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Abstract 
Purpose: the purpose of this study is to provide a strategic model for the transformation of 

university libraries into learning organizations  

Methodology: The research is of applied type and has been done by mixed exploratory 

method (qualitative and quantitative). The statistical population of the qualitative section included 
15 experts in the information science and knowledge field. The statistical population of the 

quantitative section is all staff of the libraries of the Islamic Azad University in Iran. The data 

collection tools were a semi-structured Delphi questionnaire in the qualitative section and a 
researcher-made questionnaire with 39 items extracted from the fuzzy Delphi process in the 

quantitative section. To present the research model in the quantitative section, confirmatory factor 

analysis and structural equation modeling techniques have been used by PLS software. 
Findings: The factor loadings of the indicators of the strategic model of the transformation 

of the libraries of the Islamic Azad University into a learning organization were all above the 

acceptable range (0.6), which indicated the effectiveness of the indicators in the formation of the 
components of the model. The value of AVE was Cronbach's alpha coefficient and the 

combined reliability was 0.5, so all the criteria in the latent variables of the research were within 

an acceptable range. The appropriateness of the fit of the research component measurement 
models was confirmed with 99% confidence. The results of the t-test in the quantitative part 

showed that there is a significant difference between the desired situation and the current 

situation in all components of the transformation of Islamic Azad University libraries into 
learning organizations and the current situation is lower than average. 

Conclusion: According to the appropriate fit, the model of transformation of Islamic Azad 

University libraries into learning organizations presents the components of continuous learning, 
group learning, empowerment, strategic leadership, questioning and dialogue, systematic 

thinking, and systems integration. 

Keywords: University Libraries, Learning Organizations, Islamic Azad University, 

Organizational Learning. 
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 . مقدمه1

، سازمانی است که با استفاده از ساختار و استراتژی، امکان 1منظور از سازمان یادگیرنده
نوع سازمان توانایی  سازد. این مداوم خود را متحول می طور  بهیادگیری برای اعضاء را فراهم کرده و 

کند که  ایجاد، کسب و انتقال دانش را دارد. سازمان یادگیرنده رفتارهای خود را طوری تعدیل می
توان به فشارهای  ها، می های جدید باشند. از دالیل مهم در توسعه سازمان کننده دیدگاه منعکس

 وکار اشاره نمود کسب قابتیرماندن در فضای  ها برای و تالش آن مدرن وارده بر آنها در دنیای
 .(2،5115)اوکیف

مند، سازمان یادگیرنده سازمانی است که با قدرت و به صورت جمعی یاد  در تعریفی نظام
دهد که بتواند به بهترین شکل، اطالعات را  گیرد. این نوع سازمان دائمًا خود را طوری تغییر می می

ه متشکل از گروهی است که فرایند یادگیری، نیاز گردآوری و از آن استفاده کند. سازمان یادگیرند
کید بر آموختن، چگونه آموختن و جذب و نشر دانش،  کارکنانهمیشگی  تلقی شده و ضمن تأ

ها در  شود و تمامی این دانش نسبت به تولید اطالعات و دانش جدید و مورد نیاز نیز پرداخته می
 (.0315ند )مشبکی و زارعی، شو رفتار و عملکرد کارکنان آن سازمان، متجلی می

تر،  پذیرتر، سفارشی و سریع ( ضمن اشاره به ضرورت یادگیری نوین و انعطاف5110) 3ویل من
انجام کار، هنوز روشی برای انجام بهتر امور و ایجاد سرعت و اثربخشی در   معتقد است در شیوه

 طور  بهحیاتی تبدیل شده، بلکه رو، یادگیری نه تنها به یک فرآیند  ها وجود ندارد. از این تفاوت
 (. 0382، 4شود )مارکوآرت استراتژیک و به صورت عملیاتی و واقعی در کار پیگیری می

سه عنصر اصلی در ساخت یک سازمان یادگیرنده شامل: محتوا، مدیریت و سنجش است. 
گذاشته و را کنار  گرایانه آرمان ریزی این نوع سازمان باید نگاه مدیران و محققان برای پی

های سازمان را مو به مو بسنجند. میزان محتوای ارائه شده به کارکنان و مقدار دریافتی توسط  فعالیت
(. اولین محتوایی که تمامی کارکنان در همه 5،0111مستمر پیگیری شود )سنگه طور  بهایشان باید 

حل مشکل در تمامی  مند است. این نوع روش سطوح باید بیاموزند، نحوه حل مشکل به شیوه نظام
                                                           

1. Learning Organization 

2. O’Keefe 
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4. Marquardt  
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مستقل قادر به  طور  بهی که تمامی واحدها طور  بهسطوح یادگیری، باید تمرین و به کار بسته شود، 
سازمان یادگیرنده ( 5113) 2واتکینز و مارسیک (.0113، 1گیری از آن باشند )گاروین انجام و بهره

گذارد و از آن برای  به اشتراک میگیرند که دانش را کسب کرده و  عنوان سازمانی در نظر می را به
نماید و  رو شدن با تحوالت محیطی نیاز دارد، استفاده می تغییر طریقی که سازمان برای روبه

فرایندی است که یادگیری مستمر را در سطوح فردی، گروهی و سازمانی برای اصالح کردن، بهبود 
زمان جهت مقابله با تغییراتی که انتقال بخشیدن و تعدیل نمودن رفتار و تأثیر مثبت روی توانایی سا

 (.0387 ،یتیعنا) کندمی آورده، ایجادتکنولوژی به وجود 
های  های متعدد و غیرقابل انکار مسئله سازمان یادگیرنده، همچنین وجود دیدگاه ویژگی

هایی در حوزه بررسی و ارزیابی این  های یادگیرنده موجب بروز چالش مختلف در زمینه سازمان
های  ی که بررسی وضعیت مولفهطور  بهله در مراکز دانشگاهی، آموزشی و پژوهشی شده است. مسأ

های اخیر توسط  های مختلف از جمله مسائلی است که در سال سازمان یادگیرنده در دانشگاه
ها و الگوهای مختلف موجود در این حوزه، مورد  پژوهشگران داخلی و خارجی با استفاده از نظریه

 رار گرفته است. پژوهش ق
کنند.  آن را ثابت فرض  یها دهیط و پدیتوانند مح ها نمی هستیم که دانشگاه یطیاکنون در شرا

را بررسی،  یدرون و برون سازمان یتواند محتوا ینم یوه سّنتیت دانشگاهی به شیرین نگاه، مدیدر ا
لگویی جدید نیاز دارند د، لذا برای کنار آمدن با چنین مشکالتی، به ایو کنترل نما ینیب شیپ

های آموزشی  ها و نظام (. شکوفایی انسان یادگیرنده با سرنوشت دانشگاه28ص ،0381زاده،  )ایران
اند که راهکارهای قدیم و مبتنی بر فرض ثبات و پایداری  ها دریافته پیوندی عمیق دارد. دانشگاه

اری نخواهند کرد. دنیای جدید با های اساسی و نو شونده ی تیها، آنها را در انجام مسئول پدیده
هایی است که در شأن و جایگاه نظام نوین جهانی  های گوناگون، نیازمند دانشگاه تحول در حوزه

های مدیریتی باشند. برای رسیدن به این مهم بایستی  بوده و خواهان تغییر در آموزش سّنتی و شیوه
 (.3ص ،0383، یکرد )قدمگاه های یادگیرنده ایجاد هایی با عنوان دانشگاه دانشگاه

ها به  ناپذیر دانشگاه و عامل مهمی در ساختار دانشگاه ها بخش جدایی در این میان کتابخانه
روند. در ایجاد و توسعه یک کتابخانه دانشگاهی، همواره بر نقش و عملکرد کتابخانه به  شمار می
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2. Watkins & Marsik 
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تکامل یافته، تاکید شده است. شدت و به عنوان نتیجه یک واقعیت اجتماعی، اقتصادی و فناوری 
ان، بلکه در شهرت آنها در پرداختن به یاد دانشجویها نه در شمار ز امروزه، اعتبار و عظمت دانشگاه

ز خود به ابزار پژوهش، از یك دانشگاه در گرو تجهیق یشرفت دانش است. توفیامر پژوهش و پ
 (.0381و عباسی، است )پریرخ  یغن یها مجهز و کتابخانه یها شگاهیجمله آزما

حفظ، اشاعه و  یعنیدانشگاه  یها ل به هدفینیز ن یس کتابخانه دانشگاهیاساسًا هدف از تأس
رد و یگ یدانشگاه شکل م یها آن هماهنگ با هدف یها رو، هدف نیدانش است و از ا یارتقا
ان یدانشجو استادان و یو پژوهش یآموزش یازهایبا ن یمین نهاد ارتباط مستقیشود. ا یدار م یمعن

دانشگاه است. فراهم ساختن  یو پژوهش یآموزش یها ت از برنامهیآن حما یدارد و هدف اساس
 یها برنامه یان، خدمت به استادان در امر انتقال دانش، اعتالیدانشجو یلیشرفت تحصیامکان پ
 است.  یکتابخانه دانشگاه یها شرفته، از رسالتیو مطالعات پ یپژوهش

های دانشگاهی در ایران است. به لحاظ  ترین مجموعه می یکی از بزرگدانشگاه آزاد اسال
ترین مراکز آموزشی و پژوهشی در ایران و جهان  وسعت و تعداد دانشجو، این دانشگاه یکی از بزرگ

تأسیس شد و امروزه در بسیاری از  0310باشد. دانشگاه آزاد اسالمی در اردیبهشت سال  می
های دانشگاهی  واحد آنها، کتابخانه021و یا مراکز آموزشی است و در شهرهای ایران دارای واحد 

های دانشگاه  با اهداف و وظایف مشخص، مشغول ارائه خدمات هستند )سامانه یکپارچه کتابخانه
 (. 0311آزاد اسالمی، 

ل های دانشگاه آزاد اسالمی اجازه نخواهد داد که در مقاب مسلمًا محیط متغیر امروز، به کتابخانه
های رقبای دانشگاهی خود، به صورت سّنتی و  ها و فناوری ها، توانایی فشارهای ناشی از مهارت

ها  تواند به این کتابخانه تر از رقبا، میهمیشگی اداره شوند. بسترسازی یادگیری و آموزش سریع
یری سازمانی، تر و بهتر گام بردارند. بنابراین، گرایش به سمت یادگکمک کند تا نسبت به آنها سریع

 ها است. اساس بقاء و بهبود عملکرد سازمانی در این کتابخانه
های های دانشگاه آزاد اسالمی با تغییر تمرکز از محیط رود کتابخانه در حال حاضر انتظار می

سازی اطالعات، در وهله اول به شرکای فعال دانشجویان و سپس اعضای  آوری و ذخیره جمع
آموزشی تبدیل شوند که بر پایه دیدگاه حمایت از نیازهای یادگیری هیات علمی در این سفر 

یکپارچه نسل فناوری دیجیتال و جامعه اطالعاتی، ساخته شده است. برای رسیدن به این هدف، 
مفهومی،  یبسیاری از واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی، قباًل مدل مشترک یادگیری را که شامل طراح

و خدمات پشتیبانی باشد، تصویب کرده بودند. با این حال، آموزش مجدد، تدارک منابع 
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سازی فرایند انتقال از یک کتابخانه دانشگاهی سّنتی به یک مدل یادگیری  ریزی و پیاده برنامه
تر دانشگاه آزاد اسالمی یک چالش  امروزی، پیشرفته و رایج، برای بسیاری از واحدهای کوچک

هایی است که منجر به  ن مسیر، شناسایی استراتژیجدی است. کلید تحول و موفقیت در ای
سازی یک شیوه یادگیری مولد و پرطرفدار شده و باعث شود تا انگیزه دانشجویان  ریزی و پیاده برنامه

های اطالعاتی و کارگیری تفکر انتقادی و یادگیری خالقانه در محیط و اساتید این دانشگاه برای به
 و در آن مشارکت کنند.غنی از فناوری، افزایش یافته 

گاهی از شکل های دانشگاه آزاد  یادگیرنده در تبدیل کتابخانه  گیری فرآیند ساختار سازمان با آ
های نوین یادگیرنده، در این پژوهش ابتدا به کشف  های سّنتی به سازمان اسالمی از کتابخانه

های موجود سازمان  مدلهایی که از مرور منابع پیشین و با تکیه بر نظریات و  گویه -مولفه
های دانشگاه آزاد اسالمی همخوان باشند، پرداخته شده است. سپس فرایند  یادگیرنده، که با ویژگی

ها یا  . از مولفهسازی با استفاده از روش دلفی فازی به اجماع نظری خبرگان استناد گردید فازی
، شوشانا 2، جک ولش1دراکرهای مدیریت و سازمان یادگیرنده پیتر اصول مورد توجه در تئوری

مشخص با خصوصیات دانشگاه آزاد اسالمی  طور  بهو پیتر سنگه، آنچه  4، چارلز هندی3زابلوف
 باشد، شامل: همخوانی داشته، در قالب هفت اصل یا مولفه می

تاکید دارد هر محیطی، بالقوه یک محیط یادگیری است و در نتیجه ( یادگیری مداوم که 0
تواند  الزامًا جایگاه انحصاری تعلیم و تربیت نبوده و ابزارهایی مانند کتابخانه میفضاهای آموزشی، 

  فرایند یادگیری را به شکل مستمر تکمیل کند.
نوعی فرآیند یادگیری است که طی آن ظرفیت اعضاء ( مقوله دیگر یادگیری گروهی بوده که 5

ز آن چیزی خواهد بود که همگان واقعًا شود که نتایج حاصل ا ای همسو می یافته و به گونه توسعه 
اند. به تعبیری دیگر، یادگیری گروهی توانایی یک سازمان در کسب بصیرت از  طالب آن بوده

ها، الگوها و...( و ایجاد تغییر در چگونگی عملکرد خود  تجارب خود و دیگران )افراد، گروه
 ؛براساس بصیرت جدید است

                                                           

1. Peter Drucker 
2. Jack Welch 

3. Shushana Zablov 

4. Charles Hindi  
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مولفه مستخرج از اجماع نظرات خبرگان است، بدین معنا  توانمندسازی یا توانمندی دیگر( 3
های خود استفاده کنند، به نحوی که منافع خود و  ها و مهارت سازد تا از ظرفیت که افراد را قادر می

 سازمان را تحقق بخشند.
فرایندهای مدیریت است، به شکلی که  نوعی از که راهبردی بوده ( مولفه بعدی رهبری0

 یر بر کارکنان در راستای رسیدن به هدف مشترکی تالش کنند.مدیران با تاث

های اصلی در سازمان یادگیرنده است و کارکنان با  گو نیز یکی از مولفه ( پژوهش و گفت2
رعایت این اصل ضمن پرسشگری در موضوعات خاص و گفتگو با سایرین درباره آن موضوع، 

 کنند. اهداف سازمانی را پیگیری می

گرا یا سیستمی از الزامات تحقق سازمان یادگیرنده است، بدین معنا که کارکنان  م( تفکر نظا1
نباید تصور کنند که جدا از سازمان هستند، بلکه بایستی خود را پیوسته و مرتبط با کل سازمان 
بدانند. نباید همواره مشکالت را به مسائل خارج از سازمان ارتباط دهند و درک کنند که چگونه 

 شود. لکرد ایشان منجر به بروز مشکالت میگاهی عم

های فناوری اطالعات سطوح پایین  بوده که به معنای ادغام نظام ها ( مقوله دیگر ادغام سیستم7
های  های سطوح باال و کمک به کارکنان برای شناسایی محیط و هماهنگ کردن فعالیت با سیستم

ها و نیز انجام  ای انتقال، تبادل دانش، تجربههایشان براساس آن و به بهترین شکل است، تا زمینه
ها در فرایند دلفی فازی بواسطه اجماع نظری خبرگان،  کارها در محیط، فراهم شود. این مولفه

های حاصل از  سپس با استفاده از یافتهآمایی ساختاریافته، استفاده شد.  کشف و سپس در داده
های دانشگاه آزاد  کارکنان و مدیران کتابخانهارزیابی وضعیت از طریق نظرسنجی ساختاریافته 

های دانشگاه آزاد اسالمی به سازمان یادگیرنده،  اسالمی، برای تقویت ساختار موجود کتابخانه
راهکارهای مؤثری ارائه شده است. در نهایت با توجه به آنچه گفته شد، این پژوهش تالش دارد تا 

های دانشگاه آزاد اسالمی  ناسب برای تبدیل کتابخانهبه این پرسش پاسخ دهد که الگوی راهبردی م
 های یادگیرنده در هزاره سوم، چیست؟ به سازمان

های فعلی در مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی به  در بررسی ضرورت تبدیل کتابخانه
های  رود که کتابخانه هایی با قابلیت سازمان یادگیرنده، باید توجه داشت که انتظار می کتابخانه

ها  دهیا یریکارگ به یکه آنها برا ین معنیمحور باشند. به ا دانش یها مروزی، مدرن و از نوع سازمانا
 یریادگیت یت، خلق قابلیریت مدی، مسئولیاند. در نظم نوین جهان شده یو اطالعات طراح

ست از آن ا یرنده ناشیادگی  یها های دانشگاهی به سازمان ل کتابخانهیاست. اهمیت تبد یسازمان
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به دانش و  یشتریاز بیها ن ، سازمانیهای سازمان طینان در جّو و محیش عدم اطمیل افزایدل  که به
گاه ق دهند. از یتطب یطیر و تحوالت محییدارند تا بتوانند خود را با تغ یطیگسترده از عوامل مح یآ

ه نشان خواهد داد آنجا که سازمان یادگیرنده ارتباط مستقیمی با مدیریت سازمان دارد، این مطالع
ریزی دقیق برای ایجاد تغییر، شناسایی و تعیین عواملی که بر روند تغییرات از محیط  که چرا برنامه

های دانشگاه آزاد اسالمی به سوی یک سازمان یادگیرنده تأثیرگذار بوده،  سّنتی در کتابخانه اطالعاتی
 ضروری است.

هایی که هنوز به شیوه  محور و کتابخانه های ماشین در اهمیت و فواید احتمالی گذار از کتابخانه
های  کنند، به سمت کتابخانه سّنتی در مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی خدمات خود را عرضه می

های  توان گفت که توجه به مقوله مدار امروزی با تاکید بر سازمان یادگیرنده، می پیشرفته و مشتری
های مختلف  تواند منجر به موفقیت پروژه ها می انشگاهاکتشافی حاصل از نظرسنجی خبرگان در د

آموزشی، پژوهشی و نیز بهبود سطوح کّمی و کیفی خدمات در تمامی سطوح شود که در آن 
های  توان امیدوار بود که تبدیل کتابخانه کتابخانه نقش محوری خواهد داشت. در نهایت، می

و عملکرد دانشگاه آزاد اسالمی به صورت  وکار دانشگاهی به سازمان یادگیرنده بر بهبود کسب
چرا که با عنایت به مشکالت عدیده دانشگاه آزاد اسالمی در خصوص . مستمر تاثیرگذار باشد

جذب دانشجو و به دنبال آن جذب منابع مالی برای دوام و قوام سیستم، الزم است از وضعیت 
 ای رخ دهد. فعلی به وضعیت مطلوب، تغییرات گسترده

هایی است که با مرور منابع  گویه -ترین دستاوردهای پژوهش حاضر کشف مولفه از مهم
های موجود سازمان یادگیرنده، توسط خبرگان استخراج گردیده و  پیشین و با تکیه بر نظریات و مدل

. های دانشگاه آزاد اسالمی به سازمان یادگیرنده، بر آنها تاکید شده است در مسیر تبدیل کتابخانه
رود با اجرای راهبردهای پیشنهادی منتج از  های سازمان یادگیرنده، انتظار می نظریهبراساس 

های دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سازمانی این  ها، کتابخانه یافته
بر بودن(  از همسویی دانش )با وجود هزینه و زمان دانشگاه، همچنین دستیابی به سطوح باالتری

آل خود در حرکت از مسیر سّنتی  ای و زمانی ایده ای بر دستیابی به اهداف هزینه یر مثبت فزایندهتأث
های سّنتی دانشگاهی در مجموعه  ، داشته باشد. تبدیل کتابخانه50به سازمان یادگیرنده قرن 

بدنه سازمانی تواند منجر به فرایند یادگیری مستمر در  دانشگاه آزاد اسالمی، به سازمان یادگیرنده می
دانشگاه و در نتیجه، انتقال آن به جامعه دانشجویان شود. اجرای فرایند یادگیری گروهی سبب 

های دیگران نیز  خواهد شد تا دانشگاه آزاد اسالمی عالوه بر استفاده از تجربیات خود، به تجربه
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د. کتابداران با توجه نموده و مسیر تعالی سازمانی را با نگرش و بصیرتی همواره جدید طی کن
های ذهنی خود و  وشنود در خصوص موضوعات جدید، امکان ارتقای داشته پرسشگری و گفت

انتقال آن به جامعه کاربران را خواهند داشت. تفکر سیستمی به کتابداران خواهد آموخت که همواره 
عملکرد بخشی از بدنه نظام دانشگاهی هستند و فرض جدایی هر یک از آنها باعث اختالل در 

های سطح باال و پایین فناوری  های پژوهش راهبردهایی برای ادغام سیستم سیستم خواهد شد. یافته
خدمات آموزشی و پژوهشی خواهد داشت و باعث انتقال  کننده  اطالعات در تمامی واحدهای ارائه

می خواهد دانش و تجربه در سطح مورد انتظار هم در داخل و هم در خارج از دانشگاه آزاد اسال
 شد.

 . اهداف پژوهش4

های دانشگاه  رنده برای کتابخانهیادگیهدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی راهبردی سازمان 
 آزاد اسالمی است.

 شوند: همچنین براساس مدل مورد استفاده در این پژوهش اهداف فرعی زیر دنبال می
های دانشگاه آزاد  در کتابخانههای سازمان یادگیرنده  ها و شاخص بررسی و شناسایی مولفه ـ

 اسالمی از دیدگاه خبرگان،
های  های سازمان یادگیرنده از نظر کتابداران کتابخانه بررسی و تعیین میزان اهمیت شاخص ـ

 دانشگاه آزاد اسالمی،
های  های دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان سازمان ارائه الگوی راهبردی مناسب برای کتابخانه ـ

 یادگیرنده.

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش8

، یو فرهنگ یاسی، سی، اقتصادیرات اجتماعییم تغیر و همزمان با موج عظیدر دهه اخ
ن، وجه یاند. با وجود ا شده یفراوان یادیو بن یساختار یهایز دستخوش دگرگونیها ن سازمان

رنده به دنبال یادگی یها ها، رشد روزافزون علم و دانش است. سازمان ین دگرگونیا یمشترك تمام
سازمان هستند. بدون شك، آموزش و  یط آتیبا شرا ییارویرو یکارکنان برا یساز آموزش و آماده

ن امکانات یر تأمینظ یریادگی یها نهیزم یساز ز فراهمیبا حضور و مشارکت فعال فرد و ن یریادگی
 یمیشترك و کار ترت میجاد بصیف شفاف ارتباطات، ایمناسب، تعر ی، ساختار سازمانیآموزش

انداز  رنده و چشمیادگی یها جاد سازمانید اهداف و منافع حاصل از این، بایرد. بنابرایپذ یصورت م
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ها به  ل شدن سازمانیمقامات سازمان و کارکنان شفاف و روشن باشد. ضرورت تبد یآن برا
، یط سازمانیدر محنان یش عدم اطمیل افزایگردید که به دل یرنده از آنجا ناشیادگی یها سازمان
گاه یشتریاز بیها ن سازمان ر و ییدارند تا بتوانند خود را با تغ یطیگسترده از عوامل مح یبه دانش و آ

کنند.  ینم یرویز پین یمنطق یتداوم ندارند و از توال یراتیین تغیچن ق دهند.یتطب یطیتحوالت مح
گر، تنها یهند، محو خواهند شد. به عبارت در کنند و به ثبات ادامه دییکه نتوانند تغ ییجه آنهایدر نت

د را کسب کنند )جمالی، خوری و ی، عادات جدیریادگیق یها آن است که از طر راه چاره سازمان
 (.5111، 1صحیون

کادم جاد آن وجود یا یبرا یاساس یرنده، عمومًا دو الگویادگیك مفهوم سازمان یدر مباحث آ
ن یکه توسط چند یاروپائ یبوده و الگو 2تر سنگهیت پکه ابداع و ساخ ییکایآمر یدارد. الگو

 3نیگارو (.0382نژاد و یوزباشی،  یپرداز مطرح به نگارش درآمده است )سبحان هیسنده و نظرینو
ك، یستماتیچون حل مسأله به صورت س ییها نهیرنده شدن را مهارت در زمیادگیالزمه سازمان 

ن یاز بهتر یریادگیگران، ید یربه از دستاوردهان، کسب تجینو یها افتیکردها و رهیتجربه رو
 (.5111ن و همکاران، یداند )گارو یع دانش در سازمان میگذشته و نقل و انتقال سر یکارکردها

کار  ان دارد، بهیکه در سازمان جر ییها تیاز فعال یف انواع خاصیتوص یبرا یسازمان یریادگی
 یریادگیاز سازمان اشاره دارد و  یبه نوع خاص رندهیادگیکه سازمان   یشود، در حال یگرفته م
رنده حاصل یادگیگر، سازمان یان دید. به بیآ یسازمان به شمار م یبرا یند داخلیفرا ینوع یسازمان

 (. 0117، 4است )تسانگ یسازمان یریادگی
ها، اصول و  ستمیاست و س یستیرنده تمرکز بر چیادگید در سازمان یگو یمارکوارت م

کنند،  ید میرند و اقدام به تولیگ یاد می یت جمعیك هویعنوان   را که به ییها سازمان یها یژگیو
ساخت و  یندهایها و فرا مهارت یریادگی یبه چگونگ یسازمان یریادگیشود، اما در  یم یبررس
ا عنصر از سازمان یك بعد یتنها  یسازمان یریادگین مفهوم، یاز دانش اشاره دارد. در ا یریگ بهره

 (.0382شود )مارکوارت،  یرنده محسوب میگادی

                                                           

1. Jamali, Khoury & Sahiyoun 
2. Peter Senge  
3. Garvin  
4. Tsang 
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 یرغم تمام یباشد. ممکن است عل می یریادگین سطح از ییادگیری سازمانی سوم
ك کل ی، سازمان به عنوان یو گروه یبه صورت فرد یریادگیز یو ن یتوانمندسازها و فرهنگ حام

ا، دانش، تجربه و ه رتیق به اشتراك گذاشتن بصیاز طر یسازمان یریادگیاد نگرفته باشد. ی
ه دانش و یبر پا یسازمان یریادگیگر، یان دیشود. به ب یسازمان حاصل م یاعضا یذهن یالگوها
ها،  یمش مانند خط ییشود و به سازوکارها یکه در حافظه سازمان وجود دارد، بنا نهاده م یا تجربه

شود  یانده مق و خوریاست، تزر یره دانش متکیذخ یکه بر رو ییها و الگوها یاستراتژ
رنده توسط یادگیمعرف سازمان  یها یژگیو یبند طبقه ی(. الگو0382نژاد و همکاران،  ی)سبحان
 ی، کارکردهایك و ساختارین شده که بر عوامل استراتژی( تدو0113) 1ل و اسلوکومیمك گ

ابند، ی ت استوار است. اگر کارکنان سازمانی، رشد و توسعهیریمد یو رفتارها یت منابع انسانیریمد
ز فرا رفته است و اظهار ین نیاز ا یقدم 2نیاوبرا یآنگاه سازمان مؤثرتر و کارآمدتر خواهد بود. ول

ها  انسان ییم، توسعه جامع و کامل توانایساخت آن هست یکه ما درپ یداشته که در سازمان
 یها ییابه توسعه توان یبندیت دارد. عهد و پایت در تجارت اهمیقدر مهم است که موفق همان

مشترك و مدل  یجاد افقیا یعنیآن،  یمناسب برا یها نهیك سازمان بدون فراهم آوردن زمیدر  یفرد
ن راه یت در ایهوده بوده و توقع موفقیب یهماهنگ در کارکنان از طرف رهبران سازمان، کار یذهن

 (.3،5115لوحانه است )اوکیف ار سادهیازها، بسین شیت پیبدون رعا
به  ق راجعیبه تفکر عم یدیاز شدیاست. ابتدا ن یسه بعد اساس یدارا یریادگیا، ه درون سازمان

 ین نکته، نقش اعضایهمسو و هماهنگ بوده و سوم یاز به اقدامیده وجود دارد. دوم، نیچیم پیمفاه
 4«جو یس» یریادگیان یجر یبی(. مدل ترک5113 هاست )سان و همکاران، میر تیم در سایت
با هم نشان داده شده  یو جمع یفرد یریادگین الگو یکند که در ا یارائه م یی( ابتدا الگو5110)

فرد و  یریادگیتواند عامل  یات میدهد که بازخورد حاصل از اقدام و عمل ینشان م یاست. و
ن یات و همچنیانجام عمل و عمل یساز یها باعث غن دهیها و ا استین سیسازمان باشد و همچن

 شود.  یوری بیشتر آنان م بهره

                                                           
1. McGill & Slocum 

2. Obrian 
3. Okif 

4. Seajou 



 1500 پاییز، 8شامره ، 7دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 98

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

، بررسی یدولت یمش ط کاری به منظور بهبود خطیك محیرا در  یسازمان یریادگیر یتأث 1کومون
رو است که عبارتند  روبه یبا موانع یدر بخش دولت یسازمان یریادگینموده و نتیجه گرفته است که 

ها و  یا، ناکامه استیر و سییکارکنان، مقاومت کارکنان در برابر تغ یفرد یها یژگیاز: تاکید بر و
و فرهنگ موجود حاکم که بر  یل فرد محوریبه دل یاجتماع یریادگیدر مواجهه با  ییها تیمحدود

و  یریادگیاست یاز جمله س یمیکند که مفاه ید میدانند. او تأک یگر را مقصر میآن افراد یکد یمبنا
درك  یسازمان یریادگیاز  یشوند که در بخش دولت یمشخص و آشکار م یر، زمانییاست تغیس

 (.5110د )کومون، یبه عمل آ یروشن
های متعددی در داخل و خارج از کشور در حوزه سازمان یادگیرنده به اجرا درآمده که  پژوهش

 پرداخت. ها خواهیم  به صورت اجمالی به برخی از آن
فکری بر  ( در پژوهشی به بررسی تاثیر سرمایه 0318اشراقی ورنامخواستی و مومنی )

ها نشان داد که سرمایه  یادگیرنده )مورد مطالعه: ستاد مرکزی قوه قضائیه( پرداختند. یافته ان سازم
انسانی،   فکری )سرمایه قضائیه و نیز ابعاد سرمایه  فکری بر سازمان یادگیرنده در ستاد مرکزی قوه 

قضائیه تأثیر مثبتی  ای( بر سازمان یادگیرنده در ستاد مرکزی قوه رابطه ساختاری و سرمایه   سرمایه
 دارد. 

های یادگیرنده  ( در پژوهشی به بررسی توسعه مدل نظری سازمان0317حکمیان و همکاران )
محور صنعت نفت و گاز و پتروشیمی( پرداختند.   های پروژه پروژه محور )مورد مطالعه: سازمان

یادگیرنده  وسعه مدل سازمان گانه سازمان یادگیرنده، به ت این پژوهش با مبنا قرار دادن ابعاد هفت
ای و تفکیک  پرداخته است. نتایج پژوهش منجر به ارائه یک مدل نظری زمینه PBLOپروژه محور 

های میدانی شده  های پروژه محور با بررسی و مقایسه داده سطوح مختلف یادگیری در سازمان
 است.

های سازمان یادگیرنده در  ( در پژوهشی به بررسی مولفه0312فرد ) کاظمی، امینی و بابایی
دانشگاه کابل از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان براساس نظریه پیتر سنگه پرداختند. 

های سازمان یادگیرنده در دانشگاه کابل در سطح  نتایج پژوهش نشان داد که میزان تحقق مؤلفه
یادگیری »و « ان مشترکآرم»های  ها، توجه به مؤلفه بندی شاخص متوسط است. با توجه به رتبه

                                                           
1. Kumon  



 99 ...هایبه سازمان دانشگاهی هایالگوی راهربدی تبدیل کتابخانه

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

در اولویت باالتری « های فردی مهارت»و « تفکر سیستمی»، «های ذهنی مدل»نسبت به « تیمی
 قرار دارند. 

( در پژوهش خود به ارائه الگوی آموزش مبتنی بر 0312پور ) کاظمی، رحیمیان و عباس
یت سازمان یادگیرنده در سازمان یادگیرنده در صنایع سیمان کشور پرداختند. نتایج نشان داد وضع

های سیمانی در حد متوسط است. عوامل فردی موثر یادگیری سازمانی شامل آموزش  شرکت
محتوای علمی، ادراک، اعتماد و خودکارآمدی آموزش و عوامل سازمانی موثر بر سازمان یادگیرنده 

نیروی انسانی، سازی  دهی به ساختار، سبک مدیریت و رهبری، آماده شامل فرهنگ سازمانی، شکل
 ها و قوانین و مقررات، دستیابی به محصول، قابل دفاع است. سازگاری و تطبیق با محیط، سیاست

 یشرکت مل یسازمان یریادگی یها زمیمکان یبررس ( در پژوهش خود به0315) یلیاسماع
رنده یادگیه عوامل چهارگانه سازمان یران واقع در تهران بر پایا ینفت یها ش و پخش فراوردهیپاال

 یریادگیمناسب  یها زمیاز آن بود که شرکت مذکور از مکان یج بدست آمده حاکیپرداخت. نتا
 یازهای، برآوردن ن  و توسعه یریادگی یازهایص نی، تشخیریادگیکننده  لیط تسهیشامل مح یسازمان

 دانش فراگرفته شده، در عمل برخوردار است.  یتوسعه و اجرا یریادگی
رشد در  یسازمانی و موتورها یریادگیموانع  یبررس در تحقیق خود به (0310) یخیمشا
تر  علت شفاف  پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد که عدم یادگیری در سه یرانیا یها دانشگاه

تر و تعداد استادان یرشد متعال یتر در آن، وجود موتورها ر شده مثبتینده تصویانداز و آ بودن چشم
 ن است.ییدر آن قابل تب یالملل نیاعتبار ب و یبا تراز جهان

رنده پرداخته یادگیت دانش بر سازمان یریر مدیتأث ی(، در تحقیقی به بررس0310زاده ) میابراه
تواند  یها، سازمان م یریادگیك از انواع یاز هر  یبردار پرورش و بهره یاست. نتایج نشان داد که برا

 یریادگیب به یو ترغ یریادگیت یرفتن مسئولیرده و افراد با پذاستفاده ک یریادگی یك برنامه عملیاز 
 شود. یکردن دانش منجر م یز به اهرمین امر نیش دهد که ای، دانش موجود در سازمان را افزایمیت

( در پژوهش خود به بررسی نقش و وضعیت سازمان یادگیرنده در 5107) 1واتکینز و کیم
اند. این پژوهش دو جریان تحقیق  آن در میان پزشکان پرداخته توسعه منابع انسانی و مسیرهای آینده

کند  هایی را بررسی می در سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی را از یکدیگر متمایز ساخته و حوزه

                                                           
1. Watkins & Kim 
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های این پژوهش حاکی از  که یک مجموعه پژوهشی ممکن است برای دیگری مفید باشد. یافته
فرهنگی  پژوهی در سازمان یادگیرنده، یادگیری و اعتبار بین های آینده وجود رابطه معنادار میان جنبه

های اجتماعی در سازمان یادگیرنده در  و تحلیل و نقش شبکه بوده و وجود سطوح مختلف تجزیه 
 میان پزشکان را تایید نموده است.

رنده یادگیو سازمان  یسازمان یریادگی ی( در تحقیقی به بررس5103) 1سان و اسکات
رنده یادگیسازمان  یریگ  شکل یها شهیر یبه بررس« یریادگیکل یس»د بر یپرداختند. آنها با تأک

رنده را وجود یادگیو سازمان  یسازمان یریادگیان یل شکاف موجود میت، دالیپرداخته و در نها
ن ی( و همچنین سازمانیو ب ی، سازمانی، جمعیدر تمام سطوح سازمان )فرد یریادگیموانع انتقال 

 اند.در سازمان، عنوان نموده یریادگی یها ندیان فرآیعدم وجود ارتباط م
رنده و کاربرد یادگی یها ده سازمانیرنده، ایادگی(، در پژوهشی با عنوان دانشگاه 5105پاترسون )
ط در یبا مح یها زمان کرده است. نتایج پژوهش نشان داد که دانشگاه یها را بررس آن در دانشگاه

ش تعداد یرنده شوند. همچنین افزایادگی یها کنند که بتوانند دانشگاه یدا میپ یسازگار رییحال تغ
 یر در آموزش عالییتغ یها ها، از ضرورت شتر دانشگاهیب یاثربخش یان و تقاضا برایدانشجو
 است. 

ها  های یادگیرنده و ارتباط آن (، در پژوهشی با بررسی مبانی نظری سازمان5111) 2هادکینسون
های فرامدرن سازمانی، مفروضاتی را ارائه نموده و سپس  مدیریت استراتژیک و تحلیل با

های انگلستان را مورد بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش  های متداول در دانشگاه فعالیت
 ها های ویژه برای تطابق با ایده ها مؤسساتی هستند که هم دارای فرصت نشان داد که دانشگاه

 ای در این جهت های عمده های مربوط به سازمان یادگیرنده بوده و هم مسئولیت تو فعالی
 دارند.

کنندگانی در سازمان  رهبران به عنوان تسهیل»( در پژوهشی تحت عنوان 5110) 3هاوکینز
های  کند که ادبیات یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده، دستورالعمل بیان می« یادگیرنده

های تجربی  کنند، اما فقدان حمایت ای مقابله با عدم اطمینان محیطی مطرح میراهنمایی را بر
                                                           

1. Peter Sun & John Scott 
2. Hadkinson 

3. Howkins 
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ی کلیدی به ویژه در تعریف نقش رهبران که به عنوان عاملی در توسعه و یا  قاطع در چند عرصه
اند، به عنوان محدودیت در این عرصه در نظر گرفته  ی سازمانی مانعی در مقابل یادگیری مجموعه

 شوند. می
های انجام  های مرتبط با پژوهش حاضر حاکی از آن است که در اغلب پژوهش ی پیشینهبررس

های این پژوهشگران، همگی بر میزان اهمیت اجرا و استفاده از الگوهای سازمان  شده، نتایج و یافته
ی و های فرد ها با تاکید بر نیروی انسانی و ویژگی های این پژوهش اند. یافته یادگیرنده تاکید داشته

دهد که هر سازمانی برای تبدیل به یک سازمان یادگیرنده، نیازمند  گروهی آنها، نشان می
های فردی و گروهی، مدیریت پویا و کاربردی و  گذاری، استفاده از ایده ریزی، سیاست برنامه
 پژوهی در حوزه سازمان یادگیرنده است. آینده

 شناسی . روش5

ها به شکل کیفی و کّمی  از نظر نحوه گردآوری دادهاین پژوهش از نظر هدف، کاربردی و 
)آمیخته اکتشافی( است. از نظر روش اجرا، در بخش پژوهش کیفی با استفاده از روش دلفی 
 کالسیک در سه فاز و در مرحله کّمی با استفاده از روش پیمایشی مقطعی انجام شده است.

های  ین الگوی راهبردی تبدیل کتابخانهای با عنوان نحوه تدو پژوهش حاضر به دنبال حل مسئله
دانشگاهی به سازمان یادگیرنده بوده تا در نهایت با پیشنهاد الگویی با برازش مناسب در مسیر 

یادگیرنده گام بردارد. اجرای این مرحله منجر   های دانشگاه آزاد اسالمی به سازمان تبدیل کتابخانه
  های دانشگاهی به سازمان ب تبدیل کتابخانهشماری از الگوی مناس های بی به توصیف جنبه

بندی الگویی درباره  ها، شناسایی اولیه برای امکان صورت یادگیرنده شد که با استفاده از این جنبه
از آن، با ساخت   شد. پس های یادگیرنده فراهم  های دانشگاه آزاد اسالمی به سازمان تبدیل کتابخانه

 ل مرحله کیفی بوده، اقدام به آزمون الگو نموده است. یک پرسشنامه ساختاریافته که حاص
خبرگان به شیوه باز پاسخ( استفاده شده است.  یفازی )نظرسنج یدر بخش کیفی، از روش دلف

 -ت قبل از شروع و کشف مولفهیفرایند دلفی در بخش پیمایش کیفی به این ترتیب اجرا شد: فعال
های کشف شده از مرحله  شاخص -بررسی کلیه مولفهها از منابع و مرور متون؛ راند اول  شاخص

های باقیمانده از راند اول؛ راند سوم با بررسی  شاخص -قبل توسط خبرگان؛ راند دوم بررسی مولفه
ب. در مرحله یم و تصویهای باقیمانده از راند دوم و توقف اجرای بررسی؛ تصم شاخص -مولفه

ای که نمونه از آن گرفته  ه است. برای توصیف جامعهشد کّمی نیز از روش پیمایشی مقطعی استفاده 
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های ساختاریافته مشتق از فازهای دلفی، در یک دوره  های مورد نیاز از طریق پرسشنامه شده، داده
های پژوهش ارائه شده  و تحلیل و در قالب یافته تجزیه  آوری،  زمانی مشخص از نمونه آماری گرد

 است.

اطالعات و  های علم  نظران و خبرگان در زمینه یفی را صاحبجامعه آماری پژوهش در بخش ک
اند که به روش    های دانشگاه آزاد اسالمی تشکیل داده شناسی و نیز مدیران اجرایی کتابخانه دانش

جامعه بخش کّمی نیز نفر به عنوان پنل دلفی انتخاب شده است. در  02گیری شده و  هدفمند نمونه
 آزاد انشگاهدهای  های دانشگاهی و کتابداران شاغل در کتابخانه کتابخانه ل کلیه کارکنانشامآماری 

 اسالمی، آزاد دانشگاه پژوهشی معاونت از شده أخذ آمار براساس که بوده کشور سراسر در میاسال
ه استفاد نکوکرااز فرمول  ،نمونه حجم حداقل برای تعیین. است بوده نفر0571 بر بالغ آنها تعداد

درصد به حجم نمونه 01ها،  نفر تعیین گردید. با احتمال ریزش در پاسخ 511ونه شد که حجم نم
نفر به عنوان نمونه  352ها افزایش یابد. در نهایت  افزوده شد، تا ضریب اطمینان در گردآوری داده

ای، از هر باب کتابخانه براساس تعداد  گیری طبقه از آن به روش نمونه آماری انتخاب شدند. پس
پرسشنامه،  352از مجموع ها مشخص شده است.  شاغل، سهم هر واحد از پرسشنامهپرسنل 

 برگ تکمیل و عودت داده شدند.  315
ساختاریافته که نوعی از   های مورد نیاز بخش کیفی، از پرسشنامه نیمه برای گردآوری داده

ش آن است که ها به صورت باز پاسخ است، استفاده شد. ویژگی این رو های گردآوری داده روش
های جدید در  ضمن باز گذاشتن دست خبرگان پاسخگو در پردازش پاسخ، به آنها اجازه طرح ایده

-های پیشنهادی داده شده تا به بهترین کیفیت و کّمیت ممکن در مولفه ها و شاخص مورد مولفه
اجرایی ها دست یابیم. رسیدن به اجماع نظری خبرگان، به روش دلفی کالسیک در سه فاز  شاخص

( تشکیل تیم اجرا و 0انجام شد. برای اجرای این فرایند مراحل زیر، یک به یک اجرا شده است. 
 ( انتخاب یک هیئت از متخصصان و خبرگان حوزه پژوهش؛5نظارت بر انجام دلفی؛ 

( بررسی پرسشنامه از نظر نوشتاری 0های تنظیم پرسشنامه برای دور اول؛  اندازی فعالیت ( راه3
و تحلیل  ( تجزیه 1( ارسال اولین پرسشنامه به اعضاء پنل دلفی؛ 2(؛ …ابهامات استنباطی و)رفع 
 های مورد نیاز(؛ ( آماده کردن پرسشنامه دور دوم )با بازنگری7های رسیده در دور اول؛  پاسخ

های رسیده در دور  و تحلیل پاسخ ( تجزیه 1( ارسال پرسشنامه دور دوم برای اعضاء پنل دلفی؛ 8
سازی گزارش توسط  ( آماده01یابد(؛  ها ادامه می تا رسیدن به ثبات در پاسخ 1الی  7دوم )مراحل 
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 گر. تیم تحلیل
 7های اولیه،  ها و شاخص در ابتدا با رجوع به ادبیات پژوهش و مبتنی بر محتویات آنها، مؤلفه

ها، این  و کدگذاریاولیه   شاخص، شناسایی و کدگذاری محتوایی شد. پس از بررسی 03مولفه و 
های دانشگاهی، برای  های شناسایی شده در حوزه سازمان یادگیرنده در کتابخانه ها و شاخص مؤلفه

شاخص در قالب فرم  03مولفه و  7استاد راهنما و مشاور ارسال گردید. در مرحله بعدی این 
منابع، در این  یررسگام تدوین گردید. برای ب به صورت گام پرسشنامه نیمه ساختارمند دلفی به 

ها استفاده شد که با اجرای سه فاز  داده یبند طبقه یمرحله از روش تحلیل دلفی فازی کیفی، برا
شده از این فرایند، امتیاز میانگین  های شناسایی ها و شاخص دلفی و با توجه به اینکه برخی از مؤلفه

پژوهش همخوان نبودند، حذف شده  الزم را در فاز آخر کسب نکرده و یا به لحاظ هدف با محتوای
شاخص کاهش پیدا کرد. پس از مرحله دلفی و اجماع نظرات  31مؤلفه و  7ها به  و تعداد آن

های دانشگاه آزاد  های بخش کّمی از نقطه نظرات کلیه کارکنان کتابخانه خبرگان، برای گردآوری داده
یاز برای این بخش با تاکید بر همان اسالمی در سراسر کشور استفاده شده است. پرسشنامه مورد ن

 گویه باقیمانده از بخش کیفی تدوین شده است. 31مولفه و  7
پایایی ابزار پژوهش از طریق آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق روایی محتوایی اکتشافی و 

ده های یادگیرن تأییدی ارزیابی شده است. در مرحله کّمی، برای بررسی پرسشنامه الگوی سازمان
CVRاز روایی محتوایی اکتشافی و تأییدی ) های دانشگاه آزاد اسالمی، در کتابخانه

( و برای اجرای 1
افزار  به واسطه نرم یرساختات الدمعا یزسالمدهای  از تحلیل عاملی تاییدی با تکنیک این فرایند

 3دلفی فازی در  ها در بخش کیفی با استفاده از روشو تحلیل داده تجزیه  استفاده شد. PLS آماری
صورت جداگانه انجام   آمده از خبرگان در هر فاز، به دست  های بهفاز انجام پذیرفت. تحلیل داده

ای جهت ارائه الگوی مناسب  های الزم برای تبیین نظریه ها و شاخص شد. تا در نهایت به مولفه
نده نائل گردید. در بخش کّمی های یادگیر های دانشگاه آزاد اسالمی به سازمان برای تبدیل کتابخانه

های  های آمار توصیفی در قالب جداول توزیع فراوانی، نمودارهای درصدی، شاخص نیز از روش
های مرکزی استفاده شده است. همچنین از آزمون آماری تحلیل عاملی  پراکندگی و نیز شاخص

های  گیرنده در کتابخانههای یاد تأییدی برای تبیین فرض پنهان در پژوهش و تدوین الگوی سازمان

                                                           
1. Content Validity Ratio 
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ها استفاده شد. ضمن استفاده از روش  بندی آن ها و نیز رتبه ها، شاخص دانشگاه آزاد اسالمی، مؤلفه
 PLSافزار  ( و نرمSEM) ییابی معادالت ساختار ك مدلیق از تکنیفوق، برای ارائه مدل تحق

 استفاده گردید.

 ها . یافته4

های ابعاد سازمان  ها و شاخص و با هدف کشف مؤلفه های پژوهش گویی به پرسش برای پاسخ
شد، به کمک  تر توضیح داده  گونه که پیش های دانشگاه آزاد اسالمی، همان یادگیرنده در کتابخانه

رویکرد دلفی فازی و با استفاده از نظرات خبرگان متخصص در موضوع پژوهش، با بررسی مبانی 
ررسی به واسطه اجرای یک فرایند فراترکیب از طریق نظری و ادبیات پژوهش، انجام شد. این ب

نفر خبرگان انجام شده بود. اینکار با هدف تعیین  02نفره از میان  2پایلوت و در میان یک جامعه 
ی که باید قبل از یها تیهای منتخب از مرور منابع، و تعیین فعال ها و شاخص مناسب بودن مولفه

ش آزمون ابهامات و برآورد یهای پژوهش و پ ن پرسشیتکو شروع فرایند دلفی انجام شود، شامل
اجرای روند فازی دلفی، صورت گرفت. نتایج به دست آمده از فرایند فراترکیب نشان  ینیزمان تخم

شاخص، با  03مولفه اصلی و  7های شناسایی شده، فقط  ها و شاخص داد که از مجموع مولفه
و بکارگیری در دورهای دلفی، همخوانی دارد. در  اهداف پژوهش برای استفاده در تحلیل کیفی

گانه موجود در فرم 2های  ابتدا و پیش از آغاز فرایند فازی دلفی، متغیرهای کالمی مربوط به طیف
سازی گردید که نتایج آن در جدول  نامه مطابق میانگین فازی مثلثی و فازی قطعی، فازی پرسش
 ارائه شده است. 0شماره 

 سازی شده یرهای کالمی فازیطیف متغ -1جدول 

 اعداد فازی قطعی اعداد فازی مثلثی متغیرهای کالمی

 9215/1 (1،35/1،6) کامالًموافقم

 11/1 (65/1،15/1،65/1) موافقم

 55/1 (35/35،1/5،1/1) نظریندارم

 21/1 (65/1،35/1،65/1) مخالفم

 1121/1 (35،1،1/1) کامالًمخالفم

های دانشگاه آزاد اسالمی از  یادگیرنده در کتابخانه  های سازمان ها و شاخص مولفهپرسش اول: 
  دیدگاه خبرگان کدام است؟

شده به همراه تشریح  ارائه  یبرای پاسخ به این پرسش در اولین فاز اجرای دلفی، مدل مفهوم
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ن موافقت و یا زایارها برای خبرگان، ارسال و نظرسنجی انجام شد تا میرمعیارها و زیها، مع مؤلفه
ایشان، أخذ شود. با  یو اصالح یشنهادیها و نیز نظرات پ ها با هر یک از مؤلفه عدم موافقت آن

شده در نظرسنجی نیمه ساختارمند، بررسی  تعریف  یزبان یرهایو متغ یشنهادیپ یها نهیتوجه به گز
 شده است: ر محاسبه یوابط زها با توجه به ر هر کدام از مؤلفه ین فازیانگیشده و م ارائه  یها پاسخ

   (  
( )
   
( )
   
( )
)              

     (        )  (
 

 
∑  

( )

 

   

 
 

 
∑  

( )

 

   

 
 

 
∑  

( )
)

 

   

 

 ها از فاز اول دلفی برای تعیین ابعاد و مؤلفه خبرگان حاصل یها دگاهین دیانگیم -2جدول 

 شده ییزدا ین فازیانگیم ها مؤلفه

 831/1 یادگیریمداوم

 853/1 پژوهشوگفتگو

 886/1 یادگیریگروهی

 116/1 هاییادگیریادغامسیستم

 885/1 توانمندسازی

 831/1 گراتفکرنظام

 865/1 رهبریراهبردی

سازی  مثلثی و میانگین فازی که در فاز اول با تاکید بر میانگین فازی  ها حاکی از آن بود یافته
بوده و به  882/1سازی با میانگین  زان موافقت خبرگان مربوط به مفهوم توانمندین میشتریشده، ب

، 820/1، پژوهش و گفتگو با میانگین 880/1ترتیب بعد از آن یادگیری تیمی )گروهی( با میانگین 
، رهبری راهبردی با میانگین 857/1گرا با میانگین  ، تفکر نظام807/1با میانگین یادگیری مداوم 

اند. در  های بعد قرار داشته ، در رتبه770/1های یادگیری با میانگین  و در انتها، ادغام سیستم 802/1
های  شاخص -فاز دوم نظرسنجی دلفی، خبرگان همانند فاز قبلی، نظرات خود را در خصوص مولفه

های حاصل از  شاخص -هر کدام از مولفه ین فازیانگییمانده از فاز اول ارائه دادند. مباق
 شده  های زیر محاسبه مرحله دوم بدست آمده، با فرمول یخبرگان که از نظرسنج یها دگاهید

 است:
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 ها خبرگان حاصل از فاز دوم دلفی برای تعیین ابعاد و مؤلفه یها دگاهین دیانگیم -3جدول 

 شده ییزدا ین فازیانگیم ها مؤلفه

 833/1 یادگیریمداوم

 838/1 پژوهشوگفتگو

 833/1 یادگیریگروهی

 181/1 هاییادگیریادغامسیستم

 821/1 توانمندسازی

 831/1 گراتفکرنظام

 863/1 رهبریراهبردی

زان موافقت خبرگان در فاز دوم نظرسنجی دلفی، ین میشتری، ب3های جدول شماره  براساس یافته
از آن یادگیری گروهی با میانگین  پس بوده و به ترتیب 808/1مربوط به پژوهش و گفتگو با میانگین 

، یادگیری مداوم با 851/1گرا با میانگین  ، تفکر نظام837/1، توانمندسازی با میانگین 805/1
شده با میانگین   های ادغام و در نهایت سیستم 800/1، رهبری راهبردی با میانگین 850/1میانگین 

شده   های ارائه ر اجرای دلفی فازی چنانچه دیدگاهقرار گرفتند. با توجه به رویه استاندارد د 781/1
( 0/1کم ) یلیتر از حد آستانه خ ج فاز دوم، حاکی از اختالف کمیسه آن با نتایدر مرحله اول و مقا

های  متوقف خواهد شد. با عنایت به دیدگاه یند نظرسنجین صورت فراین دو مرحله باشد، در ایب
ج فاز دوم و بنابر رویه استاندارد در اجرای دلفی فازی، در ین با نتاسه آیشده در مرحله اول، مقا ارائه 

ند ین صورت فرای( باشد، در ا0/1کم ) یلیتر از حد آستانه خ ن دو مرحله کمیکه اختالف ب  صورتی
 است:  ( در ادامه آمده0بایستی متوقف شود. شکل مقایسه و فرمول آن )فرمول شماره ینظرسنج

 (       )  |
 

 
[(              )  (              )]| 

، 7های  نظرات خبرگان، اختالف میانگین فازی شده پرسش همانگونه که گفته شد، در نقطه
های یاد  غیر از پرسش ( بود. لذا 0/1در فاز اول و دوم دلفی بیشتر از حد آستانه ) 38و  07، 05

سؤال در مرحله سوم مجددًا مورد  0گردید و این   ها متوقف برای سایر پرسششده، نظرسنجی 
، 7های  ها و نیز نظر خبرگان، اختالف میانگین فازی شده سؤال ارزیابی قرار گرفت. با توجه به یافته

های مذکور از  ( است. لذا سؤال0/1در مرحله دوم و سوم بیشتر از حد آستانه ) 38و 07، 05
بار دیگر  شدند، زیرا برای ادامه این روند، خروجی نظرسنجی نشان داد که با یک پرسشنامه حذف

ها رخ ندهد. لذا تصمیم  آوری نظرات، ممکن است اجماعی در خبرگان برای این پرسش اجرا و گرد
گانه  ها از پرسشنامه اصلی حذف شوند. در نهایت پس از اجرای فازهای سه بر آن شد تا این پرسش
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شاخص بود که برای تدوین پرسشنامه  30مولفه و  7ها،  شاخص -ک، باقیمانده مولفهدلفی کالسی
 بخش کّمی مورد استفاده قرار گرفت.

 
 ها سوم جهت مؤلفه یخبرگان حاصل از نظرسنج یها دگاهین دیانگینمایش راداری م -1نمودار 

تدوین الگوی  های پژوهش برای ضرایب بارهای عاملی ناشی از محاسبه تحلیل عاملی گویه
قبول قرار داشتند   های دانشگاه آزاد اسالمی در محدوده خوب و قابل سازمان یادگیرنده در کتابخانه

اند. با توجه به اینکه مقدار مناسب برای  قرار داشته 1/1و ضرایب بدست آمده همگی باالتر از 
های  است؛ مطابق با یافته 2/1برابر با  AVEو برای  7/1، برای پایایی ترکیبی 7/1آلفای کرونباخ 

قبول قرار داشته، لذا  پژوهش، تمامی معیارها در مورد متغیرهای پنهان در محدوده مجاز و قابل 
 های پژوهش را تأیید کرد.  گیری مؤلفه های اندازه توان مناسب بودن وضعیت برازش مدل می

های  از نظر کتابداران کتابخانهیادگیرنده  های سازمان  ها و شاخص پرسش دوم: میزان اهمیت مولفه
 دانشگاه آزاد اسالمی چگونه است؟ 

 های یادگیرنده  های الگوی سازمان بندی مولفه نتیجه آزمون فریدمن برای رتبه -4جدول 

 رتبه میانگین رتبه مؤلفه

 6 56/3 یادگیریمداوم

 3 33/3 یادگیریگروهی

 2 31/3 توانمندسازی

 3 11/3 رهبریراهبردی

 5 86/2 وهشوگفتگوپژ

 1 19/2 گراتفکرنظام

 1 53/2 هاییادگیریادغامسیستم

 111/1داریآزمون=*سطحمعنی1*درجهآزادی=589/659آمارهمربعکای=

0.7
0.75

0.8
0.85

0.9
 یادگیری مداوم

تحقیق،جستجو،
 گفت و شنود

یادگیری 
 (گروهی)تیمی

سیستم های 
 ادغام شده

 توانمند سازی

 پیوند با سیستم

رهبری 
 راهبردی

 مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول
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ها نشان داد که مقدار آماره مربع کای  در بررسی نتایج به دست آمده از تحلیل این پرسش، یافته
درصد معنادار است، بنابراین، با توجه به خروجی مذکور،  11مینان درجه آزادی در سطح اط 1با 

های دانشگاه آزاد اسالمی متفاوت است.  های یادگیرنده در کتابخانه ابعاد مختلف الگوی سازمان
 :های مورد نظر برای تدوین الگو از دیدگاه کارکنان به ترتیب عبارتند از بر این اساس، مولفه

)گروهی( در بین کارکنان، توانمندسازی  ر بین کارکنان، یادگیری تیمیمولفه یادگیری مداوم د
 گرا در کارکنان کارکنان، رهبری راهبردی در کارکنان، پژوهش و گفتگو در بین کارکنان، تفکر نظام

 های یادگیری برای کارکنان. این اولویت در ضرایب به دست آمده نیز دیده شده و ادغام سیستم
 است.

توان گفت که در فاز اول، مولفه توانمندسازی باالترین اظهارنظر خبرگان را  ها می تهدر تفسیر یاف
رسیده و در  802/1، به خود اختصاص داده بود. اما در مرحله دوم به میانگین 812/1با میانگین 

 810/1 تقلیل یافته است. یادگیری گروهی در مرحله اول با میانگین 831/1مرحله سوم به میانگین 
در نظرات  838/1و در مرحله سوم به میانگین  801/1شود که در مرحله دوم به میانگین  ده میدی

و در مرحله  820/1ای است که در مرحله اول با میانگین  رسیده است. اما پژوهش و گفتگو مؤلفه
، در مقام سوم دیده شده است. همچنین 85/1و در مرحله سوم با میانگین  820/1دوم با میانگین 

در  858/1و مرحله سوم  810/1و مرحله دوم  802/1مولفه یادگیری مداوم با میانگین مرحله اول 
، مرحله دوم 837/1گرا در مرحله اول با میانگین  رتبه چهارم قرار دارد. در ادامه مولفه تفکر نظام

ا میانگین قرار گرفته است. مولفه رهبری راهبردی نیز در مرحله اول ب 851/1و مرحله سوم  837/1
ترین میانگین را در بین  جای دارد. در ادامه کم 851/1و مرحله سوم  835/1، مرحله دوم 831/1
، در مرحله دوم با 777/1های یادگیری که در مرحله اول با میانگین  ها، مولفه ادغام سیستم مؤلفه

رسیده  718/1انگین و در مرحله سوم با کمی افزایش دیدگاه به می 717/1دیدگاه به میانگین  کاهش
  است، قرار دارد.

های  های دانشگاه آزاد اسالمی به سازمان پرسش سوم: الگوی راهبردی مناسب برای تبدیل کتابخانه
 یادگیرنده در هزاره سوم، چیست؟ 

ها و نتایج به دست آمده از بخش کیفی و کّمی، مدل  در این قسمت با استفاده از ترکیب داده
های  های دانشگاه آزاد اسالمی به سازمان ی مناسب برای تبدیل کتابخانهنهایی الگوی راهبرد

های پژوهش حاضر ارائه شده است. این مدل دارای هفت متغیر پنهان با  یادگیرنده، براساس یافته
های یادگیری مداوم در کارکنان، پژوهش و گفتگو در کارکنان، یادگیری گروهی در کارکنان،  نام
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گرا برای سازمان و رهبری  ادگیری در کارکنان، توانمندسازی کارکنان، تفکر نظامهای ی ادغام سیستم
 3/1تر از  راهبردی در سازمان است. بار عاملی مقداری بین صفر و یک دارد. اگر بار عاملی کم

تر از  قبول است و اگر بزرگ  قابل 1/1تا  0/1شده، بار عاملی بین  باشد، رابطه، ضعیف در نظر گرفته 
 شود. باشد، مطلوب در نظر گرفته می 1/1

آمده  دست  گویی به این سؤال پس از تحلیل کیفی به روش دلفی فازی پرسشنامه به  برای پاسخ
های  های سازمان یادگیرنده در کتابخانه ها و شاخص از این مرحله پژوهش و به عبارتی کشف مؤلفه

های اصلی  ه شیوه روش تحلیل مؤلفهدانشگاه آزاد اسالمی، از روش تحلیل عاملی اکتشافی ب
تواند در کنار هر متغیر دیگر  شده است. در اینجا فرض محقق این است که هر متغیری می استفاده 

 زیر پوشش یک عامل قرار داشته باشد.
های  توان داده برای انجام تحلیل عاملی، ابتدا باید از این مسئله اطمینان حاصل کرد که آیا می

 بودن تحلیل مورد استفاده قرار داد یا خیر؟ بنابراین، در ابتدا به بررسی مناسب  موجود را برای
گیری  ها برای تحلیل عاملی پرداخته شد. برای این کار از محاسبه مقدار آزمون کفایت نمونه داده

(KMO استفاده شده که مقدار آن همواره بین )که مقدار آزمون  در نوسان است. در صورتی  0تا  1
KMO ها برای تحلیل عاملی، مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن باشد، داده 21/1تر از  کم 

که   توان با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت، ولی در صورتی باشد، می 11/1تا  21/1بین 
ها برای تحلیل عاملی مناسب  های موجود در بین داده باشد، همبستگی 71/1تر از  مقدار آن بزرگ

 .است
هایی که  ها مبنی بر اینکه ماتریس همبستگی از طرف دیگر برای اطمینان از مناسب بودن داده

شده است.   گیرد، در جامعه برابر با صفر نیست، از آزمون بارتلت استفاده پایه تحلیل قرار می
های موجود  بودن همبستگی نشان داده شده است، نشانگر مناسب  2نتایجی که در جدول شماره 

 تحلیل عاملی انجام شد. گیری است، لذا ها برای تحلیل عاملی و کفایت نمونه ین دادهب
 و بارتلت KMOآزمون  -5جدول 

 آمده دست  مقدار به آزمون

 111/1 مایر-مقدارآزمونکیرز

 63651/233 مقدارکایاسکوایر

 6636 درجهآزادی

 111/1 داریسطحمعنی
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توان  ( میsig>12/1( و عدد معناداری آزمون بارتلت )7/1از تر  )بزرگ KMOبا توجه به عدد 
ها مناسب بوده و واجد شرایط مورد نیاز است. از سوی دیگر،  گفت برای اجرای تحلیل عاملی داده

فرایند اجرای آزمون تحلیل عاملی دارای شرط دیگری نیز هست و آن بررسی میزان اشتراک هر یک 
. میزان اشتراک یک متغیر )گویه( برابر با مربع همبستگی ها با کل پرسشنامه است از پرسش
ها است. هنگامی که در فرایند استخراج عوامل، میزان وجوه مشترک از  ( با عاملR^2چندگانه )

های  گیری پژوهش بر تجانس درونی متغیرها یا سازه توان برای ابزار اندازه باالتر باشد، می 01/1
 بنیادی تأکید کرد. 

 های الگوی سازمان یادگیرنده گیری مؤلفه های اندازه رازش مدلب -6جدول 

 های دانشگاه آزاد اسالمی در کتابخانه

 مؤلفه
 ضریب آلفای کرونباخ

(Alpha >0.7) 

 ضریب پایایی ترکیبی

(Alpha>0.7) 

 میانگین واریانس استخراجی

(AVE>0.5) 

 118/1 958/1 811/1 یادگیریمداوم

 185/1 818/1 821/1 پژوهشوگفتگو

 125/1 938/1 855/1 یادگیریگروهی

 113/1 916/1 838/1 هاییادگیریادغامسیستم

 131/1 955/1 831/1 توانمندسازی

 133/1 819/1 853/1 گراتفکرنظام

 115/1 811/1 831/1 رهبریراهبردی

نده در های مدل الگوی سازمان یادگیر ضرایب و میانگین بارهای عاملی گویه 1جدول شماره 
های دانشگاه آزاد اسالمی را در قالب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و واریانس استخراجی  کتابخانه

 قبول قرار  قرار دارند، بنابراین، در محدوده خوب و قابل 1/1دهد که همگی باالتر از  نشان می
 دارند.

 AVEو برای  7/1یی ترکیبی ، برای پایا7/1با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ 
تمامی معیارها در مورد متغیرهای پنهان، در  1های جدول  است؛ مطابق با یافته 2/1برابر با 

های  توان مناسب بودن وضعیت برازش مدل قبول قرار دارد. بنابراین، می  محدوده مجاز و قابل
 های پژوهش را تأیید کرد.  گیری مؤلفه اندازه
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 های دانشگاه آزاد اسالمی های یادگیرنده در کتابخانه ملی مدل نهایی سازمانبارهای عا -1شکل 

های یادگیرنده در  های سازمان ( میزان بارهای عاملی ارتباط یکایک مؤلفه0شکل شماره )
دهد که بر مبنای استاندارد تحلیل عاملی، بایستی  های دانشگاه آزاد اسالمی را نمایش می کتابخانه

های مستتر در تحلیل، تبیین شوند. مقادیر  قرار داشته باشد تا فرضیه 1/1ر از مقدار هر مولفه باالت
قبول قرار داشته و با توجه به اینکه  باال نشان داد که تمام بارهای عامل در محدوده خوب و قابل 

؛ است 2/1برابر با  AVEو برای  7/1، برای پایایی ترکیبی 7/1مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ 
کند.  ها را تأیید می بوده، معنادار بودن همه مؤلفه11/0تر از  بزرگ t-valueاینکه معناداری یا همان 

قبول قرار داشته،  ها تمامی معیارها در مورد متغیرهای پنهان در محدوده مجاز و قابل  مطابق با یافته
دانشگاه آزاد اسالمی را تأیید  های های یادگیرنده در کتابخانه توان برازش مدل سازمان بنابراین، می

 کرد.

 گیری . نتیجه6

های  گیری نهایی از فرایندهای آماری در بخش ها و با هدف نتیجه در راستای تبیین و تفسیر یافته
یادگیرنده در  های سازمان  ها و شاخص کیفی و کّمی پژوهش، در بررسی و شناسایی مولفه

هایی که بیشترین فراوانی را  ها و مؤلفه شاخص گاه خبرگان،های دانشگاه آزاد اسالمی از دید کتابخانه
عنوان مبنای اولیه در   اند، به های قبل از این پژوهش به خود اختصاص داده های پژوهش در پیشینه
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بخش کیفی برای نظرسنجی در اختیار خبرگان، قرار داده شدند. در فازهای اول و دوم دلفی تعدادی 
تر از استاندارد متوسط بودند،  ترین میانگین را کسب نموده و پایین ه کمها ک ها و شاخص از مولفه

ماندند که از طریق  شاخص باقی  31مؤلفه و  7حذف گردیده و در نهایت پس از سومین فاز دلفی، 
 آنها الگوی مورد نظر پژوهش تدوین و ترسیم شد.
انشگاه آزاد اسالمی در عوامل ها و کتابداران د با توجه به نتایج پژوهش، متاسفانه کتابخانه

گانه شامل یادگیری مداوم، یادگیری گروهی، توانمندسازی، رهبری راهبردی، پژوهش و  هفت
تر از حد متوسط بوده و با توجه به نتایج،  های یادگیری، پایین گرا و ادغام سیستم گفتگو، تفکر نظام

تواند بخشی  ه، اجرای مدل پیشنهادی میهای این دانشگاه به سازمان یادگیرند برای تبدیل کتابخانه
های مورد توجه در  از سازوکار تبدیل آنها به سازمان یادگیرنده را تسریع کند، زیرا با توجه به شاخص

این پژوهش، قطعًا عوامل دیگری نیز در فرایند تبدیل به سازمان یادگیرنده نقش دارند که به عنوان 
 رسی خواهند داشت.متغیرهای دیگر، در جای خود قابلیت بر

توان چنین گفت که دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان  های پژوهش می گیری از یافته در نتیجه
گاهانه در جهت یادگیری مدیریت  طور  بهمحیطی برای آموزش و پژوهش، سازمانی است که  آ

لیات انداز و همچنین در ارزیابی و عم ها، چشم شود و مؤلفه یادگیری نقش مهمی در ارزش می
هایی مانند  اش دارد. دانشگاه آزاد اسالمی فاقد محیط پشتیبان از یادگیری مستمر در شاخص روزانه

های جدید، اعمال و نیز پشتیبانی از فرایندهای  ها، پذیرش ایده امنیت روانی، استقبال از تفاوت
یستند. جدایی بین یادگیری است. مدیران دانشگاه متاسفانه از مشوقان اصلی امر یادگیری مستمر، ن

 شود. های سیستمی مشاهده می فرآیند یادگیری و موضوع یادگیری، در ارزیابی
گانه یادگیری مداوم، یادگیری گروهی،  های هفت نشان داد که مولفه پژوهش های  هیافت

های یادگیری، از  گرا و ادغام سیستم توانمندسازی، رهبری راهبردی، پژوهش و گفتگو، تفکر نظام
تر بوده و  های دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسالمی، از حد متوسط پایین کارکنان کتابخانهنگاه 

افزایش احساس  ها فاقد شور، نشاط و جوشش سازمانی هستند. بسیاری از کارکنان کتابخانه
افزایش شجاعت و  فکری، همبستگی و هم مسئولیت در یادگیری گروهی به شکل سازمانی،

ریزی  ایجاد تعهد، برنامه اندازهای دستیابی به اهداف آینده، تعریف چشم شهامت فردی و گروهی،
هایی است که در این  ها و رفع نقایص فردی از جمله شاخص درازمدت، روزآمدسازی خواسته
 دانشگاه استاندارد الزم را ندارند.

نان خود نتایج پژوهش حاکی از آن است که دانشگاه آزاد اسالمی در توانمندسازی جامعه کارک
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ها ضعیف و فاقد کارآیی الزم است  و تالش برای رسیدن یک جامعه توانمند، در بسیاری از شاخص
های  های فردی و گروهی، بررسی و رسیدگی به انگیزه های توسعه توانایی و بایستی ابعاد و شاخص
کارکنان در سازی و مشارکت  های شخصی کارکنان، تصمیم ساختن آرمان  کارکنان، تعیین و برآورده

مستمر، ارزیابی، کنترل و مدیریت نماید. این مهم  طور  بهأخذ تصمیمات و نیز کفایت کارکنان را 
 های دانشگاه به سازمان یادگیرنده را تسریع خواهد نمود. فرایند تبدیل کتابخانه

ای ه در بررسی نتایج به دست آمده از مولفه رهبری راهبردی، کتابداران و کارکنان کتابخانه
اند که رهبری راهبردی و نگرش مدیران کالن واحدهای دانشگاهی نسبت  دانشگاه آزاد اذعان داشته

ها، بسیار دور از استانداردهای مدیریت اینگونه مراکز است. بخشی از بدنه مدیریتی  به کتابخانه
مدیران از دانشگاه به دالیلی مانند نبود نگرش و دانش مدیریت در برخی مدیران، عدم پشتیبانی 

ای، کاهش و کمبود بودجه الزم برای تأمین منابع، سبب شده تا این مولفه نیز  های کتابخانه سامانه
 تر از حد متوسط را کسب نماید.  نمره پایین

های دانشگاه آزاد اسالمی  بررسی نتایج نشان داد که پژوهش و گفتگو در میان کارکنان کتابخانه
جای  تر از حد متوسط بوده است. بحث و مجادله به مانی، پایینبا هدف دستیابی به اهداف ساز

های تدافعی، عدم توازن میان مدافعه و تحقیق، از جمله  گفتگوی سازنده، تمّسک به شیوه
ها به سازمان  هایی هستند که باعث کاهش نمره این مولفه در مسیر تبدیل کتابخانه شاخص

 یادگیرنده شده است.
 یعنیم، ید آن را بفهمیاثربخش عمل کند، با یا م که به گونهیقادر ساز را یستمینکه سیا یبرا

گاهیم و ایح دهیم رفتار آن را توضیبتوان تر  ستم بزرگیستم در سیاز کارکرد و نقش آن س ین مستلزم آ
های دانشگاه آزاد  گرا در کتابخانه سازد. تفکر نظام یرا فراهم م ین امکانیگرا چن است. تفکر نظام

 اندیشی، غفلت از حافظه ادراکی ی که جزمطور  بهفاقد استانداردهای الزم است،  اسالمی
نگری و ُخردبینی، تفکر ایستا و تمرکز بر روی وقایع، تفکر خطی و غیرسیستمی،  سازمان، جزئی

انگاری، مقصر دانستن عوامل محیطی، تعمیم ناموجه یا جهش انتزاعی،  نگری و ساده سطحی
یجی، خوگرفتن با مشکالت در میان کارکنان رواج دارد که باعث کاهش پذیرش تهدیدهای تدر

 ها به سازمان یادگیرنده شده است.  قابلیت تبدیل آن
های یادگیری، حاکی از آن بود که در دانشگاه آزاد  نتایج پژوهش در مولفه ادغام سیستم

 طحس های سیستم اطالعات در کنار باالی فناوری  های سطح  رغم وجود سیستم اسالمی، علی
تر از حد متوسط هستند.  های دانشگاه آزاد اسالمی پایین پایین، متاسفانه در این مولفه نیز کتابخانه



 1500 پاییز، 8شامره ، 7دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 001

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

ها در تبدیل  ترین و مؤثرترین توانمندساز استفاده از سطوح مختلف فناوری اطالعات یکی از مهم
کرد حتی در صورت وجود سایر توان ادعا  ی که میطور  بهها به سازمان یادگیرنده است.  سازمان

فناوری اطالعات، تحقق سازمان یادگیرنده ناقص و تا حدی غیرممکن خواهد  توانمندسازها، بدون
های موجود خود و تبدیل آن به یک  بود. دانشگاه آزاد اسالمی باید تالش کند تا با ادغام سیستم

ارف داخلی سازمان یادگیرنده، از سازی امکان استفاده از آن برای مص سیستم یکپارچه، ضمن فراهم
های اطالعاتی بیرونی نیز ارتباط برقرار کند تا فرایند یادگیری، معنادار و با  طریق آن با سایر سیستم

 کیفیت باشد.
( 0382نژاد و همکاران ) گانه با مطالعه سبحانی های هفت های این پژوهش در مولفه یافته

ات ی( نشان دادند که با استفاده از مرور ادب0111ی )همسو است. در همین راستا، اسمیت و توس
رنده مطرح یادگیجاد سازمان یا یرا برا ییتوان ابعاد و اجزا می یسازمان یریادگیدر مبحث  ینظر

ت و ی، مأموریو همکار یمی، تجربه، انتقال دانش، کار تیانداز، رهبر ت و چشمینمود که مأمور
نتایج پژوهش همچنین همسو با مطالعه امیرخانی  دهند. را پوشش می یانداز سازمان چشم

سازمان  یها یژگیحاکم بر جهاد و و یو فرهنگ ی( است که بر وجود رابطه بین جّو ارزش0371)
رنده، یادگی یها در سازمان ینظام رهبر یها یژگیت در جهاد و ویریو مد ین نظام رهبریرنده، بیادگی
رنده تأکید داشتند. یادگی یها در سازمان یریادگیم کارکنان در جهاد و نظا یریادگین نظام یب

( بود که به 0381بیگی ) قبانکندی و رجب همچنین یافته پژوهش حاضر همسو با مطالعه احمدی
  نهاد جهاد یها رنده پرداخته و مشخصهیادگیك سازمان یبه عنوان  یسازندگ  عملکرد جهاد یبررس

 ی، بالندگیستمی، تفکر سییگرا ا، آرمانیپو یهبر، ریاز فرهنگ ارزش یچون برخوردار یسازندگ
ان روان اطالعات و آموزش مستمر را مورد مطالعه قرار ی، جریجمع یریادگیت، یکارکنان، خالق

( بود که نشان داد سازمان یادگیرنده در 0381داده است. مطالعه حاضر همسو با مطالعه امامی )
موفق کارکنان عملکرد خوبی از خود نشان داده  های گذاری دانش و تجربه بهبود فرهنگ اشتراک

های سازمان  ( نیز نشان داد که بین مؤلفه0387است. نتایج پژوهش یارمحمدزاده و رحیمی )
کاری اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان رابطه معناداری وجود   یادگیرنده با بهبود کیفیت زندگی

( نیز طی مطالعه خود نشان داد که 0387ی )دارد که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد. سلگ
عملکرد مدیران مدارس متوسطه استان همدان در وضعیت موجود با اصول سازمان یادگیرنده در 
حد متوسط مطابقت داشته، اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد، که با بخشی از نتایج این 

 پژوهش همخوانی داشته است.
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های پژوهش توکلی و همکاران  انمندسازی کارکنان با یافتهنتایج پژوهش حاضر در شاخص تو
توانند  ها می های محوری حاکم بر جوایز و پاداش ( که اعتقاد داشت معیارها و ارزش0311)

 موجب تقویت یادگیری سازمانی شوند، همخوانی دارد.
ز انواع وری ا ( نشان داد که برای پرورش و بهره0310زاده ) همچنین نتایج پژوهش ابراهیم

تواند از یک برنامه عملی یادگیری استفاده کند که با ویژگی یادگیری مداوم  ها، سازمان می یادگیری
های پژوهش خود مشخص کرد که  ( در یافته0310در این پژوهش همسو بوده است. سحرخیز )

ی توسعه و ها سازی مدل مورد نظر، سازمان در بلندمدت قادر خواهد بود تا به قابلیت پس از پیاده
( و 5110های هاوکینز ) یادگیری مستمر و پویا دست یابد. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش

( نیز همسو بوده که مشخص کردند رهبران به عنوان عاملی در توسعه و یا 5111هادکینسون )
توانند نقش مهمی داشته باشند و گاهی به عنوان  مانعی در مقابل یادگیری مجموعه سازمانی می

ها موسساتی هستند  شوند و نیز اشاره داشتند که دانشگاه دودیت در این عرصه در نظر گرفته میمح
 های مربوط به سازمان یادگیرنده ها و فعالیت های ویژه برای تطابق با ایده که دارای فرصت

 هستند. 
الگوی راهبردی مناسب جهت تبدیل  برای ارائه های پژوهش گیری کلی از یافته در نتیجه

های یادگیرنده در هزاره سوم، نتایج نشان دادند که  های دانشگاه آزاد اسالمی به سازمان کتابخانه
های  های دانشگاه آزاد اسالمی با استفاده از الگوی ترسیم شده برای سازمان امکان تبدیل کتابخانه

را برای ارزیابی و های یادگیرنده محیطی  توان گفت سازمان گیرنده وجود دارد. در این رابطه می یاد
رنده به دنبال آموزش یادگی یها ها و اطالعات تازه فراهم خواهند نمود، زیرا سازمان مشارکت تجربه

و رسیدن به اهداف غایی در هر سازمان هستند.  یط آتیبا شرا ییارویرو یکارکنان برا یساز و آماده
ه، تمامی معیارهای مربوط به رندیادگی یها ها به سازمان روشن است که برای تبدیل کتابخانه

درصد،  11قبول قرار داشته، بنابراین، با اطمینان  متغیرهای پنهان پژوهش، در محدوده مجاز و قابل 
های پژوهش را تایید نموده است. این  گیری مؤلفه های اندازه مناسب بودن وضعیت برازش مدل

های  ن پژوهش، قابلیت تبدیل کتابخانهبدان معنا است که با استفاده از الگوی ارائه شده توسط ای
 پذیر خواهد بود. های یادگیرنده، امکان دانشگاه آزاد اسالمی به سازمان

 . پیشنهادات7

های به دست آمده از نظرسنجی خبرگان و نیز پرسشنامه کّمی،  در این پژوهش با توجه به مولفه
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 پیشنهاداتی ارائه شده است.
گرا  های جدید و خالقانه برای تفکر نظام اسالمی، از دیدگاه های دانشگاه آزاد در کتابخانه ـ

 استفاده شود.
وارد کرده و به کارکنان کمک   گیری نفعان را در فرایند تصمیم های تشویقی، نظرات ذی با روش ـ

 کنند تا بین کار فردی و گروهی توازن ایجاد نمایند. 
رسیدن به آرمان سازمانی، حمایت  های دانشگاه آزاد اسالمی با هدف مدیران کتابخانه ـ

های یادگیری کتابداران داشته باشند و در راستای توانمندسازی کارکنان به  بیشتری از درخواست
 منظور کمک به اجرای آرمان سازمان، تالش نمایند.

کارکنان به آنها  یهای آموزشی برا دوره یها، ضمن برگزار رتبه و مسئولین کتابخانه مدیران عالی ـ
جازه دهند تا در فضای آزاد روی اشتباهات خود بحث کرده و از مشکالت به عنوان فرصتی برای ا

 یادگیری استفاده کنند.
 های دانشگاه آزاد اسالمی با تاکید بر سازمان یادگیرنده تنظیم شود. انداز آینده کتابخانه چشم ـ
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