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اي و پايداري سازماني با نقشتاري رابطه جامعه يادگيرنده حرفهالگوي ساخ
يك پژوهش آميخته در نظام آموزش عالي: اي هشياري سازماني واسطه

آموزشي، دانشكده مديريت، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران آموخته دكتري مديريتدانشصادق، اعظم پهلوان.

چكيده
اي هشياري سازماني،اي و پايداري سازماني با نقش واسطهجامعه يادگيرنده حرفهشناسايي ارتباط پژوهش با هدف 

خبرگان هيأت علميجامعه كيفي، . باشدو كاربردي مياكتشافي متوالي، پژوهشي آميخته در نظام آموزش عالي، 
اجرامعين و برفي لولهگگيري خبره علم مديريت با نمونه 14هاي دولتي تهران، نمونه هاي مديريت دانشگاهدانشكده

-هاي مديريت دانشگاههاي مديريت دانشكدهجامعه كمي، اعضاي هيأت علمي گروه. ساختاريافته بودمصاحبه نيمه با

-اي، به صورت دراي دومرحلهگيري خوشهبا نمونه عضو هيأت علمي 226، نمونه )عضو 351(هاي دولتي تهران 

درساخته هشياري سازماني اي، پايداري سازماني و ابزار محققيرنده حرفهدسترس و اجرا با ابزارهاي جامعه يادگ
هاي هشياريبراي تحليل متون جهت تدوين شاخص. روايي و پايايي ابزارهاي پژوهش مطلوب بود. بود 94-1393

دي وهاي تحليل آماري كمي، تحليل عاملي اكتشافي و تأييروش. در بخش كيفي، از كدگذاري باز استفاده شد
-الگويابي معادالت ساختاري شامل يك سازه مكنون مستقل جامعه يادگيرنده حرفه. بود الگويابي معادالت ساختاري

ها حاكي از تأثير معنادار و مستقيميافته. اي و دو سازه مكنون وابسته هشياري سازماني و پايداري سازماني است
و تأثير معنادار و مستقيم )=25/0γ(بر پايداري سازماني  )=75/0γ( اي بر هشياري سازمانيجامعه يادگيرنده حرفه

اي بانتايج بيانگر تأثير مستقيم جامعه يادگيرنده حرفه. است )=68/0β(هشياري سازماني بر پايداري سازماني 
اي بر هشياري سازماني باپذيري جمعي براي يادگيري، مشاركت با تمركز بر يادگيري حرفهمضامين مسئوليت

-پذيري، پاسخگويي، يادگيري مشروط و توسعه شناخت، اعتماد و گشادهسرعت عمل و چابكي، انعطاففاهيم م

پذيري،با مضامين حساسيت نسبت به عملكرد، دغدغه ذهني با شكست، انعطاف رويي و بر پايداري سازماني
.باشدگيري پايداري سازماني ميلسازي تفاسير، نيز تأثير مستقيم هشياري سازماني در شكگرايي، عدم سادهتخصص

.بنياد، نظام آموزش عالي هشياري سازماني، پايداري سازماني، نظريه داده اي،جامعه يادگيرنده حرفه: هاكليد واژه

 نويسنده مسئول :a.pahlevansadegh@gmail.com

10/5/96: پذيرش مقاله 26/1/96: دريافت مقاله

ھا   سال وزش سازما مارهد  آ تان  ١م،  ه  ٩۶ھار و  ١٠٣  -  ١۴۴ماره 



مديريت بر آموزش سازمانها
 

104

Structural model of relationship of professional learning 
community and organizational reliability with mediating role of

organizational mindfulness: A mixed research in higher education

A’zam Pahlevan Sadegh, Ph.D. Graduate in Educational Administration,
School of management, University of Kharazmi, Tehran, Iran. 

Abstract 
This research study investigated structural model of relationship of professional 
learning community and organizational reliability with mediating role of
organizational mindfulness: A mixed research in higher education. This study was an 
explanatory sequential design and an applied research. In qualitative unit, population 
were the experts of schools of management of public universities of Tehran, sample 
were 14 experts of management and sampling was snowball and semi-structured 
interviews were implemented. In quantitative unit, population were the management 
faculty members of schools of management of public universities of Tehran (351 
members), sample were 226 faculty members of schools of management of public 
universities of Tehran and two-stage cluster sampling and available sampling were 
implemented. Professional learning community, organizational reliability, and 
organizational mindfulness questionnaires were executed in 2014-2015. In qualitative 
unit for collection of mindfulness indicators content analysis and open coding were 
used. The quantitative statistical methods were exploratory and confirmatory factor 
analysis and structural equation modeling. The structural equation modeling 
contained one independent latent construct: professional learning community; two 
dependent latent constructs: organizational mindfulness and organizational reliability. 
The study demonstrated professional learning community had significant and direct 
effects on organizational mindfulness (γ=0/75), organizational reliability (γ=0/25), 
direct and significant effect of organizational mindfulness on organizational reliability 
(β=0/68). Results showed professional learning community: collective responsibility 
for student's learning, collaboration focused on professional learning had direct effect 
on organizational mindfulness: rapidity and agility, flexibility, accountability, 
conditional learning, trust and openness; and on organizational reliability: sensitivity 
to operations, preoccupation with failure, resilience, deference to expertise, reluctance 
to simplify interpretation, also direct effect of organizational mindfulness on creation 
of organizational reliability.  

Key words: Professional learning community, organizational mindfulness, 
organizational reliability, grounded theory, higher education. 
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مقدمه و بيان مسأله
موفقيت يك سازمان، ميزان دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده و پايداري سازمان،

پاراديم پايداري امروزه تا حد بسيار. حفظ يا توسعه عملكرد در بلندمدت است توانايي
-ها شده است و تقريباً اغلب سازمانزيادي جايگزين موفقيت در ادبيات مديريت سازمان

پايداري. كنندهاي پايدار را در نظام ارزشي خود تعريف ميها به نوعي كسب موفقيت
ها، تغييرات، روندها ويش محيط خارجي براي فرصتيك سازمان به توانايي آن در پا

دستيابي به پايداري در گرو قدرت سازمان در مواجهه با تغييرات. ها مرتبط استريسك
.باشدمحيطي مي

توجه به اين نكته جالب است كه وضعيت بحراني غالباً نتيجه اعمالي است كه در
اغلب. اكنش به مالحظات جاريكند، نه در وهاي پيشين بروز ميواكنش به آموزش

د كه چگونه براي مواجه با يك موقعيت اضطرارينباشبه اين امر واقف نمي هاسازمان
خرد و كالن اتثيرأكند، تفاوت بين توقتي واقعه ناگواري خطور مي. دنآمادگي داشته باش
درها وجه تمايز سازمان. گرددو جامعه با شاخص آمادگي معين ميعملكرد سازمان 

هرحال، يك رويكرد اثربخش و باثبات براي هماهنگيبه. آماده بودن آنهاستميزان 
هاي آمادگي مورد نياز است كه بتواند به طوروجود ندارد، و سنجه سازمان با محيط

ها بايد ظرفيتاينگونه سنجه. به كار برده شود هاسازماناي از جامعي براي طيف گسترده
مديريت. گيري نمايدبل از اينكه يك فاجعه رخ دهد، اندازهپاسخگويي اضطراري را ق

هاي قوي به عالئمرويدادهاي غيرمنتظره اغلب به معناي اينست كه افراد بايد پاسخ
به طور طبيعي، ما پاسخهاي ضعيفي به عالئم ضعيف و پاسخهاي. ضعيف داشته باشند

و به طور يت خود واقف بودهنسبت به موقعها  اگر سازمان. مدهيقوي به عالئم قوي مي
.[9] اثرات اينگونه وقايع ناگوار جلوگيري شودممكن است از مناسبي اداره گردند، 
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از نظر يا به طور اخص پايداري دانشگاه 1شالوده و زيربناي پايداري سازماني
سازي بيش از حد رويدادها؛صاحبنظران پرداختن به علت شكستها؛ اجتناب از ساده

پذيري افراد و سازمان؛گيرد؛ انعطافنسبت به كيفيت اقداماتي كه انجام مي حساس بودن
ين فرايندها نقاطا. وجود ساختارهاي مسطح و منعطف؛ احترام به مهارت و خبرگي است

دهد تاكور مقاومت و خودداري افراد براي پذيرش تغييرات را كه به شكست اجازه مي
.[19] دهدمييا انباشته سازد، كاهش انگيز توليد نمايد پيامدهاي فاجعه
نيرويگردد و از  فيضعدر دانشگاه تعليم و تربيت پرورش و آموزش و هنگامي كه 

.گرددتبديل ميسازمان پرخطر و ناپايدار استفاده شود، دانشگاه به يك كار نامناسب 
صاديدهند، قابليت سوددهي اقتاهميت كمي به سازمان خود ميهاي ناپايدار دانشگاه

-ضعيفي دارند، داراي ناپيوستگي در مديريت عالي سازمان هستند، فعل و انفعاالت پيش

، اتصال و به هم پيوستگي سختي درخوردآنان به چشم ميبيني نشده در ميان تجهيزات 
داراي تجهيزات و باشد،گردد، تدابير آنان مخدوش مينان مالحظه ميآميان بخشهاي 

.استاندارد هستند معيوب و ناكارآمد نيمه
ف، نيرويياي از عوامل چون آموزش و تعليم و تربيت ضعبا آميزه دانشگاهاگر يك 
كم اهميتي به سازمان از جانب اعضاء، قابليت سوددهي اقتصادي ضعيف، ،كار نامناسب

بيني نشده در ميان تجهيزات،ناپيوستگي در مديريت عالي سازمان، فعل و انفعاالت پيش
نان، مخدوش بودن تدابير،آال و به هم پيوستگي سخت در ميان بخشهاي وجود اتص

يك اتفاق ناگوار در آن اًتجهيزات معيوب و ناكارآمد نيمه استاندارد مواجه باشد، مسلم
اي ازبار در نتيجه مجموعههاي مصيبتبسياري از شكست. باشدرو به وقوع مي

ها به طور مستقل به عنواناز اين ويژگي باشد، كه هر يكبار ميويژگيهاي مشابه تاسف
داراي هر يك از دانشگاهاگر يك . اندكننده براي عملكرد ضعيف شناخته شدهمشاركت

1. Organizational reliability



پهلوان صادق .... الگوي ساختاري رابطه جامعه

107

اگر چنين. هاي عنوان شده باشد، مديريت آن بايد به بررسي آنها اقدام نمايدويژگي
ري آن روو پايدا در مخاطرات مفرط درگير خواهد شد دانشگاهبررسي صورت نگيرد، 
.به زوال خواهد گذاشت

بايد از خطا يا شكست اجتناب ورزند زيرا هاو به طور ويژه دانشگاه هاسازمان
ها بايد بامديران سازمان. باشدقابل قبول مي هاي پنهاني شكست براي جامعه غيرهزينه
بار مواجه گردند و سازمان خود را با هنجارهاي قوي ازهاي وقايع مصيبتهزينه

ها شامل فرهنگ امنيت، پاسخگويي،گونه فرهنگاين. هاي پايدار استحكام بخشندفرهنگ
.[17] باشدميپذيري مسئوليت

كنند تافعاالنه كوشش مي پايدارهاي نكته مهم در تئوري سازماني اينست كه سازمان
بينش موقعيت بحراني را پشت سر بگذارند، و اين بدان معناست كه آنها منابع مهمي از

درباره شرايطي هستند كه تحت آن شرايط اينرسي و سكون يك وضعيت طبيعي براي
متفكرانه و مدبرانهبا مذاكرات  پايدارهاي بنابراين سازمان. گرددسازمان محسوب نمي

ورند كه آن اطالعات دربارهآدر مورد امور، اطالعات ارزشمندي را فراهم مي مستمر
از تمايلشان به سمت اينرسي و سكون ها معموالًزمانطرقي است كه بوسيله آن سا

كندگيرد كه تالش ميممانعت به عمل آورده و اين بوسيله مديريت اثربخشي انجام مي
.[20] پذيري را ايجاد نمايدتا انطباق

هايي كه سيستم آنهادانند كه آنها در زمينه تمامي روشبهترين سازمانهاي پايدار مي
هايدانند كه تمامي وضعيتآنها مي. ست دهد، تجارب كافي ندارندتواند شكرا مي

درك عميقي در مورد آنان. توانند درك نمايندشكست ممكن را استنباط نكرده و نمي
اين درك شكلي از هشياري مداوم را كه. خود دارندبه هاي اعتماد بيش از حد مسئوليت

ي و زيركي، توجه گسترده، كاهش گيجي وهشيار .نمايدايجاد مي ،است در تمرينها نهفته
هاي سازمانهاي پايدار بهموفقيت. دهدزيربناي پايداري را تشكيل مي پرتيحواس



مديريت بر آموزش سازمانها

108

مديريت رويدادهاي غيرمنتظره و به كوششهاي مصصمشان براي اقدامات هشيارانه استناد
- اندهي مياي سازمخودشان را به گونه هااين سازمان اين بدان معناست كهو . گرددمي

كنند كه بهتر قادر باشند تا متوجه رويدادهاي غيرمنتظره در هنگام شروع يا توقف آن
،كنندهاي پايدار در برابر رويدادهاي غيرمنتظره مقاومت ميچگونه سازماناينكه  .گردند

و موجب تسريع يافتن ايجاد شدههاي هشيار مداوم تمرين با نكته كليدي اينست كه
. [19]سازدد و يادگيري از تجارب را تسهيل ميگردبهبودي مي
مستمر و ياحرفه يريادگيبه طور مستمر در رشد و  ديبا هاي پايدارسازمان ياعضا

يهاعيتباشند تا بتوانند در برابر موق ريدرگ شانيهاتيصالح يخود به خاطر ارتقا يالزام
داريپا يهامفهوم سازمان تفكر عمده در مورد كي .آمده آگاه بوده و پاسخگو باشندشيپ

-و انعطاف يياز پاسخگو ييها سطوح باالسازمان نگونهياشاره دارد كه در ا يبه تفكر

كه وجود ييگردد، جايمطلوب مشاهده م يارتباط و توانمندساز يجهت برقرار يريپذ
.[23] روديبه شمار م يامر الزام كي ياحرفه يريادگي طيو حفظ فرهنگ و مح

به 2و هشياري سازماني 1ايزمان جامعه يادگيرنده حرفهي نقش همبررسي تجرب
موضوعي است كه كمتر بدان پرداخته عنوان عوامل اثرگذار بر ايجاد پايداري سازماني

در اين راستا، با توجه به تعاريف و ابعاد پايداري سازماني، هشياري سازماني. شده است
است تا ميزان ارتباط ه حاضر تالش كردهاي پژوهشگر مقالو جامعه يادگيرنده حرفه
گري هشيارياي با پايداري سازماني را با وجود نقش واسطهجامعه يادگيرنده حرفه

سازماني در نظام آموزش عالي با رويكرد نظريه داده بنياد در قالب الگوي نظري ذيل
.مطالعه نمايد

1. Professional learning community
2. Organizational mindfulness
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وض پژوهشالگوي مفر: شكل يك

مباني نظري و پيشينه پژوهش
پايداري سازماني

هاي زمانيهايي كه تحت شرايط پرفشار در دورهبعنوان سازمان 1هاي پايدارسازمان
تواند به نتايجاند، جاييكه هر شكست ميطوالني عملكرد بسيار خوبي دارند، تعريف شده

سازد نرخها را مشخص ميزمانآنچه كه پايداري فزاينده سا. باري منجر گرددمصيبت
نيست، بلكه مديريت اثربخش آنها در مورد آنانرويدادهاي تصادفي يا خطاي مطلق 

هايي كه با ماهيتيك مجموعه از ويژگي. پر خطر آنهاست هاي ذاتاًكاربرد تكنولوژي
پيچيدگي، اصرار و: باشدبدين قرار مي ،تكنولوژي مورد استفاده مشخص شده است

.[19] وابستگي و خطرآميزي باالهم بهسختي، 
هاي پايدارهاي سازمانيبه هر حال، رويكرد جايگزيني در مورد توصيف ويژگ

و چگونگي انجام كسب و هاگونه سازمانهاي اينوجود دارد كه بر ماهيت تكنولوژي
هاي پايدار بهاين رويكرد به امكان تحقق وضعيت سازمان. باشدمتمركز مي كارشان

1. Reliable organizations
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هايي را كه ممكن است مشتاق پيوستن به گردد و طيف سازمانصنايع خاص محدود نمي
هاي پايدار را سازمان) 1982(ويك . سازدهاي پايدار باشند، گسترده ميموقعيت سازمان

اين يك تغيير مفيد از . بازسازي مفهومي نموده است "1هاي هشيارسازمان"به عنوان 
يك سازمان چه مقدار امنيت  ي به دست آمده كه دقيقاًاالتؤتكنولوژي است چون از س

كه  يافراد ديگر. بايد داشته باشد تا به عنوان يك سازمان پايدار مورد مالحظه قرار گيرد
مانندي عنوان نها را با تصاوير ساختاري بيآنمايند ها را بررسي ميگونه از سازماناين
ها گونه سازماناين ،بينيمچيز ديگري را مي مانمايد ولي هاپكينز عنوان مي .نمايندمي

  .[7]نمايند همچنين به طور متفاوتي فكر كرده و عمل مي
به  تقريباً ،هاي زماني تحت شرايط پرفشارسازمان پايدار سازماني است كه در دوره

توانايي براي بررسي يك  .نمايدو انجام وظيفه مي كردهموريت خود را ايفا أطور عالي م
اي وابسته به ساختارهايي است كه قبل از اينكه آشوب از ت بحراني به طور عمدهموقعي

رها شده باشد و در موقع بروز حادثه هر چيزي كه آماده نشده . اندراه برسد طراحي شده
آيد، و هر ضعفي شتابان خود را نشان خواهد تواند به صورت يك مشكل پيچيده درمي
رويدادهاي  .كنندب ميزان ارتجاع سازمان را بررسي ميرويدادهاي غيرمنتظره اغل .داد

كند بدون اينكه بشكند و سپس به غيرمنتظره بر اينكه چگونه يك سازمان اتساع پيدا مي
- سازمان. باشنديرگذار ميأثطور مناسبي به وضعيت طبيعي خود بازگردد و بهبود يابد، ت

هاي پايدار ظرفيت سازمان .نماينداي متفاوت فكر كرده و اقدام ميهاي پايدار به گونه
ها را ند اينگونه ظرفيتنبايد بتوا و هاي غيرمنتظره و تازه را دارندانطباق سريع با موقعيت

  .[9] دنبراي مواجه با موقعيتهاي اضطراري در خود به وجود آور
مديريت رويدادهاي غيرمنتظره يك سازمان را براي اتخاذ پژوهشگران به اعتقاد 

يك سازمان را در  ،آمادگي. سازدفرصتهاي ريسك مثبت آماده مياصل از ح منفعت
                                                 
1. Mindful organizations 
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برداري از فرصتها در درجه اول با هشيار بودن نسبت به موجوديتشموقعيتي براي بهره
سازد تا از فرصتها استفاده نمايد هنگاميدهد و در درجه دوم سازمان را آماده ميقرار مي

.سازدكه خودش را آماده مي
جريان و فرهنگ سازماني كه آگاهي و دانش رابه  ،هاي پايداري تئوري سازمانمعرف

ثري در برابرؤسازد تا به طور ميك سازمان را توانا مي گردد و، منجر ميبخشدتسريع مي
هاي پايدار درها، سازمانبر اساس اين يافته. رويدادهاي غيرمنتظره خود را اداره نمايد

اين مورد. نماينددانند، اقدام ميبا تشخيص آنچه كه آنها نميو ي وضعيت بااليي از آگاه
انديشي اين شكاف، يا با پل زدن بين خبرگي، تعليم و تربيت، يادگيري بانها را به چارهآ

- سازد عملكردي با پايداري باال داشته باشند، سوق ميقادر ميرا ربه كه آنها جكسب ت

.دهد
طرفداران اقدام و تالش قاطع در برابر عاليم ضعيفسازمانهاي پايدار  پژوهشگران

تواند به يك نشانه قوي با يك جواب قوي پاسخبه طور نرمال يك نفر مي. باشندمي
-پژوهشها نشان مي. گويد، و به يك نشانه ضعيف با يك جواب ضعيف پاسخگو باشد

تريتر و جزئيكاملاي را براي ايجاد تصاوير هاي پايدار مراحل انديشمندانهسازماندهد 
-ميشوند، ايجاد گردند و اينكه چگونه با آن مواجه مياز آنچه كه آنها با آن مواجه مي

ثبات،باشند يك جهان پيچيده، بيدانستن اينكه جهاني كه آنها با آن مواجه مي. نمايند
كهها تا جايي كند تا اينگونه سازمانبيني است، كمك ميقابل پيش ناشناخته، و غير

ها بايد چابكي و هشيارياينگونه سازمان. امكان دارد از موقعيت خود باخبر باشند
ميانبرهاي استفاده ازمستمري را براي رويدادهاي غيرمنتظره در مواجه با فشار براي 

.[21]اتخاذ نمايند شناختي 
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هشياري سازماني و پايداري سازماني
رويكردي كه به نام. دهداز آن را نشان مي تاريخ مطالعه در مورد هشياري دو رويكرد

تأنش 2تمرين مراقبه و معنوي از سنت شرقي باستانيشود شناخته مي1 هشياري دروني
هشياري دروني آگاهي از جسم، احساسات و افكار خود است و مستلزم داشتن. گيردمي

ويكرد ديگرر.  [6]باشدهايي براي نظارت بر واقعيت دروني خود ميتوانايي و نگرش
، به نام هشياريشناسي شناختي ريشه گرفتهدر حوزه روانو كه در آمريكا به هشياري 

هشياري بيروني توانايي دريافت و ادراك موقعيتهاست و آگاهي .گرددناميده مي 3بيروني
ها در بافتهاي مختلف، آگاهي نسبت به عاليم غيرمعمول و نامربوط، وها و اشارهاز نشانه
در پژوهش حاضر مفهومي از هشياري مدنظر است كه به .[2]كردن به آنهاست توجه 

هاي غربياين مفهوم از ديدگاه. ها و عالئم در بافت پيراموني اشاره داردآگاهي از نشانه
به آن اشاره4نشأت گرفته و به نام هشياري شناختي اجتماعي الن النگرهاي و انديشه

.گرددمي
ترسيم. شودميعنوان فرايند ترسيم تمايزات جديد شناخته به سازماني هشياري 

.نمايد، محافظت ميدشو گرفتاررا از اينكه در زمان حال  سازمانفعاالنه اينگونه تمايزات 
تواند بهحاكم باشند، اين ميسازمان قواعد و رويكردهاي راهوار بر رفتار  هنگامي كه

تواند منجر به تعداديترسيم تمايزات تازه ميفرايند . شناخته گرددعنوان رفتار ناهشيار 
روييهگشاد) 2 پيرامونيحساسيت بيشتر نسبت به محيط ) 1 :از نتايج گوناگون شامل

)4هاي تازه براي ساخت ادراك و بنديايجاد دسته) 3بيشتر نسبت به اطالعات جديد 

1. Internal mindfulness
2. Meditation practice
3. External mindfulness
4. Socio-cognitive mindfulness
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درگيري وي به معناي هشيار. له گرددأمسهاي متعدد در حليافته از ديدگاهآگاهي افزايش
. [12]بيداري يا در زمان حال بودن است

ها در تحقق عملكردرويكردهاي هشياري محور متضمن توانايي افراد و سازمان
هاو سازمانوابسته به اينست كه افراد  ،پايدار در يك محيط متغير است، اين محيط متغير

نمايند، ورا درك مي ناي پيرامونشاكنند، دنيآوري ميكنند، اطالعات جمعچگونه فكر مي
.تغيير دهند ،توانند ديدگاههايشان را در انعكاس موقعيت در دستاينكه چگونه آنها مي

شناخت از كند كه، بيش از فقط ثبات عمل، احتماالًرويكردهاي هشياري محور فرض مي
ايي خلق وهشياري متمركز بر توان .موقعيت سرانجام اساسي براي عملكرد پايدار است

هاي جديد در ادراك و تفسير جهان است، در حاليكه عدمبنديطبقهاستفاده مستمر 
هشياري وضعيتي از توجه ناقص است كه در نتيجه تعهد نابهنگام نسبت به باورهايي

افرادي. است كه ممكن است پديده در دست مشاهده را به طور صحيحي انعكاس ندهد
شوند هم برانگيخته هستند وشيار در وظايف درگير ميكه به صورت ه هاييو سازمان

توانند تمايزات دقيق وها را داشته، و ميتري از ديدگاههم توانايي كشف تنوع گسترده
- هاي محيطشان داشته باشند، كه اين توانايي آنها را قادر ميتري را درباره پديدهمرتبط

و پايداري خود را به وجود آورند هايي هماهنگ با محيط در خودسازد تا تغيير جهت
.[11]تضمين نمايند 

هايهايشان را در مورد موقعيتايدهها و به طور اخص دانشگاههاي پايدار سازمان
جاري به هنگام نموده و اسير قالبهاي قديمي يا تعابير خام فرسوده در مورد بافتهايي كه

كنند كه قابليتمهارتهايي استفاده ميآنها از فنون و . گردندشوند، نميبا آن مواجه مي
برداري ارزشمند هستند زيرا آنهامهارتهايي كه براي رو نوشت د،برداري دارننسخه

- يادگيري سريعتر، احساس گوش به زنگ بودن بيشتر، و داشتن روابط بهتر با مراجعه

.[19] نمايندهشيار ماندن درباره وقوع رويدادها را تضمين ميو  كنندگان
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اعمال و فعاليتها و تمركز خود را حول و حوش ،هاي پايدار اثربخشازمانس
اي كه باعث تهييجنمايند به گونهها سازماندهي ميهاي خود و نه موفقيتشكست

هاساز اكتشافهشياري، در عوض، تسهيل. گرددوضعيت هشياري مداومي در سازمان مي
هاي ديگر تركيب گردد و يكناهنجاريتواند با ت كه مييي اسهاو تصحيح ناهنجاري

- آميز، افراد را قادر ميهشياري با آگاهي غني از تفاصيل تبعيض. وردآفاجعه را بوجود 

ياي كه چنين حالتنها را مديريت نمايند به گونهآسازد تا با كنار هم قرار دادن رويدادها 
.[21] نديده باشند را قبالً

توان اذعان داشت كه بين هشياري سازمان وشي ميهاي پژوهبنا بر بيانات و يافته
پايدار بودن آن رابطه وجود داشته و شالوده و اساس پايداري يك سازمان هشياري آن

- تا انجام مطالعه حاضر هيچ منبع داخلي در زمينه ارتباط سازه. 21]؛ 11؛ 20؛19 [باشدمي

.هاي فوق يافت نشد

سازمانياي و پايداري جامعه يادگيرنده حرفه
كه به هاييسازماناست، و  پايداري سازمانيادگيري سازماني جزء مهمي در تحقق 

عملكرد بهتريها نسبت به ساير سازمانباشند مياي حرفههاي يادگيرنده عنوان سازمان
فرايندهاي يادگيري، راهبردها، و ساختارهايي كه ظرفيت آنهاها سازماناين قبيل . دارند

نمايند، دركند، طراحي ميثر در برابر تغييرات تقويت ميؤالعمل معكس را براي ارائه
در محيطهاي نامطمئن و پويا به طور آناناقدامات  ،نتيجه با ايجاد فضاي يادگيري جمعي

- سازمانهاي پويا و نامطمئن، براي فايق آمدن بر محيط. اثربخشي صورت خواهد گرفت

تواند مبانيري جمعي خود را توسعه بخشيده كه ميبايد فعاليتها و فرايندهاي يادگيها 
و ماهيت باورهاي تسهيم شده آنان را در حد مقدورات ءدانش جديد و گوناگون اعضا

.[13] پرورش دهد
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هايهاي پايدار اعمال و فعاليتها و تمركز خود را حول و حوش شكستسازمان
يادگيريه باعث تهييج وضعيت اي كنمايند به گونهها سازماندهي ميخود و نه موفقيت

ها و تصحيحساز اكتشاف، در عوض، تسهيلپايداري. گرددمداومي در سازمان مي
هاي ديگر تركيب گردد و يك فاجعه راتواند با ناهنجاريت كه مييي اسهاناهنجاري

سازد تا باآميز، افراد را قادر ميبا آگاهي غني از تفاصيل تبعيض پايداري. وردآبوجود 
را قبالً ياي كه چنين حالتنها را مديريت نمايند به گونهآكنار هم قرار دادن رويدادها 

.نديده باشند
تر باشد اينست كه پايداري باال بطور كامل وابستهبرجسته هاآنچه كه شايد در تحليل

رنهايي كه معتقدند يادگيري دآما با . باشدبه فرايندهاي يادگيري متعارف و معمولي نمي
كنيم كه مفروضاتكيد ميأهاي معمولي وجود دارد، موافق هستيم؛ اما همچنين تروسهپ

رسد توجه به شكستبه نظر مي. گيرند، وجود دارندها ياد ميبيشتر در آنچه كه سازمان
به يادگيري هاي موقعيتي بسياري از تغييرات انطباقي را ايجاد نمايد كه معموالًگاهيآو 

ونجايي كه غافلگير شدن يك درونداد غيرتكراري و ابتدايي است آاز . شودمنسوب مي
نمايد، متفاوت با اين وضعيت، تقويت فرايندي است كهعملكرد پايداري را تهديد مي

بارز ،تواند از غافلگير شدن آموخته شودگردد، آنچه كه ميمي پايداري باعث تشديد
ط يك بار اتفاق افتاده باشد و هرگزالخصوص اينكه غافلگير شدن فقعلي ،باشدنمي

را بطور كامل حفظ پايداريگويي كه هر چه بيشتر يك سيستم وضعيت . تكرار نگردد
نمايد، كمتر آن سيستم دچار وضعيتي خواهد شد كه مفاهيم يادگيري سازماني در مورد

.[16] آن نياز به توضيح داشته باشد
را سازمان عملكرداي شدن يادگيري، هو حرفتشويق پيروي از اهداف يادگيري نوين 

را به تأمل نمودن، يادگيري از ي آناعضا سازمان پايداريفرهنگي از . بخشدمي ءارتقا
در يك. نمايداشتباهات و احترام به خبرگان بدون توجه به منصب آنان تشويق مي
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اعضايناپذير و سخت، به جاي حمايت از يك ساختار مديريتي انعطافسازمان پايدار 
به مشاوره با آنهايي كه در مورد مشكالت تجاربي دارند و به چالش كشيدن هر سازمان

نظربا احترام به خبرگان صرف سازمان پايداردر . گردندايده و رفتار از ديگران تشويق مي
.[23] شوندگردند و مشكالت حل مياز موقعيت آنان تصميمات اتخاذ مي

اي در سازمان وتوان اذعان داشت كه بين يادگيري حرفهيهاي پژوهشي مبنا بر يافته
اي بودنپايدار بودن آن رابطه وجود داشته و شالوده و اساس پايداري يك سازمان حرفه

با .23] ؛16 ؛13 [باشداي ميهاي جمعي حرفهيادگيري در آن و توجه به يادگيري
ينه رابطه دو سازه جامعههاي اطالعاتي مختلف داخل كشور در زمجستجو در پايگاه

.اي و پايداري سازماني مطالعه و پژوهش داخلي يافت نشديادگيرنده حرفه

اي و هشياري سازمانيجامعه يادگيرنده حرفه
به عنوان يك استادافزايش اثربخشي  ،ايجوامع يادگيرنده حرفه درمنظور اصلي 

اي بر اين ادعا همگراور پيوستهبه ط پژوهشها. است جواي، براي منفعت نهايي دانش حرفه
كننده مهم براي بهبود آموزشي و اصالحاي يك مشاركتشده است كه جامعه حرفه

،با حسي از جامعه خالص هادانشگاهاند كه در دريافتهپژوهشگران . باشدمي دانشگاه
اي از كارآمدي كار وجود دارد كه منجر به انگيزش كالسي فزاينده وحس فزاينده

.[15] گرددمي جوتر براي يادگيري دانشپذيري جمعي عظيميت از كار، مسئوليترضا
اي جديد با هماي موفق به منظور كسب و توليد دانش حرفهجوامع يادگيرنده حرفه

به تنهايي است بلكه استادتمركز در اين جوامع نه فقط بر يادگيري هر . همكاري دارند
هاي منسجم است كه متمركز بر دانشافتي از گروهاي درون بتمركز بر يادگيري حرفه

دهداي از اعتماد و يادگيري متقابل رخ مياي در زمينهباشند، يادگيري حرفهجمعي مي
[5].
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هـاي آموختـهدهند، جاييكه درسفرهنگ يادگيري را پرورش مي هشيارهاي سازمان
يـك. گردنـد ي مـي شده به صورت مفروضات، چارچوبهـا، و اقـدامات دوبـاره پيكربنـد    

آن تعريفي است كه با ارائـه محركهـاي هماننـد در بـار دوم،سازمان  يادگيريتعريف از 
يـاها بطور متفاوتي نسبت به بار اول ارائه خواهند شد، با اين فـرض كـه اقـدامات    پاسخ
هايي كه در آن سـازمانهافهم روش. اندهاي انجام شده در بار اول داراي نقص بودهپاسخ
اي به اقتصـاداهميت حياتي دارد كه در آن اشاره ،وانند يادگيري خود را بهبود بخشندتمي

.[9] گيردرا دربرمي هاي ذهني مديريت يادگيريگردد و مشاركتمحور ميدانش
ايشان. اندانديشمنداني از منظري ديگر به ارتباط بين هشياري و يادگيري پرداخته

در مورد و تدبري مركز آن بر يادگيري است، هر تعمقكه ت يسازمان رددارند اذعان مي
انگيزي كامل نباشد اگر آن شامل تعمق در مورد روشهايتواند به طور بحثگذشته مي

باشد و اينكهميو تدبر  عمقمعناي تبه آنچه كه . ممكن براي يادگيري و بهبود نباشد
ات اصلي است كه ازتواند سازماندهي شده باشد به عنوان يكي از موضوعچطور مي

ما از ذخاير ادبياتي در به زعم اين انديشمندان. ت گرفته استأمديريت يادگيري نش
تواند در ادراك ما در مديريت يادگيري مشاركت داشتهمورد تعمق و اينكه چطور مي

با تمركز بر ابعاد سازماني تعمق، در حالي كه مجموعه مهمي. باشد، استفاده خواهيم كرد
توانند تعمق درباره عمل را پرورش دهند، و كمترها ميش در مورد اينكه سازماناز دان

توانند تعمق در عمل را بهبود بخشند،اين موضوع شناخته شده كه چگونه سازمانها مي
دهيم كه تعمق در عمل به طور دقيقي با پديده هشياريما پيشنهاد مي. نماييمبحث مي
.باشدمرتبط مي

دهد كه نسبت به بافت حساس باشد و به ر به فرد و سازمان امكان مييادگيري هشيا
ترين دانشـجويان هاي متنوع و حتي درخشان دانشجويان با قابليت. زمان حال توجه نمايد

بسـياري از آنهـا. دانند اطمينان الزم را نداشته باشند توانند ناهشيار باشند و به آنچه ميمي
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. بگيران اين نظـام هسـتند   چند كه جزو جايزه نيستند، هراز نظام آموزشي موجود خرسند 
اي هشـيار فـرا گيرنـد، در هاي آموزشي اطالعات را بـه شـيوه   اگر دانشجويان در سيستم

امـا هنگـامي كـه. هاي تغيير آن در شرايط گوناگون، ذهني باز خواهند داشت مقابل شيوه
نامشروط اطالعات يـا يـادگيري گيرند، خواه از طريق پذيرش چيزي را ناهشيارانه ياد مي

هاي نامقيد به بافت را فرامـوش كردن، شايد بهتر باشد كه اين واقعيت بيش از حد و حفظ
گرفتن نمره باال در يك امتحان، بـه دليـل. كنند تا از رهگذر آنها دچار محدوديت نشوند

ايـم دهايـم، بـه معلـم پـس دا     طور دقيق همان چيزي را كه شب قبل حفـظ كـرده    آنكه به
تر بخش طور مسلم پي بردن به حل يك مسئله رضايت بخش باشد، اما به تواند رضايت مي

.[8]است 
بسياري از مربيان از ايده يك محيط يادگيريدهد مطالعات پژوهشگران نشان مي

را مانند مشاركتييادگيري  برخي از پژوهشگران. نمايندحمايت ميمشاركتي هشيار 
له، تكميلأيادگيرندگان كه به صورت يك تيم براي حل يك مس هاي كوچكي ازگروه

نيز انديشمنداني. نمايندكنند، تعريف مييك كار، يا تحقق يك هدف با همديگر كار مي
و از ايده اقامه شادي و مراقبت در ندادر مورد مشكالت جاري در تعليم و تربيت نوشته

استاد واي برنامه درسي بازتر جايي كه بر يشانا. ندابسترهاي كالس درس حمايت نموده
گيردهر دو براي هم صدا كردن عقايدشان درباره آنچه كه مورد آموزش قرار مي دانشجو

با قاطعيت ايشان. نداگردند، بحث نمودهيا چگونه مورد آموزش قرار گيرد، تشويق مي
.باشديت ميد يادگيري جمعي يكي از بهترين اقدامات در تعليم و تربنداربيان مي
-در گروه استادان و دانشجويانمفهوم ايده يادگيري همراه با هم  اين موضوع از ،ضرورتاً

ممكن است فرايند يادگيري را تقويت دانشجويانهاي فردي در ميان و اينكه تفاوت ،ها
.[4] نمايدنمايد، حمايت مي
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-يمـ  ديـ جد يهايبنـد دسته جاديدهد كه افراد قادر به ايرخ م يزمانهشيار  يريادگي
.گردنديچندگانه آگاه م يهادگاهيباشند، و از ديم رايپذ ديگردند، نسبت به اطالعات جد

مـوارد يمعرفـ  ،يو معمـول  يعـادت  يريادگياجتناب از  لهيبه وستواند مي اريهش يريادگي
متفـاوت ارتقـاء يانـدازها از چشـم  اءياشـ  دنيـ به د جوياندانش قيتازه به كالس، و تشو

. [10]ديده شوشبخ
دهد بين يادگيري در سازمان، تعمق و چنانچه نتايج مطالعات پژوهشگران نشان مي

ها در اين پژوهش. تأمل بر افكار و اعمال، و هشياري سازماني ارتباط وجود دارد
اي شدن يادگيري در سازمان از عوامل مرتبط با هشياري يادگيري سازماني و حرفه
مطالعه آثار پژوهشي داخلي حاكي از عدم. 9] ؛8 ؛4 ؛10 ؛[14 سازماني تعيين شده است

اي و هشياري سازماني تاهاي جامعه يادگيرنده حرفهاي در مورد رابطه سازهوجود مطالعه
.اين زمان بوده است

در پي شناخت عوامل ساختاري پايداري سازماني در نظام آموزش عالي كه به عنوان
الگوي پيشنهادي -1: گردددو سؤال پژوهش مطرح ميهدف پژوهش معرفي گرديد، 

تأثير هشياري سازماني و جامعه -2پايداري سازماني در نظام آموزش عالي كدام است؟ 
اي به طور مستقيم و غيرمستقيم بر پايداري سازماني به چه ميزان است؟يادگيرنده حرفه

كمك نرم افزار ليزرل پاسخ پژوهش سعي دارد به آنها با الگويابي معادالت ساختاري با
.دهد

شناسيروش
با توجه به ماهيت. استرويكرد تركيبي يا آميخته حاضر  روش پژوهش در مطالعه

ها و ترتيب آنها، ابتدا كيفي و بعداكتشافي بودن پژوهش حاضر و نحوه گردآوري داده
در بخشوهش پژ. هاي اكتشافي متوالي قرار گرفته استكمي، اين پژوهش در زمره طرح



مديريت بر آموزش سازمانها

120

-يعني دانشكدهزمينه مورد بررسي  مطالعه دركيفي با استفاده از روش نظريه داده بنياد به 

بخش كيفي، هشياري سازماني،از حيث متغير  هاي دولتي تهرانهاي مديريت دانشگاه
هاي خبرگان و اعضاي هيأت علمي دردر بخش كيفي با توجه به تنوع ديدگاه .پرداخت

متفاوت آنها، سعي شد تا از نظرات خبرگان و گون مديريت و تجاربهاي گونارشته
هاي آموزشي مختلف مديريت و مرتبه علمي آنها،اعضاي هيأت علمي بر اساس رشته

به ي نيز با استفاده از روش پيمايشدر بخش كم. برداري گرددبراي مصاحبه بهره
هاياري سازماني و پرسشنامهساخته هشيدهنده پرسشنامه محققشناسايي ابعاد تشكيل

الگويها و ابعاد سازهآزمون اي و استاندارد پايداري سازماني و جامعه يادگيرنده حرفه
همچنين پژوهش از حيث هدف، از نوع پژوهش كاربردي. گرديداقدام پژوهش  مفروض

االتؤطراحي س قسمت، مهمترين در بخش كيفي پژوهشبراي شروع كار . باشدمي
خبرگان حوزهبدين منظور پژوهشگر با بررسي ادبيات پژوهش و مشاوره با . ودبمصاحبه 
االتؤس. نمودساختاريافته طراحي االت مصاحبه را به صورت مصاحبه نيمهؤسمربوطه، 

هايهاي مديريت و شناخت ويژگيتعيين مضمون هشياري دانشكدهدر جهت  شدهطرح
هاي كيفي دو سؤالآوري دادهو جمع براي انجام مصاحبه. هشياري و ناهشياري بود

اي است و با چه خصايصييك دانشكده هشيار چه نوع دانشكده -1. مطرح گرديد
وقتي يك دانشكده هشيار نباشد چگونه رفتارهايي از آن مورد انتظار -2شود؟ شناخته مي

باشد؟مي
هاي مختلف مديريتجامعه بخش كيفي پژوهش را خبرگان و كارشناسان رشته

گيري بخش كيفي بهنمونه .هاي دولتي تهران تشكيل دادهاي مديريت دانشگاهدانشكده
خبره و كارشناس هيأت 14گيري گلوله برفي تا با روش نمونهصورت هدفمند بوده و 

هاي تخصصياستاديار و در حوزه 3دانشيار، و  4استاد،  7هاي مختلف علمي در مرتبه
عالي؛ مديريت دولتي، مديريت صنعتي، و مديريت مديريت آموزشي، مديريت آموزش
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كارشناس و عضو هيأت علمي معين و اجرا با 1و  3و  3و  1و  6بازرگاني به ترتيب با 
.ساختاريافته صورت گرفتهاي نيمهمصاحبه

هايهاي مديريت دانشكدهعضو هيأت علمي رشته 351جامعه بخش كمي از 
گيريگيري بخش كمي، نمونهروش نمونه. تشكيل شد هاي دولتي تهرانمديريت دانشگاه

هاي مديريت دانشگاههاياي و واحد تحليل عضو هيأت علمي گروهاي دو مرحلهخوشه
هايهاي دولتي تهران، دانشكدهاول از بين دانشگاه در تعيين خوشه. دولتي تهران بود

هاييريت، گروههاي مدمديريت مشخص و سپس براي تعيين خوشه دوم در دانشكده
مديريت جدا و نمونه به صورت دردسترس انتخاب و اجرا به صورت حضوري و ارائه

.پرسشنامه به اعضاء صورت گرفت
جهت محاسبه حجم نمونه براي پژوهشهاي تحليل عاملي تأييدي و معادالت

يا 100داقل اندازه نمونه ح) 1شامل  كه قواعد مختلفي توسعه يافته است،ساختاري، 
سؤالآزمودني براي هر  10تا 5 )3مشاهده براي برآورد هر پارامتر و  10تا 5) 2نفر  200
ثيرأثير تعداد نشانگرها، تأثير تعداد عاملها، تأعواملي مانند تالگو براي برازش . باشدمي

در مجموع برخي از .گيرددر محاسبه حجم نمونه مدنظر قرار مي بزرگي بارهاي عاملي
نفر را براي برازش 450تا  50ه به عواملي كه عنوان شد، حجم نمونه محققان با توج

ترالگوها مناسب دانسته و اعتقاد دارند حجم نمونه باالتر منجر به دستيابي به نتايج واقعي
پارامتر برآورد گرديد كه اين تعداد در حجم 5براي مدل پژوهش حاضر  .[22]گردد مي

از. براي هر پارامتر ضرب و حجم نمونه محاسبه شد) مشاهده 10تا  5(نفر  10نمونه 
نفر، حجم نمونه مناسب برآورد 200يا  100سويي با توجه به قاعده حداقل اندازه نمونه 

226نظران عنوان شد حجم نمونه و در مجموع و با توجه به قواعدي كه از نظر صاحب
.نفر در نظر گرفته شد
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با خبرگان علم  بعد از انجام مصاحبه اني،براي طراحي ابزار سازه هشياري سازم
در . انجام دادها را سازي آنها، پژوهشگر كار تحليل محتواي مصاحبهو پيادهمديريت 

ها در سه روش نظريه داده بنياد، پژوهشگر به كدبندي تمام مفاهيم، مقوالت و پديده
ژوهش حاضر ابتدا الزم به ذكر است در پ. كندمرحله باز، محوري و انتخابي اقدام مي

صورت گرفت و بعد از استخراج كدها، همچنين مطالعه ادبيات و  7مرحله كدگذاري باز
هاي سازه هشياري مباني نظري موجود در ارتباط با سازه مذكور، به ساخت گويه

گويه  35ابزار اوليه هشياري سازماني با . سازماني و طرح ابزار اوليه اين سازه اقدام گرديد
  . نشان داد 91/0مقدماتي پايايي مطلوبي با ضريب آلفاي كرونباخ  در اجراي

هاي مشاورههشياري سازماني با انجام پرسشنامه  هايگويهدر طراحي  پژوهشگر
توجه ابزار بر اساس ديدگاه خبرگان  به روايي محتوايي ،متعدد با افراد مورد مصاحبه

ر ساخته شده از محاسبات آماري ابزا 1همچنين براي ارزيابي روايي محتوايي. داشت
هاي آن مورد براي ارزيابي روايي محتوايي يك ابزار الزم است تا گويه. استفاده نمود

كارشناسان و خبرگان براي . قضاوت و ارزشيابي كارشناسان حيطه مورد مطالعه قرار گيرد
مورد مطالعه،  ها را با حيطهارزيابي روايي محتوايي ابزار، صحت و مناسبت و ارتباط گويه

اي ضروري، مفيد گرچه غيرضروري، و غيرضروري بررسي بر اساس طيف سه درجه
نموده و با پاسخ دادن به هر گويه بر اساس طيف مذكور، ميزان موافقت خود را با لزوم و 

براي تعيين ميزان لزوم وجود هر گويه، از . ضرورت وجود گويه مورد نظر اعالم داشتند
  . ه شدفرمول ذيل استفاد

CVR 

 
  ه ــف ســر از طيــتعداد كارشناساني هستند كه به گويه مورد نظ nدر فرمول فوق، 

                                                 
1. Content Validity Ratio (CVR) 
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باشند كه ازمي) عضو 14(تعداد كل خبرگان  Nاند و اي، پاسخ ضروري دادهدرجه
براي سنجش ميزان ضرورت هر گويه به طور. آنها نظرسنجي صورت گرفته است

-1توانند طيفي از ارزشهاي حاصل از محاسبات مي. شودوق استفاده ميجداگانه فرمول ف
دهنده ارتباط گويهنزديكتر باشند نشان+ 1اين ارزشها هرچه به . [3]داشته باشند + 1تا 

.باشدمورد نظر با حيطه علمي مدنظر، كه در پژوهش حاضر هشياري سازماني است، مي
هاي ابزار سازه هشياري سازماني بر اساسيهدر مطالعه حاضر نرخ روايي محتوايي گو

.به دست آمد+ 1تا + 43/0نظر خبرگان بين 
هاي ابزار هشياري سازماني، به روايي صوريبعد از اطمينان از روايي محتوايي گويه

براي تعيين روايي صوري از نظرات. و پايايي ابزارها پرداخته شد و روايي سازه
ها باايي سازه آنها با روش تحليل عاملي اكتشافي و پاياييكارشناسان استفاده شد و رو
.آلفاي كرونباخ محاسبه شد

هاي، با استفاده از تحليل مؤلفهدر تحليل عاملي اكتشافي سازه پايداري سازماني
با توجه به ارزشهاي. عامل بار گرفت 5هاي اين سازه بر گويهاصلي و روش واريماكس، 

درصد و به طور 09/4؛ 55/4؛ 17/5؛ 79/7؛ 39/49م به ترتيب عامل اول تا پنجويژه، 
شاخص كفايت. را تبيين نمودند پايداري سازمانيدرصد واريانس سازه  99/70تجمعي 

، در سطح325و آزمون كرويت بارتلت با درجه آزادي  92/0برداري برابر با نمونه
.و معنادار به دست آمد 493/4645برابر با  001/0معناداري 

گانه سازه پايداري سازماني به ترتيب با عناوين حساسيت نسبت بهابعاد پنج
با3پذيريگويه، تعهد به انعطاف 6با  2گويه، دغدغه ذهني در مورد شكست 8با 1عملكرد

1  . Sensitivity to operations 
2. Preoccupation with failure
3. Commitment to resilience
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4با  2سازي تفاسيرگويه، و عدم تمايل به ساده 4با  1گراييگويه، احترام به تخصص 4
ها همگي مطلوب و ازاي عاملي به دست آمده براي اين عاملباره. اندگويه معرفي شده

آلفاي كرونباخ براي عوامل حساسيت داشتن به ضرايب پايايي. باشندمي 81/0تا  52/0
شكست 93/0عملكرد  مورد در ذهني دغدغه انعطاف85/0، به تعهد ،89/0پذيري ،

و براي كل 83/0تفاسير  سازي، و تمايل نداشتن به ساده84/0گرايي احترام به تخصص
به دست 96/0پايداري سازماني ضريب آلفاي كرونباخ  هاي سازه مكنون وابستهگويه

.آمده است
هاي، با استفاده از تحليل مؤلفهدر انجام تحليل عاملي اكتشافي هشياري سازماني

آمده با توجه به ارزشهاي ويژه به دست. عامل بار گرفت 5هاي اين سازه بر گويهاصلي، 
درصد و به طور تجمعي 47/5؛ 59/5؛ 57/6؛ 73/7؛ 13/37عامل اول تا پنجم به ترتيب 

- شاخص كفايت نمونه. درصد واريانس سازه هشياري سازماني را تبيين نمودند 49/62

، در سطح190و نتيجه آزمون كرويت بارتلت با درجه آزادي  89/0برداري برابر با 
در ادامه جدول يك ماتريس. و معنادار به دست آمد 987/1924برابر با  001/0معناداري 

هاي سازه هشياري سازماني و استخراج عوامل با استفاده ازچرخش يافته حاصل از داده
.دهدروش واريماكس را نشان مي

1. Deference to expertise
2. Reluctance to simplify Interpretations
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تحليل عاملي اكتشافي سازه هشياري سازماني: جدول يك
بارهاگويهعوامل

عاملي

سرعت عمل و چابكي

ايد و نسبت به تغيير ون و ايستايي و وضعيت موجود دانشكده و دانشگاه را پذيرفتهسكو .1
باشيدتوجه ميتحول بي

67/0  

  57/0باشيدهاي تازه موقعيت ميگوش به زنگ هستيد و متوجه جنبه .2
توانايي شناسايي و مديريت موقعيتهاي بحراني، رويدادهاي غيرمنتظره و تغييرات محيطي را .3

داريد
66/0  

  63/0آمده واكنش سريع و به موقع داريدنسبت به موقعيتهاي پيش .4
  65/0در آموختن خود پيشرو هستيد .5
  65/0آمادگي مناسبي براي ارائه عملكرد فعاالنه داريد .6
  71/0هاي سريع و به موقعي داشته باشيدبيني و پيشگيريتوانيد پيشمي .7

انعطاف
پذيري

  72/0باشيدخالق و نوآور مي .1  
  76/0شويدكاريها ميزودتر از ديگران متوجه نكات و ريزه .2
59/0 توانيد تفكر و تأمل سريعي بر آن داشته باشيددر هنگام بحث درباره موضوعات مي .3
55/0 پذير هستيددانشجويان انعطافنظرات همكاران وها و نقطهنسبت به ديدگاه .4

پاسخگويي
  79/0باشيدو مينسبت به مسئوليتهاي خود پاسخگ .1  

  80/0دهيدبه خودكنترلي و خودنظارتي در انجام وظايف اهميت مي .2
71/0 آموزشي و پژوهشي خود حساس هستيدهاينسبت به كيفيت فعاليت .3

يادگيري مشروط
و توسعه شناخت  

به يادگيري فعاالنه دانشجويان اهميت داده و روشهاي نمره آوردن منفعالنه و از طريق .1
دانيدرا مطرود ميحفظيات

7/0  

65/0  گيريدطريقه انديشيدن و تفكر مشروط و نه قطعي را در تدريس و آموزش خود بكار مي .2
به توسعه شناخت و يادگيري فردي و جمعي و تبادل اطالعات به صورت مستمر در .3

دانشجويان توجه داريد
66/0  

اعتماد و
گشاده رويي

65/0  نماييدهاي تازه اقدام ميها و ديدگاهبنديدستهبراي تفسير اطالعات به خلق مستمر .1
  54/0.باشدرو مينسبت به پذيرش اطالعات جديد گشاده .2
  81/0نماييدروحيه اعتماد را در روابط بين همكاران خود مشاهده مي .3
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دهنده عوامل حاصل از اجراي تحليل عاملي اكتشافي سازههاي جدول يك نشانيافته
اين. هاي سازه مربوطه استخراج شده استپنج عامل از گويه. اني استهشياري سازم

گويه، 4با 2پذيريگويه، انعطاف 7با 1عوامل به ترتيب با عناوين سرعت عمل و چابكي
گويه، و اعتماد و 3با 4گويه، يادگيري مشروط و توسعه شناخت 3با 3پاسخگويي

هاي عاملي به دست آمده براي اين عاملبارها. اندگويه معرفي شده 3با 5روييگشاده
آلفاي كرونباخ براي عوامل ضرايب پايايي. باشندمي 81/0تا  54/0همگي مطلوب و از 

، يادگيري مشروط و81/0، پاسخگويي 7/0پذيري ، انعطاف85/0سرعت عمل و چابكي 
هشياريهاي سازه و براي كل گويه 74/0رويي ، و اعتماد و گشاده72/0توسعه شناخت 

.به دست آمده است 9/0سازماني ضريب آلفاي كرونباخ 
اي، بـا اسـتفاده از تحليـل در تحليل عاملي اكتشافي سازه جامعه يادگيرنـده حرفـه  

با توجه. عامل بار گرفت 3هاي اين سازه بر  هاي اصلي و روش واريماكس گويه مؤلفه
طـور درصـد و بـه   07/5، 38/8، 94/52ترتيب  هاي ويژه، عامل اول تا سوم به به ارزش
شاخص. اي را تبيين نمودند درصد واريانس سازه جامعه يادگيرنده حرفه 4/66تجمعي 

،210و نتيجه آزمون كرويت بارتلت با درجـه آزادي   93/0برداري برابر با  كفايت نمونه
.و معنادار به دست آمد 458/3566برابر با  001/0در سطح 

پـذيري هاي مسـئوليت  ترتيب با عنوان اي به يادگيرنده حرفه گانه سازه جامعهابعاد سه
6بـا  7اي گويه، مشاركت با تمركز بر يادگيري حرفه 10با 6جمعي براي يادگيري دانشجو

1. Rapidity and Agility
2. Flexibility
3. Accountability
4. Conditional learning and development of recognition
5. Trust and Openness
6 . Collective responsibility for student's learning 
7 . Collaboration focused on professional learning 
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هـا   بارهاي عاملي بـراي ايـن عامـل   . اند گويه معرفي شده 5با  1اي گويه، پرسشگري حرفه
پـذيري   پايايي براي عوامل مسئوليت ضرايب. باشند مي 84/0تا  56/0همگي مطلوب و از 

، 91/0اي  ، مشـاركت بـا تمركـز بـر يـادگيري حرفـه      93/0جمعي براي يادگيري دانشجو 
 96/0اي  هاي سـازه جامعـه يادگيرنـده حرفـه     و براي كل گويه 85/0اي  پرسشگري حرفه

  .دست آمد به
ابزارها هاي روانسنجي مطلوب از ابزارهاي پژوهش، بعد از اطمينان از كسب شاخص

ها و مراحل هاي مكفي حاصل از اجراي پرسشنامهبا كسب داده. وارد اجراي نهايي شد
هاي انجام تحليلهاي اكتشافي و تأييدي و برازش الگو در بخش كمي، ابعاد ابزارهاي سازه

ها در اي و روابط ميان سازهپايداري سازماني، هشياري سازماني و جامعه يادگيرنده حرفه
  .مورد تأييد قرار گرفت هاي دولتي تهرانهاي مديريت دانشگاهدانشكده

اي، ها با سه پرسشنامه جامعه يادگيرنده حرفهگردآوري داده: ابزارهاي پژوهش
  . هشياري سازماني و پايداري سازماني صورت گرفت

اي حاوي  پرسشنامه جامعه يادگيرنده حرفه :ايپرسشنامه جامعه يادگيرنده حرفه .1
 دانشگاهاي در  ها در مورد يادگيري حرفه آوري ديدگاه براي جمع ييها گويه
گويه و طيف پاسخگويي پنج  21اي با  پرسشنامه جامعه يادگيرنده حرفه .است
پژوهشگران . باشد اي ليكرت با حالت كامالً مخالفم تا كامالً موافقم مي درجه

  .[1]اند  روايي و پايايي مناسبي براي اين ابزار ذكر كرده
سازه هشياري سازماني در پژوهش حاضر با ابزار  :پرسشنامه هشياري سازماني .2

بنياد و انجام مصاحبه اين ابزار با استفاده از نظريه داده. محقق ساخته سنجيده شد
هاي دولتي تهران و استخراج هاي مختلف مديريت دانشگاهبا خبرگان گروه

                                                 
1. Professional inquiry 
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طيفعدد با  20هاي ابزار مذكور گويه. ها و ابعاد هشياري احصاء گرديدگويه
.باشدمياي ليكرت و از خيلي كم تا خيلي زياد پنج درجه

سوالي و 26پرسشنامه پايداري سازماني در فرم : پرسشنامه پايداري سازماني .3
كم تا خيلي زياد و با هاي پاسخ خيلياي ليكرت و با گزينهطيف پنج درجه

مطالعات موجود در پژوهش حاضر هاي روانسنجي مناسب حاصل ازشاخص
.[18]استفاده شد 

اي سازه مكنون مستقل و هشياري سازمانيدر پژوهش حاضر جامعه يادگيرنده حرفه
با استفاده از مدل معادالت .باشندهاي مكنون وابسته ميو پايداري سازماني سازه

هاي مكنون وابستهمكنون مستقل بر سازه ساختاري اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل سازه
.مكنون وابسته بر ديگر سازه مكنون وابسته مورد مطالعه قرار گرفت و اثر سازه

هاي پژوهشيافته
ها و حذف سؤاالتي كه بار عامليبعد از تحليل عاملي اكتشافي و استخراج ابعاد سازه

ل عاملييا مشترك بر روي دو عامل داشتند سؤاالت نهايي مورد تحلي 5/0تر از پايين
تأييدي قرار گرفته و با استفاده از مدل معادالت ساختاري اثرات مستقيم، غيرمستقيم و

هاي مكنون وابسته مدل و اثر سازه مكنون وابسته مدل بركل سازه مكنون مستقل بر سازه
نتايج تحليل عاملي تأييدي در جداول. ديگر سازه مكنون وابسته مورد مطالعه قرار گرفت

.است ذيل آمده
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و ضرايب تعيين ابعاد سازه مكنون tضرايب المبدا ايكس، مقادير : جدول دو
ايمستقل جامعه يادگيرنده حرفه

 ابعاد سازه
x t - Value R2  δ

41/0  59/0 66/7 77/0 پذيري براي يادگيري دانشجو مسئوليت
47/0  53/0 54/9 73/0 ايمشاركت با تمركز بر يادگيري حرفه

0001/0  1 73/10 1 ايشگري حرفهپرس

دهنده سازه مكنون مستقل جامعه يادگيرندهاطالعات جدول دو بيانگر ابعاد تشكيل
و ضريب تعيين براي هر tاي و ضريب المبدا ايكس يا پارامتر استاندارد، مقادير حرفه

دبراي بع 73/0هاي جدول، ضريب المبدا ايكس طبق يافته. باشديك از ابعاد مي
اي كمترين مقدار و ضريب المبدا ايكس يك برايمشاركت با تمركز بر يادگيري حرفه

2بزرگتر از  tبا توجه به اينكه مقادير . باشنداي بيشترين مقدار ميبعد پرسشگري حرفه
دهد كليه ضرايبهاي اين بخش نشان ميباشند، يافتهحاكي از معناداري ضرايب مي

همچنين بررسي ضرايب استاندارد خطاي تتا دلتا. انددست آمده المبدا ايكس معنادار به
جدولR2مقادير . قرار دارند 47/0تا  0001/0نشان داد كه آنها در سطح پاييني بين 

دهد كليه ابعاد درتا حداكثر مقدار يك بوده كه نشان مي 53/0مذكور داراي حداقل مقدار 
-اي داراي قدرت قابل مالحظهدگيرنده حرفهتبيين واريانس سازه مكنون مستقل جامعه يا

.باشنداي مي
گيري سازه مكنون مستقل جامعههمچنين شاخصهاي نيكويي برازش مدل اندازه

، سطح معناداري62= ، درجه آزادي 78/263=  اي با مقادير مجذور خييادگيرنده حرفه
، شاخص85/0=  ، شاخص نيكويي برازش95/0=  شاخص برازش تطبيقي، 001/0= 

،08/0= ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب ، 83/0=  تعديل شده نيكويي برازش
حاكي از آن استبدست آمد كه  06/0=  هاماندهريشه استاندارد ميانگين مجذورات پس
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اي برازندگي خوبي باگيري سازه مكنون مستقل جامعه يادگيرنده حرفهكه الگوي اندازه
.اشته استهاي گردآوري شده دداده

و ضرايب تعيين ابعاد سازه مكنون tضرايب المبدا واي، مقادير : جدول سه
وابسته هشياري سازماني

y t - Value R2  ε ابعاد سازه

19/0  81/0 78/8 9/0 سرعت عمل و چابكي
3/0  7/0 5/8 84/0 پذيريانعطاف

46/0  54/0 27/9 73/0 پاسخگويي
37/0  63/0 63/8 79/0 ختيادگيري مشروط و توسعه شنا

43/0  57/0 03/10 76/0 رويياعتماد و گشاده

دهنده سازه مكنون وابسته هشياري سازمانياطالعات جدول سه بيانگر ابعاد تشكيل
و ضريب تعيين براي هر يك از ابعاد tو ضريب المبدا واي يا پارامتر استاندارد، مقادير 

براي بعد پاسخگويي كمترين 73/0المبدا واي  هاي جدول، ضريبطبق يافته. باشدمي
- براي بعد سرعت عمل و چابكي بيشترين مقدار مي 9/0مقدار و ضريب المبدا واي 

- باشند، يافتهحاكي از معناداري ضرايب مي 2بزرگتر از  t با توجه به اينكه مقادير. باشند

همچنين. انددست آمدهدهد كليه ضرايب المبدا واي معنادار به هاي اين بخش نشان مي
19/0بررسي ضرايب استاندارد خطاي تتا اپسيلون نشان داد كه آنها در سطح پاييني بين 

تا حداكثر مقدار 54/0جدول مذكور داراي حداقل مقدار R2مقادير . قرار دارند 46/0تا 
ايدهد كليه ابعاد در تبيين واريانس سازه هشياري سازماني داربوده كه نشان مي 81/0

.باشنداي ميقدرت قابل مالحظه
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گيري سازه مكنون وابسته هشياريهمچنين شاخصهاي نيكويي برازش مدل اندازه
=، سطح معناداري 165= ، درجه آزادي 24/368=  سازماني با مقادير مجذور خي

، شاخص86/0=  ، شاخص نيكويي برازش95/0=  شاخص برازش تطبيقي، 001/0
،07/0= ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب ، 82/0=  ازشتعديل شده نيكويي بر

حاكي از آن استبدست آمد كه  03/0=  هاماندهريشه استاندارد ميانگين مجذورات پس
هايبرازندگي خوبي با دادههشياري سازماني  گيري سازه مكنون وابستهكه الگوي اندازه

.گردآوري شده داشته است

و ضرايب تعيين ابعاد سازه مكنون tا واي، مقادير ضرايب المبد: جدول چهار
وابسته پايداري سازماني

y t - Value R2  ε ابعاد سازه

29/0  71/0 01/12 84/0 حساسيت داشتن به عملكرد
41/0  59/0 91/9 77/0 دغدغه ذهني در مورد شكست

21/0  79/0 97/9 89/0 پذيريتعهد به انعطاف
23/0  77/0 63/10 88/0 گرايياحترام به تخصص

26/0  74/0 26/7 86/0 سازيتمايل نداشتن به ساده
دهنده سازه مكنون وابسته پايدارياطالعات جدول چهار بيانگر ابعاد تشكيل

و ضريب تعيين براي هر يك tسازماني و ضريب المبدا واي يا پارامتر استاندارد، مقادير 
براي بعد دغدغه ذهني 77/0ضريب المبدا واي  هاي جدول،طبق يافته. باشداز ابعاد مي

-براي بعد تعهد به انعطاف 89/0در مورد شكست كمترين مقدار و ضريب المبدا واي 

حاكي از معناداري 2بزرگتر از  tبا توجه به اينكه مقادير . باشندپذيري بيشترين مقدار مي
يب المبدا واي معنادار بهدهد كليه ضراهاي اين بخش نشان ميباشند، يافتهضرايب مي
همچنين بررسي ضرايب استاندارد خطاي تتا اپسيلون نشان داد كه آنها در. انددست آمده
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جدول مذكور داراي حداقل مقدار  R2مقادير . قرار دارند 41/0تا  21/0سطح پاييني بين 
س سازه دهد كليه ابعاد در تبيين واريانبوده كه نشان مي 79/0تا حداكثر مقدار  59/0

     .باشنداي ميمكنون وابسته پايداري سازماني داراي قدرت قابل مالحظه

گيري سازه مكنون وابسته پايداري همچنين شاخصهاي نيكويي برازش مدل اندازه
= ، سطح معناداري 204= درجه آزادي  ،14/732=  سازماني با مقادير مجذور خي

، شاخص 87/0=  كويي برازش، شاخص ني95/0=  شاخص برازش تطبيقي، 001/0
، 07/0= ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب ، 82/0=  تعديل شده نيكويي برازش

حاكي از آن است بدست آمد كه  06/0=  هاماندهريشه استاندارد ميانگين مجذورات پس
هاي گيري سازه مكنون وابسته پايداري سازماني برازندگي خوبي با دادهكه الگوي اندازه

  . آوري شده داشته استگرد
  .هايي را ارائه داد كه در ادامه آمده استكاربرد روش معادالت ساختاري يافته

  
مكنون  مكنون وابسته بر ديگر سازه سازه (Beta ,β)اثرمستقيم: جدول پنج

  وابسته مدل
 t - Value R2 اثر مستقيم برآورد شده جهت مسير

 از هشياري سازماني بر
  پايداري سازماني

 
68/0*  

 
 )96/6(  

  
24/46 %  

 * p≤ 0/05   ** p≤ 0/01  
  

مكنون وابسته مدل  را بر ديگر سازه )Eta,η(مكنون وابسته  جدول پنج اثر سازه
جدول معناداري ضريب تأثير مستقيم هشياري سازماني بر پايداري  يافته. دهدنشان مي

را براي پايداري سازماني درصد  24/46و واريانس تبيين شده  68/0سازماني به ميزان 
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بوده و معنادار به 2بزرگتر از  tدار در جدول داراي مقدار ضريب ستاره. دهدنشان مي
.استدست آمده 

مكنون و غيرمستقيم و كل سازه (Gamma ,γ)اثرات مستقيم : جدول شش
هاي مكنون وابستهمستقل بر سازه

اثرات مستقيم  جهت مسير
– tبرآورد شده

Value

اثرات
غيرمستقيم
برآورد شده

اثرات كل
R2  برآورد شده

اياز جامعه يادگيرنده حرفه
بر

هشياري سازماني
پايداري سازماني

75/0*

*25/0
)89/9(  
)94/2(  51/0*

*75/0 

*76/0
25/56 %  
25/6 %  

* p≤ 0/05        ** p≤ 0/01

را بر (Ksi ,ξ)سازه مكنون مستقل جدول شش اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل 
هاي جدول معناداري اثراتيافته. دهدنشان مي (Eta ,η)هاي مكنون وابسته سازه

و واريانس 75/0اي بر هشياري سازماني به ميزان مستقيم و كل جامعه يادگيرنده حرفه
تقيم ودرصد براي هشياري سازماني، و معناداري اثرات مستقيم، غيرمس 25/56تبيين شده 

76/0، 51/0، 25/0اي بر پايداري سازماني به ترتيب به ميزان كل جامعه يادگيرنده حرفه
ضرايب. كنددرصد براي پايداري سازماني گزارش مي 25/6و واريانس تبيين شده 

هايآماره. اندبوده و معنادار به دست آمده 2بزرگتر از  tدار در جدول داراي مقدار ستاره
.هاست كه در ادامه آمده استش مدل بخش ديگر يافتهنيكويي براز

گيري و الگوي ساختار كوواريانس، برازشنرم افزار ليزرل پس از ارائه الگوي اندازه
دهندههاي به دست آمده در جدول هفت نشانشاخص. سنجدها ميمدل را با داده

ت ساختاري برازندگيگيري و تابع معادالباشند و الگوي اندازهبرازش مطلوب مدل مي
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 با توجه به نتايج به دست آمده از چرخش. هاي گردآوري شده داشته استخوبي با داده
كنندگي باال و به طور مطلوب هاي موجود با قدرت تبيينتوان گفت دادهو آزمون مدل مي

  .اندها داشتهسازه با يكديگر همگرا شده و تبيين مناسبي از واريانس
 

 هاي نيكويي برازش مدل و دامنه قابل قبولخصشا: جدول هفت

ريشه خطاي 
ميانگين 

مجذورات 
 تقريب

ريشه 
استاندارد 
ميانگين 
 مجذورات

شاخص 
تعديل شده 

نيكويي 
 برازش

شاخص 
نيكويي 
 برازش

شاخص 
برازش 
 تطبيقي

  سطح
 معناداري

نسبت 
خي دو 
به درجه 
 آزادي

درجه 
 آزادي

 خي دو

05/0  04/0  85/0  89/0 95/0 001/0 33/4 62 62/268 

برابر و كمتر 
 08/0از 

برابر و 
  كمتر از

 08/0 

نزديك 
  به
 يك 

نزديك
  به 
 يك

نزديك
 به يك

- كمتر
 5از 

- - 

  
هاي مكنون مستقل و وابسته و متغيرهاي در ادامه نمودار برازش يافته مسير سازه
  .مشاهده شده هر يك از آنها ارائه شده است
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الگوي ساختاري برازش يافته پژوهش: شكل دو

گيريبحث و نتيجه
الگوي پيشنهادي پايداري سازماني در -1: گرديددو سؤال اساسي براي پژوهش مطرح 

اي و هشياري سازماني بهتأثير جامعه يادگيرنده حرفه -2نظام آموزش عالي كدام است؟ 
به چه ميزان است؟طور مستقيم و غيرمستقيم بر پايداري سازماني 

.گردددر پاسخ به سؤال اول، الگوي ساختاري برازش يافته در شكل دو معرفي مي
براي نظام آموزش عالي، پژوهش حاضر الگوي مذكور را به عنوان يافته پژوهشي پيشنهاد

.دهدمي
براي پاسخ به سؤال دوم، نتايج حاصل از بكارگيري روش معادالت ساختاري و

.گرددارائه ميبرازش الگو 
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 تأثير مستقيم هشياري سازماني بر پايداري سازماني در پژوهش حاضر تأييد
.گرديد

توان اذعان داشت كه بين هشياري سازمان وهاي پژوهشي ميبنا بر بيانات و يافته
پايدار بودن آن رابطه وجود داشته و شالوده و اساس پايداري يك سازمان هشياري آن

.21] ؛11 ؛20 ؛[19 باشدمي
گردد،افتد و اين خصيصه در فرد يا سازمان پديدار ميهنگامي كه هشياري اتفاق مي

ذهني كه هشيار شده، بيدار است و با. شودزيركي خاصي بر رفتار و افكار مستولي مي
بندي ونمايد و دستهچنين ذهني تحليل و سنتز مي. باشدزمان حال درگير مي

نمايد، و بهدهد، از اطالعات نو و تازه استقبال ميجام ميهاي جديد انمتمايزسازي
شود وذهن هشيار اسير بافت نمي. پذيردهاي متعدد احترام گذاشته و آنها را ميديدگاه

رفتار هشيار ايجاد عادات ذهني است و رشدي را. كشدباورهاي گذشته را به چالش مي
در هشياري سازماني تعامالت. دگيرگردد كه از عقالنيت درست نشأت ميشامل مي

فصيح افراد منجر به وضعيت فعالي از توجه، پاسخگويي، و دريافت اطالعات به طور
در اين وضعيت افراد و سازمان به روز بوده و نسبت به رويدادها و. گرددصحيح مي

،هشياري سازماني متمركز بر توانايي سازمان براي مشاهده. باشندرو مياطالعات گشاده
.باشداي مناسب ميها به شيوهتفسير، و پاسخ به سرنخ

يك سازمان در وضعيت هشيار گوش به زنگ است و سريع متوجه هرگونه تغيير
ترويج و ارتقاي هشياري در سازمان امري ضروري. گرددحتي به صورت جزئي مي

بيني اجباريرهنظريه هشياري ذ. كيد بر يادگيري از اشتباهات داردأديدگاه هشيار ت. است
تئوري هشياري آمادگي براي مواجه با. آوردهاي پايداري فراهم ميبراي ديدن جنبه
در وضعيت هشيار. افتددر ادامه هشياري، پايداري اتفاق مي. هاستخطاها و شكست
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- هايي كه منجر به پرورش ناهشياري ميرويكردها و خدمات فعلي سازمان از نظر جنبه

  . گرددشوند، و با انجام اين اصالحات پايداري ايجاد و تضمين ميگردند، اصالح مي
بيني نشده و غيرمترقبه را از همان ابتدا كه به يك سازمان هشيار رويدادهاي پيش

در سازمان . نمايدبيند و مديريت مينمايند، ميهاي جزئي و خفيف رخ ميصورت نشانه
و موضوعات به سبب خرد و  گرددهشيار گزارش نمودن خطا و شكست تشويق مي

پيامد توجه به تمامي نكات عنوان شده و رشد . گيرندكوچك بودن مورد اهمال قرار نمي
و پرورش هشياري در سازمان منجر به پايداري سازماني شده و بقاي سازمان را تضمين 

و  هاي پژوهشگران هشياريبا توجه به آنچه بيان شد و با امعان نظر به يافته. نمايدمي
شود بين هشياري در سازمان و پايداري آن ارتباط پايداري در سازمان، مشخص مي

سازمانهاي پايدار در . باشندهاي سازماني ذكر شده مرتبط با هم ميوجود دارد و خصيصه
  .باشدابتدا يك سازمان هشيار بوده و شالوده پايداري، هشياري سازمان مي

 اي بر پايداري سازماني در پژوهش حاضر هتأثير مستقيم جامعه يادگيرنده حرف
  . تأييد گرديد

اي در توان اذعان داشت كه بين يادگيري حرفههاي پژوهشي ميبنا بر بيانات و يافته
سازمان و پايدار بودن آن رابطه وجود داشته و شالوده و اساس پايداري يك سازمان 

  .23] ؛16 ؛13 [باشداي بودن يادگيري در آن ميحرفه
- نياشاره دارد كه در ا يبه تفكر داريپا يهاتفكر عمده در مورد مفهوم سازمان كي
ارتباط و  يجهت برقرار يريپذو انعطاف يياز پاسخگو ييها سطوح باالسازمان گونه

 طيكه وجود و حفظ فرهنگ و مح ييگردد، جايمطلوب مشاهده م يتوانمندساز
علت  توانديم يبحران تيموقع كي .روديبه شمار م يامر الزام كي ياحرفه يريادگي

- يرفتن و معدوم شدن سازمان نم نيموجب از ب شهيبحرانها هم ولي باشد يپراكندگ
شود، يم دهيد يريادگي يفرصت برا كيكه بحران به صورت  يدر واقع، هنگام. گردند
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شكسب دان يها از فرصتهااگر سازمان .تواند منجر به سود و منفعت سازمان گردديم
خود به صورت قانون درآورده و به يرا برا يمناسب يهايو استراتژ ندياستقبال نما ديجد

ده و بهخارج ش يبه وجود آمده با سرزندگ يتوانند از بحرانهايآنها م نديآنها عمل نما
.هاي خود متضمن پايداري خود گردندواسطه آموخته

تيها به سمت موفقفراد و سازمانباشند كه چگونه ايم نيا يبه معنا يريادگيموانع 
يندهايهشداردهنده بحران بالقوه را در فرا ميعال نكهيشكست حركت كرده بدون ا اي

شوند دهيها دشكست يها و حتاگر هشداردهنده. متوجه آنها شوند ايو  ننديخود بب يعاد
نكهيند تا ابما يباق رفعاليتواند غيبحران م كيشود،  آموخته يازآنها مطلب نكهيبدون ا

.فشار آورد يريادگي تيوضع جاديهمان بحران به سازمان جهت ا
اين،برحسب . گذاردياز اطالعات م رمانيتفس تيبر ظرف يقيما نفوذ عم يهادگاهيد

.ميكنيآنها تجربه م نيدر ب زيتما جاديو ا هايبندخود را با خلق دسته رامونيما جهان پ
اقدام ياگانهي يزهاانداها و چشمدگاهيكه بر اساس دد افتياتفاق م يزمان پايدارينا

ميده صيبدون آنكه تشخ ميدهيپاسخ م يبندبه هر نوع دسته ينينموده و به طور ماش
ينيو ماش كيرفتار اتومات نيا. ما تطابق ندارد يبنددسته ستميبا س يبنددسته نيچرا ا

خود رامونيرا از جهان پ يو محدود فيضع يهاگردد كه اخطارها و نشانهيباعث م
مياجازه ده دارشدهينافذ و پد ميبدون آنكه به عال مييدرك نما اياستفاده قرار داده  دمور
كه به ارائه يهنگام. ما وارد شده و بر ما نفوذ گذارند يو باورها تيشخص خوبي به به
پاسخ مااً تعاقبم و مينيبيم ميفقط آنچه را كه انتظار دار ميمشغول هست ينيرفتار ماش كي
.خواهد بود يو تكرار يپاسخ عاد كي

ا،هيبندشده در ارتباط با دسته نييتع شياز پ يرفتارها و پاسخها نگونهيا
-يكه نم يدرحال ميكن يدهند تا اطالعات را بررسيهستند كه به ما اجازه م ييسازوكارها

مورد يايدن كيباورند كه ما  نيبر ا شمندانياند. ميبفهم اينموده و  ريآنها را تفس ميتوان
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ميرا بفهم يحاضر و واقع يايدن هاييدگيچيپ ميتوانينم رايز ميسازيخود م يانتظار برا
مورد انتظار يايپردازش نموده كه با دن ياو سپس اطالعات را به گونه ميآنرا اداره كن ايو 

خود را يايض با دنتا ورود اطالعات متناق ميابييم يليخود هماهنگ باشد و بعد دال
.و يا آنها را ناديده گيريم مييمحدود نما

د،ياز بحران محافظت نما يخود را از شكست ناش نكهيا يسازمان برا كي يبرا
را ستميس يريادگي نيا لهيشده به وسجاديا راتيياست كه تغ ازيمورد ن يسازمان يريادگي

ريياند كه تغاطر نشان ساختهپژوهشگران خ. ديوادار به پرداختن به علل بحران نما
دنيد يريادگيفرهنگ . آموزديسازمان م كي آناست كه در  ياصل انيجر كيفرهنگ 

صرف را كه در يريادگي فاتيپسندد و نه تشريبادوام را م يرفتار راتييتغ امور تازه و
رب يرييتغ چگونهيگردد اما هيواقع م ليمرور شده و مورد تحل يريادگي انيآن فقط جر

در فرهنگ يضرور امديپ كيبه عنوان  يريادگي جاديبدون ا. گرددياعمال نم ستميس
يريجلوگ ندهيكه بتواند از وقوع بحران در آ رخ خواهد نمود ياندك راتييسازمان، تغ

.دينما
در داريپا يهستند سازمانها يقو اريشكست بس يك عوامل بالقوه نكهيبه خاطر ا

آمدهشيپ يطيمح يمانده و از فرصتها يباق اليسورت به ص يطيپاسخ به خطرات مح
- سازمان ياضاع .بحران را تجربه كنند كيقبل از آنكه  ندينمامياستقبال  يريادگي يبرا

خود به يمستمر و الزام ياحرفه يريادگيبه طور مستمر در رشد و  ديباهاي پايدار 
آمده آگاهشيپ يهاعيتبرابر موقباشند تا بتوانند در  ريدرگ شانيهاتيصالح يخاطر ارتقا

.بوده و پاسخگو باشند
هاي پژوهشگران جامعه يادگيرندهبا توجه به آنچه بيان شد و با امعان نظر به يافته

اي بودن يادگيري در سازمانشود بين حرفهاي و پايداري در سازمان، مشخص ميحرفه
.باشندكر شده مرتبط با هم ميهاي سازماني ذو پايداري آن ارتباط وجود دارد و خصيصه
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 اي بر هشياري سازماني در پژوهش حاضرتأثير مستقيم جامعه يادگيرنده حرفه
.تأييد شد

اي در سازمان وتوان به رابطه بين يادگيري حرفههاي پژوهشي ميبا اذعان به يافته
نهشياري سازماني اشاره داشت و عنوان نمود شالوده و اساس هشياري يك سازما

.9] ؛8 ؛4 ؛ 10؛[14باشد اي بودن يادگيري در آن ميحرفه
هايها، و سازمانسازي براي يادگيري جمعي و مشاركتي به افراد، گروهظرفيت

.كند كه درگير يادگيري شده و آن را در طول زمان حفظ نمايندآموزشي قدرتي اعطا مي
سازي به منظوراي ظرفيتاي با قدرت قابل توجهي برطراحي جوامع يادگيرنده حرفه
اي ايجاد مشاركت برايهدف در جامعه يادگيرنده حرفه. بهبود پايدار ايجاد شده است

بهبود آموزش و اصالحات آموزشي است و اين امر در طول سالها تشويق معلمان و
اياستادان به كار با يكديگر به صورت مشاركتي و همكارانه و به واسطه دانش و تجربه

اي به دانش به عنوان روشي برايجامعه يادگيرنده حرفه. گردداد شده، ميسر ميكه ايج
تئوريهاي يادگيري. نمايدتحقق بهبود مستمر دست يافته، آنرا احاطه نموده و توزيع مي

در. گردداند كه تعامالت بين يادگيرندگان منجر به يادگيري بهتر ميان آنان مينشان داده
ها صورت گرفته و به دنبالدله افكار و عقايد، اطالعات و ديدگاهيادگيري مشاركتي مبا

.يابدآن عملكردهاي ذهني تفكر و استدالل پرورش مي
از اهداف. شوددر يك سازمان هشيار، فرهنگ يادگيري تشويق و پرورش داده مي
در آموزشهاي. اساسي و قابل مالحظه تعليم و تربيت، آموزش هشياري و تحقق آنست

ها شدن زيراري مفاهيم قديمي باهوش بودن و به محتوي پايبند بودن و بهترينهشي
در يك محيط يادگيري هشيار، اطالعات نو و تازه. گردندسؤال رفته و دگرگون مي
شود و افراد پيوسته وضعيت موجود راهاي متعدد استقبال ميپذيرش شده و از ديدگاه

.شودپذير و توجه به ابهام تشويق ميانعطاف در چنين محيطي تفكر. كشندبه چالش مي
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شود، خالقيت بروزگردد و هيچ چيز با قطعيت پذيرفته نميهنگامي كه ابهام مطرح مي
.افتدهاي تازه توليد شده و يادگيري هشيار اتفاق ميكند و در اين هنگام ديدگاهپيدا مي

-ان شده فوق در محيطبديهي است كه در هر زمان و هر مكان كه به موضوعات عنو

گردد و بر هشياريهاي آموزشي توجه شود، فرصت يادگيري هشيارانه مهيا مي
مباني نظري و ادبيات. سازديادگيرندگان افزوده شده و استعدادهاي آنان را شكوفاتر مي

دهد بين يادگيري در سازمان، تعمق و تأمل بر افكار و اعمال، وو پيشينه موجود نشان مي
هاي پژوهشي و ادبيات موجود از يادگيريدر يافته. سازماني ارتباط وجود دارد هشياري

اي شدن يادگيري در سازمان به عنوان عوامل مرتبط و تأثيرگذار برسازماني و حرفه
.هشياري سازماني نامبرده شده است

هاي آتيرهنمودهايي براي پژوهش
 وجوديت و تداوم بقا ازدانشگاه، موجوديت و بقاي آن، راهكارهاي حفظ م

جمله رئوسي است كه انديشه رهبران و مديران مراكز آموزش عالي را به خود
بيني نشدهداد وقايع ناگهاني امري دور از انتظار و پيشرخ. مشغول داشته است

-هاي آن در شرايط بحراني، انجام پژوهشحفظ دانشگاه و ادامه فعاليت. است

تواندهاي موفق در اين حوزه مير سازمانهاي مرتبط و آموختن از ساي
.هاي آتي باشدرهنمودي براي پژوهش

 با مطالعه وسيع در زمينه تحقيقات منتشر شده داخل كشور در حوزه سازماني و
ها معلوم گرديد تاكنون تحقيقهاي آموزش عالي و دانشگاهبه خصوص سازمان

اني و متغيرها و عواملاي در حيطه هشياري و پايداري سازمجامع و ارزنده
هايتوجه به هشياري و پايداري نظام. تأثيرگذار بر آنها صورت نگرفته است
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آموزش عالي امري درخور توجه است و فقدان پژوهش در اين زمينه ضرورت
.نمايدتوجه به اين امر را دو چندان مي

 ظرفيت دهد كه پيامد ايجاد چنينمطالعه هشياري و پايداري سازماني نشان مي-

ها اثربخشيهاي آموزش عالي و دانشگاههايي براي يك سازمان و به ويژه نظام
.و كارايي را به عنوان اهداف متعالي سازمان ارتقاء بخشيده و با آن رابطه دارد

ها به عنوان يك عاملبنابراين مطالعه و پژوهش در حيطه هشيار نمودن دانشگاه
.باشدمي براي اثربخشي سازماني واجد اهميت

 و مراكز آموزش عالي به عنوان كانون علم، تفكر، نوآوري و دانش دانشگاه-

شوند كه بيشترين نخبگان، انديشمندان و متخصصان در اينمحوري قلمداد مي
.باشندبخش فعاليت دارند و مؤثرترين بخش در تأمين توسعه در كشور مي

چون بهبود كيفيت مداوم را بهها پيامدي همتوجه به هشياري و پايداري دانشگاه
هاي مناسب براي هشياري و متعاقباً پايداريانجام هزينه. دنبال خواهد داشت

.باشدها جهت ايجاد و غالب شدن كيفيت در آنها الزم و ضروري ميدانشگاه
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