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 قدمهم
متأثر از تغییرات  شدتها به، سازمانبینجهان در شرایط متغیری از فرایندها قرار دارد. دراین

ایفای نقش  ها را با هدففرایندها و روش این هستند تا نیازمند قرار دارند وشتابناک قرن حاضر 
ها و ها، ارزشدستیابی به رسالت معنادار در محیط بررسی کنند و فرایندهای عملیاتی را برای

یکی از  که مسلم است. (55 ،2017، 1، ساندرا و مارکنکوارتدهی کنند )جیسازمان هابیتمطلو
ی رقابت سالم گامی مثبت با تغییرات و توانایهم ها در سازمان برایترین فعالیتترین و اساسیمهم

 آن های مطلوب و سازندةرسیدن به هدف گویی برایهای بهبود پاسخاستفاده از سیستم ،در جامعه
که  باید اذعان کرد(. 157 ،2014، نظری، احسانی، حمیدی و ساالریشود )سازمان محسوب می

 در ارگانیک و پویا سیستم یک همانندها سازمان کند و همةنمی فعالیت خأل در سازمانی هیچ

 .پذیرندمی تأثیر دیگریک از و هستند متقابل تعامل در محیطدیگر  اجزای با که دارند قرار محیطی
کنند و میمیزی تعامل برقرار آفقیتطور موهگو با شرایط محیط بیرونی بهای پاسخسازمان ،امروزه

د )نظری، یغمایی و نکنجهت اهداف و مقاصد اصلی خود هدایت میی درطور اثربخشسازمان را به
بر ذهن بسیاری از مدیران امروز سیطره  وکارپارادایم رقابت در فضای کسب(. 665 ،2016، سهرابی

گرفتن از رقبا و کسب سهم بیشتر از ا پیشیوزی و موفقیت سازمان خود ردارد. مدیران تنها راه پیر
نگریستن به مفهوم نیازمند دگرگونه 2از این راهبرد شدن ذهن مدیراندانند. آزادتقاضا میبازار 

 ها بایدرقابتی، رهبران سازماندر محیط  گویی معنادار و سازشپاسخ زمینه برایدراینراهبرد است. 
ند که بتوانند سازمان خود را با محیط وفق دهند و با های راهبردی برخوردار باشاز مهارت

نظری، طباطبایی و ) های ناشی از محیط حفظ کنندربهموقع و مناسب سازمان را از ضگویی بهپاسخ
  (.99 ،2017، کریمی

 جامعه بیانگر نبود است. وضعیت کنونی در نشدنیبینیپیشعصر کنونی دورة تحوالت شتابنده و 
ا تحوالت بینی و مقابله بها در پیشسازمان نداشتنتواناییها و افزون سازمانهای روزتوازن پیچیدگی

 الیهای احتمتهدیدات محیطی و استفاده از فرصتها برای مقابله با ست. سازمانا هاو پیچیدگی
ویت و به تقکنند میم های درونی خود را بشناسند، نقاط ضعف را ترها و توانمندیناچارند ظرفیت

ها قادر واضح است که امروزه سازمان. (219 ،2015 زاده،علیحسن و شیخ)پورنقاط قوت بپردازند 
مین کنند. درخواست هایی را که برای یادگیری آنچه در آینده ضروری است، تأنخواهند بود فرصت

جود دارد. ثرتر وتر و مؤقبولی بهتر و آموزش قابلجهانی برای آموزش و یادگیری با استانداردها
همکاری با دیگران واقعی در  ، مهارت حل مسئلةچه بیشتر مردم در آینده نیاز خواهند داشتآن

آگاهی از  مختلف بیش از همه چیز دلیل بر نداشتنهای ها در سازمانآمار باالی شکست طرح .است

                                                           
1. Jeanquart, Sandra & Mark 

2. Strategy 
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عالی اقتصادی، ای که برای رشد و تمقوله های سازمانی است؛کارگیری علم روز و پویاییهضرورت ب
د اندیشه و افکار نو بایها در آینده مدیران سازماننیاز است. گی و سیاسی جامعه موردصنعتی، فرهن

بودن، بودن، حساسزنگبهگوشبا هوشیاری و  ویکم بایدداشته باشند. مدیران قرن بیست
 ،2013 ،اسمیا یادگیری مستمر موفق شوند )نظری، احسانی، گنجویی و قکوشی و عالقه و بسخت

ها های نسبی و اساسی سازمانهای رقابتی از مزیتاید توجه داشت که مدیریت در محیطب (.67
هایشان است. در دنیای کنونی مدیران باید برای رسیدن به موفقیت و اهداف راهبردی سازمان

زشمندترین عنوان ارنیروی انسانی به (.670 ،2015 ،1اناثربخش و کارا عمل کنند )گابریل و آلی
های سازمان و در اعتالی اهداف و آرمان های سازمانی استمنابع سازمانی، محور رویکردها و فعالیت

های تحقق اهداف و زمینه بخشندمان معنا و مفهوم میکند. منابع انسانی به سازنقش اساسی ایفا می
ترین مهمید توجه داشت با (.11 ،2015 ،ی، عبدی و عباسیرچناند )بخشکنفراهم میسازمانی را 

های د، یاددهی و یادگیری است. سازمانکنها کمک میها در انجام فعالیتعاملی که به سازمان
نظام آموزشی انسانی و بهبود مستمر  سیر توسعةاند که با حرکت در مدریافته هموفق و پیشرو امروز

یادگیری عامل  تحقق بخشند. وری فردی و سازمانی راند کارایی، اثربخشی و بهرهتوانمی خود
ها در این عصر، ایجاد است و یکی از وظایف اساسی سازمانها در عصر جدید ضروری تمام سازمان

عنوان یادگیری به(. 83، 2016، 2محیط مناسب تولید و گسترش دانش است )پیالت
ار دارد. با یادگیری انسانی قر های توسعةترین فعالیت بشری، محور برنامهانگیزترین و پیچیدهشگفت

شکوفایی استعدادهای  آید. یادگیری، بستر پرورش ویر در ابعاد وجودی انسان پدید میاست که تغی
ها در عصر دانش و اطالعات است و مانو پایداری ساز یادگیری ابزار موردنیاز برای بقا. انسانی است

 ،2015فرد و ذاکری، ند است )دانشرا دارد به آن نیازمهر سازمانی که قصد پیروزی در این دوره 
رقابت امروزی نیست و ط پرحیات در محی ن یادگیرنده عامل کافی برای ادامةفقط سازما (.73

یادگیرنده باید  هر. تبدیل شوند 3به سازمان یاددهنده نیاز به یاددهندگی دارند و بایدها سازمان
 مشارکت در تبادل اطالعات سهم کند و در موقعیتی قرار گیرد که برای نقش رهبر را ایفا

تسهیم اطالعات و  باید زمینة (.127 ،2017، 4روز و والنتیپیترو ، دی  توجهی داشته باشد )دیقابل
، تجربیات در سازمان بین کارکنان فراهم شود و سازمان درگیر یادگیری و یاددهی شود )توماس

ادهایی هستند که جامعه برای پیشرفت و ها از بارزترین نهدانشگاه(. 51 ،2016، 5مادن و قاضی
های حاکم بر میراث فرهنگی و ارزش دهندةحافظ و انتقال سو،ازیک هااختیار دارد. دانشگاهدرتوسعه 

                                                           
1. Gabriel & Alina 

2. Pilat 

3. Teaching Organization 

4. De Pietro, De Rose & Valenti 

5. Thomas, Maddan & Qazi 
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دانش و فناوری  توسعةو  نیازهای اجتماعی برای کسب، اشاعهگوی دیگر، پاسخاند و ازسویجامعه
 (. 61، 2017، هستند )کیخا، هویدا و یعقوبی

عنوان یک که ورزش بهطوریکند؛ بهای را تجربه می های اخیر ورزش دوران جدید و تازهدر دهه
نادریان  الحسینی ورود )سلیمی، سلطانشمار میبهها اقتصاد ملی کشور توسعةبخش اقتصادی در 

 ر بر جامعةگذاعنوان عوامل تأثیررکان مختلف درگیر در امر ورزش بهعناصر و ا(. 13 ،2015، جهرمی
د و از اهمیت زیادی برخوردار شوروز نیاز به ورزش بیشتر احساس می؛ زیرا، روزبهامروزی هستند

 مؤثر در حوزة هایسازمان ی ازعنوان یکهای ورزشی را بهامروزه بسیاری از سازمان ،رواست؛ ازاین
در ید توجه داشت که (. با69، 2011 ،کاظمی و امیدیگیرند )محمدنظر میدراجتماعی  -فرهنگی
گذاران صنایع دربین سیاست یموضوع مهمپذیری شدن، رقابتسترش روزافزون جهانیعصر گ
پورشفیعی، حسینی، برانگیزترین صنایع، صنعت ورزش است )یکی از بحث ،میاندراین .استمختلف 

توجه یاددهنده  های دانشکدةبه مؤلفهمدیران دانشکده که هنگامی .(251، 2016، دوستی و علیزاده
 و تأکید کنند و یک چرخة یاددهی ایجاد شود، مرحلة بعدی نیل به یک دانشکدة یاددهنده است؛

 دهند؛ زیرا، در دانشکدةگیرند و به یکدیگر یاد میکه در آن همه از یکدیگر یاد می ایدانشکده
گردد که هر ان حاصل میبد و در این امر اطمینیاسرعت و با درستی جریان میاطالعات به یاددهنده

اددهی و کس عمداً از فرایند یآورد و هیچدست میهای مناسب یاددهی و یادگیری را بهکسی فرصت
 شود. یادگیری کنار گذاشته نمی

 عوامل ترینمهم عنوانبه پیشرفته و جدید هایفناوری به دسترسی و جدید اطالعات و دانش کسب
باید  (.19، 2013 ،، سیدی و کریمیها هستند )میرغفوریسازمان در نوآوری ارتقای بر ثیرگذارتأ

 عنوانبه کارکنان تعهد و دانش، تخصص به ایفزاینده طوربه نوآوری اقدامات اذعان کرد که
 مخزن عنوانبه را سازمان بر دانش مبتنی دیدگاه .هستند وابسته ارزش ایجاد فرایند هاینداددرو

 هایشایستگی و قبلی، دانش دیدگاه، مطالعات این اساسبر .آوردمی حساببه هاشایستگی و دانش
 ابزار ،انسانی منابع اقدامات .اندکرده تلقی سازمان برای ارزشمند هایدارایی عنوانبه را انسانی منابع

 را افراد رفتار و هانگرش ها،مهارت توانندمی هاسازمان هاتوسط آن که هستند اصلی هایشیوه و
 .(40 ،2003، 1کالرکو  دهند )کولینز ثیر قرارتأتحت سازمانی اهداف به نیل کارها و انجام برای

 عنوانبه سازمانی یادگیریبر  پژوهشگرانگذارد. نوآوری مدیریت، اثر مثبتی بر نوآوری فناورانه می
 بهبود و کارکنان وریبهره برای عاملی ،همچنین و سازمان بقای نوآوری و ایجاد در کلیدی یاهرم

 و نوآوری (.349 ،2007، 2، گارسیامورالس و گروندوپوزوآرگون) اندکرده کیدتأ سازمانی عملکرد
 بر زیادی بسیار حدودتا فرهنگی هایزمینه و سازمان قدمت نوآوری، و انواع اندوابسته هم به عملکرد

                                                           
1. Collins & Clark 

2. Argon, Garca-Morales & Cordon-Pozo 
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دهنده مفهومی است که سازمان یاد. (437 ،2011، 1، روچ و دینثرند )راسنبوچمؤ هاسازمان عملکرد
تیچی و  (.57 ،2010 پور، جمشیدی و موحدی،ارع، رجاییز) کار بردآن را به 2تیچیولین بار ا

حال یادگیری و سازمان یاددهنده سازمانی است که همة کارمندانش در معتقدند( 2200) 3کاردول
 . سازمان قرار داردآن  های روزانةفعالیت در همة این عملیاددهی هستند و 

-افزاری، زیرساختهای سخت( زیرساخت2017)دهقان منشادی، سعیدیان و نظری در پژوهشی، 

اطالعاتی و فناوری، عوامل های فکرافزاری، عوامل اجتماعی، عوامل افزاری، زیرساختهای نرم
سازمان  پایةمحیطی، سازمان یادگیرندة رزشی، عوامل اقتصادی، عوامل زیستسیاسی، عوامل ا

های اصلی سازمان یاددهنده در دانشگاه عنوان مؤلفهتولید دانش و انتقال دانش را به ه،یاددهند
( مدلی از 2008) پور، جمشیدی و موحدیارع، رجاییزدر پژوهشی، اند. فرهنگیان معرفی کرده

 عناصر الگوی سازمان یاددهندة های دولتی ایران تدوین کردند.سازمان یاددهنده را برای دانشگاه
یری، اعضای گقاطعیت در تصمیمها، انرژی هیجانی، ها، ارزشی، ایدهیاددهها شامل دیدگاه قابلآن

سازی یادگیری متقابل، الگوی ذهنی انشگاه در یادگیری متقابل، فراهمد دانشگاه، مشارکت اعضای
 .ودندسازی ارزش یاددهی و یادگیری برهبر، زیرساخت ارتباطی و نهادینهدانشگاه، الگوی ذهنی 

( در پژوهشی 2002تیچی و کاردول )اند. فرعی را در مدلشان ارائه کرده مؤلفة 45ها آن ،همچنین
 یاددهی،ها، دیدگاه قابلها، ارزشایده ،را طراحی کردند. در آن مدل اولین مدل سازمان یاددهنده

 معرفینده عنوان عناصر اصلی یک سازمان یاددهگیری بهانرژی هیجانی و قاطعیت در تصمیم
 .اندشده

 هاییادگیری را در تمام فعالیتمانند که بتوانند یاددهی و هایی پایدار میدر دوران جدید سازمان
علوم های جمله دانشکدهها و ازدانشگاه ددهنده تبدیل شوند. همةو به سازمان یا خود جاری کنند

سازمان  هایی که تاکنون دربارةژوهشد به این مسئله توجه کنند. پنیز باید در فرایندهای خو ورزشی
ا به سازمان ههایی را برای تبدیل سازمان، مدلاندانجام شده در داخل و خارج از کشوریاددهنده 

چی و کاردول تیاجرای کامل الگوی  دهد کهمی ها نشاناند. بررسی آن مدلکردهیاددهنده ارائه 
زارع، رجاعی در مدل نیست. پذیر فرهنگی امکاندلیل تفاوت کشور بههای داخل در سازمان( 2002)

عناصر  مغفول مانده است و به همة یاددهی و یادگیری چرخةنیز ( 2010) پور، مولوی و جمشیدی
منشادی، سعیدیان و الگوی دهقاندر  ،همچنین یاددهی و یادگیری پرداخته نشده است.گذار در اثر

و این الگو مطابق با کارکرد  اندفکیک نشدهعلی و شرایط محیطی از هم ت علل( 2017)نظری 
 است. دانشگاه فرهنگیان طراحی شده

                                                           
1. Rosenbusch, Roth & Dean 

2. Tichy 

3. Cardwell 
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به  ،های آموزشی در ایرانها و سازمانازمان یاددهنده برای دانشگاهس شدةهای ارائهدر سایر مدل
ها و نقش عوامل محیط بیرونی یاددهی، یادگیری، ارتباط بین آن های تأثیرگذار بر جریانتمام مؤلفه

مدل خاص سازمان  ، ارائةبنابراین نشده است؛ ها توجهایند یاددهی، یادگیری در دانشگاهبر فر
ای مخصوص بر توجه به اهداف حرفههای علوم ورزشی ضروری است تا عالوهانشکدهیاددهنده برای د

 ،همچنین کند.معرفی ها را ر بر جریان یاددهندگی در دانشکدهها، سایر عناصر تأثیرگذااین دانشکده
جمله عوامل شکده ازدان تأثیرگذار بر ادارة به بررسی نقش عوامل و متغیرهای محیط بیرونی

محیطی، عوامل سیاسی و اوری، عوامل اقتصادی، عوامل زیستفن -اجتماعی، عوامل اطالعاتی
لوم های عشدن این مدل بتوان دانشکدهتوان امیدوار بود با اجراییکه می ها نیز توجه کندارزش

، رودر راه رسیدن به اهدافش یاری کرد و به یک دانشکدة یاددهنده تبدیل کرد؛ ازاینورزشی را 
در تولید و انتقال دانش ند یاددهی، یادگیری، یسازی فراکه نهادینهای دانشکده ذعان کردتوان امی

 هد بود.پایداری نسبت به رقبا خوارقابتی  هایمزیت دارای ،آن از اهمیت برخوردار باشد
نیاز این امر از اهمیت شایانی بستر مورد کردنهای علوم ورزشی در فراهمدانشکده ،بنابراین

ت ها اسان آموزشی و مدیران ارشد دانشکدهبرای مدیر ؛ زیرا، این الگو شامل پیشنهادهاییبرخوردارند
سازی نهادینهمدیریت خویش، زمینة توسعة نسل آینده و  تا به تناسب موقعیت دانشکدة زیرنظر

سمت ها را بههای مدیریتی قرار دهند و دانشکدهیاددهی و یادگیری را در اولویت راهبرد
علوم های ا توجه به کارکردهای خاص دانشکدهب ،روزاینا دهی کنند؛هایی یاددهنده جهتدانشکده
هنده برای سب سازمان یاددمدل منا ارائةهای قبلی، مدلهای موجود در ضعف ،و همچنین ورزشی

تباط با سازمان یاددهنده، در ار ، باید اذعان کرد کهنهایتدر .ضرورت دارد علوم ورزشیهای دانشکده
یی از سازمان هاکدام از آن الگوها به جنبه؛ اما هراندپیشین الگوهایی را ارائه کرده هایپژوهش

که توسط الگوهای پیشین به ابعادی  بر توجهاند. در پژوهش حاضر، عالوهیاددهنده توجه کرده
های موضوع بررسی جنبه نظران همةصاحب است با استفاده از نظرهایسعی شده  اند،دهمعرفی ش

که راهنمای عمل  های علوم ورزشی ارائه شودرای دانشکدهشود و الگویی از سازمان یاددهنده ب
 هایتوجه به مفروضبا پایداری در عصر تحوالت شگرف باشد.  ها با هدفمدیران این دانشکده

سب سازمان یاددهنده برای که مدل مناال در پژوهش حاضر مطرح است سؤاین شده، بیان
 کدام است؟ علوم ورزشی هایدانشکده

 

 پژوهش شناسیروش
، نظرهای 1ربینوتراوس و کبنیاد اسنظریة دادهبا استفاده از راهبرد  پژوهش حاضردر 

 روشتحلیل شد.  علوم ورزشیهای زمان یاددهنده در دانشکدههای سالفهمؤ شوندگان دربارةمصاحبه

                                                           
1. Strauss & Corbin 
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 تدوین مطالعات گونهاین اساسی هدف است. ایمطالعات توسعه جزو هدف ظرناز مطالعه این پژوهش

 نوع مطالعاتاز پژوهش متغیرهای گیریاندازه نحوة ازنظر این پژوهش .است هابرنامه ها وطرح

ها مصاحبه از حاصل هایداده از اجتماعی هایتبیین پدیده و درک برای کیفی پژوهش است. 1کیفی
 توجه شد. با استفاده 2بنیادداده پردازیروش نظریه از ،پژوهش این کند. درمی و مستندات استفاده

 درگیر را افراد هایدیدگاه و تفکرات آگاهی، دانش، داشت تجارب، درنظر پژوهشگر که مسئله این به

شیوة  یک عنوانبه بنیادداده نظریة کند، بررسی نظریه بندی یکصورت و کردنمشخص با هدف
 پژوهش نوعی شیوة ،شودها شناخته میداده از برخاسته که به نظریة روش این شد. انتخاب مناسب

این  ،بنابراین یابد؛می تکوین اینظریه داده دسته یک استفاده از با آن وسیلة به که است کیفی
است  4ساختاری و 3محتوایی تحلیل ازنوع گروهی هایبحث درقالب کیفی شپژوه یک پژوهش،

 (.230 ،2016 کوریبن، )استراس و
 های در دانشکده رفتار سازمانینظران متخصصان و صاحب در قلمرو پژوهش حاضر آماری جامعة

 و بنیادداده روش از استفاده به توجه با مدنظر قرار گرفتند.نفر  22ها بین آنبودند که از علوم ورزشی
 و 5نظری گیرینمونه روش از صورت ترکیبیبه پژوهش نمونة ها،داده برای گردآوری انجام مصاحبه

 شناخته اینظریة زمینه در غالب روش که نظری گیرینمونه انتخاب شد. در روش 6برفیگلوله

 در کمک کنند. نظریه یا ریتئو ایجاد به رسیدن در تا دنشوانتخاب می ایگونهبه هانمونه شود،می

 همچون منابعی از خود و احتماالت هااز قضاوت استفاده باپژوهشگر  ابتدا گیری نظری،نمونه روش

 ،سپس کند.انتخاب می را افرادی ،مشاهده و مصاحبه مقاالت، ای،علمی، کتابخانه اطالعات منابع
 نیز برفیگلوله گیریروش نمونه در .دهدل تکام را شدهنظریة ایجاد که رودمی هایینمونه دنبالبه

 کهزمانی شود. پژوهشگرمی استفاده ویژگی مشترک با اجتماعی شبکة از هانمونه وریآبرای جمع

 مشترک هایکه ویژگی را دیگر خواهد افرادمی هاآن از ،یافت را الزم هایویژگی با کمی نمونه تعداد

 شوند. در مواردی مطلع توصیه افراد توسط مکرر صورتهب نفر چند است ممکن .کنند معرفی دارند،

 را یبسیار معتبر نمونة شدهانتخاب افراد دارد، وجود نظرانآرای صاحب میان همگرایی نوع این که

 داد. خواهند تشکیل
پاسخ بود و نوع بازها ازمصاحبه هایال. سؤو اکتشافی بود عمیقهای ابزار پژوهش حاضر، مصاحبه

ای، راهبردها و های زمینهموجبات علی، شرایط محیطی، ویژگیبنیاد، اد نظریة دادهبراساس ابع
تا از زبان  ررسی کردببه سازمان یاددهنده را  علوم ورزشی هایدانشکدهپیامدهای تبدیل 

                                                           
1 . Qualitative Research 

2 . Grounded Theory 

3. Content Analysis 

4. Framework Analysis 

5. Theoretical Sampling 

6. Snowball Sampling 
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 45طور میانگین شده برای هر مصاحبه بهشوندگان موضوع روشن شود. زمان درنظرگرفتهمصاحبه
ها مصاحبهشوندگان، مصاحبه با اجازةو در ادامه  ها را انجام دادتمام مصاحبههشگر پژودقیقه بود. 

 انجام با زمانهم کیفی، هایپژوهش نظری ادبیات به توجه با .ندپیاده شد ،و سپسشدند ضبط 
سازی دهها و پیا، پس از انجام مصاحبهمنظور. بدینم شدانجا نیز هاآن کدگذاری و تحلیل هامصاحبه

دار یا معنا و دهندهتشکیل واحدهای ترینکوچک به تا شد مرور بار ها چندینمصاحبه ها، متنآن
 وشدند  مرور کلمات این هابین آنیافتن مرکزیت در ، برایسپس .تبدیل شوند 1مایهدرون
 یمسیر استقرای چندین بار نهایی مقوالت و اولیه متون بین ،شدند. سپس بندیمقوله اساسبراین

 هاحاصل از داده آنچه دربارة پژوهشگران بینو مشترکی در قبولقابل ثبات نهایت،در تا شد کرارت
 کدگذاری در .شد انجام باز، محوری و انتخابی صورتبه ، کدگذاریپژوهش این . در، ایجاد شودبود
 را هاآن مفاهیم پنهانی که کرد تالش هشدگردآوری هایداده مرور مجموعه با پژوهشگر ،باز

را  هامقوله محدودیتی هیچ بدون پژوهشگر زیرا، شود؛نامیده می باز کدگذاری مرحله این بازشناسد.
شود. در نمی قائل محدودیتی هامقوله و کدها تعدد برای پژوهشگر دیگر،بیانبه .کندگذاری مینام

است.  باز ذاریکدگ مرحلة در ایجادشده هایمقوله بین رابطه تعیین هدف نیز محوری کدگذاری
کنند. تشریح می گونهاین محوری و باز کدگذاری همراهبه را انتخابی کدگذاری کوربین و استراوس

 کوشدمی ،و سپس پردازدمی هاآن هایویژگی و هامقوله پدیدآوردن به تحلیلگر باز، در کدگذاری
 محوری، در کدگذاری د.نکنمی تغییر شدهتعیین عدهایبُ طول در هامقوله چگونه که کند مشخص

 هنوز هااین حال،اینبا ند.شومی داده پیوند هازیرمقوله با و دنیابمی بهبود مندنظام ها،مقوله
 کهطوریبه ند؛یکپارچه شو تربزرگ نظری آرایش تشکیل برای درنهایت که ندنیست اصلی هایمقوله
ست. ا هاسازی و بهبود مقولهد یکپارچهانتخابی فراین کدگذاری کند. پیدا نظریه شکل پژوهش نتایج

موجبات  سازمان یاددهنده، این مفاهیم درقالب با توجه به نقش مفاهیم در تبیین ،در پژوهش حاضر
شوند(، اصلی اتخاذ می اسخ به پدیدةهایی که در پپدیده اصلی(، راهبردها )راهبردعلی )علل 

 )شرایط عام مؤثر بر محیطیراهبردها(، شرایط )شرایط بسترساز خاص مؤثر بر  ایزمینههای ویژگی
طریق مدل پارادایمی به هم نظری ازصورت کاربستن راهبردها(، بهراهبردها(، و پیامدها )نتایج به

دل سازمان یاددهنده م نظریة پژوهش دربارةن با انجام کدگذاری گزینشی، . در پایامرتبط شدند
 ست.روایت شده ا علوم ورزشیهای برای دانشکده

شده، های حاصلها و مقولهنی فرایند تحلیل دادهبرای سنجش روایی این پژوهش، گزارش پایا
ها در آن نظرهایشوندگان فرستاده شد و از مصاحبه برای چهار نفر از مصاحبه همراه متنبه

ایند فر ،همچنین طول انجامید.ه بهکه این روند حدود سه ما تفاده شدها و طراحی الگو اسکدگذاری
شد و بررسی  که خود عضو گروه مصاحبه نبودند، نظران صاحبنفر از استادها توسط دو کدگذاری

                                                           
1. Theme 
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نجش پایایی ابزار کیفی، دو س ها در تدوین مدل استفاده شد. پژوهشگر برایآن پیشنهادهای
، پژوهش هایالمقایسه با اهداف و سؤ ،نتایج و سپسآزمایشی ترتیب داد و پس از تحلیل  مصاحبة
 ها داده شد تا باعث افزایش دقت ابزار پژوهش شود.بندی پرسشو اولویت هاتی در سؤالاصالحا

 

 

 نتایج
شوندگانمصاحبهشناختی های جمعیتویژگی -1جدول  

در ورزش تخصصی ةحوز  ردیف جنسیت مدرک تحصیلی سابقه 

سال 20 مدیریت منابع انسانی  1 مرد دکتری 

سال 12 مدیریت ورزشی  2 مرد دکتری 

سال 14 مدیریت استراتژیک ورزشی  3 مرد دکتری 

سال 19 مدیریت منابع انسانی  4 مرد دکتری 

سال 14 مدیریت ورزشی  5 مرد دکتری 

رفتار سازمانیمدیریت  سال 16   6 زن دکتری 

سال 14 مدیریت رفتار سازمانی  7 مرد دکتری 

سال 15 مدیریت ورزشی  8 مرد دکتری 

سال 18 مدیریت منابع انسانی  9 مرد دکتری 

منابع انسانیمدیریت  سال 13   10 زن دکتری 

سال 16 مدیریت استراتژیک  11 مرد دکتری 

سال 10 مدیریت ورزشی  12 زن دکتری 

سال 12 مدیریت استراتژیک ورزشی  13 مرد دکتری 

سال 24 مدیریت ورزشی  14 مرد دکتری 

سال 17 مدیریت رفتار سازمانی  15 مرد دکتری 

یت ورزشیمدیر سال 6   16 مرد دکتری 

سال 15 مدیریت ورزشی  17 زن دکتری 

سال 19 مدیریت منابع انسانی  18 مرد دکتری 

سال 19 مدیریت ورزشی  19 مرد دکتری 

سال 16 مدیریت استراتژیک ورزشی  20 مرد دکتری 

سال 14 مدیریت منابع انسانی  21 مرد دکتری 

سال 9 مدیریت ورزشی  22 زن دکتری 

 

 دگذاری بازک

و مطابق روش  فهرست شدندو هریک در جدولی شدند بندی شده پاراگرافهای انجاممصاحبه

های اولیه از مصاحبهمفهوم کد 467 ،نهایتدر کدمفهوم درآمدند.صورت مفاهیم و کدگذاری باز به

در فرایند  شدهسازیادهیهای پمصاحبهشمارة یک، یکی از . در جدول شده استخراج شدندسازیپیاده

 برای نمونه آورده شده است. بازگذاری کد
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 در کدگذاری بازشده و کدهای مفهومی مفاهیم استخراجای از نمونه -2جدول 

 کد مفهومی شدهمفاهیم استخراج

ازمان یاددهنده باید بدنی برای نیل به سهای تربیتانشکدهد
ود های سازمان یادگیرنده را در ارکان مختلف خابتدا مؤلفه

تواند در های اجتماعی علمی میاندازی شبکهراهمحقق سازند. 
ها یک سازمان این زمینه کارساز باشد. برای اینکه این دانشکده

 تر یادگیرنده خوبی بوده باشند.یاددهنده باشند، باید پیش

 نیاز سازمان یاددهندهیادگیرنده پیش ازمانس. 1

 های اجتماعی علمی اندازی شبکهراه. 2

ای انی حامی یاددهی و یادگیری به شیوهفرهنگ سازم توسعة
مهم است.  ،عنوان یک ارزش نمادین تلقی شودکه یادگیری به

ترین عنوان مهمز فرهنگ حامی سازمان یاددهنده بهبنده ا
های ما که باید تمام فعالیتبرم افزاری نام میزیرساخت نرم

 .انجام شودتأمین و تحقق آن  جهتدر

 و فرهنگ سازمانی حامی یاددهی وسعةت. 3
 یادگیری 

 عنوان یک ارزش نمادینیادگیری به. 4
ها با فرهنگ حامی راستایی تمام فعالیتمه. 5

 سازمان یاددهنده
همواره باید توان یادگیرندگی بر یاددهندگی غلبه داشته باشد. 

اتید اثربخش هم همین است که خصیصة ویژگی اس
 شان برتری دارد.یاددهندگیبر ها یادگیرندگی آن

 بة یادگیرندگی بر یاددهندگی اعضایغل. 6
 دانشکده

رنده برای نیل به دانشگاهی که های سازمان یادگیمؤلفه همة
 ضروری و الزم است. کامالً ،خواهد یادگیرنده شودمی

ضرورت سازمان  ،های سازمان یادگیرندهؤلفهم. 7
 یاددهنده

بدیل بین در عصر جدید یک ضرورت ی نویهاوریااز فناستفاده 
های وریا. ما در پرتو فنبرای تحقق سازمان یاددهنده است

های نو در سطح ملی و ای از اندیشهبه مجموعه توانیمجدید می
 داریم.سوی تعالی گام برپیدا کنیم و بهجهانی دست 

های جدید نیاز ضروری سازمان وریانف. 8
 یاددهنده

 های نوب اندیشهبزار کسهای جدید اوریافن. 9

 در دانشکده أثیرگذاراول از همه باید الگوهای ذهنی عناصر ت
، راستای سازمان یاددهنده حرکت کنند. با این چرخشدر

کنند و رفتارهای سازمانی استانداردهای سازمانی رشد می
 آیند.وجود میهمتناسب با انتظارات یک سازمان یاددهنده ب

رگذار ی عناصر تأثیحرکت الگوهای ذهن. 10
 راستای سازمان یاددهنده در

های حامی یاددهی و یادگیری، اساس تحقق فرهنگ و ارزش
 سازمان یاددهنده هستند.

 تحقق سازمان یاددهنده مبنایفرهنگ . 11

حامی یاددهی و یادگیری اساس های ارزش. 12
 تحقق سازمان یاددهنده

ها دانشکدههای اقتصادی برای اینکه حداقلی از حمایت
نیاز است که باید به آن توجه کرد تا کارها  ،یاددهنده شوند

  تر پیش رود.سریع
 یاددهنده ةحمایت اقتصادی نیاز دانشکد. 13

نظر گرفته های کلی که برای دانشکده درمشیها و خطسیاست
صان و مسئوالن رده باالی متخص توسط کارشناسان، ،شودمی

نیز  گذارهای قانوننهادتأثیر دارد.  بر عملکرد دانشکدهسازمان 
سیاسی های و گروهجریانات گذارند. بر عملکرد دانشکده اثر می

 گذارند.تأثیر میبر دانشکده و عملکرد آن  نیز

 های کلیمشیها و خطسیاست. 14

 گذارنهادهای قانون. 15

 های سیاسیجریانات و گروه. 16
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 محوریکدگذاری 

 هایشان،ها و تفاوتشده و شباهتی شناساییهامقولهبا بررسی دقیق وری در مرحله کدگذاری مح

گذاری کد ، در مرحلةدر پژوهش حاضر. ندهای اصلی قرار گرفتلهشده تحت مقوهای کشفمقوله

ای از نمونهشمارة دو، جدول در  .ندشناسایی شد فرعی مقولة 48و  اصلی مقولة 15محوری، 

 ست.آورده شده ا کدگذاری محوری
 

 

 گذاری محوریشده در کداساییهای شنای از مقولهنمونه -3جدول

 اصلی مقولة فرعی مقولة کدمفهوم

  رشد فرهنگ نقدپذیری در اعضا -1

 ضای فرهنگی دانشکدهاهمیت ف -2

 فرهنگ ارزشی حاکم بر دانشکده -3

 تغییر فرهنگ دانشکده به فرهنگ مشارکتی -4

 ر جامعهاهمیت عوامل فرهنگی موجود د -5

 خوانی فرهنگ دانشکده با فرهنگ حاکم بر جامعههم -6

 فرهنگ سازمانی حاکم بر یاددهی و یادگیری -7

 فرهنگ

 اجتماعی -حیط فرهنگیم

 بافت اجتماعی جامعه -1

 فضای اجتماعی مطلوب  -2

 شرایط اجتماعی جامعه  -3

 دانشکده های اجتماعی اعضایآگاهی -4

 های اجتماعیزمینه

  اعضا ةوضعیت اجتماعی خانواد -1

  اعضا ةوضعیت اقتصادی خانواد -2

 وضعیت فرهنگی خانواده -3

 اهمیت خانواده به یادگیری و یاددهی -4

 نقش اثرگذار خانواده در یاددهی و یادگیری -5

 خانواده

 پرورش وتوجه به اهداف آموزش -1

 نقش اثرگذار مدارس در یاددهی و یادگیری -2

 پرورشونی فرهنگ دانشکده با فرهنگ آموزشاخوهم -3

 نقش آموزش و پرورش در فرایند یاددهی و یادگیری -4

 پرورشوآموزش
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 گذاری محوریشده در کدهای شناساییای از مقولهنمونه -3جدولادامه 

 مقولة اصلی مقولة فرعی کدمفهوم

 هادخالت مسائل سیاسی در برنامه -1

 هازدگی در برنامه پرهیز از سیاست -2

 فضای باز سیاسی -3

 تصمیمات سیاسی کالن کشور -4

 اهمیت تحوالت سیاسی کشور -5

 های دانشکدهسیاست -6

 های سیاسیعزل و نصب -7

 نظام سیاسی

 حیط سیاسیم

 های سیاسیبندیجناح -1

 های سیاسیقدرت گروه -2

 شدن محیط دانشکدهجناحی -3

 های فشارگروه -4

 های سیاسیا و جناحهگروه -5

 جریانات سیاسی

 گذارنهادهای قانون -1

 اصالح قوانین بوروکراسی -2

 رفع موانع قانونی -3

 وضع قوانین مناسب -4

 گذاربرقراری ارتباط با نهادهای قانون -5

 قوانین و مقررات

 

 گذاری انتخابیکد

ها صورت مقوله سازی و پاالیشهگیرد که یکپارچنظریه به خود میهای پژوهش شکل زمانی یافته

سازی، یکپارچهتری را شکل دهند. در و طرح نظری بزرگکدیگر بپیوندند ها به یگیرد و مقوله

ن تکنیک برای شوند. از چندیدهندگی دارد مرتب میقدرت توضیح ها حول یک مفهوم کهمقوله

نمودار، مرتب داستان، استفاده از  توان استفاده کرد که شامل نوشتن سیرها میسازی مقولهیکپارچه

در  ، پژوهشگرهای کامپیوتری است. در پژوهش حاضرها و استفاده از برنامهو مرورکردن یادداشت

و فرعی های اصلی ها، مقولهشده از تمام مصاحبههای کشفسازی مقولهی انتخابی با یکپارچهکدگذار

مدل  به تدوین نظریه پرداخت. داستانن خط سیر نوشتاز تکنیک  گیریرا شناسایی کرد و با بهره

ا ر علوم ورزشیهای دل سازمان یاددهنده برای دانشکدهشده در این پژوهش، ممفهومی استخراج

ل مد ت آمده است. در ادامه پس از ارائةدسهای این پژوهش بهدهد که مبتنی بر یافتهنشان می

شده و کارکرد الگوی تدوین هالفهیک از مؤهر یک، به تشریح مفهومی پژوهش حاضر در شکل شمارة

 پرداخته شده است.
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بدنی و علوم ورزشیهای تربیتمدل مفهومی سازمان یاددهنده برای دانشکده - 1شکل   
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 شرایط محیطی:

محیط سیاسی  -2 های اجتماعی(؛زمینه وپرورش، فرهنگ واعی )خانواده، آموزشاجتم -محیط فرهنگی -1

های مالی و محیط اقتصادی )توان اقتصادی، هزینه -3 جریانات سیاسی و قوانین و مقررات(؛)نظام سیاسی، 

 وری اطالعات، نقش فناوری اطالعات ومحیط اطالعاتی و فناوری )دسترسی به فنا -4 مهارت نیروی کار(؛

محیطی و زیست، پیامدهای زیستمحیط زیستی )حفاظت از محیط -5رویکرد افراد به فناوری اطالعات(؛ 

 زیست(.دیدگاه افراد نسبت به محیط
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 ؛(الگوهای ذهنی شخصی، یادگیری تیمی وانداز مشترک، تسلط نگرش سیستمی، چشم)سازمان یادگیرنده  -1 

 .(های نوینوریفضای فیزیکی، تجهیزات آموزشی و فنا)افزاری های سختزیرساخت -3؛ مانیجو ساز -2
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گانة مقولة فرعی درقالب ابعاد شش 48مقولة اصلی و  15شده در شکل شمارة یک، در مدل ارائه

اعضا(، متقابل بین  اصلی )یاددهی و یادگیری مقوله(، پدیدة مدل پارادایمی شامل موجبات علی )سه

 پیامد )دو و مقوله( ای )سه مقوله(، شرایط محیطی )پنجهای زمینهویژگی راهبرد )دو مقوله(،

 دهد. را نشان می علوم ورزشیهای وی سازمان یاددهنده برای دانشکدهمقوله(، الگ

 

 گیرینتیجهبحث و 
پرداخته است.  لوم ورزشیعهای دانشکدهمدل سازمان یاددهنده برای  پژوهش حاضر به ارائة

های شده از فرایندارائه مدلو  استفاده شد الگو برای ارائة بنیادداده منظور، از روش نظریةبدین

های کیفی حاصل از مصاحبه، نتایج تحلیل داده .دست آمداری ناشی از مصاحبه با نخبگان بهکدگذ

مقولة  48مقولة اصلی و  15با  علوم ورزشیهای می سازمان یاددهنده برای دانشکدهمدل پارادای ارائة

اصلی )یاددهی و یادگیری  گانه شامل موجبات علی )سه مقوله(، پدیدةفرعی درقالب ابعاد شش

ای )سه مقوله(، شرایط محیطی )پنج مقوله( های زمینهویژگی اعضا(، راهبرد )دو مقوله(،متقابل بین 

 . مقوله( بود و پیامد )دو

نظر گرفته عنوان موجبات علی دروامل سازمانی و عوامل مدیریتی بهل فردی، ععوام ،در این الگو

است اثر  اددهی و یادگیری متقابل بین اعضااصلی که ی اند. این سه دسته عوامل بر پدیدةشده

انرژی و ها در کارکرد مدل ضروری است. عوامل فردی شامل یک از آنگذارند و توجه به نقش هرمی

های ارزشعوامل سازمانی شامل است.  ذهنیت و نگرش اعضا و اعتماد متقابل بین اعضا، افراد انگیزة

های انسانی ای و سرمایهها و الگوهای ذهنی سازمانی، ارتباطات سازمانی و رسانهسازمانی، ایده

 دةد. پدینگیرمیگیری را در برو عوامل مدیریتی، الگوی ذهنی مدیریت و قاطعیت در تصمیم هستند

ها در دانشکده حول تمام فعالیتاست.  اددهی و یادگیری متقابل بین اعضای در این مدل یاصل

در دانشکده وجود دارد. محیط  و این عمل متقابل بین تمام اعضا دنچرخیاددهی و یادگیری می

العاتی و فناوری و محیط زیستی اجتماعی، محیط سیاسی، محیط اقتصادی، محیط اط –فرهنگی 

 –اند. منظور از محیط فرهنگیایط محیطی اثرگذار بر سازمان یاددهنده شناخته شدهعنوان شربه

های اجتماعی است. محیط سیاسی به نظام پرورش، فرهنگ و زمینهوخانواده، آموزشاجتماعی، 

توان اقتصادی، محیط اقتصادی شامل سیاسی، جریانات سیاسی و قوانین و مقررات اشاره دارد. 

دسترسی به فناوری اطالعات،  محیط اطالعاتی و فناوریمهارت نیروی کار است.  های مالی وهزینه

زیستی شامل گیرد. محیطمیرا در بر نقش فناوری اطالعات و رویکرد افراد به فناوری اطالعات

است.  زیستیطی و دیدگاه افراد نسبت به محیطمحزیست، پیامدهای زیستحفاظت از محیط

گذارند. سازمان در سازمان یاددهنده تأثیر میورداشاره بر راهبردها گانه مشرایط محیطی پنج
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ای در این الگو های زمینهعنوان ویژگی، بهافزاریهای سختیادگیرنده، جو سازمانی و زیرساخت

انداز مشترک، تسلط نگرش سیستمی، چشماند. عناصر سازمان یادگیرنده، نظر گرفته شدهدر

های وریافضای فیزیکی، تجهیزات آموزشی و فنهستند.  وهای ذهنیشخصی، یادگیری تیمی و الگ

ای نیز بر های زمینهشوند. این ویژگیافزاری در این الگو محسوب میهای سخت، زیرساختنوین

عنوان راهبردهای ایجاد سازمان افزاری بهراهبردها اثر دارند. راهبردهای فکرافزاری و راهبردهای نرم

تواند به اهداف مناسب هیچ سازمانی نمین استفاده از راهبردهای دوب یاددهنده هستند.

 ،یاددهی بین اعضاای و تقویت دیدگاه قابلشده دست یابد. توانمندسازی حرفهدرنظرگرفته

یادگیری  سازی زمینةفراهمافزاری شامل نرم دهند و راهبردهایفکرافزاری را تشکیل می راهبردهای

در یادگیری متقابل، مدیریت منابع مالی، تقویت  سی مطلوب، مشارکت اعضاریزی درمتقابل، برنامه

است. تأثیر عوامل علی بر  یادگیریو فرهنگ سازمانی یاددهی  های اجتماعی علمی و توسعةشبکه

، راهبردها نیز شود. همچنینشده در مدل میارگیری راهبردهای ارائههاصلی موجب بک پدیدة

این جریان پیامدهای فردی و ای قرار دارند که های زمینهو ویژگیتأثیر شرایط محیطی تحت

رضایتمندی، افزایش سالمت روان و رشد و بالندگی  دنبال خواهد داشت.پیامدهای سازمانی را به

مدیریت علوم ورزشی به سازمان یاددهنده است و های پیامدهای فردی تبدیل دانشکده ،ایحرفه

 پیامدهای سازمانی این فرایند هستند.  جانشین پروریوری سازمانی و دانش، بهره

عنوان سازمان یاددهنده، موجبات علی شامل علوم ورزشی بههای طبق این الگو در دانشکده، بنابراین

اددهی و یادگیری متقابل بین اصلی که ی و عوامل مدیریتی بر پدیدةعوامل فردی، عوامل سازمانی 

اجتماعی،  -د. شرایط محیطی شامل محیط فرهنگیتقیم دارنتأثیر مس ،در دانشکده است اعضا

ای های زمینهمحیط سیاسی، محیط اقتصادی، محیط اطالعاتی و فناوری و محیط زیستی و ویژگی

گذارند. افزاری بر راهبردها اثر میهای سختشامل سازمان یادگیرنده، جو سازمانی و زیرساخت

عنوان راهبردهای مورداستفاده در این مدل هستند افزاری بهنرم راهبردهای فکرافزاری و راهبردهای

های علوم سازمانی مناسبی را برای دانشکده این فرایند، پیامدهای فردی و پیامدهای و نتیجة

 دنبال خواهد داشت. ورزشی به

خوان ( هم2017و همکاران ) منشادی های پژوهش دهقانحاضر با بخشی از یافته های پژوهشیافته

افزاری، راهبردهای فکرافزاری، افزاری، راهبردهای نرمهای سختهر دو پژوهش زیرساخت ت؛ زیرا،اس

محیطی، تعوامل اجتماعی، عوامل اطالعاتی و فناوری، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل زیس

 ،د. همچنینانهای سازمان یاددهنده ارائه کردهعنوان مؤلفهو مدیریت دانش را بهسازمان یادگیرنده 

زیست، پیامدهای فردی کار، دیدگاه افراد نسبت به محیط در این پژوهش به مهارت نیروی

وری سازمانی ای و پیامدهای سازمانی بهرهرضایتمندی، افزایش سالمت روان و رشد و بالندگی حرفه
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توان فته میدر تبیین این یا ها ناهمسو است.که با نتایج پژوهش آن پروری پرداخته شدو جانشین

ها عوامل مختلفی جمله دانشگاههی و یادگیری در هر سازمانی و ازگفت برای ایجاد فرهنگ یادد

 :ند ازاعبارتاین عوامل و بعضی غیرمستقیم است.  نقش دارند که نقش بعضی از این عوامل مستقیم

 که هستند اهبردهاییر که همان راهبردها د وگذارناصلی اثر می پدیدة مستقیماً بر که علی موجبات

های شرایط محیطی، شرایط عام مؤثر بر راهبردها و ویژگی شوند.تخاذ میا اصلی پدیدة به پاسخ در

ه ک هستندکار بستن راهبردها نتایج به و پیامدها، خاص مؤثر بر راهبردهاساز شرایط بستر ای وزمینه

 .انددر هر دو پژوهش استخراج شده

که ابعاد بیشتری از شرایط محیطی  واست تر موضوع بررسی شده عمیقصورت در پژوهش حاضر به

خصوص هبو زیست کار و دیدگاه افراد نسبت به محیطگذارند شامل مهارت نیروی بر راهبردها اثر می

و  وری سازمانیای، بهرهی یاددهندگی رضایتمندی، سالمت روان و بالندگی حرفهپیامدها

اعضای آن  ،شودحاکم  وقتی شرایط یاددهندگی در سازمانی زیرا،اند؛ کشف شدهپروری جانشین

تری نیز برخوردار خواهند و از روح و روان سالم شوندتوانمندتر می ،رضایت بیشتری دارند سازمان

در آن محیط آن سازمان نیز  مدیران آیندةشود و بیشتر مین وری آن سازمابهره ،همچنین .بود

همسو است ( 2008ن پژوهش با بخشی از نتایج پژوهش زارع و همکاران )ایج اینت یابند.پرورش می

 گیری، مشارکت اعضای، انرژی هیجانی، قاطعیت در تصمیمهاها، ارزشیاددهی، ایدهکه دیدگاه قابل

رهبر، سازی یادگیری متقابل، الگوی ذهنی دانشگاه، الگوی ذهنی گیری متقابل، فراهمدانشگاه در یاد

ای سازمان یاددهنده هلفهعنوان مؤیاددهی و یادگیری را به سازی ارزشطی و نهادینهزیرساخت ارتبا

 .اندنظر گرفتهدر

اجتماعی، محیط سیاسی،  -محیط فرهنگیجمله به شرایط محیطی ازحاضر در نتایج پژوهش 

سازمان ای شامل های زمینه، ویژگیمحیط اقتصادی، محیط اطالعاتی و فناوری و محیط زیستی

ریزی ای، برنامهتوانمندسازی حرفه ، راهبردهایافزاریهای سختزیرساختگیرنده، جو سازمانی و یاد

ایج که با نتاست شده  و پیامدهای فردی و پیامدهای سازمانی پرداخته درسی و مدیریت منابع مالی

توجه به با که  تبیین این یافته باید اظهار کرد درناهمسو است.  (2008زارع و همکاران ) پژوهش

باید ، تبدیل شود به سازمان یاددهنده که قصد دارد هر سازمانیهای یک سازمان یاددهنده، ویژگی

های سازمانی، انرژی افراد، قاطعیت و ذهنیت ها و ارزشدیدگاه و نگرش اعضای آن سازمان، ایده

دهی و ، ایجاد فرهنگ و محیط مناسب یاددر سازمان اعضاسازمان، مشارکت بیشتر آن مدیر 

یک سازمان  اصلی ، این عوامل شاکلةزیرا ؛را در سازمان ایجاد کندیادگیری و فضای ارتباطی مؤثر 

ها دست ه این یافتهنیز ب (2008پژوهش حاضر و زارع و همکاران )که  دهندیاددهنده را تشکیل می

ای و پیامدها نههای زمیمتفاوت، شرایط محیطی، ویژگی علت رویکردبه پژوهش حاضر دراند. یافته
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( که 2002های پژوهش تیچی و کاردول )نتایج پژوهش حاضر با یافته. اندو استخراج شدهنیز کشف 

عنوان عناصر گیری را بهو قاطعیت در تصمیمانرژی هیجانی  یاددهی،ها، دیدگاه قابلها، ارزشایده

 همسو است. ،اندنظر گرفتهاددهنده دریک سازمان یاصلی 

اجتماعی، محیط سیاسی،  -محیط فرهنگیجمله ر پژوهش حاضر به شرایط محیطی ازد ،همچنین

سازمان ای شامل های زمینه، ویژگیمحیط اقتصادی، محیط اطالعاتی و فناوری و محیط زیستی

راهبردهای فکرافزاری و راهبردها شامل ، افزاریهای سختسازمانی و زیرساختیادگیرنده، جو 

است که با نتایج پژوهش  پیامدهای فردی و پیامدهای سازمانی توجه شدهو  افزاریهای نرمراهبرد

در تبیین این یافته باید گفت پنج ویژگی سازمان یاددهنده ناهمسو است. ( 2008زارع و همکاران )

 ها پرداخته شدهو در پژوهش حاضر نیز به آن اند( آورده شده2002که در مدل تیچی و کاردول )

شدن دارد باید ست و هر سازمانی که قصد یاددهندهسازمان یاددهنده انج ستون هر عنوان پبه، است

با توجه به شرایط  ،در این پژوهش یاددهنده نیست. صورتاین پنج مؤلفه را دارا باشد؛ درغیراین

های دیگری دارد، مؤلفه حاضر ای که پژوهشرویکرد زمینه ،متفاوت فرهنگی کشور ایران و همچنین

های محیطی، ویژگیاصلی، راهبردها، شرایط  شده شامل موجبات علی، پدیدةرهای ذکر مؤلفهعالوه ب

                                                                                                                                        .اندای و پیامدها استخراج شدهزمینه

علوم های نتایج پژوهش حاضر نشانگر این است که مدل سازمان یاددهنده برای دانشکده ،کلیورطبه

ای، راهبردها و پیامدها های زمینهاصلی، شرایط محیطی، ویژگی از عوامل علی، پدیدة ورزشی

وامل سازمانی و عوامل مدیریتی هستند که تشکیل شده است. عوامل علی شامل عوامل فردی، ع

اصلی در  عنوان پدیدةاددهی و یادگیری متقابل بین اعضا بهگذارند. یاصلی اثر می  بر پدیدةمستقیماً

ماعی، محیط سیاسی، محیط اجت -شرایط محیطی شامل محیط فرهنگیاین الگو معرفی شده است. 

ای شامل سازمان های زمینهمحیط اطالعاتی و فناوری و محیط زیستی و ویژگیاقتصادی، 

ثیر قرار تأرا تحت که کارکرد راهبردها افزاری هستندهای سختجو سازمانی و زیرساختیادگیرنده، 

با که  افزاری هستندهای نرمهای فکرافزاری و راهبردراهبردهای مورداستفاده شامل راهبرددهند. می

در را سایر عناصر، پیامدهای فردی و پیامدهای سازمانی نقش توجه به و ها آناز مناسب  گیریبهره

  د داشت.ندنبال خواهبهسازمان یاددهنده  عنوانبه علوم ورزشیهای انشکدهد

، شدهالگوی ارائهاز  گرفتنالهامکند تا با کمک می علوم ورزشیهای دانشکدهمدیران به  حاضر مدل

های مناسب تبدیل دو راهبرای های زمینهویژگی، اصلی، شرایط محیطی عوامل علی، پدیدةبه 

و از این طریق  ارتباط بین این عناصر آگاهی یابندبه سازمان یاددهنده و  علوم ورزشی هایهانشکدد

پیامدهای  که این امر نهادینه کنندنظر تحت یهادانشکدهفرهنگ یاددهی و یادگیری را در بتوانند 

در عصر  هاو به پایداری آن خواهد داشت همراهبه هاانشکدهدفردی و سازمانی مفیدی را برای آن 
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 علوم ورزشیهای کارگیری این مدل در دانشکدههبا ب ،همچنین تحوالت عظیم کمک خواهد کرد.

 اعضای گیری بین تمامیاددهی و یاد تقویت نگرش ان امیدوار بود که تحول شگرفی درزمینةتومی

به  زشیعلوم ورهای مدیران دانشکدهکه شود پیشنهاد می ،اینبنابر ها ایجاد شود؛این دانشکده

های ، تشکیل تیمو یادگیری بین اعضا یاددهی فرهنگجهت تقویت های آموزشی دربرگزاری دوره

 با هدفها ناسب در دانشکدهپردازی می و تدارک نظام ایدهیادگیری، برقراری نظام مدیریت مشارکت

 اهتمام ورزند.تسهیل در روند تبدیل به یک سازمان یاددهنده 
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Abstract 

Learning and learning together among all members is a key pillar of teaching 

organizations. The purpose of this study was to present a teaching organization 

model for physical education and sports sciences faculties that was carried out 

using systematic theory of foundation data theory. The participants in the present 

study were experts and clear-sighted persons in the field of teaching organization, 

working in physical education and sports sciences faculties. Twenty-two of them 

were selected as theoretical sampling for deep and exploratory interviews and 

interviews continued until theoretical saturation stage. The credibility of the 

findings was determined by the members' matching methods, peer reviews and 

trial interviews. For data analysis, open, axial and selective coding was used. The 

results indicate that 467 initial conceptual propositions with 15 main categories 

and 48 sub categories in the form of six dimensions of the paradigmatic model 

including: causal factors (3 categories); the main phenomenon (mutual teaching 

and learning between members); strategy (2 categories); the underlying features 

(3 categories); environmental conditions (5 categories); outcomes (2 categories) 

were identified. The integration of the categories based on the existing 

relationships between them around the mutual teaching and learning forms a 

paradigmatic model that reflects the pattern of the teaching organization for 

physical education and sports sciences faculties. 
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