمیل ،به پژوهشگر عودت گردید و در موارد دیگر موکژول بژه
زمان مشخصی جهت تحویل شده است .شایان ذکژر اسژت کژه
پرسشژژنامههای نژژاقص و غیرمعتبژژر حژژذف شژژده و نهایت ژاً 325
پرسشنامه ،مبنای کار پژوهش قرار گرفت.
در این پژوهش داده ها در دو بخش آمار توصیفی و
استنباطی و با استفاده از نرم افزار ( SPSSنسخه  )21و نرم
افزار ( LISRELنسخه  ،)8.7مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
است .در قسمت آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی،
شاخصهای مرکزی و پراکندگی استفاده شده است .در قسمت
آمار استنباطی ،جهت بررسی توزیع متغیرهای پژوهش از آزمون
کلموگروف اسمیرنف و جهت مقایسه میانگین متغیرهای
پژوهش با میانگین نظری ،از آزمون  Tتک نمونهای؛ و جهت
بررسی ابعاد سازمان یادگیرنده از روش تحلیل عامل تأییدی و
برای برازش مدل از شاخصهای برازندگی  ،استفاده گردیده
است.

برای بررسی توزیع متغیرهای پژوهش از آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد .پیش از انجام آزمون
فرضیهها ،آزمون نرمال بودن توزیع دادهها بررسی میشود تا
مشخص شود که جهت آزمون فرضیهها از آزمونهای پارامتریک
یا ناپارامتریک استفاده شود .نتایج درجدول  1آمده است.
چنانچه یافتههای جدول فوق نشان میدهد ،نتایج آزمون
کلموگروف اسمیرنف نشان داد که توزیع متغیرهای پژوهش با
توزیع نرمال تفاوت معنادار نداشت (  .)p<0/05بنابراین برای
پاسخ به سؤالهای پژوهش از آزمونهای پارامتریک استفاده
شد.
برای بررسی ابعاد سازمان یادگیرنده از روش تحلیل عامل
تأییدی و نرم افزار LISRELنسخه 8/7استفاده شد .ابعاد
سازمان یادگیرنده براساس مدل شش عاملی ترسیم شد ،س س
شاخصهای برازندگی مدل مورد محاسبه و ارزیابی قرار گرفت.
نتایج بدست آمده برای شاخصهای برازندگی در جدول  2نشان
داده شده است.
بژژر اسژژاس جژژدول فژژوق ،شژژاخصهای برازنژژدگی مژژورد
بررسژژی نشژژان داد ،مجژژذور کژژای نژژرم شژژده ( )2/dfبژژرای
مژژدل انژژدازهگیری در ایژژن پژژژوهش  2/20بژژود کژژه بیانکننژژده
برازنژژدگی قابژژل قبژژول مژژدل بژژا داده اسژژت .اغلژژب صژژاحب
نظژژران مجژژذور کژژای نژژرم شژژده ( )2/dfکژژوچکتر از  3را
نشژژاندهنده برازنژژدگی مناسژژب مژژدل تلقژژی مژژی کننژژد (گیلژژز،
 .)2002شژژژژاخص برازنژژژژدگیتطبیقی( )CFIبرابژژژژر 0/97و
شاخص برازنژدگی ( )GFIبرابژر 0/93و شژاخص تعژدیل شژده
برازنژژژدگی ( )AGFIنیژژژز  0/91و شژژژاخص برازنژژژدگی نژژژرم
شژژژژژژده() NFIبرابژژژژژژر  0/97وهمچنژژژژژژین RMSEA
برابربا 0/045بود که بژر اسژاس مقژادیر بدسژت آمژده میتژوان
گفژژت ابعژژاد سژژازمان یادگیرنژژده براسژژاس مژژدل شژژش عژژاملی
تبیین میشود .مژدل بدسژت آمژده بژا ضژریب مسژیر اسژتاندارد
بژژژژژژژژژژژه صژژژژژژژژژژژورت زیژژژژژژژژژژژر بژژژژژژژژژژژود.

مقادیر شاخصها

16/15

8

2/20

0/045

تم م ضر یب معن د ر ردند ومقد ر  tیشتر ز  2د شتند.
دورنم یی ر ی دگیر یشترین ضریب س زم ا
ی دگیرنده در د نشگ ه علرم پزشکی یر ا ر د ش .
فر گیر ا نگیزه کمترین ضریب س زم ا ی دگیرنده
در د نشگ ه علرم پزشکی یر ا ر د ش .
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مقادیر آزمون  tبرای معنی داری ضرایب موجود در مدل در
نمودار  2نشان داده شده است.
در نمووورد ر -1 2فر گیووور ا ووو نگیزه  -2فرهنووو
پرورشدهنده  -3دورنم یی ور یو دگیر  -4یو دگیر
فز یشی فته  -5مودیری ممو یتی  -6سو تت ره ا و
تغییر ،س .
ترجه ه مدل فرق میتر ا گف :

0/93

0/91

0/97

0/97

نمودار  : 1مدل با ضرایب مسیراستاندارد

نمودار  .2مدل با ضرایب مسیرt
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دانشگاه علوم پزشکی ایران ،از نظر انطباق با ویژگیهای
سازمان یادگیرنده ،از طریق مؤلفههای مدل ،INVEST
میباشد .یافتههای حاصل از تحلیل دادهها ،حاکی از آن است
که دانشگاه مذکور ،از نظر برخورداری از ویژگیهای سازمان
یادگیرنده ،در حد متوسط و باالتر قرار دارد .این نتیجه با
تحقیقات ترابی و همکاران[)1389( ]7؛ تقیزاده ،سلطانی
فسقندیس[ )1389( ]8و ملهم[ ،)2011( ]9همسویی دارد.
درحالی که با تحقیقات محبیفر و همکاران[،)2012( ]10
ستاری و همکاران[ ،)1390( ]5رسته مقدم[ ،)1384( ]11جمیان
ابواسرا [ )2007(]12و بریو[ ،)2006( ]13همسو نمیباشد.
یافتههای پژوهشگر دال بر وضعیت متوسط (دانشگاه
مذکور) ،درخصوص بعد ساختارهای قابلتغییر ،تقریباً با نتایج
حاصل از پژوهش جمالزاده ،رهگذر ،علوی[ )1390(]14در
بررسی دانشگاه آزاد اسالمی (واحد شیراز) ،واجد همسویی و در
ابعاد فراگیران باانگیزه ،فرهن پرورشدهنده ،دورنمایی برای
یادگیری ،یادگیری افزایش یافته و مدیریت حمایتی فاقد
همخوانیست .درضمن مؤلفه مدیریت حمایتی ،که در پژوهش
حاضر ،در حد متوسط ،ارزیابی گردیده است با تحقیقات سنگه[]6
( ،)1990شارمان ( ،)2005تارنو و همکاران ( ،)2007همسو
میباشد .همانگونه که در این پژوهش ،بعد ساختارهای قابل
تغییر ،با ارزیابی متوسط؛ تقریباً با نظرات گاه و رایان (،)2002
فاقد همخوانیست.
با توجه به نوین بودن مفهوم سازمان یادگیرنده و طیف
گستردهای از نتایج بهدست آمده از پژوهشهای صورت پذیرفته
در کشورهای مختلف در زمینه ارزیابی سازمانها و مراکز
آموزشی و غیر آموزشی ،از منظر تطابق با ویژگیهای
سازمانیادگیرنده و همچنین ،خأل تحقیقاتی ناشی از عدم
استفاده از مدل  ،INVESTذکر توضیحات ذیل ضروری است:
مطابق رویکرد تفکر سیستمی ،هر سیستم به منزله یک کل
شناخته میشود و خود ،از پدیدههای کوچکتری (خردهسیستمها)،
که هر یک از آنها نیز به مثابه کل میباشند؛ تشکیل شده و در
سیستمهای بزرگتری (ابرسیستمها) ،جای گرفته ،به گونهای که
هر سیستم (به عنوان یک کل) ،در تعامل با محیطش بوده و بر
آن اثر گذاشته و از آن تأثیر میپذیرد[ .]15از اینرو بررسی و
ارزیابی دانشگاه ،به عنوان یک خردهسیستم ،بدون درنظر گرفتن
تأثیر سیستمهای کالن اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی،
که آن را احاطه نمودهاند ،ناممکن است.
رفیعپور ( ،)1381فرهن دانشگاهی ایران را متأثر از استبداد
سیاسی و حاکمیت خوشایندساالری ،رفتارهای هنجاری و
احساسی ،جاهطلبی ،برتریجویی و فردگرایی دانسته که از
عوامل بازدارنده توسعه علمی دانشگاهها محسوب میشوند[.]16
در ایران فرآیند آموزش به طور کلی " استاد محور " به
جای " دانشجو محور " و آموزش و پژوهش " دولت/

نخبهمحور " (به جای جامعه محور) ،میباشد .به این معنا که
رشتهها و دورههای آموزشی بر مبنای برنامهریزی متمرکز دولت
و نخبگان (به شیوه مکانیکی از باال به پایین) ،تعیین می شود.
آموزش در ایران " اقتدارگرایانه ،غیر مشارکتی ،تک صدایی " و
یادگیری ،منفعل ،ایستا و غیر بازتابی است .درضمن تفکرعلمی
در ایران عمدتاً " ،توصیفی و ستایشگرایانه " (به جای انتقادی
و تحلیلی) ،میباشد .به این معنا که آموزش عالی کمتر اجازه
رشد اندیشههای انتقادی و تحلیلی را به اعضای اجتماع علمی و
دانشگاهی میدهد .در نظام معرفتشناختی دانشگاه ایرانی ،علم
نوعی " محصول و مقولهای شناختی " تلقی میشود که
می توان آن را مانند کاالیی وارد و مبادله و مصرف نمود" .
تفکیک نهادی " در نظام آموزش عالی و دانشگاههای ایران،
مابین نهاد سیاست و دولت؛ با نهاد فرهن  ،آموزش و دانشگاه،
به درستی مشخص نردیده است[]16
از لحاظ ساختاری ،نظام دانشگاهی ما همانند نظام اداری ،بر
پایۀ صدور فرمان و کنترل شکل گرفته است و زیربنای سلسه
مراتبی دارد ،که از شکاف عمیقی در انطباق با ویژگیهای
سازمان یادگیرنده برخورداراست .در بعد وجود چشم انداز و
دورنمایی مشترک ،با وجود اساسنامههایی در این زمینه ،به نظر
میرسد که از دورنمایی مشترک و هم سویی برخوردار نبوده
است .اکثر تصمیمات دانشگاهی و سازمانی از تعرضاتسیاسی
مصون نمیباشد و مدیریت به عنوان عمدهترین رکن نظام
سازمانی فاقد تخصص علمی و تجربه کافیست و تحت تاثیر
محیط ،به ویژه محیط سیاسی قرار دارد همچنین برای بسیاری
از مدیران ،مفاهیمی از قبیل مدیریت مشارکتی و استفاده از
اندیشه دیگران و ایجاد زمینه رشد و شکوفایی برای همهی
اعضاء ،فاقد مفهوم است.
یکی از محدودیت های مطالعه حاضر این است که با توجه
به نوین بودن الگوی سازمان یادگیرنده و مدل به کار گرفتهشده
در پژوهش حاضر ،خال تحقیقاتی در این زمینه احساس میشود
و دیگری این که نمونه پژوهش ،محدود به اعضای هیات علمی
بوده لذا تعمیم نتایج باید با احتیاط ،صورت پذیرد .همچنین با
توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می گردد که سازمان ،با
بازتعریف ارزشها و ایجاد نظام ارزشی مطلوب ،اقدام به "
فرهن سازی " نموده و با استفاده از روشهای آموزشی و
ترویج و تبلیغ ،به " فرهن گستری " پرداخته و در همین
راستا ،با اطالع رسانی و اعمال تغییرو تحوالت فرهنگی
هماهن با استراتژی ،مسیری را هموار سازد تا به تدریج از
فرهن بوروکراتیک ،که در آن یادگیری در حداقل سطح خود
قرار دارد ،دور و به فرهن یادگیرنده که در آن حمایت از تغییر
و یادگیری مستمر و مولد ،در باالترین سطح خود قرار دارد،
نزدیک شود .در پایان پیشنهاد می گردد در پژوهش های بعدی

 نشاندهنده تحقق گامهای اولیه در حرکت به سمت،علمی
.وضعیت مطلوب و تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده است

 از نظر انطباق با ویژگیهای،وضعیت دانشگاه موضوع پژوهش
. بر مبنای سایر الگوها مورد مطالعه قرار گیرد،سازمان یادگیرنده
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نویسندگان مقاله از کلیه افرادی که در تدوین این مقاله
همکاری نموده اند تشکر و قدردانی می نمایند

تضاد منافع
.مقاله حاضر فاقد هر گونه تعارض منافع می باشد

مالحظات اخالقی
این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی ایران انجام شده است و بخشی از طرح
تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی ایران با کد
 در ابتدای فرایند پژوهش به کلیه شرکت.بود1480رهگیری
کنندگان اطالع داده شد که قرار است از آنها به عنوان نمونه
 همچنین به آنها اطالع داده.آماری در یک پژوهش استفاده شود
.شد که شرکت در فرایند پژوهش داوطلبانه است

 " تا در عصر جهانی،مجموعه این مسائل باعث شده است
 نظام،شدن که در آن موفقیت در گرو ارتباطات تنگاتن است
،]17[" اداری کشور ما به سمت جزیره ای شدن در حرکت باشد
در چنین شرایطی دانشگاهها نیز از این امر مستثنی نبوده و تابع
 سیاسی و فرهنگی که در آن واقع، اجتماعی،بستر اقتصادی
 دانشگاه یادگیرنده در بطن جامعه یادگیرنده.شدهاند؛ میباشند
 لذا برخورداری از حد متوسط انطباق با.محقق میگردد
ویژگیهای سازمان یادگیرنده (با توجه به یافتههای پژوهش
 با وجود کمبودها و، در دانشگاه علوم پزشکی ایران،)حاضر
 با این. امری دور از ذهن نبوده است،نارساییهای مطروحه
 مدیران دانشگاه به وضعیت فعلی قانع،وجود خوشبختانه
نمیباشند و نمرات در حد متوسط دورنمایی برای یادگیری و
 در میان اعضای هیات،باالتر از متوسط انگیزه برای یادگیری
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