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چكیده :پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کاربست مؤلفههاي سازمان یادگیرنده در کارکنان و مدیران
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مقدمه
دردنیايپرتالطمکنونیکهمحیطسازمانهاازابهام
و پیچیدگیهاي ویژهاي برخوردار است ،سرعت تغییرات
بسیار سریع میباشند ،سازمانهایی میتوانند به حیات
خویشادامهدهند،کهآگاهیبیشتريازمحیطپیرامونو
عوامل موجود در آن بهدست آورند و با اتکا به دانش و
آگاهیهايکافیهمسازيوهماهنگیکافیباتغییراتو
تحوالت را فراهم آورند .از ویژگیهاي اساسی سازمانهاي
جدید ،شکلگیري آنها بر پایهي یادگیري است .یادگیري
بهمعنايانباشتن،اندیشیدنواستفادهازدانش،مهارتهاو
نگرشهاي پیچیده است؛ بهگونهاي که فرد یا گروه،
سازگاري فعالی با محیطهاي در حال تغییر خود داشته
باشد (ثرون .)2002 ،طی دههي اخیر و همزمان با موج
عظیم تغییرات اجتماعی ،اقتصادي ،سیاسی و فرهنگی؛
سازمانها براي حفظ و بقايخود ،تالش گستردهاي را براي
خارج شدن از قالبهاي غیر پویا و حرکت به سمت
زمانهاي یادگیرنده آغاز کردهاند.مفهومیادگیريسازمانی،
نخستینبارتوسطآرگریسوشون()1978وباتأکیدبر
تعامالت و پشتیبانهاي فردي و گروهی مطرح شد.
یادگیريسازمانیفرایندیافتنخطاهاواشتباهاتورفعو
اصالح آنها است ،که از طریق بینش مشترک الگوهاي
ذهنی و دانش حاصل میشود و بر تجربه و آگاهیهاي
گذشته و ر ویدادهاي پیشین استوار است .بر این اساس،
یادگیريسازمانیفرایندياستکهباکسبدانشوبهبود
عملکرددرطولزمانرخمیدهد(بهنقلازابوییاردکان،
اسدي و غریبی .)1386 ،نظریهي سازمان یادگیرنده با
تکمیل نظریههاي مربوط به یادگیري و یادگیري سازمانی
شکلگرفتهاست.سازمانیادگیرنده،سازمانیاستکهدر
آنافرادبهطورمستمردرحالتوسعهظرفیتخودجهت
تحصیلنتایجموردنظرهستند،محلیکهالگوهايتازهفکر
کردنپرورشمییابد،خواستههاوتمایالتگروهیمحقق
میشوندوکارکنانپیوستهمیآموزندکهچگونهبایکدیگر
یاد بگیرند (سنگه .)1385 ،در سازمان یادگیرنده همهي
افراد درگیر شناسایی و حل مسایل هستند و سازمان
بدینوسیلهمیتواندتجربههايجدیدبیاموزد،اموررابهبود
ببخشدوبرتواناییهايخودبیفزاید.ارزشاصلیسازمان
یادگیرندهي حل مسأله است؛ در حالیکه سازمان سنتی
بدان گونه طراحی شده که کارایی افزایش یابد (دفت،
.)1378بهزعم دیوید گاروین( ،)1993سازمان یادگیرنده
عبارت است از مهارت و توانایی سازمان در ایجاد و انتقال
دانش واصالح رفتار افراد براي بهکارگیري دانش و بینش
جدید .الوانی ( )1378نیز در توصیف سازمان یادگیرنده

بیان کرده است کهسازمان یادگیرنده سازمانی است که در
طول زمان میآموزد ،تغییر میکند و عملکردش را متحول
میسازد.سازمانیادگیرنده ،سازمانی است که قادر به تغییر
رفتارها و تفکراتش با استفاده از تجربیات میباشد .این
جمله ممکن استبسیار واضح بنظر برسد ،اما هنوز بسیاري
از سازمانها قادر به تشخیص وقایع و حقایق نیستند و
رفتارهاي نادرست رامرتباً تکرار میکنند.سازمان یادگیرنده
چشمانداز آنچه احتمال دارد ممکن باشد ،است .سازمان
یادگیرنده با آموزش تک تک افراد قابل دستیابی نیست،
بلکه نتیجهيیادگیري در سطح کل سازمان است.سازمان
یادگیرنده ،سازمانی است که امکان یادگیري کلیهي
کارکنان را فراهم میسازند و دائماً خود را متحول میکند
(اسمیت .)2008،برايبررسیسازمانهاازنظردارابودن
ویژگیهايسازمانیادگیرندهمدلهايمختلفیمانندمدل
گاهه ،مارکووارت ،واتکینز و مارسیک موجود است .سنگه
( )1385نیز براي سازمان یادگیرنده پنج بعد قائل است:
تسلطفرديیاقابلیتهايشخصی،مدلهايذهنی،آرمان
مشترک،یادگیريتیمیونگرشسیستمینظریهسازمان
یادگیرنده در سازمانهاي مختلف ،صنعتی ،آموزشی و
تجاري مطرح شده است .دانشگاهها نیز بهعنوان یکی از
سازمانهاياثرگذاردرهرجامعهعهدهداراهدافآموزشیو
پژوهشی هستند .دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در هر
جامعهايمرکزدانش،یادگیريوفنآوريبودهودرتولید،
انتقالواستفادهازدانشوفنآوريدرپاسخگوییبهنیازها
وانتظاراتاجتماعوجهاناست(هویدا .)1386،مدیریت
دانشبهعنوانرویکردينودرعلممدیریتکهشاملخلق،
کسب،ذخیرهسازي،انتشار،بهاشتراکگذاريوبهکارگیري
دانشاست.نظامهايآموزشیمیتواننددراستقرارمدیریت
دانش نقش اصلی را بازي کنند ،زیرا آموزش و پرورش با
استفاده از فرآیندهاي مدیریت دانش قادر خواهد بود تا
انسانهایی غنی از دانش را تربیت کند ،زیرا رابطـهي
نزدیکیبیـنروشهايیادگیريوخلـقدانشوجوددارد
وازاینطـریقمیتواندنیازهايخودراازحیثاطالعات
شناسایی و به اشتراک گذاشته و به دقت تعریف نمایند
(هندي .)1990 ،مدیریت دانش ارتقاي یک رویکرد جامع
براي شناسایی ،تسخیر ،بازیافتن ،تسهیم و ارزشیابی یک
سرمایهي اطالعاتی سازمان است .این سرمایهي اطالعاتی
ممکناست،دادهها،اسناد،خطمشیورویههاباشد(گروه
گارتنر .)1999 ،جامعهي مبتنی بر دانش به همراه خود
واقعیتهايمجازيرانهادینهساختهاست کهبربسترآن،
جریانهاينمادیناطالعاتیبهتعاملمیپردازد.
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بر این اساس ،پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این
مفهوممکانوزماندچارتحولمفهومیگشتهاستومعنا
نسبت به کارکرد برجستهتر شده است .صنعتگرایی به پرسشاساسیاستکهمیزانکاربستمؤلفههايسازمان
یادگیرنده در کارکنان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی
اطالعاتگرایی،کارسنتیبهکارمبتنیبردانشومشاغل
جنديشاپور اهواز چگونه است؟ نوع و میزان رابطهي
یديبهمشاغلباباراطالعاتیودانشیتحولیافتهاست
مؤلفههاي سازمان یادگیرند؛ قابلیتهاي فردي ،الگوهاي
(کاستلزم ،1990 ،ترجمهي عقیلیان و همکاران.)1375 ،
ذهنی،آرمانمشترک،یادگیريتیمیوتفکرسیستمیبا
زمان و مکان به جریانهاي اطالعاتی از سرمایه ،تصویر،
مدیریت دانش چگونه است؟ بر این اساس ،فرضیههاي
صداونماتبدیلگشتهوعمیقاًمبتنیبردانشوفنآوري
پژوهشیزیرتدوینودرمعرضآزمونقراردادهشدند:
شدهاست.مفهومجامعهي یادگیرنده،جایگاهوموضوعیت
-1میزاناستفادهازقابلیتهايفردي(ازمؤلفههايسازمان
آموزشودانشرادرزندگیروزمرهيیکشهرونددرابعاد
یادگیرنده)دردانشگاهعلومپزشکیجنديشاپوراهوازباالتر
تازهايمطرحساختهاستکههـرکسبایدالگويآموزشی
ازمتوسطاست.
مادام العـمري برايخـود داشته باشـدو باید بیاموزد که
 -2میزان استفاده از الگوهاي ذهنی (از مؤلفههاي سازمان
چگونه یاد بگیرد (براون .)2001 ،مدیریت دانش مستلزم
یادگیرنده)دردانشگاهعلومپزشکیجنديشاپوراهوازباالتر
وجودرهبريآگاهومدیریتمشارکتیاستودرفرهنگ
ازمتوسطاست.
محیط هاي آموزشی که تفکر خالق و انتقادي در آن
 -3میزان استفاده از آرمان مشترک (از مؤلفههاي سازمان
محیطهایکارزشحاکمتلقیمیشود،واینتفکرخالق،
یادگیرنده)دردانشگاهعلومپزشکیجنديشاپوراهوازباالتر
عاملی کلیدي و راهگشا در مدیریت دانش است .با ایجاد
ازمتوسطاست.
مراکزآموزشیداناییمحوروبهرهگیريازالگويمدیریت
 -4میزان استفاده از یادگیري تیمی (از مؤلفههاي سازمان
دانش و فنآوري اطالعات در مراکز آموزشی میتوان
یادگیرنده)دردانشگاهعلومپزشکیجنديشاپوراهوازباالتر
سرعت،کیفیتومطلوبیتخدماتآموزشیراارتقا دادو
ازمتوسطاست.
براي توسعهي آن ،باید بهطور نظاممندي تمامی تغییراتی
 -5میزان استفاده از تفکر سیستمی (از مؤلفههاي سازمان
که به نوعی منجر به تداخل و تعامل یا بازسازي دانایی
یادگیرنده)دردانشگاهعلومپزشکیجنديشاپوراهوازباالتر
میشوند را مورد تشویق و حمایت قرار داد .امروزه
ازمتوسطاست.
سازمانهابهسرمایههاينامشهودومعنويکههماندانش

 -6بین استفاده از قابلیتهاي فردي (ازمؤلفههاي سازمان
موحیاتیمینگرند.

نامیدهمیشوند،بهعنوانیکعاملمه

یادگیرنده) با مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی
دستیابی به اندوختههاي دانش سازمانی ،بدون یادگیري
جنديشاپوراهوازرابطهيمعناداريوجوددارد.
ممکن نمیباشد .طبق تحقیقات انجامشده یکی از موانع
 -7بین استفاده از الگوهاي ذهنی (از مؤلفههاي سازمان
عمدهي استقرار مدیریت دانش در سازمانها ،فرهنگ
یادگیرنده) با مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی
سازمانی میباشد و بحث تغییر فرهنگ یکی از مهمترین
جنديشاپوراهوازرابطهيمعناداريوجوددارد.
جنبههايهرنظاممدیریتدانشمیباشد(دستنوگري
 -8بین استفاده از آرمان مشترک (از مؤلفههاي سازمان
جودي.)2004،مبناي انجام این تحقیق ،دیدگاه پیتر سنگه
یادگیرنده) با مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی
مبدع سازمان یادگیرنده است .وي در کتاب خود تحت
جنديشاپوراهوازرابطهيمعناداريوجوددارد.
عنوان "پنجمینفرمان ،سازمان یادگیرنده را مبتنی بر پنج
 -9بین استفاده از یادگیري تیمی (از مؤلفههاي سازمان
بعد" معرفی میکند .این ابعاد شامل :قابلیتهاي شخصی،
یادگیرنده) با مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی
آرمان مشترک،تفکر سیستمی ،الگوهاي ذهنی و یادگیري
جنديشاپوراهوازرابطهيمعناداريوجوددارد.
جمعیمیباشند.علیرغم اینکه هر یک از این عوامل بهطور
 -10بین استفاده از تفکر سیستمی (از مؤلفههاي سازمان
مستقل وجداگانه توسعه یافتهاند ،ولی هر کدام از آنها براي
یادگیرنده)بامدیریتدانشدردانشگاهعلومپزشکیجندي
موفقیت دیگري از اهمیت بسیاري برخوردارند.هر یک از
شاپوراهوازرابطهيمعناداريوجوددارد.
این اجزا جهتیحیاتی به ساخت سازمانی میبخشند تا قادر
 -11بین استفاده از  مؤلفههاي سازمان یادگیرنده
باشد براستی یاد بگیرد و بهطور مستمر ظرفیت خود را براي
(قابلیتهايفردي،الگوهايذهنی،آرمانمشترک،یادگیري
دریافتن متعالیترین تمایالت و آرزوها گسترش دهد(زارعی
تیمیوتفکرسیستمی)بامدیریتدانشدردانشگاهعلوم
متین.)1381،
پزشکیجنديشاپوراهوازرابطهيچندگانهوجوددارد.
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درآمدند .این پرسشنامه داراي  25سؤال بسته پاسخ
مواد و روشها
میباشد .مؤلفههاي پرسشنامه شامل خلق دانش (7
این نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردي بوده ،زیرا
سؤال) ،تسهیم دانش ( 6سؤال) ،بهکارگیري دانش (5
درصددبررسیمیزانکاربستمؤلفههايسازمانیادگیرنده
سؤال) ،ذخیرهسازي دانش ( 7سؤال) میباشند .این
و رابطهي آن با مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی
پرسشنامهبراساسیکمقیاسلیکرت5درجهايازکامالً
جنديشاپوراهوازبوده،میباشد.ازلحاظروشاینتحقیق؛
مخالفم تا کامالً موافقم ( 1تا  )5نمرهگذاري شده است.
توصیفی (غیر آزمایشی) و با روش همبستگی بوده ،زیرا
پایاییاین پرسشنامهتوسطخامدا()1388باروشآلفاي
محقق عالوه بر بررسی میزان کاربست مؤلفههاي سازمان
کرونباخ   0/91گزارش شده است .در پژوهش حاضر نیز
یادگیرنده در دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور اهواز
ضریب پایایی این پرسشنامه برابر  0/96بهدست آمد که
بهدنبال تعیین نوع و میزان رابطهي مؤلفههاي سازمان
نشانازدقتباالياینپرسشنامهمیباشد .پسازانجام
یادگیرندهبامدیریتدانشمیباشد.جامعهيآماريدراین
مراحلاداريالزموتعیینحجمنمونه،پژوهشگر،باتوجه
پژوهش شامل کلیهي کارکنان و مدیران دانشگاه علوم
پزشکی جنديشاپور اهواز مشتمل بر حدود  800نفر بههدفتحقیقولزومانتخابکارکنانومدیران،باحضور
در دانشگاه علوم پزشکی جندي-شاپور و پس از یک
میباشد؛کهدرسالتحصیلی1394-1393مشغولبهکار
مصاحبهي کوتاه با افراد از آنها جهت شرکت در پژوهش
ومسؤولیتهستند.باتوجهبهحجمجامعهي موردنظرو
تقاضابهعملمیآمد.پسازانتخاب،تعداد200نفرازبین
با توجه با ماهیت پژوهش نمونهاي به حجم  200نفر
کل افراد ،پرسشنامههاي مذبور در اختیار افراد قرار
انتخاب شد .براي انتخاب نمونه از روش تصادفی ساده
میگرفت که پس از چند روز مجدداً به آنها مراجعه و
استفاده شد که در نهایت ،تعداد  180نفر از کارکنان به
پرسشنامهها جمعآوري میشدند .پژوهشگر ،با دادن
پرسشنامههايپژوهشپاسخدادند.ابزارجمعآوري،شامل
توضیحاتودستور العملالزمجهتتکمیلابزارها،ازآنها
پرسشنامهي سازمانیادگیرندهبراساسمدلپیترسنگه
خواستهمیشدکهپرسشنامههاراتکمیلکنند.درنهایت،
ازسازمانیادگیرندهوپرسشنامهيمدیریتدانشمیباشد
تعداد180پرسشنامهتکمیلوبهپژوهشگربرگرداندهشد
داراي روایی متخصصان است .پرسشنامهي سازمان
کهبهعنواننمونهاصلیموردبررسیقرارگرفتند.دراین
یادگیرنده براي سنجش  5بعد مهارتهاي فردي (سؤال)،
پژوهش ،بهمنظورتجزیهوتحلیلدادههاازروشهايآمار
مدلهاي ذهنی ( 6سؤال) ،چشمانداز مشترک ( 4سؤال)،
تفکر سیستمی ( 4سؤال) و یادگیري تیمی ( 4سؤال) توصیفی مانند فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف
استاندارد و روشهاي آمار استنباطی شامل آزمون  t
میباشد که توسط نیفه ( )2001طراحی و ساخته شده
تکگروهی،ضریبهمبستگیپیرسونوضریبرگرسیون
است.تعدادسؤاالتاینپرسشنامه  24سؤالمیباشدکه
چندگانهاستفادهشدهاست.تجزیهوتحلیلهابااستفادهاز
براساس یکمقیاسلیکرت 7درجهايازکامالً مخالفمتا
ویرایش 21نرمافزار SPSSانجامگرفتوسطحمعناداري
کامالً موافقم ( 1تا  )7نمرهگذاري شده است .پایایی این
برايآزمونفرضیهها0/05درنظرگرفتهشدهاست.
پرسشنامهدرپژوهشنیفه()2001باروشآلفايکرونباخ

یافتهها

 0/85گزارش شده است .در پژوهش حاضر نیز ضریب
میانگینوانحرافاستانداردمتغیرسازمانیادگیرنده
پایایی این پرسشنامه برابر  0/91و براي  5مؤلفهي آن
بهترتیببرابر 82/55و 21/32میباشد.همچنین میانگین
بهترتیب0/60،0/80،0/75،0/82و0/87بهدستآمدکه
انحراف استاندارد متغیر مدیریت دانش بهترتیب برابر

و
نشان از دقت باالي این پرسشنامه میباشد .ابزار
61/52و19/87میباشد.برايآزمونفرضیههايپژوهشی
اندازهگیريمدیریتدانش در این پژوهش ،پرسشنامهاي
ازآزمون tتکگروهیاستفادهشدکهنتایجدرجدولزیر
میباشد که بااستفادهازمطالعات مربوط به مدیریت دانش
آمدهاست.همانگونهکهدرجدولباالمشاهدهمیشود،در
و بررسی پرسشنامههاي مشابه تدوین گردیدهاست(خامدا،
مؤلفهي قابلیتهاي فردي میانگین بهدست آمده در
 .)1388بهمنظور تهیهي سؤاالت پرسشنامه با توجه به
پژوهش حاضر از میانگین فرضی ( )24بهطور معناداري
مطالعات انجام شده و بررسی مفاهیم اصلی در ساختار
کمتراست.بنابرایندرپاسخبهفرضیهي 1میتوانگفت،
مدیریتدانشونیزمطالعهيالگوهايپیشنهادي،ابتداهر
میزان استفاده از مؤلفهي قابلیتهاي فردي در دانشگاه
یک از مؤلفههایی که ممکنف است مدیریت دانش مهم
علومپزشکیجنديشاپوراهوازازمتوسطپایینتراستو
باشندتهیهشدندودرنهایتبر اساس مؤلفههايمنتخب،
فرضیهي مورد نظر رد میشود ( t=-8/85و .)P=0/001
گزینههایی تعیینشده بهصورت سؤاالت پرسشنامه
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معناداري وجود دارد ( .)r=0/341بنابراین ،فرضیهي  6در
همانگونه که در جدول باال مشاهده میشود ،در مؤلفهي
سطح معناداري  P<0/001تأیید میشود .همچنین بین
الگوهايذهنیمیانگینبهدستآمدهدرپژوهشحاضر از
مؤلفهيالگوهايذهنیبامدیریتدانشهمبستگیمثبت
میانگینفرضی()24بهطورمعناداريکمتراست.بنابراین
وجود دارد ( .)r=0/609بنابراین ،فرضیه  7نیز در سطح
در پاسخ به فرضیهي  2میتوان گفت ،میزان استفاده از
مؤلفهي الگوهاي ذهنی در دانشگاه علوم پزشکی معناداري  P< 0/001تأیید می شود .و نیز ،بین مؤلفهي
آرمان مشترک با مدیریت دانش همبستگی مثبت وجود
جنديشاپوراهوازازمتوسطپایینتراستوفرضیهيمورد
دارد(.)r=0/551بنابراین،فرضیه8نیزدرسطحمعناداري
نظرردمیشود( t=-13/85و.)P=0/001همانگونهکهدر
P<0/001تأییدمیشود.همچنینبینمؤلفهيیادگیري
جدول باال مشاهده میشود ،در مؤلفهي آرمان مشترک
تیمی با مدیریت دانش همبستگی مثبت وجود دارد
میانگینبهدستآمدهدرپژوهشحاضرازمیانگینفرضی
( .)r=0/609بنابراین ،فرضیه  9نیز در سطح معناداري
( )16بهطور معناداري کمتر است .بنابراین در پاسخ به
 P< 0/001تأیید می شود .و نیز ،بین مؤلفهي تفکر
فرضیهي 3میتوانگفت،میزاناستفادهازمؤلفهيآرمان
سیستمی با مدیریت دانش همبستگی مثبت وجود دارد
مشترک در دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور اهواز از
( .)r=0/551بنابراین ،فرضیه  10نیز در سطح معناداري
متوسط پایینتر است و فرضیهي مورد نظر رد میشود
 P<0/001تأییدمیشود.
( t=-5/01و  .)P=0/001همانگونه که در جدول باال
مشاهده میشود ،در مؤلفهي یادگیري تیمی میانگین
جدول شماره  -2ضریب همبستگی بین مؤلفههای سازمان
یادگیرنده و متغیر مالک (مدیریت دانش)
بهدست آمده در پژوهش حاضر از میانگین فرضی ()16
مدیریت دانش
متغیرمالک
بهطورمعناداريکمتراست.بنابرایندرپاسخبهفرضیهي
متغیر پیش بین
 4میتوانگفت،میزاناستفادهازمؤلفهيیادگیريتیمی
P
N
r
در دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور اهواز از متوسط
0/001
180
0/341
قابلیت های فردی
پایینتراستوفرضیهيموردنظرردمیشود( t=-2/99و
0/001
180
0/466
الگوهای ذهنی
.)P=0/003همانگونهکهدرجدولباالمشاهدهمیشود،
0/001
180
0/435
آرمان مشترک
در مؤلفهي تفکر سیستمی میانگین بهدست آمده در
0/001
180
0/364
یادگیری تیمی
پژوهش حاضر با میانگین فرضی ( )16تفاوت معناداري
0/001
180
0/586
تفکر سیستمی
ندارد.بنابرایندرپاسخبهفرضیهي5میتوانگفت،میزان
جدول  3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مربوط به
استفادهازمؤلفهيتفکرسیستمیدردانشگاهعلومپزشکی
تعامل مؤلفههاي سازمان یادگیرنده (قابلیتهاي فردي،
جنديشاپوراهوازازمتوسطپایینتراستوفرضیهيمورد
الگوهاي ذهنی ،آرمان مشترک ،یادگیري تیمی و تفکر
نظرردمیشود( t=-0/39و.)P=0/17
سیستمی) با مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی
جدول شماره  -1نتایج آزمون  tتک گروهی برای مقایسهی
جنديشاپوراهواز راباروشورودهمزمان()Enterنشان
میانگین نمونهی حاضر در مؤلفههای سازمان یادگیرنده با
میدهد .مطابق اطالعات مندرج در جدول  3ضریب
میانگین فرضی جامعه
همبستگی چندگانه براي ترکیب خطی متغیرهاي پیش
سطح
درجه-
مقدار t
انحراف
میانگین
میانگین
تعداد
مؤلفه
معناداری
ی
استاندارد
نمونه
فرضی
آیتم
بین مؤلفههاي سازمان یادگیرنده (قابلیتهاي فردي،
آزادی
الگوهاي ذهنی ،آرمان مشترک ،یادگیري تیمی و تفکر
0/001
179
-8/85
7/63
18/96
24
6
قابلیت
های
سیستمی) با مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی
فردی
0/001
179
-13/85
5/23
18/59
24
6
الگوهای
جنديشاپوراهوازبرابربا MR=0/622استکهدرسطح
ذهنی
0/001
179
-5/01
4/87
14/17
16
4
آرمان
 P=0/001معناداراست.بنابراینتقریباً 38درصد واریانس
مشترک
0/003
179
-2/99
4/49
14/99
16
4
یادگیری
مربوط به مدیریت دانش بهوسیلهي متغیرهاي پیشبین
تیمی
تبیینمیشود .ضریببتامربوطبهمتغیرهايپیشبینو
0/17
179
-0/39
5/85
15/82
16
4
تفکر
سیستمی
معنا داريآنهانیزقابلمشاهدهاست.باتوجهبهآمارههاي
جدول 2نتایجمربوطبهضریبهمبستگیبینمؤلفههاي
 ،tنشانمیدهدکهمقداربتايمربوطبهمتغیرپیشبین
سازمانیادگیرندهومتغیرمالک(مدیریتدانش)رانشان
جهتفکر سیستمیبامدیریتدانشمعناداراستوسایر
میدهد.مندرجاتجدول 2نشانمیدهدکهبینمؤلفهي
مؤلفههامعنادار نیستند.همچنینبرايتعیین یکمعادله
قابلیتهاي فردي مدیریت دانش همبستگی مثبت
پیشبینی مناسب با استفاده از کوچکترین مجموعهي
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احتمالی از قويترین ترکیب متغیرهاي پیشبین از روش
رگرسیونگامبهگام()Stepwiseاستفادهشدهاست.
جدول شماره  -3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مربوط به تعامل
مؤلفههای سازمان یادگیرنده (با مدیریت دانش در دانشگاه علوم
پزشکی جندیشاپور اهواز به روش ورود همزمان ()Enter
مدل

SS

Df

MS

F
p

رگرسیون

27366/27

5

5473/25

21/9

باقیمانده

43332/59

174

249/03

RS

MR

0/384

0/622

جدول شماره  -4نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مربوط به
تعامل مؤلفههای سازمان یادگیرنده با مدیریت دانش در دانشگاه
علوم پزشکی جندیشاپور با روش گام به گام ()Stepwise
شاخص آماری

همبستگی
چندگانه
MR

ضریب

نسبت F

تعیین RS

احتمالp
1

0/586

0/344

=93/31
F
p<0/001

0/001

B

Beta

t

P

قابلیت های فردی

0/112

0/04

0/60

الگوهای ذهنی

0/610

0/16

1/86

0/06

آرمان مشترک

0/506

0/12

1/16

0/24

یادگیری تیمی

0/545

0/12

1/21

0/22

تفکر سیستمی

1/67

0/49

5/45

0/001

100/43

-

-

-

مقدار ثابت

B= 1/99

2

-

93/05

=0/58
t=9/66
p=0/001

0/54

متغیرها

ثابت
()a

متغیرهای پیشبین

 -1تفکر سیستمی

ضرایب رگرسیون ()و )(B

مقدار

جدول  4نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مربوط به
تعامل مؤلفههاي سازمان یادگیرنده (قابلیتهاي فردي،
الگوهاي ذهنی ،آرمان مشترک ،یادگیري تیمی و تفکر
سیستمی) با مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی
جنديشاپور اهواز را با روش گام به گام ()Stepwise
نشان میدهد.همانطور کهدر جدول  4نشان داده شده
است،طبقنتایجحاصلازتحلیلرگرسیونباروشگامبه
گام ،از میان مؤلفههاي سازمان یادگیرنده (قابلیتهاي
فردي ،الگوهاي ذهنی ،آرمان مشترک ،یادگیري تیمی و
تفکرسیستمی)بهعنوانپیشبینمدیریتدانشکارکنان،
بهترتیبمتغیرهايتفکر سیستمیوالگوهايذهنیپیش-
بینیکننده براي مدیریت دانش هستند و میتوان به یک
معادلهپیشبینیباترکیبفقطدومتغیرپیشبیندست
یافت که بر این اساس ضریب همبستـگی چندگانه براي
ترکیب خطی متغیرهاي پیشبین برابر با  MR=0/616و
RS=0/380میباشدکهدرسطحP<0/001معناداراست.
بامقایسهيمقدارضریبتعیینبهدستآمدهبااستفادهاز
روش رگرسیون سلسلهمراتبی برابر  RS=0/384و روش
گام به گام برابر  RS=0/380میتوان دریافت که ترکیب
دو متغیر پیشبین تفکر سیستمی و الگوهاي ذهنی،
قويترینترکیب متغیرهايپیشبینبرايتبیینواریانس
مدیریتدانشکارکنانمیباشد.

 -2الگوهای ذهنی

0/616

0/380

=54/13
F
p<0/001

B= 1/6
=0/47
t=6/8
p=0/001

= 0/839
B
=0/221

/47
102

t=3/18
p=0/002

با توجه به ستون ضرایب غیر استاندارد ( )Bو عدد
ثابت به روش ورود همزمان ( ،)Enterپیشبینی نمرهي
مدیریت دانش (' )yکارکنان بهترتیب از روي نمرات
متغیرهاي قابلیتهاي فردي ،الگوهاي ذهنی ،آرمان
مشترک ،یادگیري تیمی و تفکر سیستم ( )Xتوسط
پیشبینزیرامکانپذیراست:
معادلهي 
(+0/50)X3(+0/54)X4(+1/67)X5
( y’=100/43+0/11)X1(+0/61)X2
باتوجهبهستونضرایبغیراستاندارد()Bوعددثابتبه
روشگامبهگام(،)Stepwiseپیشبینینمرهيمدیریت
دانش(')yکارکنانبهترتیبازروينمراتمتغیرهايتفکر
پیشبین
سیستمیوالگوهايذهنی()Xتوسطمعادلهي  
زیرامکانپذیراست:
’
( y =102/47+1/6)X1(+0/83)X2

بحث و نتیجهگیري
مندرجات بخش یافتهها نشان داد در مؤلفهي
قابلیتهايفردي،الگوهايذهنی،آرمانمشترک،یادگیري
تیمی و تفکر سیستمی میانگین بهدست آمده در پژوهش
حاضر با میانگین فرضی بهطور معناداري کمتر است.
بنابراین فرضیههاي  1تا  5پژوهش رد میشوند ،یعنی
میتوان گفت ،میزان استفاده از مؤلفههاي سازمان
یادگیرنده در دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور اهواز از
متوسط پایینتر است .به نظر سنگه ( ،)1385سازمان
یادگیرنده جایی است که افراد بهطور مستمر تواناییهاي
خود را براي خلق نتایجی که طالب آن هستند افزایش
میدهند.
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حسی ن پور و همكاران
محلی که الگوهاي جدید و گسترده تفکر پرورش داده
میشود ،اندیشههاي جمعی ترویج میشوند و افراد بهطور
پیوسته چگونگی آموختن را به اتفاق میآموزند .بهعبارت
دیگر،سازمانیادگیرندهسازمانیاستکهبهطورمستمر،از
طرق خلق و پروش سریع قابلیتهاي مورد نیاز براي
دستیابی به موفقیتهاي آتی ،توسعه مییابد .سازمان
یادگیرندهسازمانیکهتمامیقدرتفکري،دانشوتجربه
سازمانرابرايایجادتغییراتبهبودمستمربرايتوسعهدر
اختیارگفتهوبرآنمدیریتمیکند.فقیهیورجب بیگی
( )1384سازمان یادگیرنده را چنین تعریف کردند:
«سازمان یادگیرنده ،سازمانی است که در آن مشارکت
تمامیکارکناندر فرآیندتغییردائمیبهسويارزشهاو
اصول مشترک وجود دارد اینگونه سازمانها فرصتهاي
یادگیري دائمی را فراهم میآورند ،از یادگیري براي
دستیابیبهاهدافشاناستفادهمیکنند.عملکردفرديرابا
عملکرد سازمانی پیوند میزنند ،پرسشگري و گفتگو را
تقویت کرده ،کارکنان را براي اشتراک گذاردن نظرات و
خطرپذیري آزاد میگذارند .فلسفهي سازمان یادگیرنده،
یادگیريدائمیسازمان،باتوجهبهشتابتغییراتمحیطی
در جهت ماندگاري و بقاي سازمان است .همچنین زمانی
میتوان ادعا کرد که سازمان یادگیرنده است که بتواند از
طریق فرآیند ارتباط دامنهي رفتارهاي بالقوهاش را تغییر
داده و بهبود بخشد .سازمانها زمانی یادگیرنده و دانش
آفریناندکهاستنباطاتیراازتاریخوتجربیاتخودبهدست
آوردهوآنهارابهصورتکاربرديراهنمايرفتارهایشانقرار
دهند .در تبیین این یافته میتوان گفت روشی که
سازمانها طراحی شده و مدیریت میشوند ،طریقی که
مشاغلافرادتعریفشدهاستومهمترازهمهراهیکهبه
همگی آموخته شده است که چگونه فکر کنیم و چگونه
ارتباطبرقرارکنیم،همهوهمهبهوجودآورندهي ناتوانایی-
هاي اساسی در زمینهي یادگیري هستند .یکی از عوامل
ناتوانی  سازمانهادریادگیريمنحصر کردنافرادبه
شغلشاناست.بدینگونهزمانیکهافراددریکسازمانتنها
بر روي شغل خود متمرکز شوند ،تمایل دارند که
مسؤولیتهايخودرابهمرزهايشغلیخودمحدودکنندو
مسؤولیت بسیار کمرنگی نسبت به نتایج حاصل در کل
مجموعه و حاصل عملکرد تمامی افراد ،احساس میکنند.
یکی دیگر از عوامل ،نگرش غیر سیستماتیک و غیر
جامعنگربهمسائلاست؛  بهنحويکهتقصیررامتوجه
کسییاچیزيخارجازخودمانبدانیمومسؤولییتکارمان
رانپذیریم،درنتیجهباعثمیشودکههیچگاهنتوانیماقدام
بهحلمسائلکنیم.عالوهبراینهاتمرکزبررويوقایعما
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را دریافتن الگوي تغییرات درازمدت که در پشت اتفاق
مزبورنهفتهاست،محروم  میسازدوطبیعتاًقادربهفهم
علت تغییرات بلندمدت نخواهیم بود .در این سازمان
بهترینکاريکهمیتوانانجامداد،پیشبینیاتفاققبلاز
وقوعودرنتیجهاتخاذ  عکسالعملبهینهاست،اماهرگز
نمیتوانیم خالقیت را فرا بگیریم .بنابراین با توجه به
خصوصیاتذکرشده ،سازمانهايماکمتربهعنوانسازمان
یادگیرنده کار میکنند و بیشتر روي یادگیري سازمانی
تأکیدمیکنند.بنابراینبرايحرکتبهسمتسازمانهاي
یادگیرندهمیبایستمرزهايسلسلهمراتباختیاراتسنتی
شکستهشوددرسازمانهايسنتی،مدیریتارشدمسؤول
هدایت و تشخیص استراتژي سازمان بود و مسؤولیت
اندیشیدنوعملکردنبرايکلسازمانرابرعهدهداشت.
کارکنانتنهانقشعواملکارايتولیدراایفامیکردندواز
آزاديعملبسیارناچیزيبرخوردارندوبهصورتوظیفهاي
عمل میکنند ،ولی در یک «سازمان افقی» به کارکنان
اختیارات بیشتري داده شده و ساختار سازمانی از حالت
وظیفهايبیرونآمدهوحولفرآیندها،کاردنبالمیشود
چنینسازمانیحرکتبهسمتیادگیريراآغازکردهاست
اعضايسازماننیازراشناساییکردهواستراتژيبراساس
مجموعه فعالیتهاي تیمهایی تدوین میشود که به
مشتریان محصول یا خدمت را ارائه میکنند .بخشهاي
مختلف سازمان خود را با شرایط در حال تغییر وفق
میدهند و در حالیکه هیچگاه از مأموریت اصلی شرکت
فاصله نمیگیرند ،در صدد هستند که بهصورتی مستقل
تغییرات را بپذیرند .در سازمانهاي یادگیرنده از ساختار
عمودي و رسمی که بین مدیران و کارکنان فاصله
میانداختند،خبرينیستدرچنینسازمانیساختاراصلی
بهوسیلهيتیمتعیینمیشود؛تیمهاییازکارکنانتشکیل
میشودتامحصوالتوخدماتیرامطابقسلیقهي مشتري
تولید عرضه کنند و در حین انجام کار ،هرگاه صالح
دانستندتغییراتیراانجامدهند.همچنین،مندرجاتبخش
یافتههانشانداد،بینمؤلفهيقابلیتهايفردي،الگوهاي
ذهنی،آرمانمشترک،یادگیريتیمیوتفکرسیستمیبا
با مدیریت دانش همبستگی مثبت وجود دارد .بنابراین
فرضیههاي  6تا  10پژوهش تأیید میشوند .این یافته با
پژوهشهاي روزنگارتن ( ،)1999الینجر و یانگ (،)2000
هولوزکی( ،)2002آلبرخت(،)2003لین(،)2004اکمان
(،)2004هال(،)2005کانگاس(،)2006وارد(،)2006
بریو ( ،)2006چی وارن جرج ( ،)2008انواري و شاهایی
( ،)2009اسکاین کین و همکارانش ( ،)2009آتاک
(،)2010امیرخانی( )1379همخواناست.درتبییننتایج
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کاربست مؤلفه هاي سازمان یادگیرنده و...

قابلیتبهانجامرسانیکارهایشبیشازکارکردنانفرادي
این یافته میتوان اینگونه اظهار داشت که ،سازمانهاي
و تکتازي است .اعضاي تیم میتوانند با خلق راهحلهاي
یادگیرندهواقعیبهطورفعاالنهايباطراحیاصولیونهبر
مبناي شانس و تصادف فرآیند یادگیري را مدیریتبیشتر ،دستیابی به اهداف باالتر ،و نوآوريهاي برجستهتر
مطرح شوند .اِن جی دریافت زمانیکه تیمها واقعاً کار با
میکنند.سازمانهايیادگیرندهمدیریتفرآیندیادگیريرا
یکدیگر را میآموزند ،آنها قادر به وجود آوردن نتایج
ازطریقپنجفعالیتعمدهزیرانجاممیدهند:حلمسأله
فوقالعادهايهستند.یافتههايموريو موسی()2005نیز
به طریق سیستماتیک آزمایش کردن با شیوههاي نوین
ایننتیجهراتأییدمیکند.همچنیناستفادهازقابلیتهاي
مورد استفادهي دیگر سازمانها ،و انتقال سریع و مؤثر
فردي تأثیر مهمی در پیشبرد مدیریت دانش دارد .چنین
دانش درپیکرهسازمانباایجادسیستمهايوفرآیندهایی
نظرمیدهدکه:سازمانهافقطازطریقافرادیادمیگیرند؛
که از این فعالیتها پشتیبانی بهعمل آوردند و آنها را در
بافت عملیات روزمره سازمان نهادینه کنند ،سازمانهاگرچه یادگیري فردي ،یادگیري سازمانی را تضمین
نمیکند ،اما بدون آن یادگیري سازمانی رخ نمیدهد.
میتوانند یادگیري را با اثربخشی بیشتري مدیریت کنند.
بنابراین توانایی و تعهد فرد براي یادگیري ،عامل اساسی
یکیازمؤلفههايسازمانیادگیرندهکهدرپژوهشحاضر
است .فرصتهاي یادگیري فردي شامل یادگیري
رابطهي مثبتی با مدیریت دانش داشته ،استفاده از تفکر
خودمدیریتی ،یادگیري از همکاران و یادگیري به کمک
سیستمی است .این فعالیت نخستین و زیربناییترین
کامپیوتر ،تجربیات کاري روزانه ،وظایف تخصصی در
فعالیتبرايمدیریتفرآیندیادگیريسازمانیاست.تفکر
پروژهها و بصیرتهاي شخصی است .تسلط و قابلیتهاي
سیستمیشاملیکچهارچوبادراکی،بدنهايازدانش،و
شخصی عبارت است از نظامی که طی آن فرد بهصورت
ابزارهاییاستکهدرطولسالهايزیاديتوسعهیافتهاند.
مستمر دیدگاههاي شخصی خود را روشنتر و عمیقتر
اگرچهابزارهاجدیدند،ولیاگرافرادبرحسبیکسیستم
مینماید ،انرژي و توان خود را متمرکز میکند ،صبر و
فکر کنند قادر به یادگیري سریع میشوند .افراد تفکر
بردباريخودراگسترشمیدهدوباألخرهاینکهواقعیاترا
سیستمی را در ارزیابی مجموعه نیروهاي سازمان بهکار
منصفانه و بیغرض درمییابد .با چنین تعریفی ،تسلط
میگیرند .افراد در تفکر سیستمی بهجاي رسیدگی به
تواناییهاي شخصی یکی از ارکان اساسی در سازمانهاي
جزئیاتیکوضعیت،معموالًمسیرتفکرشانراازجزئیات
یادگیرنده است .در نهایت ،باالخره آرمانهاي مشترک در
به سوي پویایی تغییر جهت میدهند .این منجر به ایجاد
سازمانها میتواند از طریق فرایندهاي تشویق و ترویج
یکتواناییبرايافرادمیشودتاشاهدروابطمتقابلدرهر
بصیرتفردي،برقراريارتباط وکسبحمایت،اتخاذیک
وضعیتیباشندوبهآنهابهطورعملکردياجازهفکرکردن
بصیرتبهعنوانفراینديمستمر،امتزاجچشماندازدرونزاد
میدهد .با بهکارگیري دیدگاه تفکر سیستمی براي بهبود
وبرونزادوتمایزقایلشدنمیانچشماندازهايمثبتو
فرایندها ،کمتر عملی بهطور نامنظم صورت میگیرد و
منفی باعث بهبود یادگیري و مدیریت دانش شود .مطابق
نتیجهي آن به حداکثر رسیدن امتیازات سازمانهاي
اطالعات بخش یافتهها ،ضریب همبستگی چندگانه براي
یادگیرنده است .از دیگر مؤلفههایی که رابطهي مثبتی با
ترکیب خطی متغیرهاي پیشبین مؤلفههاي سازمان
مدیریتدانشداشته،استفادهازیادگیريتیمیاست.در
یادگیرنده (قابلیتهاي فردي ،الگوهاي ذهنی ،آرمان
تبیین این یافته توجه به این نکته ضروري است که که
مشترک ،یادگیري تیمی و تفکر سیستمی) با مدیریت
یادگیري تیمی بهطور اساسی متفاوت از آموزش گروهی
دانش در دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور اهواز برابر با
است براي اینکه ،این نوع یادگیري شامل چیزي بیش از
 MR=0/622استکهدرسطح P=0/001معناداراست.
کسبمهارتهايگروهیاست.یادگیريتیمیبریادگیري
بنابراینتقریباً  38درصد واریانسمربوطبهمدیریتدانش
خودمدیریتی ،خالقیت و جریان آزاد ایدهها تأکید دارد.
بهوسیلهي متغیرهاي پیشبین تبیین میشود .ضریب بتا
سیستم یادگیري تیمی موفق ،تضمین میکند که تیمها
مربوط به متغیرهاي پیشبین و معناداري آنها نیز قابل
تجربیاتمنفیومثبتشانراباسایرگروههادرسازمانبه
مشاهده است .طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با
اشتراکگذاشتهدرنتیجهبهطورجديرشدفکريشرکت
روش گام به گام ،از میان مؤلفههاي سازمان یادگیرنده
راارتقامیدهدزمانیکهیکتیمبخوبیدرحالیادگیري
است ،نه تنها اعضاي گروهی نتایج فوقالعادهاي کسب(قابلیتهاي فردي ،الگوهاي ذهنی ،آرمان مشترک،
یادگیري تیمی و تفکر سیستمی) بهعنوان پیشبین
میکنند،بلکهاعضايفردينیزپیشرفتآنهابیشازحالت
مدیریتدانشکارکنان،بهترتیبمتغیرهايتفکرسیستمی
قبلسرعتمیگیرد.یکتیمکامالًوظیفهايوبهمپیوسته
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حسین پور و همكاران
و الگوهاي ذهنی پیشبینیکنندهي براي مدیریت دانش
هستندومیتوانبهیکمعادلهيپیشبینیباترکیبفقط
دو متغیر پیشبین دست یافت .در تبیین این نتیجه و
اهمیتدومؤلفهيتفکرسیستمیوالگوهايذهنیمیتوان
گفت:تفکرسیستمیبرايساختنالگوهايروشنتروبراي
فهمیدن چگونگی تغییر سیستمها بهطور مؤثر یک
چهارچوب مفهومی ارائه میدهد .اِن جی ( )2004به این
اشاره دارد که تفکر سیستمی در مسیر ذهنی حرکت
میکند که آن را قادر به دیدن روابط متقابل ،علت و
زنجیرههاي تأثیر میکند ،و نسبت به دیدن فرایندهاي
تغییر و تصاویر لحظهاي بیناتر میشود .النهام و وینیارد
( )2005معتقدند که یک جنبهي کلیدي از فرایند
سیستمی ،چرخهي یادگیري سیستمی است .همچنین در
رابطه با اهمیت الگوهاي ذهنی میتوان گفت :بسیاري از
بهترین ایدهها که حاوي نگرشها و عامل نوآوريها در
سازمان هستند ،بهدلیل تعارض ذاتی با مدلهاي ذهنی
غالب ،هیچگاه مجال و عرصه طرح جدي را نمییابند.
رهبرانسازمانهايیادگیرندهبایدمهارتنمایانساختنو
محک زدن مدلهاي ذهنی بدون برانگیختن رویههاي
دفاعیرابیاموزند.درهمینرابطه،سنگهتأکیدمیکندکه
اصلکارکردنباالگوهايذهنی،ازطریقبررسیتصورات
درونی ،یادگیري نحوهي آشکارسازي تصورات درونی از
جهان،ودرنهایتبابهظهوررساندنوحفظآنهاجهت
بررسی موشکافانه ،آغاز میشود .مدلهاي ذهنی شامل
تواناییانجاممحاورهايآموزندهاستکهتحقیقوتفحصو
پشتیبانیرامتعادلمیسازد،موقعیتیکهافرادتفکرشانرا
بهطور اثربخش ارائه میکنند و یک تفکر باز را نسبت به
نفوذهايدیگرانکسبمیکنند .متغیرهايتفکرسیستمی
و الگوهاي ذهنی بهترین پیشبینهاي مدیریت دانش
هستند .محدویتهاي جامعهي آماري و حجم نمونهي
پژوهش ،تعمیم نتایج را تا حدودي مشکل میسازد.
همچنین ،با توجه به اینکه پژوهش حاضر یک پژوهش
توصیفی است ،تحقیق حاضر با محدودیت عدم استنباط
رابطهي علت و معلولی مواجه است .با توجه به نتایج
پژوهش حاضر پیشنهاد انجام پژوهش بیشتر در مورد
شناساییعواملرشدسازمانیادگیرندهدردانشگاهمذکور
مدنظر است .همچنین ،در پژوهشهاي دیگر ،وضعیت
سازمان یادگیرنده در نهادهاي دولتی و غیردولتی با هم
مقایسهشوند.
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تشكر و قدردانی
از کلیهي کارکنان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی
جنديشاپور که با پژوهشگر همکاري داشتند ،قدردانی
میشود.
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Abstract: The purpose of this study was to investigate the relationship between rate of
dimensions of learning organization with knowledge management in personnel’s and managers.
The population was all of personnel’s and managers at Ahvaz Jundishapur University of Medical
Sciences (AJUMS). The sample population consisted of 180 personnel’s and managers; they
were selected through simple random sampling; and the used scales were included Learning
Organization questionnaire and Knowledge Management questionnaire. The method of research
was a correlation method. The data were also analyzed by using one sample t-test, Pearson
coefficient correlation, and Multivariable Regression. The results showed that five dimensions
consist of personal mastery, mental models, building shared vision, team learning and systems
thinking were lower than the average. In addition, the result indicated the significant positive
relation existed between these five dimensions with knowledge management. Moreover, the
stepwise regression indicated that system thinking and mental models were the proper independent
variables of knowledge management that was a dependent variable.
Keywords: Llearning Organization, Knowledge Management, Personnel’s and Managers, Ahvaz
Jundishapur University of Medical Sciences (AJUMS)

*Corresponding author: Faculty Member, Educational Administration Department,
Ahvaz Islamic Azad University, Ahvaz branch, AhvazIran.
Email: hosseinpour6@yahoo.com

1395  بهار،1  شمارهي، سال هفتم،پژوهشی توسعهي آموزش جنديشاپور-فصلنامهي علمی

