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Abstract: The aim of this study was to investigate the relationship between the 

professional learning community and organizational innovation in order to present a model 

in Islamic Azad universities in Tehran. This was a correlational study using structural 

equations. The statistical population of this study included 1961 faculty members of 

Tehran Azad University, of whom 320 were selected as study sample based on Cochran's 

formula and using stratified random sampling method according to their academic rank. A 

researcher-made professional learning community questionnaire including 87 items and the 

organizational innovation questionnaire of Ismail et al. (2002) including 33 items were 

used to collect the data. The face and content validities of the instruments were confirmed 

by experts, and their combined reliability and Cronbach's alpha were calculated to be 

above 0.7, confirming the reliability. Structural equation test was used to analyze the data. 

The results of data analysis showed there is a positive and significant relationship between 

professional learning community and organizational innovation in Islamic Azad 

universities of Tehran with a standard coefficient of 0.710, and the proposed model has a 

suitable fit. Therefore, based on the research findings, it is suggested that in order for 

organizational innovation to take place in university, the professional learning community 

in the university should be promoted. 
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 مقدمه

 ریهمکا آن در که است مکانی ایحرفه یادگيرنده جامعه 

 بيتتن  شتتود،می داده پتترورش دوجانبتته حمایتتت هتتای و

 و گتترددمی ایجتتاد آینتتده بتترای روشتتنی شتتده تستتميم

 پملتوان) گرددمی تأمين یادگيری برای طبيعی هایمحيط

 ایکتتر و دوفتتور دیتتدگاه از(. 1394 همکتتاران و صتتاد 

 مشتترک  اهتدا  و هتاارزش مشترک، ریتمأمو ،(2008)

 همکتاری  هتایتيم در تحتول چاشتنی عنوان به یادگيری

 و روشتن همکتاری  هتایتيم در عملتی تجتار  بتر تأکيد

 ودنب مشخص فعاليت ها  و هابرنامه اهدا ، بودن عملياتی

 رمحتو نتيجته و مستتمر بمبود و یادگيری هایتيم وظایف

 دهیادگيرنت جامعته ویژگی هتای از یادگيری هایتيم بودن

 رویکترد در (.1397 همکتاران و  حاتميتان) است ایحرفه

 یاندانشتجو و استاتيد متدیران، ای حرفه یادگيرنده جامعه

 بتتته و مشتتتارکتی یتتتادگيری دنبتتتال پيوستتتته، بطتتتور

 یتاد آنچته به عمل وشده یادگرفته  مفاهيمگذاری اشتراک

 (. هتتد 2018وجن بتترباشتتند )شتتاد و دیانتتد، میگرفته

 اساتيد کارکنان، یادگيری بمبود به کمک جامعه این اصلی

 ممکتتن شتترایط بمتتترین بتته رستتيدن بتترای دانشتتجویان و

 هایدر دانشگاه مطالعات این داشت توجه باید اما. باشدمی

 گرفتته صتورت آمریکا، کشور ویژه به مشخصیهای کشور

 با آشکاری و ضمنیهای تفاوت مختلف، جمات از که است

 جامعته رویکترد تتواننمی دارنتد و متا کشور هایدانشگاه

 مطالعتات انجتا  بدون و بسته چشم راای حرفه یادگيرنده

. ردک پياده کشور هایدانشگاه در مناسب پژوهشی و علمی

 ریام زمينه این در پژوهشی و علمی مطالعه انجا  بنابراین

 .باشدمی ضروری و الز 

 باثبات و پایدار محيطی در هاسازمان دور نچندا نه زمانی

 برایشتان تقریبتاً آینده وقایع بينیپي  و بردندمی سر به

 شترایط در توانستتندمی مدیران که طوری به بود ممکن

 تتدری  به اما. کنند رهبری و مدیریت را سازمان مطمئن

 و فرهنت  اقتصتاد، فنتاوری، علتم،ط بته مربتو تغييترات

 داد قترار تتأثير تحتت را هتامانستاز سترعت بته سياست

 90 دهته شترو  بتا .(2016  )اسپيالن، شيرل و هتاپکين 

 بته شترایط د  اف ای و شتابان تحوالت دليله ب ميالدی،

 بقتای و حفظ برای هاسازمان اکثر محيطی، متغير سرعت

 ساختار در عميق تغييرات برای را ایگسترده شتال خود،

 ختار  ایتغيرپو هتایقالتب از تتا کردند آغاز خود بنيان و

. آوردنتد روی یجدید رویکردهای از استفاده به . لذاشوند

ای استت یکی از این رویکردهتا، جامعته یادگيرنتده حرفته

مروزه (. از طرفی ا1390)ميرزایی دریانی، ستاری و شارقی 

 یها ال امتستازمان یحاضتر بترای فناور یدر فضا ینوآور

های خلتتق ایتتده یجوها در جستتتبتتوده و بيشتتتر ستتازمان

 دنيتتای در نتتوآوری (.2015)فریتترا و همکتتاران  جدیدنتتد

 آنمتا بقتای بترای بلکه ها،سازمان رشد برای تنما نه رقابتی

 در نوآوری وجود (. ضرورت2011تاسی است ) ضروری ني 

 بتا را آن نبود منابع، برخی که است ایگونه به هاسازمان

 کته اند. سازمانیهیکی دانست سازمان در درازمدت نابودی

 طتی و یابد بقا تواندنمی باشد، نداشته نوآوری و خالقيت

 پيوستته هارو سازمان این شود. ازمی محو از صحنه زمان

را  نتوآوری و خالقيتت تتا هستتند هتاییراه جستجوی در

برطتر  کننتد )فتا  ی رازی و  را آن موانع و کرده تقویت

ن ستازمان در راستتا متخصصتا در این(.1398عليمرادیان 

 یتوليدات یا خدمات جدید هعرض یتالشند تا از دان  برا

فتراهم  یخواهند، بمره ببرنتد و زیرستاختکه مشتریان می

 مستتمر شتود، یفرایند یهمانند یادگير یکنند که نوآور

 یامتروز یهاستازمان یزیرا هد  مدیریت دان  و راز بقا

که افتراد مستل   آن است  ینوآور .نمفته است یدر نوآور

 دست آورند و آن دان  را در ستازمان دان  موجود را به

)ایرجتی نقنتدر هتادوی و تنتدنوی  بگذارنتد  به اشتتراک

1394 .) 

 مفمتو  قالتب در را نتوآوری بود که کسی اولين شومپيتر

عبتارت استت از  نتوآوری وی، کرد. از دیتدگاه بيان علمی

 اسیبمبود اس یا خدمت یا محصول کردن تجاری و معرفی

 فراینتد معرفتی ختدمات موجتود، و محصوالت کاربرد در

 توسعه موجود، کاری در فرایندهای اساسی بمبود و توليد

دیگتر  و تجميت ات اوليته، متواد کننده ماننتد تأمين منابع

 در اساستی تغييترات ایجتاد نمایتت در و هتاورودی
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و ستتازمانی )رستتتگار و مقصتتودی  صتتنعتی ستتاختارهای

 هتایایتده و جدیتد دان  خلق نوانع به نوآوری (.1395

 تغييرات ميل به خدمات و و محصوالت فرایندها، در جدید

 هتاینظتا  و هاممارت منابع، ها،تکنولوژی اتخاذ طریق از

 هاسازمان است که ایوسيله جدید است. نوآوری مدیریتی

دهنتد می پاسخ محيطی گوناگون تغييرات به آن طریق از

 (.2015زوبر  و )هاگدو 

 اهميت زیادی دارد  چرا کته هادانشگاه در نوآوری بررسی

 پترورش کانون و آموزشی عنوان رأس سيستم به دانشگاه

-فتار  کشتور استت کته هتر آتتی برگ یتدگان و نخبگان

 ملتی و دولتتی مختلتف امور گردانندگان آن، التحصيالن

 آن در کته افتراد و بينشتی دانت  بنتابراین شد  خواهند

 تخصصتی، و فنتی هتایتوانایی صورت به کنند،کسب می

 در آنتتتتان ظتتتتاهر هتتتتاو گتتتترای  هتتتتانگتتتترش

و  اجتمتاعی متن  گيریشکل در مؤثری عامل  و شودمی

 کته استت دانشگاه خواهد بود. در حقيقت هاآن سوگيری

-متی ریت یرا پی جامعه فرهنگی و اجتماعی علمی، آینده

 و هتای علمتیپتژوه  مرکت  بته عنتوان کنتد. دانشتگاه

 آن در کته محلتی استت و اجتما  نوسازی ممد ،فرهنگی

 فناوری جدید، معرفت و دان  جدید، هایافکار و اندیشه

کنتد متی نمتا و نشتو و پویتا، ختال  فرهنگتی و متحتول

هتتای (. همچنتتين پيشتترفت1394)ميرکمتالی و رضتتایيان 

فناورانتتته، بتتتاالرفتن انتظتتتارات و تغييتتترات جمعيتتتتی 

ای پاستخگویی و ارا ته دانشجویان، تقاضاهای ذینفعتان بتر

هتای کنتونی هستتند مطالب جدید آموزشی همگی چال 

ستازد. از هتا را ضتروری متیکه نياز به نوآوری در دانشگاه

ها، گستترش طرفی با توجه به اینکه کارکرد اصلی دانشگاه

مرزهای دان  و توليد علم است و منشا و شتالوده علتم را 

قيت و نتوآوری دهد، لذا خالخالقيت و نوآوری تشکيل می

هتای دیگتر، ضترورت ها نستبت بته ستازمانبرای دانشگاه

(. حاتميان 1394بيشتری دارد )ثابت ممارلو ی و همکاران 

 شناستتایی»(، در پژوهشتتی بتتا عنتتوان 1397و همکتتاران )

در  ایحرفتته یادگيرنتتده جامعتته پستتایندهای و پيشتتایندها

 بتا مترتبط نشتان دادنتد کته  ابعتاد« ابتتدایی متدارس

 رهبری ابتدایی شامل: مدارس در این رویکرد ایندهایپيش

ستاختار  و مشتارکتی یادگيری آموزشی، فرهن  سازمانی،

شتامل: بمبتود  آن پستایندهای بتا مرتبط ابعاد و سازمانی 

 و مدرسه، شغل به تعلق احساس ها،معلم کيفيت عملکرد

 باشند. مدرسه می و شغل از خشنودی احساس

(، در پژوهشتی بتا عنتوان 2019) تتا ین، تو، کون  و یتی

ای: بررسی رابطه بين اعتمتاد بته جوامع یادگيرنده حرفه»

هتای ای معلمتان در ممتدکودکسازمان و یادگيری حرفته

نشان دادند که  اعتمتاد بته همکتاران تتأثير « هن  کن 

ای معلمتان داشتته استت، امتا مثبتی در یتادگيری حرفته

ای بتر یتادگيری حرفتهاعتماد به مدیر و اعتماد به والدین 

معلمان تأثير معناداری نداشتته استت. جوامتع یادگيرنتده 

ای در ارتباط بين اعتماد به سازمان و ای نق  واسطهحرفه

ای معلمتتان دارد  آنتينلومتتا و همکتتاران یتتادگيری حرفتته

مدارس به عنتوان جامعته »(، در پژوهشی با عنوان 2018)

ؤثر بتر جوامتع بته بررستی عوامتل مت« اییادگيرنده حرفه

ای در مدرسته پرداختنتد و نشتان دادنتد حرفته یادگيرنده

ای بتر فرهن  مدرسه، رهبتری، تتدری  و توستعه حرفته

بتتروجن ای مؤثرنتتد  شتتاد و دیجامعتته یادگيرنتتده حرفتته

عوامتل متؤثر بتر توستعه »(، در پژوهشی با عنوان 2018)

بته بررستی هفتت «  ای در مدارسجامعه یادگيرنده حرفه

ای در جامعتته یادگيرنتتده حرفتته ؤثر در توستتعهعامتتل متت

-مدارس، یعنی درک وظيفه، ترکيب گروه، تن  بين نق 

هتای بازتتا  ها، اعتقادات مربتوط بته همستویی، دیتالو 

دهنده، جامعه پذیری و مالکيت پرداختنتد و نشتان دادنتد 

که  اعتقادات مربوط به همسویی، مالکيت و جامعه پذیری 

ای در مدارس جامعه یادگيرنده حرفه تأثير کافی در توسعه

(، در پژوهشتی بتا عنتوان 2017داشتند  یو، ژان  و شن )

 بتر نتوآوری متدیریت دانت  و ستازمانی یادگيری تأثير»

نشتان دادنتد « کالن و خرد هایشرکت توانمندی فناوری

 نتوآوری بتر اکتشافی یادگيری و که  یادگيری استخراجی

گتتوم  و ووژان   دارد مثبتتتی دانتت  تتتأثيرات متتدیریت

 سازمانی، یادگيری قابليت»(، در پژوهشی با عنوان 2017)

 و متوسط اندازه هایدر شرکت عملکرد و نوآوری سازمانی
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 ستازمانی قابليتت یتادگيری نشتان دادنتد کته « کوچتک

 اسچيکرداری دارد و برنوآوری سازمانی تأثير مثبت و معنی

  ستتنج»(، در پژوهشتتی بتتا عنتتوان 2013) اتتتارچی و

« هتای یتادگيری ستازمانی در متدارس متوستطهمکانيسم

 یتادگيری هتایمکانيستم کتارگيری بتهنشان دادنتد کته  

 بمبود و مدرسه فرهن  در تغييرات ایجادموجب  سازمانی

 هتایمکانيستمهمچنتين  .گرددمی آموزشی بمتر عملکرد

 آموزشتی وریبمره بر یادگيری فرهن  و جمعی یادگيری

 رد.داری داتأثير معنی

 بته شترایط د  افت ایو  شتتابان تحتوالت دليل به امروزه

 بقتای و حفظ برای سازمان ها اکثر محيطی، متغير سرعت

 ساختار در عميق تغييرات برای را گسترده ای تالش خود،

 ختار  پویتا غيتر قالب هتای از تا کردند آغاز خود بنيان و

 .آوردنتد روی جدیتدی رویکردهای از استفاده به لذا. شوند

استت.  حرفته ای یادگيرنتده جامعه رویکردها، این از یکی

 بنابراین با توجه به مطالب ارا ه شتده، اهميتت و ضترورت

ارا ه مدل جمت بررسی رابطه جامعه یادگيرنتده حرفته ای 

با نوآوری ستازمانی مشتمود استت. لتذا هتد  از پتژوه  

 نتوآوری بتا ایحرفه یادگيرنده جامعه حاضر، بررسی رابطه

 میاستال آزاد هایبه منظور ارا ه مدل در دانشگاه سازمانی

 تمران است. شمر

 

 

 

 

 روش کار

از نظر هد ، کتاربردی و از نظتر روش  پژوه  حاضر     

توصيفی از نو  همبستگی است. جامعه آماری این پژوه  

هتای آزاد شتمر نفر از اعضای هيئت علمی دانشتگاه 1961

بتا استتفاده از  تمران بود که بر استاس فرمتول کتوکران و

ای بر اساس مرتبه علمتی گيری تصادفی طبقهروش نمونه

نفتتر بتته عنتتوان نمونتته انتختتا  شتتدند. ابتت ار  320تعتتداد 

ها در این پژوه  پرسشنامه محقق ستاخته گردآوری داده

تفکتر »بعتد  11ستؤال و  87ای با جامعه یادگيرنده حرفه

سيستمی، رهبری و مدیریت، یتادگيری جمعتی، فرهنت  

های مشترک، مدیریت دان ، منابع انسانی، ازمان، ارزشس

های حمتایتی، توانمندستازی، ستاختار ستازمان و سيستم

و پرسشتنامه نتوآوری ستازمانی استماعيل و « آینده نگری

نوآوری محيطتی، »بعد  7سؤال و  33( با 2002همکاران )

نوآوری رهبری، نوآوری شخصی، بازخورد محيط، بازخورد 

« بين فردی و یادگيری مبتنی بتر شتواهد فردی، بازخورد

به تأیيتد متخصصتان  اب ارهاروایی صوری و محتوایی بود. 

هتا نيت  بتا استتفاده از ضترایب و روایی همگرای آن رسيد

( محاستبه شتد کته AVEميانگين واریان  استتخراجی )

هستتند،  5/0ها ب رگتتر از برای کليه مؤلفه AVEمقادیر 

روایی همگرا برخوردارند. همچنين ها از بنابراین پرسشنامه

پایتایی ترکيبتی  آلفای کرونبتا  و ی ازیجمت سنج  پایا

محاسبه  7/0شد که برای تما  ابعاد، مقادیر باالی استفاده 

 (. 1شد که مورد تأیيد است )جدول 

 

 ها. روایی و پایایی ابزارهای گردآوری داده1جدول 

Table1. Validity and reliability of data collection tools 
 پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ AVE کد متغیر متغیرهای پنهان پرسشنامه ردیف

1 

جامعه 

یادگیرنده 

 ایحرفه

 AA 750/0 933/0 947/0 تفکر سیستمی

 AB 708/0 941/0 951/0 رهبری و مدیریت 2

 AC 753/0 953/0 961/0 یادگیری جمعی 3

 AD 687/0 943/0 952/0 فرهنگ سازمان 4

 AE 736/0 928/0 944/0 های مشترکارزش 5

 AF 757/0 946/0 956/0 مدیریت دانش 6

 AG 671/0 902/0 924/0 انسانیمنابع  7
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 AH 652/0 924/0 937/0 های حمایتیسیستم 8

 AI 637/0 887/0 913/0 توانمندسازی 9

 AJ 751/0 944/0 955/0 ساختار سازمان 10

 AK 706/0 930/0 944/0 ریآینده نگ 11

12 

نوآوری 

 سازمانی

 BA 742/0 913/0 935/0 نوآوری محیطی

 BB 767/0 846/0 908/0 نوآوری رهبری 13

 BC 661/0 897/0 921/0 نوآوری شخصی 14

 BD 772/0 902/0 931/0 بازخورد محیط 15

 BE 739/0 882/0 919/0 بازخورد فردی 16

 BF 705/0 929/0 943/0 بازخورد بین فردی 17

 BG 842/0 937/0 955/0 یادگیری مبتنی برشواهد 18

 

ی معادالت ستاختار ها از آزمونجمت تج یه و تحليل داده

 .استفاده شد PLSو  SPSS21های اف اربا استفاده از نر 

 رضتایت اختذ شتامل اخالقتی حاضتر متوازین پژوه  در

. شتد ایتترع رازداری و خصوصتی حتریم تضمين آگاهانه،

 بته تأکيتد ضتمن هتا پرسشتنامه تکميتل زمتان همچنين

 خترو  متورد در کنندگان شرکت ها، سؤال تمامی تکميل

 دبودنت مختار فردی اطالعات ارا ه و زمان هر در پژوه  از

 و ميمانتد محرمانه اطالعات که شد داده اطمينان آنما به و

 اختال  کتد با حاضر پژوه . شد رعایت کامالً ني  امر این

IR.IAU.TMU.REC.1399.428 شد ثبت. 

 هایافته

های پژوه  در دو بخ  توصتيفی و استتنباطی یافته     

هتای جمعيتت ارا ه شده است. در بخت  توصتيفی، یافتته

درصتد از نمونته آمتاری را  7/64شناختی نشتان داد کته  

درصد  8/3دهند. درصد را زنان تشکيل می 3/35مردان و 

 3/35ستال،  40ه ستنی کمتتر از از نمونه آمتاری در گترو

درصتد در  9/60ستال و   50تتا  40درصد در گروه ستنی 

ه درصتد از نمونت 3/5سال قرار دارند.  50گروه سنی باالی 

درصتد  5/57ستال،  10آماری دارای سابقه کاری کمتر از 

درصتد دارای ستابقه کتاری  2/37سال و  20تا  10دارای 

مونتته آمتتاری را درصتتد از ن 4/73ستتال بودنتتد.  20بتتاالی 

درصتتد را استتتاد  2/12درصتتد دانشتتيار و  4/14استتتادیار، 

 داد. تشکيل می

 ررسیب مورد حرفه ای یادگيرنده جامعه در ادامه ابتدا ابعاد

  و ميانگين مقدار، بيشترین مقدار، گرفت و کمترین قرار

 

عته شد. متغيرهتای جام ارا ه متغير هر برای معيار، انحرا 

 و رهبتری سيستتمی، ی شامل: تفکتریادگيرنده ی حرفه ا

 هتای ارزش ستازمان، فرهنت  جمعی، یادگيری مدیریت،

 هتای سيستتم انستانی، منتابع دانت ، متدیریت مشترک،

. نگری بود آینده و سازمان ساختار توانمندسازی، حمایتی،

 و 672/3 ميانگين دارای حرفه ای یادگيرنده جامعه متغير

  کمترین و 53/4 دارمق بيشترین و 507/0 معيار انحرا 

 ی،حرفته ا یادگيرنده جامعه ابعاد بين در .بود 82/1 مقدار

 بتا توانمندسازی بعد به مربوط( 949/3) ميانگين بيشترین

 مربتوط( 440/3) ميانگين کمترین و 780/0 معيار انحرا 

 .بود 886/0 معيار انحرا  با جمعی یادگيری بعد به

گرفتت و  قترار یبررست متورد سازمانی نوآوری سپ  ابعاد

 ،معيتار انحترا  و ميانگين مقدار، بيشترین مقدار، کمترین

ستازمانی  هتای نتوآوری متغييتر .شتد ارا ه متغير هر برای

شخصتی،  رهبری، نوآوری محيطی، نوآوری شامل: نوآوری

فتردی،  بتين فتردی، بتازخورد محتيط، بتازخورد بازخورد

 نیستازما نتوآوری شتواهد بتود. متغيتر بر مبتنی یادگيری

 بيشتترین و 559/0 معيار انحرا  و 561/3 ميانگين دارای

 دابعا بين در .می باشد 67/1 مقدار کمترین و 73/4 مقدار

 بته مربتوط( 669/3) ميتانگين بيشترین سازمانی، نوآوری

 کمتترین و 787/0 معيتار انحترا  بتا رهبتری نوآوری بعد

 انحرا  با محيطی نوآوری بعد به مربوط( 500/3) ميانگين

 می باشد. 935/0 معيار
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 رمسی ضرایب استاندارد تخمین حالت در ساختاری مدل .1 نمودار

Figure 1. Structural model in the mode of standard estimation of path coefficients

 مسیر ضرایب داری معنی حالت در ساختاری مدل  .2 نمودار

Figure 2. Structural model in the significant mode of path coefficients 
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 یادگيرنتده جامعته رابطه بررسی برای استنباطی بخ  در

 دشت استتفاده pls نر  اف ار از سازمانی نوآوری با حرفه ای

ه بتبا توجه  .است شده ارا ه 2 و 1 نمودارهای در نتای  که

رابطته  tنتای  حاصل از یافته هتای تحليتل مستير، آمتاره 

 و 580/17ادگيرنده حرفه ای یا نوآوری ستازمانی جامعه ی

انتتدازه گيتتری شتتد.  710/0همچنتتين ضتتریب استتتاندارد 

 تحليتل هتای یافتته از و نتتای  حاصتل 2و  1نمودارهای 

زا دهنتد کته،  بتين متغيتر مکنتون بترونمسير نشان متی

زا ای( بتتا متغيتتر مکنتتون درون)جامعتته یادگيرنتتده حرفتته

 710/0ضرایب مسير بارعاملی  )نوآوری سازمانی(، براساس

 t-valueبرقتترار استتت، همچنتتين بتتا توجتته بتته مقتتدار 

ر د( قرار دارد -58/2و  58/2( که در خار  بازه )580/17)

 ای بتارابطه جامعه یادگيرنتده حرفته 99سطح اطمينان %

دار شتده استت، لتذا بتين جامعته نوآوری ستازمانی معنتی

رابطته مثبتت و ای بتا نتوآوری ستازمانی یادگيرنده حرفته

  توان نتيجته گرفتت کتهمعناداری وجود دارد. بنابراین می

 ای بتا نتوآوری ستازمانی دررابطه جامعه یادگيرنده حرفته

-های آزاد اسالمی شمر تمران مثبت و معنادار متیدانشگاه

 باشد.

 گيری بحث و نتيجه

 عنتوان به که است سازمانیای حرفه یادگيرنده جامعه     

 اکنتون  گذشتته و تجار  از ثابت طور به ارچهیکپ نمادی

 طتور بته و پتردازدمی تفکتر بته آینتده مورد در آموزد،می

 منظور به انطبا  و تغييرات برای هایادگيری این از مستمر

 جامعه کند. درمی استفاده های فعاليت پيامدهای بررسی

 بترای ستازمان کتل ظرفيتت بتر تأکيدای حرفه یادگيرنده

 تأکيتد است و محيط با تعامل در رشد و انطبا  ری،یادگي

 و اشتتتباهات از یتتادگيری یتتادگيری، مستتتمر فرهنتت  بتتر

 نتوآوری،استت. از طرفتی  تغييتر برای محيطی فشارهای

هتای از جمله ستازمان هاسازمان برای حياتی و ممم عامل

. ستا پایدار رقابتی م یت و ارزش ایجاد منظور بهآموزشی 

ای ن پژوه ، رابطه جامعه یادگيرنتده حرفتهبنابراین در ای

های آزاد اسالمی شمر تمران با نوآوری سازمانی در دانشگاه

 مورد بررسی قرار گرفت.

 ادگيرندهی جامعه دهندهتشکيل همينطور در رابطه با ابعاد

 نتتای  تمتران شتمر استالمی آزاد هایدانشگاه در ایحرفه

 دبع 11 دارای حرفه ای یادگيرنده جامعه متغير داد  نشان

 جمعتی، یتادگيری متدیریت، و رهبتری سيستتمی، تفکر»

 دانت ، متدیریت مشتترک، ارزش هتای ستازمان، فرهن 

 ساختار توانمندسازی، حمایتی، سيستم های انسانی، منابع

 .است «نگری آینده و سازمان

نتای  پژوه  حاضتر در زمينته رابطته جامعته یادگيرنتده 

های آزاد استالمی مانی در دانشتگاهای با نوآوری ستازحرفه

ای بتا شمر تمران نشان داد کته، جامعته یادگيرنتده حرفته

نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معنادار دارد. این یافتته بتا 

( کته نشتان 1395های قربتانی و همکتاران )نتای  پژوه 

دادنتتد بتتين یتتادگيری ستتازمانی و نتتوآوری ستتازمانی در 

طته معنتاداری وجتود دارد و رابرکنان جمتاد کشتاورزی کا

 عنتوان بته مدرسته (، که نشان داد بين1394زو )لشکری

 مثبت رابطه سازمانی نوآوری و ایحرفه یادگيرنده جامعه

باشتد. در تبيتين ایتن دارد، همستو متی وجود و معناداری

توان گفت که  همانطور کته اینتانتا  و وانگتواني  یافته می

توانتتد ازمان متتی( معتقتد استتت یتتادگيری یتک ستت2014)

نوآوری سازمان را اف ای  دهد. از طرفی تنتو  و خالقيتت 

در انجا  وظایف شغلی، اف ای  تعمد درونی بته ستازمان و 

ها، اهدا  آن و تالش مضاعف برای رسيدن به ایتن هتد 

کاه  ان وای کارکنان نسبت بته یکتدیگر و محتيط کتار، 

انی، سویی بتين اهتدا  فتردی و اهتدا  ستازمپيوند و هم

خلق دان  و عقيده جدید درباره تدری  و یادگيری، قترار 

پذیران در مسير رشتد و پيشترفت درستی از گرفتن دان 

تواند در ای است که میهای جامعه یادگيرنده حرفهویژگی

 نوآوری سازمانی نقت  داشتته باشتند. همچنتين جامعته

 و هاارزش از افراد، استفاده با است که سازمانی یادگيرنده،

 هایی که به دستبر تجربه تکيه با و هاسيستم خرده سایر

 را آن و تغييتر را ختود عملکترد طور پيوسته به آورد،می
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توانتد موجتب نتوآوری در بخشد که این امر متیمی بمبود

 سازمان شتود. از ستویی دیگتر در ایتن جامعته، مدرستان

 تستميم اهتدا  دارای دارنتد، امتور بترای شفافی پيگيری

 هایفعاليت در باشند،می فراگيران یادگيری برای ایشده

-پذیریمسئوليت و مقاصدشان تحقق منظور به مشارکتی

. شتوندمتی درگيتر فراگيتران یتادگيری بترای جمعی های

گذارنتد همچنين دان  خود را در سازمان به اشتراک متی

توانتد موجتب نتوآوری و همچنتين بمبتود که این امر متی

 عملکرد سازمان شود.

نتوآوری، وجتود ارتباطتات  و طرفی حمایت از یادگيری از

ه هایی کعلمی ميان اساتيد، شرکت کردن اساتيد در برنامه

 در جمت ارتقتای ستطح یتادگيری استت، فتراهم کتردن

 از بته صتورت گروهتی یتادگيری جمت ی متنو هافرصت

 هایآزاد، آموزش در دانشگاه از طریق تيم هایبحث طریق

 و مشتارکتی و کتارگروهی بتر بتنتیم فضای ایجادکاری، 

، نمادینه سازی فرهن  سازمانی مشارکتی جمعی یادگيری

 و گروهتی هتایفعاليتت حمایتت در دانشتگاه، تقویتت و

 بترای مشتارکتی تجربيات، وجود فرایند گذاشتن اشتراک

مشتترک در دانشتگاه، حتل مستا ل کتاری  دیدگاه توسعه

 جتوی توسط اساتيد با گفتگو و مشورت با یکدیگر، وجود

ز در دانشتگاه، حمایتت ا متقابتل اعتماد و احترا  از حاکی

 در روشن اندازچشم داشتنتحقيق و پژوه  در دانشگاه، 

 بتين انتقادپتذیری و نقتد يهروح حاکميت، پژوه  مورد

دانشگاه از  محيط در پذیریانعطا   فرهن  اساتيد، وجود

ای در دانشتگاه های جامعه یادگيرنده حرفتهجمله شاخص

 . توانند نوآوری را در دانشگاه ارتقا دهندهستند که می

 یتاد بایتد ستازمانی شتان قابليتت اف ای  برای دانشگاه ها

 پيشرفت های دا می، ادغا  های از پر محيط در که بگيرند

 ف اینده، رقابت و گسترده عیاجتما تغييرات فناوری، سریع

 همکاری و مشارکت فضای ایجاد. کنند عمل موفق طور به

 توستعه کتاری، و یتادگيری هایتيم تشکيل ها،دانشگاه در

 از دانشتجویان مستتمر پيشترفت و رشد و اساتيد ایحرفه

 آمتوزش نظتا  اصلی هایدغدغه از همواره مختلف، جمات

 نقت  حرفته ای رنتدهیادگي ستازمان کته چترا است عالی

 عملکترد آن دنبتال بته و دان  پذیران یادگيری در مممی

 جامعتته رابطتته پتتژوه  ایتتن در بنتتابراین. دارد ستتازمان

 مدل ارا ه منظور به سازمانی نوآوری با حرفه ای یادگيرنده

 قرار بررسی مورد تمران شمر اسالمی آزاد دانشگاه های در

 .گرفت

 بتودن محتدود بته از محدودیت های پژوه  متی تتوان 

 آزاد علمتی دانشتگاه هتای هيئتت اعضای به آماری جامعه

 بته کته پتژوه  جغرافيایی تمران،  محدوده شمر اسالمی

 بتا ارتبتاط برقراری مشکل است،  شده محدود تمران شمر

 انجتا  بترای الز  زمتان تعيتين و دانشگاه اساتيد از برخی

اره آزمتودنی هتا اشت از برخی ضعيف همکاری مصاحبه، و 

ن و های پژوه ، به مستئوالکرد در پایان با توجه به یافته

 شود:مدیران دانشگاه آزاد پيشنماد می

ی خال  و نوآور دارنتد را هاها و ایدهاساتيدی که فعاليت -

شناسایی و در حضور اساتيد دیگر مورد تشتویق و تمجيتد 

ر دقرار دهند، تا اساتيد دیگر به انجتا  چنتين رفتارهتایی 

 دانشگاه تشویق شوند.سطح 

 و استاتيد دسترستی منظور به مناسب شرایط و امکانات -

 گيریتصميم برای کليدی و ممم اطالعات به دانشگاه کادر

 فراهم نمایند. بمتر تدری  و یادگيری آموزشی،

برگت ار  های تفکر برای استاتيدهای آموزشی ممارتدوره -

 نمایند.

 خلتقاستبی بترای نی مانگي شی و تشویقهای مکانيسم -

 افکار نو در اساتيد ایجاد نمایند.
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 در مدل را ها منظور به سازمانی نوآوری با ایحرفه یادگيرنده جامعه بررسی رابطهپژوه  حاضر با هد   چکيده:

ود. جامعته ب. روش پژوه  همبستگی و از نو  معادالت ساختاری انجا  شد تمران شمر اسالمی آزاد هایدانشگاه

رمول کوکران های آزاد شمر تمران بود که بر اساس فنفر از اعضای هيئت علمی دانشگاه 1961آماری این پژوه  

نمونته انتختا   نفر به عنتوان 320ای بر اساس مرتبه علمی تعداد گيری تصادفی طبقهو با استفاده از روش نمونه

ل و ستؤا 87ای بتا شدند. برای سنج  متغيرهای پژوه  از پرسشنامه محقق ساخته جامعته یادگيرنتده حرفته

تتوایی استتفاده شتد. روایتی صتوری و محستؤال  33( با 2002پرسشنامه نوآوری سازمانی اسماعيل و همکاران )

ه شتد کته متورد محاستب 7/0بتاالی ها ني  و پایایی ترکيبی و آلفای کرونبا  آن به تأیيد متخصصان رسيد هااب ار

داد   ها نشتانداده معادالت ساختاری استفاده شد. نتای  تحليل ها از آزمونتأیيد است. برای تج یه و تحليل داده

زاد اسالمی شتمر های آ( در دانشگاه710/0نوآوری سازمانی با ضریب استاندارد ) ای بابين جامعه یادگيرنده حرفه

-تتهن براستاس یافباشد. بنابرایمعنادار وجود دارد و مدل ارا ه شده دارای برازش مناسب میتمران رابطه مثبت و 

ه ا در دانشتگارای شود که به منظور نوآوری سازمانی در دانشگاه، جامعه یادگيرنده حرفههای تحقيق پيشنماد می

 ارتقا دهند.
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