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بررسـي و تبيـين،هدف پژوهش حاضـر :چكيده
جايگاه و نقش سازمان يادگيرنده در نظام توسـعه  

سازي منابع انساني كاركنـان دانشـگاه شـهيد    و به
ـ ، بدين منظور. باشد مي بهشتي تهران بـه  اي  هنمون

آزمــودني بــه روش تصــادفي ســاده  250 حجــم
نامه محقق سـاخته بـا ضـريب    پرسش. انتخاب شد

هـاي   داده، در مورد نمونه اجرا گرديد 83/0پايايي 
ــادالت    ــتفاده از الگــوي مع ــا اس ــده ب بدســت آم

گشت و الگوي پيشنهادي مـورد   ساختاري تحليل
هـاي   همؤلفـ نتايج نشان داد كه . آزمون قرار گرفت
ــش ــديريت دان فرهنــگ ســازماني و ســاختار ، م

 تأثيرسازماني بر چرخه سازمان يادگيرنده كاركنان 
اجـراي  ، عـالوه بـر ايـن   . دارنـد  دار معنيمثبت و 

بـا  هـا   الگوي معادالت ساختاري نشان داد كه داده
اين بدان معناست  .ي برازش دارندالگوي پيشنهاد

كه رابطه تمامي ضرايب مسير پيشنهادي الگو نيـز  
  ). p < 0.01( بوده است دار معني

Abstract: The purpose of this study is to 
investigate and clarify the status and role of 
the learner organization in the human 
resources development and improvement 
system among the personnel of Shahid 
Beheshti University of Tehran. The statistical 
population for this study included all the 
personnel of Shahid Beheshti University. The 
sample was selected based on simple random 
sampling and it included 250 subjects. This 
study is an applied study and the data for this 
study was collected based on descriptive 
statistics method which included correlations, 
specifically structural equation modeling 
technique. The instrument utilized for data 
collection was a researcher-made 
questionnaire with a reliability of 0. 83. The 
data was analyzed based on descriptive 
statistics and the inferential statistics was 
performed by a structural equation modeling 
technique and confirmatory path analysis 
using SPSS16 and LISREL 8. 5. The results 
obtained in this study revealed that the factors 
of knowledge management, organizational 
culture and organizational structure have a 
positive and significant effect on the learning 
organization cycle for the personnel. That is 
to say that the relationship between all the 
coefficients of the suggested path is also 
significant (P<0.01). 
  

مــديريت،ســازمان يادگيرنـده:واژگـان كليـدي
منـابع  ، ساختار سـازماني ، فرهنگ سازماني، دانش
 تهراندانشگاه شهيد بهشتي، يانسان

Key words: Learner Organization, 
Knowledge Management, Organizational 
Culture, Organizational Structure, Human 
Resources, Shahid Beheshti University 
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  همقدم
 منظور به بشر كه شده سبب يفنّاور افزون روز رشد و سازماني تحوالت و توسعه
 و مهارت و دانش ،ها سازمان تر اثربخش اداره وها  پيچيدگي با منطقي و اصولي برخورد
 ،ديگر زمان هر از بيش معاصر دنياي در ،ديگر طرف از. سازد تر غني را خود اطالعات

 و تغيير با سازمان در كار اجرايي ها روش بين تعادل گرو در ها سازمان دوام و بقا
 تغييرات اين صريح و رسا پيام ،حقيقت در. است فراسازمانيهاي  نوآوري و تحوالت

 ذخيره و كاربرد، انتقال، توليد پيام ،اقتصادي هاي بنگاه براي يجهان نوين شرايط و
 و 1مانند مديريت دانش، اثربخشيهاي  مكانيزم و رويكردها راه از مهارت و دانش

  .)1383، فتحي ؛14: 1383، پاكدل( است 2يادگيرنده يها سازمان
 هستند روبروها  زمينه همة در شگرفي و سريع تحوالت و تغيير با ها سازمان امروزه

 با شدن همراه براي. كنند تغيير تحوالت و تغيير اين با همزمان بايد خود بقاي براي و
 كرده كسب را الزم هاي و آمادگي دانش بايد ها سازمان كاركنان و مديران، تحوالت اين
 نياز امروزي يها سازمان، جهاني اقتصاد در رقابتي مزيت حفظ و كسب منظور و به
 موضوع ارتباط همين در كنند و حركت دانش منابع سوي به مؤثر طور به كه دارند

، 5تزي؛ ليبوو2006، 4؛ شريف2007، 3وانگ( است شده مطرح »يادگيرنده يها سازمان«
   .)2007، 6و يوشي 2007
 توسعه پايداري مشكل دانش كمبود و نبود كه دارد وجود زيادي شواهد، امروزه اما

 است كردن عمل و دانستن بين شكاف مشكل بلكه نيست عالي آموزش اتمؤسس در
 آموزش اتمؤسس كه گيرد مي نتيجه) 2005( 8بومان، راستا اين در .)1998، 7فر في(

ر دت اطالعاداده و  كاربرد سازماندهي، به ضمن تا اند نگرفته هنوز ياد عالي
  . كنند اقدام اثربخش صورت به خود دروني هاي سازي صميمت

                                                                                                                                      
1. Knowledge managment 
2. Learner organization’s  
3. Wang 
4. Sherif 
5. Liebowitz 
6. Joshi 
7. Pfeiffer 
8. Bauman  
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هاي مختلف، پيوستن بـه رونـد دانـش را آغـاز      و شركت ها سازمانر، هاي اخي در سال
و  ،، مـديريت دانـش  2)دانشـگر (، دانشـكار  1كار دانشـي : و مفاهيم جديدي، ماننداند  هكرد

). 3: 1385ابطحي و صلواتي، (دهند  مي خبر از شدت يافتن اين روند ،3ي دانشيها سازمان
 افـزايش  مختلـف هاي  زمينه در را خود واناييت و ظرفيت دائم طور به ها سازمان نوع اين). 3
 و كـار  جديـد  يهـا  روش يـادگيري  حال در مرتب بطور آنها كاركنان و مديريت و دهند مي

 بـا  سـازگاري  منظـور  بـه  پيوسـته  تا ساخته وادار را ها سازمان محيطي تغييرات. هستند تفكر
 .يابنـد  دسـت  رقـابتي  تمزيـ  بـه  ترتيب بدين و باشند راهكارها بهترين دنبال به خود محيط
 بـه  كاركنـان  رممست يادگيري بر پايدار، تأكيد رقابتي مزيت كسب يها راه از يكي ،بنابراين
در  .)21: 1385نـژاد،   سـبحاني ( است 4بخشي اثر حداكثر با سازماني اهداف به نيل منظور

 و كنـد  مي تغيير ،آموزد مي زمان طول در كه است سازماني يادگيرنده سازمان ،همين راستا
 يادگيرنده سازمان ،زنده سيستم يك عنوان به ).1374الواني، ( كند مي متحول را عملكردش

 معرفـي  شـده  جمـع  افـراد  توسـط  كـه  دانشي از برداري بهره و اشتراك ،تحصيل فرايند با
 شـود  مـي  منجـر  آن اسـتراتژيك  اهـداف  بـه  سـازمان  دسـتيابي  بـه  فرايند اين كه شود مي

 مسـتمري  يـادگيري هـاي   فرصت كه است سازماني يادگيرنده مانساز). 2008، 5پازويك(
 تعـارض  پـذيراي  كند و مي استفاده سازماني اهداف تحقق براي يادگيري كند، از مي فراهم
 برخـورد  اطـراف  محـيط  بـا  ماهرانه و خالقيت بوده و ابتكار براي منبعي عنوان به سازنده

  . )2004، 7و گلسكه 6مك نيل(كنند  مي
 بايد بين دو مفهوم يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده تمايز قائل ،تادر اين راس

 مفهومي سازماني يادگيري به نسبت يادگيرنده سازمانكه در واقع  كردبيان  و شد
. است شده نهادينه سازمان نوع اين در يادگيري. داردتر  يافته تكامل وتر  گسترده

 بيان چنين را سازماني يادگيري و هيادگيرند سازمان مفهوم دو تفاوت ماركوارت
 سازمان مشخصات و اصول، ها سيستم چيستي بر يادگيرنده سازمان بحث در ما: كند مي
 اينكه بر سازماني يادگيري بحث در اما كنيم مي تمركز جمعي موجوديت يك عنوان به

 يك تنها سازماني يادگيري. دشو مي توجه، دهد مي رخ سازمان در چگونه يادگيري
  ) 76: 1385، ماركوارت( است يادگيرنده سازمان از نبهج

                                                                                                                                      
1. Knowledge work 
2. Knowledger 
3. Knowledger organizations 
4. Effectiveness  
5. Paziuk  
6. McNeil 
7. Glesecke 
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 :همكاران و 1لوكاس نظر از؛ دارد وجود سازماني يادگيري از متعددي تعاريف
. دارد قرار سازماني يادگيري مركزي هستة در جديدهاي  بينش كسب و فهميدن فرايند
 طريق از اقدامات فرايند بهبود« از عبارت سازماني يادگيري، 2گاروين تعريف طبق
 سازد مي توانمند را سازمان كه است فرايندي، به بياني ديگر است و »بهتر فهم و دانش

 با نوايي هم در سازماني قابليت، آن تبع به و كند تبديل دانش به را اطالعات تا
  ). 6: 1385، زاده و مشبكي قرباني( شود بيشتر محيطي تقاضاهاي

 كهاند  هكرد بحث يادگيرنده سازمانو  ازمانيس يادگيري زمينه در بسياري صاحبنظران
. كرد اشاره ... و گاروين ،ماركوارت ،مارسيك ،شون ،آرگريسبه  توان مي افراد اين جمله از
 مفهوم كه باشد مي 3پيترسنگه يادگيرنده سازمان اصلي پرداز نظريه بسياري اعتقاد به اما

 به يادگيرنده سازمان است تقدمع او. دنمومطرح  1990 سال در را يادگيرنده سازمان
 خلق براي خودهاي  قابليت افزايش پي در مستمر طور به كه شود مي اطالق سازماني
  . است يادگيري حال در دائماً و تازه چيزهاي
، ايجاد توانايي و مهارت داراي كه است سازماني يادگيرنده سازمان گاروين نظر از
 كننده منعكس كه كند مي تعديل طوري را خودش رفتار و است دانش انتقال و كسب
 يادگيرنده سازمان). 11: 1384، البرزي و اسالميه( باشد جديد هاي ديدگاه و دانش

 ارتقاها  ظرفيت ،شود مي استفاده احسن نحو به دانش از آن در كه است سازماني
، 5يانگ ، ون4چوان چي( آيد مي بدست الزم صالحيت و دشو مي تغييرها  رفتار، يابد مي
  ).2010، 6ليائو

 عنوان به آنان از ما كه كرد مطرح موضوع پنج يادگيرنده سازمان ايجاد براي سنگه
  ). 1381، نيازآذري( كنيم مي ياد يادگيرنده سازمان ابعاد
 گوناگونهاي  زمينه يا و زمينه يك در بايد فرد هر: 7استاد شدن در حرفه -1

  .شود متخصص
 ذهني يها مدل باشند مثبت ذهني يها مدل داراي بايد افراد :8ذهني يها مدل -2
 . است فرد هر عمل و تفكر چگونگي كننده تعيين

                                                                                                                                      
1. Lukas 
2. Garvin 
3. Peter senge 
4. Chi-Chuan 
5. Wen-Jung 
6. Liao 
7. Personal master 
8. Mental model 
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 نوين يها سازمان در بنيادي يادگيري واحدهاي بعنوانها  تيم :1تيمي يادگيري -3
 . باشد مي حياتي عامل تيمي يادگيري لذا است
 فرد كه است فيهد اغلب و است روشني ذهني تصوير بينش :2مشتركديدگاه  -4
 . است داشتن آرماني تصوير، دورنما مفهوم به بينش. برسد آن به خواهد مي

   .شود مي تصديق جزء بر كل برتري آن در كه تفكر از روشي: 3سيستمي تفكر -5
 يادگيرنده يك سازمان، ها مؤسسه اينكه براي) 1993( گاروين ديويد نظر طبق

 هاي انجامشيوه اصالح و بهبود به منجر جديد ايه و نظريه ها ايده كه است الزم دنباش
 روزانه كار و ها فعاليت از بخشي يادگيري) 1؛ كه است معني نبدا اين. شوند كارها
 به عملي شكل سازماني و همؤسس، كاري واحد، فردي سطح در يادگيري) 2، است
 تسهيم بر يادگيري) 4، شود مي منشاء از مشكل حل به منجر يادگيري) 3، گيرد مي خود

 تأثير براي را فرصتي يادگيري )5 ،باالخره و دارد كيدأت كل سازمان دانش در ايجاد و
، 5؛ واتكينز1383؛ رادينگ، 2005، 4بومان( كند مي اثربخش فراهم تغيير و ردا معني
  ) 1387، حجازي ترجمه/ 2005

، كند مي حمايت از يادگيري سازماني ايفا نقش حياتي در، مديريت دانشامروزه 
فرايند ، مديريت دانش. كند مي سازمان را تسهيل 6ايي جمعينزيرا تسهيم اثربخش دا

هاي اطالعاتي و تعامل  يفنّاورسيستماتيك منسجمي است كه تركيب مناسبي از 
مديريت و ، اطالعاتي سازمان را شناساييهاي  تا سرمايه، گيرد مي انساني را به كار

 9ها و رويه ها سياست، 8اسناد، 7هاي اطالعاتي پايگاه ها شامل يياين دارا. تسهيم كند
، شود مي كاركنان را شامل، 10هم دانش آشكار و هم دانش ضمني، اين عالوه بر. است

سازي و تسهيم دانش در  ذخيره، ي متنوع و گسترده بـــراي تصرفها روشو از 
  ). 1383، ييبابا( كند مي داخل يك سازمان استفاده

  

                                                                                                                                      
1. Team learning 
2. Shared vision 
3. System Thinking 
4. Bauman 
5. Watkins 
6. Collective awarness 
7. Informational bases 
8. Document 
9. Policy and procedures  
10. Implicit knowledge  
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 افراد براى درست دانش نمودن فراهم دانش مديريت« :است عتقدم) 1996( پتراش
 همچنـين  بگيرنـد و  را تصـميم  بهتـرين  بتواننـد آنها  تا است مناسب زمان در و مناسب

 بـه  دسترسـى  سازى رسمى« :كند مى تعريف گونه اين را دانش مديريت) 1997( من بك
 را عالى مديران لكردعم، كند مي ايجاد جديدهاى  قابليت كه تخصصى و تجارب دانش

پـس از  . »دهـد  مـى  ارتقا را مشترى ارزش و كند يم تشويق را نوآورى، سازد ممكن مى
هـاي   همؤلفـ متعـدد مـديريت دانـش توسـط متخصصـان الزم اسـت       هاي  بيان تعريف

 چـوي . سازي مديريت دانش در سازمان شناسـايي و بررسـي گـردد    گذار در پيادهتأثير
 مشـاركت ، دانـش را آمـوزش   مـديريت  موفقيـت  اصـلي هاي  همؤلفو  عوامل) 2000(

 حمايـت  ،كاركنـان  توانمندسـازي  سـازي  تـيم  ،دانـش  مـديريت  فرآيندهاي در كاركنان
 اسـكيرم واميـدن  همچنـين   .پنـدارد  مـي  دانـش  ساختار ،سازماني اجبار ،عالي مديريت

 فرهنـگ  ،دانـش  رهبـري  ،آورالزام انداز چشم يك داشتن اين عوامل را شامل، )2000(
 زمرديان ترجمه( كند مي فني قلمداد هاي زيرساخت و 2آگاهانه يادگيري ،1دانش توزيع

  ).1389، رستمي و زمرديان
 مؤسسـات  وهـا   دانشـگاه  در دانـش  مـديريت  ايجاد بسياري از صاحبنظران زعم به

 اعضـاي  همـه  كـه  ارچوبيچـ  نگهـداري  و ايجـاد  با تا باشد مي ضروري عالي آموزش
 ،آمـوزش  در وري بهـره  بـراي  دانـش  از اسـتفاده  و شـتراكات ا به آن استفاده با دانشگاه
 و راحتـي  بـه  تـا  سـازد  مـي  قـادر  را آنان كه اهدافي نيز و تحقيق و ياددهي – يادگيري
 ،مهينـي ( يابنـد  دسـت  مكـان  و زمان هر در خود نياز مورد اطالعات به بتوانند همزمان

، ايجـاد  و توسـعه ، كسب، كشف فرايند :دانش را توان مديريت مي و در نهايت .)1380
 فـرد  توسـط  مناسـب  زمـان  در مناسب دانش كارگيري به و ارزيابي، نگهداري، تسهيم
 اطالعـات  يفنّاور، انساني منابع بين پيوند ايجاد طريق از كه دانست سازمان در مناسب

 صـورت  سـازماني  اهـداف  بـه  دسـتيابي  بـراي  مناسـب  ساختاري ايجاد و ارتباطات و
 دانش عمومي مدل آن را در قالب 1999 سال در و نيومن )36: 1384افرازه، ( پذيرد مي
  . است كرده ارائه

 :شود مي سازماندهي زمينه چهار در دانش ،مدل اين در

                                                                                                                                      
1. Knowledge distribution culture 
2. Consencious learning  
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 داخل از چه جديد دانش كسب فرآيند ،دانش اكتساب :1دانش اكتساب و خلق) 1
 . است آن از خارج از چه و سازمان

هاي  تركيب طريق از جديد دانش خلق تواند مي دانش تسهيم هدف: 2دانش تسهيم) 2
 . باشد آن از بهتر برداري بهره يا موجود دانش مختلف

 دانش، قابليت ذخيره و سازماندهي از هدف: 3دانش سازي ذخيره و دهي سازمان) 3
 . است آن از استفاده جهت افراد دسترسي و بازيابي
است  دانش مديريت فرآيند ينآخر دانش قدرت اعمال يا كاربرد: 4دانش كاربرد) 4

  ).1386 اكبرپور؛ كاظمي،(
 همچـون  سازماني عوامل تا است آن مستلزم دانش مديريت سازي ديگر پياده ،طرفي از

 از و مرتبط هم به انساني ي، منابعفنّاور) مستمر يادگيري و تبادل فرهنگ(ساختار، فرهنگ 
   .)1388قل از گودرزي، ، به ن2004، 5رولند( باشند برخوردار خاصيهاي  ويژگي

 با مستمر يادگيري فرهنگ و تبادل فرهنگ بين ردا معني ارتباط يافتن با) 2004(رولند 
 فرهنگ ايجاد كه رسيدند نتيجه اين به) دانش مديريت مهم مؤلفة دو(دانش  انتقال و توليد
ره، جذب، ذخي مستمر، در يادگيري و سازمان، آموزش در تجارب و دانش زمينة در تبادل
   .)1388گودرزي، (است  مؤثر توزيع دانش و انتقال

 6سازماني براي ايجاد سازمان يادگيرنده بايد به آن پرداخته شود فرهنگ كه مهمي عامل
 اساس بر ،گذارد مي تأثير سازمانيهاي  جنبه تمام بر سازماني فرهنگ كه دليل اين به است

فردي،  رفتار نگرش بر و بخشد مي قدرت ها سازمان مشترك، بههاي  ارزش و اعتقادات
هاي  نظام و ساختار ، طراحي8انساني نيروي تعهد سطح و 7شغلي رضايت و انگيزه

 .گذارد مي تأثير... وها  ها، استراتژي مشي خط اجراي و گذاري، تدوين سازماني، هدف
 كه تاس پذير انعطاف و مناسب سازماني فرهنگ يك ايجاد و بررسي، تغيير تنها با بنابراين

 به 9دانايي مديريت از و داد تغيير سازمان در را افراد بين تعامل الگوي تدريج به توان مي
   .)1377به نقل از ايرانشاهي،  2001بات، ( گرفت بهره 10رقابتي مزيت يك عنوان

                                                                                                                                      
1. Create and aquire knowledge  
2. Share of knowledge  
3. Organization and store of knowledge 
4. Knowledge application  
5. Rowland  
6. Organizational culture 
7. Job satisfaction 
8. Manpower commitment 
9. Awarness management  
10. Competitional benefit  
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 سازمان فرهنگي منظر بر زيادي تأكيد، سازماني يادگيري موضوع پيشينه در
؛ كند مي عمل 1مفهوم ايجاد سازوكار يك عنوان به فرهنگ. دارد وجود يادگيرنده

 طريق از و؛ دهد مي شكل و دهي جهت را كاركنان نظرهاي و رفتارها، ها ارزش
 سازمان يك فرهنگ، واقع در. شود مي هدايت و يابد مي جريان رفتار كه هاست ارزش

 ختارسا يك 2شدن نهادي باعث و كرده وضع سازمان براي را »معنا و نظم، انسجام«
 نامأنوس وقايع تفسير در تسهيل سبب نيز اين كه شود مي سازمان در مفهوم ايجاد
 سازمان فرهنگهاي  ويژگي )1996( هرسي). 1389، كاشاني، پور حاجي(. شود مي

 داراي هم يادگيرنده سازماني فرهنگ كه كنند مي بيان گونه اين را يادگيرنده
 بااليي بسيار دروني انسجام و تعهد از مه و است محيط به نسبت زياد پذيري انعطاف

 از نكردن اجتناب، ابهام تحمل، آگاهانه خطرپذيري شامل، اول بعد. است برخوردار
، محيط با زياد تعامل، علمي مندي عالقه، كنجكاوي حس، اطمينان عدمهاي  موقعيت

 براي زياد آمادگي، كارآفريني به گرايش، مشتريان از مستمر اطالعات يآور جمع
 شامل  3سازماني انسجام و تعهد، دوم بعد. است عمل به گرايش و نوآوري، خالقيت
 به گرايش، 4كاركنان توانمندسازي از حمايت، ها مسئوليت در كاركنان دادن مشاركت
 نادري( است عقيده آزادي و خالقيت برايها  فرصت از استفاده وها  رسالت و اهداف

 و تسهيل براي در زمينه ساختار سازماني از سويي ديگر .)57: 1384، خورشيدي
 :شود مي توصيه زيري ها روش از استفاده سازمان ساختار توسعه

 و يادگيري كه كار و كسب فرآيندهاي از آندسته حذف: 5مجدد مهندسي 
 ساختارهاي بوروكراتيك جمله از. دهد مي كاهش را كاركنان قدرتمندسازي

هاي  محدوديت وها  مشي خط، افقي و عمودي ارتباطي موانع مانند غيرمنعطف
 . روغيرضر
 كه يادگيرندگان وها  پروژه وها  فعاليت مورد در ساختارهايي :6مجدد تمركز 

 . باشد سنتيه بستهاي  محيط از جدا
 و اقدامه نقط به را گيري تصميم قدرت امكان حد تا :7سازماني تمركز عدم 
 . كنند منتقل يادگيري

                                                                                                                                      
1. Sense-making  
2. Institutionalization  
3. Organizational integration 
4. Employees empower  
5. Again engineering 
6. Again centeralization 
7. Organizational decenteralization 
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 نيازهاي با مطابق كهشود  طراحياي  هگون به زمانيسا رفيتظ: 1پذيري انعطاف 
 . باشد جامعه

 هم بااي  هگون به قبلياي  هوظيف هاي فعاليته هم: 2ها فعاليت سازي يكپارچه 
، زاليه ترجم، ماركومات( كنند كار يكپارچه كامالً كل يك صورت به كه شوند تركيب
1385 .(  
 سازمان تحقق سمت به حركت تجه در مناسب راهبردهاي يا سازكارها زمينه در

 يها مدليكي از . است شده ارائه صاحبنظران سوي از مختلفي يها مدل يادگيرنده
 براي اساسي مرحله 10 به مدلي در فليپس. باشد مي 3فليپس مدل، جديد نسبتاً و جامع
 :شامل مرحله ده اين. پردازد مي يادگيرنده سازمان به شدن تبديل جهت در تغيير

 و يادگيري. 5 ،ارتباطات. 4 ،4استراتژيك بينش و تفكر. 3 ،رهبري. 2 ،اراده و خواست .1
 مديريت و فكري سرمايه. 8 ،تغيير مديريت. 7 ،6گيري تصميم و نوآوري. 6 ،5بهسازي
يكي ديگر از همچنين  است قدرداني و پاداش .10 ،ارزيابي و گيري اندازه. 9 ،7دانش
كه از نظر آنان عوامل  است 8ليريج و همكارانمدل ه، جامع در اين زمينهي ها مدل

، مداري استراتژي مشتري، رهبري مشاركتي :سازمان يادگيرنده شامله ايجادكنند
 باشد مي فرهنگ نوآوري، طرح سازماني ارگانيگ، گسترده از اطالعاته استفاد

 ). 80: 1389، قهرماني(
جام گرفته توسط كه تحقيقات اندهد  ت انجام شده نشان ميمروري بر مطالعا

به هاي  زمينه؛ 1385، زاده تقي و همايي؛ 1384، آهنچيان و قدمگاهي؛ 1388، مصطفوي
دارد اما بر  قرار پايين حد مورد بررسي دري ها سازمان در يادگيرنده سازمان كارگيري

، معيني؛ 1386 ،شوقي خالف نتايج تحيقات صورت گرفته در باال نتايج مطالعات
 چي؛ 1384، زاده فارغ؛ 1384، محمودزاده؛ 1386، موسوي؛ 1387، سلگي؛ 1382

نشانگر ؛ 2006، بريو و آنجل؛ 2009، همكارانش و كين اسكان؛ 2008، واروان قروج
 هاي بررسيهمچنين مطالعات و . است سازمان يادگيرندههاي  مناسب بودن زمينه

؛ 1999، موري؛ 2000، هاكت؛ 1384 ،عسكري؛ 1384 ،خوانساري؛ 1387 ،زاده قلي
                                                                                                                                      
1. Flexibility 
2. Activites integration 
3. Phillips  
4. Strategic Thinking And Vision 
5. Learning And Development 
6. Innovation And Decision Making 
7. Intellectual capital and knowledge management  
8. Hellriegel 
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، ليلز و فايول؛ 2007، كاون مك؛ 2007، لرن و تروي، مورالي؛ 2005 ،همكاران و نوناكا
، گرور و كتينگر؛ 1997، و نو ديويس و ودرب جانز؛ 1991، اسپريتزر و كوئين؛ 2006
فرهنگ سازماني و ساختار ، مديريت دانش دار معنيبيانگر وجود اثر مثبت و  1995

  . باشند مي گيرندهسازمان ياد برسازماني 
  

  مدل مفهومي تحقيق
دانشگاه شهيد  تا است آن بر پژوهش اين، سازمان يادگيرنده موضوع اهميت به نظر

 .دهد قرار مطالعه مورد يادگيرنده سازمان هايهمؤلف از برخورداري حيث از را بهشتي
 ينهپس از مطالعه و بررسي كامل ادبيات نظري و نظرات متخصصان موجود در اين زم

فرهنگ سازماني و ، مدل مفهومي سازمان يادگيرنده شامل متغيرهاي مديريت دانش
) ساختاريي ها مدل( سپس با تكنيك تحليل مسير. تدوين گرديد ساختار سازماني

  . نشان داده شده است )1(مدل مفهومي در شكل . ارتباط متغيرها بررسي شده است
  

    

  ر بر سازمان يادگيرندهثؤعوامل م :مدل مفهومي تحقيق) 1(شكل 
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هدف اين مطالعه ، با توجه به مباني نظري و مطالعات تجربي موجود و مدل تحقيق
  :باشد مي زيرهاي  آزمون فرضيه

  
  پژوهشهاي  فرضيه

بر متغير سازمان  دار معنير مثبت و يثأمتغير مديريت دانش داراي ت :فرضيه اول
  . يادگيرنده است

بر متغير سازمان  دار معنير مثبت و يثأاني داراي تمتغير فرهنگ سازم :فرضيه دوم
  . است يادگيرنده

بر متغير سازمان  دار معنير مثبت و يثأمتغير ساختار سازماني داراي ت :فرضيه سوم
  . يادگيرنده است
 . است مناسب مدل علّي سازمان يادگيرنده داراي برازش :فرضيه چهارم

 
  شناسي تحقيق روش

  روش تحقيق
فرهنگ ، دانش مديريت متغيرهاي ميان علي روابط تعيين پژوهش هدف كه آنجايي از

 هدف نظر از پژوهش پس، است سازماني و ساختار سازماني با سازمان يادگيرنده
 مشخص به طور و همبستگي نوع از و توصيفي اطالعات گردآوري نحوه و كاربردي

، دانش ديريتم پژوهش تحليلي مدل در. است ساختاري معادالت مدل بر مبتني
 وابسته متغير سازمان يادگيرنده و مستقل متغير فرهنگ سازماني و ساختار سازماني

هاي موجود  ها پرسشنامه محقق ساخته است كه ابتدا بخش ابزار گرداوري داده. هستند
ها و  بر اساس سازه، هاي مربوط به هر بخش در پرسشنامه طراحي شده و پرسش

ومي سازمان يادگيرنده مورد بررسي در اين پژوهش عوامل تشكيل دهنده مدل مفه
اي  هت در دامنه پنج درجسئواالاست كه  سئوال 70پرسشنامه داراي  .اند هشكل گرفت

 ليكرت مورد بررسي قرار خواهند گرفت و پاسخگو با توجه به وضعيت خود يكي از
 با مرتبط ساتيدا نظر از استفاده با نامه پرسش روايي. را انتخاب خواهد كردها  گزينه

 قرار تأييد مورد و تعيين اصليهاي  همؤلف تحليل روش كمك با پژوهش موضوع
  . گرفت

، ها داده يآور جمع از بعد مرحله در، پژوهش ابزار روايي از كامل اطمينان براي
 مورد تأييدي عاملي تحليل از استفاده با نهفته متغيرهاي گيري اندازه مدل برازش
تعيين پايايي ابزارهاي پژوهش از  براي ،در پژوهش حاضر. است هگرفت قرار ارزيابي
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پاسخگو كه بصورت  40لذا ابزارهاي مدنظر بر روي  روش آلفاي كرانباخ استفاده شد
كه نشان  تصادفي انتخاب شده بودند اجرا و سپس ضرايب پايايي مدنظر محاسبه شد

ويژگي پايايي مناسب توان گفت ابزار از  مي باشد و مي )R=%83( پاياييه دهند
جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر كليه كاركنان دانشگاه شهيد . برخوردار است
اي به  گيري تصادفي ساده نمونه كه از اين جامعه با شيوه نمونه است بهشتي تهران

براي سنجش سازمان يادگيرنده و تعيين ظرايب هر يك از . شدندانتخاب  250حجم 
افزار ليزرل استفاده  يابي معادالت ساختاري با نرم بر آن از مدلگذار تأثيرمتغيرهاي 
يابي معادالت  تجزيه و تحليل ساختارهاي كوواريانس يا همان مدل. شده است
يده و چپيهاي  تجزيه و تحليل ساختار دادهي ها روشترين  يكي از اصلي، ساختاري
به معني تجزيه و نو براي بررسي روابط علت و معلولي است و ي ها روشيكي از 

ات همزمان تأثير، تحليل متغيرهاي مختلفي است كه در يك ساختار مبتني بر تئوري
هاي  لدتوان قابل قبول بودن م مي ،از طريق اين روش. دهد مي متغيرها را به هم نشان

 كه هر( دو متغيري توان آنها را با شيوه مفهومي كه موضوعات چند متغيره بوده و نمي
 افزار نرم. كردحل ) شود مي ر مستقل با يك متغير وابسته در نظر گرفتهبار يك متغي
و تحليل ) گيري هزمدل اندا( ييديأتحليل عاملي تهاي  از دو تحليل بناماي  هليزرل آميز

سنجش روابط ، گيري منظور از مدل اندازه. دهد مي تشكيلرا ) مدل ساختاري( مسير
، دانش مديريت( و متغيرهاي پنهان) نامه سشپرهاي  گويه( بين متغيرهاي مشاهده شده

بوده كه از طريق شناسايي ) ساختار سازماني و سازمان يادگيرنده، فرهنگ سازماني
به بيان . گيرد مي صورت) عوامل استخراج شده( مرتبط با متغيرهاي پنهانهاي  سازه
اين  هدف. تبيين روابط علي بين متغيرهاي پنهان است مدل ساختاري صرفاً، ديگر

زا بر متغيرهاي پنهان  مدل كشف اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي پنهان برون
  . زا است درون

  
  پژوهشهاي  يافته
هاي آمار توصيفي و آمار  اطالعات به دست آمده با استفاده از شيوه ،وهش حاضردر پژ

 5/8ه نسخ  LISRELو 18نسخه  SPSS آماريافزارهاي  استنباطي و با استفاده از نرم
از جداول توزيع ها  در تحليل توصيفي داده. فته استرگ مورد تجزيه و تحليل قرار

آزمون فرضيات ، و در تحليل استنباطي هميانگين و انحراف معيار استفاده شد، فراواني
هاي  يابي معادالت ساختاري و خاصاً تحليل ماتريس از تكنيك آماري مدل پژوهش

 . گردد مي كواريانس استفاده
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  توصيفي متغيرهاي پژوهشهاي  يافته :الف
انحراف معيار و ، ميزان ميانگين، براي بررسي وضعيت متغيرهاي به كار رفته در مدل

  . است شدهبيان  )1(هاي  فراواني هركدام در جدول
  

  هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش جدول شاخص )1(جدول 
  فراواني  انحراف معيار ميانگين نام متغير
  250  1,22 3,04 يرندهسازمان يادگ

  250  1,52 3,08 مديريت دانش
  250  1,38 3,02 فرهنگ سازماني
  250  1,46 2,55 ساختار سازماني

  
ميانگين و انحراف اسـتاندارد متغيرهـاي   : ها با توجه به نتايج حاصل از تحليل داده

 08/3( مديريت دانش، )22/1 و 04/3( پژوهش به ترتيب عبارتند از سازمان يادگيرنده
ــازماني ، )52/1 و ــگ س ــازماني ) 38/1و  02/3( فرهن ــاختار س  ).46/1 و  17/3( و س

 دهـد  مي نشان متغيرهاي پژوهشهاي  ميانگينهاي  شود يافته مي طور كه مالحظه همان
فرهنگ سـازماني و  ، سازمان يادگيرنده آن از و پس مديريت دانش باالترين ميانگين كه

  .رندساختار سازمان به ترتيب قرار دا
  
  ژوهشپارزيابي مدل مفهومي ) ب

 بـه  برنامـه  ورودي عنـوان  بـه  كه كواريانس ماتريس اساس بر تحقيق اين مفهومي مدل
 بـرازش كلـي   دسـته  دو به مدل ارزيابي معيارهاي شده است زده تخمين، آيد مي شمار

 ). 172 :1384، هومن( شوند مي تقسيم مدل ساختاري برازش و) گيري اندازه مدل(
  
  نيكويي برازش مدلهاي  ونآزم

گيري شده  اندازههاي  قدرت برازش يك مدل را با داده، نيكويي برازشهاي  شاخص
به دست آمده براي هاي  يك از شاخص هر، به طور كلي در كار با ليزرل. دهد مي نشان
ها  بلكه اين شاخص، به تنهايي دليل برازندگي مدل يا عدم برازندگي آن نيستند، مدل

هاي  شاخص شود مي مشاهده كه نانهمچ. و با هم تفسير كرد در كنار يكديگر را بايد
 ،مدل كلي برازش ارزيابي براي. دارد قرار يقبول قابله دامن در مدل برازش اصلي

شاخص  ،)AGFI( شاخص نيكويي برازش شده ،)GFI( نيكويي برازش شاخص
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حد ( زديك به يكن) NNFI( نرم نشده برازندگي شاخص، )CFI( تطبيقي برازندگي
شاخص  و همچنين) RMR(ها  ميانگين مجذور باقيماندهه باشند و ريش مي )مطلوب

  .است )حد مطلوب( 05/0 زير) RMSEA( تقريب مجذورات ميانگين خطاي هريش
   

  نيكويي برازش مدلهاي  خصش) 2(جدول 
 گيري شاخص برازش معيار پيشنهاد شده نتايج در اين پژوهش نتيجه

GFI ≥0/90 0,93  √  
AGFI ≥0/90 0,90  √  
CFI ≥0/90 0,95  √  

NNFI ≥0/90 0,89  √  
RMR 0/05≤ 0,026  √  

RMSEA ≤0/10 0,031  √  
  
  يابي معادالت ساختاري مدل

در . دهد مي مدل تخمين ضرايب استاندارد متغيرهاي مورد مطالعه را نشان )2(شكل 
 پس، منظور بدين. گيرد مي قرار بررسي مورد تحقيق متغيرهاي بين ارتباط، بخش اين
 اين بودن دار معني، )2 شكل( تحقيق مفهومي مدل مسيرهاي از يك هر اثر برآورد از

 نشان) 3شكل ( مسيرهاي مدل t مقدار). t >2( ارزيابي گرديد  tمقداره وسيل به اثرات
مستقيم  تأثيرساختار سازماني ، فرهنگ سازماني، دانش مديريتدهد كه متغيرهاي  مي
  ).3 جدول( سازمان يادگيرنده داشته است بر
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  مدل تخمين ضرايب استاندارد متغيرها )2( شكل  
  

 ساختاري معادالت آزمون در آنچه اساس بر توان مي ،دشو مي مالحظه كه طور همان
 كنندة تبيين كه هايي مؤلفه وها  شاخص ميان در كه كرد استدالل، است آمده دست به

 به يا را كنندگي تبيين بيشترين، تسهيم دانش، تندهس مكنون مديريت دانش عامل
 عامل دو آن از پس. شود مي شامل را مديريت دانش با ارتباط بيشترين، ديگر عبارت

 آخرين، كاربرد دانش، سرانجام و، انشد دسازي دانش و تولي ذخيره، سازماندهي
 مورد در. است ارتباط اين در كمتر ضريب كسب مديريت دانش برحسب گر تبيين
ترتيب  به سازگاري، سپس و رسالت نخست، مؤلفه دو ميان از فرهنگ سازماني عامل

 آخرين، مشاركت، سرانجام و. دارند فرهنگ سازماني عامل با را ارتباط بيشترين
 مورد در. است ارتباط اين در كمتر ضريب كسب فرهنگ سازماني برحسب گر تبيين

ها  سازي فعاليت يكپارچه كه دهد مي نشانها  يافته، ساختار سازماني يعني عامل سومين
، پذيري انعطاف، عدم تمركز سازماني آن از پس. دارد عامل اين با را همبستگي بيشترين

  . پردازند مي عامل اين تبيين به، به ترتيب مهندسي مجدد
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فرهنگ ، گانة مديريت دانش سه عوامل با ارتباط در شده محاسبه ضرايب، همچنين
 بر عامل سه هر كه دارد اين بر داللت سازمان يادگيرنده بر اختار سازمانيسازماني و س

هاي  يافته ساير و ادعا اين درستي اما. شوند واقع مؤثر توانند مي سازمان يادگيرنده
 به دستيابي منظور به لذا؛ هاست يافته يدار معني آزمون مستلزم، فوق در شده مطرح
 موجود روابط يدار معني است الزم تحقيق هاي هفرضي آزمون ويژه به يدار معني سطح
 يدار معني) 3( شكل، اساس براين. گردد آزمون )3( ساختاري شكل معادالت مدل در

  .است كشيده تصوير به زير مدل قالب در را شده محاسبه اعداد
  

  ي ضرايب متغيرها در مدل معادالت ساختاريدار معنياعداد  )3(شكل   
  

 نشان آمده دست بههاي  يافته از حاصل نتايج، دشو مي مالحظه كه طور همان
 بر شده مطرح گانة سه عوامل اثرگذاري مورد در فرضية اصلي چهار هر كه دهد مي

مديريت  عامل كه سه كرد استنتاج توان مي يعني؛ است شده تأييد سازمان يادگيرنده
 . دارد يادگيرنده سازمان بر يدار معني اثر فرهنگ سازماني و ساختار سازماني، دانش
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 عوامل وها  مؤلفه ميان ارتباط كه دهد مي نشانها  يافته اين، ديگر سوي از
 تحقيقات مبناي بر همگي كه شده انتخابهاي  شاخص، سخن ديگر به. نددار معني

 نظر مورد عوامل سنجش براي، اند داده شكل را تحقيق مفهومي مدل و انتخاب گذشته
  . اند مناسب
  

زا بر متغيرهاي نهفته  اثر مستقيم متغيرهاي نهفته برون :ايج مدل ساختارينت) 3(جدول 
  زا درون

ضريب مسير T نتيجه جهت مسير
42. 12.21 عدم رد از مديريت دانش به سازمان يادگيرنده
37. 8.11 عدم رد شاز مديريت دانش به توليد دان
47. 11.36 عدم رد از مديريت دانش به تسهيم دانش

41. 9.47 رد عدم از مديريت دانش به سازماندهي و ذخيره دانش
33. 2,38 عدم رد از مديريت دانش به كاربرد دانش
38. 11.20 عدم رد از فرهنگ سازماني به سازمان يادگيرنده
36. 6.27 عدم رد از فرهنگ سازماني به مشاركت
45. 5.19 عدم رد  از فرهنگ سازماني به رسالت
41. 4.83 عدم رد  از فرهنگ سازماني به سازگاري
31. 9.60 عدم رد  از ساختارسازماني بر متغير سازمان يادگيرنده
30. 1.48 عدم رد  مجدداز ساختار سازماني به مهندسي
35. 3.22 عدم رد  سازمانيتمركزاز ساختار سازماني به عدم
34. 6.96 عدم رد  ريپذياز ساختار سازماني به انعطاف
46. 8.14 عدم رد  هافعاليتسازياز ساختار سازماني به يكپارچه

  
  گيري  بحث و نتيجه

 و روبروهستندها  زمينه همة در شگرفي و سريع تحوالت و تغيير با ها سازمان امروزه
 با شدن همراه براي. همگام باشند تحوالت و تغيير اين با همزمان بايد خود بقاي براي
 كنند كسب را الزم هاي و آمادگي دانش بايد ها سازمان كاركنان و رانمدي، تحوالت اين
 نياز امروزي يها سازمان، جهاني اقتصاد در رقابتي مزيت حفظ و كسب منظور و به
 در »يادگيرنده يها سازمان« كنند و حركت دانش منابع سوي به مؤثر طور به كه دارند
 توانايي و ظرفيت دائم طور به ها مانساز اين. است شده مطرح  موضوعط با اين ارتبا
 در مرتب بطور آنها كاركنان و مديريت و دهند مي افزايش مختلفهاي  زمينه در را خود
نقش  مديريت دانش ،در اين زمينه. هستند تفكر و كار جديد يها روش يادگيري حال
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ايي ـتسهيم اثربخش دانــ زيرا، كند مي حمايت از يادگيري سازماني ايفا حياتي در
 آن مستلزم دانش مديريت سازي پياده ديگر ،طرفي از. كند مي سازمان را تسهيل جمعي

) مستمر يادگيري و تبادل فرهنگ( فرهنگ، ساختار همچون سازماني عوامل تا ستا
 رولند. باشند برخوردار خاصيهاي  ويژگي از و مرتبط هم به انساني منابع، يفنّاور

 و توليد با مستمر يادگيري فرهنگ و تبادل فرهنگ بين ردا معني ارتباط يافتن با) 2004(
 فرهنگ ايجاد كه رسيدند نتيجه اين به) دانش مديريت مهم مؤلفة دو( دانش انتقال
، جذب در، مستمر يادگيري و آموزش، سازمان در تجارب و دانش زمينة در تبادل
د سازمان يادگيرنده براي ايجا كه مهمي عامل. است مؤثر توزيع دانش و انتقال، ذخيره

 تمام بر سازماني فرهنگ كه دليل اين به است سازماني فرهنگ بايد به آن پرداخته شود
 به، مشتركهاي  ارزش و اعتقادات اساس بر ،گذارد مي تأثير سازمانيهاي  جنبه

 سطح و شغلي رضايت و انگيزه، فردي رفتار نگرش بر و بخشد مي قدرت ها سازمان
 و تدوين، گذاري هدف، سازمانيهاي  نظام و ساختار طراحي، انساني نيروي تعهد

بر اين اساس در اين مطالعه به . گذارد مي تأثير... وها  استراتژي، ها مشي خط اجراي
بر چرخه سازمان يادگيرنده در كاركنان دانشگاه شهيد بهشتي  مؤثربررسي عوامل 

متغيرهاي هاي  ا و شاخصدهد كه تمام پارامتره مي نتايج حاصله نشان. تهران است
مورد نظر بر طبق مدل تحليل مسير ارائه شده بر ابعاد سازمان يادگيرنده اثر مثبت و 

 نشان ساختاري معادالت از استفاده با پژوهش فرضيات آزمون نتايج. ي دارنددار معني
 دار معنيداراي اثر مثبت و  ، فرهنگ سازماني، ساختار سازماني،مديريت دانش: دهد مي
و در نهايت مدل علّي بوده بر چرخه سازمان يادگيرنده در كاركنان  0,01ر سطح د

، مديريت دانش دار معنيارتباط مثبت و . است مناسب سازمان يادگيرنده داراي برازش
فرهنگ سازماني و ساختار سازماني بر چرخه سازمان يادگيرنده در كاركنان دانشگاه 

سازي  بنابراين مدل مفهومي و مدل، ردار استشهيد بهشتي از اهميت به سزايي برخو
با هاي  همؤلفبندي  معادله ساختاري دو نوع نتيجه را نشان داد كه عبارتند از دسته

بين عوامل  دار هاي معني رابطههاي  در هر كدام از متغيرها و اثبات فرضيهتر  اهميت
ژوهش قابل مقايسه و بدست آمده در اين پهاي  يافته. بر متغير سازمان يادگيرنده مؤثر

، سلگي؛ 1382، معيني؛ 1386، شوقي مطالعات قبلي از جمله مطالعاتهمسو با نتايج 
، واروان قروج چي؛ 1384، زاده فارغ؛ 1384، محمودزاده؛ 1386، موسوي؛ 1387
؛ 1387 ،زاده قلي؛ 2006، بريو آنجل؛ 2009، همكارانش و كين اسكان؛ 2008

، همكاران و نوناكا؛ 1999، موري؛ 2000، هاكت؛ 1384، عسكري؛ 1384، خوانساري
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 و كوئين؛ 2006، ليلز و فايول؛ 2007، كاون مك؛ 2007، لرن و تروي، مورالي؛ 2005
كه  است ؛1995، گرور و كتينگر؛ 1997، نو و ديويس و ودرب جانز؛ 1991، اسپريتزر

، تسهيم دانش ،مكنون مديريت دانش عامل كنندة تبيينهاي  مؤلفه وها  شاخص ميان در
 شامل را مديريت دانش با ارتباط بيشترين، ديگر عبارت به يا را كنندگي تبيين بيشترين

، سرانجام و، توليد دانشسازي دانش و  ذخيره، سازماندهي عامل دو آن از پس. شود مي
 اين در كمتر ضريب كسب مديريت دانش برحسب گر تبيين آخرين، كاربرد دانش

 و رسالت نخست، مؤلفه دو ميان از فرهنگ سازماني عامل مورد در. است ارتباط
 و. دارند سازماني فرهنگ عامل با را ارتباط ترتيب بيشترين به سازگاري، سپس

 در كمتر ضريب كسب فرهنگ سازماني برحسب گر تبيين آخرين، مشاركت، سرانجام
 دهد مي نشانها  يافته، ساختار سازماني يعني عامل سومين مورد در. است ارتباط اين
عدم  آن از پس. دارد عامل اين با را همبستگي بيشترينها  سازي فعاليت يكپارچه كه

 عامل اين تبيين به، به ترتيب مهندسي مجدد، يريپذ نعطافا، تمركز سازماني
  . پردازند مي
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 منابع
: تهـران . مديريت دانـش در سـازمان  ). 1385( صلواتي، عادل و حسينسيدابطحي،  −

  . نو پيوند
اجـراي مـديريت دانـش در شـركت     ). 1384( جيران ،خوانساري و هانيه ،آرزمجو −

  .كنفرانس ملي مديريت دانش. توانير و نتايج حاصل از آن
. )سـازي  پياده و گيري ها، اندازه مفاهيم، مدل(دانش  مديريت ).1384( افرازه، عباس −

  .تهران
ي هـا  مـدل  تطبيقـي  مطالعـه  ).1386(صـفت دره   شيرازي، محسن؛ كاظمي اكبرپور −

 مديريت ملي كنفرانس اولين :تهران. دانش پذيرش جهت سازماني آمادگي سنجش
  . دانش

 روزنامـه . هيادگيرنـد  يهـا  سـازمان  ).1384(اسـالميه، سـميرا    و البرزي، صـدراهللا  −
 . 3702 ، شمارههمشهري

  . ني نشر: تهران .عمومي مديريت). 1373(مهدي  الواني، سيد −
ماهنامـه  : تهـران . تلفيق مديريت دانايي و يادگيري سازماني). 1383( بابايي، ايازاهللا −

  . 146تدبير شماره 
ايرانشـاهي،   محمد. انسان و ي، فنونفنّاورمتقابل  ثيرأت بررسي .)1377( بات، گانت −

  .2 و 1شماره  ،18 رساني، دوره علوم اطالع
 نگـرش ( هـا  سـازمان  در آمـوزش  راهبـري  و مديريت). 1383(اهللا  پاكدل، رحمت −

  . اداره معين همؤسس: تهران. )سيستمي، استراتژيك
 سـازماني  فرهنگ انواع بندي اولويت). 1389(كاشاني، نظرپور  و حاجي پور، بهمن −

 مطالعـة (سـازماني   يـادگيري  بـر آنهـا   اثرگذاري ميزان مبناي بر) كوئين مدل طبق(
 مـديريت  انديشه ).غدير گذاري سرمايه هولدينگ زيرمجموعةهاي  شركت: موردي

  . اول چهارم، شمارة ، سالراهبردي
. آموزش عالي نظام در سازماني يادگيري). 1387(ويسي، هادي  و حجازي، يوسف −

  . دومين همايش مديران آموزش
. اطالعات بر مبتني جهاني اقتصاد در موفقيت: شدان مديريت ).1383( آلن ،رادينگ −

  .انتشارات سمت :تهران ،حسن لطيفي محمددكتر  ترجمه
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 بـر  مبتني دانش مديريت نظام استقرار). 1389(رستمي، علي  و زمرديان، غالمرضا −
 مجلـه . 8 اسالمي منطقـه  آزاد دانشگاه واحدهاي: موردي اجتماعي، مطالعه سرمايه

  . پنجم سوم، شماره سال ،مديريت حسابداري
 الگـوي  نظـري  مبـاني  يادگيرنـده  زمانسا ).1385(همكاران  و نژاد، مهدي سبحاني −

  . يسطرون انتشارات :تهران .سنجش و حقيقت
 بر همدان استان متوسطه مدارس مديران عملكرد بررسي ).1387( سلگي، حميداهللا −

 كارشناسـي  نامـه  پايان .1386-87 تحصيلي سال در يادگيرنده سازمان اساس اصول
  . رجائي شهيد دبير ارشد، دانشگاه تربيت

 در يادگيرنــده ســازماناي هــ مؤلفــه وضــعيته مقايســ ).1386( شــوقي، كــريم −
 سـال  در دبيـران  و مـديران  نظـر  زا تبريزه پسران دولتي و غيرانتفاعي هاي دبيرستان
  . تبريز واحد اسالمي آزاد دانشگاه ارشد كارشناسيه نام پايان. 86 تحصيلي

سـاختار، فرهنـگ،   (سـازماني   عوامـل  رابطـة  بررسـي ). 1384(عسـگري، ناصـر    −
 نامـة  دانـش، پايـان   مـديريت  استراتژي با اجتماعي امور و كار وزارت). تكنولوژي
 . تهران دانشگاه مديريت دانشكدة

 در يادگيرنـده  سـازمان  هـاي  شـاخص  تعيـين  و بررسـي  ).1384( زاده، محمد فارغ −
 پژوهشكده ارشد كارشناسي نامة پايان. تربيت تهران و تعليم خبرگان توسط مدارس
  . تربيت و تعليم

: تهـران . كاركنـان  خـدمت  ضـمن  آمـوزش  ريـزي  مـه برنا). 1383(فتحي، كوروش  −
 . سمت انتشارات

 مـدارس  وضـعيت  بررسـي ). 1384(آهنچيان، محمدرضا  و محمد قدمگاهي، سيد −
، آموزشيهاي  نوآوري فصلنامه. سازمان يادگيرندههاي  ويژگي اساس بر مشهد شهر
  .14ه شمار

 سـطح  تعيـين  بـراي  الگويي طراحي). 1385( مشبكي، اصغر ،اهللا زاده، وجه قرباني −
 علـوم  مـدرس  فصـلنامه . خـودرو  سـازي  قطعههاي  شركت: اه سازمانيادگيرندگي 

   .4شماره  ،10 ، دورهانساني
ابعاد طرح توسـعه كـارآفريني در دانشـگاه    ). 1387( مقتدري منصوره, زاده آذر قلي −

. علمـي و دانشـجويان   هيئـت آزاد اسالمي واحـد خوراسـگان از ديـدگاه اعضـاي     
يـزي  ر برنامـه  -دانش و پژوهش در علـوم تربيتـي  (يزي درسي ر رنامهبپژوهش در 

  .)درسي



ارزشيابي آموزشي گيري و فصلنامه مطالعات اندازه  90
 

انتشـارات دانشـگاه شـهيد    . مـديريت آمـوزش سـازماني   ). 1389(قهرماني، محمد  −
  . بهشتي

 ارتبـاط ). 1388 پـاييز (گـردي، مهـدي    دستي و ابوترابي، مجتبي ؛گودرزي، محمد −
 مـديريت . بـدني  تربيـت  نسازما ستادي مديران دانش مديريت با سازماني فرهنگ
  .2شماره  ،ورزشي

زالـي،   محمدرضـا  ترجمـة . يادگيرنـده  سـازمان  ايجـاد  .)1385( ماركورات، مايكل −
  . تهران دانشگاه كارآفريني مركز: تهران

 و آمـوزش  يهـا  سـازمان  آمـادگي  ميـزان  بررسي ).1384(حمد مدسيمحمودزاده،  −
 ارشد، دانشگاه كارشناسي نامه پايان. يادگيرنده سازمان به شدن تبديل براي پرورش
 . مدرس تربيت

 متوسطه مدارس در يادگيرنده سازمانهاي  مؤلفه بررسي ).1388(مصطفوي، بهكام  −
. 88 تحصـيلي  سـال  در اروميـه  شهر يك ناحيه دبيران خالقيت ميزان با آن رابطه و

 . تبريز واحد اسالمي آزاد ارشد، دانشگاه كارشناسي نامه پايان
 و دولتـي  مدارس سازماني يادگيري ميزانه مقايس و بررسي ).1382( معيني، بشري −

   .3 ، شمارهمديريت فرهنگ مجله .قم شهر غيرانتفاعي
 نيـاز  مـورد  دانـش  مديريت و سازماني فرهنگ هاي تئوري ).1380( مهيني، مرتضي −

كشور،  عالي آموزش هاي چالش مقاالت مجموعه در منتشره مقاله :تهران. ها سازمان
  . يفنّاور و علوم، تحقيقات وزارت

 مقطـع  مـديران  اثربخشـي  با يادگيرنده سازمان ابعاد رابطه ).1386( موسوي، مريم −
 نامـه  پايـان  .85-86 تحصيلي سال در تهران چهار منطقه دبيران از ديدگاه راهنمايي
 . تبريز واحد اسالمي آزاد ارشد، دانشگاه كارشناسي

 اثربخش يادگيرنده، راهبردي سازماني فرهنگ). 1384(خورشيدي، عليرضا  نادري −
 مطالعات فصلنامه. ناپايدار محيطي شرايط در ها سازمان توسعه و جهت حفظ، بقاء

 . 46ه ، شمارمديريت
آموزشي هـزاره  ي ها سازمانرفتار و روابط انساني در ). 1381(نياز آذري، كيومرث  −

  . فراشناخت انديشه، چاپ اول. سوم
 سـازمان  ابعـاد  تحقـق  ميـزان  بررسـي  ).1385( احسـان زاده،  تقـي  و همايي، رضا −

  . اصفهان استان پرورش آموزش و. يادگيرنده
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، افـزار ليـزرل   يابي معادالت ساختاري با كاربرد نرم مدل). 1384(علي حيدر ،هومن −
  . انتشارات سمت، چاپ اول
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