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چکیده
استقرار سازمان مربیگرا با بهبود شایستگی و آموزش کارکنان به گسترش همزمان یادگیری سازمانی و توسعه سرمایه انسانی
در آموزش عالی مرتبط است؛ ازاینرو هدف این پژوهش ،طراحی مدل استقرار سازمان مربیگرا با رویکرد یادگیری سازمانی
در دانشگاه فرهنگیان است .پژوهش از بُعد روش ،ترکیبی؛ از بُعد راهبرد ،پیمایشی – توصیفی و از بُعد هدف ،کاربردی است.
در بخش کیفی ،جامعه شامل  25نفر از خبرگان بودند که با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی جامعه
آماری شامل کارکنان دانشگاه فرهنگیان استانهای خراسان به تعداد  397نفر بودند .برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان
استفاده شد و  196نفر به روش تصادفی طبقهای متناسب با جمعیت استانها انتخاب شدند .ابزار تحقیق ،پرسشنامه برگرفته از
بخش کیفی تحقیق بود که پس از تأیید روایی صوری ،محتوایی و سازه و تأیید پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به کار
گرفته شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی و مدل یابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو PLS

و  Amosاستفاده شد .یافتهها حاکی از برازش مناسب مدل ارائهشده ،بود .نتایج در مدلی متشکل از  2متغیر 7 ،بُعد و  27مؤلفه
و  131شاخص استخراج شد .ابعادی همچون فرایند استقرار و سطوح یادگیری به ترتیب بیشترین اهمیت را در متغیرهای سازمان
مربیگرا و یادگیری سازمانی در دانشگاه دارا بودند .با توجه به نتایج میتوان گفت استقرار سازمان مربیگرا میتواند موجب
دستیابی به یادگیری سازمانی مطلوب در دانشگاه فرهنگیان شود و زمینه ایجاد ،فرآیند و سطوح فردی ،گروهی و سازمانی
میتوانند در استقرار مربیگری سازمانی مؤثر باشند.
کلید واژهها :سازمان مربیگرا ،مربیگری سازمانی ،یادگیری سازمانی ،دانشگاه فرهنگیان.
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مقدمه

امروزه با توجه به فضای رقابتی ،سازمانهایی که تمایل بههه حفههب و بقهها دارنههد ،بایههد در مههورد فرآینههدها و
ابزارهایی که مدیران را برای دستیابی به آن چالشها آماده میکند ،آگاهی الزم را کسب نماینههد و از آن
بهره گیرند .در نتیجه الزم است سازمانهای پیشرو برای ارتقاء مهارت جهت دستیابی به اهههداف مشههخص
بهویژه یادگیری سازمانی ،برای مربیگری به عنوان یکی از بهترین راهها برای حفههب کارمنههدان وفههادار در
طول زمان ،اهمیت ویژهای قائل شوند .این امر از طریق سرمایهگذاری در برنامههایی حاصههل میشههود کههه
شامل آموزش و انتقال دانش با هدف دستیابی به نتایج بهتری است که میتواند بر عملکههرد سههازمان تههأثیر
بگههذارد ) .(Zuniga, Castillo, Montana & Castillo, 2020رشههد مربیگههری در سههازمانها ،بس هیار
چشمگیر بودهاست و به عنوان ابزاری مهم برای حمایت از مدیران جهههت تسهههیل در مههدیریت اسههتعداد و
یادگیری سازمانی ،آموزش و حفب کارکنههان اصههلی بههرای نقشهههای رهبههری در آینههده مطرحشههدهاسههت
( .)Chan & Burgess, 2015به عبارتی گسترش مربیگری در سازمانها نشاندهنده استفاده بههالقوه آن بههه
عنوان ابزاری برای بهبود توسعه سرمایه انسانی در سازمان است و سازمانها به مربیگری به عنههوان بخشهی
از توسعه منابع انسانی چشم دارند و به دنبههال تههأثیرات مثبههت مربیگههری بههر کارکنههان و سههازمانها هسههتند
( .)Utrilla,Grande, Lorenzo, 2015مربیگری را میتوان یک روش نوین و کاربردی در توسعه منابع
انسانی در نظر گرفت که سعی دارد به اهدافی چون بهبود عملکرد ،اثربخشی سازمان و کارکنههان ،تغییههر
رفتههار ،بهبههود یههادگیری سههازمان و کارکنههان ،توسههعه دانههش ،مهارتههها و ظرفیههت افههراد دسههت یابههد
( .)Dehghanan, Kamali, & Turkestani, 2016رهبران نیز جهت پاسخگویی به چالشهای پیشرو ،باید
خود را برای توسعه نقاط قوت شخصی و شههغلی آمههاده کننههد ،در نتیجههه توسههعه رهبهران از طریههق اجههرای
برنامههای مبتنی بر مربیگری بههه بخههش جداییناپههذیری از فرهنگسههازمانی تبههدیل میشههود ( Roupnel,

 .)Rinfre & Grenier, 2019رهبران منابع انسانی میتوانند از طریق پیادهسازی مربیگری ،بستر مناسههبی را
برای رشد فرهنگ توسعهای و یادگیری فردی و سازمانی فراهم نمایند ( Daglass, Ridelamiliyar, Gant

 .)& Rebecal, 2016از طرفی مربیگری یکی از اسههتراتژیهای مفیههد بههرای توسههعه قابلیتهههای مههدیریت
تغییر است و سازمانهایی که دارای فرهنگهای مربیگری قوی هستند ،به عملکرد و نتایج تجاری بهتری
دست خواهند یافت ( .)Filipkowski, Ruth & Heverin, 2018به عبارتی در صورت استقرار مربیگههری
در سازمانها میتوان به بهبود عملکرد و مهارت ،رشد فردی ،نتایج مورد انتظار و تغییر رفتار امیههدوار بههود
( .)Rosha & Lace,2016سازمانهای مربیگرا عالوه بر توسعه الگوهای یادگیری سازمانی ،میتوانند بستر
مناسبی را بههرای غنیسههازی اهههداف فههردی و سههازمانی ،اعتمادسههازی ،افههزایش سههط ارتباطههات فههردی و
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سازمانی و افزایش مشارکت افراد و گروهها در اخذ تصمیمات سازمانی فراهم کنند ( Moghli, Ahmadi,

 .)Azar & Khodami, 2013از سویی دیگر یادگیری سازمانی در سازمانهای امروزی امری الزامی اسههت
و موفقیت سازمانها با یادگیری سازمانی مرتبط خواهد بود ،زیرا سازمانها دیگر به استناد اطالعات قدیمی
خود ،قادر به حل مشههکالت کنههونی نیسههتند ( .)Enayati & Davoodi, 2016بهطوریکههه موفقیههت و بقههاء
سازمانها به میزان مهارت و دانش کارکنان آن سازمان وابسته است و یادگیری سازمانی به عنوان یکههی از
روشهای ارتقاء این مهههارت و دانههش مهورد اسههتفاده قههرار میگیهرد ( & Dehghani Soltani, Mesbahi

 .)Jamali, 2020بهتبع آن در مؤسسات آموزشی نیههز یههادگیری یکههی از دسههتورالعملهای اساسههی اسههت و
همواره یکی از مهمترین چالشهای مؤسسات آموزشههی ایهن اسههت کههه چگونههه بتواننههد دانههش و مهههارت
فراگیر آن را توسعه دهند که در این راستا ،بهرهگیری از فنون و روشهای نوینی چون مربیگری به بهبود
شایستگیهای افراد کمک میکند ( .)Abay, Turan, Odabası & Elcin, 2017در نتیجه در فضای علمی
و پژوهشههی طراح هی و ارزی هابی برنامههههایی از جملههه مربیگههری ی هک اولوی هت اساس هی در دسههتور کههار
سیاستگذاران در آموزش عالی است؛ که میتواند منجر به بهبود یههادگیری سههازمانی در فضههای دانشههگاه
شود ( .)Oreooopoulos, Petronijevic, logel & Beattie, 2020نتایج مطالعات نیز مؤید این مطلب است
که مربیگری روش مؤثر در اجرای یادگیری نیروی انسههانی اسههت؛ چههراکههه مربیگههری بهواسههطه ارتبههاط
مستقیمی که با توسعه انسانی دارد ،میتواند موجب افزایش یادگیری گردد و الزم اسههت دانشههگاهها بهرای
استقرار یک نظام آموزشی مؤثر به این امر توجه کنند .بهها ایههن وصه  ،پژوهشههها نشههان از ایههن دارد کههه
مربیگری به مسئلهای مغفول در دانشگاهها تبدیلشده و چالشهای دانشجویان و فارغالتحصیالن نشههان از
آن دارد که آموزش عالی در دستیابی به اهداف خود موفههق نبههودهاسههت؛ بهطوریکههه غفلههت کارکنههان و
مدیران دانشگاه از مربیگری را میتوان یکی علل این ناکامی دانست و در صورت اسههتفاده از روشهههای
نوینی از جمله مربیگری ،میتوان به رشد و توسعه افراد و بهبود عملکرد آنان و همچنین دستیابی آموزش
عالی به اهههداف خههود امیههدوار شههد ( Saeedi Klokhi, Bazrafshan Moghadam & Saeedi Rezvani,

 .)2016آنگونه که بیان شد توجه به یادگیری سازمانی برای بقاء و حفب موفقیههت سههازمان دارای اهمیههت
است و توجه به استقرار سازمان مربیگرا ،یکی از مؤلفههایی است که میتواند به یادگیری سازمانی منجههر
گردد ،از طرفی در میان سازمانهای مختل  ،می توان دانشگاه را بهها توجههه بههه ماهیههت خههدماتی کههه ارائههه
میدهد ،یکی از پیچیدهترین نهادها دانسهت و اهمیههت دانشههگاه فرهنگیههان از یکسههو بهههعنوان یهک نهههاد
آموزش عالی که میتواند منجر به افزایش و بهبود توسعه پایدار نیروی انسانی در کشههور شههود و از سههوی
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دیگر اهمیت نیروی انسانی خاصی که در این دانشگاه تربیت میشوند ،اهمیت مطالعاتی را که بتواند ضمن
طراحی مدل مناسب استقرار سازمان مربیگرا به یادگیری سازمانی در این دانشگاه منجر شههود را مشههخص
مینماید .بنا بر نظر عباسی و حجازی ،بررسی پژوهشهای علمی در ایران نیز نشان میدهههد کههه یههادگیری
سازمانی به مفهومی که در نظامهای آموزشی توسعهیافته مطرحشدهاست ،در اینجهها ایجههاد نگردیههده اسههت
( )Abbasi & Hejazi, 2013و علیرغم تحقیقات محدودی که صورت گرفته ابعاد و زوایای این موضوع
بهدرستی تبیین نشده است .این تحقیق در پی آن است به این سؤال اساسی پاسههخ دهههد کههه مههدل مطلههوب
جهت استقرار سازمان مربیگرا با رویکرد یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
سازمان مربی گرا

مربیگری ،رشته جدید علمی نیست کههه بهههیکباره ایجادشههده باشههد و قههدمت آن احتمههاال بایههد بهانههدازه
برگزاری اولین مسابقه تیراندازی در عصر حجر باشد .بااینحال تا اواخر دهه  ،1980ایههن مفهههوم خههارج از
محیط ورزشی کاربرد چندانی نداشت (  .)Safarzadeh, Ahmadi Sharif & Zakeri, 2011استرن و ونزل
( )1999معتقدند این کلمه از واژه کوکس 1روستایی در مجارستان که در آن کالسکههای باکیفیهت عههالی
ساخته میشود ،گرفتهشده است ( .)Wilson, 2004تاریخچههه اولههین مقالههه تحقیقههی مربیگههری بههه گربههای
( )1937برمیگردد .ریشه ایده مربیگری سازمانی را میتوان در تئوری  yمک گریگههور دانسههت؛ کههه در
آن افراد به کار بهعنوان بازی نگاه میکنند .بهاینترتیب سازمان مربیگرا ،سازمانی است کههه در آن مههدیر
همچون مربی ،سازمان همچون محیط بازی و کارمند چون بازیکن ایفای نقش میکند .سههازمان مربیگههرا
را میتوان آخرین نسل سازمانهای هدایتگر دانش و یادگیری تلقههی کههرد؛ سههازمانیکههه بهها بهرهگیهری از
مربیگری زمینه رشد و پرورش نیروی انسههانی را فههراهم کههرده و موجههب توسههعه سههرمایه انسههانی و بهبههود
اثربخشی سههازمانی میگههردد ( .)Moghli et al., 2013در حقیقههت سههازمان مربیگههرا سههازمانی اسههت کههه
مربیگری را با هدف دستیابی به نتایج مدنظر در فرایند سازماندهی نهادینه میکند و بستر الزم برای ایجاد
آن مستلزم توجه به ابعاد زمینه کسبوکار (برخورداری از مهارت جدید ،استراتژی تعالی سازمانی و عالقه
کارکنان به توسعه) ،زمینه فرهنگی (ارزشمندی روابط مافوق و زبردستی ،اعتماد سط باال ،نگرش ارزشی
به انسان ،توجه به بهبود مستمر ،توجه به تجربه و دانش تخصصی) ،زمینه منابع انسانی (سبکهای مدیریتی
________________________________________________________________
1. Koce
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حمایتی ،سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش خدمت مبتنی بر شایستگی ،تمرکز بر نیهروی داخلهی ،توجههه بههه
نقشهای مشارکتی برای کارکنان ،توجه به هوش و شایستگیهای چندگانه در کارکنان) میباشد ( Hunt

 .)& Weintraub, 2006سازمان مربیگرا به دنبال افرادیاست که عالقهمنههد بههه پیشههرفت در مسههیر شههغلی
خود باشند و افراد باهوش را بر اساس شایستگیهای چندگانه ،بجای مهارت صرف فنی انتخاب میکند و
با مهیا ساختن شرایط ایجاد شایستگی کاری ،تمایل کارکنان به یادگیری را افزایش میدهد و الهام بخشی،
راهنمایی ،توانمندسازی ،ارتباطات و بازخورد را شالوده سازمان مربیگههرا معرفههی میکنههد

(Moghli., et

) .all,2013امروزه بسیاری از سازمانها به هدف ارتقاء عملکرد با کمک شیوههای آمههوزش ضههمن کههار و
کسب دانش ضمنی به سمت تبدیلشدن به سههازمان مربیگههرا حرکههت میکننههد

(Alwani & Khodami,

) .2017درواقع سازمانهای مربیگرا با تمایل به کسب قابلیتهای مربیگری ،سههعی در ایجههاد و گسههترش
فرهنگ یادگیری درونیشده در حین کار دارد .کاتل نیکوف ) (2010رهبران سههازمانها ،رهبههران تیمههها،
مشههتریان ،کارکنههان و مربیگههری را بههه عنههوان ابعههاد متعام هل یههک سههازمان مربیگههرا معرفههی میکنههد
) .(Katelnikov, 2010همچنین سازمان مربی گرا بر توسعه شبکه بازخورد و روابط مبتنی بر اعتماد تأکیهد
دارد .در این سازمان ارتباطات در همه جهات (عمودی و افقی) و در تمام سطوح میان افراد وجههود دارد و
چون افراد بدون مانع و راحت با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند ،موجب از بههین رفههتن ارشههدیت میشههود
) .(Ahmadzadeh, Sayadi, Selajgeh & Sheikhi, 2017مزایای مربیگری را نظیر ماننههد سههایر مفههاهیم
رفتار سازمانی ،میتوان در سط فردی چون یادگیری عمیق کار ،انطباق بهتر با تغییههرات و افههزایش حههس
مسئولیت در برابر رفتارها و عملکرد ،سط تیمی چون شفافسازی اهههداف تیمههی و شههناخت بهتههر موانههع
تغییر و در سط سازمانی چون ایجاد محیط کاری پویا ،ایجاد سیستم حمایتی در کل سههازمان و درنهایهت
ایجههاد سههازمانی سههالم بررسههی نمههود ) .(Alwani & khodami, 2017البتههه ممکههن اسههت سههازمانها در
بهکارگیری الگوی مربیگری با موانعی مواجه شوند .این عوامل تأثیرگذار را میتوان در دو دسته عوامههل
محتوایی و عوامل ساختاری مورد بررسی قرار داد .عوامل محتوایی شامل عوامل زندگی سازمانی از جملههه
نظام انگیزشی ناکارآمد ،نظام ارزشیابی نامناسب ،عدم پذیرش الگوی مربیگری از سهوی مسهئولین ،عههدم
وجود نظام شناسایی مدیران و عدمحمایت کافی مدیران است ؛ عوامل ساختاری کههه ناشههی از بروکراسههی
اداری است و شامل عواملی نظیر قوانین و مقررات ،وجود ساختار سازمانی ناکارآمد و نظام پرداخت است
(.)Yousefi, Mashali & Manti, 2017
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جدول ( :)1تعاریف مربیگری ،سازمان مربیگرا و یادگیری سازمانی (منبع :محقق)
نویسنده

تعریف مربیگری و سازمان مربیگرا

بویتز ()2019

مربیگری ،ابزاری مؤثر برای تسهیل تغییر مثبت عمدی استتت و باعتتز اشتتزایا دستتتیابی بت مهتتار تفکتتر
میشود.

احمدزاده،
صیادی،
سالجق و
شیخی
)(2017
الوانی و خدامی
)(2017

سازمان مربیگرا ،سازمانی است ک مدیران نسبت ب تدوین استراتژی منابع انسانی ،خطمشی پتترورم منتتابع
انسانی ،یکپارچگی پرورم منابع انسانی ،برنام ریزی برای پرورم اشراد و توسع برنام های جانشینپتتروری و
کار راه شغلی اقدام میکنند ب طوریک مربیگری با خطمشی منابع انسانی همسو باشد.

سازمان مربیگرا و مربی محور ،سازمانی است ک ب دنبال رشد و پرورم نیروی انستتانی ختتود بتتا استتتفاده از
شگرد مربیگری است.

داگالس
()2016

پیادهسازی مربیگری ،شرایط رشد شرهنگ توسع ای و یادگیری شردی و سازمانی را ایجاد میکند.

استمن ()2016

مربیگری ،بهتر از شنون عادی میتواند موجب تقویت مهار اشراد و یادگیری بهتر شود.

الزان ()2015

مربیگری اجرایی روند تجهیز اشراد با ابزار ،دانا و شرصت است ک شامل آموزم مهار هتتا در زمینت یتک-
سری شعالیتهای مداوم میباشد ک ب مسائل جاری شرد اختصاص دارد.

آتریال و
همکاران
()2015

مربیگری شرایند طراحیشده توسط سازمان است کت شتتامل دو طتتر (مربتی و متربتی) بتتا هتتد اصتتالح
مشکال مربوط ب عملکرد ،بهبود مهار مربیان و اشزایا توانایی برای کمک ب پیشرشت شغلی میشود.

هاناشی و
ویتوالنو
()2013

مربیگری همکاری بین مشتری در سطح مدیریت و مربی استخدامشده توسط یک سازمان بتترای کمتتک بت
کارمند در تبدیلشدن ب یک مدیر مؤثر است و در اجتماعیسازی کارمندان مفید خواهد بود.

موغلی و
همکاران
()2013

سازمان مربیگرا یکی از چهرههای جدید سازمانی است ک هد از ایجاد آن انتقال دانتتا و بهبتود کیفیتتت
زندگی کاری و شخصی اشراد از طریق توسع و پرورم آنهاست و بر مربیگری تمرکز دارد.

هانت و وینتراب
()2006

سازمان مربیگرا ،سازمانی است ک با شراهم ساختن عتتواملی چتتون شرهنتتگ مربیگتتری ،زمینت کستتبوکار،
مدیریت منابع انسانی ،بستر را برای بهرهگیری از مزایای مربیگری شراهم میکند.

بتیس ،اوتلند و
گویلری
()2018

یادگیری سازمانی شرایندی است پویا ک سازمان را قادر میسازد خود را ب سرعت با تغییرا محیطی سازگار
نماید.

جاکوب
()2015

یادگیری سازمانی ظرشیت سازمان برای کشف نیاز ب تغییر و انطباق و انجام شعالیت هدشمند است.

ممبینی
()2015

یادگیری سازمانی شرایندی پویا جهت گسترم منابع و بهبود عملکرد سازمانی است متشکل از خلق و کستتب
و جمعآوری دانا ک ب مدیران کمک میکند از حالت انفعالی ب حالت شعال حرکت کنند.

هاگن ()2012

یادگیری سازمانی شرایند تولید دانا است ک در بهبود مهار های انسانی اثربخا است.

ناجولی
()2009

یادگیری سازمانی سیستمی از شرایندهایی است ک سازمان را قادر ب تبدیل اطالعا ب دانا نماید.

گارسیا مورالز و

یادگیری سازمانی را قابلیت سازمانی برای حفظ و بهبود عملکرد بر اساس تجارب گذشت تعریف میکنند ک
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لورنز ()2007

توانایی کسب و بهرهوری از دانا ضمنی و صریح و تشریک دانا در سازمان دارد.

لین و هانگ و
مک لین
()2007

یادگیری سازمانی ،شراینتتد چگتتونگی رختتداد یتادگیری در ستتازمان استتت و همتتاهنگی بیشتتتر بتین شراینتتد
راهبردهای سازمان ،شرهنگ و محیط رقابتی را شراهم میسازد.

کروسان و برداو
()2003

یادگیری سازمانی شرایند تغییر در شرد و گروه تحت تأثیر سازمان است و زمانی ک یادگیری شردی و گروهتتی
نهادین شود ،رخداده و دانا در شرایند ،شرهنگ ،استراتژی و ساختار سازمان جای میگیرد.

یادگیری سازمانی

تاریخچه پیدایش یادگیری سازمانی به زمان پیدایش سازمان برمیگردد ،زمانی که بشر برای ادامه بقاء
خود ناچار شد از روشهای جدیدی کمک بگیرد.در قرن نوزدهم همزمان با انقالب صنعتی با هدف
تأمین مهارتهای فنی بحث آموزش کارکنان مطرح شد .در سالهای  1960تا  1930با مطرحشدن نظریه
مدیریت رفتار سازمانی و رشد نظریههای توسعهسازمانی در  1970تا  1980زمینه بروز یادگیری سازمانی
ایجاد گردید ( .)Laiken, 2001یادگیری سازمانی مجموعهای از تعامالت بین انطباقها در سط فردی و
گروهی با انطباق در سط سازمانی است (.)Torani, Sadeghi & Namdar Hajieh Agha, 2018
یادگیری سازمانی ،فرایندی است که طی آن با تغییر قوانین و راهبردهای سازمانی ،مدلهای مشترک
سازمانی تغییر کرده ،نتایج بهبود مییابد و پیامدهای مطلوب حاصل میشود ( .)Choe, 2004مورالس
( )2006یادگیری سازمانی را بهمثابه فرآیندی میداند که از چندین مرحله تشکیلشدهاست و با اجرای آن
سازمان به سمت یادگیری حرکت میکند و در طی این فرایند یک واحد آموزشی بهطور مداوم سط
تفکر اعضا و عملکرد واحد را از طریق فعالیتهای کسب دانش ،انتشار و اشتراک دانش بهبود
میبخشد( .)Abbasi & Hejazi, 2013هو ( )2014یادگیری سازمانی را شامل سه مرحله اکتساب ،اشتراک
و ذخیرهسازی دانش معرفی نمود .با توجه به سطوح مختل

سازمان میتوان یادگیری را به سه سط

فردی ،گروهی و سازمانی تقسیم نمود( .)Khodadadi Hosseini & Lajevardi, 2020چون یادگیری
فرایند تغییر در دانش سازمانی است ،میتوان چهار نوع متفاوت یادگیری(یادگیری انطباقی ،یادگیری باز
سازنده ،یادگیری فرایندی یادگیری عملی) را برای آن در نظر گرفت(.)Marquradt, 2003
سازمان مربیگرا طرحی برای یادگیری سازمانی

مربیگری در فرایند یادگیری سازمانی و پرورش افراد نقش ارزندهای دارد و اجرای فرایندهای مربیگری
برای کارکنان و سازمان مزایایی را به دنبال خواهد داشت .در نتیجه بایستی مدیران منابع انسانی در سط
سازمانی از ایجاد ،حفب و گسترش روابط مربیگری به جهت محقق شدن فعالیتهای توسعه مدیریت
پشتیبانی کنند ( .)Rasooli, 2011استقرار سازمان مربیگرا به عنوان یک سازوکار عملیاتی و مدیریتی،
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میتواند با برنامهریزی ،سازماندهی ،اجرا و نظارت بر اقدامات مربیگری ،موجب گسترش همزمان دانش
حکمتگرا (خرد مدار) و توسعه نیروی انسانی در سازمان شود ( .)Moghli et al., 2013نادری بنی
( )2017به سه سبک یادگیری کارکنان (توسعه حین انجام شغل شامل مربیگری ،شناسایی پروژههای
توسعهای از طریق مشاهده با حدود هفتاد درصد ،یادگیری اجتماعی شامل ارشاد و مشارکت در گروههای
حرفهای آموزش با حدود بیست درصد و آموزش با حدود ده درصد) اشارهکرد که به مشارکت بهتر و
مؤثرتر کارکنان در جریان یادگیری سازمانی منجر میشود ( .)Naderi Bani, 2017مربیگری به بخشی
جداییناپذیر از توسعه کارکنان ،برنامههای رهبری و یادگیری سازمانی تبدیل شده است و ازآنجاکه با
ایجاد بستر الزم برای پشتیبانی از کارکنان برای حمایت مؤثرتر از اهداف سازمانی ،به برنامههای
استراتژیک مدیریت منابع انسانی مرتبط است ،با محبوبیت روزافزونی در دنیای کنونی روبرو است ( Chan

 .)& Burgess, 2015چون مربیگری رابطه حمایتی بین مربی و متربی میباشد ،الزم است مربی سط
گستردهای از مهارتهای فناوری را بهمنظور حمایت از متربی در جهت دستیابی راحتتر به اهداف
موردتوافق ،توسعه عملکرد و بهبود اثربخشی سازمانی فراهم کند (.)Kill burg & Levinson, 2008

پیشینه تحقیق

نگاهی به مطالعات نشان میدهد علیرغم نتایج و مزایای سازمان مربیگرا ،این موضوع دارای پیشینهی
تحقیقاتی بسیار محدودی است و چنانکه الوانی و خدامی ) (2017بیان کردند ،تحقیقات موجود بیشتر بر
مفهوم مربیگری ،آنهم به صورت منفرد اشاره دارد و بهندرت به موضوع سازمان مربیگرا و مفهوم
سازمانی آن پرداخته است .در ادامه به برخی از تحقیقات انجامشده اشاره میشود.
ارپولز و همکاران ( )2020در مقالهای با عنوان بهبود نتایج یادگیری دانشجویان با استفاده از مربیگری با
بررسی تأثیرات برنامه مربیگری بر یادگیری  3000دانشجوی کارشناسی ارشد در کانادا با بهکارگیری
مصاحبه نیمه ساختاریافته ،نشان داد گسترش برنامه مربیگری با توجه به کم بودن هزینههای مرتبط با
اجرای آن ،میتواند تأثیرات مثبتی بر تجربیات دانشجویان بگذارد.
بویتز و همکاران ( )2019در مقالهای برگرفته از رساله دکتری با عنوان مربیگری مؤثر برای تسهههیل تغییهر
مثبت عمدی ،مربیگههری را ابههزاری مههؤثر بههرای تسهههیل تغییهر مثبههت عمههدی معرفهی میکنههد و نشههان داد
مربیگری دستیابی به هدف را افزایش میدهد و با افزایش مهارت تفکر باعث یادگیری عمیقتر میشود و
مربیگری شناختی-رفتاری که راهحل محور است ،معتبرترین رویکرد جهت دستیابی به یادگیری است.
ماتسو ( )2018در مقالهای با عنوان چگونگی تأثیرگذاری مربیگری مدیریت بر یادگیری فردی ،با بررسی
بر روی  509نفر در صنایع خودرو و الکترونیک ژاپن ،نشههان داد مربیگههری مههدیریت بهههطور مسههتقیم بههر
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یادگیری تیمی و فردی تأثیر میگذارد و بازخورد بهعنوان واسطه مهم بین مربیگری مدیریتی و یهادگیری
تیمی ،نقش ایفا میکند و مدیران تسهیلکننده مهارتهای مربیگری هستند.
لیمان و کوان و هوت ( )2018در مقالهای با عنوان یادگیری سازمانی ،با مطالعه بههر روی مههدیران ،اعضههای
هیئتعلمی ،دانشجویان و دانشآموختگان دانشههکده پرسههتاری در غههرب امریکهها نشههان دادنههد شخصهیت،
چشمانداز ،رهبری مشارکتی و انعطاف و استفاده از الگوی مربیگری در یادگیری سازمانی مؤثرند.
ابای و ترا ( )2017در مقالهای با عنوان معلم ترجیحی در آموزش مهارتهای مربیگری ،با مطالعه بر روی
 476دانشجوی سال سوم دانشکده پزشکی ،ضمن تعیین  13معیههار بههرای ارزیههابی مهارتهههای مربیگههری،
بیان کردند مهارتهای مربیگری تأثیر مثبتی بر عملکرد دانشجویان دارد و دانشههجویان از نحهوه آمههوزش
مربیانی که از مهارتهای مربیگری مناسبتری برخوردار بودند ،رضایت بیشتری داشتند.
آچی و اسلیلتی ( )2016در مقالهای با عنوان تأثیر مربیگری بر عملکرد کارکنان در زمینه مدیریت منابع
انسانی با انجام یک مطالعه بر روی کارکنان بانکهای لبنان ،دریافت بین یک ناظر بهمنظور دستیابی به
نتایج مثبت (عملکرد ،توسعه و یادگیری به عنوان پیشتاز توسعه) و یادگیری ،رابطه مستقیمی است و وظیفه
سرپرستان را تسهیل یادگیری انعکاسی از طریق مربیگری معرفی کرد.
بررسیهای فوق نشان میدهد هیچیک از پژوهشهای پیشین بهطور مشخص به تبیین و ارائه مدل استقرار
سازمان مربیگرا با رویکرد یادگیری سازمانی نپرداختهاند و پژوهشگر قرار است با انجام این تحقیق ،این
خأل پژوهشی را پر نماید .در این پژوهش محقق معتقد است طراحی مدل استقرار سازمان مربیگرا با توجه
به ابعاد آن میتواند به یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان بینجامد .بر همین اساس محقق به دنبال
بهکارگیری روشهای پژوهشی معتبر و پایدار است تا مسئله را به صورت نظاممند بررسی کند .در ابتدا
ادبیات تحقیق موردبررسی قرار گرفت و به دلیل جدید بودن موضوع تحقیق از نظرات خبرگان نیز
استفاده شد .در این مرحله ابعاد و مؤلفههایی انتخاب شدند که به لحاظ نظری و کاربردی قابلاستفاده
باشند.
با توجه به مطالب مطرحشده ،این پژوهش به سؤالهای زیر پاسخ خواهد داد:
مهمترین ابعاد مدل سازمان مربیگرا با رویکرد یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان کدام است؟
مهمترین مؤلفههای مدل سازمان مربیگرا با رویکرد یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان چیست؟
اولویت هریک از ابعاد مدل سازمان مربیگرا با رویکرد یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان چیست؟
اولویت هریک از مؤلفههای سازمان مربیگرا با رویکرد یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان چیست؟
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مهمترین ابعاد مدل یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان کدام است؟
مهمترین مؤلفههای مدل یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان کدام است؟
اولویت هریک از ابعاد مدل یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان چیست؟
اولویت هریک از مؤلفههای مدل یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان چیست؟
روششناسی پژوهش

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و توسعهای و از نظر روش پژوهش آمیخته میباشد که تمههام ابعههاد و
مؤلفههای شناساییشده در دور دلفی ،برای تنظیم گویهها در بخش کمی انتخاب شدند .در بخش کیفههی،
فراینههد انجههام تحقیههق شههامل دو مرحلههه اسههت .در مرحلههه اول ابههزار و روش جمههعآوری اطالعههات شههامل
مطالعات کتابخانهای بود .با مطالعه و تحلیل مبانی نظری ،ابعاد و مؤلفههای استقرار سههازمان مربیگههرا بهها
رویکرد یادگیری سازمانی مورد بررسی قرار گرفت .در مرحله بعد ،ابههزار جمههعآوری ،انجههام مصههاحبه و
تکمیل پرسشنامه با رویکرد دلفی بود .در نتیجه جهت دستهبندی ،تکمیل و تأیید اطالعات جمعآوریشده
از ادبیات موجود ،شناسایی و تشکیل کارگروه دلفی ( 25نفر خبههره) صههورت گرفههت .ایهن افهراد دربههاره
موضوع پژوهش از دانش و تخصص کافی برخوردار بودند و بر اساس نمونهگیری غیر تصادفی و هدفمند
(گلوله برفی) انتخابشدهاند .ویژگیهای اعضای پانل دلفی عبارتنههد از :شههرایط عمههومی (دارای مههدرک
دکتری تخصصصی ،سابقه تدریس باالی پنج سال در یکی از مراکز آموزش عالی) و شههرایط اختصاصههی
(استاد راهنما ،مشاور ،داور پایاننامههای دانشگاهی ،دارای کتاب یا مقاله به چاپ رسیده در زمینه موضوع
پژوهش در مجالت معتبر و مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیههان بهها داشههتن حههداقل ده سههال سههابقه مههدیریتی).
تمامی مراحل کار و پرسشنامهها به رؤیت اساتید مرتبط رسهید؛ بنههابراین روایههی ابههزار تحقیهق بههه صههورت
روایی صوری و محتوایی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت .در بخش کمی ،جامعه آماری ،شامل کلیههه
رؤسا ،معاونان ،کارکنان تماموقت و اعضههای هیئههتعلمی دانشههگاههای فرهنگیههان در سههه اسهتان خراسههان
رضوی ،شمالی و جنوبی بودند .جامعه آماری  397نفر بودند ،حجم نمونه بهها اسههتفاده از جههدول مورگههان
تعیین شد و تعداد نمونه  196نفر مشخص شد .پرسشنامهها به روش طبقهای متناسب با حجم نمونه (متناسب
با تعداد کارکنان هر استان) بین نمونههای آماری توزیع شد .در پایان تعداد  208پرسشنامه غیر مخدوش به
دست محقق رسید .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها در این مرحله ،از روش دو مرحلهای هاالنههد بههرای مههدل
یابی به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد .مرحله اول شامل تعیین مدل اندازهگیری از طریق بههرآورد
روایی و پایایی است و مرحله دوم شامل تعیین مدل ساختاری از طریق شاخص برازندگی ،ضرایب تعیین و
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تحلیل مسیر است ) .(Hulland & Baumgartner,2018پرسشنامه  206سؤالی مذکور که بر مبنههای ابعههاد و
مؤلفههای مدل پژوهش در قالب طی

لیکرت  5گزینهای (از بسههیار موافههق تهها بسههیار مخههال ) طراحههی و

پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده بود 32 ،شاخص سازمان مربی گرا را توسط  72سههؤال
و  94شاخص مدل یادگیری سازمانی را توسط  134سؤال مورد سنجش قرار داد 16 .سؤال بُعد زمینه ایجاد
سازمان مربیگرا 10 ،سؤال بُعد فرایند استقرار سازمان مربیگههرا و  15سههؤال بُعههد سههطوح تحلیههل اسههتقرار
سازمان مربیگرا 43 ،سؤال بُعد عناصر یادگیری سازمانی 22 ،سؤال بُعههد فراینههد یههادگیری 15 ،سههؤال بُعههد
سطوح یادگیری و  14سؤال بُعد انواع یادگیری سازمانی را مورد سنجش قرار داد .دادهها در این بخههش بهها
استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  PLSو  AMOSتحلیل گردید.
یافتههای پژوهش

در بخش کیفی و طی فرایند دلفی سؤاالت تشههکیلدهنده هریههک از ایههن ابعههاد و مؤلفهههها مشههخص شههد؛
بهاینترتیب که این ابعاد پیشنهادی استخراج شده از تحقیقات پیشین ،در ابتدا مشتمل بههر  11بُعههد و 127
مؤلفه بود و در ادامه فرایند و انجام چهار دور دلفی 7 ،بُعد و  27مؤلفه نهایی شد .پایایی ابعاد و مؤلفهها از
طریق آزمون آلفای کرونباخ برای  0/888موردسنجش قرار گرفت و خبرگان پههس از طههی چهههار مرحلههه
دلفی با ضریب توافق کندال  0/792با درجه معناداری  0/001بهاتفاق نظر رسیدهاند .هریک از این سؤاالت
در یک مقیاس عقیدهسنج لیکرت مورد سنجش و پههایش قههرار گرفههت و بههر پایههه امتیههازات حاصلشههده از
دیههدگاه خبرگههان بههرای ابعههاد و مؤلفههههای تحقیههق ،آمارههههای توصههیفی مرکههزی و پراکنههدگی آن بههرای
پرسشنامه سازمان مربیگرا ( 72سؤال) و یادگیری سازمانی ( )134سؤال موردسنجش قرار گرفت.
متغیر استقرار سازمان مربیگرا با چهار بُعد زمینه ایجاد ،فرایند استقرار و سطوح تحلیل مههورد بررسهی قههرار
گرفت .چهار مؤلفه فرهنگی ،مدیریت منابع انسانی ،محیط آموزشی و نیروی انسانی برای بُعد زمینه ایجههاد
بررسی شد .در مؤلفه فرهنگی ،شاخصهایی نظیر نگرش غیهر ابههزاری بههه کارکنههان ،توجههه بههه ارزشهههای
اخالقی ،ارزشگذاری به توسعه مستمر و تنوع روشهای یههادگیری موردسههنجش قههرار گرفههت .در مؤلفههه
مدیریت منابع انسانی ،شاخصهایی نظیههر انتخههاب بههر اسههاس شایسههتگی ،بهههکارگیری سههبکهای مختله
مدیریت ،دارا بودن دیدگاه درست و تمرکز بر نیروی کار داخلی بررسی شههد .در مؤلفههه منههابع انسههانی بههه
شاخصهایی چههون پههرورش منههابع انسههانی ،بهههکارگیری مهههارت مربیگههری ،عوامههل شخصههیتی متربههی و
الگوسازی ویژگی ورزش در محیط کار اشاره شد .در بُعد فرایند استقرار مؤلفههای کنش ،اجههرا و پههایش
بررسی شد .در مؤلفه کنش  ،تعری

وضعیت موجود ،طراحی رفتارهای جدید و تفاهم بر سههر آن بررسههی

شد .در مؤلفه اجرا شاخصهایی نظیر جههاری کههردن رفتههار جدیههد و اسههتفاده از فنههون کههاربردی و تمههرین
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مهارت بررسی شد .در مؤلفه پایش ،شاخصهایی نظیر ارزیابی اثربخشی مربیگری و نظارت بههر پیشههرفت
بررسی شد .در بُعد سطوح استقرار سطوح فردی ،گروهی و سازمانی تحلیل شد .در مؤلفههه فههردی ،توسههعه
خالقیت ،بهرهگیری از فرصت ،توسعه آگاهانه مسیر پیشرفت شغلی ،تعادل بین زنههدگی شخصههی و کههاری
بررسی شد .در مؤلفه گروهی بهبود کیفیت تصمیمگیری و بهبههود عملکههرد تیمههی بررسههی شههد .در مؤلفههه
سازمانی شاخصهای نوآوری و تحول سازمانی ،خلق ارزشهای فرهنگی و بهبود فراینههد سههازمان بررسههی
شد.
در متغیر یادگیری سازمانی چهار بُعد عناصر ،فرایند ،سطوح و انواع یادگیری بررسی شد .در این پههژوهش
عناصر الزم برای اجرای یادگیری سازمانی در پنج دسته اصلی موردسنجش قرار گرفت .در مؤلفه فرهنگ
شاخصهایی نظیر پشتیبانی از تجربهاندوزی ،ارزشمند بودن منههابع انسههانی ،عهدم تبعههی

 ،ارزشههمند بههودن

بازخورد ،جو اعتماد و حمایت از فرهنگ یادگیری بررسی شد .در مؤلفه رهبری ،شاخصهایی نظیر طراح
بودن ،ناظر بودن ،مخاطرهپذیری ،پذیرش تغییر ،استقبال از بازخورد بررسی شههد .در مؤلفههه نیههروی انسههانی
شاخصهای فرهنگ نوآوری ،مهارت ،آموزش مداوم ،ریسکپذیری ،کشه

و بهههکارگیری قابلیتههها و

انتقال دانش به دیگران بررسی شد .در مؤلفه ساختار ،شاخصهایی نظیر ارتبههاط یهها محههیط بیرونههی ،مبادلههه
اطالعات ،کار و یادگیری تیمی ،ساختار مناسب یادگیری ،تفوی

اختیار ،پاداش ،مشههارکت ،منههابع مههالی

بررسی شد .در مؤلفه تفکر و بینش استراتژیک شاخصهایی نظیر چشمانداز ،مأموریت ،اهداف ،استراتژی
و راهکار بررسی شد .در مؤلفه فناوری اطالعات و ارتباطات ،شاخصهایی نظیر فههراهم بههودن زیرسههاخت،
دسترسی ،توانمندسازی و استفاده از فناوری بررسی شد .بُعد فرایند یادگیری سازمانی با چهار مؤلفه مههورد
بررسی قرار گرفت .در مؤلفه اکتساب  /خلق دانش ،شاخصهایی نظیر شناسایی اطالعات جدید ،تبههادل و
ذخیرهسازی اطالعات ،گزارشدهی سریع و مداوم ،تغییر نگرش کارکنان بررسههی شههد .در مؤلفههه تعبیههر و
تفسیر /انتقال اطالعات ،شاخصهایی نظیر بهرهگیری از مدل ذهنی افراد ،توان تعبیر و تفسیر نیروی انسانی،
مبادله آموختهها ،مشههارکت در تصههمیمگیری و اسههتفاده از بههازخورد بررسههی شههد .در مؤلفههه بهههکارگیری
اطالعات /ایجاد دانش ،شاخصهایی نظیر کسب مهارت عملی ،الگوگیری از روشهای موفق ،خلق دانش
صری  ،انسجامبخشی و کاربرد اطالعات در عمل بررسی شد .در مؤلفه نهادینهکههردن دانههش شههاخصهای
نظیر تبدیل دانش نظری بههه عملههی ،عمههومی شههدن دانههش در سراسههر سههازمان ،تههوان همنههوایی سهازمان بهها
تقاضاهای محیطی و توسعه مزیت رقابتی بررسی شد .در بُعد سطوح تحلیههل بهها توجهه بههه سههطوح مختله
سههازمان ،یههادگیری سههازمانی در سههه سههط فههردی ،گروهههی و سههازمانی بررسههی ش هد .در مؤلفههه فههردی
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شاخصهای منابع یادگیری ،وقت یادگیری ،رشد از طریق یههادگیری ،جههایزه یههادگیری ،یههادگیری مههداوم
بررسی شد .در مؤلفه تیمی شاخصهای یادگیری تیمی ،همکاری باز و پاداش به موفقیت گروهی بررسههی
شد .در مؤلفه سازمانی شاخصهای سیستم ادغام شونده ،توانمندسازی کارکنان ،پیوند با سیستم و رهبههری
راهبردی بررسی شد .در بُعد انواع یادگیری سازمانی ،چهار نوع مختل

یههادگیری بررسههی شههد .در مؤلفهه

یادگیری تطبیقی که جنبه سههازگاری دارد ،شههاخصهای انطبههاق درونههی و خههارجی و در مؤلفههه یههادگیری
پیشگیرانه شاخصهای شناسایی فرصههتهای آتهی ،اجتنههاب از نتههایج تجههارب منفههی ،در مؤلفههه یههادگیری
فرآیندی شاخصهای اهمیت یادگیری ،بهبود سیستم یادگیری ،نوسههازی هنجارهههای رفتههاری و در مؤلفههه
یادگیری عملی که بر پایه چرخه کامل یادگیری بناشده است ،شاخصهای یادگیری برای حل مشههکالت،
تغییر در ساختار دانش و بکار بستن واقعی راهحل یادگیری بهصورت تیمی بررسی شد .در بخش کمی نیاز
بود که پرسشنامه در بین تعدادی از افراد نمونه توزیع و پایایی در یک نمونهی کوچههک از جامعههه آمههاری
سنجیده شود .بر این اساس ،پرسشنامه در بین جامعه آماری آزمایشی توزیع و سپس آلفای کرونباخ آن بهها
توجه به حذف یکبهیک سؤاالت سنجیده شد .پهس از تأییهد پایههایی پرسشههنامه و توزیههع آن در نمونهههی
آماری اصلی در جامعهی پژوهش ،پایایی آن در نمونه آماری نیز آزمههون شههد کههه نتیجهههی آن در جههدول
شماره  2نشان داد هر سه پرسشنامه از پایایی بسیار باالیی برخوردار میباشند.
جدول ( :)2آلفای کرونباخ پرسشنامهها در نمونه آماری آزمایشی و اصلی (یافتههای پژوهش)
پرسشنامه

پرسشنامه یادگیری

سازمان

سازمانی

پرسشنامه تجمیعی

مربیگرا
آلفای

نمونه آماری آزمایشی

0/963

0/981

0/984

کرونباخ

نمونه آماری اصلی

0/984

0/988

0/987

72

134

206

تعداد آیتمها

پس از جمعآوری پرسشنامههای توزیعشده در نمونه اصلی ،نتایج در سه بخش کلی توصههی
جمعیتشناسی ،توصی

متغیرهای تحقیق و بررسی مدل قابلارائه است .توصی

مشخصههات

متغیرهای جمعیتشناسی

افرادی که در بخش کمی شرکت نمودهاند در جدول شماره  ، 3آورده شدهاست.
جدول( :)3مشخصات جمعیت شناختی (یافتههای پژوهش)
جنسیت

تحصیالت

زن %42.3

لیسانس

مرد % 57.7

شوقلیسانس %51.9

خراسان جنوبی %25

%28.8

خراسان شمالی %22

دکتری

سابقه خدمت به سال

استان خدمت

سن به سال

%19.2

خراسان رضوی %53

بین  26تا %17.3 35
بین  35تا 45

%26

بین  46تا %47.1 55

بین  11تا %21.2 15

باالتر از  55سال %9.6

بین  16تا 20

%25

باالتر از 20

%49

کمتر از 5

%1.9

بین  6تا 10

%2.9
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سپس نوبت ارزیابی مدل اندازهگیری با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی است .در مرحله اول ،از برآورد
روایی و پایایی بهمنظور بررسی مدل و در مرحله دوم از تحلیل مسیر ،شاخص برازش و ضرایب تعیین
جهت استفاده شد.
اعتبار سنجی مدلهای اندازهگیری :برای آزمودن مدل اندازهگیری در این پژوهش از آلفای کرونباخ و
پایایی ترکیبی جهت بررسی پایایی مدل اندازهگیری استفادهشده است و از آزمون روایی همگرا و روایی
واگرا جهت بررسی آزمون روایی مدل اندازهگیری استفادهشده است.
روایی واگرا (تشخیصی) :این شاخص توانایی یک مدل را در میزان افتراق مشاهدهپذیرهای متغیر پنهان آن
مدل با سایر مشاهدهپذیرهای موجود در مدل میسنجد .جهت سنجش آن از شاخص بههار مقطعههی اسههتفاده
میشود .بار عاملی هر متغیر مشاهدهپذیر بر روی متغیر پنهان مربوط به خود بایههد حههداقل  0/1بیشههتر از بههار
عاملی همان متغیر مشههاهدهپههذیر بههر متغیرهههای پنهههان دیگههر باشههد .نتههایج نشههان داد دارای بارهههای عههاملی
متغیرهای مشاهدهپذیر در حد قابلقبول بودند.(Gholamzadeh, Azar & Ghanavati, 2012) .

پایایی ترکیبی :پس از ارزیابی مدل اندازهگیری تحقیق و تبیین مؤلفهها ،الزم است سازگاری درونی و
اعتبار مدل موردسنجش قرار گیرد .برای این منظور در الگوسازی معادالت ساختاری از پایایی سازه و
واریانس استخراجشده استفاده میشود .با توجه به اینکه پایایی مرکب متغیرهای پژوهش باالتر از 0/7
میباشد؛ میتوان گفت کلیه متغیرهای پژوهش از وضعیت مناسب و قابل قبولی از نظر پایایی مرکب
برخوردار هستند ).(Gholamzadeh, Azar & Ghanavati, 2012

اعتبار همگرا :برای بررسی روایی مدلهای اندازهگیری از روش اعتبار همگرا که مجموعه شاخصها ،سازه
اصلی را تبیین میکنند ،استفاده شد .استفاده از متوسط واریانس استخراجشده ( )AVEبه عنوان معیاری
برای اعتبار همگرا پیشنهاد میشود .حداقل  AVEمعادل  0/5بیانگر اعتبار همگرای کافی است .با توجه به
اینکه کلیه مقادیر برای مؤلفهها و سؤاالت باالتر از  0/5میباشند؛ بنابراین روایی همگرا برای کلیه
متغیرهای پژوهش در حد قابلقبول میباشد ).(Gholamzadeh et al., 2012

نتایج تحلیل عاملی دو متغیر در شکل شماره  1و جداول  4الی  7ارائهشده است.
سؤال  .)1مهمترین ابعاد مدل سازمان مربیگرا با رویکرد یادگیری سههازمانی در دانشههگاه فرهنگیههان کههدام
است؟ بار عاملی ،میزان توانایی سنجش بُعد توسط مؤلفه را نشان میدهد و طی

آن بین  0تا  1میباشههد و

هر چه به  1نزدیهکتر باشههد ،قههویتههر بههودن توانههایی سههنجش را نشههان میدهههد .مقههادیر  Tنشههاندهنههدهی
معنیداری رابطه متغیرها است .مقادیر  Tبین  -1/ 96و  1/ 96نشاندهندهی عدم وجههود اثههر معنهاداری میههان
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متغیرهای مکنون است و اگر بین 1/96و  2/ 576نشاندهندهی اثههر معنهاداری بهها بههیش از  %95اسههت و اگههر
مساوی و بزرگتر از  2/576باشد ،نشاندهندهی اثر معناداری بهها بههیش از  %99اسههت

(Gholamzadeh, et

).al., 2012
جدول(:)4بررسی ابعاد مدل استقرار سازمان مربیگرا در سطح معناداری P<0.01
میزان بار عاملی

مقدار T

نتیجه

رتبه

شرایند یکی از ابعاد متغیر استقرار سازمان مربیگرا میباشد.

0 / 964

211/285

تأیید

1

زمین ایجاد یکی از ابعاد متغیر استقرار سازمان مربیگرا میباشد.

0 / 951

163/032

تأیید

2

سطوح یکی از ابعاد متغیر استقرار سازمان مربیگرا میباشد.

0 / 943

117/943

تأیید

3

روابط ابعاد با متغیر سازمان مربیگرا در مدل

با توجه به نتایج بهدستآمده از مدل  PLSمندرج در جههدول شههماره  ،4تمههامی ابعههاد شناساییشههده دارای
توانایی سنجش متغیر سازمان مربیگرا میباشند.
سؤال  .)2مهمترین مؤلفهها مدل استقرار سازمان مربیگرا با رویکرد یادگیری سازمانی در دانشگاه
فرهنگیان کدام است؟ با توجه به یافتههای بهدستآمده از مدل  PLSمندرج در جدول شماره  5و طبق
توضیحات سؤال  ،1تمامی مؤلفههای ابعاد متغیر سازمان مربیگرا مورد تأیید قرارگرفتهاند.
جدول( :)5بررسی مؤلفههای مدل استقرار سازمان مربیگرا در سطح معناداری p<0.01
میزان بار عاملی

مقدار T

نتیجه

رتبه

0 / 941

172/267

تأیید

1

زمین شرهنگی یکی از مؤلف های بُعد زمین ایجاد میباشد.

0 / 938

88/833

تأیید

2

مؤلف منابع انسانی یکی از مؤلف های بُعد زمین ایجاد میباشد.

0 / 929

121/49

تأیید

3

مؤلف سازمانی یکی از مؤلف های بُعد سطوح میباشد.

0 / 929

131/052

تأیید

4

مؤلف اجرا یکی از مؤلف های بُعد شرایند میباشد.

0 / 927

116/735

تأیید

5

روابط مؤلفهها با ابعاد در مدل

مؤلف تیمی یکی از مؤلف های بُعد سطوح میباشد.

مؤلف کنا یکی از مؤلف های بُعد شرایند میباشد.

0 / 925

151/241

تأیید

6

مدیریت منابع انسانی یکی از مؤلف های بُعد زمین ایجاد میباشد.

0 / 919

120/56

تأیید

7

مؤلف شردی یکی از مؤلف های بُعد سطوح میباشد.

0 / 91

63/494

تأیید

8

محیط آموزشی یکی از مؤلف های بُعد زمین ایجاد میباشد.

0 / 891

76/764

تأیید

9

مؤلف پایا یکی از مؤلف های بُعد شرایند میباشد.

0 / 89

77/301

تأیید

10

سؤال  .)3اولویت هر یک از ابعاد مدل استقرار سازمان مربیگرا با رویکرد یادگیری سازمانی در دانشگاه
فرهنگیان چیست؟ با توجه به مقادیر بهدستآمده از بار عاملی از مدل  PLSمندرج در جدول شماره ،4
مشاهده میشود بُعد فرایند با بار عاملی  0/964بیشتر اولویت را دارد و سایر ابعاد پسازآن قرار دارند.
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سؤال  .)4اولویت هر یک از مؤلفههای مدل استقرار سازمان مربیگرا با رویکرد یادگیری سازمانی در
دانشگاه فرهنگیان چیست؟ با توجه به مقادیر بهدستآمده از بار عاملی از مدل  PLSمندرج در جدول
شماره  ،5مشاهده میشود که بیشتر اولویت را مؤلفه تیمی با میزان بار عاملی  0/941دارا است.
سؤال  .)5مهمترین ابعاد مدل یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان کدام است؟
جدول ( :)6بررسی ابعاد مدل یادگیری سازمانی در سطح معناداری p<0.01
میزان بار عاملی

مقدار T

نتیجه

رتبه

بُعد سطوح یکی از ابعاد متغیر یادگیری سازمانی میباشد.

0 / 964

225/485

تأیید

1

بُعد شرایند یکی از ابعاد متغیر یادگیری سازمانی میباشد.

0 / 951

132/629

تأیید

2

بُعد عناصر یکی از ابعاد متغیر یادگیری سازمانی میباشد.

0 / 942

154/171

تأیید

3

بُعد انواع یکی از ابعاد متغیر یادگیری سازمانی میباشد.

0 / 904

62/373

تأیید

4

روابط ابعاد با متغیر یادگیری سازمانی در مدل

با توجه به یافتههای بهدستآمده از مدل  PLSمندرج در جدول شماره  ،6اقدام به بررسی این سؤال
میشود .طبق توضیحات سؤال  1با توجه به نتایج بهدستآمده ،تمامی ابعاد شناساییشده مدل ،مورد تأیید
قرارگرفتهاند.
سؤال  .)6مهمترین مؤلفههای مدل یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان کدام است؟ با توجه به
یافتههای بهدستآمده از مدل  PLSمندرج در جدول شماره  7و طبق توضیحات سؤال  1تمامی مؤلفههای
ابعاد متغیر سازمان مربیگرا مورد تأیید قرارگرفتهاند.
جدول ( :)7بررسی مؤلفههای مدل یادگیری سازمانی و رتبهبندی در سطح معناداری p<0.01
مقدار T

نتیجه

رتبه

0 / 925

124/515

تأیید

1

مؤلف تیمی یکی از مؤلف های بُعد سطوح میباشد.

0 / 925

105/228

تأیید

2

مؤلف شرهنگ یکی از مؤلف های بُعد عناصر میباشد.

0 / 908

119/935

تأیید

3

مؤلف ساختار یکی از مؤلف های بُعد عناصر میباشد.

0 / 901

80/222

تأیید

4

مؤلف شرایندی یکی از مؤلف های بُعد انواع میباشد.

0 / 898

76/986

تأیید

5

برنام ریزی استراتژیک یکی از مؤلف های بُعد عناصر میباشد.

0 / 896

68/454

تأیید

6

مؤلف سازمانی یکی از مؤلف های بُعد سطوح میباشد.

0 / 888

94/733

تأیید

7

مؤلف انطباقی یکی از مؤلف های بُعد انواع میباشد.

0 / 888

62/373

تأیید

8

روابط مؤلفهها با ابعاد در مدل

مؤلف شردی یکی از مؤلف های بُعد سطوح میباشد.

میزان بار عاملی

مؤلف پیشگیران یکی از مؤلف های بُعد انواع میباشد.

0 / 88

54/949

تأیید

9

مؤلف نهادین کردن دانا یکی از مؤلف های بُعد شرایند میباشد.

0 / 878

78/837

تأیید

10

مؤلف ب کارگیری اطالعا یکی از مؤلف های بُعد شرایند میباشد.

0 / 871

62/811

تأیید

11
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مؤلف اکتساب دانا یکی از مؤلف های بُعد شرایند میباشد.

0 / 848

48/842

تأیید

12

مؤلف رهبری یکی از مؤلف های بُعد عناصر میباشد.

0 / 847

44/817

تأیید

13

مؤلف عملی یکی از مؤلف های بُعد انواع میباشد.

0 / 846

45/665

تأیید

14

مؤلف منابع انسانی یکی از مؤلف های بُعد عناصر میباشد.

0 / 822

45/522

تأیید

15

مؤلف تعبیر و انتقال اطالعا یکی از مؤلف های بُعد شرایند میباشد.

0 / 816

37/997

تأیید

16

مؤلف شناوری اطالعا یکی از مؤلف های بُعد عناصر میباشد.

0 / 808

37/645

تأیید

17

سؤال  .)7اولویت هر یک از ابعاد رویکرد یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان چیسههت؟ بهها توجههه بههه
مقادیر بار عاملی بهدستآمده مندرج در جدول شماره  ،6بیشترین اولویت را بُعد سطوح دارا میباشد.
سؤال  .)8اولویت هر یک از مؤلفههای رویکرد یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان چیست؟ با توجههه
به مقادیر بهدستآمده از بار عاملی از مدل  PLSمندرج در جههدول شههماره  ،7مشههخص شههد کههه بیشههترین
اولویت را مؤلفه فردی دارا است و سایر مؤلفهها در اولویتهای بعدی قرار دارند.
بحث و نتیجهگیری

هدف از این پژوهش طراحی مدل اسههتقرار سههازمان مربیگههرا بهها رویکههرد یههادگیری سههازمانی در دانشههگاه
فرهنگیان بود .یافتههای این پژوهش حاکی از آن است کههه ابعههاد و مؤلفههههای مههؤثر بههر اسههتقرار سههازمان
مربیگرا شامل ابعاد زمینه استقرار ،فرایند استقرار و سهطوح تحلیههل بهها ده مؤلفههه اسههت .همچنههین ابعههاد و
مؤلفههای مؤثر بر یادگیری سازمانی شامل عناصر یادگیری ،فراینههد یهادگیری ،سههطوح یهادگیری و انههواع
یادگیری با هفده مؤلفهاست .مدل نشان داد که در متغیر استقرار سازمان مربیگرا ،ابعاد فرایند ،زمینه ایجههاد
و سطوح تحلیل و در متغیر یادگیری سازمانی بُعد سطوح یههادگیری ،فراینههد یههادگیری ،عناصههر یههادگیری و
انواع یادگیری به ترتیب بیشترین رتبه و اهمیت را در دانشگاه به خههود اختصههاد دادنههد .یافتههههای تحقیههق
نشان داد سازمان مربیگرا بر یادگیری سازمانی تأثیر دارد .این تأثیر بدین گونهاست کههه وقتههی سههازمان بههر
اساس مربیگری مستقر شود ،یعنی اجزاء سازمان بر این اساس در حال انجام وظای

باشند ،مربیگههری بهها

یادگیری ارتباط نزدیکی دارد .همانگونه که بویتز و همکاران ( )2019نیز در پژوهش خود بررسی نمودند،
مربیگری در سازمان موجب یادگیری سازمانی میشود و سازمانها از طریق استقرار این سیستم در سازمان
میتوانند یادگیری جمعی و سازمانی را بهبود بخشند .بههه دلیههل اینکههه سههازمان مربههیگههرا گهاه سههاختارهای
سازمانی را یادگیرندهتر میکنند ،میتوانند بر ساختار یادگیری سازمانی و فرهنگ یادگیری مؤثر باشد.
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ساختار

0.90
1
0.90
0.889

شرهنگی

مدیریت
منابع انسانی

محیط
آموزشی
منابع
انسانی

0.93
8
0.91
90.89

زمین
ایجاد

1
0.92
9

0.95
1

پایا

0.92
5
0.92
7
0.89
0

0.95
1
سازمان مربیگرا

7

رهبری

0.84
8
0.81
0.687

شرآیند

شرآیند

60.82
0.284

برنام
ریزی
استراتژی
منابع
انسانی
ک

0.80
8

0.94
3

کنا
اجرا

عناصر

شرهنگ

1
0.87
8

یادگیری سازمانی

شناوری
اطالعا
اکتساب
دانا
تعبیر و تفسیر

بکارگیری
اطالعا

نهادین
کردن
دانا

شردی
0.96
4

شردی

تیمی

سازمانی

0.91
0
0.94
1
0.92
9

0.94
3

سطوح

سطوح

0.92
52
0.9
50.88
8

تیمی
سازمانی

انطباقی

0.88

انواع
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پیشگیران

8
0.88
00.89

شرآیندی

8
0.84
6

عملی
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البته در ساختارهایی همچون دانشگاه که خود بر اساس آموزش و پژوهش بنیان نهاده شدهاست ،ایههن تههأثیر
به دلیل شرایط و عناصر متفاوت مرتبط با مربیگری و همچنین ویژگیهای ساختاری و آموزشههی دانشههگاه
کمتر است .از طرفی در دانشگاهها ،دانشجویان بیشتر به دنبال آموزش هسههتند و ایههن موضههوع بهنوبههه خههود
تأثیر مربیگری را بر یادگیری کمتر میکند .کمتر شدن این تأثیر به دلیل کنشهایی است که بین دانشههگاه
و مشتریان (دانشجویان و کارکنان) در ارتباط با آموزش وجود دارد.
این کنشها به دلیل همپوشانیِ مربیگری با مواردی همچون آموزش کارگههاهی ،اقهدام پژوهههی ،آمههوزش
عملی و امثال آنها ،تأثیر کمتری در محههیط آموزشههی بههر یههادگیری سههازمانی دارد .اگههر اسههتقرار سههازمان
مربیگرا در محیطی غیر آموزشی انجام گیرد ،تأثیر متفاوتتری از تحقیق حاضر دارد .کمهها اینکههه ماتسههو
( )2018نشان داد مربیگری مدیریت بهطور مستقیم بر یادگیری تیمی و فردی تأثیر میگذارد .داگههالس و
همکاران ( )2016نیز بیان کردند رهبران منابع انسانی با استفاده از مربیگری امکان رشد فرهنگ توسعهای
و یادگیری فردی و سازمانی را فراهم میکنند .به همین ترتیب فتحی واجارگاه و همکههاران ( )2017نشههان
دادند مربیگری در سازمانها از یادگیری حمایت میکند .لذا تههأثیر کمتههر اسههتقرار سههازمان مربیگههرا بههر
یادگیری سازمانی در محیطهای آموزشی و تأثیر بیشتر آن در سازمانهای غیر آموزشهی ،واقعیههت پههذیری
بیشتری را خواهد داشت .زمینه ایجاد در سازمان مربیگرا میتواند باعث شود تا سههازمان مربیگههرا شههکل
مناسبی بگیرد .زمینه فرهنگی میتواند کمک کند تهها سههازمان مربههیگهرا از طریههق هنجارههها و ارزشهههای
پیشبرنده سازمانی ،به شکلگیری سازمان مربیگرا مبادرت ورزد .محیط سازمان با فراهم آوردن امکانات
الزم برای مربیگری و ایجاد جو مؤثر در سازمان ،باعث میشود تا منابع انسانی نیههز در ایههن زمینههه مههؤثرتر
عمل کنند .منابع انسانی با برنامهریزی و اجرا مناسب در زمینه استقرار سازمان مربیگههرا ،بههه عنههوان عناصههر
اصلی در زمینه ایجاد سازمان مربیگرا ،فعالیت میکنند .فعالیت منابع انسانی علمی و کارا ،میتوانند باعث
شوند تا سازمان بتواند بهصههورت مربیگههرا ،فرآینههدها و فعالیتهههای خههود را اجرایههی کنههد .منههابع انسههانی
مهمترین دلیل موفقیت یهها عههدم موفقیههت سههازمان در اسههتقرار مربیگههری اسههت .از جهههت دیگههر ،محههیط
آموزشی و پژوهشی میتواند به سازمانها کمک کنند تا مربیگری را مستقر کنند .در دانشههگاه فرهنگیههان
به دلیل وجود چنین محیطی زمینه خوبی برای استقرار وجود دارد .ایههن محههیط بههه همههراه سههایر زمینههههای
ایجاد ،میتواند باعث استقرار سازمان مربیگرا شههود و مسههلم اسههت کههه بهههتنهایی نمیتوانههد زمینههه ایجههاد
سازمان مربیگرا را فراهم آورد .در همین راستا هانت و وینتراب ( )2006و خدامی و همکاران ( )2013بههر
مؤلفههای فرهنگی و عوامل انسانی و زمینه کسبوکار برای ایجاد سازمان مربیگرا تأکید دارند .لههذا بایههد

308

پژوهشنامه مدیریت تحول ،سال دوازدهم ،شماره  ،24پاییز و زمستان 1399

توجه داشت که سازمانها برای تبدیلشدن به سازمان مربیگرا ،نیازمند تحقق زمینههای فرهنگههی ،عوامههل
انسانی میباشند .تمام تالش سازمانی در زمینه ایجاد و استقرار سازمان مربیگرا ،از ابتدا معطوف به فراهم-
آوردن زمینههای ایجاد آن بودهاست و از دالیل عدم موفقیت اسههتقرار سههازمان مربیگههرا ،نههدادن فرصههت
بهمنظور ایجاد زمینهها ،محیط ،فرهنگ و منابع انسانی همسههو بهها اسههتقرار میباشههد .لههذا نتههایج ایههن تحقیههق
بهدرستی نشان میدهد که سههازمان مربیگههرا میتوانههد بهها داشههتن زمینههههایی ،اسههتقرار را سههریعتر ،بهتههر و
مناسبتر و با هزینههای کمتری انجام دهند .در این شرایط هزینههایی قبل از استقرار بهمنظور ایجاد زمینههه
صورت میگیرد ،اما در طی فرآیند استقرار بهتر میتوان آن را عملیاتی نمود .فرآیند استقرار سازمان مربی
گرا یکی از ابعاد استقرار سازمان مربیگرا است که از ابعاد مهم استقرار این سازمان است .در حین استقرار
سازمان مربیگرا ،کنشهایی صورت میگیرد .این کنشها بین کارکنان ،مههدیران ،متولیههان ،دانشههجویان و
سایر ذینفعان وجود دارد .هریک از این گروهها خواستههایی دارند که در هنگام استقرار سازمان مربیگرا،
باید تأمین گردد .تأمین خواستههای دولت و یا هیئتامنای دانشگاه از موضوعاتی است که بههه تحقههق ایههن
هدف بهتر کمک میکند ..مدیران نیز سعی میکنند تا تالشهای کارمنههدان و خواسههتههای دانشههجویان و
اساتید دانشگاه ،مالکان و مقامات دانشگاهی را تأمین کنند .تمامی ایههن کنشههها بایههد بههه نحههو مناسههبی در
فرآیندهای استقرار سازمان مربیگرا ،عملیاتی و مدیریت شود .لذا کنشهای افههراد و سههازمانها ،میتوانههد
نقش مؤثری در استقرار سازمان مربههی گههرا داشههته باشههد .تحقیقههات سههرات ( ،)2009اروم بیکههرت و کلههن
( ،)2007باتلی ( )2006و فلدمن ( )2005نیز به فرآیندهای سازمان مربیگرا و کنشهای بین افههراد سههازمان
اشاره دارند که تأییدکننده نتایج پژوهش حاضر است .سازمانها باید بعد از ارزیابی وضعیت موجود ،برای
شکل دادن به اهداف استقرار سازمان مربیگرا ،گزینههای مناسب را ایجههاد ،اجههرا و سههپس آن را ارزیههابی
نموده و به جهت تکرار چرخه موفقیت ،در صورت کسب نتایج مثبت ،شرایط تشویق پیشرفتها را فههراهم
نموده و در صورت کسب نتایج منفی ،طرحهههای عملیههاتی را تعههدیل نمایهد .اجههرای فرآینههد بهها توجههه بههه
برنامهریزیهایی که انجام پذیرفت و با استفاده از چالشها و فرصتهای پیشرو ،صورت میگیرد .از این
طریق میتوان به طراحی رویکردهای مناسب بهمنظور پایش عملکردها مطابق با برنامهریزی صورت گرفته
و طرحهای استراتژیک سازمان ،پرداخت و تمام تالشها متناسب با برنامهریزیهای صورت گرفته اجههرا و
پایش شود .تمام موارد بیانشده ،با توجه به سطوح فرد ،گروه و سازمان بررسی میشود و تمام فرآیندهای
کنش ،پایش ،اجرا بهصورت فردی مدیریت میشود .همچنین برخی از ایههن فرآینههدها بهصههورت گروهههی
انجام و برخی دیگر بهصورت سازمانی مدیریت میشوند .نکته مهم در اجرایی کردن سطوح ،هماهنگی و
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همافزایی سطوح فردی ،گروهی و سازمانی است .به همین ترتیب این سطوح در بخشهای مختل

309
زمینههه

استقرار همچون فرهنگسازمانی که خههود میتوانههد شههامل فرهنههگ افههراد ،تهیم و سههازمان باشههد ،پدیههدار
میشود .از طرفی منههابع انسههانی در سههطوح فههردی میتواننههد سههطوح گروهههی را تحههت تههأثیر قههرار دهنههد،
بهطوریکه تمام تالشهای فردی بتواند به نتیجه خوبی در سط گروه و سازمان منتج شود .در همین راستا
بارون و مورین ( )2011معتقدند که مربیگری از متغیرهای فردی تأثیر میپذیرد .همچنههین ههاگن ()2012

بر تأثیرپذیری مربیگری در دو سط فردی و سازمانی و لوبانس ( )2009از سط تیمههی و گروهههی اشههاره
داشتند .این نتایج نشان میدهد چون مربیگری مفهومی رفتاری است و مؤسسات آموزش عالی میتواننههد
استقرار سازمان مربی گرا را همانند سایر مفاهیم رفتار سازمانی در سطوح فردی ،تیمههی و سههازمانی تحلیههل
نمایند .در خصود متغیر یادگیری سازمانی ،نیاز به عناصری همچون برنامهریزی ،رهبههری و منههابع انسههانی
است .یادگیریهایی که بدون یک رهبر مناسب و برنامهریزی دقیق باشد ،نمیتوانههد بههه اهههداف یهادگیری
سازمانی کمک کند .از طرفی فرهنگ نیز در این زمینه دارای اهمیت زیادی است و سههازمان مربیگههرا بههر
عناصری همچون فرهنگ تأثیر قابل قبولی میگذارد .در همههین راسههتا لیمههان ( )2018و عنههایتی و داوودی
( )2016به تأثیر راهبردهای سازمان ،فرهنگ و محیط رقابتی در یادگیری سازمانی اشاره داشههتند .از طرفههی
فناوریهایی که در یادگیری مورداستفاده قههرار میگیهرد ،کمههک میکنههد تهها یههادگیری سههازمانی ،بهتههر و
باکیفیت بیشههتری صههورت گیههرد .اسههتفاده از فنههاوری در یههادگیری بههاصخص در دوران پسهها کرونهها دارای
تأثیراتی است که میتواند به یادگیری سازمانی بیشتر کمک کند و سازمانها در ایههن زمینههه آمههادگی الزم
برای عملکردن را دارند .تروتورال و همکاران ( )2020با تأکید بر تأثیر فناوری اطالعههات و ارتباطههات در
توسعه یادگیری سازمانی به این موضوع بهصورت ضمنی اشاره داشتهاند .این نتایج مؤید این مطلههب اسههت
که عناصر یادگیری سازمانی میتوانند بهعنوان مؤلفههای زمینهای یا درونداد با تأثیر بر مؤلفههای فراینههدی
منجههر بههه ایجههاد یههادگیری سههازمانی در دانشههگاه شههوند .در بُعههد فراینههد یههادگیری سههازمانی ،بایههد تعبیههر و
بهکارگیری متناسب با نیازهای آموزشی و یادگیری سازمان صههورت گیههرد تهها بتههوان یههادگیری بهتههری بههر
اساس نیازهای سازمان به مربیگری و بالعکس صورت گیرد .تحقیقههات نیفههه ( )2001نیههز نشههان داد کسههب
دانش جدید ،انتشار دانههش کسبشههده ،کههاربرد دانههش و اسههتفاده مولههد در دانشههگاه ،نشههانگرهای فراینههد
یادگیری سازمانی آموزشی میباشد .در بُعد سطوح یادگیری ،نتایج نشان داد که یادگیری نهتنها بهصورت
فردی ،بلکه میتواند بهصورت تیمی و سازمانی صورت گیرد .از طرفی در سط دانشگاه بیشتر یادگیریها
بهصورت فردی انجام میگیرد .هرچند که یادگیریها بهصورت گروهی انجام میشود اما سط یههادگیری
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بهصورت فردی عمل میکند و این موضوع در راستای همافزایی در سط تیمی و سازمانی دارای اهمیتههی
است که یادگیری سازمانی را متمایز از یادگیریهای فردی میکند .در همین راستا سان و اسههکات ()2003

با تأکید بر انتقال یادگیری در تمام سطوح سازمان (فردی ،جمعی ،سازمانی) به این مفاهیم اشاره داشههتهاند
و معتقدند که تجمیع این یادگیریها با یکدیگر میتواند به یههادگیری سهازمانی و شههکلگیری آن کمههک
نماید و این مطالب نتایج مفهومی که از یادگیری در سط فردی بر ذهن متجلی میشود را کامههل کههرده و
مانند تئوریپردازان تفکر سیستمی با تأکید بر یادگیری در سههط گههروه و سههازمان ،سههازمان را چههارچوبی
برای فعالیت افراد تلقی میکند.
یافتههای این پژوهش برای رؤسای دانشگاه فرهنگیان این فرصت را فراهم میسازد که ابعههاد و مؤلفههههای
استقرار سازمان مربیگرا را مورد مطالعه قرار دهند .بر اساس نتههایج تحقیههق ،پیشههنهادهای اجرایههی زیههر در
جهت بهرهگیری از مزایای استقرار سازمان مربیگرا ارائه میشود:

-1با توجه به اهمیت یادگیری سازمانی و لزوم استقرار دانشگاه مربیگرا ،باید فرهنگسازمانی مههورد نیههاز،
ایجاد گردد .بهترین راه معرفی مناسب و عملیاتی این الگو ،روشن شدن اهداف و نتایج آن برای مدیران و
کارکنان دانشگاه است تا بر اساس آن برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت مقتضی را طراحی و اجرا شود.
 -2با توجه به اولویت بُعد فرایند استقرار سازمان مربهیگههرا اسههت ،پیشههنهاد میشههود رؤسههای دانشههگاه بهها
تعری

وضعیت موجود و شناسایی نکات مثبت ،آسیبشناسی الزم را انجام داده (مؤلفه کنش) و با فراهم

کردن بستر الزم ،موجب جاری کردن رفتار جدید (اجرا) در دانشگاه شده و سیستم ارزیابی مستمر ،دقیههق
و کاربردی برای ارزیابی نتایج استقرار سازمان مربهی گههرا و تغییههرات حاصههله از اجههرای آن در خصههود
یادگیری سازمانی (مؤلفه پایش) را فراهم نمایند (بُعد فرایند استقرار سازمان مربیگرا).
 -3با توجه به اینکه زمینه استقرار دومین اولویت را در بین ابعاد اسههتقرار سههازمان مربهیگههرا کسههب کههرد،
پیشنهاد میگردد با پرورش منابع انسانی مجرب و مورد نیاز (مؤلفههه نیههروی انسههانی) و توجههه بههه تحههوالت
محیط سازمانی دانشگاه و انتظارات ذینفعان (مؤلفه محیط آموزشی و پژوهشی) و انتخاب افههراد بههر اسههاس
شایستگی و بهکارگیری سبکهای مختل

انگیزشی (مؤلفه مدیریت منابع انسانی) و توجههه بههه ارزشهههای

اخالقی (مؤلفه فرهنگی) بستر الزم جهت ایجاد و حفب ابعاد و مؤلفههای استقرار سازمان مربیگرا کههه در
این پژوهش به آن اشاره شد ،توسط مدیران سازمان فراهم گردد (بُعد زمینه ایجاد سازمان مربیگرا).
 -4رؤسای دانشگاه با بهرهگیری از این الگو ،ضمن فراهم نمودن شرایط ایجاد تعادل بین زندگی شخصی
و کاری کارکنان (مؤلفه فردی) به بهبود ارتباط مؤثر کمک کرده ،موجب تقویت حههس مسههئولیتپذیری
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افراد در گروههای کاری شده (مؤلفه تیمی) و با خلق ارزشهای فرهنگی بههه بهبههود فراینههد کمههک نماینههد
(مؤلفه سازمانی) و بهههاینترتیب بهههرهوری دانشهگاه را در کلیههه سههطوح در سههه حههوزه مسههئولین ،اعضههای
هیئتعلمی و کارکنان را از طریق یادگیری سازمانی افزایش دهند (بُعد سطوح تحلیل سازمان مربیگرا).
 -5با توجه به اولویت باالی بُعد سطوح یادگیری ،پیشنهاد میشود رؤسای دانشگاه بسههتر الزم بههرای رشههد
کارکنان از طریق یادگیری را بهوسهیله فههراهم آوردن منههابع یههادگیری ،وقههت یههادگیری (مؤلفههه یههادگیری
فردی) ایجاد کرده و با دادن پاداش بههه موفقیتهههای گروهههی و تجدیهدنظر در اثههر بازخوردهههای متههداول
یادگیری تیمی ،شرایط را برای توانمندسازی کارکنان فراهم نمایند (بُعد سطوح یادگیری سازمانی).
 -6مسههئولین دانشههگاه ضههمن شناسههایی اطالعههات جدیههد در حههوزه کههاری ،زمینههه مشههارکت کارکنههان در
تصمیمگیریها (مؤلفه کسب دانش) را فراهم کرده و با تسهیل مبادله آموختهههها بههین واحههدهای سههازمانی
(مؤلفه انتقال اطالعات) و تشویق کسب تجربیههات جدیهد (مؤلفههه بهههکارگیری اطالعههات) تههوان همنههوایی
سازمان با تقاضاهای محیطی (نهادینه کردن دانش) را افزایش دهند (بُعد فرایند یادگیری).
جهت تحقیقات آتی پیشنهاد میگردد با توجه بههه اینکههه سههازمانها ازجملههه نظهام آمههوزش عههالی در قبههال
اجتماع مسئولند و برای برآوردن نیازهای ذینفعان خود ملزم نیز هستند به یک سیسههتم اجتمههاعی بزرگتههر
پیوند بخورد ،استقرار این مدل با رویکرد یادگیری اجتماعی جهت دسههتیابی بههه روشههها ،بههازده ،راهبههرد،
ظرفیتسازی و فرهنگ مناسب و کاربردی نیز موردبررسی قرار گیرد .همچنین شناسههایی تههأثیر هریههک از
ابعاد رویکرد یادگیری سازمانی بر ابعاد سازمان مربههیگههرا ،شناسههایی تههأثیر هریههک از مؤلفههههای رویکههرد
یادگیری سازمانی بر مؤلفههای سازمان مربیگرا نیز جهت پژوهشهای بعدی پیشنهاد میگردد.
همواره وجود پارهای از محدودیتها مسیر حرکت تحقیقات را با کندی روبرو میکند .باوجود تالشهای
انجامگرفته برای کاستن از این اشکاالت ،این پژوهش نیز مانند بسیاری از پژوهشهای دیگر از این قاعههده
مستثنا نبوده و با محدودیتهای زیر مواجه بوده است:
از جمله عدم وجود سوابق تحقیقاتی مرتبط با موضوع تدوین مدل سازمان مربیگرا در سایر دانشههگاههای
کشور ،تمایل اندک برخی مدیران دانشگاه فرهنگیان در فرایند تکمیل پرسشنامه به علت مسئولیت خاصی
که در دانشگاه داشتند ،عدم کنترل و بررسی نقش سایر عوامل تأثیرگذار بر مدل استقرار سازمان مربیگرا
در دانشگاه فرهنگیان.
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