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 دهیچک

ها در دنیاي پر تغییر کنونی مستلزم داشتن توانایی براي واکنش به رشد سازمانبقا و  
توانند هایی میباشد که در این بین سازمانموقع و مناسب در برابر چنین نوساناتی می

بقاي خود را در این محیط متغیر ادامه دهند که بر یادگیري سازمانی تمرکز و تأکید 
  کنند.
حاضر با هدف بررسی وضعیت یادگیري سازمانی در بین اعضاي هیأت علمی  ۀمطالع

جامعه آماري  انجام گرفت. 1390در سال  شاپور اهوازدانشگاه علوم پزشکی جندي
) که N=506این پژوهش شامل تمامی اعضاي هیأت علمی شاغل در دانشگاه بود (

ران به عنوان نمونه نفر از اعضاي جامعه پژوهش با استفاده از فرمول کوک 165
-جهت جمعاي و گیري تصادفی طبقهگیري از روش نمونهبراي نمونهانتخاب شدند. 

هاي ها با استفاده از روشآوري اطالعات نیز از ابزار پرسشنامه استفاده گردید و داده
  آمار توصیفی و همچنین آزمون آنالیز واریانس تحلیل شد.

هاي یادگیري سازمانی در بین اعضاي هیأت علمی نتایج نشان داد که از بین مؤلفه
) و بعد از آن 66/14تعهد مدیریتی( ۀمورد مطالعه، باالترین میانگین مربوط به مؤلف

فضاي باز  ۀترین نیز مربوط به مؤلف) و پایین48/13سازي دانش (انتقال و یکپارچه
   باشد.) می93/11آزمایشگري (
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ها در دنیاي پر تغییر کنونی مستلزم بقا و رشد سازمان
توانایی براي واکنش به موقع و مناسب در برابر داشتن 

-در پی محیطی است. در این میان، تنها سازمانتغییرهاي پی

ها و تغییرات محیطی را به موقع توانند ضرورتهایی می
بینی نمایند و بقاي خود را در چنین محیط متغیري ادامه پیش

 Organizational) دهند که بر یادگیري سازمانی

Learning) ي امروزه از یادگیر). 1( تمرکز و تأکید نمایند
هاي جدید کسب بزرگترین امتیاز رقابتی در پارادایم به عنوان

تر هستند که هایی موفقبنابراین سازمانشود، ار، یاد میو ک
). مفهوم یادگیري 2( تر و بهتر از رقبا یاد بگیرندزودتر، سریع

هنگامی که  گردد،برمیمیالدي  1900سازمانی به سال 
ي به دیگر کارکنان را فردریک تیلور موضوع انتقال یادگیر

اما  )،3براي افزایش و بهبود عملکرد سازمان مطرح کرد (
در سال  (Cyert and March)  کرت و مارچبار اولینبراي 
 عبارت یادگیري سازمانی را در ادبیات مطرح کردند 1963

). یادگیري سازمانی فرآیندي است که در آن، سازمان در 4(
کند و عملکردهاي خود را میموزد، تغییر آمیطول زمان، 

و با ایجاد تحول، به طور پیوسته با ارتقا و  بخشدبهبود می
سازمان ها براي  ).5( نمایدبهبود توانایی خود پیشرفت می

هاي امروزي با شرایط، تغییرات و چالش اینکه توانایی تطبیق
درون  را داشته باشند، باید به نهادینه کردن یادگیري در

هایی یادگیرنده تبدیل بپردازند و به سازمانسازمان خود 
ی جسور و توانمند یها، سازمانهاي یادگیرندهشوند. سازمان

هستند که بنیانشان بر یادگیري استوار است و بهترین راه 
). 6( دانندمدت، یادگیري می-بهبود عملکرد را در دراز

هدف از یادگیري سازمانی تبدیل سازمان به یک سازمان 
متفاوت  يرفتار ،نده است تا بتواند در شرایط مختلفیادگیر

کند که ) پیشنهاد می1991( هابر ).7( از خود نشان دهد
شود: کسب ساختار را شامل میچهار یادگیري سازمانی 

 سازمانی ۀدانش، توزیع اطالعات، تفسیر اطالعات و حافظ
چارچوب هابر را به کار گرفتند  )،1998( گودمن و دار). 8(

استدالل کردند که در سطح سازمانی، یادگیري زمانی اتفاق و 
افتد که اعضاي سازمان با یکدیگر همکاري داشته باشند می

 و  به تبادل راه حل مشکالت و نتایج با یکدیگر بپردازند
یادگیري سازمانی را فرایند تشخیص آرجریس و شون ). 9(

کر و همکاران ذ گومژ). 7( کنندو اصالح خطا تعریف می
 اند که براي ایجاد و توسعه قابلیت یادگیري سازمانیکرده
اینکه مدیریت سازمان  نخستشرط ضروري است:  چهار

محکمی براي یادگیري سازمانی فراهم آورد و  ۀباید پشتوان
هاي یادگیري سازمانی حمایت و پشتیبانی نماید. از برنامه

دوم اینکه وجود یک هوش جمعی براي سیستمی دیدن 
انداز مشترك بین کارکنان در سازمان مان و وجود چشمساز

ضروري است یعنی کارکنان باید آگاهانه بتوانند کل سازمان 
اینکه سازمان  سومل آن را به صورت جامع ببینند. یو مسا

سازي دانش سازمانی با انتقال و یکپارچه ۀنیازمند توسع
چهارم، براي اینکه باشد و شده فردي میدانش کسب

یادگیري یک منبع براي ایجاد مزیت رقابتی شود، تنها 
سازگاري و انطباق با تغییرات صورت گرفته در محیط کافی 

، بلکه باید یه یادگیري خالق رسید که سازمان بتواند نیست
ها و باورهاي خود در محیط تغییر ایجاد نماید با تغییر ارزش

آزمایشگري و این نوع یادگیري نیازمند ذهنیت باز و رفتار 
-ترین تولیداصلی ،هاها از جمله دانشگاهسازمان). 3(است 

 ترین نهاد تولید داناییدانش و اطالعات و گسترده ةکنند
صلی ا بر این اساس، از اساتید دانشگاه که عامالنهستند؛ 

رود همگام با این آموزش به نسل جوان هستند، انتظار می
هاي ها و تواناییمهارت ۀتغییرات پیشرفته، بتوانند به توسع

لیبلین و همکاران، وجود و تحقق چهار ). 6( خود بپردازند
ارتباط میان اعضاي هیأت علمی و  :فرض ضرورتپیش

نیاز  ؛الزام و تعهد در تعادل بین آموزش و پژوهش ؛فراگیران
-و دیدگاه ؛هابه رهبري قوي و بانفوذ در دانشگاه و دانشکده

برنامه درسی را براي اجراي فرایند هاي مشارکتی و تدوین 
). هرتز نیز محوریت 10( دانندیادگیري سازمانی الزم می
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یادگیري و یادگیري سازمانی و فردي را دو معیار و شاخص 
 دانداساسی براي ارتقاي کیفیت مؤسسات آموزش عالی می

هاي ) در پژوهش خود به بررسی شاخص2001( ). نیفه11(
انداز مشترك، فرهنگ : چشمیادگیري سازمانی شامل

سازمانی، کار و یادگیري تیمی، به اشتراك گذاشتن دانش، 
تفکر سیستمی، رهبري و شایستگی کارکنان پرداخته و نشان 

هاي سنتی هاي نوین نسبت به دانشگاهداد که دانشگاه
اي که ). مطالعه12( اندیادگیري سازمانی بیشتري داشته

ر بین اعضاي هیأت ) د1386توسط حجازي و ویسی (
علمی مؤسسات آموزش عالی کشاورزي و منابع طبیعی 

درصد از اعضاي 90تهران انجام شد، نشان داد که بیش از 
هیأت علمی سطح یادگیري سازمانی را متوسط و رو به باال 

نفر یادگیري سازمانی را پایین ارزیابی  9اند و تنها دانسته
با نگرش ویژه به ). هویدا در پژوهش خود 13( اندکرده

هاي سازمان یادگیرنده و بهبود کاربست مؤلفه ۀبررسی رابط
 اوکیفیت آموزشی در دانشگاه پرداخته است. نتایج پژوهش 

هاي گروه نمونه در استان اصفهان دهد که دانشگاهنشان می
چنین وضعیت مطلوبی از نظر یادگیري سازمانی ندارند و هم

نی و بهبود کیفیت آموزش هاي یادگیري سازمابین مؤلفه
با توجه به اهمیتی که  ).7( معناداري وجود دارد ۀرابط

یادگیري سازمانی در بهبود عملکرد و خالقیت سازمانی 
هاي لفهؤدارد، محققان پژوهش حاضر را با هدف بررسی م

یادگیري سازمانی در بین اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم 
انجام دادند؛ که  1390شاپور اهواز در سال پزشکی جندي

بدین منظور، از مدل یادگیري سازمانی ارائه شده توسط 
 ،یتمدیر ) که به بررسی سه مؤلفه تعهد3( گومژ و همکاران

 سازي دانشو انتقال و یکپارچه فضاي باز و آزادي عمل
پردازد، استفاده نمودند تا از این رو با سنجش میزان می
بین اعضاي هیأت علمی با هاي یادگیري سازمانی در لفهؤم

استفاده از مدل مذکور، بتوان راهکارهایی را براي افزایش 
از سطح یادگیري سازمانی در بین این اعضا به عنوان یکی

  ترین منابع دانشی سازمان، ارائه داد.مهم

اي و از نوع اي غیر مداخلهپژوهش حاضر مطالعه
 1390تحلیلی است که به صورت مقطعی در سال _توصیفی

زیر مورد بررسی  ةانجام شد. در این پژوهش اهداف ویژ
  قرار گرفته است: 

تعیین میزان تعهد و حمایت مدیریت نسبت به یادگیري  -1
 ؛سازمانی

تعییین وضعیت فضاي باز و آزادي عمل اعضاي هیأت  -2
 ؛خودهاي ها و پیشنهاددیدگاه ۀعلمی در ارائ

سازي یکپارچهتعیین وضعیت انتقال دانش فردي و  -3
 ؛ واطالعات در بین اعضاي هیأت علمی

هاي یادگیري سازمانی و لفهؤبین م ۀتعیین رابط -4 
جنست، سن، ( متغیرهاي دموگرافیک اعضاي هیأت علمی

  .)علمی ۀمرتب و ،خدمتی ۀسابق
آماري این پژوهش شامل تمامی اعضاي هیأت  ۀجامع

اهواز در شاپور علمی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جندي
). حجم نمونه با N=506( باشدمی 90-91سال تحصیلی 

با  05/0درصد و دقت 95در نظر گرفتن سطح اطمینان 
  نفر محاسبه گردید. 165استفاده از فرمول کوکران 

  = (    /  )/[1 + (         − 1 )] →  = (1.96 × 0.8 × 0.2/0.05 )/[1 + (       .   × . × .  .   − 1 )]=165 
گیري تصادفی طبقهگیري نیز از روش نمونهنمونهبراي  
ها به عنوان ابتدا دانشکده در بدین ترتیب که شد؛استفاده  اي

طبقات، فهرست شد، سپس تعداد کل اعضاي هیأت علمی 
هر دانشکده (طبقه) مشخص و سهم هر یک از این طبقات 

بعد، با توجه به  ۀدر کل جمعیت محاسبه گردید، در مرحل
سهم هر طبقه در جامعه، سهم آن نیز در نمونه محاسبه 

ها از ابزار پرسشنامه استفاده به منظور گردآوري دادهگردید. 
مذکور توسط گومژ و همکاران و در قالب  ۀشد. پرسشنام

اي لیکرت تدوین شده است که اقدسی و مقیاس پنج درجه
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خود پایایی این  پژوهشی طرحدر  )1386( خاکزار بفروئی
پرسشنامه را با روش آلفاي کرونباخ در ایران سنجیده اند که 

). این پرسشنامه 3( به دست آمده است  70/0مقدار آن 
-هاي عمومی و اختصاصی بود. سؤالالؤشامل دو بخش س

علمی  ۀخدمت و مرتب ۀسن، جنس، سابق :هاي عمومی شامل
با مفهوم سؤال مرتبط 14و سؤاالت بخش اختصاصی شامل 

مورد)،  5( هاي تعهد مدیریتیمؤلفهیادگیري سازمانی (
سازي مورد) و انتقال و یکپارچه 4( فضاي باز و آزادي عمل

اساس طیف  باشد. در این پژوهش و برمورد) می 5( دانش
الت هر مؤلفه حداکثر ااي لیکرت و تعداد سؤپنج گزینه

سؤاالت) سپس با *تعداد 5( دست آمدههامتیاز هر مؤلفه ب
متوسط میانگین استاندارد امتیاز براي  زیر استفاده از فرمول

  آن مؤلفه محاسبه شده است.
  

-جمع ،مورد 126 تیها، در نهاع پرسشنامهیپس از توز

 ها، در ابتدا با استفاده از آزمونل دادهیتحل يشد. برا يآور
ها ع دادهیرنوف مشخص شد که توزیکولموگراف اسم يآمار

: هاي آمار توصیفینرمال بوده، سپس با استفاده از روش
بندي و همچنین ار و جداول طبقهین، انحراف معیانگیم

جهت تعیین تأثیر متغییرهاي آنالیز واریانس  آزمون
ها تحلیل هاي یادگیري سازمانی، دادهدموگرافیک بر مؤلفه

چنین تشریح هدف و فظ احترام، کسب اعتماد و همح. شدند
ماهیت پژوهش براي اعضاي هیأت علمی، تعهد به محرمانه 
بودن اطالعات جمع آوري شده و رعایت امانت و صداقت 

پژوهش به این در استفاده از اطالعات از مالحظات اخالقی 
  آید.حساب می

از دست آمده ههاي ببراي آزمون نرمال بودن نمره 
اسمیرنوف استفاده شد که - ها، از آزمون کولموگرافمؤلفه

آمده است. با توجه به این جدول،  1نتایج آن در جدول

اسمیرنوف براي هر سه  -داري آزمون کولموگرافامعن سطح
باشد. این امر می 05/0مؤلفه یادگیري سازمانی، بیشتر از 

به  هاي ارائه شدهدهد که توزیع عوامل در پاسخنشان می
هاي توان از آزمونو می استمتغیرهاي این پژوهش، نرمال 

  پارامتریک براي بررسی روابط میان متغیرها استفاده کرد.  
 از اینکنندگان در مطالعه مشخصات دموگرافیک شرکت

اعضا هیأت علمی مورد مطالعه، مرد درصد از  55 قرار بود:
از درصد 40 از نظر توزیع سنی، بودند. زندرصد بقیه  45و 

قرار  25-36در گروه سنی اعضاي هیأت علمی مورد مطالعه 
 .را به خود اختصاص دادند میزانداشتند که بیشترین 

درصد در گروه سنی 26، 37-46درصد در گروه سنی 25
سال  56بیشتر از و کمترین درصد نیز به گروه سنی  56-47

از  درصد 53چنین. همدرصد بودپنج  تعلق داشت که برابر با
 1 بین خدمتی ۀاعضاي هیأت علمی مورد مطالعه داراي سابق

سال بودند که بیشترین درصد را به خود اختصاص  10تا 
سال،  20تا  11  خدمتی ۀدرصد داراي سابق24داده و 

درصد  2در نهایت و سال،  30تا  21 ۀدرصد داراي سابق18
سال بودند که کمترین  30خدمتی بیشتر از  ۀنیز داراي سابق

 اند. از نظر دانشکده نیزدرصد را به خود اختصاص داده
درصد) از اعضاي هیأت علمی مورد 41بیشترین درصد(

 ةپزشکی است، دانشکد ةمطالعه، مربوط به دانشکد
 ةدرصد، دانشکد10داروسازي، دندانپزشکی نیز هرکدام 

 ة، دانشکدددرص8 اشتبهد ةدرصد، دانشکد11پیراپزشکی 
درصد) نیز 5درصد و کمترین درصد (15 مامایی پرستاري و

توانبخشی بوده است و در نهایت  ةمربوط به دانشکد
درصد) از اعضاي هیأت علمی مورد 44بیشترین درصد (

علمی مربی و استادیار، همچنین  ۀمطالعه، داراي مرتب
علمی دانشیار و کمترین درصد  ۀدرصد داراي مرتب10

  ند.دعلمی استاد بو ۀدرصد) نیز داراي مرتب2(

 = حداکثر امتیاز ھر مؤلفھ + حداکثر امتیاز ھر مؤلفھ 2 2  
 

http://journals.ajums.ac.ir/jentashapir


 85    جعفري و همکاران

 1392 سال، 1ي رهم، شماچهاري علمی ـ پژوهشی جنتاشاپیر، دورهدو ماهنامه 
http://journals.ajums.ac.ir/jentashapir 

 

هاي یادگیري سازمانی در بین در ادامه وضعیت مؤلفه
اعضاي هیأت علمی  مورد مطالعه به تفکیک دانشکده در 

  ه شده است.ئارا 2جدول 
 ةاساس جدول فوق، اعضاي هیأت علمی دانشکد بر

) از نظر مؤلفه 40/17( باالترین میانگینتوانبخشی داراي 
ترین آن اند و پایین) بوده25تعهد مدیریتی(با حداکثر امتیاز 

داروسازي با  ةنیز مربوط به اعضاي هیأت علمی دانشکد
با توجه به این که متوسط میانگین باشد. می 50/13میانگین 

محاسبه شده است، این مؤلفه در 75/18استاندارد این مؤلفه 
در وضعیت  )66/14( بین اعضاي هیأت علمی این دانشگاه

چنین باالترین میانگین مربوط به هم مطلوبی قرار ندارد.
)، نیز 20امتیاز  (با حداکثر فضاي باز و آزادي عمل ۀمؤلف

) 00/14( توانبخشی ةمتعلق به اعضاي هیأت علمی دانشکد
 ةترین آن نیز مربوط به اعضاي هیأت علمی دانشکدو پایین

که ا توجه به اینب باشد.می 40/10داروسازي با میانگین 
است، بنابراین  15متوسط میانگین استاندارد براي این مؤلفه 

 میانگین این مؤلفه در بین اعضاي هیأت علمی این دانشگاه
انتقال و  ۀاز نظر مؤلف) در وضعیت پایینی قرار دارد. 93/11(

) نیز باالترین 25(با حداکثر امتیاز  سازي دانشیکپارچه
توانبخشی  ةاعضاي هیأت علمی دانشکدمیانگین مربوط به 

ترین آن نیز مربوط به اعضاي هیأت علمی ) و پایین60/15(
با توجه به این باشد. می62/11بهداشت با میانگین  ةدانشکد

دست هب 75/18که متوسط میانگین استاندارد براي این مؤلفه 
آمده است، بنابراین این مؤلفه در بین اعضاي هیأت علمی 

  ) در وضعیت بسیار پایینی قرار دارد.48/13گاه (این دانش
آزمون آنالیز واریانس در خصوص تأثیرات مشخصات 

هاي دموگرافیک اعضاي هیأت علمی مورد مطالعه بر مؤلفه
اساس  بر ارائه شده است. 3یادگیري سازمانی در جدول 

، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین هیچیک از 3 جدول
یري سازمانی و مشخصات دموگرافیک هاي یادگمؤلفه

اعضاي هیأت علمی مورد مطالعه بر اساس آزمون برابري 
  ).P >0.05(ها اختالف آماري معناداري وجود نداردمیانگین

هاي این پژوهش نشان داد که بین هیچ یک از یافته
هاي یادگیري سازمانی و مشخصات دموگرافیک مؤلفه

 P( اداري مشاهده نشدآماري معن ۀاعضاي هیأت علمی رابط

هاي حاصل از پژوهش یعقوبی و همکاران یافته )0.05<
هاي منتخب شهر اصفهان ) در بین کارکنان بیمارستان1388(

 ۀرابط ،هاي یادگیري سازمانی و سننشان داد که بین مؤلفه
حاضر نیز  ۀآماري معناداري وجود نداشت که در مطالع

ولی با متغیرهاي جنسیت و  ،مشاهده نشد يارتباط معنادار
) که 14آماري معناداري وجود داشت ( ۀخدمتی رابط ۀسابق

  هاي پژوهش حاضر مطابقت ندارد. از این نظر با یافته
(تعهد  اول یادگیري سازمانی ۀنتایج نشان داد که مؤلف

مدیریتی) در بین اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
یکی از . وبی قرار ندارداهواز در وضعیت مطلشاپور جندي

سطح سازمان  عواملی که باعث افزایش میزان یادگیري در
) به نقل 2006( فام .شود، نقش مدیریت و رهبري استمی

کند که کید میأ) تMills & Friesen( از میلز و فریزن
تواند شرایط مطلوبی را براي به کارگیري حمایت رهبري می

نشی ارزشمند و تازه براي افرادي ایجاد نماید که داراي دا
با ). مدیران 15( سازمان هستند و توانایی انتشار آن را دارند

سازي رفتار هاي جدید و مدلتشویق افراد براي خلق ایده
هایی که فرایند یادگیري را تسهیل یادگیري و ارائه سیستم

کند و  همچنین آزادسازي منابع در جهت تعهد به می
 ).16( یادگیري شوندتوانند باعث افزایش یادگیري، می

) در پژوهش خود 1387( اقدسی و خاکزار بفروئی و اقدسی
هاي دولتی و خصوصی شهر در بین پرستاران بیمارستان

تهران به این نتیجه رسیدند که قابلیت تعهد مدیریتی 
هاي دیگر آن در سطح یادگیري سازمانی نسبت به قابلیت

تر ار داشت که از حد متوسط هم پایینترین میانگین قرپایین
حاضر مطابقت دارد.  ۀ) که از این نظر با نتایج مطالع3( بود

ها باید نشان داد که سازمان )2005( نتایج پژوهش روست
نقش آنها در یادگیري   ةبه روش آموزش دادن رهبران دربار
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سازمانی توجه داشته باشند. رهبران باید فضایی خلق کنند 
ري سازمانی جاي خودش را در سازمان پیدا کند و که یادگی

هاي دانش و اطالعات در نهایت با حمایت رهبران، سیستم
 را که ابزارهاي مهم سازمان هستند، به سمت یادگیري

در  )1384( داورزانی و اقدسی ).17( سازمانی هدایت کنند
توان از پژوهش خود نشان دادند که قابلیت یادگیري را می

هاي ذهنی مشترك، مدیریت، مدل تعهد :پنج عاملطریق 
دانش هاي فردي مدیریت کار تیمی و قابلیت تفکر سیستمی،

گیري نمود که از بین این عوامل، میزان تأثیر تعهد اندازه
). از 18( مدیریت بر قابلیت یادگیري از سایرین بیشتر است

، دانشگاه سؤوالنم گردد که مدیران واین رو پیشنهاد می
هاي مناسبی را براي یادگیري و پیشرفت تمامی فرصت

کارکنان به ویژه اعضاي هیأت علمی، برحسب نیازهاي آنان 
انجام کارها و  انتخاب در ةفراهم آورده و به آنها اجاز

هاي ها دهند و همچنین ایدهگیريمشارکت در تصمیم
پاداش، مزایا و یا ارتقاي  ۀاعضا را از طریق ارائ ۀخالقان

  غلی با توجه به پیشرفت آنان، مورد تشویق قرار دهند.ش
دوم  ۀهاي پژوهش حاکی از این بود که مؤلفیافته

(فضاي باز و آزادي عمل) نیز در بین  یادگیري سازمانی
اعضاي هیأت علمی این دانشگاه در وضعیت پایینی قرار 

هاي جدید درون و ایده که شودفضاي باز باعث می دارد.
سازمانی، در سازمان بررسی شود که این آزمایشگري برون 

شود؛ ضروري براي یادگیري خالق محسوب می ۀیک جنب
هاي خالق و منعطف براي حلزیرا این روش به دنبال راه

ها و حل مسائل فعلی و آتی سازمان با استفاده از روش
). فضاي باز نیازمند فرهنگی است 19( هاي نوین استرویه

ا به عنوان توانایی کارآفرینی و آمادگی براي که خالقیت ر
هاي جدید و هاي کنترل شده و پشتیبانی از ایدهانجام ریسک

). اقدسی 3( یادگیري از طریق اشتباهات دیگران انتقال دهد
) نیز در پژوهش خود در بین 1387( و خاکزار بفروئی
هاي دولتی و خصوصی شهر تهران به پرستاران بیمارستان

جه رسیدند که قابلیت فضاي باز یادگیري سازمانی در این نتی
 ۀ) که از این نظر با نتایج مطالع3( حد متوسطی قرار داشت

 هاي پژوهش یعقوبی و همکارانحاضر مطابقت ندارد. یافته
هاي منتخب شهر ) نیز در بین کارکنان بیمارستان1388(

فضاي باز در وضعیت ضعیفی  ۀاصفهان نشان داد که مؤلف
حاضر تشابه بیشتري دارد.  ۀ) که با نتایج مطالع14( ر داردقرا

در  )Bhatnagar( هاي حاصل از پژوهش بهاتناگاریافته
هاي هند نشان داد که از در بین مدیران سازمان 2006سال 

هاي قابلیت یادگیري سازمانی، خالقیت و بین مؤلفه
 ترین میانگین راچنین تحلیل محیطی پایینمآزمایشگري و ه

 ۀ) که از این نظر با نتایج مطالع20( در بین مدیران داشت
-گردد که از ایدهحاضر مطابقت دارد. از این رو پیشنهاد می

ها حمایت هاي جدید کارکنان بدون سرزنش کردن شکست
ها ها و استفاده از تکنیکشود؛ از اقدامات موفق سایر سازمان

فرهنگ و و تجارب کسب شده توسط آنها استفاده گردد و 
  آمیزي در سازمان ایجاد شود.جوي باز، همکارانه و مشارکت
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  رنوفیاسم -ج آزمون کولموگروفی: نتا1جدول
نیانگیم انحراف استاندارد P  رنوفیاسم -کولموگروف Zمقدار   هامؤلفه 

یتیریتعهد مد 14,66 4,61 0,199 1,074  
عمل يباز و آزاد يفضا 11,93 3,55 0,239 1,030  

دانشيسازکپارچهیو  انتقال 13,48 4,46 0,264 1,005  
  

  هاک دانشکدهیمورد مطالعه به تفک یعلم هیأت ين اعضایدر ب یسازمان يریادگی يت مؤلفه های: وضع2جدول

 
 

  یسازمان يریادگی يک بر مؤلفه هایدموگراف يرهاییمتغ ریانس در خصوص تأثیل واریج تحلینتا :3جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  
  

  
  

دانشکده       
 بعد

یپزشک  
M±SD 

يداروساز  
M±SD 

یدندانپزشک  
M±SD 

یراپزشکیپ  
M±SD 

 بهداشت
M±SD 

 يپرستار
ییوماما  

M±SD 

یتوانبخش  
M±SD 

 دانشگاه
M±SD 

یتیریتعهد مد  5,45±14,81  
 

2,06±13,50  3,65±14,50  3,82±14,27  5,36±14,50  4,43±14,47  5,12±17,40  4,61±14,66  

باز و  يفضا
عمل يآزاد  

4,02±11,88  1,77±10,40  3,04±13,40  2,64±12,27  3,54±12,00  3,79±11,13  3,08±14,00  3,55±11,93  

کپارچه یو انتقال
دانشيساز  

5,00±13,34  3,88±13,00  5,92±15,40  2,80±12,64  3,37±11,42  3,59±13,80  4,61±15,60  4,46±13,48  

ر وابستهیمتغ  ر مستقلیمتغ  F P  ن مجذوراتیانگیم 

  
  تیجنس

یتیریتعهد مد  29,622 1,396 0,240 
عمل يباز و آزاد يفضا  14,941 1,183 0,280 

دانش یکپارچگیانتقال و   47,813 2,429 0,122 
  

  سن
  

یتیریتعهد مد  11,008 0,500 0,683 
عمل يباز و آزاد يفضا  7,253 0,598 0,618 

دانش یکپارچگیانتقال و   18,541 0,969 0,411 
  

  یسابقه خدمت
یتیریتعهد مد  8,971 0,404 0,751 

عمل يباز و آزاد يفضا  4,439 0,336 0,799 
دانش یکپارچگیانتقال و   4,637 0,222 0,881 

  
  یعلممرتبه 

یتیریتعهد مد  14,216 0,660 0,579 
عمل يباز و آزاد يفضا  3,887 0,301 0,825 

دانش یکپارچگیانتقال و   14,968 0,744 0,529 
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سوم  ۀنتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مؤلف
نیز در سازي دانش) (انتقال و یکپارچه یادگیري سازمانی

بین اعضاي هیأت علمی این دانشگاه در وضعیت بسیار 
پایینی قرار دارد. انتقال، تفسیر و یکپارچگی دانش کسب 

اي از دانش می شود شده توسط افراد باعث خلق مجموعه
که در فرهنگ فرایندهاي کاري سازمان و عناصر نگهداري 

نش گیرد. بنابراین، این داسازمانی) قرار می ۀ(حافظ دانش
 یهاي مختلفبازیافت شده و در موقعیت تواند متعاقباًمی

 حتی با چرخش شغلی طبیعی کارکنان به کار برده شود
) در پژوهش خود در 1389( خانعلی زاده و همکاران ).8(

بین کارکنان دانشگاه تربیت مدرس به این نتیجه دست 
انتقال و تسهیم دانش در بین کارکنان این  ۀیافتند که مؤلف

دانشگاه در وضعیت نامطلوبی قرار دارد که از این نظر 
). 1( کندهاي حاصل از مطالعه حاضر را حمایت مییافته

هاي تحقیقاتی گردد که ایجاد شبکهبنابراین، پیشنهاد می
اي به منظور تسهیم دانش و اینترنتی و یادگیري بین رشته

افراد و همچنین، فراهم کردن امکاناتی که  تجارب بین
افراد به راحتی به اطالعات و دانش موجود دسترسی پیدا 

فرایند  يثري در جهت ارتقاؤتواند اقدامات مکنند، می
انتقال دانش سازمانی باشد تا افراد به راحتی بتوانند 
اطالعات و دانش خود را در اختیار افراد دیگر سازمان 

هاي کاري و این، تشکیل گروه عالوه بر خود قرار دهند.

اي براي تواند زمینهگروهی در افراد می ۀتقویت روحی
- ها از طریق چنین گروهتبادل دانش، تجربیات و مهارت

  هایی فراهم نماید.
  
  گیرينتیجه
هاي حاصل از این پژوهش نشان داد که بنابراین، یافته 

زشکی وضعیت یادگیري سازمانی در دانشگاه علوم پ
شاپور اهواز در وضعیت مطلوبی قرار ندارد که جندي

بایستی با لحاظ قرار دادن این موضوع در ن میوالؤمس
کید بیشتر بر أهاي خود و تریزيها و برنامهگیريتصمیم

وضعیت علمی اساتید و  يثیر آن بر ارتقاأاین عامل و ت
رشد و گسترش آن را  ۀاعضاي هیأت علمی دانشگاه، زمین

  دانشگاه فراهم آورند. در
  

  قدردانی
ات دانشجویی قتحقی ۀوسیله از همکاري کمیتبدین

دانشگاه علوم پزشکی  معاونت تحقیقات و فن آوري
مین مالی این أشاپور اهواز به خاطر تصویب و تجندي

و همچنین همکاري  S.890.طرح تحقیقاتی به شماره 
اجراي صمیمانه اعضاي هیأت علمی دانشگاه که ما را در 

  .گردداین طرح یاري نمودند، تشکر و قدردانی می
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Status of organizational learning among faculty members of Ahvaz 

Jundishapur University of Medical Sciences in 2011 
  

Hasan Jafari 1, Zahra Ghanavatinejad*2, Zahra Mirzaei 2 
 

Abstract 
Survival and growth of today`s organizations require ability of 
responding timely and appropriately against such fluctuations. 
The organizations that can timely forecast their needs and 
environmental changes should focus and emphasis on 
organizational learning. The present study aims to revalidate a 
measurement scale for organizational learning capability in the 
context of faculty members of Ahvaz Jundishapur University of 
Medical Sciences in 2011.  
The statistical population Consists 506 of all employed faculty 
members in the Ahvaz Jundishapur University of Medical 
Sciences. Of which 165 cases were selected as targeted sample 
using the Cochran formula by Stratified random sampling 
method. Finally, data was collected by questionnaire and 
analyzed by descriptive statistics and ANOVA Test Using 
confirmatory factor analysis, the construct measurement model 
was tested and the scale was corroborated.  
The results showed that among the components of 
organizational learning, management commitment was the 
highest average (14.66) and then, knowledge transfer and 
integration component (13.48) and finally, opening & 
experimentation was the lowest (11.93).  
In conclusion, components of organizational learning among the 
faculty members are in poor condition that needs to be 
reinforcement. Therefore, improving the knowledge base of the 
organization through supporting organizational learning is 
necessary by reflection, evaluation, and constant feedback in 
every organization’s aspects. 
Keywords: Organizational Learning, Faculty Member, 
University of Medical Sciences. 
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