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چکيده:
هدف ارزيابی وضعيت دانشگاه آزاد اسالمی ودانشگاه قم بعنوان سازمان يادگيرنده
پيشرو ازديدگاه اعضای هيات علمی  ،وروش پژوهش توصيفی ازنوع پيمايشی است.جامعه
آماری اعضای هيات علمی دودانشگاه بودند که تعداد206نفر ازآنان بر اساس جدول برآورد
نمونه ازروی حجم جامعه مورگان وکرجسی وبه شيوه تصادفی طبقه ای وساده به عنوان
نمونه آماری انتخاب شدند .ابزار جمع آوری اطالعات آزمون سريع برای تشخيص سازمان
يادگيرنده( )FLOباب گانز ،حاوی تعداد11سوال بسته پاسخ در طيف ليکرت با
پايايی 0.79می باشد تجزيه وتحليل اطالعات براساس روشهای آمار توصيفی وآزمون های
استنباطیZتک گروهی و Tبرای مقايسه ميانگين دو گروه مستقل نشان داد-1:دانشگاه
آزاد اسالمی ودانشگاه دولتی قم از نظرمعيارهای ارزيابی از وضعيت مناسبی بعنوان سازمان
يادگيرنده پيشرو برخوردار نيستند -2.بين وضعيت دو دانشگاه در برخورداری از معيارهای
سازمان يادگيرنده پيشرو تفاوت معنی داری وجود ندارد-3از ديدگاه اعضای هيات علمی
دانشگاههای مذکور  ،هيچکدام از معيارهای ارزيابی نمره Zباالتر از  Zبحرانی بدست نياوردند.
واژگان کليدی :سازمان يادگيرنده پيشرو /دانشگاه آزاد اسالمی /دانشگاه قم/ارزيابی

 1مدير گروه علوم تربيتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد
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مقدمه:
سازمانهای پيشرو سازمانهای هستند که دارای مشتريان با انگيزه ای هستند که باز
میگردند .کارکنان با روحيه که روز به روز بهتر کار می کنند .سهام دارانی که سود
شيرين وشرافتمندانه دريافت می کنند ودر سايه اعتماد واحترام متقابل کامياب هستند
.سازمان پيشرو سازمانی است که کارکنان عملياتی و مديران اجرايی مانند هم با قدردانی
و تشويق برای آنچه که هستند و آنچه که میتوانند باشند مواجه هستند
(اردالن1386،ص )3اين سازمانها ساختاری انعطاف پذير و دائما"درحال تغيير و مهيا
برای تحول دارند که بتوانند سريعا" به تغييرات محيطی پاسخ دهند و منابع خود رابشکلی
متمرکز میکنند که بيشترين اثر بخشی را داشته باشند برخالف ساير سازمانها ،ساختار
قدرت در سازمانهای پيشرو عمودی و افقی است تا با توزيع قدرت و موازنه آن وايجاد
مسوليت پذيری درراستای رضايت منطقی مشتريان داخلی و خارجی به شکل هماهنگ
عمل نمايند .در اين سازمانها ،سازمان دهی ساختار بر اساس محصول است و تمام منابع
الزم برای تحقيق و توسعه ،مرتبط باگروهی از توليدات است که در سازماندهی برای
توسعه و خودکفايی گنجانده شدهاند .اعضای سازمان در هر پروژهای بر اساس مهارتها
تجديد سازمان شده ،تقسيم کار محدودی دارند و از افراد با مهارت کلی سود می جويند ز
ويژگیهای ديگر اين سازمانها می توان به موارد زير اشاره کرد:
 -1مديريت ارزشی :درمديريت بر پايه ارزش ها که نويد دهنده رويکردی متعالی در
مديريت سازمان های پيشرو است ارزش ها در کانون توجه کارکنان قرار گرفته و آنان را بر
می انگيزند و به عنوان عامل وفاق تضمين کننده يکپارچگی و انسجام و سازماندهی می
باشن د .ارزش ها به عنوان مبنايی که کيفيت زندگی سازمان را تعريف کرده و جهتگيری
های اصولی را نشان می دهد که از طريق آن برنامه ها به هدف ها تبديل می شوند وبرای
تحقق هدف ها دستورالعمل هايی تعيين می شود و به همين ترتيب آرايش مديريتی
سازمان شکل میگيرد .در فرهنگ سازمانی مبتنی بر مديريت ارزشی ،رعايت موازين
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اخالقی در تعامل با مشتريان ،کارکنان وساير ذينفعان سازمان از اهميت خاصی برخوردار
است .مديريت ارزشی از همه مديران و سرپرستان می خواهد که دست به انتخاب
استراتژيک بزنند با اين معنا که پوسته مديريتی وسرپرستی خود را بشکنند و يادگيری
رفتارهای رهبرانه رادر هر جايگاهی که هستند در دستور قراردهند .همچون رهبران
بينديشند و همچون رهبران عمل کنند (.ملکی فر،1381،ص)21
مديريت ارزشی تالشی تيمی با رويکرد سيستمی برای بهبود کيفيت و عملکرد کاالها،
مهندسی پژوهش ها ،سيستم ها،فرآيندها يا خدمات با کمترين و اثر بخش ترين هزينه
چرخه حيات است .تفکر ارزشی در واقع شالوده مديريت ارزشی يا مديريت بر پايه ارزشها
( 1)mbvرا تشکيل می دهد ،نه مديريت بر پايه دستور عمل ها ( 2)mbiو نه مديريت بر
پايه هدف ها(.3)mbo
 -2ساختار قدرت :ساختار قدرت در بيشتر سازمان های غير پيشرو به صورت عمودی
است .يعنی واحدهای مختلف يک سازمان بر اساس موقعيت منطقه ای ،نوع محصول
توليدی يا وظايف محوله از نظر قدرتی که در اختيار دارند با يکديگر متفاوتند و همين
قدرت و اختيارات است که باعث می شود با تعصب تمام از قلمرو افراد و منافع در اختيار
خود مراقبت کنند .در ساختار سنتی واحدهای سازمان طبعا"مخالف خطوط توليد همانگ
هستند زيرا اين پديده را تهديدی عليه قدرت خود می دانند (هاروارد بيزنس،1380،ص).
لذا در سازمان های پيشرو ساختار مديريتی عمودی وافقی به لحاظ توزيع قدرت و موازنه
آن مسئوليت پذيری در کنار هم به طور هماهنگ عمل می کنند و تمام سعی و تالش
خود را بر رضايت منطقی مشتريان داخلی و خارجی سازمان قرار می دهند.

1

- management by values
- management by instruction
3
- management by objectives
2
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 -3فرهنگ سازمانی:ماهيت فرهنگ سازمانی در سازمان های پيشرو عبارتند از:
 تعامل و تبادل سازمانی :تمام واحدهای داخلی خود را زنجيره ای از مشتريان وتأمين کنندگان می بينند و با يکديگر در مورد هزينه کيفيت به توافق می رسند.
 فضا و جو يادگيری :در سازمان مديران وظيفه اصلی خود را تسهيل گری در امرتمرين ويادگيری اعضای سازمان می دانند .پرسيدن و پرسشگری هنجار سازمانی است.
بهبود مستمر و حمايت از تجربه های جديد يکی از ويژگی های چنين سازمانی است.
 سياست گذاری مشارکت جويانه :تمامی اعضای سازمان در تدوين کردن استراتژی وسياست ايفای نقش می کنند.
 اطالعات :تکنولوژی اطالعات برای طراحی سيستم های ارتباط و بانک هایاطالعاتی و دسترسی آسان تمام افراد سازمان به نحوی که افراد بدانند شرايط چيست؟ و
توانند تصميم های درستی بگيرند است.
 ساختار توانمند سازی :واحدهای سازمانی برای پاسخگويی به تغييرات طراحی و بازطراحی می شوند.
 فرصت خود توسعه ای برای همه :افراد تشويق و ترغيب می شوند به اين که در قبالتوسعه و يادگيری خود تعهد و مسئوليت بپذيرند .بودجه يادگيری با نظر خود فرد
تخصيص می يابند که چه دوره های آموزشی را بايد بگذارند .کار راهه شغلی ،ارتباطی
مستقيم با يادگيری فردی و گروهی شخص دارد.
 پايش گران برون سازمانی :سيستم های مالی و بودجه ،سيستم پاداش و دستمزدمنعطف ،حافظه سازمانی و مديريت دانش و سرانجام يادگيری بين سازمانی ،برای همکاری
با رقبا،مشتريان ،تأمين کنندگان و شرکای تجاری برای تبادل اطالعات و دانش و محک
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زنی رقابتی از بهترين ها در صنعت و در صنايع ديگر از مکانيزم های سازمان يادگيرنده
است(لشکربلوکی،1382،ص.)51
-3مديريت دانايی :در سازمان های پيشرو ،مديريت دانايی نقش حياتی در حمايت از
يادگيری سازمانی ايفا می کند ،زيرا تسهيم اثربخش ،دانايی جمعی را تسهيل می کند
مديريت دانايی فرآيند سيستماتيک منسجمی است که ترکيب مناسبی از فناوری های
اطالعاتی و تعامل انسانی را به کار می گيرد تا سرمايه های اطالعاتی سازمان را شناسايی،
مديريت و تسهيم کند(اردالن وهمکاران،1386،ص.)26
-4رهبری:سازمان های پيشرو ،رهبرانی دارند که سمت وسوهای روشنی برای سازمان
خود تعيين و ارائه می کنند.اين رهبران سازمان را متحد کرده و آنها را برای به حرکت
درآوردن کارکنانشان ترغيب می کنند .ارزشها ،اصول اخالقی ،فرهنگ و ساختار اداری را
به گونهای در سازمان مستقر میکنند که هويت و جذابيت واحدی در ذهن ذينفعان ايجاد
کند .در سازمان های متعالی ،رهبران در سطوح مختلف ساير کارکنان را به طور مداوم به
سمت تعالی به حرکت در می آورند.به گونه ای که به عنوان الگويی شاخص برای عملکرد
شناخته می شوند.
رهبران با تقدير از ذينفعان و همکاران ،با آنان در اجرای فعاليت های بهبود مشترک
به رهبری سازمان می پردازند.در تالطم ها با ثابت قدمی در قبال مقاصد سازمان اطمينان
خاطر ذينفعانشان را جلب می کنند .در چنين شرايطی ،توانمندی های خود را در سازگار
نمودن جهت گيری های سازمانی در قبال تحرکات و تغييرات سريع محيط خارجی ،نشان
می دهند و کارکنانشان را با خود همراه می کنند(.اردالن وهمکاران،1386،ص)27
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 -5اهميت دادن به مشتری:1اولين کليد موفقيت برای رهبران و مديران اجرايی
سازمان های پيشرو اهميت دادن به مشتری می باشد که انتظارات مشتريان را برآورده
ساخته و بهترين منافع آنها را مدنظر قرار می دهند
 -6ابتکار و نوآوری در توليد :2دومين کليد موفقيت مديران اجرايی شرکتهای پيشرو
بر ابتکار توليد متمرکز بوده است.
-7کارکنان متعهد:3سومين کليد موفقيت شرکت های پيشرو تعهد کارکنان و انعطاف
سازمانی است که اين افراد باعث می شوند شرکت هايشان دارای آن باشند .در حقيقت
عامل پيشرو و موفقيت سازمان نه اهميت دان به مشتريان و نه ابتکار و نوآوری در توليد
است  ،بلکه هر دو با وجود کارکنان متعهد که از شالوده پذيرش ،اعتماد و احترام به مقام و
پتانسيل توليدی هر فرد در سازمان ناشی می شود توسعه می يابد .اين شالوده ايجاد يک
"تيم موفق " از افراد متعهد ،دستيابی به اهداف و مقاصد سازمان را تسهيل می کند.
از طرف ديگر در جهان رقابتی امروز ،سازمانهايی شانس بقا دارند که بتوانند خود را
پيوسته با تغييرات محيط پيرامونی وفق دهند .تغييرات محيطی ،سازمانها را وادار ساخته
تا پيوسته به منظور سازگاری با محيط خود ،به دنبال بهترين راهکارها و رويهها باشند تا
بدين ترتيب به مزيّت رقابتی دست يابند .بنابراين ،يکی از راههای کسب مزيّت رقابتی
پايدار ،تأکيد بر يادگيری مستمر کارکنان به منظور نيل به اهداف سازمانی با حداکثر اثر
بخشی است( .سبحان نژاد ،شهالئی و يوزباشی ،1385 ،ص  .)21برای مفهوم سازمان
يادگيرنده تعاريف متعددی ارائه شده است هوبر( )1991معتقد است سازمان يادگيرنده در
طول زمان می آموزد ،تغيير می کند و عملکرد هايش را متحول می سازد .زمانی میتوان
ادعا کرد که سازمان يادگيرنده است که بتواند از طريق فرايند ارتباط ،دامنه رفتارهايش را
1

- Care of customers
- product innovation
3
- committed people
2
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تغيير و بهبود بخشد.داجسون( )1993سازمان يادگيرنده را سازمانی میداند که با ايجاد
ساختارها و راهبردها به ارتقای يادگيری سازمانی کمک ميکند .که يادگيری همه اعضای
خود را آسان ساخته است و به طور مستمر خويشتن را دگرگون و متحول میسازد.
مارکوارت ( ) 2002تعريف نسبتا جامعی ارائه کرد ه است .به موجب اين تعريف ،سازمان
يادگيرنده ،سازمانی است که با قدرت و به صورت جمعی ياد می گيرد و دائما خودش را به
نحوی تغيير می دهد که بتواند با هدف و موفقيت مجموعه سازی به نحو بهتری اطالعات
را جمع آوری ،مديريت و استفاده کند مايکل مارکوات در کتاب « ايجاد سازمان يادگيرنده»
اصول سازمان يادگيرنده را پنج سيستم فرعی می داند که عبارت اند از:

 -1پويايی يادگيری:منظور از پويايی يادگيری فرايند مستمر و راهبردی يادگيری است
که با کار تلفيق شده است و به موازات آن بازخورد و اجراء می شود .وبيشتر بر خالقيت و
يادگيری پويامتمرکز است؛ بنابر اين ،يادگيری پويا آن نوع از يادگيری است که طی زمان
بهبود پيدا می کند( مارکورات.)2002 ،
 -2تحول سازمانی:در اين تحقيق ،چهار عامل چشم انداز ،فرهنگ ،راهبرد و ساختار به
عنوان ابعاد چهارگانه زير سيستم سازمان مطرح می شود( مارکورات.)2002 ،
 -3توانمندسازی افراد :شامل به وجود آوردن اعتماد ،تفويض اختيار به کارکنان ،به
وجود آوردن انگيزه رهبری ،گسترش ارتباط عمومی ،تشويق محيط کاری خالق ،قدر
شناسی و پاداش فراوان .
 -4مديريت دانش :که مشتمل برکسب ،ايجاد ،ذخيره ،تحليل و داده کاوی ،انتقال و
توزيع دانش است ( .مارکورات.)2002 ،
 -5فناوری :دو بعد کليدی فناوری که سازمان های يادگيرنده پشتيبانی میکنند،
شامل فناوری برای مديريت دانش و فناوری برای افزايش سرعت و کيفيت يادگيری است
( مارکورات.)2002 ،
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با توجه به اين پنج بعد ويژگی های اساسی سازمان يادگيرنده عبارتند از:
الف) يادگيری در سازمان در سطح فردی ،گروهی و سازمانی اتفاق می افتد؛
ب) فرهنگی در اين سازمان قابل اتخاذ است که قادر به يکی کردن روابط است و میتواند

يادگيری را باال برد .کار گروهی ،مديريت خود و مشارکت رابهبود بخشد .رويکردی وجود
دارد که اهداف و خواسته های آينده خود را به دست می آورد .راهکار مربوط به فعاليت،
تاکتيک ،نقشه و روش ،برای اجرای اين رويکرد بکار گرفته می شود که باعث کسب،
انتقال و به کارگيری اطالعات میشود و ساختاری که ارتباطات ،جريان اطالعات،
مسئوليت پذيری و همکاری را به حداکثر می رساند.
ج) گروه های سازمانی به واسطه کارمندان ،مديران ،مشتريان و سهامداران با هم يکی
شده و توان يادگيری آنان افزايش می يابد؛
د) کسب اطالعات ،انتقال و استفاده از آنها بخشی از يک فرايند تعاملی است؛
ر)ابزارهای اطالعاتی و شبکه های فناوری ،امکان بکارگيری و انتقال اطالعات را فراهم
می کنند(بريو.)2006،1
بسياری از نظريه پردازان مديريت ،سازمان يادگيرنده را سيستمی زنده و رو به تکامل
می دانند که به طور مداوم از طريق دستيابی به دانش ،عملکرد خود را بهبود میبخشد.
دوعنصر «انديشيدن به آينده يا آينده سازی» و «افزايش ظرفيت يادگيری» نقطه
مشترکی است که همه نظريه پردازان سازمان های يادگيرنده بر آن تاکيد دارند .در هزاره
جديد،سازمان هايی قادر به حفظ و ادامه حيات خواهند بود که يادگيرنده باشند و سازمانی
که يادگيری مولد نداشته باشد نخواهد توانست در عصر حاضر به حيات خود ادامه دهد
(قربانی زاده،1388،ص).
- Berrio

1
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يادگيری سازمانی و مديريت دانش توانايی ايدهپردازی و خالقيت را ارتقا میبخشند و
در صورتی که زمينه الزم برای ارتقای هوش سازمانها فراهم شود ،سازمانها با صرف
انرژی کمتر اما با اقدامات هوشمندانه تحقق يافتن اهداف را تسريع و تسهيل میبخشند.
همچنين به دليل افزايش قدرت سازگاری آنها با محيط ،دوام و بقای آنها نيز تضمين
می شود و چون دانش يک منبع مهم برای يادگيری موارد نو ،ايجاد هستههای رقابت و
بنيان نهادن موقعيتهای جديد برای سازمان است .دستيابی به مزيت رقابتی پايدار در
گروه ظرفيت و توانايی سازمان در استفاده صحيح از منابع مبتنی بردانش سازمان
است(هاشمی وهاشمی،1389 ،ص).
ضرورت تبديل شدن سازمان به سازمان يادگيرنده از آنجا ناشی میشود که با افزايش
پيچيدگی و سرعت تغيي رات محيطی  ،عدم اطمينان در محيط سازمانی فزونی يافته است.
سازمان ها نياز بيشتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محيطی دارند تا بتوانند خود را
با تغيير و تحوالت محيطی تطبيق دهند .در حقيقت ،در دنيای متغير ،فرايند يادگيری نيز
متحول شده است .زمانی که آينده امتداد حال بود ،معقول به نظر میرسيد که فرض کنيم
آن چه امروز کارساز است ،سال بعد هم میتواند مؤثر باشد( .سبحانینژاد ،شهائی و
يوزباشی ،1385 ،ص .)95
دانشگاهها ازجمله مراکز اصلی توليد واشاعه دانش محسوب می شوند و نقش حياتی
در پيشبرد سطح علمی جامعه دارند دانشگاهها با به کارگيری صحيح ويژگيهای سازمانهای
يادگيرنده وپيشرو و استفاده از امکانات آن در امر تسريع و تسهيل دستيابی به اطالعات
قادر خواهند بود قابليتهای دانش پروری خود را افزايش داده وبه مزيت رقابتی درمقايسه با
ساير دانشگاهها ومراکز رقيب دست يابند استفاده مؤثر از اين توانمندی می تواند منافع
اقتصادی نيز برای دانشگاهها به دنبال داشته باشداز جمله منابع درآمدزايی دانشگاهها
می توان به فروش محصوالت علمی مانند مقاالت و تأليفات و جذب دانشجو از سايرکشورها
برای تحصيل اشاره کرد .از آن می توان در انجام پژوهشهای گروهی وبين رشتهای و فراهم
نمودن امکان ارتباط پژوهشگران با مراکز تحقيقاتی و دانشگاههای ديگر ،اشتراک دانش و
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انجام تحقيقات گسترده تر و پيشبرد بيشتر علم و دسترسی سريع تر و مؤثرتر مديران به
اطالعات مورد نياز برای تصميم گيری استفاده کرد.
پياده سازی مؤثر سازمان يادگيرنده پيشرو ،مستلزم حمايت همه جانبه مديران
دانشگاهها و اعمال تغييراتی در فرهنگ وارزشهای سازمان ،ساختار سازمانی ،سيستم
پاداش دهی ...و حرکت به سمت اهداف آن می باشد ( فتح اللهی ،افشار زنجانی و نوروزی،
،1388ص  .) 546به منظور بهينه سازی دانشگاهها به عنوان سازمان يادگيرنده پيشرو
واعمال تغييرات موردنياز ،الزم است دانشگاه از وضعيت موجود آن آگاهی داشته باشند.
ارزيابی وضعيت از نظر معيارهای سازمان های يادگيرنده پيشرو راهی برای آگاهی از
وضعيت موجود است.و اين کار تحقيقاتی می تواند گامی اساسی در کاهش ميزان ريسک و
شکست و جلوگيری از تحمل هزينه ها وتسريع فرايند رو به رشد توليد دانش وتحقق
اهداف چشم انداز آتی آموزش عالی در افق دور وماندن در عرصه رقابت علمی در عرصه
ملی وفرا ملی باشد.لذا در اين تحقيق دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ودانشگاه دولتی قم از
بزرگترين مراکز آموزش عالی استان قم بعنوان سازمان يادگيرنده پيشرواز ديدگاه اعضای
هيات علمی مورد ارزيابی ومقايسه قرار گرفته اند اهداف تحقيق عبارتند از -1:ارزيابی
دانشگاه دولتی قم بعنوان سازمان يادگيرنده پيشرو از ديدگاه اعضای هيات علمی.
 -2ارزيابی دانشگاه آزاد اسالمی قم بعنوان سازمان يادگيرنده پيشرو از ديدگاه اعضای
هيات علمی -3.مقايسه وضعيت دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اسالمی قم از نظر معيارهای
سازمان يادگيرنده پيشرو -4.جلب توجه وحساسيت مديران ومسوالن آموزش عالی نسبت
به اهميت مساله .بر اساس اهداف ،سواالت اصلی اين تحقيق عبارتند از:
 -1وضعيت دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم بعنوان سازمان يادگيرنده پيشرو از ديدگاه
اعضای هيات علمی چگونه است؟ -2وضعيت دانشگاه قم بعنوان سازمان يادگيرنده پيشرو
از ديدگاه اعضای هيات علمی چگونه است؟ -3آيا بين وضعيت دانشگاه قم و دانشگاه آزاد
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اسالمی واحد قم در مورد معيارهای ارزيابی سازمان يادگيرنده پيشرو تفاوت معنیدار
آماری وجود دارد؟
روش :
روش تحقيق توصيفی از نوع پيمايشی است .جامعه آماری شامل کل اعضای هيأت علمی
دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه دولتی قم هستند که در نيم سال دوم سال تحصيلی -90
 89مشغول انجام وظيفه بودند که تعداد آنها براساس اعالم مسئولين مجموعا 328نفر
( 149نفر دانشگاه آزاد و  179نفر دانشگاه دولتی قم) می باشند که تعداد  206نفر آنان
( 106نفر دانشگاه آزاد و  100نفر دانشگاه دولتی) بر اساس جدول برآورد حجم نمونه از
روی حجم جامعه مورگان وکرجسی(اقتباس از حسن زاده،1385،ص )133به شيوه
تصادفی طبقه ای و ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای جمع آوری اطالعات
از پرسشنامه آزمون سريع برای تشخيص سازمان يادگيرنده ( 1)FLOباب گانز)1996( 2
حاوی  11سؤال بسته پاسخ در طيف  5درجه ای ليکرت استفاده گرديده است .که طبق
اين پرسشنامه اگر مجموع امتياز کمتر از  25باشد بايد برای ايجاد سازمان يادگيرنده
پيشرو تالش کرد اگر امتيازات بين  26تا  35باشد در ايجاد سازمان يادگيرنده سريع
ضعيف هستند و اگر امتيازات بين  35تا  45باشد وضعيت خوب است و اگر امتيارات بين
 46تا 55باشد سازمان مورد ارزيابی بسيار برجسته است .برای تجزيه و تحليل اطالعات
عالوه بر روشهای آمار توصيفی ازجمله ميانگين ،انحراف استاندارد و واريانس از آزمون  Tبرای
مقايسه دو گروه مستقل نيز جهت تصميم گيری استفاده شده است.

يافته ها:
يافته های پژوهش درقالب سؤاالت تحقيق دراين بخش ارائه شده است سؤال اول تحقيق
عبارت بوداز :وضعيت دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم بعنوان سازمان يادگيرنده پيشرو از

-The faster learning organization
-Bob guns

1
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ديدگاه اعضای هيات علمی چگونه است؟ پاسخ آزمودنیها به گويههای مرتبط با اين
سواالت در جدول  1ارائه شده است.
جدول -1نتايج ارزيابی دانشگاه آزاد اسالمی بعنوان سازمان يادگيرنده پيشرو.

رديف

معيارهای ارزيابی

1

وضعيت استراتژيک خود را به
طور واقعی ارزيابی می کند

2

3

∑x
264

چشم اندازی روشن و انگيره
بخش به عنوان سازمان ياد 272
گيرينده پيشرو دارد
به سرعت و به طور اثر بخش به
272
شرايط محيطی پاسخ ميدهد.

̅𝑥
2/49

SD

𝑠2

/793
0/891
0

-5/29

4 37/5

/104
1

-3/74

7 40/1

-6/55

8 40/3

-4/83

1 43/5
0

-3/9

1 33/7

-5/11

1 44/9
1

-2/82

1/05 2/615

4

به سرعت اطالعات را به دانش
تبديل می کند.

5

فناوری به روز دارد

264

6

به طور مستمر چرخه زمانی را
کاهش می دهد

282

7

بيشتر نو آور است تا رقابتی

260

/214
1/101 2/453
1

8

با اطمينان و قدرت تغيير را
مديريت ميکند

286

/215
1/102 2/698
1

9

10
11

از طريق رقابتش فعاليت می کند 290

 = 3012امتياز کل

̅X̅̅T̅ =2/59

-0/589

2 35/7

/895
0/946 2/518
0

250

عملکردش را از طريق بهبود
تدريجی و پيشرفتهای سريع 262
توسعه می دهد
تيم های کاريش همانند کسب و
310
کارهای کوچک فعاليت میکند

Z

CV

R

/926
0/962 2/385
0
/177
1/085
2/49
1
/805
0/897
2/66
0

0/98 2/519

0/96

/392
1/179
2/98
1
/044
1/022 2/736
1
n =106

40/8

9

-5

38/9

5

-0/17

39/5

6

-2/659

37/3

3

∑ x̅ =28/544
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داده های جدول ،1ديدگاه اعضای هيأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم بعنوان
سازمان يادگيرنده پيشرورا نشان می دهد دادها گويای اين است که همه گويه ها ميانگين
کمتر از متوسط ميانگين مورد انتظار ( ) 3کسب کرده اند و نمره  zهمه گويه ها از z
بحرانی برای يک آزمون يک دامنه در سطح اطمينان  0/99و  )2/33( a =0/01کمتر
است که بيانگر مناسب نبودن وضعيت دانشگاه در تمام گويه های ارزيابی است .تحليل
داده ها بيانگر اين است که گويه  (6به طور مستمر چرخه زمانی را کاهش می دهد) با
کسب ميانگين  2/66وانحراف استاندارد  0/897و ضريب پراکندگی  33/7در رتبه اول
قرار گرفت و پس از آن گويه ( 1وضعيت استراتژيک خود را به طور واقعی ارزيابی می
کند) با ميانگين  2/49و انحراف استاندارد  0/891و ضريب پراکندگی  35/7در جايگاه
دوم و گويه 11

(از طريق رقابتش فعاليت میکند) با ميانگين  2/736و انحراف معيار

 1/022و ضريب پراکندگی  37/3رتبه سوم را به خود اختصاص داده است .سؤال دوم
تحقيق عبارت بوداز :وضعيت دانشگاه دولتی قم بعنوان سازمان يادگيرنده پيشرو از ديدگاه
اعضای هيات علمی چگونه است؟ پاسخ آزمودنيها به گويه ها ی مرتبط با اين سواالت در
جدول  2ارائه شده است.
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جدول -2نتايج ارزيابی دانشگاه قم بعنوان سازمان يادگيردنده پيشرو.
رديف

معيارهای ارزيابی

∑x

̅𝑥

S

𝑠2

CV

Z

R

1

وضعيت استراتژيک خود را به طور واقعی
ارزيابی می کند

294

2/94

1/132

1/28

-0/375

38/5

3

2

چشم اندازی روشن و انگيره بخش به
عنوان سازمان يادگيرنده پيشرو دارد

290

2/9

1/11

1/235

-0/064

27/38

2

3

به سرعت و به طور اثر بخش به شرايط
محيطی پاسخ ميدهد.

260

2/6

0/925

0/857

-3/05

35/57

1

4

به سرعت اطالعات را به دانش تبديل می-
کند.

262

2/62

1/067

1/138

-2/516

40/72

6

5

فناوری به روز دارد

286

2/86

1/143

1/306

-0/693

39/96

5

6

به طور مستمر چرخه زمانی را کاهش می
دهد

248

2/53

1/082

1/17

-3/052

42/76

7

7

بيشتر نو آور است تا رقابتی

268

2/68

1/15

1/32

-1/96

42/91

8

8

با اطمينان و قدرت تغيير را مديريت
ميکند

268

2/45

1/148

1/32

-3/35

46/85

10

9

عملکردش را از طريق بهبود تدريجی و
پيشرفتهای سريع توسعه می دهد

286

2/92

1/152

1/33

-0/488

39/45

4

10

تيم های کاريش همانند کسب و کارهای
کوچک غعاليت می کند

230

2/3

1/054

1/112

-4/7

45/82

9

11

از طريق رقابتش فعاليت می کند

238

2/38

1/14

1/3

-3/8

47/89

11

 = 2930امتياز کل

̅̅̅𝑇̅ =2/65
𝑋

n =100

∑ 𝑥̅ =29/18

داده های جدول 2ديدگاه اعضای هيأت علمی دانشگاه قم را به عنوان سازمان يادگيرنده
پيشرو را نشان می دهد داده ها گويای اين است که اوال همه گويه ها نمره ميانگين کمتر
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از متوسط ميانگين مورد انتظار( )3کمتر است و ثانيا نمره  zهمه مولفه ها از  zبحرانی
برای يک آزمون يک دامنه در سطح اطمينان  0/99و  )2/33( a =0/01کمتر است که
بيانگر مناسب نبودن و وضعيت در هيچ کدام از معيارهای ارزيابی؛ در دانشگاه قم از ديدگاه
اعضای هيأت علمی است .تحليل دادهها بيانگر اين است که گويه  3به(به سرعت و به
طور اثر بخش به شرايط محيطی پاسخ ميدهد) با ميانگين( ) 2/6انحراف استاندارد
( )0/925و ضريب پراکندگی ( )35/57در رتبه اول قرار گرفت و پس از آن گويه2
(چشم اندازی روشن و انگيره بخش به عنوان سازمان يادگيرينده پيشرو دارد) با ميانگين(
 ) 2/9و احراف استاندارد ( )1/11و ضريب پراکندگی( )38/27در جايگاه دوم و گويه 1
(وضعيت استراتژيک خود را به طور واقعی ارزيابی می کند) با ميانگين ( )2/94و انحراف
معيار ( )1/132و ضريب پراکندگی ( )38/5رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
سؤال سوم تحقيق عبارت بوداز :آيا بين وضعيت دانشگاه قم و دانشگاه آزاد اسالمی واحد
قم در مورد معيارهای ارزيابی سازمان يادگيرنده پيشرو تفاوت معنی دار آماری وجود
دارد؟پاسخ آزمودنيها به گويه ها ی مرتبط با اين سواالت در جدول 3ارائه شده است
جدول -3مقايسه نتايج ارزيابی دانشگاه آزاد و دولتی قم به عنوان سازمان يادگيرنده
پيشرو.
شاخص
آماری
دانشگاه

̅𝑥

آزاد اسالمی 2/59
دولتی

2/65

S

𝑠2

1/019

1/039

1/1

1/21

T

DF

0/133

20

)Ta(0/01

2/819

جدول مقايسه نتايج ارزيابی دو دانشگاه آزاد و دولتی قم به عنوان سازمان يادگيرنده
پيشرو از ديدگاه اعضای هيأت علمی نشان ميدهد بر اسا آزمون  Tبرای مقايسه ميانگين
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دو گروه مستقل ،جدول  Tمحاسبه شده ( )0/133از جدول  Tدر سطح اطمينان  0/99و
=1/01

a
2

و  ) 2/819( df=22کوچکتر است پس فرضيه صفر تأييد می شود با توجه به

معنی دار ن بودن تفاوت ميانگين نمرات ارزيابی دو دانشگاه ،با اطمينان  0/99ميتوان
نتيجه گرفت که بين دو دانشگاه از نظر معيارهی سازمان يادگيرنده پيشرو و تفاوت وجود
ندارد و سطح دو دانشگاه ،تقربا يکسان است و هر دو دانشگاه از نظر اعضای هيأت علمی
ايجاد سازمان يادگيردنده پيشرو ضعيف می باشند.
بحث ونتيجه گيری:
برخورداری از ويژگیهای سازمان يادگيرنده پيشرو برای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
بعنوان مهمترين مراکز توليد علم يک ضرورت اجتناب ناپذير است تا بتوانند در عرصه
رقابت علمی وتوليد دانش با برخورداری از ويژگيهای سازمانهای يادگيرنده پيشرو؛ به طور
مداوم از طريق دستيابی به دانش ،عملکرد خود را بهبود بخشيده ،با استفاده از دوعنصر
«انديشيدن به آينده يا آينده سازی» و «افزايش ظرفيت يادگيری» بتوانند به حيات خود
ادامه داده وبا ارتقائ توانايی ايده پردازی و خالقيت وبا صرف انرژی کمتر واقدامات
هوشمندانه تحقق اهداف متعالی خود را تسريع و تسهيل نمايند
هدف پژوهش ارزيابی ومقايسه وضعيت دانشگاه آزاد اسالمی ودانشگاه قم بعنوان سازمان
يادگيرنده پيشرو ازديدگاه اعضای هيات علمی بود که نتايج بدست آمده نشان داد :دانشگاه
آزاد اسالمی واحد قم ودانشگاه قم در هيچکدام از معيارهای ارزيابی از وضعيت مناسبی
بعنوان سازمان يادگيرنده پيشرو برخوردار نيستند.و بين وضعيت دودانشگاه در برخورداری
از معيارهای سازمان يادگيرنده پيشرو تفاوت معنی داری وجود ندارد .واز ديدگاه اعضای
هيات علمی دانشگاههای مذکور ،هيچکدام از معيارهای ارزيابی نمره Zباالتر از  Zبحرانی
بدست نياوردند ..با توجه به نتايج تحقيق ،تداوم روند فعلی وضعيت دانشگاههای آزاد
اسالمی ودانشگاه قم از نظر معيارهای ارزيابی سازمان يادگيرنده پيشرو،نه تنها موجب
شکل گيری سازمانهای نامتوازن ،بلکه موجب افزايش شکاف دانشگاه با دانشگاههای برتر
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کشور ودنيا شده ،ماندگاری آنان را درعرصه رقابت متزلزل می نمايد.لذا بايد با ايجاد
تغييرات بنيادين به سوی سازمان يادگيرنده پيشروگام برداشته در توليد علم ودانش به
بازانديشی و بازآفرينی نظام آموزشی بپردازند
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