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Abstract�
Background�&�Purpose:�The�extent�and�complexity�of�competition�in�today's�world�
has�necessitated�the�use�of�new�and�interactive�methods�of�learning�and�teaching.�The�
purpose�of�this�study�is�to�investigate�the�extent�and�effects�of�the�interaction�between�
learning� and� teaching� in� organizations.� Also,� which� component� of� the� teaching�
organization� is� more� effective� for� being� a� learning� and� which� component� of� the�
learning�organization�is�more�effective�for�being�teaching.�
Methodology:� This� research� is� an� exploratory� research� in� terms� of� applied�
purpose�and�in�terms�of�nature�and�method.�A�questionnaire�was�used�to�collect�
data� and� interpretive� structural� modeling� was� used� to� analyze� them.� The�
statistical� population� of� the� study� consisted� of� 8� university� experts� who� were�
selected�by�purposive�sampling.�
Findings:� According� to� the� analysis� of� the� influence� and� dependency� matrix,� the�
component�of�determination� in�decision�making� in� the�autonomous�region,� common�
ideals� and� values� in� the� independent� region,� systemic� attitude� and� ideas� in� the�
dependent�region�and�teachable�components�of�components,�team�learning,�emotional�
energy,�mental�models,�Individuals�were�placed�in�the�transplant�area.�The�components�
of� the� teaching� organization� including� values,� ideas,� teachable� perspective� and�
emotional�energy�had� the�greatest�impact�on�the�organization's�learning,�respectively,�
and�among�the�components�of�the�learning�organization,�the�common�ideal,�systemic�
attitude,�team�learning,�mental�models�and�individual�ability�had�the�greatest�impact�on�
teaching,�respectively.�They�were�organizations.�
Conclusion:� In� the� interaction� between� teaching� and� learning� in� the� university�
environment,� all� components�of� the� learning� and� teaching�organization�except� the�
component�of�determination�were�effective�in�decision�making.�Paying�attention�to�
the�component�of�values�and�ideas,�common�aspirations�and�systemic�attitude�has�the�
greatest�impact�on�teaching�and�learning�in�the�university�environment.�
Keywords:� teaching,� learning,� interactive� model,� interpretive� structural�
modeling�
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��چکیده
و��يریادگیـ��یو�تعـامل��نینـو��يهـا��از�روش�يریـ�گ�بهـره��،يامـروز��يایرقابت�در�دن�یدگیچیپ�:زمینه�و�هدف

در��یـاد�دهنـدگی��و��یرنـدگ�یادگی�نیاثرات�تعامـل�بـ���یپژوهش،�بررس�نیهدف�ا.�نموده�است�یرا�الزام�یاددهی
�یـاد�دهنـده���يو�بـرا��یاد�دهنـده�سازمان��هاي�مؤلفهاز��کیبودن�کدام��رندهیادگی�يبرا�نیهمچن.�هاست�سازمان

��.دارند�يشتریب�ریتأث�رندهیادگیسازمان��هاي�مؤلفهاز��کیبودن�کدام�
�يبرا.�است�یاکتشاف�یو�روش،�پژوهش�تیو�از�لحاظ�ماه�يپژوهش�از�نظر�هدف�کاربرد�نیا�:شناسی�روش
.�اسـتفاده�شـد���يریتفسـ��يساختار�سازي�مدلاز�روش��ها�آن�لیتحل�يها�از�ابزار�پرسشنامه�و�برا�داده�يگردآور

��.هدفمند�انتخاب�شدند�يریگ�بودند�که�به�روش�نمونه�ینفر�از�خبرگان�دانشگاه�8پژوهش�شامل��تعداد�نمونه
خودمختـار،�آرمـان����منطقـه�در��گیـري��تصمیمت�در�یقاطع�مؤلفه،�یابستگوس�قدرت�نفوذ�یطبق�ماتر�:ها�یافته

دگاه�قابـل��یـ�د�هـاي��مؤلفهدر�منطقه�وابسته�و��ها�دهیو�ا�یستمیها�در�منطقه�مستقل،�نگرش�س�مشترك�و�ارزش
.�گرفتنـد��رقـرا��يونـد�یدر�منطقـه�پ��يفـرد��تیـ�،�قابلیذهنـ��يها�،�مدلیجانیه�يانرژ�،یمیت�يریادگی،�یاددهی

�نیشتریب�بیبه�ترت�یجانیه�يو�انرژ�یاددهیقابل��دگاهید�ها،�دهیها،�ا�شامل�ارزش�یاد�دهندهسازمان��هاي�مؤلفه
�،یسـتم�یآرمـان�مشـترك،�نگـرش�س����بیـ�بـه�ترت��رندهیادگی�هاي�مؤلفه�نیداشتند�و�در�ب�یرندگیادگیرا�بر��ریتأث

��.بودند�یاد�دهندگیبر��ریتأث�نیشتریب�يداراقابلیت�فردي��و�یذهن�يها�مدل�،یمیت�يریادگی
به�جز��یاد�دهندهو��رندهیادگیسازمان��هاي�مؤلفههمه��،یرندگیادگیو��دهندگی�یاد�نیدر�تعامل�ب�:گیري�نتیجه

آرمـان�مشـترك�و�نگـرش�����هـا،��دهیـ�هـا�و�ا��ارزش�مؤلفـه�توجه�به�.�داشتند�ریتأث�يریگ�میدر�تصم�تیقاطع�مؤلفه
��.شود�یم�یدانشگاه�طیدر�مح�یرندگیادگیو��یاد�دهندگیبر��ریتأث�نیشتریباعث�ب�یستمیس

��ساختاري�تفسیري�سازي�مدل،�یاد�گیرنده،�الگوي�تعاملی،�یاد�دهنده�:ها�کلیدواژه
الگـوي�اثـرات���).�1400(.محمـود��،معمـارزاده،�غالمرضـا؛�درودیـان����محمد؛�،عطایی�؛اکبر�،کیا�محمدي:�استناد
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���1400پاییز،�13ة�،�شمار�4دورة�،هاي�دفاعی�مدیریت�نوآوري�در�سازمان�فصلنامه� 2/��

�مقدمه �

ها�بـه�شـدت�از����سازمان.�جهان�در�شرایط�متغیري�از�فرایندها�قرار�دارداز�دیدگاه�اندیشمندان،�

را�بـا���یشـان�ها�هستند�تـا�فراینـدها�و�روش���آنو�نیازمند�ند�تغییرات�شتابناك�قرن�حاضر�متأثر

دستیابی��و�فرایندهاي�عملیاتی�را�براي�نمودهبررسی�خود�هدف�ایفاي�نقش�معنادار�در�محیط�

امروزه�محیط�کاري�به�شـدت�در�حـال����.کنند�ها�سازماندهی�ها�و�مطلوبیت�ها،�ارزش�به�رسالت

شـناخته���هاي�آینده�چنـدان��که�شاید�مختصات�آن�در�دههاي��به�گونه�تحول�و�دگرگونی�است،

هـا�و�رقبـاي����ها،�توانایی�امروز�با�توجه�به�فشارهایی�که�در�اثر�مهارت�محیط�متغیر.�نباشدشده�

به�کمک�فنـاوري،���نخواهد�داد�ها�را�به�شکل�سنتی�فناوري�ایجاد�شده،�اجازه�مدیریت�سازمان

�ها�به�رقابتی�سازمانیط�شرا.�تر�شده�است�تر،�اما�کاربرد�آن�پیچیده�دسترسی�به�اطالعات�آسان

ها�توان�حرکت�و�همگامی�با�این�تغییرات��اي�بیشتر�سازمان�سرعت�در�حال�تغییر�است�به�گونه

کمـک���یشـان�ها�ها�در�انجـام�فعالیـت���عاملی�که�به�سازمان�ترین�مهمدر�این�شرایط��.را�ندارند

��).1399شیر�طاهري،�(�یاددهی�و�یادگیري�استپدیده�کند،��می

�نیـ�بـه�ا��لیـ�ن�يبرا.�هاستسازمان�تیرمز�موفق�يامروز�ریمتغ�اریبس�طیبا�شرا�يسازگار

�قیـ�از�طر�رایـ�ز؛�و�آمـوزش�بدهنـد��یـادگیري��اي�به�مقوله��ژهیو�تیاهم�باید�ها�سازمان�،مقصود

سـازمان��تیـ�قموف�يشرط�الزم�بـرا��شیپیادگیري�.�شوند�میسازگار��راتییتغ�نیبا�ایادگیري�

یادگیري�عالوه�بر��ها�سازماني،�امروز�یرقابت�يدر�فضا�تیموفق�يبرا.�ستین�یاما�کاف�هاست

اطالعـات�بـا����،حالـت��نیـ�در�ا.�دهندب�تیانتقال�دانش�در�داخل�سازمان�اهم�ایاددهی�یبر�باید�

بـا���يسـازگار��تیـ�بـه�صـورت�منسـجم�قابل����ستمیشده�و�کل�س�يسرعت�باال�در�سازمان�جار

��).1387زارع،(کند��می�دایرا�پ�راتییتغ

هـاي�رقـابتی�بـراي�����ی�از�دورهکـ�یـادگیري�ی�در�شرایط�جهانی�شدن�و�تغییرات�فناوري،�

رد�و�پیشـرفت�سـریع�در�دنیـاي����کـ�به�علت�سطح�عمل.�شود�هاي�امروزي�محسوب�می�سازمان

ها�هیچ�مسیري�براي�آن��هر�چند�که�در�بیشتر�سازمان.�نیاز�دارندیادگیري�به�ها��امروز،�سازمان

ها�تأثیر��گیرند�در�آینده�سازمان�یاد�می�چیزي�ه�کارکنان�چهکنبی�شک�ای�.مشخص�نشده�است

هـاي���دانـش�و�مـدل���ها،�تواند�از�طریق�انتشار�دیدگاه�ها�می�یادگیري�در�سازمان.�داشتخواهد�

ایـن�مهـم�بـه�سـاختار�هـر�������وذهنی�اعضاي�سازمان�و�براساس�دانش�و�تجربه�گذشته�باشـد��

گیـرد،���ل�مـی�کهـا�شـ���ها�از�طریق�افراد�و�گروه�هر�چند�یادگیري�سازمان.�سازمان�بستگی�دارد

بـا��).�1395فرحـزادي،��(قرار�دارد�تري�از�متغیرها��فرآیند�یادگیري�تحت�تأثیر�مجموعه�گسترده

هاي��هاي�مختلفی�در�مورد�ویژگی�،�پژوهشیاد�دهندگیتوجه�به�اهمیت�مفهوم�یادگیرندگی�و�

�یاد�دهنـده�هاي�سازمان��ویژگی�سازمان�و�همچنین�یاد�دهندگیسازمان�یادگیرنده�و�کمک�بر�

��.نظران�انجام�شده�است�بینی�در�یادگیرندگی�سازمان�توسط�صاحب�و�پیش
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دهنده�و�رهیافتی�نـو�در��ددر�پژوهشی�تحت�عنوان�سازمان�یا)�1393(پاشوي�و�همکاران�

سازمان��هاي�مؤلفهبینی�سازمان�یادگیرنده�به�این�نتیجه�رسیدند�که�در�تحلیل�رابطه�بین��پیش

)�گیري�ها،�دیدگاه�قابل�یاددهی�و�قاطعیت�در�تصمیم�ها،�ارزش�انرژي�هیجانی،�ایده(�دهندهیاد�

بینـی���در�پـیش��یـاد�دهنـده��سـازمان���هاي�مؤلفهبا�سازمان�یادگیرنده�و�تعیین�سهم�هر�یک�از�

داري�بـا�سـازمان����رابطـه�مثبـت�و�معنـی����یـاد�دهنـده��سـازمان���هـاي��مؤلفهسازمان�یادگیرنده،�

گیري�و�دیدگاه�قابل�یاددهی�بیشترین�کمـک���قاطعیت�در�تصمیم�هاي�مؤلفهو�یادگیرنده�دارند�

در�تحقیقی�تحت�)�1397(دهقان�منشادي�و�همکاران�.�بینی�سازمان�یادگیرنده�دارند�را�در�پیش

هـا�بـه�ایـن�نتیجـه������در�دانشـگاه��یاد�دهندهسازمان��هاي�مؤلفهبندي��عنوان�شناسایی�و�اولویت

ل�عوامـل�اجتمـاعی،�اطالعـاتی�و�فنـاوري،�سیاسـی،�ارزشـی،�������شـام��مؤلفهرسیدند�که�چندین�

هاي�سـخت�افـزاري�و�نـرم�افـزاري�و�فکـر�افـزاري�در��������ختااقتصادي،�زیست�محیطی،�زیرس

در��یاد�دهنـده�دارند�و�سازمان�یادگیرنده�پایه�اصلی�سازمان��یرتأث�یاد�دهندهبینی�سازمان��پیش

��.ها�است�دانشگاه�در�یاد�دهندهتولید�و�انتقال�دانش�در�مدل�سازمان�

در�پژوهشی�تحت�عنوان�تغییر�فرهنـگ�از�سـازمان���)�1398(موسوي�دوست�و�همکاران�

به�این�نتیجه�رسیدند�که�رهبران�سازمان�نقش�مهمی�در��یاد�دهندههاي��یادگیرنده�به�سازمان

باید�«الزاماً��یاد�دهندهدارند�و�سازمان��یاد�دهندهتغییر�فرهنگ�از�سازمان�یادگیرنده�به�سازمان�

یـاد��تـوان�بـین�یادگیرنـدگی�و�����هاي�یادگیرنده�واقعی�نمـی��در�سازمان�»یاًثانیادگیرنده�باشند�و�

با�عنوان�مـدل��)�1396(در�تحقیق�دیگري�توسط�جوادي�و�همکاران�.�تمایز�قائل�شد�دهندگی

یادگیرنده�مشخص�شد�–یاد�دهندهبر�رویکرد��تأکیدآموزش�اثربخش�در�دانشگاه�فرهنگیان�با�

–اي�کیفیت�خدمات�آموزشی�مستلزم�تغییر�از�فرایند�آموزشی�سنتی�به�فرایند�یـاددهی�که�ارتق

��.است�یاد�دهندهیادگیري�بوده�و�اساس�آن�استفاده�از�سازمان�یادگیرنده�و�

هاي�اعضـاي�هیئـت�علمـی�����در�پژوهشی�تحت�عنوان�دیدگاه)�1392(زمانی�و�همکاران�

و�یادگیرنـده�در���یـاد�دهنـده��سازمان�دادند�که��نشان�یاد�دهندهدانشگاه�از�سازمان�یادگیرنده�و�

طور�دائم�دانـش�و�مهـارت�جدیـد����ه�این�مقوله�مشترك�هستند�که�هر�فردي�یا�گروهی�باید�ب

�کنند �سازمان�اما�دهد�می�سوق�سازمانی�یادگیري�به�را�سازمان�افراد�یادگیرنده�سازمان�.کسب

هاي��آموخته�که�خواهد�مدیران�ارشد�خود�که�نقش�آگاهان�در�سازمان�را�دارند،�می�از�یاد�دهنده

بنـدي���بـا�عنـوان�رتبـه���)�1397(در�پـژوهش�حسـینی�و�همکـاران����.�بیاموزند�دیگران�به�را�خود

در�دو�محیط�فازي�و�خاکستري�مشخص�شد�دانشگاهی�موفـق���یاد�دهندهسازمان��هاي�مؤلفه

دانشگاه�یادگیرنـده�ممکـن���.�ین�پاسخ�را�به�تغییر�شرایط�بدهدترین�و�بهتر�خواهد�بود�که�سریع

تـر،�مـدل����هاي�دانشگاهی�امروزي�باشد،�اما�مدل�مطلوب�است�مدل�متداولی�در�چرخه�فعالیت

مطالعـات�گذشـته،�بـا�وجـود�مطالعـه�سـازمان��������تـرین��مهمبر�اساس�.�است�یاد�دهندهدانشگاه�
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سته�و�میانجی،�در�کمتر�پژوهشی�بـه�تعامـل���ابودر�قالب�متغیر�مستقل��یاد�دهندهیادگیرنده�و�

بـودن،�چقـدر�و����یاد�دهندهیادگیرنده�پرداخته�شده�است؛�اینکه�براي��–�یاد�دهندهبین�سازمان�

چه�ابعادي�از�سازمان�یادگیرنده�مورد�نیاز�است�و�همچنین�براي�یادگیرنده�بودن�سازمان،�چـه��

هر�دو�سازمان��هاي�مؤلفهست؟�کدام�یک�از�مورد�نیاز�ا�یاد�دهندهاز�سازمان��هایی�مؤلفهابعاد�و�

ایـن��.�بیشترین�اثرگذاري�و�اثرپذیري�را�در�ایجاد�تعامل�دارند؟�میزان�اثرگذاري�چگونـه�اسـت��

��.شود�پاسخ�داده�می�ها�آناساسی�پژوهش�حاضر�است�که�به��سؤاالتموارد،�

�پژوهش�ۀپیشین �

��سازمان�یادگیرنده

ها،��ناشی�از�مهارت�يفشارهاها�اجازه�نخواهد�داد�که�در�مقابل��محیط�متغیر�امروزي�به�سازمان

سـازي���بسترسازي،�زمینـه�.�ها�و�تکنولوژي�رقبا�به�صورت�سنتی�و�همیشگی�اداره�شوند�توانایی

و��تـر��سـریع�تواند�به�سازمان�کمک�کند�تا�نسبت�به�رقبا��از�رقبا�می�تر�سریعیادگیري�و�آموزش�

بنابراین�گرایش�به�سمت�سازمان�یادگیرنده�و�یادگیري�سازمانی،�اساس�بقـاء��؛�ر�گام�برداردبهت

��).1393هدایت،�(و�بهبود�عملکرد�سازمانی�است�

هــاي�یادگیرنــده�آن�اســت�کــه�در�شــرایط�محیطــی�متغیــر،��فلســفه�وجــودي�ســازمان

عرصـه�رقابـت�از���پذیري�بیشـتري�برخوردارنـد�در����پذیري�و�انطباق�هایی�که�از�انعطاف�سازمان

سـازمان��.�سـازد��یـادگیري،�افـراد�را�بـراي�خالقیـت�توانـا�مـی������.�دیگران�برتري�خواهند�جست

�).1397نکویی�و�همکاران،�(داند��یادگیرنده،�یادگیري�را�یک�ضرورت�و�یک�نیاز�براي�بقاء�می

رویکـرد��.�اوایل�قرن�بیسـتم�مطـرح�شـد����در»�سازمان�به�عنوان�یک�نظام�یادگیرنده«�یکردرو

�1950در�سـال���2،�مـارچ�و�سـایمون��1پردازانـی�چـون�سـایرت����مان�یادگیرنده�توسط�نظریهساز

و�شـون،���4،�آرجـریس�3چون�پـدلر��نظرانی�صاحببه�بعد��1980اصالح�و�بازنگري�شد�و�از�دهه�

یادگیرنده�شدند�و�هر�یـک�بـه�نـوعی�و�بـا������وارد�صحنه�سازمان�6،�واتکینز�و�جفارت5مارسیک

��)1393پاشوي،�(ح�این�مفهوم�پرداختند�رویکرد�خاص�به�تعریف�و�تشری

کنـد،�سـازمانی�کـه�����سازمان�یادگیرنده�یعنی�سازمانی�که�آینده�خـودش�را�جسـتجو�مـی���

گیرد�و�سازمانی�که�پیشرفت،��یادگیري�را�یک�فرایند�خالق�و�جاري�براي�اعضایش�در�نظر�می

��

1.�Cyret�
2.�March�and�Simon��
3.�Pedler�
4.�Arjeris��
5.�Marsick��
6.�Watkins�and�Jefart
�
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ان�و�بیـرون��هـاي�افـراد�درون�سـازم����و�خواسـته��یازهانتغییرات�و�تحوالتش�در�جهت�پاسخ�به�

هاي�یادگیرنده�همه�افراد�درگیر�شناسایی�و�حـل�مشـکل�هسـتند�و�����در�سازمان.�سازمان�است

هـاي�جدیـدي�بیـاموزد،�امـور�را�بهبـود�بخشـد�و�بـر���������توانـد�تجربـه���سازمان�بدین�وسیله�مـی�

��).1397دهقانی�و�همکاران،�(�بیفزایدهاي�خود��توانایی

در��یاتیـ�ح�يبه�عنـوان�عنصـر���يریادگیآن،��آگاهانه�است�که�در�ی،�سازمانرندهیادگیسازمان�

مـورد�نظـر����ها�آن�هاي�یابیارزکارکنان�و��يفرد�هاي�یتفعالدر��زیو�اهداف�و�ن�اندازها�چشمها،��ارزش

ـته،��ایـ�را�از�م�يریادگیـ��ي،�موانع�ساختاررندهیگادیسازمان��.است را��يتوانمنـد��يسـاختارها�ن�برداش

�نیـ�ا.�داده�استقرار�و�توسعه�آن�را�در�دستور�کار�خود��يریادگیاز��یابیزشخلق�نموده�و�مراقبت�و�ار

�يریادگیـ��يسـاختارها��لیو�تسـه��ی،�حذف�موانع�شخصـ�یابی�کمک�به�افراد�در�هدف�يسازمان�برا

ـ��توجـه�رهبـران�سـازمان����يبـر�رو��يریادگی�يایاخذ�بازخورد�از�مزا�و�یو�سازمان�یگروه�و�يفرد ه�ب

�لیخـود�جهـت�تحصـ����تیـ�در�حال�توسعه�ظرف�به�طور�مستمر�افراد�آن�درکه��یسازمان�.دارد�ییسزا

�یمحلـ��ابـد،�ی�تازه�فکر�کردن�پرورش�می�يالگوهاکه��ییجا�،اند�آنهستند�که�به�واقع�طالب��یجینتا

�وسـته�یهایی�که�در�آن�افـراد�پ��و�باالخره�مجموعه�شوند�می�محقق�یگروه�التیها�و�تما�که�خواسته

��).1،�1996ترسنگهیپ(�رندیبگ�یکدیگر�یاد�باآموزند�که�چگونه��می

یادگیرنده�توسط�صاحب�نظران��هاي�سازمان�هاي�مختلفی�در�مورد�ویژگی�تاکنون�نظریه

با�این�وجود،�مدل�سنگه�به�طور�وسیعی�توسط�دانشـمندان�و�دانشـگاهیان���.�ارائه�گردیده�است

�جـاد�سـازمان��سـنگه�بـراي�ای��).�1393پاشـوي،�(�مدیریت�در�سراسر�دنیا�پذیرفتـه�شـده�اسـت���

�انداز�مشترك،�یادگیري�تیمی�هاي�ذهنی،�چشم�یادگیرنده�پنج�فرمان�شامل�قابلیت�فردي،�مدل

��.باید�به�صورت�یک�کل�واحد�دیده�شوند�دانند�که�میو�نگرش�سیستمی�را�ضروري�

��یاد�دهندهسازمان�

�رفتـار�سـازمانی�و�یاد�دهندهسازمان� �توسـط�تیچـی�اسـتاد �بار �که�اولین �مفهومی�است

�ب �میشـیگان �دانشـگاه �انسـانی �منـابع �مـدیریت �شـده �بـرده �کـار �کتـاب. �در �يهـا�او

چگونه�یک��و�اینکـه�یاد�دهندهتصویر�روشنی�از�سـازمان��يو�چرخۀ�رهبر�رهبر�موتـور

به�باور�تیچی�سازمان��.شی�باشد�را�ارائه�نمودیادگیرنده�اثربخ�و�یاد�دهنده�تواند�رهبر�می

کنند��را�ایجاد�می�يبرتر�و�مفاهیمها��است�که�در�آن�رهبران�ابتدا�ایده�سازمانی�یاد�دهنده

بینی��مورد�نحوه�پیش�دهند�و�از�طریق�یـاددادن�در�دیگران�انتقال�می�را�به�ها�آنو�سپس�

�راه �و ��مقابله�يها�تغییرات �بعـدها�آنبـا �نسـل �تربیـتر�ي، �را �کنند�می�هبـران �این�. در

��

1.�Senge�
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روزه�در�کالبد��همـه�يیادگیرنده�هسـتند�و�یـاددهی�و�یـادگیر�و�یاد�دهندهسازمان�همه�

،�یاد�دهندهبه�اعتقاد�تیچی�در�سازمان�.�)1387زارع،(�پذیرد�می�سازمان�انجام�يها�فعالیت

� �وجود �فضیلت �با �یاددهی �داردچرخه �خود. �یاددهی �قابل �دیدگاه �سازمان��رهبران �در را

�ایده�سعه�میتو �ارزش�دهند�و ��ها، را�به�کار��گیري�در�تصمیم�انرژي�هیجانی�و�قاطعیتها،

��).1�،2004تیچی�و�کاردول(برند��می

و�یادگیرنده�هستند�و�یاددهی��یاد�دهندهسازمانی�است�که�در�آن�همه��یاد�دهندهسازمان�

هبر�سازمان�نقش�معلـم�ارشـد�را�ایفـا����ر.�هاي�روزانه�بنا�نهاده�شده�است�و�یادگیري�در�فعالیت

هاي�ارزشمند�و�دانـش�در���دهد�و�دیدگاه�و�فرهنگ�را�شکل�می�ها�را�مشخص�او�جهت.�کند�می

یـاددهی���یاد�دهنـده�در�سازمان�).�1397نیک�پیام،�(شود��دسترس�خود�را�با�دیگران�سهیم�می

ودي،�افقی�و�مـورب،��یک�فرایند�از�باال�به�پایین�نیست�بلکه�در�سرتاسر�سازمان�به�صورت�عم

گیرد�که�همـه�در�یـاددهی�و�یـادگیري�����افتد�و�این�باور�شکل�می�یاددهی�و�یادگیري�اتفاق�می

و�از��یـاد�بدهنـد��مراتـب�سـازمانی،����توانند�بدون�توجه�به�جایگاه�خود�در�سلسـه��همتا�بوده�و�می

ها�از�نظر��آید�و�سازمان�وقتی�چنین�اتفاقی�رخ�دهد�هم�افزایی�به�وجود�می.�همدیگر�یاد�بگیرند

یـادگیري�عمـل���/�شوند�کـه�ماننـد�یـک�ماشـین�یـاددهی�������هوشی�و�عملی�چنان�قدرتمند�می

��).1392فالحی،(کنند��می

ال�و�کـه�از�بـا���گونـه��همانآموزند�یاددهی��همه�از�یکدیگر�می�یاد�دهندهدر�سازمان�

رهبر�سازمان�به�مثابه�فردي�داراي�ذهن�باز�تلقـی��.�پایین�است�از�پایین�به�باال�نیز�هست

توانـد�در���مـی��یاد�دهندهآموزد�و�فرد��از�دیگران�می�اقعاًودهد��شود�که�خوب�گوش�می�می

افراد�ایجاد�انگیزه�کند�تا�به�دنبال�دانش�باشـند�و�شخصـیت�خـویش�را�بهبـود�بخشـند������

�نیـ�هاي�بازنـده�ا��برنده�با�سازمان�وشریهاي�پ�سازمان�نیاوت�بزرگ�بتف).�1397حسینی،�(

در��يریناپذ�کیبه�طور�تفک�يو�رهبریاددهی��/�يریادگی�کنند�است�که�برندگان�درك�می

که�به�کارکنـان�حـوزه�منـابع�����ستیانجام�کار�ن�یجنب�تیفعال�کیاددهی�یو��اند�یدهتنهم�

هـاي���سـازمان��يمحور�تیفعالیاددهی��بلکه،�ودواگذار�ش�یرونیبه�مشاوران�ب�ایو��یانسان

�یاد�دهندهو��رندهیگادیاست�که�در�آن�همه��یسازمان،�یاد�دهندهاست�و�سازمان��یاد�دهنده

�ریمـد�.�شـده�اسـت���هیهاي�همه�روزه�سازمان�تعب�تیدر�فعالیاددهی��–یادگیري�و��هستند

و��دهد�می�کند،�فرهنگ�را�شکل�جهت�را�مشخص�می.�کند�می�يسازمان�نقش�معلم�را�باز

��).2004و�کادول،�یچیت(�گذارد�دانش�و�تجربه�ارزشمند�خود�را�به�اشتراك�می

��

1.�Tichy�and�kadol��
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به�صورت�دائم�و�مستمر�توسط�هر�فرد��دیکه�مقوله�کسب�دانش�و�مهارت�جدیی�از�آنجا

هـاي���یژگـ�یورا�شـناخت���یـاد�دهنـده��هاي��اهداف�سازمانباید��،�ابتدامشترك�است�یگروه�ای

�کیـ��جـاد�یو�ا�نیتدو�یچگونگ�نیهمچن.�را�مورد�توجه�قرار�داد�ها�سازمان�گونه�ایندر��يرهبر

�،یموضـوع�در�توسـعه�سـازمان����تیـ�نظـر�بـه�اهم��.�در�نظر�داشـت�باید��ار�یاددهیقابل��دگاهید

در�بهبـود�مـداوم����یدر�کارکنان،�سع�يرهبر�يها�مهارت�مؤثربا�توسعه��یاد�دهندههاي��سازمان

سـازمان،�آمـوزش�را�سـرلوحه�کـار�خـود�قـرار�داده�و�������تجربه��که�رهبر�با�يبه�طور.�خود�دارند

کارکنـان�سـازمان،�در���و��کنـد��می�جادیخود�ا�يط�کاریرا�در�مح�یاددهیو��يریادگیبه��اقیاشت

�کیـ�بـوده�و�آن�را���دیجد�يها�دگاهید�جادیکردن�کسب�دانش�و�ا�نهینهاد�درصددکه��یطیمح

�یطـ�یمح�راتییکنند�تا�تغ�الش�میهستند�و�ت�تیراغب�به�فعال�شتریداند�ب�هنجار�قابل�قبول�می

�فـه�یوظ�).1397دهقـان�و�همکـاران،��(�ابنـد�یب�يدیجد�يها�پاسخ�ها�آن�يرا�جستجو�کرده�و�برا

�سـته�یموجود�در�حـد�شا��یانسان�يرویگرفتن�ن�اریدر�اخت�یاد�دهندهي�ها�در�سازمان�زین�يرهبر

�یاددهیـ��قیـ�را�صـرفاً�از�طر��ندیفرآ�نیآن�است�و�ا�يارزش�افزوده�برا�جادیو�ا�یانسان�هیسرما

او�در�پرورش�هـوش���ییبرنده�شدن�رهبر،�توانا�دیکل�ط،یمح�نیدر�ا.�نمود�ریتوان�امکان�پذ�می

�تیرضـا��يسـازمان�و�تـالش�بـرا����يدر�اعضـا��يانرژ�جادیو�ا�ییخود،�حفظ�همسو�میت�یجمع

هـرروز���دیبا�میت�ياعضا�ان،یمشتر�يبرا�دیجد�يها�و�حفظ�ارزش�جادیجهت�ا.�است�انیمشتر

ند،�هست�افراد�در�سازمان�به�کار�مشغول�نکهیهمگام�با�ا�نیتر�شوند؛�بنابرا�سنج�تر�و�نکته�باهوش

�یبودن،�بـه�طـور�مسـتمر�و�در�جهتـ�����يو�پرانرژ�ییهمسو�،يریادگی�،یاددهی�يندهایفرآ�دیبا

کـه��اسـت���ازین�یکار،�به�سازمان�نیانجام�ا�يبرا.�دیرا�جلب�نما�انیمشتر�تیتا�رضا�ردیانجام�گ

همـه�روزه�در�کالبـد����،يریادگیـ�و��یاددهیـ��يندهایفرآ�و�اند�و�یادگیرنده�یاد�دهندههمه�در�آن�

��)�1391ي،آباد(�ردیگ�سازمان،�انجام�می�يها�تیفعال

��پیشینه�تجربی

�در)�1387(زارع�و�همکـاران��هاي�مرتبط�ارائه�شده�اسـت؛���پژوهش�ترین�مهمدر�این�بخش�برخی�از�

�یهـاي�دولتـ���در�دانشـگاه��یـاد�دهنـده��سازمان�هاي��زان�کاربست�مؤلفهیم�یبا�عنوان�بررس�یپژوهش

را��یـاد�دهنـده��از�دانشـگاه���ییالگو،�الگوي�مناسب�کیبه�منظور�ارائه��یچیه�تیکشور�بر�اساس�نظر

ـا��آندر�الگوي�ارائه�شـده��.�کردند�یکشور�طراح�یهاي�دولت�براي�دانشگاه هـاي���عـالوه�بـر�مؤلفـه����ه

،�مشارکت�اعضاي�دانشگاه�)رندگانیادگیو��یاد�دهندگان(اعضاي�دانشگاه�،�یچیت�یاد�دهندهسازمان�

رهبـر،���یدانشگاه،�الگوي�ذهن�یري�متقابل،�الگوي�ذهنیادگینه�یسازي�زم�ري�متقابل،�فراهمیادگی�در

یـاد��دانشـگاه��هـاي���ري�به�عنـوان�مؤلفـه��یادگیو��یاددهیسازي�ارزش��نهینهاد�و�یرساخت�ارتباطیز

هـاي���ت�مؤلفـه�یـ�زان�حاکمیـ�ل�میـ�با�عنـوان�تحل��یپژوهشدر�)�1392(�یفالح.�شدند�یمعرف�دهنده

ـاز�اصـفهان���ها�آنن�یرنده�و�رابطه�بیادگیو�سازمان��یاد�دهنده�سازمان جـه��ین�نتیـ�بـه�ا��در�شرکت�گ



���1400پاییز،�13ة�،�شمار�4دورة�،هاي�دفاعی�مدیریت�نوآوري�در�سازمان�فصلنامه� 8/��

و��یمطلبـ�.�دارد�ير�مثبـت�و�معنـادار��یرنـده�تـأث��یادگیبر�سـازمان���یاد�دهندهافت�که�سازمان�یدست�

توسـط���یـاد�دهنـده��سـازمان��هـاي���مؤلفـه��زان�کاربسـت�یم�با�عنوان�یپژوهش�در)�1392(همکاران�

زان�یـ�م،�یچـ�یت�هیـ�شهر�تهران�بر�اسـاس�نظر��یدولتهاي��مرکزي�دانشگاههاي��ران�در�کتابخانهیمد

یـاد��سـازمان��هـاي���بـه�مؤلفـه���شهر�تهـران��یهاي�دولت�مرکزي�دانشگاههاي��ران�کتابخانهیتوجه�مد

تحقق�ابعـاد�سـازمان����یبا�عنوان�بررس�یپژوهشدر�)�1391(�آبادي.�قرار�دادند�یبررس�را�مورد�دهنده

ه�در�سـال��یـ�دگاه�کارمنـدان�دانشـگاه�اروم��یـ�د�رهبري�تحول�گـرا�از�هاي��بر�اساس�مؤلفه�یاد�دهنده

ـازمان��هاي��مؤلفه�رهبري�تحول�گرا�باهاي��ن�مؤلفهید�که�بیجه�رسین�نتیا�93-��92یلیتحص یـاد��س

��.ه�رابطه�وجود�داردبه�طور�جداگان�دهنده

�یـاد�با�عنوان�رابطه�رهبري�هوشمند�و�سـازمان���یقیتحق)�1393(�یاله�فضل�و�یطاووس

�ن�رهبـري�هوشـمند�و��یدند�کـه�بـ��یجـه�رسـ��ین�نتیبه�ا�در�آموزش�و�پرورش�استان�قم�دهنده

�یاد�دهنـده�ت�سازمان�یوضع�ش�رهبري�هوشمند،یرابطه�وجود�دارد�و�با�افزا�یاد�دهندهسازمان�

�:یـاد�دهنـده���بـا�عنـوان�سـازمان����در�پژوهشـی�)�1393(همکـاران��و��پاشوي.�ابدی�یارتقاء�مز�ین

�سازمانهاي��مؤلفه�یدند�که�تمامیجه�رسین�نتیبه�ا�رندهیادگیسازمان��ینیب�شینو�در�پ�یافتیره

�رابطـه��یبا�عنوان�بررسـ��یقیتحق�)1393(�ريینص.�رنده�رابطه�دارندیادگیسازمان��با�یاد�دهنده

�کـل�ورزش�و��در�اداره�یـاد�دهنـده��با�کاربست�سـازمان���یهوش�فرهنگ�و�یاجتماعن�هوش�یب

�با�کاربست�سـازمان��یو�هوش�فرهنگ�یاجتماع�ن�هوشینشان�داد�که�ب�جوانان�استان�همدان

�زاده�یزارع�و�شـکارچ�.�در�اداره�کل�ورزش�و�جوانان�استان�همدان�رابطه�وجـود�دارد��یاد�دهنده

�جـه�ین�نتیـ�بـه�ا��رانیا�یهاي�دولت�در�دانشگاه�یچیت�مدل�تبا�عنوان�کاربس�یپژوهش�)1394(

�ها�بـه�سـازمان���ل�دانشگاهیادي�براي�تبدیت�زیها�اهم�دانشگاه�یعلم�هیئتدند�که�اعضاي�یرس

�را�یجـان�یهـا�و�انـرژي�ه���ارزش�هـا،��دهی،�ایاددهیدگاه�قابل�یقائل�هستند�و�عناصر�د�یاد�دهنده

�بـر��یاد�دهندههاي�سازمان��با�عنوان�اثرات�مؤلفه�یقیتحقدر��)1394(�عطافر.�دانستند�ضروري

�بـر�توانمندسـازي���یـاد�دهنـده��اثرات�عناصر�سازمان��ییبه�شناسا�کارکنان�یتوانمندسازي�روان

�بـه�طـور���یاددهیـ�جه�گرفتند�که�چرخـه��یکارکنان�در�شرکت�گاز�اصفهان�پرداختند�و�نت�یروان

��.ر�داردیکارکنان�تأث�یداري�بر�توانمندسازي�روان�یمعن

�هـاي��مؤلفـه��بنـدي��اولویتدر�تحقیقی�تحت�عنوان�شناسایی�و�)�1397(دهقان�و�نظري�

هـاي���بندي�مؤلفه�تیو�اولو�ییشناسادر�دانشگاه�امام�خمینی�بیان�کردند�که��یاد�دهندهسازمان�

ن�یکند�تا�با�کاربست�ا�یکشور�کمک�م�یها،�به�نظام�آموزش�عال�در�دانشگاه�یاد�دهندهسازمان�

هـا���ري�را�در�دانشـگاه�یادگیـ�و��یاددهیـ�مناسب،�فرهنگ��سازوکارهاير�و�یارائه�تدابو�ها��افتهی

رشـد���و�یفردي�و�سازمانهاي��ییبهبود�توانا�در�راستايها��ران�دانشگاهینه�ساخته�و�به�مدینهاد

��.رسانداري�یهاي�کاري��میها�و�ت�گروه�ییو�شکوفا
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دگاه�ید�ها�آن.�دنرا�ارائه�کرد�دهندهیاد�ه�سازمان�یدر�کتابشان،�نظر)�2011(�و�کاردول�یچیت

�را�بـه�عنـوان���گیـري��تصـمیم�ت�در�یـ�و�قاطع�یجـان�یه�هـا،�انـرژي���هـا،�ارزش��دهیـ�،�ایاددهیقابل�

سـازمان���يارائه�شـده�بـرا���ياز�دو�الگو،�ها�آنبه�زعم�.�کار�بردنده�ب�یاد�دهندههاي�سازمان��مؤلفه

�یآن�بـه�بخـش�دولتـ����و�کامل�ینیق�عیبوده�و�تطب�یدر�فرهنگ�متفاوت�یچیت�ي،�الگویاد�دهنده

انجام�شد�نشان�داد�کـه��)�2016(�یتاس�افنگیکه�توسط��یقیست�تحقیر�نیداخل�کشور�امکان�پذ

دارد��وجـود�ی�و�تعهد�سازمان�یداخل�یابی،�بازاررندهیادگیسازمان��نیب�يمثبت�و�معنادار�یهمبستگ

��.است�یو�تعهد�سازمان�رندهیادگیسازمان��کی�جادیا�نیاي�ب�واسطه�یداخل�یابیو�بازار

بـر�تعهـد����یمیمستق�ریتأث�رندهیادگیگرفتند�که�سازمان��جهینت)�2018(و�اردهارن��ينایو

نشـان�داد���يمدل�معادالت�سـاختار�.�دارد�یقاتیهاي�تحق�در�سازمان�یاتیعمل�جیکارمندان�و�نتا

�ریو�تعهد�کارکنان�تأث�یاتیعمل�جیبر�نتا�یبه�طور�قابل�توجه�رندهیادگیسازمان��ریکه�هفت�متغ

�.عملکـرد�نـدارد���ایـ��یاتیـ�عمل�جینتـا��يرو�یمیمسـتق��جهینت�چیحال،�تعهد�ه�نیبا�ا.�ارندگذ�می

�ریـ�هـاي�اخ��هاي�کشور�هند�در�سال�نشان�دادند�که�دانشگاه�یقیدر�تحق)�2020(�يریه�وادهت

حل�مشـکالت�و�اسـتفاده�از����يبرا�یاد�دهندهو��رندهیگادیاز�مدل�سازمان��یبه�طور�قابل�توجه

�تیریمد:�یمنف�یبا�عنوان��آنتروپ�اي�در�مقاله)�2020(�ایکاشال�انجار.�ها�استفاده�کردند�فرصت

�تیریدر�مـد��یمنفـ��یعنوان�کردند�که�استفاده�از�آنتروپـ��رندهیگادیسازمان��جادیا�يدانش�برا

�يهـا��مطالعه�جنبه�نیا�در.�دارد�رندهیادگیسازمان��کی�در�يریگ�میتصم�در�یدانش�نقش�مهم

به�صورت��رندهیادگیو�سازمان��يریگ�میتصم�،یسازمان�يها�ستمیدانش،�س�تیریاز�مد�يمتعدد

یـاد��بر�اساس�پیشـینه�پـژوهش�سـازمان�یادگیرنـده�و������.قرار�گرفته�است�یمورد�بررس�یبیترک

دارند�که��یرتأثها�بر�عواملی��به�عبارت�دیگر،�این�نوع�سازمان؛�داراي�پسامدهایی�هستند�دهنده

��اشاره�شده�است؛�ها�آندر�جدول�به�

��اثرات�سازمان�یادگیرنده�با�توجه�به�پیشینه�تحقیق.�1جدول�

��اثرات�سازمان�یادگیرنده��سال��نویسنده��ردیف

����1398موسوي�دوست��1
هـا���پذیري�بیشتر�سازمان�پذیري�و�انطباق�باعث�انعطاف

��شود�در�برخورد�با�تحوالت�پیچیده�محیطی�می

����1397همکاران�دهقان�و��2
فراینـد�یـادگیري����کـارگیري��بهبر�رشد�و�ارتقاء�و��یرتأث

��خالق�در�کلیه�سطوح�سازمان

����1397رهنورد��3
هاي�علمی�و�عملی�و�تفکر��باعث�رشد�و�توسعه�مهارت

��خالق�و�خلق�ایده�جدید

����1394يجناآباد��4

و��هـا��گیـري��تصمیمباعث�مشارکت�داوطلبانه�افراد�در�

�يهـا��تیـ�و�نقش�فعال�اعضـاء�در�فعال��يقو�يساز�میت

��.گردد�یم�یگروه
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����1393هدایت��5
و�بهبـود��تر�از�رقبا��سریعزمینه�ساز�یادگیري�و�آموزش�

��.گردد�عملکرد�سازمان�می

����1393پاشوي��6
باعث�تسهیل�فرایند�یادگیري�فردي�گروهی�سـازمانی��

��و�توانایی�اخذ�بازخورد�آن

����1392یفالح��7
همـه�افـراد�سـازمان�و�����نیمشترك�در�بـ��دگاهید�جادیا

��یرسم�ریغ�يگروها�لیتشک

����1387زارع�و�همکاران��8
سازمان�یادگیرنده�باعث�تقویت�آرمان�شخصـی�افـراد���

��.گردد�در�راستاي�آرمان�سازمان�می

��:با�توجه�به�پیشینه�تحقیق�ارائه�شده�است�یاد�دهندهاثرات�سازمان��انواع�،2در�جدول�

��با�توجه�به�پیشینه�تحقیق�یاد�دهندهاثرات�سازمان�.��2جدول

��یاد�دهندهاثرات�سازمان���سال��نویسنده��ردیف

1��
و��يطاهر�ریش

��همکاران
1399��

کسب�وکار�با�استفاده�از�سازمان��ندیدر�فرا�تیرشد�موفق�و�شیافزا

توان�رقابـت�در�سـازمان����شیو�افزا�داریو�خلق�ارزش�پا�یاد�دهنده

��نسبت�به�رقبا�ء

2��
دهقانی�و�

��همکاران

1397��

��

افزایش�تعهد�رهبران�سازمان�به�فرایند�یاددهی�و�توجه�به�آن�در��باعث

��تمام�سطوح�سازمانی

����1393پاشوي��3
مـالك�قـرار����افکـار�و�باعث�ارزش�نهادن�به�تنـوع���یاد�دهندهسازمان�

��.شود�ها�در�سازمان�می�ها�و�توجه�به�ارزش�دادن�شایستگی

����1392یوسفی��4

دانش�هـم���الیس�ندیفرا�جادیا�يریادگیو��یاددهی�یتعامل�ندیفرا�جادیا

دست�و�هـم�رهبـران�فرادسـت�و�خلـق�چرخـه�������ریدر�سطح�کارکنان�ز

��شرافتمندانه�یاددهی

5��
آبادي�و�

��همکاران
1391��

باعث�توجه�بیشتر�به�فرایند�تعاملی�یادگیري�و�یاددهی�و�ایجاد�شـور�و��

باعـث�افـزایش�اشـتیاق�بـه������؛�وگـردد��شوق�و�انگیزه�در�سـازمان�مـی��

��.گردد�یادگیري�و�یاددهی�در�محیط�کار�می

����1387شکارچی�زاده��6

گیري�و��با�فراهم�آوردن�اطالعات�الزم�براي�تصمیم�یاد�دهندهسازمان�

هاي�مـرتبط،�بـه�افـراد�در�����گیري�تصمیمدرگیر�کردن�افراد�سازمان�در�

��کند�گیري�کمک�می�شرایط�سخت�و�بحرانی�در�تصمیم

����1387و�همکاران�زارع��7
�جدیـد�و��يها�دهیاز�ا�تیدر�حما�رانیمشارکت�و�نقش�فعال�مد�شیافزا

��.است�یاد�دهندهاز�اثرات�سازمان��ها�دهیا�نیدادن�به�ا�تیاهم

����2004و�کادول�یچیت��8
وکاهش�سلسه��لتیباعث�خلق�چرخه�آموزش�با�فض�یاد�دهندهسازمان�

��.گردد�یاعتماد�به�نفس�در�سازمان�م�تیمراتب�و�تقو
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،�فالحـی��)1397(همکـاران��هاي�پژوهشـی�از�جملـه�حـافظ�هـدایت�و������در�برخی�پیشینه

در�بعضـی�دیگـر���.�سازمان�یادگیرنده�برتر�دانسته�شده�است)�1399(و�موسوي�دوست�)�1392(

)�1397(همکـاران��و�دهقـانی�و��)�1393(،�پاشـوي��)1387(همکـاران��زارع�و��از�جمله�پژوهش

�هـا،��عمده�پژوهش.�تر�فرض�شده�است�جامع�یاد�دهندهتر�و�از�سازمان��کامل�یاد�دهندهسازمان�

و�مطالعه�این�دو�سازمان�و�ایجاد��سازمان�را�به�تنهایی�مورد�تحلیل�و�بررسی�قرار�دادند�هر�دو

کـه�تعامـل����در�حـالی�.�تعامل�بین�این�دو�در�اکثر�تحقیقات�گذشته�مورد�غفلت�واقع�شده�است

کـه�بـر�پیشـرفت�و�����تـأثیري�کند�و��می�وجه�به�اثرات�تعاملی�که�ایجادبین�این�دو�سازمان�با�ت

در�مواجه�با�تغییرات�و�فضاي�رقابتی��اها�ر�سازمان�تواند�یمتوسعه�و�انتقال�و�پویایی�دانش�دارد�

��.همراه�نماید�پذیري�باال�با�انعطاف�و�امروزي،�پویاتر

�شناسی�پژوهش�روش �

�اکتشافی�روش،�و�ماهیت�یثح�از�و�است�کاربردي�هدف�نظر�از�پژوهش�این .�اسـت��پژوهشی

�یـک��کـه��شـد��اسـتفاده��تفسـیري��سـاختاري��سـازي��مدل�پرسشنامه�ازها��داده�گردآوري�براي

�قـرار��اسـتفاده��مـورد��تفسـیري�-سـاختاري��سازي�مدل�مسائل�حل�براي�و�است�مربع�ماتریس

و�سـتون�عمـودي�بـه�����یـاد�دهنـده��سازمان��هاي�مؤلفهستون�افقی�این�پرسشنامه�به�.�گیرد�می

نفـر�از�خبرگـان����8این�پژوهش�شـامل���تعداد�نمونه�.سازمان�یادگیرنده�مربوط�است�هاي�مؤلفه

ار�بـود�کـه�بـه����کـ�سابقه��سال�15و�حداقل��تیریمد�رشتهدانشگاهی�داراي�مدرك�دکتري�در�

ي�بین�آنـان��ریتفس�يساختار�سازي�مدل�گیري�هدفمند�انتخاب�شدند�و�پرسشنامه�روش�نمونه

س�یمـاتر�،�ارهـا�یمع�یابستگوقدرت�نفوذ��يدیکل�يارهاین�معییتع�يراب.�آوري�شد�توزیع�و�جمع

بر�اساس�روش�الوشه�براي�ایجاد�روایی�محتـوایی�در��.�بر�اساس�مد�نمرات�خبرگان�عمل�شد

هـاي�سـاخت����نامه�پس�از�مرور�ادبیـات�و�حـوزه�مـورد�مطالعـه،�دامنـه�محتـوا�و�آیـتم��������پرسش

سه��با�انتخاب�یکی�از�هر�آیتمپانل�به�میزان�مناسب�بودن��اعضاي.�دشو�نامه�تدوین�می�پرسش

�بر�این�اساس،�با�توجه�به.�کنند�را�انتخاب�می�گزینه�ضروري،�مفید�اما�نه�ضروري،�یا�غیر�الزم

نسبت�روایی�محتوایی�محاسبه�شده�و�با�توجه�به�سطح�مورد�نیـاز�بـراي�معنـاداري����)�1(رابطه�

��.جهت�پذیرش�آن�به�دست�آمد�براي�هر�مرحله�CVR=0/75حداقل�)��p>5�0�/0(آماري�

)1(��

CVR=(NƐ�-N/2)/(N/2)�
�:رابطهدر�این�

:Nتعداد�کل�متخصصین��

:Neاند�کردهتعداد�متخصصینی�که�گزینه�ضروري�را�انتخاب��.��
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نامه�مدل�ساختاري�تفسیري�از�روش�آزمـون�مجـدد�اسـتفاده�شـده������براي�پایایی�پرسش

تن�از�خبرگـان�دانشـگاهی�کـه�امکـان������3نامه�مزبور�دو�مرتبه�به��بر�این�اساس،�پرسش.�است

�پـذیر�بـود�ارسـال�شـد�و�در�نهایـت�بـه�مجمـوع�همبسـتگی���������امکان�ها�آندسترسی�دوباره�به�

به�دست�آمد�و�ایـن�بیـانگر����785/0رحله�از�طرف�خبرگان�هاي�اعالم�شده�براي�هر�دو�م�پاسخ

��.نامه�است�پایایی�قابل�قبول�پرسش

از�یادگیرنـده���-�یـاد�دهنـده��ارائه�الگوي�اثرات�تعاملی�سازمان��يبرادر�این�پژوهش�

تفسیري�یکـی�از��-�ساختاري�سازي�مدل.�ي�استفاده�شدریتفس-�يساختار�سازي�مدل�روش

و��نخبرگـا��نظـر��،روش�یـن�ا�يمبنـا�.�هاي�اکتشافی�طراحی�مدل�در�مدیریت�اسـت��روش

به��يتفسیر�يرساختا�سازي�مدلروش��در�گام�سه.�است�عموضو�تبیااد�مطالعه�همچنین

��هستند؛شرح�

��يساختار�یتعامل_خود�سیماتر�لیتشک�:گام�اول

�سیمـاتر��لیاز�تبـد��هیـ�اول�یافتیـ�در�سیمـاتر�؛�هیـ�اول�یافتیـ�در�سیمـاتر��لیتشـک�:�دوم�گام

��.دیآ�یدست�م�به�کیصفر�و��یدو�ارزش�سیماتر�کیبه��يساختار�یتعامل_خود

�يرویـ�ن�لیـ�و�تحل�یبررسـ�هدف�از�این�تحلیـل��یی؛�نها�یافتیدر�سیماتر�لیتشک:�سوم�گام

�میتقسـ��یکلـ��تهبـه�چهـار�دسـ����رهایمتغ�لیتحل�نیدر�ا.�است�ها�مؤلفه�یوابستگ�يروینفوذ�و�ن

�تیریدر�نحـوه�مـد���تواننـد��یمـ�؛�ایـن�متغیرهـا���خودشـان�را�دارنـد���ریو�هر�کدام�تفسـ��شوند�یم

��؛کمک�کنند�يریتفس�يساختار�سازي�مدل�هاي�مؤلفه

�یوابسـتگ��يروین�ها�مؤلفهدسته�از��نیهستند؛�ا�»خودمختار�يرهایمتغ«اول�شامل��دسته

بـه���بـاً�یتقر�رنـد،�یگ�یدسته�قرار�م�نیکه�در�ا�هایی�مؤلفهدارند،��یفینفوذ�ضع�يروین�نیو�همچن

�وندارنـد���ها�مؤلفه�ریسا�يرو�یاثر�چندان�ها�مؤلفه�نیا.�کنند�یعمل�م�ستمیصورت�جدا�از�کل�س

��است�زیمحدود�و�ناچ�اریبس�ها�مؤلفه�گریبا�د�ها�مؤلفه�نیا�تباطدر�واقع�ار

وجـود�از���نیـ�دارنـد،�بـا�ا���یفینفوذ�ضـع��يرویهستند�که�ن�»وابسته�يرهایمتغ«دوم��دسته�-

��برخوردار�هستند�ها�مؤلفه�رینسبت�به�سا�يباالتر�یوابستگ�يروین

�يرویـ�ن�نینفـوذ�و�همچنـ���يرویـ�است�کـه�ن��»یونديپ�يرهایمتغ«سوم�شامل��دسته�-�

�،اند�ثبات�بیهستند�که��هایی�مؤلفه�قتیدر�حق�رهایمتغ�نیا�.دارند�يقدرتمند�یوابستگ

�ماًیمسـتق��نکهیعالوه�بر�ا�ها�مؤلفه�نیدر�مورد�ا�یمعنا�که�انجام�هرگونه�اقدام�نیبه�ا

�زیـ�ن�مؤلفـه�بر�خـود���ها�مؤلفه�ریدر�قالب�بازخورد�از�سا�گذارد،�یاثر�م�ها�مؤلفه�ریبر�سا

��.گذارد�میاثرگذار�

�يرویـ�دارنـد،�امـا�ن���ينفـوذ�قـو���يرویـ�است�کـه�ن��»مستقل�يرهایمتغ«چهارم��دسته�-�

در��رییـ�تغ�جـاد�یهستند�و�بـا�ا��يدیکل�يرهایدر�واقع�متغ�.است�فیضع�ها�آن�یوابستگ
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قـدرت�نفـوذ�و�قـدرت�����نیـی�پـس�از�تع��.گذاشـت��یرتأث�رهایمتغ�هیبر�بق�توان�یم�ها�آن

چهارگانـه�روش���هاي�خوشهاز��یکیدر�توان��میرا��ها�مؤلفه�ی،�تمامها�مؤلفه�یوابستگ

طور�معمول�از�روابط�منطقی�زیر�بـراي�اعـالم�نظـر�در�مـورد������به�.قرار�داد�میک�مک

�)هـاي�دیگـر���با�هم�ارتباط�دارند،�ندارنـد�و�یـا�حالـت����ها�مؤلفه(�ها�مؤلفهارتباطات�بین�

��؛شود�استفاده�می

�:�j�،0و��iارتباط�دوطرفـه�بـین���:�i�،2به�jارتباط�یک�طرفه�از��:�j�،1به��iارتباط�یک�طرفه�از�:1

��.دوجود�ندار��jو��iارتباطی�بین�یچه

�هاي�پژوهش�یافته �

��و�یادگیرنده�یاد�دهندههاي�مدل�سازي�ساختاري�تفسیري�براي�بررسی�ابعاد�سازمان��گام

��هرندیگ�ادی�و�یاد�دهندهسازمان��بر�مؤثر�دبعااي�ساختار�یتعامل�خود�سیماتر�لیتشک�:گام�اول

��هرندیگ�ادی�و�دهندهیاد�سازمان��بر�مؤثر�دبعااي�ساختار�یتعامل�خود�سیماتر�.�3ولجد

د�خو�ماتریس

�يرساختا�تعاملی

�یادگیرنده �یاد�دهنده

ها�قابلیت

ي�فردي�

A�

آرمان�

مشترك�

B�

نگرش�

سیستمی�

C�

ها�مدل

ي�

ذهنی�

D�

یادگیر

ي�

تیمی�

E�

�ایده

ها�

F�

ارز

ه�ش

�Gا�

انرژي�

هیجانی�

H�

دیدگاه�

قابل�

�Iیاددهی�

قاطعیت�در�

گیر�تصمیم

�Jي�

ده
رن

گی
اد

ی
�

�هاي�یتقابل

�Aفردي� �
1�� 1�� 1� 1� 1� 1� 1� 1� 0�

آرمان�

�Bمشترك�
1-��

�
0� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 0�

نگرش�

سیستمی�

C�

1-�� 0�
�

1� 1� 1� 0� 1� 1� 0�

هاي��مدل

�Dذهنی�
1-�� 2� 1-��

�
2� 2� 0� 2� 1-�� 0�

یادگیري�

�Eتیمی�
1-�� 2� 1-�� 2�

�
2� 2� 2� 2� 0�

ده
هن

�د
اد

ی
�

�Fها��ایده 1-�� 2� 1-�� 2� 2�
�

2� 2� 2� 0�

�Gها��ارزش 1-�� 2� 0� 0� 2� 2�
�

1-�� 2� 0�

انرژي�

��Hیجانیه
1-�� 2� 1-�� 2� 2� 2� 1�

�
2� 0�

دیدگاه�قابل�

�Iیاددهی�
1-�� 2� 1-�� 1� 2� 2� 2� 2�

�
0�

قاطعیت�در�

گیر�تصمیم

��jي�

0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0�
�

��
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��هرندیگ�ادی�و�یاد�دهنده�افزایش�تعامل�بر�مؤثر�دبعاا�اولیه�سیماتر�لیتشک:�دومگام�

��هرندیگ�ادی�و�یاد�دهنده�افزایش�تعامل�بر�مؤثر�دبعاا�اولیه�سیماتر�لیتشک�.�4جدول

�تعاملید�خو�ماتریس

�يرساختا

�یادگیرنده �یاد�دهنده

ت
قابلی

�
ي�

ي�فرد
ها

A
�

ك�
ن�مشتر

آرما
B
�

ی�
ستم

ش�سی
نگر

C
�

ل
مد

�
ي

ها
�

ی�
ذهن

D
�

ي
یادگیر

�
ی�

تیم
E
�

ایده
�

ها �
F
�

ش
ارز

�
ها�

G
�

ي�
انرژ

ی�
جان

هی
H
� ی�

ل�یادده
دیدگاه�قاب

I
�

ت�در�
قاطعی

صمیم
ت

�
ي�

گیر
J
�

ده
رن

گی
اد

ی
�

�Aفردي��هاي�یتقابل
�

1� 1� 1� 1� 1� 1� 1� 1� 0�

�Bآرمان�مشترك� 0�
�

0� 1� 1� 1� 1� 1� 1� 0�

�Cنگرش�سیستمی� 0� 0�
�

1� 1� 1� 0� 1� 1� 0�

�Dهاي�ذهنی��مدل 0� 1� 0�
�

1� 1� 0� 1� 0� 0�

�Eیادگیري�تیمی� 0� 1� 0� 1�
�

1� 1� 1� 1� 0�

ده
هن

�د
اد

ی
��

�Fها��ایده 0� 1� 0� 1� 1�
�

1� 1� 1� 0�

�Gها��ارزش 0� 1� 0� 0� 1� 1�
�

0� 1� 0�

��Hیجانیهانرژي� 0� 1� 0� 1� 1� 1� 1�
�

1� 0�

�Iدیدگاه�قابل�یاددهی� 0� 1� 0� 1� 1� 1� 1� 1�
�

0�

�jگیري��قاطعیت�در�تصمیم 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0�
�

��یرندهگ�ادی�و�یاد�دهنده�سازمان�بر�مؤثر�دبعاایی�یا�اصالح�شده�نها�یافتیدر�سیماتر:�گام�سوم

�یرندهگ�ادی�و�یاد�دهنده�سازمان�بر�مؤثر�دبعاایی�یا�اصالح�شده�نها�یافتیدر�سیماتر.��5جدول

�يرساختا�تعاملید�خو�ماتریس

�یادگیرنده �یاد�دهنده

ت
بلی

قا
�

ي�
رد

ي�ف
ها A

�

ك�
تر

مش
ن�

ما
آر

B
� ی�

تم
س

سی
ش�

گر
ن

C
�

دل
م

�
ی�

هن
�ذ

ي
ها

D
�

ی�
یم

ي�ت
یر

دگ
یا

E
�

ده
ای

�
ها�
F
�

ش
رز

ا
�

ها�
G
� ی�

جان
هی

ي�
رژ

ان
H
�

ل�
قاب

ه�
گا

ید
د

ی�
ده

یاد
I
� در�

ت�
عی

اط
ق

یم
صم

ت
�

ي�
یر

گ
J
�

ده
یرن

دگ
یا

�

�Aهاي�فردي��قابلیت 1� 1� 1� 1� 1� 1� 1� 1� 1� 0�

�Bآرمان�مشترك� 0� 1� 0� 1� 1� 1� 1� 1� 1� 0�

�Cنگرش�سیستمی� 0� *1� 1� 1� 1� 1� *1� 1� 1� 0�

�Dهاي�ذهنی��مدل 0� 1� 0� 1� 1� 1� *1� 1� *1� 0�

�Eیادگیري�تیمی� 0� 1� 0� 1� 1� 1� 1� 1� 1� 0�

ده
هن

�د
اد

ی
�

�Fها��ایده 0� 1� 0� 1� 1� 1� 1� 1� 1� 0�

�Gها��ارزش 0� 1� 0� *1� 1� 1� 1� *1� 1� 0�

��Hیجانیهانرژي� 0� 1� 0� 1� 1� 1� 1� 1� 1� 0�

Iدیدگاه�قابل�یاددهی� 0� 1� 0� 1� 1� 1� 1� 1� 1� 0�

�jگیري��قاطعیت�در�تصمیم 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 1�
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��jعنصـر�و��دشـو���jعنصـر��به�منجر��iعنصر�گرا�يتعد�خاصیت�طبق�که�جاییاز�آن

�ددگر��kعنصر�به�منجر�باید�نیز��iعنصر�،ترتیب�همین�به�دد،گر��kعنصر�لحصو�به�منجر

،�1*�رتصـو��بـه��کنند�یم�طتباار�هم�با�منطق�ینا�کارگیري�بهاز��بعد�که�متغیردو��بطهو�را

�سـتیابی�د�ماتریس�یا�هشد�حصالا�ستیابید�ماتریس�مرحله�ینا�به�که�شود�یمداده��ننشا

در��.شود�یم�گفته�نیز�لیهاو�ستیابید�ماتریس�دنکر�رگازسا�مرحله�ینا�به.�میگویند�نهایی

و��رمذکو�تصالحاا�منجااز�ا�ننشا�ماتریس�هاي�خانهاز��برخی�نشد�دار�ستاره�یرز�ماتریس

��.دارد�ماتریس�یندر�ا�يرگازسا�ياربرقر

��ها�دانشگاهدر��گییادگیرند�-گی�یاددهندعوامل�مؤثر�بر�میزان��يبند�سطح

را��مؤلفهسطوح�هر��نییتع�دیبا�يریتفس�يساختار�سازي�مدلدر�روش��باال�بعد�از�انجام�مراحل

� �دادانجام �ا. �با�نیدر ��تأثیرگذار�هاي�مؤلفه�فهرست�دیمرحله ��يبرا�تأثیرپذیرو را��مؤلفههر

��شود؛�یم�فیکار�سه�مجموعه�را�تعر�نیا�يبرا.�آورددست��بهجداگانه�

کـه�شـامل�خـود�معیـار�و������خـاص��ریمتغ�کی�يبرا�یافتیمجموعه�در:�یافتیدر�مجموعه

��.پذیرد�می�یرتأثاست�که�از�آن��یارهاییمع

�یارهـایی�معخود�معیار�و�شامل��ریهر�متغ�يبرا�یمجموعه�مقدمات:�یمقدمات�مجموعه

��.گذارند�می�یرتأثاست�که�بر�آن�

��.شود�یمدریافتی�و�مقدماتی�را�شامل�مشترك�در�دو�مجموعه��يرهایمتغ:�اشتراك�مجموعه

��بر�تعامل�یادهنده�و�یادگیرنده�مؤثرعوامل��بندي�سطح�.�6جدول

��سطح��ها�اشتراكمجموعه���مجموعه�مقدماتی��مجموعه�دریافتی��متغیر

A�A,B,C,D,E,F,G,H,I�B،G�B،G��3��

B�B,D,E,F,G,H,I��A,B,C,D,E,F,G,H,I��B,D,E,F,G,H,I�1��

C�B,C,D,E,F,G,H,I��F,C�C،F�2��

D�B,D,E,F,G,H,I��A,B,C,D,E,F,G,H,I��B,D,E,F,G,H,I��1��

E�B,D,E,F,G,H,I��A,B,C,D,E,F,G,H,I��B,D,E,F,G,H,I��1��

F�B,D,E,F,G,H,I��A,B,C,D,E,F,G,H,I��B,D,E,F,G,H,I��1��

G�B,D,E,F,G,H,I��A,B,C,D,E,F,G,H,I��B,D,E,F,G,H,I��1��

H�B,D,E,F,G,H,I�A,B,C,D,E,F,G,H,I�B,D,E,F,G,H,I�1��

I�B,D,E,F,G,H,I��A,B,C,D,E,F,G,H,I��B,D,E,F,G,H,I��1��

J�J�J�J�1��
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��

��تأثیرپذیريو��تأثیرگذاريیادگیرنده�با�توجه��-یاد�دهندهسازمان��هاي�مؤلفهسطح�بندي�.�1شکل

در��6جـدول��ها�بر�اسـاس���سازماندر��رندهیادگی�-یاد�دهندهتعامل��زانیعوامل�مؤثر�بر�م

سـاختاري�تفسـیري�روابـط�متقابـل�و������سـازي��مـدل�در�گراف�.�شده�است�بندي�طبقهسه�سطح�

بین�معیارها�و�ارتباط�معیارهاي�سطوح�مختلف�نمایان�است�که�موجب�درك�بهتـر���تأثیرگذاري

�يریادگی،�یـ�هاي�ذهن�مدل،�آرمان�مشتركدر�این�بخش،�عامل�.�شود�یم�گیري�یمتصمفضاي�

،�در�انـد��قرارگرفتـه��دومدر�سـطح���یاددهیـ�قابل��دگاهیدی�و�جانیه�يانرژی،�قابلیت�فردي،�میت

از�این�متغیرها�آغاز�شده�و�بـه�سـایر�متغیرهـا�تعمـیم������اد�دهندهی-نتیجه�ارتقاء�سطح�یادگیرنده

هـا�در���متغیر�نگـرش�سیسـتمی�و�ایـده���.�این�متغیرها�با�یکدیگر،�ارتباط�دو�سویه�دارند.�یابد�یم

�سـازي��مـدل�بر�اساس�مـدل��.�قرار�دارند�سومها�در�سطح��و�آرمان�مشترك�و�ارزش�اولسطح�

در��یادگیرنـده�و��یـاد�دهنـده��ه�در�تعامـل�بـین���ساختاري�تفسیري،�تمامی�متغیرهاي�گفته�شـد�

ري�پـذی�از�تأثیر�انـد��گرفتـه�قـرار���سـازي��مدلها�مؤثرند،�اما�عواملی�که�در�سطح�باالي��سازمان

در��یرنـدگ�یادگی-یـاد�دهنـدگی��عوامـل�مـؤثر�بـر�����يبنـد��سـطح��1شکل�.�بیشتري�برخوردارند

��.دهد�یمها�را�نشان��سازمان

�

��

��
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��ها�در�سازمان�یادگیرنده�-یاد�دهندهمؤثر�بر�میزان��هاي�مؤلفهمیک�مک�تحلیل�

عوامل�مؤثر��توان�می�ملاعو�بستگیوا�رتقدو��يارثرگذا�میزان�تعییناز��پسدر�این�پژوهش،�

�گانهرچها�هاي�خوشهاز��یکیرا�در�ها��سازماندر��یاد�دهنده�-یادگیرنده��نیب�یتعامل�سیستمبر�

��.دکر�بندي�طبقه�متغیرها�ثرا�ماتریسروش�

�يمتغیرهـا��وهگـر�در��،گیـري��یمتصـم�قاطعیـت�در���نچـو��متغیرهـایی���1شکل�سساا�بر

غیـر���نسـبتاً��متغیرها�ینا.�ستا�ضعیف�بستگیاو�ذنفو�رتقد�يدارا�که�اند�گرفته�ارقر�رمختادخو

هـا�و�آرمـان����ارزش�يمتغیرهـا�.�نـد�دار�پایینی�بستگیاو�و�ذنفو�رتقدو��ستا�سیستم�به�متصل

�بـه�هـا���سـازمان�در��یاد�دهنده�-یادگیرنده��نیب�یتعامل�سیستم�يکلید�يمتغیرها�ءجزمشترك�

�یاد�دهنده�-یادگیرنده��نیب�تعامل�يتقاو�ار�تحقق�بر�يربسیا�تأثیر�متغیرها�ینا.�روند�یم�رشما

بـر�اسـاس�آنچـه�گفتـه�شـد،������.�نـد�دار�پـایینی��بستگیاو�باال�ذنفو�رتقدو�داشته�ها��سازماندر�

�یـن�ا.�شـوند��یمـ��هنداخو�يکلید�يمتغیرها�حصطالا�به�نددار�باالیی�ذنفو�رتقد�که�متغیرهایی

هـاي�قابلیـت���متغیر.�گیرنـد��یم�يجا�يپیوند�یا�مستقل�يمتغیرها�وهگراز�دو��یکیدر��متغیرها

و�)�یادگیرنـده�هسـتند���ي�مؤلفـه�کـه�از�متغیرهـاي���(ذهنی،�یـادگیري�تیمـی����يها�مدلفردي،�

)�هستند�یاد�دهنده�ي�مؤلفه�يرهایمتغکه�از�(متغیرهاي،�انرژي�هیجانی�و�دیدگاه�قابل�یاددهی�

�یـن�ا�بـر��عملـی��هرگونـه�.�ندرداربرخو�باالیی�بستگیاو�ذنفو�رتقدو�از��يپیوند�يمتغیرها�ءجز

�مـل�اعواز��یـک��هـر��بستگیوا�انمیزو��ذنفو�رتقد.�شود�یم�متغیرها�سایر�تغییر�سبب�هامتغیر

�نشـان���1شکلو��7جدول�ها�در��سازماندر��یاد�دهنده�-یادگیرنده��نیب�یتعامل�سیستمبر��مؤثر

��.ستا�هشدداده�

��هنده�و�یادگیرندهدیاد��هاي�مؤلفهابستگی�ودرجه�نفوذ�.�7جدول�

�یادگیرنده �یاد�دهنده
ه�مؤلفه

�ا

ها�قابلیت

ي�فردي�

A�

آرمان�

مشتر

�Bك�

نگرش�

سیستم

�Cي�

ها�مدل

ي�

ذهنی�

D�

یادگیر

ي�

تیمی�

E�

ه�ایده

�Fا�

ه�ارزش

�Gا�

انرژي�

هیجان

�Hي�

دیدگاه�

قابل�

یادده

�Iي�

قاطعیت�در�

گیر�تصمیم

�Jي�

متغیره

�ا

7� 9� 2�� 7� 7� 8� 2� 7� 7� 1�
میزان�

�نفوذ

9�� 2� 8�� 9� 9� 2� 8� 9� 9� 1�
میزان�

�وابستگی

��محاسبات�پژوهش:�منبع

��

��
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��

�مستقل�متغیر���������������������10متغیر�پیوندي

�����������������BG��9�

ن�نفوذ
میزا

�

�������������������8�

���
,D,E,�
A,H,I�����������������7�

��������������������6�

��������������������5�

��������������������4�

��������������������3�

�متغیر�وابسته

���F�����������������2�
خودمختار�متغیر

�����C��������������J�1�

109�8�7
�

6�5�4�32�1��
�میزان�وابستگی��

ها�با�استفاده�از�روش��در�سازمان�یاد�دهنده�-�یادگیرندهعوامل�مؤثر�بر��بندي�سطح.�2شکل�

MICMAC��

�گیري�بحث�و�نتیجه �

هـاي�علمـی،�فنـاوري،�فرهنگـی،������بـا�چـالش���مـؤثر�ها�براي�رویارویی��در�دنیاي�امروزي،�سازمان

.�انـد��تـر�و�کارآمـدتر�از�یـادگیري�و�یـاددهی�نیافتـه������تر�و�موجـه��اجتماعی�و�اخالقی�روشی�مناسب

بودن�هـم�اثربخشـی�الزم����یاد�دهندهیادگیرنده�بودن�سازمان�اهمیت�دارد�اما�کافی�نیست�و�تنها�

سـاختاري���سـازي��مـدل�از�روش��بر�این�اساس،�در�ایـن�پـژوهش�بـا�اسـتفاده����.�را�نخواهد�داشت

هـا�در�نظـام�دانشـگاهی�����سـازمان��یـاد�دهنـدگی��و��یادگیرندگیتفسیري�به�بررسی�اثرات�تعاملی�

�هاي�مؤلفهپاسخ�داده�شد�که�براي�یادگیرنده�بودن�سازمان�تا�چه�حد��سؤالپرداخته�شد�و�به�این�

��.یادگیرنده�بود�سازمان�تا�چه�حد�باید�یاد�دهندگیهست�و�براي��تأثیرگذار�یاد�دهنده

هاي�ذهنی،�آرمان�مشترك،��سازمان�یادگیرنده�شامل�قابلیت�فردي،�مدل�هاي�مؤلفه

هـا،�انـرژي����شامل�ایـده��یاد�دهندهسازمان��هاي�مؤلفهیادگیري�تیمی،�نگرش�سیستمی�و�

گیري�بودند�که�با�استفاده�از��ها،�دیدگاه�قابل�یاددهی،�قاطعیت�در�تصمیم�هیجانی،�ارزش

ب�محاسـبه�شـده،���یبـر�اسـاس�ضـرا���.�ساختاري�تفسیري�تحلیـل�شـدند���سازي�مدلروش�

ها،�دیدگاه�قابل��هاي�ذهنی،�انرژي�هیجانی،�ایده�مدل�هاي�مؤلفه،�به�دومسطح��هاي�مؤلفه

پایه�و��ها�مؤلفهیاددهی،�یادگیري�تیمی�مربوط�است�که�داراي�روابط�متقابل�هستند؛�این�



�کشور�یدهنده؛�مورد�مطالعه�در�نظام�دانشگاه�ادی–�رندهیادگیسازمان��یاثرات�تعامل�يالگو�

�
�

/19�

،�یاد�دهندهسازمان��هاي�مؤلفهاز�.�ه�هستنداساس�ایجاد�مدل�تعاملی�یادگیرنده�و�یاد�دهند

ها،�دیدگاه�قابل�یاددهی�و�انرژي�هیجانی�بـه�ترتیـب�بیشـترین�����ها،�ارزش�ایده�هاي�مؤلفه

ها�و�دیـدگاه�قابـل����ها�و�ایده�را�بر�یادگیرندگی�سازمان�داشتند؛�یعنی�توجه�به�ارزش�یرتأث

شود�و�هر�چه��نشگاهی�مییاددهی�و�انرژي�هیجانی�موجب�تقویت�یادگیرندگی�در�نظام�دا

در�بـین��.�گـردد��توجه�بیشتري�شود�بحث�یادگیرندگی�بیشتر�تقویـت�مـی���ها�مؤلفهبه�این�

سازمان�یادگیرنده�به�ترتیب�آرمان�مشترك،�نگرش�سیستمی،�یادگیري�تیمی،��هاي�مؤلفه

در�بین�.�سازمان�داشتند�یاد�دهندگیرا�بر��یرتأثهاي�ذهنی�و�قابلیت�فردي�بیشترین��مدل

یادگیرندگی�توجه�بیشتر�به�آرمان�مشترك�و�نگرش�سیستمی�موجب�تقویت�و��هاي�مؤلفه

��.گردد�می�یاد�دهندگیبهبود�

نگرش�سیستمی�داراي�روابط�متقابـل�مسـتقیم�بـا�����مؤلفهها�نشان�داد�که��همچنین�یافته

بطـه��ها�و�دیدگاه�قابـل�یـاددهی�داراي�را���ها�و�آرمان�مشترك�داراي�رابطه�متقابل�با�ارزش�ایده

به�عبارتی�دیگر،�توجه�بیشتر�به�نگـرش�سیسـتمی�و�آرمـان����.�هاي�ذهنی�است�با�مدل�دوطرفه

موجـب�تقویـت����یاد�دهنـده��هاي�مؤلفهها�از��ها�و�ایده�یادگیرنده�و�ارزش�هاي�مؤلفهمشترك�از�

ن�پژوهش�بـا��یج�اینتا.�گردد�در�نظام�دانشگاهی�می�یاد�دهندهیادگیرنده�و��ایجاد�رابطه�تعاملی

هـا،���هایـد��تطابق�دارد؛�به�عبارتی�دیگر،�آنان)�1387(ج�پژوهش�زارع�و�همکاران�یاز�نتا�یبخش

متقابـل،�مشـارکت�اعضـاي�دانشـگاه�در�����و�یـاددهی���ريیادگیـ�نـه��یزمسـازي���ها،�فراهم�ارزش

ک�یـ�جـاد��یدانسته�و�بر�ا�یاد�دهندهدانشگاه�هاي��متقابل�را�به�عنوان�مؤلفهو�یاددهی�ري�یادگی

.�دارنـد��تأکیـد�ري�یادگیـ�و��یاددهیـ�بـراي���یر�رسـم�یط�غیجاد�محیو�ا�ري�قويیادگیفرهنگ�

قابـل��،�دیـدگاه��یاددهیـ�ري�و�یادگیـ�رنـدگان�متعهـد�بـه����یادگیو��یاد�دهندگان�ها�آنن�یهمچن

ري�رهبـران�دانشـگاه،���یادگیـ��یري،�الگوي�ذهنیگ�میت�در�تصمی،�قاطعیجانی،�انرژي�هیاددهی

هـا���اعضـاي�دانشـگاه�را�بـه�عنـوان�مؤلفـه�����ري�یادگیـ�و��یاددهیـ��یاعتمادسازي�و�الگوي�ذهن

.�ق�حاضر�همسو�اسـت�یج�تحقینتابخشی�از��اند�که�با�ذکر�کرده�یاد�دهندههاي�دانشگاه��یژگیو

قابلیـت�فـردي�در���.�با�قابلیت�فردي�و�انـرژي�هیجـانی�دارد���دوطرفهیادگیري�تیمی�نیز�ارتباط�

بنابراین�توجه�بیشتر�؛�سطح�سوم�داراي�ارتباط�متقابل�با�انرژي�هیجانی�و�یادگیري�تیمی�است

به�یادگیري�تیمی�هم�در�ایجاد�و�ارتقا�مهارت�و�توسعه�فردي�و�هم�در�ایجاد�شور�و�شوق�اثـر��

�مؤلفـه�هـا،���یادگیرنده�در�سـازمان��–�یاد�دهندهل�بین�اساس،�در�ایجاد�تعام�نیا�بر.�مثبت�دارد

و�آرمـان���یاد�دهنـده�ها�از�سازمان��ارزش�مؤلفه�،در�منطقه�خودمختار�يریگ�میت�در�تصمیقاطع

وابسته�و��منطقه�ها�در�مستقل،�نگرش�سیستمی�و�ایده�منطقه�مشترك�از�سازمان�یادگیرنده�در

قابلیـت�فـردي�و�یـادگیري����،�یذهن�يها�مدل،�یجانیه�يانرژ،�یاددهیدگاه�قابل�ید�هاي�مؤلفه

�نفـوذ�قدرت��يدارا�يریگ�میت�در�تصمیقاطع�مؤلفهن�یبنابرا؛�قرار�دارند�يوندیتیمی�در�منطقه�پ
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�یکم�ول�نفوذقدرت��يداراها�و�نگرش�سیستمی��ایده�مؤلفهاست�و�و�متوسط��فیضع�یابستگو

ـ��ادیـ�ز�نفـوذ�قـدرت���يدارا�هـا�و�آرمـان�مشـترك����ارزش�مؤلفـه�.�استباال��نسبتاً�یوابستگ �یول

،�یجـان�یه�يانـرژ�یـادگیري�تیمـی،���،�یاددهیـ�دگاه�قابـل��یـ�د�هاي�مؤلفهاست�و�کم��یوابستگ

بـر�اسـاس���.�هسـتند��يقو�یقدرت�نفوذ�و�قدرت�وابستگ�يداراقابلیت�فردي�،�یذهن�يها�مدل

ها�مؤثرند،�اما��و�یادگیرنده�در�دانشگاه�یاد�دهندهگفته�شده�در�تعامل��هاي�مؤلفهها،�تمامی��یافته

همچنین�نتایج�این�.�بیشتري�برخوردارند�يپذیراز�تأثیر�اند�گرفتهعواملی�که�در�سطوح�باال�قرار�

زیـرا���همخوانی�دارد؛)�1397(پژوهش�با�بخش�از�پژوهش�منصور�دهقان�منشادي�و�همکاران�

آموزشـی�الزم�و�ملـزوم����مؤسساتانش�در�را�در�انتقال�د�یاد�دهندههر�دو�سازمان�یادگیرنده�و�

.�هـا�را�مشـخص�کردنـد����در�دانشـگاه��یاد�دهندهاصلی�سازمان��هاي�مؤلفهاند�و��یکدیگر�دانسته

راستا��هم)�1398(همچنین�نتیجه�این�تحقیق�با�بخشی�از�پژوهش�موسوي�دوست�و�همکاران�

هـاي���الزاماً�باید�یادگیرنده�باشـند�و�ثانیـاً�در�سـازمان����یاد�دهندهاست؛�زیرا�از�نظر�آنان�سازمان�

تمایز�قائل�شد�و�از�تمام�اعضاي�سازمان��یاد�دهندهتوان�بین�یادگیرنده�و��یادگیرنده�واقعی�نمی

��.یاد�دهند�و�از�یکدیگر�یاد�بگیرندرود�که�به�یکدیگر��انتظار�می

هـر�دو�سـازمان�و����هـاي��مؤلفـه�نتایج�حاصل�از�این�تحقیق�و�بررسی�ارتباط�متقابل�

آموزشی�در�نحوه��مؤسساتها،�به��در�دانشگاه�یاد�دهندگیایجاد�تعامل�بین�یادگیرندگی�و�

تفسـیر��.�ایجاد�تعامل�و�انتقال�بهتر�دانش�با�استفاده�از�اقدامات�الزم�کمک�خواهـد�نمـود��

آن�و��هـاي��مؤلفـه�نتایج�این�تحقیق�تنها�در�چارچوب�نظریه�سازمان�یادگیرنـده�سـنگه�و���

پذیر�است�و�این�موضوع�یکـی�از���آن�امکان�هاي�مؤلفهتیچی�و��یاد�دهندهه�سازمان�نظری

همچنـین،�انجـام�ایـن�تحقیـق�در�حـوزه������.�هاي�این�پـژوهش�اسـت���محدودیت�ترین�مهم

هـا�از�دیگـر����هـا�بـه�سـایر�سـازمان�����آموزشی�و�مشکل�تعمـیم�یافتـه���مؤسساتدانشگاه�و�

��.هاي�این�پژوهش�است�محدودیت

هاي�ذهنی�و�انرژي�هیجـانی���ژوهش،�این�انتظار�وجود�داشت�که�مدلبا�توجه�به�هدف�پ

ها�ایـن�نتـایج����در�ایجاد�این�تعامل�داشته�باشند�ولی�با�توجه�به�تحلیل�یافته�تري�پررنگنقش�

ها�بعدي�توسط�سـایر�محققـین����تواند�در�پژوهش�حاصل�نگردید�بررسی�و�تحلیل�این�دلیل�می

در��یـاد�دهنـدگی���هاي�مؤلفهگیري�از��طعیت�در�تصمیمرفت�قا�همچنین،�انتظار�می.�انجام�شود

مثبتی�داشته�باشد�ولی�با�توجـه�بـه�قـرار�گـرفتن�در�منطقـه�خـود�مختـار،���������یرتأثایجاد�تعامل�

در�ایجاد�تعامـل�نداشـت�و�انجـام�پـژوهش�در�ایـن�مـورد�توصـیه���������یرپذیريتأثو��تأثیرگذاري

در�سازمان�یادگیرنـده�اسـت����تأثیرگذارمهم�و��هاي�مؤلفهها�و��قابلیت�فردي�از�مهارت.�گردد�می

تـري�در�ایـن�تحقیـق�داشـت�کـه�������و�یادگیرنده�نقش�کم�رنگ�یاد�دهندهولی�در�ایجاد�تعامل�

��.هاي�آتی�باشد�تواند�موضوع�پژوهش�می



�کشور�یدهنده؛�مورد�مطالعه�در�نظام�دانشگاه�ادی–�رندهیادگیسازمان��یاثرات�تعامل�يالگو�

�
�

/21�

یـاد��یادگیرنـدگی�و���هـاي��مؤلفـه�هـا�از���آرمـان�مشـترك�و�ارزش���مؤلفـه��یرتأثبا�توجه�به�

قـرار�دادن���اولویـت�و�در��شتریتوجه�بدهی�در�سازمان،�بر�ایجاد�تعامل�یادگیري�و�یاد�دهندگی

�تأکید�.گردد�مییادگیرنده�–�یاد�دهندهموجب�تقویت�رابطه�تعاملی��ها�دانشگاهدر��مؤلفهاین�دو�

یادگیرندگی�با�توجـه�بـه����هاي�مؤلفهاز��یستمینگرش�سو��یاد�دهندگی�هاي�مؤلفهاز�ها،��بر�ایده

بـا��.�گـردد��و�رابطه�متقابل�با�یکدیگر�در�ایجاد�الگوي�تعاملی�پیشنهاد�می�یرپذیريتأثباالترین�

نگرش�سیسـتمی�و�داشـتن�تعامـل�����مؤلفهزیاد�و�همچنین�اثرگذاري�زیاد��یرپذیريتأثتوجه�به�

در��مؤلفـه�گـردد�بـه�ایـن�����و�دارا�بودن�روابط�متقابل�دوطرفه�پیشنهاد�می�ها�مؤلفهزیاد�با�سایر�

یـاد��ن�مـدل�تعـاملی�یادگیرنـده�و����یتبی.�ها�بیشتر�توجه�شود�دانشگاهمقوله�یادگیري�و�یاددهی�

تعیـین��.�گـردد��هاي�دیگر�به�سایر�محققـان�پیشـنهاد�مـی����در�سطوح�دیگر�و�در�سازمان�دهنده

و�یادگیرنـده�در�ایجـاد�تعامـل�نیـز������یاد�دهنـده�سازمان��هاي�مؤلفهضرایب�همبستگی�هر�یک�

��.ار�گیردهاي�دیگر�مورد�بررسی�قر�تواند�در�پژوهش�می

�منابع �

�1391(.فاطمه�،يآباد دگاه�یتحول�گرا�از�د�يهاي�رهبر�بر�اساس�مؤلفه�یاددهندهسازمان�تحقق�ابعاد��یبررس).

ات�و�علوم�یارشد،�دانشکده�ادب�ینامه�کارشناس�انیپا�.90-�92یلیه�در�سال�تحصیکارمندان�دانشگاه�اروم

��.هیدانشگاه�اروم�یانسان

�حسینجانی�به ،.)1386� .(� �ویژگی�مقایسهبررسی �از �برخورداري �میزان �دانشگاه��اي �در �یادگیرنده هاي�سازمان

��.دانشگاه�تهران�،نامه�کارشناسی�ارشد�در�رشته�مدیریت�آموزشی�پایان.�تهران�و�تبریز

�جواد �احمدي، �عبدل �قاسم؛ �1393(.پاشوي، �در�پیش�یاد�دهندهسازمان�). �.بینی�سازمان�یاد�گیرنده�رهیافتی�نو

��.55-33،)20(7،�هاي�آموزشی�در�نظام�فصلنامه�پژوهشی

،�در�دو�محیط�فازي�و�خاکستري�یاد�دهندهسازمان��هاي�مؤلفهبندي��رتبه).�1397(.حسینی�کلکو،�سید�اسماعیل

��.دانشکده�مهندسی�صنایع�و�مدیریت،�موسسه�آموزشی�عالی�صنعتی�فوالد�.نامه�کارشناسی�ارشد�پایان

یاد�بر�رویکرد�حمایت��تأکیدمدل�اثربخش�در�دانشگاه�فرهنگیان�با�).�1396(.صمدجوادي،�محمدعلی؛�ایزدي،�

��.145-166،�)2(7،�ریزي�درسی�پژوهشی�برنامه�مجله�علمی�.یادگیرنده-دهنده

� �حسن؛ �الوانیدانایی�فرد، �سید�مهدي؛ �آذر، �1398(.عادل، مدیریت�رویکردي��درشناسی�پژوهش�کمی��روش).

��.صفار،�چاپ�ششم�انتشارات.�جامع

�نرگسدهقان� �سعیدیان، �اولویت�).1397(.منشادي،�منصور؛�نظري،�رسول؛ سازمان�هاي��بندي�مؤلفه�شناسایی�و

،�ییایفصلنامه�آموزش�علوم�در�.دانشگاه�علوم�دریایی�امام�خمینی:�مورد�مطالعه�ها�در�دانشگاه�یاددهنده

4)3(�،29-18.��

.�دانش�و�تجربه�مستندسازيتحلیلی�بر�نقش�:�یادگیرندهمدیریت�دانش�و�سازمان�).�1388(.رستمی،�علی�اصغر

��.3-18،�)2(1،�مجله�مدیریت�فناوري�اطالعات
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�آرش �مقدم، �1384(.رسته ��ویژگی�مطالعه) �سازمان �یک �در �یادگیرنده �سازمان �دهندههاي �یاد �دانش�. مجله

��73-101،�)69(18،�مدیریت

�1387(.سعید�رجایی�پور،�؛زارع،�حسین هاي�دولتی��در�دانشگاه�یاددهندهسازمان��هاي�مؤلفهبررسی�میزان�کاربست�).

��.پایان�نامه�دکتري،�دانشگاه�اصفهان.�کشور�بر�اساس�نظریه�تیچی�به�منظور�ارائه�یک�الگوي�مناسب

�قاسم �پاشوي، �اصغر؛ �در�پیش�یاد�دهندهسازمان��).1393(.زمانی، �یادگیرنده�رهیافتی�نو فصلنامه��.بینی�سازمان

��.55-33،�)20(7،�آموزشیهاي��پژوهشی�در�نظام

�علی �حمیدرضا�؛شیرطاهري، ��؛عباسی، �1399(.شکوفهزارع، .(� �و �عوامل �استقرار��مؤثر�هاي�مؤلفهبررسی بر

��.1-22،�اولین�کنفرانس�حسابداري�و�مدیریت�.یاد�دهندههاي��سازمان

�غالمرضا �1394(.شمس، .(� �سازمانی�تأثیربررسی �یادگیري �واسطه �با �سازمانی �عملکرد �بر �یادگیرنده .�سازمان

��.27-10،)3(10،�هاي�نوین�تربیتی�مجله�اندیشه

��.تهرانبرگ�فرهنگ،��.ها�اجتماعی�دانشگاه�مسئولیت).�1397(.احد�فرامرزي،

�علی �سازمانیاهم�).1395(.فرحزادي، �پویادگی�يها�ت �در �سازمان�ییایرنده �کنفرانس�.یدانش �سومین

��.تهران.�هاي�نوین�در�مدیریت�پژوهش

�محمد �1396(.فرخی، �اعتباربخشی�مدل�سازمان�). �دهندهطراحی�و �براي�دانشگاه�ارومیه�یاد �مقطع��پایان. نامه

��.دانشگاه�ارومیه.�دکتري

�محمد�باقریالحف ،.)1392� ن�یرنده�و�رابطه�بیادگیو�سازمان��یاد�دهندهسازمان�هاي��ت�مؤلفهیزان�حاکمیل�میتحل).

��.ارشد،�دانشکده�علوم�اداري�و�اقتصاد�دانشگاه�اصفهان�یان�نامه�کارشناسیپا.�در�شرکت�گاز�اصفهان�ها�آن

چاپ��.،�انتشارات�سازمان�مدیریت�صنعتیخلق�سازمان�یادگیرنده).�1393(کمال�هدایت،�حافظ؛�روشن،�محمد�

��.دهم،�تهران

� �وحید؛ �حاجیلو، �یوسف؛ �کمال�باقر�زادهصوفی، �1394(.هوشمندي، �از�سازمان). هاي�یادگیرنده�به��ضرورت�گذر

��.مدیریت،�نوآوري�تولید�ملی�المللی�بیناولین�کنفرانس�مجموعه�مقاالت�.�یاد�دهندههاي��سازمان

�علیطاووس �1393(.ف�الهی،�سیالله�فضل�؛رضای، �آموزش�و�پرورش��یاد�دهندهرابطه�رهبري�هوشمند�و�سازمان�). در

��.آباد�کتول�یواحد�عل�المیق�و�توسعه�در�هزاره�سوم،�دانشگاه�آزاد�اسیتحق�ین�کنفرانس�ملیاول.�قماستان�

�علی �1390(.نوروزي، .(� �کاربست �میزان ��هاي�مؤلفهبررسی �دانشکده�یادگیرندهسازمان �و��در �فنی �پردیس هاي

��.24-�41،)1(8،�آموزش�و�یادگیري�هاي�پژوهشنشریه�.�علوم�انسانی�دانشگاه�تهران

.�هاي�علوم�ورزشی�بر�اساس�نظریه�داده�بنیاد�براي�دانشکده�یاد�دهندهارائه�مدل�سازمان�).�1397(.نظري،�رسول

��.145-164،�)50(10،�فصلنامه�مطالعات�مدیریت�ورزشی

�سعیدام�پی�نیک ،.)1397� �رفتار�شهروندي�یاد�دهندهمفاهیم�سازمان��تأثیرشناسایی�). �بر پایان�نامه�کارشناسی�.

��.واحد�نراقدانشگاه�آزاد�.�ارشد

��.چاپ�اول،�نشر�پاتوق�کتاب�تهران،.�هاي�یادگیرنده�سازمان).�1397(.نکویی،�محمود؛�بهشتی�فر،�ملیکه

رابطه��یبررس).�1392(.اسکندري،�اصغر�؛می،�مرالنییگ�؛رضا�مبهار،�غال�یشعبان�؛،�فخرالساداتیک�بنیري�ولینص

دهنده�در�اداره�کل�ورزش�و�جوانان�استان�ادیبا�کاربست�سازمان��یو�هوش�فرهنگ�ین�هوش�اجتماعیب

��.113-�129،�)18(9،�یو�رفتار�حرکت�یت�ورزشیرینامه�مد�پژوهش.�همدان
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توسط��یاد�دهندهسازمان�هاي��زان�کاربست�مؤلفهیم).�1393(.دیپور،�سع�ییرجا�؛،�احمدیشعبان�؛نی،�حسیمطلب

�کتابخانهیمد �در ��ران �اساس�نظر�یهاي�دولت�مرکزي�دانشگاههاي �تهران�بر کردهاي�یرو�.یچیه�تیشهر

��.129-�138،�)17(1سال�هشتم،�.�ین�آموزشینو

مطالعـات��.�یاددهنـده�هـاي���تغییر�فرهنگ�از�سـازمان�یادگیرنـده�بـه�سـازمان����).�1398(.موسوي�دوست،�محمد

��.39-�47،)9(2،�کاربردي�در�علوم�اجتماعی�و�جامعه�شناسی

Atafar,� A.;� Shaemi� Barzaki,� A.;� Fallahi,� M.� B.;� Maleki,� E.� and� Jahanbazi�

Goojani,�A.(2013).�The�Effects� of� Teaching�Organization�Components�on�
the�Employees'�Psychological�Empowerment�(Case�Study:�Gas�Company�of�
Esfahan�Province).�World�of�Sciences�Journal,�1(13),128-139.�
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