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هدفبررسیپ:چكیده با کاربستمؤلفهژوهشحاضر ومیزان کارکنان در یادگیرنده مدیرانهايسازمان

پزشکیجندي علوم رابطهدانشگاه و اهواز مدشاپور استیریتدانشاجرايآنبا جامعهشده يآمارياین.

نفرازآنانبا180ادعدت.بودشاپوراهوازمدیراندانشگاهعلومپزشکیجنديکارکنانويشاملکلیهپژوهش

روشنمونه دو اینپژوهشاز در گرفت. قرار مطالعه مورد انتخابو سازماننامهپرسشگیريتصادفیساده

دانشویادگیرنده دادهبهمدیریت گردآوري ابزار پژوهشحاضر،عنوان روش گرفت. قرار استفاده مورد ها

برايتحلیلفر ازآزمونضیهتوصیفیوباروشهمبستگیبود. گروهی،ضریبهمبستگیپیرسونوتکtها

نتایجتحلیلفرضیهضریبرگرسیونچندگانه استفادهازآزموناستفادهشد. با نشاندادکهگروهیتکtها

هايفردي،الگوهايذهنی،آرمانمشترک،یادگیريتیمیوقابلیتيسازمانیادگیرندهشاملمیزانپنجمؤلفه

همچنیننتایجضریبهمبستگینشاندادکهبینپنجمؤلفهتفکرسیستم يیکمترازمقدارمتوسطاست.

ييمثبتوجوددارد.نتایجتحلیلرگرسیوننشاندادکهدومؤلفهرابطه،سازمانیادگیرندهبامدیریتدانش

ريقابلقبولنیزبرابرادسطحمعناهايمدیریتدانشهستند.بینیستمیوالگوهايذهنیبهترینپیشتفکرس

 نظرگرفتهشد.در05/0
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مقدمه
بهامهاازایکهمحیطسازماندردنیايپرتالطمکنون

پیچیدگی ویژهو هاي برخوردار تغییراتاي سرعت است،

می سریع سازمانبسیار میباشند، حیاتهایی به توانند

پیرامونوخویشادامهدهند،کهآگاهیبیشتريازمحیط

به آن در موجود عوامل دانشودست به اتکا با و آورند

تغییراتوآگاهی هايکافیهمسازيوهماهنگیکافیبا

فراهم ویژگیآورندتحوالترا از هايهاياساسیسازمان.

شکل برجدید، یادگیريپایهگیريآنها يیادگیرياست.

وها،مهارتدانشمعنايانباشتن،اندیشیدنواستفادهازبه

بهنگرش است؛ پیچیده گروه،گونههاي یا فرد که اي

محیط با فعالی داشسازگاري خود تغییر حال در تههاي

 )ثرون، طی2002باشد  موج با همزمان و اخیر يدهه (.

 فرهنگی؛ و سیاسی اقتصادي، ،اجتماعی تغییرات عظیم

براي را ايگسترده تالش بقايخود، و حفظ براي هاسازمان

سمت به حرکت و پویاغیر هايقالب از شدن خارج

مانی،مفهومیادگیريساز.اندکرده آغاز یادگیرنده هايزمان

وباتأکیدبر(1978نخستینبارتوسطآرگریسوشون)

پشتیبان و شد.تعامالت مطرح گروهی و فردي هاي

یادگیريسازمانیفرایندیافتنخطاهاواشتباهاتورفعو

آنها مشااصالح بینش طریق از که الگوهايست، ترک

می دانشحاصل و آگاهیذهنی و تجربه بر و هايشود

ر و اساسگذشته این بر است. استوار پیشین ،ویدادهاي

بهبودیادگیريسازمانیفرایندياستکهباکسبدانشو

دهد)بهنقلازابوییاردکان،عملکرددرطولزمانرخمی

 غریبی، و باينظریه(.1386اسدي یادگیرنده سازمان

یادگیريسازمانیتکمیلنظریه یادگیريو هايمربوطبه

،سازمانیاستکهدرست.سازمانیادگیرندهشکلگرفتها

طورمستمردرحالتوسعهظرفیتخودجهتآنافرادبه

تحصیلنتایجموردنظرهستند،محلیکهالگوهايتازهفکر

استههاوتمایالتگروهیمحققیابد،خومیپرورشکردن

آموزندکهچگونهبایکدیگرشوندوکارکنانپیوستهمیمی

بگیرن یاد )سنگه، همه1385د یادگیرنده سازمان در ي(.

سازمان و هستند مسایل حل و شناسایی درگیر افراد

موررابهبودهايجدیدبیاموزد،اتواندتجربهوسیلهمیبدین

برتوانایی ارزشاصلیسازمانببخشدو هايخودبیفزاید.

حالییادگیرنده در است؛ مسأله حل سنتیي سازمان که

 )دفت،بدان یابد افزایش کارایی که شده طراحی گونه

به1378  یادگیرنده سازمان (،1993گاروین) دیوید زعم(.

 انتقال و ایجاد در سازمان توانایی و مهارت از است عبارت

 بینش و دانش کارگیريهب براي افراد رفتار واصالح دانش

الوانی نیز1378) جدید.  یادگیرنده سازمان توصیف در (

 در که است سازمانی یادگیرنده کهسازمان است کرده بیان

 متحول را عملکردش و کندمی تغییر آموزد،می زمان طول

 تغییر به قادر که است سازمانی ،سازد.سازمانیادگیرندهمی

اینمی تجربیات از استفاده با تفکراتش و رفتارها  باشد.

 اريبسی هنوز اما برسد، نظرب واضح استبسیار ممکن جمله

 و نیستند حقایق و وقایع تشخیص به قادر هاسازمان از

 یادگیرنده کنند.سازمانمی تکرار رامرتباً نادرست رفتارهاي

سازمان باشد، ممکن دارد احتمال آنچه اندازچشم  است.

 ،نیست دستیابی قابل افراد تک کآموزشت با یادگیرنده

 سازماناست. سازمان کل سطح در یادگیريينتیجه بلکه

 يکلیه یادگیري امکان که است سازمانی ،یادگیرنده

کندمی متحول را خود دائماً و سازندمی فراهم را کارکنان

 بودنبرايبررسیسازمان(.2008)اسمیت، ازنظردارا ها

هايمختلفیمانندمدلهايسازمانیادگیرندهمدلویژگی

ا مارسیکموجود و واتکینز مارکووارت، سنگهگاهه، ست.

بع1385) پنج یادگیرنده سازمان براي نیز است:( قائل د

،آرمانهايذهنیهايشخصی،مدلتسلطفرديیاقابلیت

یادگیريتیمیونگرشسیستمین ظریهسازمانمشترک،

سازمان در مختیادگیرنده ولهاي آموزشی صنعتی، ف،

 دانشگاهتجاري است. شده بهمطرح نیز ازها یکی عنوان

آموزشیوداراهدافهاياثرگذاردرهرجامعهعهدهازمانس

دانشگاه هستند. هرهاپژوهشی در آموزشعالی مراکز و

آوريبودهودرتولید،ايمرکزدانش،یادگیريوفنجامعه

آوريدرپاسخگوییبهنیازهاانتقالواستفادهازدانشوفن

 ریتمدی(.1386وانتظاراتاجتماعوجهاناست)هویدا،

مدیریتکهشاملخلق،عنوانرویکردينودرعلمدانشبه

کارگیريهگذاريوبسازي،انتشار،بهاشتراککسب،ذخیره

تواننددراستقرارمدیریتهايآموزشیمیدانشاست.نظام

پرورشبا آموزشو زیرا بازيکنند، دانشنقشاصلیرا

دانشقا مدیریت فرآیندهاي از خواهاستفاده تادر بود د

کند،انسان تربیت را دانش از غنی رابطـه هایی يزیرا

هايیادگیريوخلـقدانشوجودداردنزدیکیبیـنروش

وازاینطـریقمیتواندنیازهايخودراازحیثاطالعات

نمایند تعریف دقت به و اشتراکگذاشته به و شناسایی

 مدیریتدانشارتقاي1990)هندي، رویکردجامعیک(.

یک ارزشیابی و تسهیم بازیافتن، تسخیر، شناسایی، براي

اینسرمایهيسرمایه است. ياطالعاتیاطالعاتیسازمان

هاباشد)گروهها،اسناد،خطمشیورویهممکناست،داده

 جامعه1999گارتنر، خودمبي(. همراه دانشبه بر تنی

کهبربسترآن،هايمجازيرانهادینهساختهاستواقعیت

پردازد.هاينمادیناطالعاتیبهتعاملمیجریان



 108                                                  حسین پور و همكاران                                                                                 

 13951395بهار بهار   ،،11  ييشمارهشماره  ،،هفتمهفتمسال سال   ،،شاپورشاپور  جنديجندي  آموزشآموزش  يي  توسعهتوسعه  پژوهشیپژوهشی--ي علمیي علمیفصلنامهفصلنامه

ستومعنامفهوممکانوزماندچارتحولمفهومیگشتها

برجسته کارکرد به صنعتنسبت است. شده بهتر گرایی

گرایی،کارسنتیبهکارمبتنیبردانشومشاغلاطالعات

باراطالعاتیو دانشیتحولیافتهاستیديبهمشاغلبا

 ترجمه1990)کاستلزم، همکاري، و عقیلیان (.1375ان،

جریان به مکان و تصویر،زمان سرمایه، از اطالعاتی هاي

آوريشتهوعمیقاًمبتنیبردانشوفنصداونماتبدیلگ

 یادگیرنده،جایگاهوموضوعیتيمفهومجامعهشدهاست.

یکشهرونددرابعاديمرهآموزشودانشرادرزندگیروز

کسبایدالگويآموزشیايمطرحساختهاستکههـرتازه

بایدبیاموزدکه باشـدو داشته العـمريبرايخـود مادام

 )براون، بگیرد یاد مدیریتدانشمستلزم(.2001چگونه

وجودرهبريآگاهومدیریتمشارکتیاستودرفرهنگ

که آموزشی هاي خالقمحیط آنتفکر در انتقادي و

،شود،واینتفکرخالقرزشحاکمتلقیمیهایکامحیط

ایجاد با مدیریتدانشاست. در راهگشا عاملیکلیديو

گیريازالگويمدیریتمراکزآموزشیداناییمحوروبهره

فن و میدانش آموزشی مراکز در اطالعات توانآوري

کیفیت دادوارتقاومطلوبیتخدماتآموزشیراسرعت،

بيبرايتوسعه باید نظامهآن، منديتمامیتغییراتیطور

تدا به منجر نوعی به داناییکه بازسازي یا تعامل و خل

می قرار حمایت و تشویق مورد را امروزهشوند داد.

کههماندانشهاينامشهودومعنويهابهسرمایهسازمان

نگرند.موحیاتیمیعنوانیکعاملمهشوند،بهنامیدهمی

اندوخت به یادگیريهدستیابی بدون سازمانی، دانش هاي

نمیم انجاممکن تحقیقات طبق موانعباشد. از یکی شده

سازمانيعمده در دانش مدیریت فرهنگاستقرار ها،

مهمسازمانیمی از فرهنگیکی بحثتغییر و ترینباشد

ستنوگريباشد)دهايهرنظاممدیریتدانشمیجنبه

 سنگه پیتر دیدگاه تحقیق، این انجام مبناي(.2004جودي،

وي یادگیرنده سازمان مبدع  تحت خود کتاب در است.

 پنج بر مبتنی را یادگیرنده سازمان پنجمینفرمان،" عنوان

اینمی معرفی "بعد قابلیت ابعاد کند. شخصی، هايشامل:

 یادگیري و ذهنی الگوهاي سیستمی،مشترک،تفکر آرمان

 طوربه عوامل این از یک هر اینکه رغمباشند.علیجمعیمی

 براي آنها از کدام هر ولی اند،یافته توسعه وجداگانه مستقل

هر بسیاري اهمیت از دیگري موفقیت  از یک برخوردارند.

 قادر تا بخشندمی سازمانی ساخت به جهتیحیاتی اجزا این

 براي را خود ظرفیت ستمرم طوربه و بگیرد یاد براستی باشد

دهد)زارعی گسترش آرزوها و تمایالت ترینمتعالی دریافتن

(.1381متین،

ایناساس این،بر به پاسخگویی صدد در پژوهشحاضر

هايسازماناساسیاستکهمیزانکاربستمؤلفهپرسش

و کارکنان در پزشکییادگیرنده علوم دانشگاه مدیران

چگونجندي اهواز رابطهشاپور میزان و نوع است؟ يه

مؤلفه یادگیرند؛ سازمان الگوهايقابلیتهاي فردي، هاي

یادگیريتیمیوتفکر آرمانمشترک، سیستمیباذهنی،

است چگونه دانش اساسمدیریت این بر هايفرضیه،؟

پژوهشیزیرتدوینودرمعرضآزمونقراردادهشدند:

هايسازمانفردي)ازمؤلفههايمیزاناستفادهازقابلیت-1

شاپوراهوازباالترومپزشکیجنديیادگیرنده(دردانشگاهعل

ازمتوسطاست.

مؤلفهمیزاناس-2 الگوهايذهنی)از از هايسازمانتفاده

شاپوراهوازباالترنده(دردانشگاهعلومپزشکیجنديیادگیر

ازمتوسطاست.

ا-3 آرمانمشترک)امیزان از مؤلفهستفاده هايسازمانز

شاپوراهوازباالتریجنديیادگیرنده(دردانشگاهعلومپزشک

ازمتوسطاست.

مؤلفهمیزاناس-4 یادگیريتیمی)از از هايسازمانتفاده

شاپوراهوازباالترنده(دردانشگاهعلومپزشکیجنديیادگیر

ازمتوسطاست.

مؤلفهمیزانا-5 سیستمی)از تفکر از هايسازمانستفاده

شاپوراهوازباالترنده(دردانشگاهعلومپزشکیجنديیادگیر

ازمتوسطاست.

قابلیت-6 از مؤلفهبیناستفاده هايسازمانهايفردي)از

 مدیریت با پزشکییادگیرنده( علوم دانشگاه در دانش

يمعناداريوجوددارد.شاپوراهوازرابطهجندي

اس-7 الگوهايبین از مؤلفهتفاده )از سازمانذهنی هاي

دا مدیریت با پزشکییادگیرنده( علوم دانشگاه در نش

يمعناداريوجوددارد.شاپوراهوازرابطهجندي

ا-8 مؤلفهبین )از مشترک آرمان از سازمانستفاده هاي

 مدیریت با پزشکییادگیرنده( علوم دانشگاه در دانش

ددارد.يمعناداريوجوشاپوراهوازرابطهجندي

اس-9 مؤلفهبین )از تیمی یادگیري از سازمانتفاده هاي

 مدیریت با پزشکییادگیرنده( علوم دانشگاه در دانش

يمعناداريوجوددارد.شاپوراهوازرابطهجندي

مؤلفهبینا-10 سیستمی)از تفکر از هايسازمانستفاده

يیادگیرنده(بامدیریتدانشدردانشگاهعلومپزشکیجند

يمعناداريوجوددارد.شاپوراهوازرابطه

مؤل-11  از استفاده یادگیرندهفهبین سازمان هاي

هايفردي،الگوهايذهنی،آرمانمشترک،یادگیري)قابلیت

مدیریت با تفکرسیستمی( علومتیمیو دانشگاه دانشدر

يچندگانهوجوددارد.شاپوراهوازرابطهپزشکیجندي
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 هاروش مواد و
زیرا بوده، کاربردي هدف لحاظ پژوهشاز نوع این

هايسازمانیادگیرندهدبررسیمیزانکاربستمؤلفهدرصد

رابطه مدیریتيو با پزشکیآن علوم دانشگاه دانشدر

باشد.ازلحاظروشاینتحقیق؛شاپوراهوازبوده،میجندي

بوده روشهمبستگی با و آزمایشی( )غیر رازی،توصیفی

کاربستمؤلفه بررسیمیزان بر هايسازمانمحققعالوه

جنديیادگیرند پزشکی علوم دانشگاه در اهوازه شاپور

رابطهبه میزان و نوع تعیین مؤلفهدنبال سازماني هاي

آماريدراینيباشد.جامعهیادگیرندهبامدیریتدانشمی

کلیه شامل ويپژوهش دانشگاکارکنان علوممدیران ه

جندي شاپورپزشکی حدود بر مشتمل نفر800اهواز

مشغولبهکار1394-1393باشد؛کهدرسالتحصیلیمی

باتوجهبهحجمجامعهومسؤ موردنظرويولیتهستند.

نمونه پژوهش ماهیت با توجه با حجم به نفر200اي

ساده تصادفی روش از نمونه انتخاب براي شد. انتخاب

نهایتا در که شد ،ستفاده به180تعداد کارکنان از نفر

آوري،شاملابزارجمعهايپژوهشپاسخدادند.نامهپرسش

براساسمدلپیترسنگهينامهپرسش سازمانیادگیرنده

باشدمدیریتدانشمیينامهازسازمانیادگیرندهوپرسش

پرسش است. متخصصان روایی سازمانينامهداراي

برايسنجشیاد هايفردي)سؤال(،بعدمهارت5گیرنده

چشم6هايذهنی)مدل مشترک)اسؤال(، سؤال(،4نداز

( سیستمی تیمی4تفکر یادگیري و سؤال(4)سؤال(

می توسط که )باشد 2001نیفه شدهطراحی( ساخته و

تعدادسؤ هباشدکسؤالمی24 نامهاالتاینپرسشاست.

مخالفمتاايازکامالًدرجه7یکمقیاسلیکرتبراساس

)کامالً 1موافقم نمره7تا این( پایایی است. گذاريشده

روشآلفايکرونباخ(با2001نیفه)نامهدرپژوهشپرسش

ضریب85/0 نیز حاضر پژوهش در است. شده گزارش

پرسش این برپایایی نامه 91/0ابر براي آنمؤلفه5و ي

دستآمدکهبه87/0و82/0،75/0،80/0،60/0ترتیببه

پرسش این باالي دقت از مینشان ابزارنامه باشد.

 اينامهپرسش پژوهش، این در گیريمدیریتدانشاندازه 

 دانش مدیریت به مربوط بااستفادهازمطالعات که باشدمی

گردیدهاست)خامدا، وینتد مشابه هاينامهپرسش بررسی و

تهیهبه (.1388 سؤمنظور پرسشي بهاالت توجه با نامه

ساختار در اصلی مفاهیم بررسی و شده انجام مطالعات

وهايپیشنهادي،ابتداهرالگيمدیریتدانشونیزمطالعه

مؤلفه از ممکنیک که دانشمهمفهایی مدیریت است

هايمنتخب،مؤلفهاساسباشندتهیهشدندودرنهایتبر

تعیینگزینه بههایی سؤشده پرسشصورت نامهاالت

پرسش این درآمدند. داراي پاسخ25نامه بسته سؤال

مؤمی پرسشلفهباشد. )هاي دانش خلق شامل 7نامه

( دانش تسهیم به6سؤال(، )سؤال(، دانش 5کارگیري

ذخیره )سؤال(، دانش می7سازي اینباشنسؤال( د.

ايازکامالًدرجه5هبراساسیکمقیاسلیکرتنامپرسش

کامالً تا )مخالفم 1موافقم نمره5تا است.( شده گذاري

)پایاییاین (باروشآلفاي1388پرسشنامهتوسطخامدا

  نیز91/0کرونباخ پژوهشحاضر در است. گزارششده

اینپرسش ضریبپایایی برابر کهآدستبه96/0نامه مد

انجامباشد.نامهمینشانازدقتباالياینپرسش پساز

مراحلاداريالزموتعیینحجمنمونه،پژوهشگر،باتوجه

بههدفتحقیقولزومانتخابکارکنانومدیران،باحضور

دانشگا جنديدر پزشکی علوم یک-ه از پس و شاپور

آنکوتاهيمصاحبه از افراد پژوهشبا جهتشرکتدر ها

نفرازبین200آمد.پسازانتخاب،تعدادعملمیتقاضابه

پرسش افراد، قرار هاينامهکل افراد اختیار در مذبور

ومی مراجعه آنها به مجدداً روز چند از پس که گرفت

جمعنامهپرسش میآوها دادنري با پژوهشگر، شدند.

ملالزمجهتتکمیلابزارها،ازآنهاالعتوضیحاتودستور

،هاراتکمیلکنند.درنهایتنامهشدکهپرسشخواستهمی

وبهپژوهشگربرگرداندهشدنامهتکمیلپرسش180تعداد

کهبه اینعنواننمونهاصلیموردبررسیقرارگرفتند. در

هايآمارهاازروشبهمنظورتجزیهوتحلیلداده،پژوهش

 انحرافتوصیفی و میانگین فراوانی، درصد فراوانی، مانند

روش و استاندارد آزمون شامل استنباطی آمار  tهاي

ضریبهمبستگیپیرسونوضریبرگرسیونتک گروهی،

هابااستفادهازاستفادهشدهاست.تجزیهوتحلیلچندگانه

اريدانجامگرفتوسطحمعناSPSSافزارنرم21ویرایش

 نظرگرفتهشدهاست.در05/0هابرايآزمونفرضیه

 ها یافته
انحرافاستا نداردمتغیرسازمانیادگیرندهمیانگینو

میانگینباشد.همچنینمی32/21و55/82ترتیببرابربه

انحراف بهو دانش مدیریت متغیر برابراستاندارد ترتیب

پژوهشیهايباشد.برايآزمونفرضیهمی87/19و52/61

گروهیاستفادهشدکهنتایجدرجدولزیرتکtازآزمون

شود،درگونهکهدرجدولباالمشاهدهمیآمدهاست.همان

قابلیتمؤلفه بهي میانگین فردي درهاي آمده دست

)پژو فرضی میانگین از حاضر به24هش معناداري( طور

گفت،توانمی1يایندرپاسخبهفرضیهکمتراست.بنابر

مؤلفهم از استفاده قابلیتیزان ي دانشگاههاي در فردي

تراستوشاپوراهوازازمتوسطپایینعلومپزشکیجندي

میفرضیه رد نظر مورد )ي t=-85/8شود (.P=001/0و
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میهمان جدولباالمشاهده در که مؤلفهگونه در يشود،

ازدستآمدهدرپژوهشحاضرگینبهالگوهايذهنیمیان

ب(به24میانگینفرضی) نابراینطورمعناداريکمتراست.

فرضیه به پاسخ در ازمی2ي استفاده میزان گفت، توان

مؤلفه الگوهاي پزشکیي علوم دانشگاه در ذهنی

يموردتراستوفرضیهشاپوراهوازازمتوسطپایینجندي

گونهکهدر(.همانP=001/0و t=-85/13شود)نظرردمی

می مشاهده باال درجدول مشترکمؤلفهشود، آرمان ي

هشحاضرازمیانگینفرضیدستآمدهدرپژومیانگینبه

به16) ب( است. کمتر معناداري بهطور پاسخ در نابراین

يآرمانتوانگفت،میزاناستفادهازمؤلفهمی3يفرضیه

پزشک علوم دانشگاه در جنديمشترک اهوی ازشاپور از

پایین فرضیهمتوسط و است میتر رد نظر مورد شودي

(01/5-=t  همانP=001/0و باال(. جدول در که گونه

می مشاهده در میانگینمؤلفهشود، تیمی یادگیري ي

پژوبه در آمده )دست فرضی میانگین از (16هشحاضر

بنابرایندرپاسخبه يضیهبهفرطورمعناداريکمتراست.

تیمیيیادگیريتوانگفت،میزاناستفادهازمؤلفهمی4

جندي پزشکی علوم دانشگاه متوسطدر از اهواز شاپور

وt=-99/2شود)يموردنظرردمیتراستوفرضیهپایین

003/0=Pهمان شود،گونهکهدرجدولباالمشاهدهمی(.

بهمؤلفهدر میانگین سیستمی تفکر آمي دردست ده

( فرضی میانگین با حاضر معناداري16پژوهش تفاوت )

توانگفت،میزانمی5ينابرایندرپاسخبهفرضیهندارد.ب

ستمیدردانشگاهعلومپزشکیيتفکرسیاستفادهازمؤلفه

يموردتراستوفرضیهشاپوراهوازازمتوسطپایینجندي

(.P=17/0و t=-39/0شود)نظرردمی

 یتک گروهی برای مقایسه  tنتایج آزمون  -1 مارهجدول ش

های سازمان یادگیرنده با ی حاضر در مؤلفهمیانگین نمونه

 میانگین فرضی جامعه
تعداد  مؤلفه

 آیتم

میانگین 

 فرضی

میانگین 

 نمونه

انحراف 

 استاندارد

-درجه  tمقدار 

 ی

 آزادی

سطح 

 داریمعنا

قابلیت 

های 

 فردی

6 24 96/18 63/7 85/8- 179 001/0 

الگوهای 

 ذهنی

6 24 59/18 23/5 85/13- 179 001/0 

آرمان 

 مشترک

4 16 17/14 87/4 01/5- 179 001/0 

یادگیری 

 تیمی

4 16 99/14 49/4 99/2- 179 003/0 

تفکر 

 سیستمی

4 16 82/15 85/5 39/0- 179 17/0 

هاينتایجمربوطبهضریبهمبستگیبینمؤلفه2جدول

)مدیریتدانش(رانشانهومتغیرمالکسازمانیادگیرند

يبینمؤلفهدهدکهنشانمی2دهد.مندرجاتجدولمی

مثبتقابلیت همبستگی دانش مدیریت فردي هاي

( دارد فرضیهr=341/0معناداريوجود بنابراین، در6ي(.

 معناداري می>001/0Pسطح بینتأیید همچنین شود.

تدانشهمبستگیمثبتيالگوهايذهنیبامدیریمؤلفه

( دارد r=609/0وجود فرضیه بنابراین، سطح7(. در نیز

بینمؤلفهأت>001/0Pمعناداري نیز، و يییدمیشود.

وجود مثبت دانشهمبستگی مدیریت با مشترک آرمان

نیزدرسطحمعناداري8.بنابراین،فرضیه(r=551/0دارد)

001/0P<يیادگیريلفهییدمیشود.همچنینبینمؤتأ

دارد وجود مثبت همبستگی دانش مدیریت با تیمی

(609/0=r فرضیه بنابراین، معناداري9(. سطح در نیز

001/0P<مؤلفهتأ بین نیز، و شود. می تفکریید ي

دارد وجود مثبت دانشهمبستگی مدیریت با  سیستمی
(551/0=r فرضیه بنابراین، معناداري10(. سطح در نیز

001/0P< ییدمیشود.تأ 

های سازمان ضریب همبستگی بین مؤلفه -2 شماره جدول

 یادگیرنده و متغیر مالک )مدیریت دانش(
 متغیرمالک

 متغیر پیش بین

 مدیریت دانش

r N P 

 001/0 180 341/0 قابلیت های فردی

 001/0 180 466/0 الگوهای ذهنی

 001/0 180 435/0 آرمان مشترک

 001/0 180 364/0 یادگیری تیمی

 001/0 180 586/0 تفکر سیستمی

 به3جدول مربوط چندگانه رگرسیون تحلیل نتایج

مؤلفه تعامل )قابلیتهاي یادگیرنده فردي،سازمان هاي

تفکر و تیمی یادگیري مشترک، آرمان ذهنی، الگوهاي

 مدیریت با پزشکیسیستمی( علوم دانشگاه در دانش

باروشورشاپوراهوازجندي (نشانEnterودهمزمان)را

می دهد. جدول در مندرج اطالعات ضریب3مطابق

پیش متغیرهاي خطی ترکیب براي چندگانه همبستگی

مؤل )قابلیتفهبین یادگیرنده سازمان فردي،هاي هاي

تفکر و تیمی یادگیري مشترک، آرمان ذهنی، الگوهاي

 مدیریت با پزشکیسیستمی( علوم دانشگاه در دانش

استکهدرسطح=622/0MRشاپوراهوازبرابرباجندي

001/0P= واریانسدرصد38معناداراست.بنابراینتقریباً

به دانش مدیریت به پیشوسیلهمربوط متغیرهاي بیني

مربوطبهمتغیرهايپیششود.تبیینمی بینوضریببتا

باتوجهبهآمارهمعنا هايداريآنهانیزقابلمشاهدهاست.

t،بتايمربوطبهمتغیرپیشدهدکهمقدنشانمی بینار

استوسایرفکرجهت مدیریتدانشمعنادار سیستمیبا

معنامؤلفه دارها همچنینبرايتعیینیکمعادلهنیستند.

کوچکپیش از استفاده با مناسب مجموعهبینی يترین
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قوي روشيپیشترینترکیبمتغیرهااحتمالیاز بیناز

.(استفادهشدهاستStepwiseگام)بهیونگامرگرس

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مربوط به تعامل  -3 شماره جدول

دانش در دانشگاه علوم های سازمان یادگیرنده )با مدیریت مؤلفه

 (Enterشاپور اهواز به روش ورود همزمان )پزشکی جندی
 SS Df MS F مدل

p 
RS MR 

 9/21 25/5473 5 27/27366 رگرسیون

001/0 

384/0 622/0 

 03/249 174 59/43332 باقیمانده

 4جدول چندگانه رگرسیون تحلیل بهمربوطنتایج

مؤلفه تعامل )قابلیتهاي یادگیرنده فردي،سازمان هاي

تفکر و تیمی یادگیري مشترک، آرمان ذهنی، الگوهاي

 مدیریت با پزشکیسیستمی( علوم دانشگاه در دانش

اهوازجندي شاپور گام روش با را )به (Stepwiseگام

هماندهنشانمی جدولد. کهدر شده4طور نشانداده

است،طبقنتایجحاصلازتحلیلرگرسیونباروشگامبه

مؤلفه میان از گام، )قابلیتهاي یادگیرنده هايسازمان

و تیمی یادگیري مشترک، آرمان ذهنی، الگوهاي فردي،

نان،ککارمدیریتدانشبینعنوانپیشبهتفکرسیستمی(

-سیستمیوالگوهايذهنیپیشترتیبمتغیرهايتفکربه

میبینی و برايمدیریتدانشهستند یککننده به توان

متغیرپیشمعادلهپیش ترکیبفقطدو بیندستبینیبا

 اساسضریبهمبستـگی این بر برايچندگانهیافتکه

متغیرهايپیشترکیبخطی با وMR=616/0بینبرابر

380/0=RS001/0باشدکهدرسطحمیP<داراست.معنا

بااستفادهازدستآمدهيمقدارضریبتعیینبهبامقایسه

سلسله رگرسیون روش برابر روش=384/0RSمراتبی و

 برابر گام به ترکیبمی=380/0RSگام تواندریافتکه

پیش متغیر ذهنی،دو الگوهاي و سیستمی تفکر بین

بینبرايتبیینواریانسمتغیرهايپیشترینترکیبقوي

باشد.مدیریتدانشکارکنانمی

 

 

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مربوط به  -4 شماره جدول

دانش در دانشگاه های سازمان یادگیرنده با مدیریت تعامل مؤلفه

 (Stepwiseشاپور با روش گام به گام )علوم پزشکی جندی

همبستگی  شاخص آماری

چندگانه 
MR 

ضریب 

 RSتعیین 

 Fنسبت 

 pاحتمال

مقدار  (B)(و ضرایب رگرسیون )

 ثابت

(a) 

 2 1 بینمتغیرهای پیش

=31/93 344/0 586/0 تفکر سیستمی -1
F 

001/0p< 

99/1 = B 

58/0= 

66/9=t 

001/0p= 

- 05/93 

=13/54 380/0 616/0 الگوهای ذهنی -2
F 

001/0p< 

6/1 = B 

47/0= 

8/6=t 

001/0p= 

839/0 = 
B 

221/0= 

18/3=t 

002/0p= 

47/

102 

 

ضرایبغیر ستون به توجه )با عددBاستاندارد و )

( همزمان روشورود به پیشEnterثابت نمره(، يبینی

( دانش 'yمدیریت نمراتبهکارکنان( روي از ترتیب

 آرمانقابلیتمتغیرهاي ذهنی، الگوهاي فردي، هاي

یادگیر سیستممشترک، تفکر و تیمی توسطX)ي )

پذیراست:بینزیرامکانپیشيمعادله

(5X)67/1(+4X)54/0(+3X)50/0+

(2X)61/0(+1X)11/0+43/100 y
’=

(وعددثابتبهBاستاندارد)باتوجهبهستونضرایبغیر

يمدیریتبینینمره(،پیشStepwiseروشگامبهگام)

نمراتمتغیرهايتفکررويترتیبازبهکارکنان('yدانش)

الگوهايذهنی) توسطمعادلهXسیستمیو بینپیشي(

پذیراست:زیرامکان

(2X)83/0(+1X)6/1+47/102 y’=

 گیريبحث و نتیجه
یافته بخش مؤلفهمندرجات در داد نشان يها

يهايفردي،الگوهايذهنی،آرمانمشترک،یادگیرقابلیت

تفکر دسیستمیمیانگینبهتیمیو پژوهشدستآمده ر

به فرضی میانگین با معحاضر است.طور کمتر ناداري

فرضیه بنابراین 1هاي می5تا رد یعنیپژوهش شوند،

مؤلفهتمی از استفاده میزان گفت، سازمانهاوان ي

جنديیادگی پزشکی علوم دانشگاه در ازرنده اهواز شاپور

پایین اسمتوسط )تر سنگه نظر به سازمان1385ت. ،)

بهیادگی افراد استکه جایی تواناییرنده مستمر هايطور

نت خلق براي را افزایشخود هستند آن طالب که ایجی

دهند.می

 B Beta t P متغیرها

 54/0 60/0 04/0 112/0 قابلیت های فردی

 06/0 86/1 16/0 610/0 الگوهای ذهنی

 24/0 16/1 12/0 506/0 آرمان مشترک

 22/0 21/1 12/0 545/0 یادگیری تیمی

 001/0 45/5 49/0 67/1 تفکر سیستمی

 - - - 43/100 مقدار ثابت
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ج الگوهاي که دادهمحلی پرورش تفکر گسترده و دید

اندیشهمی بههايجمعیترویجمیشود، افراد طورشوندو

پیوس میته اتفاق به را آموختن بهچگونگی عبارتآموزند.

،ازطورمستمرمانیادگیرندهسازمانیاستکهبهدیگر،ساز

قابلیت سریع پروش و خلق مطرق برايهاي نیاز ورد

موفقیت به میدستیابی توسعه آتی، سازمانهاي یابد.

یادگیرندهسازمانیکهتمامیقدرتفکري،دانشوتجربه

ربرايایجادتغییراتبهبودمستمربرايتوسعهدسازمانرا

بیگیکند.فقیهیورجباختیارگفتهوبرآنمدیریتمی

کردند:1384) تعریف چنین را یادگیرنده سازمان )

مشارکت» آن در که است سازمانی یادگیرنده، سازمان

هاوفرآیندتغییردائمیبهسويارزشتمامیکارکناندر

و مشترک ایناصول دارد سازمانجود فرصتگونه هايها

مییادگیري فراهم را برايدائمی یادگیري از آورند،

کنند.عملکردفرديرابادستیابیبهاهدافشاناستفادهمی

می پیوند سازمانی پرسشعملکرد رازنند، گفتگو و گري

اشتراکگ براي را کارکنان وتقویتکرده، نظرات ذاردن

م آزاد فلسفهیخطرپذیري یادگیرنده،يگذارند. سازمان

یادگیريدائمیسازمان،باتوجهبهشتابتغییراتمحیطی

ب جهتماندگاريو همچنینزمانیدر قايسازماناست.

بتواندازمی استکه کردکهسازمانیادگیرنده توانادعا

ارتباطدامنه فرآیند بالقوهيطریق تغییررفتارهاي اشرا

بهبو و سازمانداده بخشد. دانشد و یادگیرنده زمانی ها

دستهاندکهاستنباطاتیراازتاریخوتجربیاتخودبآفرین

صورتکاربرديراهنمايرفتارهایشانقرارآوردهوآنهارابه

میدهند. یافته این تبیین کهدر روشی گفت توان

میسازمان مدیریت و شده طراحی کهها طریقی شوند،

ترازهمهراهیکهبهرادتعریفشدهاستومهممشاغلاف

چگونه و کنیم فکر چگونه استکه شده آموخته همگی

-ناتواناییيآورندهوجودتباطبرقرارکنیم،همهوهمهبهار

زمینه عوامليهاياساسیدر از یکی یادگیريهستند.

کردنافرادبههادریادگیريمنحصرسازمانناتوانی

کهافراددریکسازمانتنهاگونهزمانیاناست.بدینشغلش

خود شغل روي کهبر دارند تمایل شوند، متمرکز

مرزهايشغلیخودمحدودکنندورابهخودهايمسؤولیت

کلمسؤ در حاصل نتایج به نسبت کمرنگی بسیار ولیت

حا و احساسمیمجموعه تمامیافراد، کنند.صلعملکرد

عوا از دیگر غیریکی و سیستماتیک غیر نگرش مل،

گربهمسائلاست؛نجامع  متوجهبه نحويکهتقصیررا

انولییتکارمؤکسییاچیزيخارجازخودمانبدانیمومس

گاهنتوانیماقدامشودکههیچرانپذیریم،درنتیجهباعثمی

اهاتمرکزبررويوقایعملکنیم.عالوهبراینبهحلمسائ

دری درازرا تغییرات الگوي اتفاقافتن پشت در که مدت

قادربهفهمسازدوطبیعتمیمزبورنهفتهاست،محروم اً

 تغییرات بلندعلت بود. نخواهیم سازمانمدت این در

بینیاتفاققبلازتوانانجامداد،پیشبهترینکاريکهمی

اماهرگزالعملبهینهاستعکسوقوعودرنتیجهاتخاذ ،

مین بگیریم. فرا را خالقیت بهتوانیم توجه با بنابراین

عنوانسازمانهايماکمتربهازمانسشده،خصوصیاتذکر

کار مییادگیرنده بیشکنند سازمانیو یادگیري روي تر

بتأکیدمی هاينابراینبرايحرکتبهسمتسازمانکنند.

بایستمرزهايسلسلهمراتباختیاراتسنتییادگیرندهمی

ولهايسنتی،مدیریتارشدمسؤشکستهشوددرسازمان

استراتژ تشخیص و مسؤهدایت و بود سازمان ولیتي

برايکلسازمانرابرعهدهداشت.اندیشیدنوعملکردن

کردندوازقشعواملکارايتولیدراایفامیکارکنانتنهان

ايصورتوظیفهملبسیارناچیزيبرخوردارندوبهآزاديع

میع کنند،مل یک در افقی»ولی سازمان کارکنان« به

حالت از سازمانی ساختار و شده داده بیشتري اختیارات

دنبالمیايبیرونآموظیفه کار وحولفرآیندها، شودده

چنینسازمانیحرکتبهسمتیادگیريراآغازکردهاست

اعضايسازماننیازراشناساییکردهواستراتژيبراساس

فعالیتمجم تیموعه میهاي تدوین بههایی که شود

ارائ را خدمت یا محصول میمشتریان بخشه هايکنند.

 خود سازمان وفقمختلف تغییر حال در شرایط با را

حالیمی در و هیچدهند مأموریتاصلیشرکتگاهکه از

نمی درگیرندفاصله بههستندصدد، مستقلکه صورتی

را سازمانبپذیرند.تغییرات ساختاردر از یادگیرنده هاي

فاصله کارکنان و مدیران بین که رسمی و عمودي

درچنینسازمانیساختاراصلیانداختند،خبرينیستمی

هاییازکارکنانتشکیلشود؛تیميتیمتعیینمیوسیلهبه

مشترييشودتامحصوالتوخدماتیرامطابقسلیقهمی

ع هرتولید کار، انجام حین در و کنند صالحرضه گاه

دهند.همچنین،مندرجاتبخشدانستندتغییراتیراانجام

يقابلیتهايفردي،الگوهايهانشانداد،بینمؤلفهیافته

یادگیريتیمیوتفکرسیستمیبا آرمانمشترک، ذهنی،

همبستگی دانش مدیریت بنابراینبا دارد. وجود مثبت

یهفرض می10تا6هاي باپژوهشتأیید یافته این شوند.

)پژوهش یانگ)1999هايروزنگارتن و الینجر ،)2000،)

لین)2003آلبرخت) (،2002هولوزکی) اکمان2004(، ،)

وارد)2006(،کانگاس)2005(،هال)2004) ،)2006،)

( )2006بریو جرج وارن چی شاهایی2008(، انواريو ،)

کین2009) اسکاین ،)( همکارانش آتاک2009و ،)

ست.درتبییننتایجهمخوانا (1379(،امیرخانی)2010)
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می یافته ایناین سازمانتوان که، داشت اظهار هايگونه

ايباطراحیاصولیونهبرطورفعاالنهیادگیرندهواقعیبه

مدیریت را یادگیري فرآیند تصادف و شانس مبناي

هايیادگیرندهمدیریتفرآیندیادگیريراکنند.سازمانمی

لهدهند:حلمسأتعمدهزیرانجاممیازطریقپنجفعالی

سیستماتیک طریق شیوهبه با کردن نوینهاآزمایش ي

استفاده سازمانمورد دیگر مؤي و سریع انتقال و ثرها،

ندهاییيوفرآیهادرپیکرهسازمانباایجادسیستمدانش

اینفعالیت از پشتیبانیبهکه درها را آنها و عملآوردند

روز عملیات سازمانبافت کنند، نهادینه سازمان هامره

یادگیريمی اثرتوانند با بیشتريمدیریتکنند.را بخشی

ادگیرندهکهدرپژوهشحاضرهايسازمانییکیازمؤلفه

دارابطه مدیریت با مثبتی تفکري از استفاده نشداشته،

اس زیربناییسیستمی و نخستین فعالیت این ترینت.

تفکر فعالیتبرايمدیریتفرآیندیادگیريسازمانیاست.

ايازدانش،وسیستمیشاملیکچهارچوبادراکی،بدنه

اند.هايزیاديتوسعهیافتهابزارهاییاستکهدرطولسال

ولیااگرچها حسبیکسیستمگرافرادبربزارهاجدیدند،

می سریع یادگیري به قادر کنند تفکرفکر افراد شوند.

ا در را بهسیستمی سازمان نیروهاي مجموعه کاررزیابی

درمی افراد بهگیرند. سیستمی بهتفکر رسیدگی جاي

ازجزئیات مسیرتفکرشانرا جزئیاتیکوضعیت،معموالً

بهسويپویاییتغییرجهتمی ایجاددهند. به اینمنجر

درهرشودتاشاهدروابطمتقابلیکتواناییبرايافرادمی

دياجازهفکرکردنطورعملکروضعیتیباشندوبهآنهابه

بهمی با بردهد. سیستمی تفکر بهبودکارگیريدیدگاه اي

به عملی کمتر میفرایندها، صورت نامنظم وطور گیرد

نتیجه رسیدن حداکثر به آن سازمي هايانامتیازات

مؤلفه دیگر از است. رابطهیادگیرنده بايهاییکه مثبتی

در استفادهازیادگیريتیمیاست. مدیریتدانشداشته،

 نکته این به توجه یافته این کهتبیین استکه ضروري

به تیمی آموزشگروهییادگیري از متفاوت اساسی طور

یاد ایننوع ملچیزيبیشازگیريشااستبراياینکه،

ست.یادگیريتیمیبریادگیريهايگروهیاکسبمهارت

ایدهمدخود آزاد جریان و خالقیت دارد.یریتی، تأکید ها

تضم موفق، تیمی یادگیري میسیستم تیمین که هاکند

انبههادرسازمشانراباسایرگروهمنفیومثبتتجربیات

دفکريشرکترجديرشطواشتراکگذاشتهدرنتیجهبه

ارتقامی کهیکتیمبخوبیدرحالیادگیريدهدزمانیرا

فوق نتایج گروهی اعضاي تنها نه کسبالعادهاست، اي

بلکهاعضايفردينیزپیشرفتآنهابیشازحالت،کنندمی

ايوبهمپیوستهگیرد.یکتیمکامالًوظیفهقبلسرعتمی

یشبیشازکارکردنانفراديکارهارسانیقابلیتبهانجام

تک اعضايتیممیو خلقراهتازياست. هايحلتوانندبا

نوآوري و اهدافباالتر، دستیابیبه ترهايبرجستهبیشتر،

دریافتز جی اِن شوند. تیممانیمطرح باکه کار واقعاً ها

می را نتایجیکدیگر آوردن وجود به قادر آنها آموزند،

(نیز2005موسی)هايموريو.یافتهايهستندالعادهفوق

هايکند.همچنیناستفادهازقابلیتایننتیجهراتأییدمی

پیشبرفرديتأ مهمیدر چنینثیر مدیریتدانشدارد. د

؛گیرندهافقطازطریقافرادیادمیکه:سازماندهدنظرمی

فرد یادگیري راگرچه سازمانی یادگیري تضمیني،

امانمی نمیکند، رخ سازمانی یادگیري آن .دهدبدون

برا فرد تعهد و توانایی اساسیبنابراین عامل یادگیري، ي

فرصت یادگیريهااست. شامل فردي یادگیري ي

کمکخود به یادگیري و همکاران از یادگیري مدیریتی،

 روزانه، کاري تجربیات دکامپیوتر، تخصصی روظایف

بصیرتپروژه و قابلیتها و تسلط هايهايشخصیاست.

عبارت بهشخصی فرد آن طی که نظامی از صورتاست

دیدگاه روشنمستمر را خود شخصی عمیقهاي و ترتر

میمی متمرکز را خود توان و انرژي ونماید، صبر کند،

هاینکهواقعیاتراخردهدوباألدباريخودراگسترشمیبر

بیمنص و درفانه تسلطمیغرض تعریفی، چنین با یابد.

سازمانتوانایی اساسیدر ارکان هايهايشخصییکیاز

آرمانیادگیرن باالخره نهایت، در است. هايمشترکدرده

میسازمان ترویجها و تشویق فرایندهاي طریق از تواند

برقراريارتباط اتخاذیکبصیرتفردي، وکسبحمایت،

زاداندازدرونعنوانفراینديمستمر،امتزاجچشمبصیرتبه

اندازهايمثبتولشدنمیانچشمزادوتمایزقایوبرون

مدیریتدانششود. یادگیريو مطابقمنفیباعثبهبود

یافته بخش اطالعات چندگانه همبستگی ضریب برايها،

پیش متغیرهاي خطی مؤلترکیب سازمانفهبین هاي

)قاب آرمانلیتیادگیرنده ذهنی، الگوهاي فردي، هاي

مدیریت با سیستمی( تفکر و تیمی یادگیري مشترک،

پزشکیجندي علوم دانشگاه بادانشدر برابر اهواز شاپور

622/0MR=001/0استکهدرسطحP=داراست.معنا

واریانسمربوطبهمدیریتدانشدرصد38بنابراینتقریباً

پیشوسیلهبه متغیرهاي میبیي تبیین بتاشود.ن ضریب

پیش متغیرهاي به معنامربوط و قابلبین نیز آنها داري

با رگرسیون تحلیل از حاصل نتایج طبق است. مشاهده

مؤل میان از گام، به گام یادگیرندهفهروش سازمان هاي

مشترک،)قابلیت آرمان ذهنی، الگوهاي فردي، هاي

به سیستمی( تفکر و تیمی یادگیري بینپیشعنوان

سیستمیترتیبمتغیرهايتفکرمدیریتدانشکارکنان،به
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پیش ذهنی الگوهاي دانشيکنندهبینیو مدیریت براي

بینیباترکیبفقطپیشيتوانبهیکمعادلههستندومی

پیش متغیر یافت.دو دست ایبین تبیین ودر نتیجه ن

توانيتفکرسیستمیوالگوهايذهنیمیاهمیتدومؤلفه

تروبرايگفت:تفکرسیستمیبرايساختنالگوهايروشن

سیستم تغییر چگونگی بهفهمیدن یکها مؤثر طور

می جی)چهارچوبمفهومیارائه اِن این2004دهد. به )

دار ذهنیاشاره مسیر در سیستمی تفکر که حرکتد

ومی علت متقابل، روابط دیدن به قادر را آن که کند

میزنجیره تأثیر فرایندهايهاي دیدن به نسبت و کند،

لحظه تصاویر و میتغییر بیناتر وینیارداي و النهام شود.

جنبه2005) یک که معتقدند فرایند( از کلیدي ي

همچنیندرچرخه،سیستمی يیادگیريسیستمیاست.

اهمیتا با ازلگوهايذهنیمیرابطه بسیاري گفت: توان

ایده بهترین که نگرشها عامحاوي و نوآوريها درل ها

به هستند، مدلسازمان با ذاتی تعارض ذهنیدلیل هاي

نمی را جدي طرح عرصه و مجال هیچگاه یابند.غالب،

هايیادگیرندهبایدمهارتنمایانساختنورهبرانسازمان

مدل زدن رویهمحک برانگیختن بدون ذهنی هايهاي

کندکهکیدمی،سنگهتأابطهدفاعیرابیاموزند.درهمینر

اصلکارکردنباالگوهايذهنی،ازطریقبررسیتصورات

نحوه یادگیري ازدرونی، درونی تصورات آشکارسازي ي

جهت رساندنوحفظآنها بهظهور نهایتبا ودر جهان،

می آغاز موشکافانه، مدلبررسی شاملشود. ذهنی هاي

استکهتحقیقوتفحصوايآموزندهتواناییانجاممحاوره

موقعیتیکهافرادتفکرشانراسازد،پشتیبانیرامتعادلمی

میبه اثربخشارائه نسبتبهطور را باز یکتفکر و کنند

متغیرهايتفکرسیستمی.کنندنفوذهايدیگرانکسبمی

پی بهترین ذهنی الگوهاي دانشبینشو مدیریت هاي

جامعهمحدویتهستند. هاي نمونهيآماري حجم يو

می مشکل حدودي تا را نتایج تعمیم سازد.پژوهش،

پژوهش یک حاضر پژوهش اینکه به توجه با همچنین،

استنباط عدم محدودیت با حاضر تحقیق است، توصیفی

است.رابطه مواجه معلولی و علت نتایجي به توجه با

 پیشنهاد حاضر موردپژوهش در بیشتر پژوهش انجام

املرشدسازمانیادگیرندهدردانشگاهمذکورشناساییعو

پژوهش در همچنین، است. دیگرمدنظر وضعیت،هاي

هم با غیردولتی و دولتی نهادهاي در یادگیرنده سازمان

مقایسهشوند.







 تشكر و قدردانی
کلیه علومياز دانشگاه مدیران و پزشکیکارکنان

داشتنجندي همکاري پژوهشگر با که قدردانیشاپور د،

شود.می
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Abstract: The purpose of this study was to investigate the relationship between rate of 

dimensions of learning organization with knowledge management in personnel’s and managers. 

The population was all of personnel’s and managers at Ahvaz Jundishapur University of Medical 

Sciences (AJUMS). The sample population consisted of 180 personnel’s and managers; they 

were selected through simple random sampling; and the used scales were included Learning 

Organization questionnaire and Knowledge Management questionnaire. The method of research 

was a correlation method. The data were also analyzed by using  one sample t-test, Pearson 

coefficient correlation, and Multivariable Regression. The results showed that five dimensions 

consist of personal mastery, mental models, building shared vision, team learning and systems 

thinking were lower than the average. In addition, the result indicated the significant positive 

relation existed between these five dimensions with knowledge management. Moreover, the 

stepwise regression indicated that system thinking and mental models were the proper independent 

variables of knowledge management that was a dependent variable.  
 

Keywords: Llearning Organization, Knowledge Management, Personnel’s and Managers, Ahvaz 

Jundishapur University of Medical Sciences (AJUMS) 
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