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 چکیده

روش پژوهش . دانشگاه اصفهان بود دروهش بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی هدف از این پژ
اداری و مالی، فرهنگی و )های  توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری معاونت

حجم نمونه پژوهش با استفاده از . بود 1394-95سال نفر در  344دانشگاه اصفهان به تعداد ( دانشجویی، پژوهشی، آموزشی
برای . گیری، تصادفی متناسب با حجم بود روش نمونه. نفر تعیین گردید 182، به تعداد (1970)جدول کرجسی و مورگان 

بینز ساختار سازمانی محقق ساخته بر اساس پرسشنامه ساختار سازمانی را: اطالعات از دو پرسشنامه استفاده شد یآور جمع
ها  وتحلیل داده تجزیه. بود( 2007)؛ پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران (2007)و چن و هوانگ ( 1987)

با قابلیت  یساختار سازمانهای پژوهش نشان داد که  یافته. در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ساختار عالوه بر این . و معناداری دارد آن رابطه منفی های مؤلفهیادگیری سازمانی و 

و تحلیل  tآزمون همچنین نتایج (. P≤ 05/0) باشند یمقابلیت یادگیری سازمانی  بینی یشپ بهسازمانی و ابعاد آن قادر 
ناختی به جزء سابقه خدمت های جمعیت ش واریانس نشان داد بین ادراک کارکنان از ساختار سازمانی بر اساس ویژگی

؛ و بین قابلیت یادگیری سازمانی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی به جزء (P≥05/0)ندارد تفاوت معناداری وجود 
 (.P≤ 05/0)دارد جنسیت تفاوت معناداری وجود 

 
 ساختار سازمانی، قابلیت یادگیری سازمانی، کارکنان اداری، دانشگاه اصفهان: ها کلیدواژه
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 مقدمه 

با رقبای خود، همواره خود  مؤثروقفه محیطی و رقابت  یبباید برای مواجهه با تغییرات   در قرن بیست و یکم ها سازمان

مواجه هستند این است که چگونه باید یاد بگیرند و دانایی جدیدی  با آن ها سازمانچالشی که  حال  ینا با، سازند را توانمند 

نسبت به تغییرات محیطی واکنش مناسبی نشان دهند و  توانند یمو  اند موفق یها سازماندر چنین شرایطی تنها . کنندتولید 

های عصر  تر، از مسائل مهم سازمان ساده به بیانی .نمایند یدتأکبر یادگیری  پیشی بگیرند که در عرصه رقابت از رقبای خود

هایی پویا، تداوم  در چنین محیط. های مدیریتی است ها و مهارت دانش حاضر، سرعت تغییرات محیطی و رشد فزاینده

هایی را به بار آورده که یکی از  این تغییرات ضرورت. با تغییرات محیطی است ها آنها درگرو انطباق  حیات سازمان

دت است و در آینده ترین راه برای بهبود عملکرد در درازم یادگیری مهم. مستمر استمسئله یادگیری  ها آنترین  مهم

های تعهد و ظرفیت یادگیری افراد در تمامی سطوح  تواند ادعای برتری کند که قادر باشد از قابلیت نزدیك تنها سازمانی می

 .برداری نماید سازمان به نحو احسن بهره

افراد و  .شود امری حیاتی و مهم تلقی می یك مزیت رقابتی عنوان بهها  قابلیت یادگیری سازمانی برای سازمان 

ها برای بقاء و موفقیت باید  سازمان ، بنابراینمنسوخ خواهند شد سرعت به ه با تغییرات فراگیر همگام نیستند،هایی ک سازمان

 .را در آینده موفق خواهد کرد ها آنهایی را بیایند که  ها و استراتژی دانش، مهارتو رویه کالسیك خویش را کنار نهاده 

افزایش استانداردهای عملکردی مورد بازبینی  منظور بهکاری خویش را  یها روشپیوسته  طور بهزمان هر فردی در سا اگر

ازمان تواند به افراد س یادگیری سازمانی می .یابدبتر و بهتر برای انجام کارها  تر، ارزان یعسرراهی  دتوان یم، همیشه دقرار ده

لیت سازمانی امروزه فرایند و مجموعه اقداماتی است که به یادگیری این قاب (.1385شفی، ) در نیل به این هدف کمك کند

چنین  در .گردد سازمان یادگیرنده اعمال می انجامد و دربرگیرنده رفتار سازمانی مشخص است که در کارکنان می

 گمارند اند همت می هگرفت شود و افراد پیوسته برای کاربرد آنچه یاد هایی کلیه شرایط یادگیری برای اعضا فراهم می سازمان

یی جدید وارد ها شرفتیپکمك خواهد کرد که  ها سازمانقابلیت یادگیری سازمانی به  (.1389میرمحمدی و یونسی،)

ظرفیت یادگیری خود را  ها سازمانبه همان میزان که . خود کنند و از این طریق نگرشی جدید کسب کنند وکار کسب

 (.1990سنگه )کنند  یمتری ایجاد ، راهبرهای سازمانی بهدهند یمافزایش 

معتقد است که عوامل محیطی مانند محیط زندگی، ساختار، فرهنگ و فناوری روی یادگیری سازمانی ( 1985) 1فویل

یادگیری در . ها تأثیرگذار خواهد بود گیرند در آینده سازمان شك اینکه کارکنان چه چیزی یاد می بی. گذارد تأثیر می

تجربه گذشته  اساس دانش و های ذهنی اعضای سازمان و بر ها، دانش و مدل از طریق انتشار دیدگاه تواند ها می سازمان

گیرد، اما فرایند یادگیری تحت تأثیر مجموعه  ها شکل می ها از طریق افراد و گروه هرچند یادگیری سازمان. باشد

ایجاد (. 1381نکوئی مقدم و بهشتی فر،) نی استها ساختار سازما ترین آن باشد که مهم تری از متغیرها نیز می گسترده

های یادگیری  سازی زمینه مراتب سازمانی در جهت فراهم وار، مسطح و با حداقل سلسله ساختارهای سازمانی پویا، اندام

ساختار سازمانی یکی از اجزای مهم (. 1380زارعی متین، ) جمعی در سازمان از اهمیت بسزایی برخوردار است

استفاده از  بدون شك. نماید کالبد اصلی سازمان عمل می مثابه بهشود و  ی کارایی هر سازمان محسوب می هکنند تعیین

                                                       
1- Foil 
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استقرار نظام اداری مناسب و دستیابی به  .شود ساختار سازمانی صحیح بهبودهای اساسی را در عملکرد سازمان موجب می

وندل فرنچ و سیسیل بل، ) باشد محتاج حضور این عامل می وب،ها و منابع مطل ی مورد انتظار در شرایط وجود داده ستانده

1394.) 

سوکیمو و )کند  یمبهترین مرکز خلق و توسعه دانش، نقش مهمی را در توسعه کشورها ایفا  عنوان بهعالی  آموزش

موزش آن است که مطالعات اندک در نظام آ توسعه درحالکشورهای  جمله از، کشور ما طرف  كی از (.2011، 1سانگتای

از طرفی (. 1381هویدا، )دهد  یمی مدیریتی، اداری و تعلیم و تربیتی آن نشان ها نهیزمی زیادی را در ها ینارسائنواقص و 

ی که خود مهد ها سازمانی یادگیری در چنین ها تیقابلبه سازمان یادگیرنده و ارتقای  ها سازمان شدن لیتبددیگر، ضرورت 

که با افزایش پیچیدگی و تغییرات روزافزون، عدم اطمینان در  شود یمناشی  ازآنجاد، پرورش روشنفکران جامعه هستن

باید برای کسب و حفظ مزیت رقابتی در این شرایط نوین، بهتر و  ها سازمان جهیدرنت. زیاد شده است ها سازمانمحیط 

به سازمان یادگیرنده نیاز  شدن لیتبدی به تغییر مستمر خود برا ها آن. ی خود درس بگیرندها شکستموفقیت و  از تر عیسر

 (.2012،  2موسوی، متین، کاشانی، مرتضوی و سابق)دارند 

که  ای گونه به ،سازد ای حرفه های مهارتخود را مجهز به  آموختگان دانشکه  رود میاز آموزش عالی انتظار  همچنین

این  (.1377 ،فراست خواه) کنندنی را خلق و ایجاد و مشاغل نوی ها فرصتاز دانش نوین و کارآمد  گیری بهرهبتوانند با 

 خودو  خوداشتغالی، ایجاد ها سازماننهادها و  موردنیازدر تربیت نیروی  ها دانشگاهخود حاکی از این است که  مسئله

الی آموزش ع نظران صاحباغلب  .اند ماندهتولیدی و کارآفرینی ناکام  های عرصهدر  ویژه به آموختگان دانش توانمندی

هزاره  های چالشمقابله با  منظور بهیادگیری در جامعه  -نهاد اشاعه فرایند یاددهی  ترین اصلی عنوان به ها دانشگاهمعتقدند 

تحقق . از راهبرد مدیریت دانش است گیری بهرهجدید ناگزیر از انتقال به جوامع یادگیرنده، ایجاد فرهنگ تسهیم دانش و 

از دانستن ندانند و در خود همواره نوعی استعداد تحول و  نیاز بیخود را  ها دانشگاهکه چنین رسالتی وامدار این است 

در پژوهش حاضر نیز قابلیت یادگیری  .(1390زاده، معروفی و یوسف)از همه پیشگامی در تحول ایجاد کنند  تر مهم

ی و جهانی در ا منطقهابت در سطح ملی، در عرصه رقها  دانشگاهبرای موفقیت  اجتناب رقابلیغضرورتی  عنوان بهسازمانی 

 .توان تحت تأثیر ساختار سازمانی قرار گیرد است که میزان اسقرار و استمرار آن می شده گرفتهنظر 

 مبانی نظری پژوهش

 قابلیت یادگیری سازمانی( الف

م وـك مفهـیعنوان  را به و آند ـندنموده تفاـسات ـقابلیم مفهواز ند که دبوادی فرالین او (1990) رانهمکاو  3تسه 

د یکربر طبق رو .گرفتر بکا competenceمشابه ی تعبیرآن را در نیز  بارتون. بردند کاربه  ها ییو توانامنابع از عمومی 

با مدیریت رد طریقه سنتی برخوات در تغییرد یجاامانی بر زسای گیردقابلیت یاه و گیرنددیان مازسام مفهو، تژیكاسترا

مند منابع زنیانوبت  بهکه ، (1393به نقل از خورشید و پاشازاده،  ،85: 1990، 4پرهاالد و همل)دارد ت اللوکارها د کسب

جایگزین  رقابلیدن، غبودر نادن، شمند بوارز یها یژگیوحقیقی که با ی یك قابلیت پویاها و  مهارتیا س ناملموس و ملمو

 یها یاستراتژحی اطر لهیوس به دهد ین ممکان امازبه سا، تی؛ و درنهاست، اباشد شده فیدن توصبو ریدناپذیدن و تقلبو

                                                       
1- Sukirno & Siengthai 
2 - Mousavi, Matin, Kashani, Mortazavi & Sabegh 

2- Teece 

3- Prahalad & Hamel 
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ست دقابتی رجدید مزیت ل شکات و ابلندمدی در مشترای برتر بر، ارزش حد متوسطاز باالتر  یها بازدهبه ارزش، تولید 

ص خای هادملکرعای جرای ابرن مازنایی سااتو صورت ی را بهگیردقابلیت یا، (2003) 1گاه (.2007چیوا و همکاران،  ) ابدی

ی گیردیا .، تعریف نموده استشوند یمب ـموجآن را سهیل ـتی و گیرداـبه یق شتیااکه  ییها هیو روها رساختا، مدیریتی

و مدیریتی ص اـخ یها تین، فعالمازاـی سـیاجراف اهدانداز و ا چشمستیابی به ای دتیمی بردی و فری گیردمانی نتیجه یازسا

 .ستاخلی ص دایط خااشر

ها یا زمرر حضوی ین به معناا. کند یمست تمرکز اصحیح ن مازسای در زـینکه چه چیابر ی گیردقابلیت یاه گایدد 

عمل د خوص به ترتیب بخصو 2توسعه ای یها دگاهیکه د یزمانا ـت، باشد ینمست ـنی افتهیرشد صوالٌ ن امازینکه ساا

و  3نویس)شود  یمنش متمرکز ده داستفار و انتشا، اسبـونگی کـچگی گیردیاد موجوی یندهاابر فره یدگادین ا. کنند یم

یا  ها سازمان، منظور از قابلیت یادگیری سازمانی توانایی درواقع  .(1384، به نقل از داورزنی و اقدسی، 1995 ،همکارن

سازمانی یادگیری . توسعه از طریق مراحل چرخه یادگیری سازمانی است منظور بهمداوم  طور بهی ریادگبرای ی ها شرکت

کنند؛  دیتأکممکن است بر یادگیری بر ایجاد نوآوری و تغییر  ها سازمانبعضی از . ی مختلف روی دهدها شکلدر  تواند یم

دیگران ممکن است یادگیری را به سمت نگهداری وضعیت  که یدرحالبرخی ممکن است تغییرات اصالحی انجام دهند؛ 

و ممکن  ابدی ینم، ظرفیتش افزایش کند یمول برای حل مشکالت استفاده ی متداها روشسازمان از  که یوقت. سوق دهند

 (.1393به نقل از صیادی و همکاران، ، 1999، 4دیبون)دهد ی منفی یادگیری را کاهش ا جهینت مثابه به واقعاًاست 

هوم قابلیت ابزار سنجش قابلیت یادگیری سازمانی را توسعه دادند و متوجه شدند که مف( 2007)و همکاران  یواچ

، تعامل با محیط بیرونی، گفتگو و پذیری یسك، ریاندوز تجربه است که شامل ییادگیری سازمانی مفهومی چندبعد

در . شود یبرده م یادگیری نام کننده یلعنوان عوامل تسه از این ابعاد به. شود یم مشارکتی گیری یمتصمو  محاوره

جدید، آموزش مستمر و یا کارکنانی که خواستار یادگیری و ارتقاء هستند،  های یدهعواملی چون حمایت از ا یاندوز تجربه

در . شود یتوجه م مساعی یكو همکاری و تشر یمیبه عواملی چون ارتباطات، تنوع، کارت« گفتگو»در . مطرح است

بعضی از . شود یساختار سازمانی منعطف یا دانش سازمان مطرح م و عواملی مانند تفویض اختیار« رکتیمشا گیری یمتصم»

، آلگره و چیوا) باشند میضمنی  یعنوان عنصر ضروری در استراتژ تعهد به یادگیری، رهبری یادگیری به مانند عوامل

 (.2007،  5الپیدرا

 ساختار سازمانی( ب

ت که طی های اس ساختار سازمانی مجموعه راه. اند نظریه پردازان مختلف تعارف مختلفی از ساختار سازمانی ارائه نموده

ساختار (. 1:1371مینتزبرگ) شده تقسیم و میان این وظایف هماهنگی ایجاد شود های سازمان به وظایف شناخته ها فعالیت آن

و انسـجام   هـا  رویـه ، استانداردسـازی قـوانین و   گیـری  تصـمیم قدرت  ،اختیار ای اندازهتا چه  ها سازمان دهد میسازمانی نشان 

                                                       
1- Goh 
2 - developmental 

3- Nevis 
4- Dibbon 
5 - Chiva, Alegre & Lapiedra 
6
-Minzberg  
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در بـه طـور کلـی مـی تـوان گفـت       (. 2010، 1چن، هوانـگ و سـایو  ) کنند می ریزی طرحخود و کار را برای سازمان  ءاعضا

کننده روابط رسـمی گزارشـگری سـازمانی اسـت و      ساختار سازمانی تعیین: ساختار سازمانی سه رکن اصلی موردتوجه است

کند؛  ا سرپرستان را مشخص میمراتب اداری وجود دارد و نیز حیطه کنترل مدیران ی دهنده سطوحی است که در سلسله نشان

بنـدی دوایـری    بندی یا تقسـیم  کنند و گروه صورت گروهی در دوایر کار می کننده افرادی است که به ساختار سازمانی تعیین

همه دوایر هماهنـگ   وسیله آن شود که به هایی می است که در سازمان وجود دارد؛ ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم

این رکن آخر به روابط متقابـل کارکنـان    .گردد و درنتیجه سیستم ارتباط مؤثر در سازمان تضمین خواهد شد و یکپارچه می

 (.1391قجاوند،)شود  مربوط می

، تعریف شده یلتشک 5و تمرکز 4، رسمیت3سازمان که از عنصر پیچیدگی اجزای ساختار را یکی از (1393) 2ینزراب

تفکیك افقی، میزان یا حد جدایی افقی بین . کند میه در سازمان وجود دارد اشاره پیچیدگی به میزان تفکیکی ک .کند یم

تفکیك بر اساس مناطق . ه مراتب سازمانی نظر داردی به عمق یا ارتفاع سلستفکیك عمود. دهد میواحدها را نشان 

ساختار  ءدومین جز .اشاره داردجغرافیایی  لحاظ ازامکانات و نیروهای انسانی  ،واحدهاجغرافیایی، به میزان پراکندگی 

وقتی رسمیت  .کند یاند، اشاره م رسمیت به میزان یا حدی که مشاغل سازمانی استانداردشده. سازمانی، رسمیت است

ن روشن در خصوص فرایند کار در سازما یها مشخص، قوانین و مقررات زیاد و دستورالعمل یها باالست، شرح شغل

در چنین موقعیتی، افراد در اعمال نقطه . است شده یزیر برنامه یررفتار کارکنان نسبتاً غ ستوقتی رسمیت کم ا. وجود دارند

یزتر برانگ بحثتمرکز نسبت به دو جزء دیگر ساختار سازمانی،  .نظرات خود در شغلشان از آزادی عمل بیشتری برخوردارند

، اشاره متمرکزشدهگیری در یك نقطه واحد در سازمان  یمتصمتمرکز به میزانی که  .پردازان توافق دارند یهنظربیشتر . است

 .خود یك معیار تمرکز است نفسه فیاعمال کند،  گیری تصمیمروی فرایند  تواند میمیزانی از کنترل که یك فرد  .دارد

شت که باید اذعان دا. تراکم قدرت در یك نقطه داللت بر تمرکز داشته و عدم تراکم یا تراکم کم نشانه عدم تمرکز است

گیری  یمتصمتمرکز به میزان پراکندگی اختیارات . عدم تمرکز داللت بر تفکیك سازمان بر اساس مناطق جغرافیایی ندارد

 .سازمانگردد نه تفکیك جغرافیایی  یبرم

سازمانی و  پژوهش مستقلی به بررسی رابطه بین ساختار تاکنونمشخص گردید که  شده انجام های پژوهشبا مرور 

دیگری و توسط  متغیرهاییا با جداگانه  صورت بهاز این متغیرها  هرکدامقابلیت یادگیری سازمانی نپرداخته است، ولی 

ی که متغیرهای های پژوهشدر ادامه به برخی از . اند شده یبررسمحققان و نویسندگان مختلف در ایران و دیگر کشورها 

به بررسی رابطه ساختار سازمانی  ،(1391)در پژوهشی صلواتی و زارعی  .شود یماشاره  دان دادهقرار  موردمطالعهپژوهش را 

نتایج نشان داد که بین ساختار سازمانی و . های پخش انرژی استان اصفهان پرداختند و یادگیری سازمانی در شرکت

یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معنادار یادگیری سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و نیز بین پیچیدگی سازمانی و 

ط معکوس های ساختار سازمانی یعنی رسمیت و تمرکز سازمانی با یادگیری سازمانی ارتبا مؤلفهدیگر وجود دارد و بین 

بین در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که  (1392)همچنین غالمی، رجائی پور، کرمی و ملکی مقدم. وجود دارد

                                                       
1 - Chen, Huang & Hsiao 
2 - Robbins 
3- complexity 
4 - formality 
5 - centerlization 
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نیز  (1392)در پژوهشی دیگر کوهستانی  .وجود دارد داری معنیبا خالقیت و یادگیری سازمانی رابطه  سازمانی رساختاابعاد 

ساختار  یها بین ساختار سازمانی و یادگیری سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و میان تمامی مؤلفهنشان داد که 

 .زمانی رابطه مثبت و معنادار وجود داردبا یادگیری سا( رسمیت، پیچیدگی و تمرکز) یسازمان

ساختار سازمانی با پیچیدگی افقی و عمودی کم، ساختار  کهنیز در پژوهش خود نشان دادند  ،(1393) باقری و جدیدی 

 سازمانی با رسمیت کم، ساختار سازمانی با خودمختاری باال، ساختار سازمانی با تمرکز پایین و ساختار سازمانی با تلقین باال

در پژوهش خود به این نتایج  (1394) یعرباننامور همچنین  .مثبتی بر یادگیری سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی دارد تأثیر

ابعاد  یها مؤلفهبین . رابطه وجود دارد وپرورش آموزشبین ابعاد ساختار سازمانی با یادگیرنده بودن سازمان که  افتی دست

 .رابطه معنادار وجود دارد (تپیچیدگی و رسمی) یسازمانساختار 

آیا »بررسی قراردادند که  این پرسش را مورد( 2010) 1کرتس -ساز و کالور -اورتگا، زاراگزا -پرتوسادر پژوهشی  

شرکت بزرگ  114این تحقیق که بر روی « توانند بر عملکرد مدیریت دانش اثرگذارند؟ رسمیت، پیچیدگی و تمرکز می

مثبت و منفی بر روی  تأثیرپیچیدگی و تمرکز سازمانی، به ترتیب : باشد دارای این نتایج می شده است اسپانیایی، انجام

 (.1392،رامشگر، رجائی پور و سیادت) ای ندارند عملکرد دانش دارند؛ اما رسمیت و اجرای دانش، رابطه مثبت تائید شده

را زمانی از دیدگاه جمعیت شناختی بر تعهد سازمانی قابلیت یادگیری سا تأثیر، در پژوهشی (2013) 2چو، ایوم و لیهمچنین 

که قابلیت یادگیری سازمانی یك رابطه خطی با تعهد عاطفی داشته و از بین  نتایج نشان داد .قرار دادند یموردبررس

ری گی ها و تصمیم رهبری، دانش و مهارت انداز مشترک و فعالیت مشارکتی، های چشم های یادگیری سازمانی مؤلفه مؤلفه

های یادگیری  همچنین از بین مؤلفه. ای با آن ندارد داری با تعهد عاطفی دارند و بازخورد رابطه مشارکتی رابطه معنی

 .بینی تعهد عاطفی دارد بر پیش را تأثیرگیری مشارکتی بیشترین  سازمانی تصمیم

به این نتایج « زمانی و نوآوریرابطه بین ساختار سا :کارآفرینی آموزشی»تحت عنوان  در پژوهشی( 2014) 3فرایز

داری  باشد و رابطه معنی توجهی از کارآفرینی آموزشی می عنوان شاخص قابل یافت که ابعاد داخلی ساختار سازمانی به دست

تقویت و کارآفرینی آموزشی وجود دارد و بین زمان در دسترس بودن و / بین پشتیبانی مدیریت، اختیارات کار، پاداش 

دار و  داری در ساختار سازمانی بین مدارس مجوز همچنین تفاوت معنی. داری وجود ندارد وزشی رابطه معنیکارآفرینی آم

داری در ساختار سازمانی و سطوح کارآفرینی آموزشی بین برندگان زنگوله طالیی  بدون مجوز وجود ندارد و تفاوت معنی

 .و برندگان دیگر مراسمات وجود دارد

ساختار  رابطه بین قابلیت یادگیری سازمانی و حاضر، به دنبال بررسی شده پژوهشگران مطالعه با توجه به مطالب گفته

 ؛، دانشگاه اصفهان بودند(مالی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی -اداری) های معاونتسازمانی در بین کارکنان اداری 

 :ه دنبال بررسی سه تا فرضیه هستندبنابراین در پژوهش حاضر پژوهشگران ب

مشارکتی، تعامل با  گیری تصمیمگفتگو، ریسك، )آن  های مؤلفهبین ساختار سازمانی با قابلیت یادگیری سازمانی و  -1

 .رابطه وجود دارد( اندوزی تجربهمحیط خارجی، 

 .بین ابعاد ساختار سازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی رابطه وجود دارد -2

                                                       
1- Pertusa-Ortega, Zaragoza-Saez &Claver-Cortes 

2 - Cho, Eum & Lee 
3- Jazmine Lizette Frias 
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جمعیت شناختی تفاوت  های ویژگیو قابلیت یادگیری سازمانی بر اساس  بین ادراک کارکنان از ساختار سازمانی -3

 .وجود دارد

 پژوهش شناسی روش

جامعه آماری . گردید آوری جمعآن به شکل میدانی  های دادهروش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود و 

، دانشگاه اصفهان به تعداد (جویی، پژوهشیمالی، آموزشی، دانش -اداری) های معاونتاین پژوهش را کلیه کارکنان اداری 

نفر  182، به تعداد (1970)تشکیل دادند و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان  1394-95نفر در سال  344

تصادفی  گیری نمونهبا توجه به اینکه تعداد کارکنان اداری در چهار معاونت مذکور متفاوت بود از روش . تعیین گردید

 .:از دو پرسشنامه استفاده گردید موردنیاز های دادهگردآوری  منظور به. سب با حجم استفاده شدمتنا

به . شده است یابی اعتبارتهیه و ( 2007)این پرسشنامه توسط چیوا و همکاران : پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی( 1

 1ها و ابزارهای ایساکسن، الیرو ایکدوال پژوهشهای درونی این پرسشنامه از  ، سازه(2007)استناد چیوا و همکاران 

، گاه (1997) 5، هالت و فرل(2002) و همکاران 4، تمپلتون(1997) و همکاران 3، پدلر(1991) و همکاران 2، آمابیل(1999)

این . یکی از دالیل اصلی انتخاب این ابزار نیز همین زیربنای قوی نظری آن بود. شده است ، برگرفته(1997) 1و ریچاردز

بوده که  (مخالفم کامالًموافقم تا  کامالًاز ) ای لیکرت درجه صورت بسته پاسخ و با مقیاس پنج سؤال به 14پرسشنامه دارای 

گیری مشارکتی  اندوزی، ریسك، تعامل با محیط خارجی، گفتگو و تصمیم قابلیت یادگیری سازمانی را در پنج بعد تجربه

های  ، مورد تائید قرارگرفته و ضریب پایایی برای خرده مقیاس(2007) وا و همکارانروایی پرسشنامه توسط چی. سنجد می

 78/0 گیری مشارکتی و تصمیم 80/0 وگو ، گفت71/0، تعامل با محیط خارجی 15/0پذیری  ، ریسك78/0اندوزی  تجربه

 .اند گزارش نموده 92/0ا در پژوهش خود پایایی پرسشنامه مذکور ر( 1390) همچنین نادی و سجادیان. گزارش نمودند

جهت سنجش ساختار سازمانی از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس پرسشنامه ساختار : پرسشنامه ساختار سازمانی( 2

بسته پاسخ و بر اساس مقیاس پنج  صورت بهاین پرسشنامه . استفاده شد( 2007) هوانگو چن و ( 1987) رابینزسازمانی 

و ساختار سازمانی را در سه  باشد می سؤال 19تنظیم گردید که دارای ( مخالفم کامالًفقم تا موا کامالًاز ) لیکرت ای درجه

از  ها پرسشنامهتعیین روایی محتوایی و صوری  منظور بههمچنین . دهد میقرار  موردسنجشبعد رسمیت، پیچیدگی و تمرکز 

طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید و بهره گرفته شد و پایایی پرسشنامه از  دهندگان پاسخنظرات متخصصان و 

این ضرایب . به دست آمد 81/0 سازمانیو برای ساختار  91/0میزان این ضریب برای پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی 

 سطح آمار توصیفی ودر دو  spss23 افزار نرمنیز با استفاده از  ها داده. نشانگر پایایی مطلوب هر دو پرسشنامه بوده است

 .قرار گرفتند وتحلیل تجزیهمورد آمار استنباطی 

 
 
 

                                                       
1 - Isaksen, Lauer & Ekvall 
2- Amabile 
3 - Pedler 
4- Templeton 
5 - Hult & Ferrell 
6- Goh & Richards 
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 پژوهش های یافته
 جمعیت شناختی های یافته، (1)شماره جدول 
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 48 102 20 3 70 93 12 77 91 9 71 103 فراوانی

 24/28 00/10 71/11 19/1 33/39 25/52 74/1 50/43 41/51 08/5 41/42 54/57 درصد

زن بودند که ( نفر 71)درصد  41/42مرد و ( نفر 103)درصد  54/57 دهندگان پاسخ، از بین (1)بنابر نتایج جدول شماره

 40سال و بیشتر از  40( نفر 77)50/43سال و حدود  39تا  30( نفر 91)درصد  41/51سال،  30از  کمتر( نفر 9)درصد  08/5

دارای ( نفر 93)درصد  25/52دارای مدرک کمتر از کارشناسی،( نفر 12)درصد  74/1از بین آنان . اند داشتهسال شن 

دارای مدرک دکتر ( نفر 3)درصد  19/1دارای مدرک کارشناسی ارشد و ( نفر 70)درصد  33/39مدرک کارشناسی، 

دارای سابقه ( نفر 102)درصد  10سال،  10دارای سابقه خدمت کمتر از ( نفر 20)درصد  71/11که از بین آنان  اند بوده

کلیه درصدها، نسبت به ).اند بودهسال  20دارای سابقه خدمت بیشتر از ( نفر 48)درصد  24/28سال و  20-10خدمت بین 

 (.اند دادهجمعیت شناختی پاسخ  سؤاالته افرادی است که ب

مشارکتی،  گیری تصمیمگفتگو، ریسك، )آن  های مؤلفهبین ساختار سازمانی با قابلیت یادگیری سازمانی و : فرضیه اول

 .رابطه وجود دارد( اندوزی تجربهتعامل با محیط خارجی، 

 آن های مؤلفهانی با قابلیت یادگیری و ، نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه ساختار سازم(2)جدول شماره 

و معناداری را بین ( منفی)معکوس همبستگی  P≤05/0شده در سطح  مشاهده ، (2)بنابر نتایج حاصل از جدول شماره 

توان  آمده می دست ؛ و با توجه به ضرایب تعیین بهدهد میهای آن نشان  سازمانی و مؤلفه یریقابلیت یادگسازمانی با  ساختار

 سطح معناداری ضریب تعیین متغیر

 0001/0 143/0 -379/0 ساختار سازمانی و قابلیت یادگیری

 0001/0 112/0 -349/0 ساختار سازمانی و گفتگو

 0001/0 121/0 -348/0 ساختار سازمانی و ریسك

 0001/0 134/0 -311/0 مشارکتی گیری تصمیمو  ساختار سازمانی

 010/0 031/0 -191/0 ساختار سازمانی و تعامل با محیط خارجی

 043/0 023/0 -151/0 اندوزی تجربهساختار سازمانی و 
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 12، گفتگودرصد تغییرات مؤلفه  11سازمانی،  قابلیت یادگیریدرصد از تغییرات  14سازمانی قادر است  ساختارگفت 

تعامل با محیط  مؤلفهدرصد تغییرات  4مشارکتی،  گیری تصمیم مؤلفهدرصد تغییرات  13، ریسكتغییرات مؤلفه  درصد

 .بینی نماید را پیش اندوزی تجربهدرصد تغییرات مربوط به مؤلفه  2و  خارجی

 .و قابلیت یادگیری سازمانی رابطه وجود دارد( رسمیت، پیچیدگی و تمرکز) سازمانیبین ابعاد ساختار : فرضیه دوم

 ازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی، ضریب همبستگی بین ابعاد ساختار س(3) جدول شماره

دهد که همبستگی و ارتباط قابلیت یادگیری سازمانی با رسمیت، پیچیدگی و  ، نشان می(3)شماره  های جدول یافته

ی نیب شیدر پ سهم هریك از ابعاد ساختار سازمانی نییمنظور تع بههمچنین  .باشد میو معنادار ( منفی)معکوس تمرکز 

 ،(4)جدول شماره  بنابر نتایج. استفاده گردید گام به گامتغییرات قابلیت یادگیری سازمانی از تحلیل رگرسیون خطی از نوع 

ابعاد تمرکز و رسمیت بیشترین توانایی را  ازآن پسمعادله شده است و بعد پیچیدگی نخستین متغیری است که وارد 

که  دهد مینشان  ها یافتهعالوه بر این . ی متغیر قابلیت یادگیری سازمانی کارکنان دارندنیب شیپساده و ترکیبی در  صورت به

در گام دوم بعد تمرکز . کند بیین میدرصد تغییرات قابلیت یادگیری سازمانی را ت 29تنهایی  در گام نخست بعد پیچیدگی به

در . کنند بینی می درصد، تغییرات قابلیت یادگیری سازمانی را پیش 33وارده معادله شده است که در تعامل با بعد پیچیدگی 

درصد، تغییرات  35بینی  گام سوم بعد رسمیت وارد معادله شده که در تعامل با دو بعد پیچیدگی و تمرکز قادر به پیش

باشد  می تر بزرگ 91/1ها از مقدار بحرانی  در تمام تحلیل t-Value مقدار یناعالوه بر  .باشند یت یادگیری سازمانی میقابل

 .باشد می تیرؤ قابل، (4)بیشتر در جدول شماره  اتیجزئ .کند های فوق را تائید می که یافته
 دگیری سازمانی بر اساس ابعاد ساختار سازمانیپیش بینی قابلیت یا گام به گام، نتایج رگرسیون (4)جدول شماره 

ضریب )B مدل رگرسیونی

 (رگرسیون

خطای 

 معیار

Beta 
 

t 
 

ضریب 

 همبستگی

 ضریب

 تعیین

سطح 

 معناداری

 0001/0 29/0 539/0 -584/8 -539/0 019/0 -589/0 پیچیدگی 1مدل 

 0001/0 33/0 574/0 -731/3 -331/0 097/0 -312/0 پیچیدگی 2مدل

 0001/0 -252/3 -288/0 129/0 -395/0 تمرکز

 0001/0 348/0 59/0 -473/3 -307/0 091/0 -335/0 پیچیدگی 3مدل

 002/0 -158/3 -277/0 120/0 -380/0 تمرکز

 027/0 -227/2 -139/0 149/0 -331/0 رسمیت

 تمرکز پیچیدگی رسمیت 

 

قابلیت یادگیری 

 سازمانی

 ضریب همبستگی

 

 

 سطح معناداری

21/0- 53/0- 52/0- 

0001/0 0001/0 0001/0 
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 شناختیجمعیت  های ویژگیبر اساس  بین ادراک کارکنان از ساختار سازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی :فرضیه سوم

 .تفاوت وجود دارد( جنسیت، سن، تحصیالت و سابقه خدمت)

 بر اساس جنسیت یساختار سازمانمستقل، مقایسه میانگین قابلیت یادگیری و  t، نتایج آزمون (5) جدول شماره

 

  

 

 باشد؛ بیشتر می 05/0کمتر و سطح معناداری از  91/1از مقدار  t، در هر دو تحلیل آماره (5)ره بنا بر نتایج جدول شما

قابلیت یادگیری و ساختار سازمانی تفاوت معناداری وجود  و مردان از توان نتیجه گرفت که بین ادراک زنان بنابراین می

 .نشده است ساختار سازمانی شناخته بلیت یادگیری وعنوان عامل تأثیرگذاری بر ادراک افراد از قا ندارد و جنسیت به

 ، مقایسه میانگین قابلیت یادگیری سازمانی و ساختارسازمانی بر اساس سن، تحصیالت، سابقه خدمت(1) جدول شماره

به جزء آزمون واریانس ساختار سازمانی بر اساس  ها یلتحلدر تمام  شود، مالحظه می (1)شماره  لطور که در جدو همان

های سنی  توان نتیجه گرفت که بین کارکنان رده پس می. تر است کوچك 05/0سن و تحصیالت، سطح معناداری از 

همچنین . مختلف و کارکنان دارای تحصیالت و سوابق خدمت مختلف از نظر قابلیت یادگیری سازمانی تفاوت وجود دارد

نشان داد که سن و  ها یافتهبین ادراک کارکنان دارای سوابق مختلف از ساختار سازمانی تفاوت وجود دارد عالوه بر این 

 

 

ت
سی
جن

ین 
نگ
میا

 

یار
 مع
ف
حرا
 ان

t 

 

دی
آزا
جه 
در

 

ری
ادا
معن
ح 
سط

 

ین
نگ
میا
ف 
تال
اخ

 

 %95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

قابلیت 

 یادگیری

 38941/0 -15322/0 118/0 392/0 177 589/0 93/0 21/3 مرد

 87/0 14/3 زن

ساختار 

 سازمانی

 10092/0 -18518/0 -04/0 512/0 177 -581/0 48/0 74/2 مرد

 41/0 78/2 زن

  مجذوراتمجموع  df مجذوراتمیانگین  F سطح معناداری

 

 ها مؤلفه

 ساختار سازمانی 114/0 2 057/0 242/0 785/0

 قابلیت یادگیری 733/11 2 811/5 479/7 001/0 سن

 ساختار سازمانی 320/0 3 107/0 457/0 713/0

ت
یال
ص
تح

 

 قابلیت یادگیری 413/18 3 154/1 391/8 0001/0

 ساختار سازمانی 559/1 2 779/0 508/3 032/0

قه
ساب

 قابلیت یادگیری 273/8 2 131/4 119/5 007/0 
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بنابراین برای بررسی این مطلب که ؛ اند نشده شناختهبر ادراک افراد از ساختار سازمانی  مؤثرعوامل  عنوان بهتحصیالت 

با توچه . شده است تفاوت به وجود آمده ناشی از کدام رده سنی، تحصیالت و سوابق خدمت است، از آزمون توکی استفاده

بر قابلیت یادگیری کارکنان  مؤثرعوامل  عنوان بهالت و سابقه خدمت گفت که سن، تحصی توان میفوق  های یافتهبه 

جزئیات بیشتر  .است شده شناختهبر ادراک افراد از ساختار سازمانی  تأثیرگذارعامل  عنوان بهو تنها سابقه خدمت  شده شناخته

 .باشد می مشاهده قابل، (7)شماره در جدول 

قابلیت یادگیری و ساختار سازمانی بر اساس متغیر جمعیت  آزمون توکی برای مقایسه جفتی خالصه ،(7) جدول شماره

 شناختی سن، تحصیالت و سابقه خدمت

 

 گیری نتیجهبحث و 

ختار سازمانی با قابلیت یادگیری سادر این تحقیق مشخص گردید که  شده  انجامماری آ های تحلیلبر اساس نتایج و  

نشان داد که ساختار سازمانی قادر است  ها یافتههمچنین . و معناداری دارد( معکوس) منفیآن رابطه  های مؤلفهسازمانی و 

 13تغییرات مؤلفه ریسك،  درصد 12درصد تغییرات مؤلفه گفتگو،  11درصد از تغییرات قابلیت یادگیری سازمانی،  14که 

درصد تغییرات مربوط  2تعامل با محیط خارجی و  مؤلفهدرصد تغییرات  4مشارکتی،  گیری تصمیم مؤلفهیرات درصد تغی

یکی از عوامل  عنوان بهد توان میکه ساختار سازمانی نتیجه گرفت  توان میبنابراین  ؛بینی نماید را پیش اندوزی تجربهبه مؤلفه 

عطاف و بستر مناسب برای ارتباط کارشناسان با یکدیگر، به نشر دانش در درون در سازمان، با ایجاد ان ها ایدهمهم در تعمیم 

 .(2جدول شماره ) نمایدفراهم  ها آن های آگاهیکند و بستری را برای یادگیری کارکنان و ارتقای  سازمان کمك

ی و ساختار سازمانی به توان گفت این رابطه معکوس بین قابلیت یادگیری سازمان آمده می دست های به در تبیین یافته 

ها باهم  توان گفت ساختار سازمانی و یادگیرنده بودن سازمان که می درحالی. ساختارهای سخت و غیر منعطف اشاره دارد

انجامد بلکه میزان  های جدید می کارگیری ایده تنها به پیشرفت و توسعه در به پذیر نه ی نزدیك دارند و ساختار انعطاف رابطه

ها  در عصر حاضر که تعالی سازمان. ناپذیر است این ساختارها خیلی بیشتر از ساختارهای سخت و انعطافیادگیرندگی 

دانشگاه نیازمند ساختاری منعطف و پویاست و با ساختار سنتی توان و . خورده است بادانش و خالقیت و نوآوری گره

 ف میانگیناختال میانگین (j)رده  (I)رده  مؤلفه

(i-j) 

سطح  خطای معیار

 معناداری

 سن

 سال 39-30 قابلیت یادگیری

 98/2-میانگین

 01/0 30941/0 -84/0 83/3 سال 30کمتر از 

 004/0 13713/0 -44/0 43/3 سال به باال 40

ت
یال
ص
تح

 

قابلیت 

 یادگیری

کمتر از 

 کارشناسی

 38/4=میانگین 

 0001/0 21211/0 28/1 10/3 کارشناسی

 0001/0 21750/0 22/1 11/3 کارشناسی ارشد

 019/0 55215/0 12/1 71/2 دکترا

قه
ساب

 

 سال 20-10 یادگیری قابلیت

 03/3= میانگین

 05/0 21871/0 -507/0 53/3 سال 10کمتر از 

 02/0 15158/0 -422/0 45/3 سال به باال 20

 سال 10-20 ساختار سازمانی

 80/2=میانگین

 021/0 11521/0 30/0 50/2 سال 10کمتر از 
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های ناشی از آن را ندارد و برای بقاء خود  ن و پیچیدگیشد انعطاف الزم برای همسویی با تغییرات پیرامونی ناشی از جهانی

تغییر ساختار داده یا خود را به ابزارهایی مجهز کند تا توان مقابله با تحوالت جهانی را به دست آورد و موفقیت  ناچار است

تارهای باز، منعطف و یادگیرنده بودن دانشگاه مستلزم ساخ. است  دانشگاه درگرو خالقیت و یادگیری سازمانی کارکنان آن

 .باشد خالق می

تمرکز، پیچیدگی و ) یسازمانکه هر سه بعد ساختار های مربوط به فرضیه دوم پژوهش نشان داد وتحلیل یافته تجزیه 

حاصل از رگرسیون  های یافتهعالوه بر این . با قابلیت یادگیری سازمانی کارکنان دارد یو معنادار، ارتباط منفی (رسمیت

ابعاد ساختار سازمانی به  بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی نشان داد که منظور به امگ به گام

 (.4و  3جداول شماره )اند  داشته را بر روی قابلیت یادگیری سازمانی تأثیرترتیب پیچیدگی، تمرکز و رسمیت بیشترین 

، در مورد ساختار (1393)های باقری و جدیدی  های پژوهش ول و دوم با یافتها آمده مربوط به فرضیه دست های به یافته 

، در مورد (1394)نامور عربانی  ، ساختار، خالقیت و یادگیری سازمانی؛(1392)و یادگیری سازمانی؛ غالمی و همکاران 

، در مورد (1391)تی و زارعی های پژوهش صلوا همسو بوده است؛ اما با یافتهسازمان  ساختار سازمانی و یادگیرنده بودن

، در مورد ساختار سازمانی و یادگیری سازمانی مغایرت داشته و ناهمسو (1392)ساختار و یادگیری سازمانی؛ کوهستانی 

تواند به دلیل تفاوت در ابزاری باشد که در  های مذکور می آمده با پژوهش دست های به دلیل ناهمسویی یافته. باشد می

به دلیل بافت فرهنگی و جو حاکم بر دانشگاه اصفهان و تفاوت بافت دانشگاه اصفهان با جامعه  یاشده  هاستفادها  پژوهش

تواند به دلیل نوع  ها می همچنین این مغایرت در یافته. باشد( 1392)و کوهستانی ( 1391)آماری پژوهش صلواتی و زارعی 

 .دمطالعه باشدشبکه روابط کاری، تبادل اطالعات و تعامالت در جوامع مور

حاصل از بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی با ساختار سازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی  های یافتههمچنین  

است نشده  عنوان عامل تأثیرگذاری بر ادراک افراد از قابلیت یادگیری و ساختار سازمانی شناخته نشان داد که جنسیت به

، برازنده، ساالری و ؛ پاسبانی(1393)نظام افکن ، خصم(1394)های پژوهش میرزایی  ها با یافته این یافته(. 5جدول شماره )

همچنین در خصوص ادراک . باشد همسو می( 1392)؛ ریحانی، پورولی و ریحانی(1392)؛ حیدری(1393)وش مهدی

در اما ؛ باشد ، همسو می(1392)های پژوهش رامشگر مبارکه  کارکنان از ساختار سازمانی و رسمیت و تمرکز با یافته

این . باشد میهمسو ن( 1389)، عباسی (1392)مبارکه های پژوهش رامشگر با یافتهدراک افراد از بعد پیچیدگی صوص اخ

پژوهش  های یافتهعالوه بر این  .ها باشد مطالعه در پژوهش تواند به خاطر تفاوت در ابزار و جامعه آماری مورد ناهمسوی می

عامل  عنوان بهاست؛ ولی  نشده شناختهساختار سازمانی ادراک افراد از  عنوان عامل تأثیرگذاری بر روی ه سن بهنشان داد ک

های پژوهش  های با یافته این یافته(. 7و  1جداول شماره )است شده  قابلیت یادگیری سازمانی شناخته بر روی یرگذارتأث

تواند به  این ناهمسویی می. باشد همسو نمی (1389)و عباسی ( 1393)ان ، پاسبانی و همکار(1394)، میرزایی (1390)مزرعه 

 .ها باشد خاطر تفاوت در ابزار و جامعه آماری پژوهش

عامل  عنوان بهجمعیت شناختی نشان داد که تحصیالت  های دادهحاصل از تحلیل  های یافته عالوه بریافته های فوق، 

 عنوان بهاست ولی در ارتباط با قابلیت یادگیری افراد  نشده شناختهر سازمانی بر روی ادراک افراد از ساختا تأثیرگذاری

، میرزایی (1389)های پژوهش عباسی  های با یافته این یافته (.7 و 1جداول شماره ) است شده شناخته تأثیرگذارعامل 

همسو ( 1393)افکن نظام  ، خصم(1393)های پژوهش پاسبانی و همکاران  همسو و با یافته( 1390)و مزرعه ( 1394)
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بر روی ادراک افراد از ساختار  تأثیرگذاریعامل  عنوان بهعالوه بر این نتایج پژوهش نشان داد که سابقه خدمت  .باشد نمی

های پژوهش میرزایی  ها با یافته این یافته (.7 و 1جداول شماره ) است شده شناختهسازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی 

؛ حیدری (1392)؛ ریحانی و همکاران (1393)، پاسبانی و همکاران (1392)، رامشگر مبارکه (1390)ه ، مزرع(1394)

 .ها باشد تواند به دلیل تفاوت در جامعه آماری و ابزار پژوهش این ناهمسوی می. باشد همسو نمی( 1389)و عباسی ( 1392)

عنوان عوامل  ت شناختی جنسیت و محل خدمت بهتوان گفت متغیرهای جمعی آمده می دست با توجه به اطالعات به 

توان گفت همه کارکنان با هر جنسیت و  ها می در تبیین این یافته. نشده است مؤثر بر یادگیری سازمانی کارکنان شناخته

. های خود را بهبود بخشند توانند یاد بگیرند و توانایی که شرایط برای یادگیری فراهم باشد، می محل خدمتی، درصورتی

عنوان عوامل تأثیرگذار بر  عالوه بر این نتایج نشان داد که متغیرهای جمعیت شناختی سن، تحصیالت و سابقه خدمت به

سال یعنی کارکنانی که در  30ها نشان داد که کارکنان کمتر از  یافته. اند شده روی یادگیری سازمانی کارکنان شناخته

 .های سنی دیگر دارای تمایل بیشتری برای یادگیری سازمانی دارند رکنان ردهباشند نسبت به کا های اول کاری خود می سال

تر دارای انگیزه، شور و اشتیاق و انرژی بیشتری  های سنی پایین گونه تبیین نمود که کارکنان رده این توانمی این یافته را 

صیالت کمتر از کارشناسی نسبت به همچنین پژوهش نشان داد که کارکنان دارای تح .باشند برای یادگیری بیشتر می

کارکنان دارای مدرک تحصیلی باالتر توانایی و تمایل بیشتری به یادگیری دارند و کارکنان دارای مدارک تحصیلی دکترا 

یل تر به دل گونه تبیین نمود که کارکنان دانشگاه با مدارک پایین توان این این یافته را نیز می. تری دارند یادگیری سازمانی کم

شغلی خوددارند، بیشتر تمایل به یادگیری دارند؛ و کارکنان دارای مدارک  ،ینهدرزماینکه اطالعات تخصصی کمتری 

ی شغلی خود در سطح باالی از تخصص  باالتر نظیر کارکنان با مدرک دکترا به دلیل اینکه ازنظر آگاهی، نسبت به حیطه

اید اطالعات و تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار دهند؛ بنابراین بیشتر قرار دارند و در دانشگاه جزء افرادی هستند که ب

سال  10خدمت کمتر از  باسابقههای نشان داد که کارکنان  عالوه بر این یافته. کنند تا یادگیرنده نقش یاد دهنده را ایفا می

وارد به دانشگاه دارای شور و شوق و  د که افراد تازهگونه تبیین نمو توان این این یافته را می. بیشتر تمایل به یادگیری دارند

پایین است، بنابراین تمایل بیشتری به یادگیری و  ها آنهای اول تجربه شغلی  انگیزه بیشتری هستند و همچنین چون در سال

 .بهبود رفتار خوددارند

گونه تبیین نمود  توان این نی را میآمده در خصوص رابطه متغیرهای جمعیت شناختی و ساختار سازما دست های به یافته 

های جمعیت شناختی مختلف، از ساختار سازمانی و ابعاد آن  که در اکثر موارد ادراک کارکنان دانشگاه با ویژگی

باهم یکسان بوده و اختالف کمی بین ادراک کارکنان دانشگاه از ساختار سازمانی و ابعاد ( رسمیت، پیچیدگی و تمرکز)

منظور فراهم نمودن بستری مناسب برای یادگیری، خالقیت و نوآوری،  رهرصورت دانشگاه اصفهان باید بهد. آن وجود دارد

با ساختار سازمانی خود را تا حد امکان منعطف نماید و به یك ساختار  ها آنهمکاری بین کارکنان و ایجاد انگیزه در 

خصوص ساختار سازمانی و ابعاد از حد متوسط طیف  هرچند نظرات کارکنان در. سازمانی ارگانیکی تغییر ساختار دهد

ولی . دهد که میزان پیچیدگی، تمرکز و رسمیت در دانشگاه اصفهان از حد متوسط کمتر است لیکرت کمتر بوده و نشان می

ها که  های نظیر دانشگاه خصوص سازمان ها به کند که سازمان وجود هنوز هم ضرورت جامعه امروزی ایجاب می  این با

کنند و باید این تربیت متناسب با نیازها و شرایط محیطی باشد، ساختار  سئولیت تربیت نیروی انسانی یك جامعه تربیت میم

 .سازمانی خود را منعطف و پویا نمایند تا بتوانند همواره خود را با شرایط محیطی وفق دهند

 پیشنهادات کاربردی
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مدیران و مسئوالن دانشگاه باید فرهنگ یادگیری سازمانی را در  شودهای پژوهش پیشنهاد می با توجه به یافته -1 

دانشگاه خود ترویج داده و یادگیری سازمانی کارکنان را تسهیل نمایند؛ بستری را در دانشگاه خود فراهم کنند که باعث 

سازی فرهنگ  استقرار و نهادینه منظور شود که به شود کارکنان دائماً در حال یادگیری و آموختن باشند؛ بنابراین پیشنهاد می

 :یادگیری سازمانی و ارتقای قابلیت یادگیری سازمانی اقدامات زیر را انجام دهند

همچنین تا حد امکان . های نوین ارتباطی زمینه ارتباط و تعامالت را بین کارکنان خود فراهم کنند از طریق فناوری -

زمانی که کارکنان در مسائل مربوط به . ه کاری خود را افزایش دهندمیزان مشارکت کارکنان در تصمیمات مربوط به حیط

دهند و  های خود را انجام می کنند و با شور و شوق بیشتری فعالیت شوند احساس مفید بودن می سازمان مشارکت داده می

 .کنند نسبت به کار و سازمان خود احساس رضایت و تعهد می

ازمانی حمایت نموده و نسبت به اهداف یادگیری آموزش کارکنان دانشگاه در مدیران عالی دانشگاه از یادگیری س -

 .تمام سطوح متعهد بوده و جو اعتماد و مساوات در دانشگاه ایجاد نمایند

تأمین امنیت شغلی کارکنان در سطوح مختلف، گاهی افراد بخصوص مدیران و سرپرستان واحدهای سازمانی از  -

را در سازمان  ها آنپیشی بگیرند و جایگاه  ها آنازنظر دانش و توانایی از  ها آنتر از  یینترس اینکه کارکنان سطوح پا

 .دهند تصاحب نمایند، دانش و تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار نمی

های آموزش ضمن خدمت  ای و برگزاری دوره سنجش و ارزیابی یادگیری سازمانی کارکنان دانشگاه به شکل دوره -

 .ها آنسب با نیاز متنا

گیری از سازوکارهایی همچون تفویض اختیار بیشتر و نیز  شود از طریق بهره عالوه بر این به مسئوالن پیشنهاد می -

های  های کاری خود و آزادی عمل بیشتر به آنان در تصمیمات کاری فرصت افزایش حق انتخاب کارکنان در تعیین حوزه

 .رکنان خود مهیا سازدرشد و یادگیری بیشتر را برای کا

راحتی بیان کنند و حق  های خود را به فراهم گردد تا کارکنان نظر و پیشنهاد یا گستردهرسانی و ارتباطی  فضای اطالع -

 .های فردی کارکنان دانشگاه موردتوجه قرار گیرد همچنین قابلیت. ها را داشته باشند گیری اظهارنظر و مشارکت در تصمیم

در ساختار سازمان خود تجدیدنظر شود که مدیران و مسئوالن دانشگاه  های پژوهش پیشنهاد می یافتهبا توجه به  -2 

چراکه تجدیدنظر در نمود و ساختاری منعطف طراحی نمایند تا خالقیت در دانشگاه بارور گردد و به پیشرفت نائل آیند؛ 

میزان پیچیدگی، رسمیت و تمرکز، بستر الزم را  ساختار و طراحی سازمان و ایجاد ساختار ارگانیك و منعطف با کاهش

طورکلی ارتقای  گیری مشارکتی، به پذیری و تصمیم اندوزی، تعامل با محیط خارج از دانشگاه، ریسك برای گفتگو، تجربه

 منظور طراحی ساختار سازمانی منعطف و ارگانیك، به مدیران و سازد؛ بنابراین به قابلیت یادگیری سازمانی فراهم می

 :شود اقدامات زیر را انجام دهند مسئوالن دانشگاه پیشنهاد می

مراتب سازمانی، برداشتن مرزهای  لذا باید با کاستن از سلسله. پیچیدگی ساختار سازمانی، به میزان بیشتری کاهش یابد -

 .کاستدر دانشگاه از میزان پیچیدگی در دانشگاه  ها گروهافقی، کاستن از عناوین شغلی و استفاده از 

های مدون و غیر منعطف، استانداردها و قوانین و مقررات و  میزان رسمیت در دانشگاه از طریق کاستن از شرح شغل -

های  به دوره ها آنمنظور کاهش رسمیت به کارکنان آموزش شغلی داده شود و با اعزام  به. های دست و پاگیر کاست رویه

 .های کار در کارکنان دانشگاه کمك شود ردها و رویهتخصصی به درونی شدن اصول و استاندا -علمی
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منظور کاستن از میزان تمرکز در دانشگاه، مدیران و مسئوالن کارکنان خود  به. از میزان تمرکز در دانشگاه کاسته شود -

ظایف های دانشگاه مشارکت دهند، سعی شود تا حد امکان به کارکنان در انجام و گیری را بیشتر از گذشته در تصمیم

وجو نمایند، در مورد  های متعددی را جست حل اجازه دهند تا برای حل مسائل راه ها آناستقالل الزم داده شود و به 

های  گیری کنند و با تفویض اختیارات و مسئولیت های انجام کار واحد خود تصمیم تخصیص بودجه، نیروی انسانی، شیوه

 .نان را بهبود بخشندمتناسب با آن به افراد انگیزش و تعهد کارک
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 .دانشکده مدیریت -کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی  پایان نامه .اقتصاد و دارایی

پایـان نامـه    .تعیین تاثیر ابعاد ساختاری سازمان بر اعتماد سازمانی در شـرکت فـوالد مبارکـه اصـفهان     (. 1390. )مزرعه، ش

 .شناسی ارشد،مدیریت بازرگانی گرایش تحول دانشگاه اصفهانکار

ی یادگیرنــده و هـا  ســازمانافــق هـای پــیش رو و ضـرورت تبــدیل دانشـگاه هــا بـه      (.1390) .م یوسـف زاده،  و ی، معروفـی 

سـنندج،   اولین همایش بین المللی مدیریت، آینـده نگـری، کـارآفرینی و صـنعت در آمـوزش عـالی،       . نکارآفری

 .ردستاندانشگاه ک

فصـلنامه    .زی فرمانـدهان ومـدیران ناجـا   بررسی رابطه یادگیری سازمانی بـا توانمندسـا   (.1389. )میرمحمدی، م و یونسی، م

 .51-18 (:12)4، نظارت و بازرسی

، ترجمه ابولحسن فقیهی و حسین وزیـری، مرکـز آمـوزش مـدیریت     سازماندهی پنج الگوی کارساز(. 1371). ه مینتزبرگ،

 .دولتی

http://www.civilica.com/Papers-EME02=دومین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت،-کارآفرینی-و-توسعه-اقتصادی.html
http://www.civilica.com/Papers-EME02=دومین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت،-کارآفرینی-و-توسعه-اقتصادی.html
http://www.civilica.com/Papers-EME02=دومین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت،-کارآفرینی-و-توسعه-اقتصادی.html
http://www.civilica.com/Papers-CMMS02=دومین-همایش-ملی-علوم-مدیریت-نوین.html
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/673209
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/673209
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/673209
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 . نازمانی آموزش و پـرورش اسـتان گـیال   تبیین یادگیرنده بودن سازمانی بر اساس ابعاد ساختار س (.1394. )مور عربانی، زنا

اردبیـل، موسسـه پیشـگامان فرهیختگـان      ،دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنـگ ایرانـی اسـالمی   

 .فرهنگ و اندیشه ولیعصر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل

 .زارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی    انتشـارات و . ی یادگیرنـده ها سازمان (.1381. )نکوئی مقدم، م و بهشتی فرد، م

 .24و13و1 ،معاونت توسعه مدیریت منابع،دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بررسی کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده و بهبود کیفیت آموزش در دانشگاه های دولتی استان . (1381) .هویدا، ر

 نرساله دکتری، دانشگاه اصفها .دانشگاه یادگیرندهو ارائه الگوی اصفهان 
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