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 4مهدی معینی کیا
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل مفهومی دانشگاه به مثابه  چکیده:

باشد. روش پژوهش حاضر ه با استفاده از روش فراترکیب میسازمان یاددهند

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه منابع  .کیفی و از نوع فراترکیب بوده است

منبع  124به تعداد  2020تا  2000های مرتبط با سازمان یادهنده طی سال

منبع  44منبع براساس چکیده انتخاب شد. سپس  68بود که  تعداد 

منبع به عنوان منابع نهایی، به  21گزینش شد که در نهایت  براساس محتوا

-روش تحلیل تم مورد بررسی  قرار گرفت. برای انخاب مقاالت از کلید واژه

-های سازمان یاددهنده، سازمان یادگیرنده و دانشگاه یاددهنده و از کلید واژ

 Teaching organization ،learning organizationهای انگلیسی 

 ،هادر پایگاه های اطالعاتی کتابخانه University Teachingو 

 تخصصی مجالت پایگاه دانشگاهی، جهاد همچون هاییسایت و هاپژوهشکده

 ایران کشور، نشریات پایگاه کشور، هایهمایش علمی نور، مگیران، مقاالت

های استنادی و اطالعاتی معتبر خارجی داک، سیویلیکا، علم نت و پایگاه

 ،Science Direct، Google Scholar،Scopus،Springerشامل 

IEEE افزارمنابع انتخاب شده با استفاده از نرم جستجو قرار گرفت. مورد 

maxqda 2020  هیکد اول 216 که تعداد وتحلیل قرار گرفتند مورد تجزیه 

 میتوسط ت هیاول یمجدد کدها یو دسته بند شیحاصل شد. بعد از پاال

ی سازماندرون یمولفه اصل 2بدست آمد که در یمقوله محور 56پژوهش 

سازمانی شامل عوامل فردی، مدیریتی، ساختاری و زیر ساختی و عوامل برون

ی و اطالعاتی و عوامل شامل عوامل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیک

، جیشدند. با توجه به نتا یبند میتقس یسازمانو برونمحیطی و اجتماعی 

و  ربنایز بنا شود که اصول بنیادین  هیبر پا یستیبا اددهندهیدانشگاه 

-عوامل دورن ریتاث جهی. نتدهندیرا شکل م اددهندهیسازمان  یشالوده

و توسعه  قیخلق دانش و تحق دهاددهنی انبر سازم یسازمانو برون یسازمان

 میتسه هاامدیپ نیتعامل ا جهیکه در نت باشدیدر سازمان م دیدانش جد

 .  فتدایدانش در سازمان اتفاق م

 ترکیبسازمان یاددهنده، دانشگاه، دانشگاه یاددهنده، فرا: کلمات کلیدی

D. Toosi, Dr.A.Zahed Babalan, 

Dr.T.Akbari, Dr.M. Moeini Kia 
Abstract: The purpose of this study is to present a conceptual 

model of the university as a teaching organization using the 

meta-synthesis method. The method of the present study was 

qualitative and meta-synthesis. The statistical population of 

the study included all sources related to the organization 

during the years 2000 to 2020 to 124 sources, of which 68 

sources were selected based on the abstracts. Then 44 sources 

were selected based on content, and finally 21 sources as final 

sources, were examined by theme analysis method. To select 

articles from the keywords of teaching organization, learning 

organization and teaching university and from English 

keywords teaching organization, learning organization and 

university teaching in databases of libraries, research 

institutes and sites such as University Jihad, Noor specialized 

journals database, recipients, scientific articles of national 

conferences, national journals, Irandoc, Civilica, Elamnet and 

reputable foreign citation and information databases including 

Science Direct, Google Scholar, Scopus, Springer, IEEE were 

searched. The selected corpus was analyzed using MAXQDA 

2020 software which yielded 216 initial codes. After refining 

and reclassifying the initial codes by the research team, 56 

axial categories were obtained, which were divided into 2 

main components of internal organization including 

individual, managerial, structural and infrastructural factors 

and external organizational factors including cultural, 

economic, political, technological and information factors and 

environmental and social and external factors. According to 

the results, the teaching university should be based on the 

basic principles that form the foundation of the teaching 

organization. The results of the effects of internal and external 

factors on the organization is the teaching of knowledge 

creation and research and development of new knowledge in 

the organization, which as a result of the interaction of these 

consequences, knowledge sharing occurs in the organization. 

Keywords: teaching organization, university, teaching 

university, meta-synthesis 
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 مقدمه
ای ها به شدت در حال تغییر و تحول است به گونهجهان امروز و شرایط رقابتی سازمان

با این تغییرات را ندارند و نیازمند این هستند تا ها توان حرکت و همگامیکه بیشتر سازمان
ها را با هدف ایفای نقش معنادار در محیط بررسی کنند و فرایندهای عملیاتی را روشها و فرایند

 مارک و ساندرا دهی کنند )جینکوارت،ها سازمانها و ارزشبرای رسیدن به اهداف، رسالت

کند، ها کمک میها در انجام فعالیت(. در این شرایط، مهمترین عاملی که به سازمان1،2017
یاددهی در چنین محیطی طبیعی است که امتیازهای رقابتی در جریان ری است. یاددهی و یادگی

شود. به عبارتی، محوریت مییادگیری و آموزش در سطح کارکنان و سازمان مطرح  _
تر هستند که زودتر، هایی موفقبنابراین، سازمان ؛یادگیری است یاددهی و های جدید،پارادایم

به افراد ها را در فرایندهای کاری خود گیرند و این یادگیری و آموختهرقبا یاد بز تر و بهتر اسریع
و  2یادگیری سازمانییاددهی و دهند. دقیقا به همین دلیل است که مفهوم  دیگر سازمان، یاد

های اخیر مطرح شده و رشد قابل توجهی در سال 4و سازمان یادگیرنده 3دهندههای یادسازمان
 (.2017، 5داشته است )دیکسون

 توسعة مسیر در حرکت با که به این نکته پی برده اند امروزه پیشرو و های موفقسازمان

 و فردی وریو بهره اثربخشی کارایی، توانند باعثآموزشی می سیستم مستمر بهبود و انسانی
 وظایف از یکی و است جدید عصر در هاتمام سازمان عامل ضروری یادگیری شوند. سازمانی

، 6پیالتاست ) دانش گسترش و تولید مناسب محیط عصر، ایجاد این در هانسازما اساسی
ها اعتقاد دارند فقط سازمان یادگیرنده عامل کافی برای ادامه (. اما بسیاری از سازمان2016

ها نیاز به یاددهندگی نیز دارند و بایستی به حیات در محیط پررقابت امروزی نیست و سازمان
دیل شوند. فرایند یاددهی یادگیری فرایند بسیار حساس و مهمی است که سازمان یاددهنده تب

هرگونه تصمیمی برای ایجاد سازمان آموزشی به عنوان سازمان یاددهنده باید به صورت علمی و 
هدفمند و توسط صاحبنظران باالترین سطوح سازمان مورد حمایت قرار گیرد؛ در غیر این صورت 

 (. 7،2016شود )بلتادزه ی در تمام فرایند یاددهی و یادگیری ایجاد میوضعیت ناپایدار و نامتعادل
 نوعاً یادگیرنده سازمان اما باشدمی نیز یادگیرنده خودکار به طور یاددهنده سازمان

 بعمل دیگران به خود مهارت و دانش انتقال و یاددادن جهت مندنظام تالشی و نیست یاددهنده

                                                 
Ginkworth, Sandra and Mark 1  
2 Organisational Learning 
3 Teaching organization 
4 learning organisation   
5 Dixon 
6 Pilat 
7 Beltadze 
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 نسل رهبران پرورش به باید مدت بلند برای سازمانی رهبران دهندهیاد هایسازمان در آورد.نمی

 دهند. توسعه را پرورش این و بپردازند بعد
( 2003) 1سازمان یاددهنده اولین بار توسط تیچی به کار برده شد. تیچی و کاردول

دهی باشند و یادمعتقدند درسازمان یاددهنده، همه افراد سازمان در حال یاددهی و یادگیری می
های سازمان برقرار است. همچنین در این سازمان چرخه یاددهی در و یادگیری در همه فعالیت

سراسر سازمان متمرکز شده است تا به افراد کمک کند تا بتوانند با تغییرات مداوم سازگار و 
های همسو شده و به تولید دانش و رشد مداوم سازمان کمک کنند. در عصر حاضر سازمان

اند های یادگیر و سازمان یادگیرنده پدید آمدهه برای توسعه منابع انسانی فراتر از سازمانیاددهند
به عبارت ساده تر، سازمان یاددهنده در واقع شکل جدیدی از (. 1393اللهی،)طاووسی و فضل

های خود هستند ها و قابلیتسازمان است که در آن همه افراد بدنبال یادگیری و افزایش مهارت
های خود را از این گذارند تا تواناییها را نیز با یکدیگر به اشتراک میاین اطالعات و قابلیتو 

در شرایط را طریق افزایش داده و بتوانند انعطاف الزم جهت پاسخگویی به مسائل و مشکالت 
ند ک( در این خصوص اشاره می2002) 2مبهم و رقابتی امروز داشته باشند. همان گونه که ویلیامز

 که هرکس نتواند یاد بدهد نمی تواند مدیریت کند.
ن دیگر های خود را به کارکنادر سازمان یاددهنده مدیران و کارکنان تجربیات و آموخته

دل مر این ها آموزش دادن است. ددهند و مهمترین نقش رهبران در این مدل سازمانآموزش می
یی توانا در صورت خارج شدن فرد، سازمان دهد وهای خود را انتقال میسازمان فرد آموخته

ای ههارتمدهد. در سازمان یاددهنده همه اعضا موظفند دانش و یادگیری خود را از دست نمی
 (. 1387های جدیدی کسب کنند )بهادری،خود را به  دیگران بیاموزند و آموخته

 مورد نیاز ارابز یادگیری است. استعدادهای انسانی شکوفایی و پرورش بستر یادگیری،

 در پیروزی قصد که سازمانی هر ،است اطالعات و دانش عصر در هاپایداری سازمان و بقا برای

 عامل یادگیرنده سازمان (. فقط1394 ذاکری، و فرد)دانش نیازمند است آن به دارد را دوره این

نیز  دهندگییاد به نیاز هاو سازمان نیست امروزی پررقابت محیط در حیات ادامة برای کافی
 در و کند ایفا را رهبر باید نقش یادگیرنده هر شوند. تبدیل یاددهنده سازمان به باید و دارند

 )دی باشد داشته سهم قابل توجهی اطالعات تبادل در مشارکت برای که گیرد قرار موقعیتی

 کارکنان ینب سازمان در تجربیات و اطالعات تسهیم زمینة (. باید3،2017والنتی و روز دی پیترو،

 (. 2016، 4)توماس، مادن وقاضی شود یاددهی و یادگیری درگیر سازمان و شود فراهم

                                                 
1 Tichy Noel, Cardwell Nancy 
2 Williams 
3 De Pietro, O., De Rose, M., & Valenti 
4 Thomas, M., Madden, M. & Qazi, W 
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ها با دانشگاه عصر جدید، باشند. درها میهای آموزشی دانشگاهیکی از مهمترین سازمان
 باید عالی آموزش مؤسسات و است کرده تغییر کار ماهیت اند؛شده مواجه جدیدی یهاواقعیت

(. 1393،همکاران و کراچی )باقری کنند تربیت هاسازمان نیازهای برای تحقق صالحیت با افرادی
 محیط ملی دیگر سوی از و است شده متنوع و بالغ کامل، رقابتی بازار و محیط در آموزش عالی

با  رویارویی برای هادانشگاه بنابراین دارد؛ قرار مستمر و پردامنه ژرف، تحول در آن جهانی و
 نقش هادانشگاه بدین منظور، دهند. تغییر را خود ساختار و شکل باید ها،فرصت و هاچالش

جهانی  پدیده با رویارویی موفقیت، به دستیابی منظور به آینده نسل ایجاد توانایی در را مهمی
 کنندمی ایفا جهان سراسر در مردم برای ای پایدارآینده ساخت و اقتصادی رشد و شدن

 (. 1،3200)سولیوان
 پاسخگو و پذیرمسئولیت باید تأثیر این میزان به و دارد جامعه بر تأثیراتی سازمانی هر

 ها،استراتژی از ناشی پیامدهای مسئولیت باید، یک سازمان به مثابه نیز دانشگاه بنابراین، باشد.

 (.  2013و همکاران،  2برعهده بگیرد )ویزکوییز را عملکردهایش و هاسیاست ساختار،

به  نظور دانشگاهبدین م دارد؛ تعهد تولید دانش و انتقال آن به جامعه با رابطه در انشگاهد
 از چه عیاجتما مسائل به نسبت است شایسته لذا کند؛می فعالیت جامعه سازمان در یک مثابه

 روند جامعه قبال در و بوده حساس محیطی زیست منظر مسائل از چه و روانی و روحی نظر

 ایجامعه)خود  برون سازمانی و دانشجویان( مدیران و کارکنان، هیئت علمی، ضای)اع سازمانی

 سازمانی نقش در هم دانشگاه که است شایسته کند لذا، مسئولیت احساس دارد( تعلق آن به که

 و هابرنامه ر،رفتا با هم و باشد آن پایبند به و کند رعایت را اجتماعی مسئولیت خود، نهادی و
بیلی و جامعه باشد )شفائی، ا و هاسازمان در اجتماعی مسئولیت فرهنگ مروج عملکردهایش

 (. 1397قراملکی، 

 دارد. دراختیار پیشرفت توسعه برای جامعه که هستند نهادهایی بارزترین از هادانشگاه

 و اندبر جامعه حاکم هایارزش و فرهنگی میراث انتقال دهندة و حافظ سو،ازیک هادانشگاه
فناوری هستد  و دانش توسعة و اشاعه کسب، برای اجتماعی نیازهای پاسخگوی دیگر،ازسوی 

های همگام شدن با پیشرفت دانشگاهمسئولین و سیاست گذاران (. 1396)کیخا، هویدا و یعقوبی،
های رسد موضوع سازمانسریع عصر جدید را سرلوحه کار خود قرار داده اند و به نظر می

از توجه بیشتری برخوردار باشد. این محور بنیان و دانشدانشهای ا سازماندر ارتباط ب یاددهنده
همگام سازند تا و تغییرات مداوم های سریع فن آوری ها باید بتوانند خود را با پیشرفتسازمان

 دانشگاه و کارکنان مدیران .(1389)ملکی و قلنجی،  نیروهایی کار آمد را به جامعه عرضه نمایند

                                                 
1 Sullivan 
2 Vazquez 
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 انگیزه آنها و در سازند فراهم کارکنان و اعضاء برای را مناسب یادگیری یاددهی، محیط باید

 (.2014زاده، شکارچی و )زارع بگیرند یاد یکدیگر از هم و دهند یاد یکدیگر به هم تا کنند ایجاد
 و یادگیری یاددهی محیط مناسب، هایمدل بکارگیری با باید هادانشگاه راستا، درهمین 

هنده عمل تحقق اهداف دانشگاه به وجود آورده و به عنوان سازمانی یادد جهت رد را مطلوبی
 (. 1394عباسی و همکاران،نمایند )

ا در رهایی خواهد بود که نیاز مشتریان موفقیت و پیروزی در آینده، متعلق به سازمان
چنین  های رسیدن بهکوتاهترین زمان ممکن نسبت به رقبای خویش پاسخ دهند، یکی از راه

راتبی و مسله سازمانی، ایجاد سازمان یاددهنده است که یاددهی و یادگیری در آن یک فرایند سل
گاه خود ه جایبفتد و همه بدون توجه ااز باال به پایین نیست بلکه در سراسر سازمان اتفاق می

عنوان به  هاگاهبه تبدیل شدن دانش تواندمیموظفند یاد بدهند و یاد بگیرند. نتایج این پژوهش 
 .یک سازمان یاددهنده کمک نماید

ه می در زمینه سازمان یاددهنده مطالعات مختلف داخلی و خارجی انجام شده است ک
 توان به موارد زیر اشاره کرد.

 ،افزاریسخت هایزیرساخت (1397) نظری و سعیدیان منشادی، دهقان پژوهشی، در
 فناوری، و تیاطالعا عوامل اجتماعی، عوامل زاری،فکراف هایزیرساخت افزاری،های نرمزیرساخت

 پایة ةیادگیرند سازمان محیطی،زیست عوامل اقتصادی، عوامل ارزشی، عوامل عوامل سیاسی،

 در یاددهنده نسازما اصلی هایمؤلفه به عنوان را دانش انتقال و دانش تولید سازمان یاددهنده،

 سازمان از مدلی (1388) زارع و همکاران  ی،پژوهش اند. درکرده معرفی دانشگاه فرهنگیان

 اددهندة آنهای سازمان الگوی عناصر کردند. تدوین ایران دولتی هایدانشگاه برای را یاددهنده

اعضای  یری،گتصمیم در قاطعیت هیجانی، انرژی ها،ارزش ها،ایده قابل یاددهی، دیدگاه شامل
 الگوی ،متقابل یادگیری سازیفراهم قابل،مت یادگیری در دانشگاه اعضای مشارکت دانشگاه،

 یادگیری و یاددهی ارزش سازینهادینه و ارتباطی زیرساخت رهبر، ذهنی الگوی ذهنی دانشگاه،

 در (2004) ولکارد و تیچی اند.کرده ارائه مدلشان در را فرعی مؤلفة 45 آنها همچنین، .بودند

 دیدگاه ا،هارزش ها،ایده مدل، آن در .دکردن طراحی را یاددهنده سازمان مدل پژوهشی اولین

 زمانسا یک اصلی عناصر عنوانبه گیریتصمیم در قاطعیت و هیجانی قابل یاددهی، انرژی

 هایؤلفهم اثرات" عنوان با تحقیقی در (2013) همکاران و اند. عطافرمعرفی شده یاددهنده

 بر یاددهنده نسازما عناصر اثرات یشناسای به "کارکنان روانی توانمندسازی بر یاددهنده سازمان

 یاددهی خهچر که گرفتند نتیجه و پرداختند اصفهان گاز شرکت در کارکنان توانمندسازی روانی

 بر ریدامعنی طور به گیری تصمیم در قاطعیت و هایاددهی، ایده قابل دیدگاه بافضیلت،

  .دارند تأثیر کارکنان روانی توانمندسازی
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مروز اساله ان شده پرداختن به مساله سازمان یاددهنده نه تنها مبا توجه به مطالب بی
 ز آنجاییاود. شبلکه مساله آینده ما نیز خواهد بود و به جاست که به آن عنایت و توجه بیشتری 

ست و ادار که یادگیری به عنوان منشاء رقابت در سازمان ها بوده و از اهمیت باالیی برخور
مسئله  ن بهلیت های یادگیری و یاددهی خود را بروز کنند پرداختسازمان ها باید مداورم قاب

 یستم یکیرن بسازمان یادهنده از اهمیت باالیی برخوردار است. همچنین دانشگاه ها در اواخر ق
ند. ازگار کنات ساز بی سابقه ترین تغییرات را تجربه کرده اند و نیاز است خود را با این تغییر

ور ید و نوآی جدله تغییر و نوآوری کنار آمده و به  دنبال استراتژی هادانشگاه ها باید با مسئ
رند؛ د آوباشند تا بتوانند محیطی آموزشی، پژوهشی همگام با نوآوری های روز دنیا به وجو

لذا اگر  وند.بنابراین باید از قالب های غیرپویا خارج شده و به سمت یاددهنده بودن متحول ش
زم است ، النبال ارتقاء کیفیت و مقابله با چالش های پیش رو هستندموسسات آموزش عالی به د

به سمت  ه هادر ساختار و فرایندهای کارکردی خود تحول ایجاد کنند. از این روی حرکت دانشگا
 تبدیل شدن به سازمان یاددهنده از اهمیت زیادی برخوردار است. 
وتی متفا ن یاددهنده تحقیقاتدر زمینه یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده و سازما

 ه درهای گذشتانجام شده است که توجه به سازمان یاددهنده کمتر بوده است. در طی سال
قیقات ن تحزمینه سازمان یاددهنده تحقیقات و مطالعات بنیادی و تجربی صورت گرفته است؛ ای

بررسی  وها ر متغیرهای مختلف و از جوانب مستقیم و غیر مستقیم و در ارتباط با دیگدر حوزه
کردهای ج رویاند. پراکندگی مطالعات در این حوزه از یک سو و رواعوامل موثر بر آن پرداخته

ای هفتهها و یاانداز و تصویر منسجمی از دادهمتعدد از سوی دیگر، سبب شده است که چشم
ند می نظامرورام معلمی در حوزه سازمان یاددهنده در دانشگاه وجود نداشته باشد. بنابراین انج

رسیم تواند گام موثری برای تیمهای تحقیقات گذشته بر تحقیقات علمی انجام شده، و یافته
من ضکند، تر از مطالعات صورت گرفته قلمداد شود. مطالعه حاضر تالش میتصویری جامع

هنده، ددن یاسازی مطالعات صورت گرفته در حوزه دانشگاه به عنوان سازمابندی و یکپاچهدسته
یه و بر پا امندبه این پرسش پاسخ دهد که عوامل موثر بر دانشگاه به عنوان سازمان یاددهنده کد

 چه اصولی شکل گرفته است؟  

 روش تحقیق
جهت جمع  تحقیق حاضر از نظر هدف توصیفی و از نظر نوع استفاده کاربردی است.

فراترکیب استفاده شده است.  1اترکیبها و اطالعات در این پژوهش از مطالعه کیفی فرآوری داده
های جامع و تفسیری صورت ، برای یکپارچه سازی چندین مطالعه و ایجاد یافته2مشابه فراتحلیل

های کمی ادبیات موضوع و که بر دادهمی گیرد. این روش در مقایسه با رویکرد فراتحلیل کمی

                                                 
1 Meta-synthesis 
2 Meta-analysis 
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و به کیفیت ترجمه مطالعات کیفی  رویکردهای آماری تکیه دارد، بر مطالعات کیفی متمرکز است
های داده نتایج اتو فهم عمیق پژوهشگر بر می گردد. به عبارت دیگر؛ فراترکیب، ترکیب تفسیر

 (. 1،2006مریز) است گذشتهاصلی مطالعات 
باشد که در زمینه سازمان یاددهنده کار شده اند که جامعه آماری تحقیق مقاالتی می 

های داخلی و خارجی با تمرکز بر مقاالت مرتبط با هدف تحقیق بین مقاله از نشریه 124شامل 
مقاله بعد از حذف مقاالت غیر مرتبط انتخاب  21است که از این تعداد  2020تا  2000های سال

های سازمان یاددهنده، یادگیری سازمانی، سازمان شدند. برای انتخاب مقاالت از کلیدواژه
  Teachingآموزش عالی و از کلید واژگان انگلیسی، 2یادگیرنده، سازمان مربیگر

organization،learning organisation ،Organisational Learning ،Coaching 

organization  ،استفاده شد. همچنین از پارامترهای مختلفی مانند عنوان، چکیده، محتوا
شد. مقاالت انتخاب  دسترسی و کیفیت روش پژوهش برای ارزیابی و انتخاب مقاالت استفاده

بایست به لحاظ کیفیت محتوا مورد بررسی قرار گیرند. جهت بررسی کیفیت مقاالت شده می
مورد مطالعه از نظرات اساتید گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه کمک گرفته شد و مقاالت 

 انتخاب شده با نظر نهایی اساتید و بررسی دقیق اعضای پژوهش صورت گرفته است.
 و سَندِلوسکی الگوی با مطابق فراترکیب، روش از پژوهش هدف به دستیابی برای 

 مرحله هفت این ادامه در که است مرحله هفت شامل الگو این شد. ( استفاده2007) 3باروس

 شد.  خواهد تبیین مراحل این قالب در پژوهش روشی این مختلف ابعاد و داده شده است، شرح

 
 (2007 باروسو، و )سندلوسکی ای مرحله هفت روش براساس فراترکیب های گام :1شکل

 

 ندمان مختلفی عوامل از تحقیق سؤال برای تنظیم :پژوهش سؤال :  تنظیمگام اول

 این پژوهش، این در شود.می استفاده روش چگونگی و موقع چه چیزی، چه مورد مطالعه، جامعه

 های دانشگاه به عنوان سازمان یاددهنده کدامند؟ مولفه گرفت:  رارق مورد واکاوی سؤال

 ثانویه یهاداده از پژوهش یهاداده گردآوری برای :ادبیات بر مندنظام مروری گام دوم:

 در هاپژوهش تمام شامل مدارک و اسناد این است. شده استفاده گذشته مدارک و اسناد به نام

                                                 
1 Zimmer 
2 Coaching organization 
3 Sandelowski & Barros  
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 فراترکیب، متن در است. بوده شگاه به عنوان سازمان یاددهندهزمینه سازمان یاددهنده و دان

تمام  شامل پژوهش این بررسی مورد جامعه رود. می شمار به هاداده گذشته، هایپژوهش
 ها،کنفرانس ،هاپژوهشگاه ،هادانشگاه محل که از است سازمان یاددهنده زمینه در هاپژوهش

 شناسایی و بررسی با است. شده غیره تأمین و اینترنتی یهاپایگاه ها،کتاب نشریات، ها،همایش

 هاییسایت و هاپژوهشکده ،هادیگر کتابخانه و ملی کتابخانه جستجوی سامانه طریق از هاپژوهش

 کشور، هایهمایش علمی نور، مگیران، مقاالت تخصصی مجالت پایگاه ،دانشگاهی جهاد همچون

های استنادی و اطالعاتی معنتبر لیکا، علم نت و پایگاهسیوی ،داک ایران کشور، نشریات پایگاه
و  Science Direct، Google Scholar،Scopus, ،Springer ، IEEEخارجی شامل 

پژوهش یافت  124جمعا  "سازمان یاددهنده "مرتبط با  یهاکلیدواژه چند پایگاه علمی دیگر با
 شد. 

 است الزم وجو، جست فرایند آغاز در :مناسب متون انتخاب و جستجو گام سوم:

 یر.خ یا است پژوهش سؤال با جستجو، متناسب از حاصل دریافتی مقاالت آیا که شود مشخص

فت. در این گر قرار بازبینی مورد بار چندین مطالعات منتخب مجموعه هدف، این به رسیدن برای
 عدم ومرحله باید دقت و اعتبار و اهمیت مطالعات کیفی پژوهش مشخص شود. معیار پذیرش 

بوده  العهپذیرش مطالعات،؛ شامل زبان پژوهش، بازه زمانی مطالعه، شرایط مطالعه و نوع مط
 با رتباطا میزان جمله از مختلفی عوامل براساس بازبینی، مقاالت مرحله هر در همچنین است.

یابی دست گرفتند و برای قرار مورد بررسی شناسیپژوهش،عنوان، چکیده، محتوا و روش موضوع
ایج ها و نتداده آوریشناسی، از چهار معیر جامعه آماری، جمعبه منابع نهایی از طریق مولفه روش

 رکیب کنارفرات فرایند زا بودند، کمتری ارتباط دارای که مواردی تحقیق استفاده شده است و

بق جدول طمقاله نهایی مرتبط با پژوهش  21از بین مقاالت بررسی شده تعداد  .شدند گذاشته
 انتخاب شدند.  1شماره 

 ردیف نویسنده )نویسندگان( سال نام مقاله  مجله

مجله رهیافتی در 
 مدیریت بازرگانی

 استقرار سازمان یاد دهنده مولفه
سازمان و  ای اثر گذار بر چابکی

 بهبود عملکرد سازمان

 1 سرفرازی و هاشمی 1399

مطالعات کاربردی در 
علوم اجتماعی و جامعه 

 شناسی

تغییر فرهنگ از سازمان 
های یادگیرنده به سازمان

 یاددهنده

 2 موسوی دوست 1398

رهیافتی نو در مدیریت 
 آموزشی

ارائه مدل سازمان یاددهنده 
 برای دانشگاه فرهنگیان

1397 
هقان منشادی، د

 سعیدیان و نظری
3 

 4 نظری و دهقان منشادی 1397 یاددهنده سازمان مدل ارائة ورزشی مدیریت مطالعات

https://scholar.google.com/
http://elearnica.ir/pag/22
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 ردیف نویسنده )نویسندگان( سال نام مقاله  مجله

 ورزشی علوم هایدانشکده برای

 بنیادداده نظریة براساس

 -علمی)فصلنامه احیا 
 (جتماعیا -فرهنگی

سازمان یاددهنده فراتر از 
 سازمان یادگیرنده

 5 بهادری 1396

ن همایش ملی دومی
 تربیت معلم

دانشگاه فرهنگیان به مثابه 
 دانشگاه یاددهنده

 6 و آقا حسینی زارع  1395

کنفرانس ملی تحقیق و 
 توسعه در هزاره سوم.

 

رابطه رهبری هوشمند و سازمان 
یاددهنده در آموزش و پرورش 

 قم

 7 طاووسی و فضل اللهی 1393

پژوهش نامه مدیریت 
 ورزشی و رفتار حرکتی

ررسی رابطه بین هوش ب
اجتماعی و هوش فرهنگی با 
کاربست سازمان یاد دهنده در 

اداره کل ورزش و جوانان استان 
 همدان

1392 
نصیری، شعبانی، گیالنی 

 و اسکندری
8 

دو فصلنامه مدیریت 
 شهری

های مطلوب ارائه الگوها و روش
تبدیل شهر تهران به شهر 

 آموزش دهنده

1392 
و  مهدوی نژاد، بمانیان

 امینی
9 

های پژوهش در نظام
 آموزشی

سازمان یاد دهنده: رهیافتی نو 
 در پیش بینی سازمان یادگیرنده

 10 عبدلی، پاشوی و زمانی 1392

نشریه رویکردهای نوین 
 آموزشی

های میزان کاربست مولفه
سازمان یاددهنده توسط مدیران 

های مرکزی در کتابخانه
های دولتی شهر تهران دانشگاه
 اساس نظریه تیچیبر

1392 
مطلبی، شعبانی و 

 پوررجایی
11 

 12 شیرغالمی 1392 سازمان یاددهنده ماهنامه شهرداری ها

 1387 سازمان یاددهنده انتشارات جهاد دانشگاهی
زارع و رجایی پور، 
 جمشیدیان و مولوی

13 

 فصلنامه دانش مدیریت

های سازمان مطالعه ویژگی
یادگیرنده در یک سازمان 

 دهندهیا

 14 رسته مقدم 1384
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 ردیف نویسنده )نویسندگان( سال نام مقاله  مجله

Modern 

Education and 

Computer 

Sciences 

Game Theory – Basis 

of Higher Education 

and Teaching 

Organization 

 15 بلتادزه 2016

Forum Scientiae 

Oeconomia 

How Organizational 

Culture Influences 

Building a Learning 

Organization 

 16 پیالت 2016

UCT Journal of 

Management and 

Accounting 

Studies 

The Application of 

Tichy's Model In 

Iranian Public 

Universities 

 17 زارع و شکرچی 2014

. Health from 

Journal. Sun 
Francisco 

the teaching 

organization 
 18 مانیون 2003

Journal of In-

service 

Education 

Learning to teach 

with mentors in 

contrived contexts of 

curriculum and 

teaching organization 

 19 جیانگ وونگ 2002

New York: 

Harper Collins 

Publisher 

The leadership 

engine 
 20 تیچی و کوهن  2002

Newyork, 

harperCollins 

publisher 

The Cycle of 

Leadership: How 

Great Leaders Teach 

Their Companies To 

Win 

 21 تیچی و کاردول 2000

 

 
 : شمای ساده از فرایند جستجو و انتخاب مقاالت نهایی مرتبط با موضوع2شکل شماره 
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 قیقد بررسی مقاالت مرحله، محتوای این در :پژوهش اطالعات استخراج گام چهارم:

 هامقوله و مفاهیم آنها براساس و داشتند، انتخاب کلیدی یهاواژه با اطارتب که کدهایی و شد

 گرفت.  شکل
ودن بعضی بکد باز استخراج شد. به علت تکراری  334از بین مقاالت انتخاب شده تعداد 

د استفاده کد باز مور 216از کدها در مقاالت انتخاب شده کدهای تکراری حذف شد که تعداد  
 قرار گرفت. 

حلیل، وت تجزیه طول در پژوهشگر :کیفی یهایافته ترکیب و وتحلیل تجزیه پنجم:گام 
این  است. شده پدیدار فراترکیب در موجود یهامطالعه میان در که کندمی جستجو را موضوعاتی

 و یشناسای هاموضوع اینکه محض شود. بهمی شناخته " موضوعی بررسی "عنوان  به مورد
 را مربوط و مشابه هایبندی طبقه و دهدمی شکل را ایبندی طبقه ،کننده بررسی شد،  مشخص

ایجاد  پایه و اساس هاموضوع کند.می توصیف گونه بهترین به را آن که دهدمی موضوعی قرار در
 (. 2007 باروس، و سَندِلوسکی(کندمی ارائه را "ها یا فرضیات توضیحات الگوها و نظریه "

 گرفته، ظرن در شناسه عنوان به هامطالعه از شده استخراج واملع تمام ابتدا پژوهش، در

 سپس د؛ش تعریف مشابه مفهومی در هاشناسه آنها، از یک هر معنای گرفتن نظر با در سپس و

 تبیین محورهای ترتیب این به تا گردید بندی دسته کننده تبیین مقوالت مشابه در مفاهیم

  .شود شناسایی پژوهش اصلی یهامؤلفه هنده در قالبدانشگاه به عنوان سازمان یادد کننده
ری کدهای باز استخراج شده پس از پاالیش و بررسی دقیق محققان به مقوالت محو

الت مقوله محوری استخراج شد. پس از استخراج مقو 56طبقه بندی شدند. در این مرحله 
هایی دی ندیگر مقوله بنمحوری با توجه به تشابهات و اشتراکات بعضی از این مقوالت با یک

 مولفه محوری  قرار گرفتند.    9صورت گرفت که این مفاهیم در 

های زیر را برای حفظ و در روش فراترکیب، پژوهشگر رویه :کیفیت کنترل  گام ششم:
 .کنترل کیفیت مطالعه خود در نظر می گیرد

وشن و دقیق کوشد با فراهم کردن توضیحات ر. در کل فرایند پژوهش، پژوهشگر می1
 ردارد؛ های اتخاذ شده را بژوهش گامهای موجود در پبرای گزینه
گیرد تا جوی الکترونیک و دستی را به کار میو. پژوهشگر هر دو روش جست2

 های مرتبط را پیدا کند؛پژوهش
-های اصلی را به کار میهای کنترل کیفیت استفاده شده در مطالعه. پژوهشگر، روش3

 گیرد.

های اشاره شده در باال جهت ارزیابی کیفیت ن پژوهش، تقریبا از تمامی روشدر ای
های فراترکیب کیفی، روایی توصیفی استفاده شد. براساس نظر سندلوسکی و باروسو، در پژوهش

های تحقیقات مرتبط با موضوع و شناسایی و توصیف اطالعات هر یعنی تشخیص تمامی گزارش
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های فراترکیب کیفی مربوط به روایی تفسیری در پژوهش .ر مطالعههای موجود دکدام از گزارش
های موجود در مطالعه را جمع بندی کرده و می نگارند. روایی پژوهشگران ثانوی است که گزارش

هایی بر می گردد که برای ایجاد یکپارچگی نظری در فراترکیب، در درجه اول به اعتبار روش
در گام بعد به یکپارچگی خود نتایج یا به عبارتی تفسیر محقق نتایج در پیش گرفته شده است و 

(. در این پژوهش برای 2007های پژوهشگران پیشین می پردازد.)سندلوسکی و باروسو، از یافته
های مرتبط شناسایی و روایی توصیفی سعی شده است حتی االمکان بیشترین تعداد مقاله

نفر پژوهشگر به عنوان  4صورت عمل شد که از گردآوری شود. برای روایی تفسیری به این 
کدگذار و مفسر استفاده شد و در جلسات هماهنگی توافق نهایی در مورد کدهای مورد استفاده 

هایی مورد استفاده قرار به دست آمد. در نهایت برای روایی نظری سعی شده است تا پژوهش
 االت علمی، برخوردار باشند. گیرد که از اعتبار علمی باالیی بویژه از نظر ارجاع مق

منتخب و  سند به عنوان نمونه آماری 121بر مبنای بررسی  :هایافته ارائه گام هفتم:
فاوت کد مت 216کد استخراج شد که بعد از حذف کدهای مشترک  334اثر،  21بررسی نهایی 

ها ین مقولهد در امقوله قرار گرفتند که با توجه به اشتراکات موجو  56ها در بدست آمد. این کد
سازمانی  و مولفه محوری تقسیم بندی شدند که این مولفه در دو مولفه اصلی درون 9در 

  .شوندمی ارائه به صورت شکل زیر و جدول اصلح هایسازمانی قرار گرفتند. نتایج یافتهبرون
 

 
 نگاه دریک پژوهش اجرای : مراحل 3شکل شماره 

 
 
 هندهد شکل و مقوله های کدها، مفاهیم  توان می خالصه صورت به 1شماره  جدول در

 :کرد را مشاهده سازمان یاددهنده
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 های شکل دهنده سازمان یاددهنده: ابعاد و مولفه2جدول شماره 
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 فرهنگ کالن جامعه

 فرهنگ و ارزشهای مذهبی استفاده حداکثری از زمان

 فرهنگ کاری سرعت عمل در کارها

فرهنگ و ارزشهای ایرانی  اعتماد و احترام متقابل بین اعضا

 اسالمی

 ذهنیت و نگرش مثبت اعضا
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 اقتصاد کالن جامعه 

 قدرت و توان اقتصادی دانش پیشین افراد

 های مالیهزینه تعهد به یادگیری و یاددهی مستمر

 فرهنگ نقد پذیری
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تغییرات سریع فناوری 

 اطالعات و ارتباطات 

میزان دسترسی به تجهیزات  مشارکت فعال در یادگیری

 های نویناوریو فن

رویکرد افراد سازمان به  یادگیری متقابل

 تکنولوژی

 های اجتماعی علمیشبکه الگوی ذهنی یاددهای یادگیری

 درونی کردن ارزشهای جدید و نو
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تصمیمات سیاسی کالن 
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های دخالت سیاسی در برنامه رهبران آموزش دهنده

 سازمان

 تحوالت سیاسی کشور  های نو و خالقانهایده

 های سیاسیگروها و جریان هاتوسعه ایده

قوانین و مقررات و نهادهای  انرژی فعال هیجانی مثبت

 قانون گذار 

 رهبری تحول آفرین

عی
ما

جت
و ا

ی  
یط

مح
ل 

وام
ع

 

های اجتماعی شامل : زمینه

بافت اجتماعی جامعه، فضای 

اجتماعی، شرایط اجتماعی، 

 آگاهی اجتماعی

 گیریقاطعیت در تصمیم

خانواده شامل : وضعیت 

اجتماعی،اقتصادی و 

فرهنگی خانواده ، اهمیت 

–خانواده به یادگیری 

یاددهی، نقش اثرگذار 

–خانواده در یادگیری 

 یاددهی  

 ر واقعیتگیری مبتنی بتصمیم

رویکرد آموزش و پرورش 

وجه به اهداف شامل : ت

آموزش و پرورش،نقش 

اثرگذار  آموزش و پرورش و 

مدارس در فرایند یاددهی و 

 یادگیری 

 با توجه به جدول : پرورش هوش جمعی افراد

 ایجاد انگیزش در افراد -سازمان یاددهنده شامل دو  مولفه اصلی 
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سازمانی سازمانی و عوامل برونعوامل درون هاتفاده از فرصتاس

 باشد.  می

 سازمانیعوامل درون

 

ت که مانی بیانگر عواملی اسسازعوامل درون

ر در داخل سازمان بر سازمان یاددهنده تاثی

ت می گذارد و در واقع میزان کارایی و کیفی

 د.سازمان یاددهنده به این عوامل بستگی دار

سازمانی عبارت از فردی، چهار عامل درون

 باشد.مدیریتی، ساختاری و زیرساختی می

 سازمانیعوامل برون

 لی دارندانی،  اشاره به عوامسازمبرون عوامل

ن ماکه از بیرون سازمان یاددهنده بر این ساز

ر تاثیر می گذارند. این این عوامل مشتمل ب

 اقتصادی، فرهنگی، عوامل پنج  عامل: عوامل

 اطالعاتی، عوامل و تکنولوژیکی عوامل

 باشد.اجتماعی می و  محیطی سیاسی، عوامل

 اعتمادسازی

 اولویت دادن به توسعه کارکنان در سازمان

 توانمندسازی کارکنان

 ریسک پذیری

 الگوی ذهنی مدیریت 

مدیریت مطلوب منابع انسانی مالی مادی و 

 اطالعاتی

ی
تار

اخ
 س

ل
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ع
 

 ساختار غیررسمی

 عدم رسمیت

 بازارتباطات 

 جو سالم 

 فرهنگ مشارکتی

 تعیین اهداف صریح و مشخص
تی

اخ
رس

 زی
مل

عوا
 

 امکانات و تجهیزات

 فضای فیزیکی

 تجهیز منبع انسانی،مالی،مادی و اطالعاتی
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 ین رابا توجه به اطالعات بدست آمده از کدهای استخراجی محققین هفت اصل  بنیاد
وده نا و شالزیرب تواند در حقیقت به عنوانان یاددهنده در نظر گرفتند که این اصول میبرای سازم

ی ه به کدهاهای یاددهنده قرار گیرد. اصول در نظر گرفته برای دانشگاه یاددهنده با توجسازمان
شان ن 3ه اند.  این اصول در جدول شماراستخراجی و اهمیت و نقش آن ها در نظر گرفته شده

به  وشده است. همچنین محصول و پیامد اصلی سازمان یاددهنده نیز مشخص شده است داده 
حصول و ان ممفهومی اشاره دارد که در نتیجه فعل و انفعاالت درونی و بیرونی سازمان به عنو

 لقخآید. سازمان یاددهنده دو محصول عمده دارد که عبارتند از : خروجی سازمان بدست می
 یز در این پژوهش می تواند تسهیمغایی سازمان یاددهنده ن عه.  هدفتوس و تحقیق -دانش 

 دانش باشد.
 
 

 

 بحث و نتیجه گیری 
های داخلی و خارجی و طراحی مدلی های مقالهپژوهش حاضر با هدف بررسی یافته

دانشگاه به عنوان سازمان یاددهنده انجام شد که پیش از این، خال انجام تحقیق  مناسب در حوزه
ه شد. برای این منظور در این زمینه مشاهده شده است. در این راستا از رویکرد فراترکیب استفاد

های ها و روشجو و بررسی ارتباط عنوان، هدف، پرسشومقاله داخلی و خارجی پس از جست 21
های سازمان یاددهنده استخراج و اصول های پژوهش مولفهپژوهش انتخاب شدند. براساس یافته

 :  اصول بنیادین، محصول و هدف نهایی سازمان یاددهنده  3جدول شماره 

 بنیادین اصول

 سازمان یاددهنده

 تالش برای رضایت دانشگاهیان و جذب سریع دانشجو
 چشم انداز مشترک

 نگرش تیمی

ایند یاددهی و یادگیری مشارکتی،متقابل و مستمرتاکید بر فر  
 هماهنگی و انسجام سیستمی

های نو بر پایه های قدیمی و سنتی و استقبال از ایدهکنارگذاشتن شیوه
 عقالنیت

 توجه به ارزشهای بدیع و نو و درونی کردن آنها در کارکنان

 محصول )پیامد(
 خلق دانش

 تحقیق و توسعه

هیم دانشتس غایی هدف  
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مان یاددهنده طبق بینادی برای سازمان یاددهنده در نظر گرفته شد. پیامد و هدف نهایی از ساز
 اطالعات بدست آمده مشخص شد که به صورت مدلی کلی نشان داده شده است. 

 
 

 : مدل کلی سازمان یاددهنده4شکل شماره 

 
نده براساس مدل رسم شده می توان بیان کرد که دانشگاه به عنوان سازمان یادده

شکل  ه راین اصول زیربنا و شالوده ی سازمان یاددهندبایستی بر پایه اصولی بنا شود که ا
ر دهند. با توجه به نتایج بدست آمده محققین هفت اصل برای سازمان یاددهنده در نظمی

سازمانی ونسازمانی و برگرفتند. همچنین سازمان یاددهنده از دو مولفه اصلی و کلی عوامل درون
اختی و سیتی، ساختاری و زیر چهار عامل فردی، مدیرسازمانی شامل پذیرد. عوامل درونتاثیر می

وامل سازمانی پنج عامل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیکی و اطالعاتی و ععوامل برون
سازمانی بر شوند. نتیجه تاثیر عوامل دورن سازمانی و برونمحیطی و اجتماعی را شامل می

یجه باشد که در نتجدید در سازمان می سازمان یاددهنده خلق دانش و تحقیق و توسعه دانش
 فتد.  اتفاق میها تسهیم دانش در سازمان اتعامل این پیامد

عوامل اقتصادی : از مهمترین عوامل در ایجاد و استقرار دانشگاه یاددهنده عوامل 
باشد. جهت ایجاد دانشگاه یاددهنده باید قدرت و توان اقتصادی سازمان پاسخگوی اقتصادی می

های مناسب جهت استقرار آن صورت گیرد. باید مشکالت و موانع ازهای آن باشد و هزینهنی
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اقتصادی همچون عدم حمایت های مالی و تقسیم نامناسب منابع مالی برطرف شود و اعتبارات 
 مناسب جهت ایجاد و استقرار آن در نظر گرفته شود. 

 ی در هرعامل ایجاد و استقرار هر عوامل فرهنگی: فرهنگ هر سازمان از عوامل اثرگذار در
ابل با متق سازمانی می باشد. فرهنگ موجود در جامعه و هنجارهای جامعه و سازمان در ارتباط

ثرگذار ادید جیکدگیر قرار دارند و نوع موضع گیری افراد در سازمان می تواند در ایجاد فضای 
-رزشو ا و کار تیمی و فرهنگ باشد. ارزش های موجود در بین افراد سازمان، فرهنگ مشارکت

 . اشندهای مذهبی افراد در دانشگاه از عوامل اثرگذار بر ایجاد دانشگاه یادهنده می ب
عوامل سیاسی: در ساختار متمرکز تصمیات و ساستگذاری اصلی توسط سطح کالن 

یاسی سهای کنند. همچنین دخالتگیرد و مدیران ارشد تصمیمات مهم را اتخاذ میصورت می
د صمیات خروه تر برنامه های سازان ها و انتخاب مدیران سیاسی در دانشگاه ها می تواند بر نحد

اتفاق  یاسینیز اثرگذار باشد و جریان یاددهی و یادگیری را تحت تاثیر قرار دهد. تحوالت س
تواند  ه میافتاده شده در کشور و ورود جریانات سیاسی به عرصه سیاست گذاری آموزشی دانشگا

ج گیری خاریاد نشگاه را به سمت دانشگاه یاددهنده سوق دهد یا آن را از مسیر اصلی یاددهی ودا
 کند. 

 طالعاتیل و اعوامل تکنولوژیکی و اطالعاتی : اطالعات به معنای هر نوع داده، سند، فای
تقال نناد و ا، اساست که قابل ارائه، انتقال و پژوهش باشد. بدون دسترسی به تکنولوژی و اطالعات

 ووژس نتایج به جامعه نمی توان به نتایج مطلوبی رسید. همچنین بدون دسترسی به تکنول
 کندی کند و انتقال دانش بهاطالعات مشارکت و دسترسی به اعضای سازمان کاهش پیدا می

انشگاه ن و دگیرد. با توجه به تغییرات سریع اطالعات و تکنولوژی بروز کردن کارکناصورت می
به  تواند دانشگاه را در جهت رشد سوق دهد و تبدیلرسی سریع به اطالعات میجهت دست

 دانشگاه یاددهنده کند. 
عوامل محیطی و اجتماعی : در چارچوب طراحی شده در بعد اجتماعی و محیطی 

یت وضع مفاهیمی چون بافت اجتماعی جامعه، فضای اجتماعی، میزان آگاهی اجتماعی افراد و
توجه  یزانی و فرهنگی خانواده، اهمیت خانواده به یاددهی و یادگیری و ماجتماعی و اقتصاد

امل ز این عوادام کافراد به نقش دانشگاه و مدارس در فرایند یاددهی و یادگیری قرار دارند که هر 
انشگاه رار دتوانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در دانشگاه اثرگذار باشند و سرعت استقمی

رگیری بکا ونترل کنند. در این زمینه مدیران می توانند با شناخت این عوامل یاددهنده را ک
و  سرمایه های محیطی و اجتماعی سبب شناخت بهتر قابلت ها، شایستگی ها و مهارت ها

 برقراری ارتباط موثر با جامعه شوند و در جهت رسیدن به اهداف قدم بردارند. 
گیرد که دارای انگیزه، نگرش و انرژی متفاوتی عوامل فردی : سازمان از افرادی شکل می

هستند. هر اندازه افراد سازمان از انگیزه باالتری برخوردار باشند و نگرش مثبتی سبت به تغییرات 
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-گیرد. عوامل فردی می داشته باشند اجرای برنامه های تغییر و تحول در سازمان بهتر انجام می

توان به مهمی داشته باشد. از جمله عوامل فردی موثر می تواند در ایجاد دانشگاه یاددهنده نقش
استفاده حداکثری و درست از زمان، ذهنین و نگرش مثبت اعضاء، دانش و اطالعات پیشین افراد، 
داشتن فرهنگ نقدپذیری، روحیه مشارکت، الگوی ذهنی یاددهی و یادگیری و درونی کردن 

وامل می تواند فرد را در جهت ایجاد دانشگاه به های نو اشاره کرد که هر کدام از این عارزش
 دانشگاه یادهنده کمک کند. 

 ز ویژگیاد که عوامل مدیریتی: دانشگاه ها برای تحقق ماموریت خود به مدیرانی نیاز دارن
 ای قوی ونه هها و شخصیت حرفه ای برخوردار باشند. یافته ها نشان داد که مدیریت یکی از زمی

و  یرانانی در دانشگاه جهت تبدیل شدن به دانشگاه یاددهنده است. مدپراهمیت عنصر سازم
تحول  بت ورهبران نوآور، خالق و ایده پرداز و همچنین مدیرانی که دارای انرژی هیجانی مث

یم ه در تصمدهندآفرین هستند در انجام این کار موفق تر می باشند. مدیران باید در دانشگاه یاد
 د و باعث ایجاد انگیزه در بین کارکنان شوند. گیری قاطعیت داشته باشن

اثیر تزمان عوامل ساختاری: مفهوم ساختار واقعیتی است که بر افرارد و برنامه های سا
دیل خت تبگذارد. یافته های پژوهش بیانگر نقش ساختار سازمانی به مثابه پایه و زیرسامی

ای هفعالیت  وها  انشگاه در اجرای برنامهدانشگاه  به دانشگاه یاددهنده است. ساختار موجود در د
، جو باز آن نقش مهمی دارد. رسمیت و غیررسمی بودن دانشگاه، استقالل دانشگاه، ارتباطات
ند در توا سالم و بدون تنش، نحوه هدف گذاری و ارتباط با محیط از جمله عواملی است که می

 شند. ایجاد دانشگاه به عنوان سازمانی یاددهنده نقش داشته با
دست های مناسب نمی توان نتیجه مناسبی بعوامل زیرساختی: بدون داشتن زیرساخت

شد می هم باهایی که زیرساخت های مناسب از نظر فیزیکی و سخت افزاری فراآورد. در دانشگاه
مله جاشت. از ده دتوان انتظار عملکرد قوی تر و کارآمدتری از افراد جهت استقرار دانشگاه یاددهن

نابع مهیز د زیرساختی می توان به امکانات و تجهیزات مناسب، فضای فیزیکی مناسب و تجموار
یل به جهت تبد ه راانسانی، مالی و اطالعاتی اشاره کرد که هر کدام از این عوامل می تواند دانشگا

 دانشگاه یاددهنده کمک کند.  
ها برای رسیدن دانشگاهبه طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که 

به وضعیت مطلوب و تبدیل شدن به دانشگاه یاددهنده فاصله زیادی دارند. ولی نیاز به تغییر در 
ها به شیوه ای که ها و نحوه آموزش رهبران و اعضای هیئت علمی فعلی و آینده دانشگاهدیدگاه

 شود. رهبراند، احساس میهای یاددهنده هدایت نماینها را به سمت دانشگاهبتوانند دانشگاه

 ترقی هرچه و رشد برای الزم زمینة ،سطوح تمام در یاددهی یهاچرخه ایجاد با باید هادانشگاه

 در توانند می ییهادانشگاه که چرا .نمایند فراهم را علمی هیئت اعضای و کارکنان تمام بیشتر

 موفق و پیشرو آینده در و کنند حفظ را خود بقای توانند می فعلی سریع تغییر حال جهان در
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 سازمانی سطوح تمام در را یادگیری و یاددهی و شوند تبدیل یاددهنده یهادانشگاه به باشند که

 .بپردازند دانش خلق و به تولید و نمایند ایجاد
هد رائه داگذارانی تواند بینشی ارزشمند به مدیران و سیاستیافته های این پزوهش می

این  ژوهشپدهی و یادگیری در دانشگاه هستند.  سهم دانش افزایی این که در صدد افزایش یاد
 ز دیدگاهثر ابود که برخالف اکثر تحقیقات مرتبط با سازمان یاددهنده که در بافتی خاص و متا

ست؛ اشته محققان انجام شده، محقق محور نبوده و به بافت سازمانی و فرهنگی خاص تعلق ندا
ی مختلف ش هاآمده از پژوهعه و به ویژه فراترکیب، داده های بدستزیرا در رویکردهای فرامطال

ران وهشگگیرند. به پژبه صورت یک جا گردآوری و به عنوان یک مجموعه مورد تحلیل قرار می
ه بفهوم مشود که در استفاده از شاخص های این حوزه مطالعاتی سازمان یاددهنده توصیه می

 ان ور خیل عظیم تعاریف و شاخص های مربوط به سازمسطح تحلیل توجه داشته باشند تا د
ست شود که شاخص های بددانشگاه یاددهنده دچار سردرگمی نشوند. همچنین پیشنهاد می

ره د معیاهای تصمیم گیری چنهای آتی با استفاده از تکنیکآمده در پژوهش حاضر در پژوهش
گاه ای جهت ارزیابی دانشمهطبق نظر خبرگان این حوزه رتبه بندی شود. طراحی پرسشنا

دیق و مصا یاددهنده در سطح فردی، سازمانی و جامعه با استفاده از کدهای مستخرج به عنوان
 وشود.  اعضای هیئت علمی، دانشجویان ها نیز در پژوهش های آتی پیشنهاد میشاخص

ها و اهداف امههای یاددهی و یادگیری در برنتوانند از طریق ایجاد چرخهمسئولین دانشگاه می
و  کز تحقیقمرا راهبردی جهت تبدیل دانشگاه به عنوان دانشگاه یاددهنده تالش کنند. و با ایجاد

 ن دانشگاهها به بهسازی و آموزش دانشجویان و اساتید اقدام نمایند. مسئولیتوسعه در دانشگاه
ر نظر بگیرند و بستر های مختلف دها در پستباید آموزش الزم به افراد را قبل از انتصاب آن

شود های نوآورانه فراهم کنند. همچین پیشنهاد میهای خالق و طرحمناسب جهت ارائه ایده
های خود را به صورت شفاف و های قابل یاددهی و ایدهها دیدگاهمدیران و رهبران کنونی دانشگاه

شرایط  بین اعضا در های آموزشی مناسب جهت انتقال و تسهیم دانش درواضح بیان کنند و دوره
د. در های آموزشی تقویت گردمتفاوت برگزار شود تا بدین طریق روحیه همکاری تیمی در گروه
ف های جدیدی را همسو با اهدانهایت جهت رسیدن به وضعیت مطلوب الزم است مدیران ارزش

 کنند.  ینهها را در دانشگاه نهاددانشگاه یاددهنده خلق نموده و با گفتار و رفتار خویش آن
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