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 پرورشآموزش ورنده دريادگيجاد سازماني ايهانهي زميبررس
شهر سمنان

∗يدختين بياكبر اميعل

∗∗يثميا ميثر

دهيچك
جاد سـازمان  ي ا يهانهي زم ي است كه هدف آن بررس     يشيماي پ يفي توص  پژوهش كيپژوهش حاضر   

 كاركنـان آمـوزش و   يهي شامل كليجامعه آمار. رنده در آموزش و پرورش شهر سمنان بوده است    يادگي
 نفـر بـه   313 و مورگـان   يجدول كرجـس  بوده كه با استفاده از      فر   ن 1715به تعداد   پرورش شهر سمنان    

و دو چـك 89/0 كرونبـاخ   يب آلفـا  يك پرسشنامه محقق ساخته بـا ضـر       ي.عنوان نمونه انتخاب شدند   
، درصـد،   يفراوان (يفيها از آمار توص   ل داده يه و تحل  يجهت تجز . اندن پژوهش استفاده شده   يست در ا  يل

ن يـ ل ايـ ه و تحليـ د و از تجزياستفاده گرد) يل عاملي و تحل  tآزمون   (يتنباطو آمار اس  ) جدول و نمودار  
رنـده از نظـر     يادگي سـازمان  يهـا يژگـ ي از و  ي كاركنـان از لحـاظ برخـوردار       -1: ديـ حاصل گرد جينتا
تفكـر  ( قرار دارند، اما از نظر       يت مطلوب يدر وضع ) يذهني و الگوها  يميتيريادگي،  يفرديهاتيقابل(
يپـرورش بـرا   آمـوزش و -2.باشـند ي برخوردار نميت مطلوبياز وضع)  مشترك ي دورنما  و يستميس

يهـا رسـاخت ياما از ز، باشدي مناسب مي فرهنگيهارساختي زيرنده دارايادگيل شدن به سازمان يتبد
يادگيرنـده از  پـرورش بـراي تبـديل شـدن بـه سـازمان       آموزش و -3.ستي مناسب برخوردار ن   يكيزيف

. آموزشي مناسب برخوردار نيستامكانات

،يستميـ س تفكـر  ،يمـ ي ت يريادگ يـ  ،ي فـرد  يهـا تيـ قابل،رنـده يادگي سازمان :يدي كل يهاواژه

.يآموزش امكانات،يسازمان فرهنگ، مشتركيدورنما،ي ذهنيالگوها

a_ aminbeidokhti@yahoo.com)نويسنده مسئول( عضو هيات علمي دانشگاه سمنان ∗
yahoo.com                     hila maysami@كارشناس ارشد مديريت آموزشي∗∗
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مقدمه

 و  است كه در قرن گذشته در مفهـوم   ي تحوالت ير طوالن يرنده، ادامه مس  يادگيظهور سازمان 

ن ين و سـودآورتر   يامـروزه ارزشـمندتر   . وسته است يت به وقوع پ   يريابعاد مختلف سازمان و مد    

. كاركنان اسـت يافته در رفتارها و عملكردهايشرو، دانش و تخصص تبلور     ي پ يهامنبع سازمان 

يك فلسفه تمـام و كمـال بـرا        ي است با    يرنده، سازمان يادگيازمانس) 89ص،1380،  يقهرمان(

ن مفهـوم   يت؛ بنـابرا  يـ قطععـدم  و يدگيچيرات، پ يي به تغ  ييها و پاسخگو  العمل عكس ينيبشيپ

ط سـازمان  يت متداول محـ ي و عدم قطعيدگيچيش پي با افزا  ييندهيطور فزا ه  رنده ب يادگيسازمان

ص درسـت اشـتباهات، از      يرنده با تـشخ   يادگي سازمان ه دگاس معتقد است كه    يآر. مربوط است 

. ديـ آيد مـ  يـ  مناسـب پد   يسازمانه فرهنگ ي در سا  يين فضا يرد؛ چن يگيدرس م نده  ي آ يآنها برا 

 در سـازمان قابـل   ين فرهنگـ  ي را مـستوجب عقوبـت ندانـد و چنـ          ي كه اشتباهات كار   يفرهنگ

 گوناگون  يهاد تحوالت در حوزه   يترديب) 27-28ص،  1385،  ياخوان و جعفر  . (وصول است 

 بوجـود  ي نظـام آموزشـ  ي را بـرا ييهـا و چالشل ي، مساي و فرهنگ  ياسي، س ي، اجتماع ياقتصاد

ر در ييـ تغ. از اسـت يـ  ن يآموزشـ  در نظـام   ييهايآور مواجهه شدن با آنها، به نو      يآورد كه برا  يم

يريادگييشناس، تحول در روانيده دهكده جهان ي ا يريگ نظام ارتباطات، شكل    و ياقتصاد جهان 

، در يآموزشـ نظـام .  دارنـد يآموزش در نظامييها داللتيت، همه به نوع   يم و ترب  يو فلسفه تعل  

د را يـ  جديد الگوهـا يـ  خـود، با يديـ  كليهـا تيـ  مامور يو اجرا  مؤثر    نقش يفاي ا يتكاپو برا 

ص،1385، يحـسن ( الزم را ندارنـد  يي كند كه تجربه نشان داده است، كارا  يين الگوها يگزيجا

.)183-195 ص ،1في و لي يو،ليو؛153

شود كه رسالت آمـوزش و پـرورش    ي م يپرورش از آنجا ناش   وضرورت توجه به آموزش     

را يـ  اسـت، ز   ي اجتماع يهاگر سازمان يتر از د  ياتيتر و ح   و تطابق حساس   ي سازگار ينهيدر زم 

فـه  ي داشـته باشـد، وظ  ي جامعه پاسخگو بوده، با آن سـازگار يهاازيد نسبت به ن  ي كه با  يدر حال 

ت آمـوزش و    يـ داست كـه موفق   يپ. ز بر عهده دارد   يا ن ر و تحول ر   ييجاد تغ ي و ا  يسازنهيعمده زم 

ر و تحـول در     يي تغ يسازنهين زم يرامون و همچن  يط پ ي و تطابق با مح    ينه سازگار يپرورش در زم  

ـ  به آن دارد كه نظام آموزش و پرورش خـود از پو    يجامعه، بستگ   الزم برخـوردار باشـد و   يياي

1- Liao, Fei, & Liu
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.)13ص،  1379،  يپرداختچـ (رديـ گوسـته در آن صـورت     يرات و اصالحات الزم بطـور پ      ييتغ

 كـه در يك كمپـان يـ نـد در   يك فرا يرنده را به عنوان     يادگيك سازمان ي) 1963(رت و مارچ    يكا

ـ آنهـا مـشاهده كردنـد كـه     . ف كردنديرد، توصيگياد ميطش يجه عمل متقابل با مح   ينت يريادگي

يط كـار  يزمان با محـ    كنش متقابل سا   ي، اعمال فرد را برا    يند چرخش يك فرا يسازمان به عنوان  

.)937ص،  1،2003جـونز و رابرتـز    دوبينـسكي، چـانكو، ،اليـرنس نقـل در    (كنـد   ي مـ  يرهبر

داند كه در طول    ي م يك موجود يرنده را به عنوان     يادگي سازمان كي)80، ص   1993(2نيگارو

 دانـش و   ي اثربخـش  يدهـد، بـرا   يآورد و انتقال م   يدست م ه  ابد، دانش را ب   يي مهارت م  يزندگ

سـازمان معتقـد اسـت     ) 19، ص   1993 (3داجـسون .دهـد ير مـ  ييـ را تغ د، رفتـارش  ينش جد يب

ي سـازمان يريادگيـ يهـا بـه ارتقـا   يجاد ساختارها و اسـتراتژ  ي است كه با ا    يرنده، سازمان يادگي

.كنديكمك م

ييـ ش را به گونـه    ي اعضا يريادگيداند كه   ي سازمان م  يرنده را نوع  يادگي، سازمان 41زمنيها

ت يـ ط و مزي بهتـر بـا محـ   ييسـو ، هميي، كاراير نوآوري، نظيج ارزشمند يآورد كه نتا  يراهم م ف

 اسـت   يرنده، سازمان يادگيازمانس.)27ص،1386،  ييشها(آورد  يدار را به ارمغان م    ي پا يرقابت

ش يت خـود را افـزا  يـ مـداوم ظرف  به صـورت  ي و گروهي سطوح فرديكه در آن افراد در تمام 

ـ  يهدا(ابند  يول آن هستند، دست     ئ كه مس  يه اهداف دهند تا ب  يم ل يـ بـه دل .)6 ص،2000ن، يت ب

ك سـازمان يل آن به ي تبديرات در آموزش و پرورش و تالش براييجاد تغياد ا يار ز يت بس ياهم

شـود كـه   ي مـ يا ناشـ جـ ن امر از آنيت توجه به ا ياند، اهم رنده، پژوهشگران به آن پرداخته    يادگي

ـ        ييجاد تغ ي است كه ا   ين سازمان يتريآموزش و پرورش اساس    ر يثأر در آن آحاد جامعه را تحت ت

ق اجزا بـا    يوند عم يجاد ارتباط و پ   يرنده، باعث ا  يادگيك سازمان يل شدن آن به     يقرار داده و تبد   

يجاد، كسب و انتقال دانش و اصالح رفتار افراد بـرا          ين سازمان در ا   يگر شده و با تالش ا     يكدي

از . افـت ي آن ارتقا خواهـد يزان هوش سازمان افزون و بهروريد، ميجدنشيانعكاس دانش و ب   

 در  ين سـازمان  يك چنـ  يـ ي الزم برا  يهانهين است كه زم   يازمند ا ين امور ن  ي ا يگر تمام ي د يطرف

.آموزش و پرورش فراهم باشد

1- Lawrence, Chonko, Dubinsky, Jones, & Roberts
2-  Garvin
3- Dodgson
4- Hisman
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 تحقيقيپيشينه

ت، يريمــدات ســازمان و يــز در ادبيــ جنجــال برانگيهــا از واژهيكــيرنــده، يادگيســازمان

ده سـازمان يـ ل توجـه بـه ا  يـ  از داليكـ يد بتوان ي است، شايانسانيروي و توسعه نيشناسروان

 مجـدد   ي و مهندسـ   TQM)(1ت جـامع    يـ فيت ك يريل مـد  ي از قب  يميرنده را توجه به مفاه    يادگي

2نيبـارگو .  كردنـد ياديـ ده كمـك ز يـ ن ايـ جاد ايد و به اي مطرح گرد  1980دانست كه در دهه     

هـا،   بـا بحـران    ييارويـ  رو يت محدودشـان بـرا    يـ ل ظرف يها به دل  د بود كه سازمان   معتق) 1995(

ـ  ا.شده است تأكيد ي فرديريادگيات رشد و آموزش بر رشد و ير هستند و در ادب   يپذبيآس ده ي

ه يـ ش دارد و ارا   ي گـرا  يسـازمان ر نگرش در جهت رشد و توسعه      ييك تغ يرنده به   يادگيسازمان

، ، سـيادت و شـائمي برزكـي       دايـ هونقل در   ( است ي جمع يريادگيير نگرش به سو   ييكننده تغ 

سازماني اسـت كـه در آن سـطح،         يادگيرنده باالترين سطح يادگيري   سازمان.)120ص،  1386

ـ                    ه سازمان توانايي ايجاد تغييرات دروني و مداوم را از طريق بهبود و مـشاركت تمـامي اعـضا ب

يادگيرنـده را   سازمان  4 ماراكورات .)9 ص ،2003،  3يزاكتاراوغلو و كوتان  باير  (است  دست آورده 

گيـرد و بـا هـدف موفقيـت مجموعـه       ميداند كه با قدرت و به صورت جمعي ياد       سازماني مي 

ت و  يري، مـد  يآورتر اطالعات را جمـع     مطلوب ييابد تا بتواند به گونه    يير م ييمدام تغ سازماني  

.)19 ص،1996ت، اماركور(استفاده كند

يادگيرنده، سازماني است كه به عنـوان يـك كـل و يـك مجموعـه هماهنـگ يـاد                    سازمان

ت يريتر سنگه استاد دانشكده مد    يپ.)145ص،1382،يمهرباناحمدي  (رودگيرد و پيش مي   مي

بـه عنـوان   رنـده را   يادگي سازمان ،يستميكرد تفكر س  يبا رو  ماساچوست   ي تكنولوژ يتويدر انست 

ز يـ ن» يدكننـدگ يتول «يي است، بلكه توانـا يريپذت انطباقي قابليا دارا كه نه تنه  دانديميسازمان

در، يـ  و جاو  يزينـژاد پـار   نرايا (.ن است يگزي جا ي آت يهاريجاد مس يدارد كه عبارت از مهارت ا     

.د دارا باشـد   يـ رنده با يادگيك سازمان يكند كه   ي م يپنج نظام را معرف   او  )14-20صص،1384

ن اصـول مـورد   يـ ن پژوهش، ا  ي كشورمان، در ا   يهادگاه با سازمان  ين د يشتر ا يل مناسبت ب  يدلبه

.انداستفاده قرار گرفته

1- Total Quality Management
2- Burgoyune
3- Bayraktaroglu & kutaniz
4- MarQuardt
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رندهيادگيجاد سازماني ايهانهيزم

هـاي گونـاگون بـشري      عصر حاضر، عصر تحوالت و تغييرات پيوسته و سـريع در حـوزه            

پـرورش بـراي   در نظام آموزش و پرورش دارد و آمـوزش و  اين تحوالت پيامدهايي نيز   . است

رييـ  و تغ  يازمنـد نـوآور   يآنهـا، ن  هاي برآمده از  ها و مواجهه با چالش    هماهنگي با اين دگرگوني   

ش ي افـزا ي انسان با چنان آهنگ تنـد ي و فرهنگ  ي، صنعت ي، فن شناخت  ي علم يهاشرفتيپ. است

از ياريه است كـه بـس  ين پايابر. ستي ني از آموختن در سراسر زندگ     يزي را گر  يابد كه و  ييم

از درون آن ) رنـده يجامعـه فراگ  (رود كـه    ي م ييدانشمندان را گمان بر آن است كه جهان به سو         

 الزم  ي مـا از آمـادگ     يهـا لذا ضرورت دارد كه سازمان    .)85ص،1379طوسي،   (آورديسر برم 

اين اساس مـا در ايـن پـژوهش       بر.رنده برخوردار باشند  يادگيك سازمان يل شدن به    ي تبد يبرا

يادگيرنده در آموزش و پرورش به عنوان فراگيرترين سازمان   هاي ايجاد سازمان  ي زمينه به بررس 

ي اهـ آمادگي و موانـع و محـدوديت  ان زمي تا ضمن بررسي ايمدر نظام اداري كشورمان پرداخته    

ج پژوهش گام مهمي در جهت بهبود و پويايى آموزش و پرورش    يآن، با در اختيار قرار دادن نتا      

 در اثربخشي و ارتقاي عملكرد آمـوزش و پـرورش كـشور بـه عنـوان يـك سـازمان          برداشته و 

 ديدگاههاي كاركنان نسبت به اصول سازمان      -الف: ها عبارتند از   زمينه ينا. باشد مؤثر   يادگيرنده

. امكانات- ج،)فرهنگي و فيزيكي(ها زيرساخت- ب،يادگيرنده

رندهيادگياصول سازمان-الف

 آن فـرد بـه      ي كه ط  ي عبارت است از نگاه    ي شخص يهاتي تسلط و قابل   :ي فرد يهاتيقابل

 و توان خود را ي انرژ ،دينمايتر م قيتر و عم   خود را روشن   ي شخص يدگاههايصورت مستمر د  

ت را منصفانه و    يالخره آن كه واقع   ادهد و ب  ي خود را گسترش م    ي صبر و بردبار   ،كنديمتمركز م 

.)49 ص،1379،يفه سلطانيل و خيروانيش(دابييغرض در ميب

بـا تمـام    يرا تقر يـ دهنـد، ز  يل مـ  ي سـازمان را تـشك     ي اصـل  يهاها هسته ميت: يمي ت يريادگي

ل شـده   ي تـشك  يرنده از افراد  يادگيم  يك ت ي.شوديها اتخاذ م  مين ت يمات مهم سازمان در ا    يتصم

 در شفاف ي افراد سعم است وي آرمان ت يم در راستا  ي افراد ت  يهاكنند، آرمان يكه خالقانه فكر م   

.)61 ص،1379، ي حقي و پوراصغريتصور( خود دارندي ذهنيهاكردن مدل

ستم يـ ك سيـ  اسـت كـه رفتـار    يديـ ت درك ارتباطات و تعـامالت كل    يقابل: يستميتفكر س 
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و ران  يدن كل را در مد    يت د يسازد و قادر است تا ظرف     يثر م أطول زمان از خود مت    ده را در  يچيپ

.)37 ص،1380روز بهانه،  (وردبوجودآكاركنان 

 و حك شده در ذهن      ي در واقع عبارت از مفروضات اساس      ي ذهن يهامدل: ي ذهن يهامدل

 ماست كه   ي و عموم  ي كل يها تصور و برداشت   يا حت ييعمومگر اعتقادات   يبه عبارت د  . است

. گذارديز بر افعال و اقداماتمان اثر ميبر درك و فهم ما از جهان و ن

زماني كه . اي كه سازمان به دنبال آن استظرفيت ايجاد يك تصوير از آينده    : شتركآرمان م 

ن كـه از  يـ رند، نه بخاطر ا   يگيمكنند و فرا  يداشته باشد، افراد تالش م    يك تصوير واقعي وجود   

، يروانيشـ (خواهنـد ين كـه خـود مـ      يـ ن كنند، بلكه بخـاطر ا     يشان خواسته شده است كه چن     يا

.)49-50، 1379،يسلطان

هارساختيز-ب

 اسـت كـه توسـعه و        ي فرهنگـ  يهـا  جنبه ،يريادگيي از سازوكارها  يكي: فرهنگ سازماني 

ر ي نظ ينظران معروف ن موضوع توسط صاحب   يا. كنديل م يرنده را تسه  يادگيك سازمان يد  يتجد

ـ ي و حـس يفان(گرفت مورد نقد و طرح قرار   ...  و يام اوش يلين، و يس، ادگارشار يوارن بن  ژاد، ن ن

، باورهـا و مفروضـات      ي اساسـ  يهـا  عبارت اسـت از ارزش     يفرهنگ سازمان .)38 ص ،1381

ـ  ين پ ي مب يها و نمادها  ن ارزش يت گرفته از ا   أ نش ي رفتار يموجود در سازمان و الگوها     ن يوند ب

.)27 ص،1997، 1سونيدن( سازمان يها، مفروضات و رفتار اعضان ارزشيا

 كار كه افراد    يا فضا ييط ماد يگر مح يا به عبارت د   يل  يساختمان و وسا  : فضاهاي آموزشي 

 از اجـزاء    يكـ يكننـد در واقـع      يت مـ  يـ  در آن فعال   يررسمي و سازمان غ   ي، سازمان رسم  يانسان

تواننـد  ي نمـ  يع امـروز  ي وس يها، سازمان يكلبطور. دهديل م يستم تشك يسازمان را در قالب س    

.)116 ص،1382صادق پور، (دهندبه كار خود ادامه يل بدون ساختمان و وسا

باشد كه باعـث افـزايش آگـاهي از    ها و وسايلي مي شامل كليه ابزارها، رسانه    :امكانات-ج

كـامپيوتر، اينترنـت و وسـايل چنـد         (قـسمت عمـده     . شـود محيط اطراف مـي   دانش و تغييرات  

العـات بـه     اط يفنـاور . باشـند اطالعـات مـي   آوريآوردهاي فن رهاين امكانات ...) ي و   يرسانه

ي تجـار يهاشركتي اجتماعي نهادهايد تماميترديسرعت در حال رشد و گسترش است و ب 

1- Denison
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 صص ،1385،  نيلي و   ، صافي نصر (دهدير خود قرار م   يثأ تحت ت  عاًي را سر  ي دولت يهاو سازمان 

 اعتقاد دارنـد  ييانهيت و علوم رايم و تربينظران امور تعل از صاحبياريامروزه بس .)225-223

 و لزوم   يالملنيط و فرهنگ جامعه ب    ي اطالعات و ارتباطات در مح     يكه با توجه به توسعه فناور     

شرفته و جوامـع رو  ي پي صنعتي كشورهاي در مراكز آموزش ين فناور ي با آهنگ رشد ا    يهماهنگ

ي اطالعـات در نظـام رسـم       ي برنامـه توسـعه فنـاور      ي و اجرا  آموزش،ميه و تنظ  يبه توسعه، ته  

 است  ي عاجل و ضرور   ي اقدام  به عنوان مهمترين ابزار كمك آموزشي      ش كشور آموزش و پرور  

هــا بــه يــك  بــا توجــه بــه ايــن كــه بــراي تبــديل شــدن ســازمان .)223 ص،1381ربهــا، يم(

يادگيرنده و پويا عالوه بر تدوين چارچوب نظري بايد همه عواملي را كه در اين مـسير                 سازمان

يادگيرنـده  هـا بـه يـك سـازمان     تبديل شـدن سـازمان  نقش داشته، باعث تسهيل سازي در روند  

هـا بـه   شود در نظر گرفت، مدل مفهومي براي بررسي ميـزان فـراهم بـودن عوامـل و زمينـه             مي

. استزير قابل ترسيمنمودار صورت 

هاي ايجادزمينه
سازمان

يادگيرنده

هاي برخورداري از مولفه
يادگيرندهسازمان

زيرساخت

امكانات

آرمان مشترك

تيمييادگيري

تفكرسيستمي

ذهنيالگوهاي

فرديقابليت

فيزيكي

متغير چگونه 
اداره كردن

غير چگونه مت
رفتار كردن

فرهنگي

رايانه و اينتزنت

نرم افزار

آموزش

نشريات و مجالت

تخصص
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هدف تحقيق

 يادگيرنـده در آمـوزش و       جـاد سـازمان   هـاي اي  بررسـي زمينـه   اصلي تحقيق حاضر،    هدف  

. پرورش شهر سمنان بوده است

هاي تحقيقفرضيه

يادگيرنـده از   كاركنان براي تبـديل شـدن آمـوزش و پـرورش بـه يـك سـازمان                : 1فرضيه

برخوردار هستند) از نظر پيتر سنگه(هاي الزم ويژگي

هـاي  نده از زيرساخت  يادگيرآموزش و پرورش براي تبديل شدن به يك سازمان        : 2فرضيه

.فرهنگي مناسب برخوردار است

ــيه ــازمان    : 3فرض ــك س ــه ي ــدن ب ــديل ش ــراي تب ــرورش ب ــوزش و پ ــده از آم يادگيرن

.فيزيكي مناسب برخوردار استهايزيرساخت

يادگيرنـده از امكانـات   آموزش و پرورش بـراي تبـديل شـدن بـه يـك سـازمان             : 4فرضيه

.آموزشي مناسب برخوردار است

سي تحقيقشناروش

تحقيقروش 

اهداف مورد نظر، يـك پـژوهش توصـيفي پيمايـشي           پژوهش حاضر با توجه به موضوع و      

.است

گيريجامعه و روش نمونه

جامعه آماري اين پژوهش كليه كاركنان رسمي و پيماني آموزش و پرورش شهر سمنان در               

آمـاري زيـاد و امكـان      از آنجا كه حجم جامعـه       .بودند نفر   1715 بالغ بر  86-87سال تحصيلي   

ـ   . دسترسي به تمام افراد جامعه براي پژوهشگران ميسر نبوده اسـت          دسـت آوردن  ه لـذا بـراي ب

 نفـر از    313بـر اسـاس ايـن جـدول         . نمونه كاركنان از جدول كرجسي و مورگان استفاده شـد         

مونـه  ي، نيـ گيري طبقـه كاركنان به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس با استفاده از روش نمونه      

.آماري با استفاده از اختصاص متناسب محاسبه شد
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آوري اطالعاتابزار جمع

هاي فرهنگي از   يادگيرنده و زيرساخت  سازمانهاي   مؤلفه گيريدر اين پژوهش براي اندازه    

ضريب پايايي به دسـت    . باشد گويه مي  38پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است كه داراي         

.باشدمي89/0آمده براي پرسشنامه

هاروش تحليل داده

و آمـار  ) ، درصد، جـدول و نمـودار      يفراوان (يفيها از آمار توص   ل داده يه و تحل  يجهت تجز 

يهـا يژگـ ي و ي جهـت بررسـ    ينبنـابرا .ديـ اسـتفاده گرد  ) يل عـامل  يـ  و تحل  tآزمون   (ياستنباط

 بـا    شـده  ، اطالعـات حاصـل    ي و امكانات آموزشـ    يكيزي ف يهارساختيك كاركنان، ز  يدموكراف

 كاركنـان   يدگاههاي د ي بررس ي و برا  .ل قرار گرفتند  يه و تحل  ي مورد تجز  يفياستفاده از آمار توص   

 و tآزمـون   (ي از آمار استنباطي فرهنگ يهارساختيرنده و ز  يادگي سازمان يهايژگينسبت به و  

 درون هـا در  گويـه ،t آزمـون    يب كه پس از اجرا    ين ترت يبه ا . استفاده شده است   )يل عامل يتحل

.اندشدهبنديرتبه) KMO Test(ا يت بارتلت يآزمون كرواز با استفاده لفه ؤهر م

الكين و بارتلت- مري - آزمون كايسر. 1جدول 

 الكين– مري -مقدار آماره مطلوب، كايسر
كاي اسكوئر.آزمون بارتلت اپروكس

درجه كرويت
داريسطح معني

705/0
625/279

10
000/0

 مناسـبت اجـراي تحليـل عـاملي را          )=000/0Sig(داري   و سطح معني   705/0مقدار آماره   

.دهدنشان مي

تحقيقيهاافتهي

 مـورد   يلـ ي و تحل  يفي پـژوهش در دو بخـش توصـ        ي ابزارهـا  ي حاصل از اجـرا    هايهجينت

:باشد كه به شرح زير مي قرار گرفتند،يبررس
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يادگيرنـده از   سـازمان كاركنان براي تبـديل شـدن آمـوزش و پـرورش بـه يـك                : 1فرضيه

هــاي  مؤلفــه بــراي كــلtآزمــون .برخــوردار هــستند) نظــر پيتــر ســنگهاز(هــاي الزم ويژگــي

با احتمـال صـفر   ) ≥5/2H0: µ (نشان داد كه فرض صفريريادگيرنده به شرح جدول زسازمان

هاي گيرنده از ويژگيياددار و كاركنان براي تبديل شدن آموزش و پرورش به يك سازمان      معني

.برخوردار هستند) ازنظر پيتر سنگه(الزم 

يادگيرندهسازمانهاي  مؤلفه برايt آزمون . 2جدول

tآزمون هاشاخص
الؤس

داريسطح معنيمقدار آمارهانحراف معيارميانگين

74/234/07/120يادگيرندههاي سازمانلفهؤم

دورنمـاي «هـا   مؤلفـه ان داد كـه در بـين   حاصل از اجراي تحليل عاملي نيـز نـش     هايهنتيج

3/18سـهم   بـا » هـاي فـردي   قابليـت «درصدي باالترين درجه اهميت و      2/21با سهم   » مشترك

.كمترين درجه اهميت را داراستدرصد

داري صـفر و     بـا سـطح معنـي      هـا  مؤلفـه  يك از  اجرا شده بطور جداگانه براي هر      tآزمون  

هاي فردي، يادگيري تيمـي و الگوهـاي   قابليت(لفهؤ سه م ميانگين باالتر از ميانگين مفروض در     

ايـن  دار است و كاركنان از با احتمال صفر معني) ≥5/2H0: µ (نشان داد كه فرض صفر) ذهني

يادگيرنـده در حـد مطلـوب      سه ويژگي براي تبديل شدن آموزش و پرورش بـه يـك سـازمان             

 و دورنمـاي    067/0داري   سـطح معنـي     و 45/2اما تفكر سيستمي با ميـانگين       . برخوردار هستند 

 نشان داد كه كاركنان در حد مطلوب از اين          164/0داري   و سطح معني   54/2مشترك با ميانگين    

. باشنددو ويژگي برخوردار نمي

هاي داراي باالترين درجه اهميـت را   حاصل از اجراي آزمون تحليل عاملي گويه       هايهنتيج

:هـاي فـردي  تيـ  قابل -1. ه شرح زير مشخص كرده اسـت      بها   مؤلفه يكدر تشكيل ساختار هر   

 همكاري با ديگر همكـاران بـا        :يادگيري تيمي -2.)3/28(با سهم تالش در جهت رفع خطاها    

:الگوهـاي ذهنـي   -4.)2/25(هماهنگي ميان واحدها با سهم    :  تفكر سيستمي  -3.)6/27(سهم  

هـا در سـازمان بـا سـهم     نقـش  همـسويي  :دورنمـاي مـشترك   -5. )7/26(نقد عملكرد با سهم   

)6/25(.
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هاي مختلف پرسشنامه بخشt آزمون . 3جدول 

tآزمون هاشاخص
داريسطح معنيمقدار آمارهانحراف معيارميانگين

98/244/0190هاي فرديقابليت
88/244/02/170يادگيري تيمي
067/0-45/247/084/1تفكر سيستمي
82/243/09/120الگوهاي ذهني

54/251/04/1164/0دورنماي مشترك
70/241/05/80هاي فرهنگيزيرساخت

هاي يادگيرنده از زيرساخت  آموزش و پرورش براي تبديل شدن به يك سازمان        : 2فرضيه

هـاي   بـراي زيرسـاخت  t حاصل از اجـراي آزمـون     هايه نتيج .فرهنگي مناسب برخوردار است   

دار  با احتمال صفر معنـي )≥ 5/2H0: µ (ل زير نشان داد كه فرض صفرفرهنگي به شرح جدو

هـاي فرهنگـي   يادگيرنده داراي زيرسـاخت آموزش و پرورش براي تبديل شدن به يك سازمان     

. مناسب است

هاي فرهنگيساخت براي زيرt آزمون . 4جدول

tآزمون هاشاخص
سوال فرعي

داريسطح معنيمقدار آمارهمعيارانحرافميانگين

7/241/05/80هاي فرهنگيساختزير

 مـشاركت در    يفـراهم شـدن زمينـه     كـه نيـز نـشان داد      آزمـون تحليـل عـاملي     هايهنتيج

هـاي  هاي زيرسـاخت گويهباالترين درجه اهميت را در بين   )4/10 (با سهم هاي سازمان فعاليت

.باشددارا ميفرهنگي

ــيه ــازمان    : 3فرض ــك س ــه ي ــدن ب ــديل ش ــراي تب ــرورش ب ــوزش و پ ــده از آم يادگيرن

ال كـه   ؤ نتايج حاصل از تحليل و بررسي اين س        .فيزيكي مناسب برخوردار است   هايزيرساخت

) 55/0(درصدي كه كمتر از متوسـط طيـف  33 شاخص به دست آمده با ميانگين      14از سنجش 

دهد كه آموزش و پرورش داراي فضاي       ن مي طور كه نمودار زير آمده است نشا      باشد، همان مي

.باشد مناسب نميفيزيكي
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مدارس آزمايشگاه كارگاه

سمعي-
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پزوهشي
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يادگيرنـده از امكانـات   آموزش و پرورش بـراي تبـديل شـدن بـه يـك سـازمان            : 4فرضيه

ال كه از سنجش    ؤ حاصل از تحليل و بررسي اين س       هايه نتيج .آموزشي مناسب برخوردار است   

درصـدي كـه كمتـر از متوسـط     33آمده با ميانگين دسته  ليست، ب كمك چك  شاخص به    15

دهد كـه آمـوزش و پـرورش        طور كه در نمودار زير آمده است، نشان مي        باشد، همان طيف مي 

.باشدداراي امكانات آموزشي مناسب نمي
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كامپيوتر برخورداري

از اينترنت

استفاده

كنندگان
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آشنايي با

سايت ها 

آموزشي

نرم افزار  آموزش ضمن 

خدمت

جلسات

علمي

نشريات مجالت تخصص يفات تال كل

نمودار 2: امكانات آموزشي

امكانات آموزشي.  2نمودار 

گيريبحث و نتيجه

شرنده در آمـوز   يادگيجاد سازمان ي ا يهانهي زم ين پژوهش كه به منظور بررس     ي ا هايهجينت

: نشان داد كه،و پرورش شهر سمنان انجام گرفت

 فيزيكي مناسبي هارساختي ز. 1نمودار 
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، ي فرديهاتيقابل(لفه ؤرنده از سه م   يادگيسازمانهاي   مؤلفه  از يكاركنان از نظر برخوردار   

ينهيشي با پ  باهمسوهاهجي نت اينارند،  به نحو مطلوب برخورد   ) ي ذهن ي و الگوها  يمي ت يريادگي

) 1381(يرچلـ ي پـژوهش دم   يهجـ ي نت .باشديمن  يشي پ يها پژوهش هايهجي نت و پژوهش   ينظر

رنـده  يادگي سـازمان  يهـا يژگـ ي از و  يد بهـشت  ي دانـشگاه شـه    يت علم أي ه ينشان داد كه اعضا   

ه كاركنـان مخـابرات     نـشان داد كـ    ) 1384 (ي پژوهش عال  يهجين نت يهمچن. باشنديبرخوردار م 

) 1384( پژوهش محمودزاده  يهاافتهي. رنده دارند يادگي سازمان يهايژگي نسبت و  ينگرش مثبت 

ل ي تبـد  يپرورش كـشور بـرا     آموزش و  يها سازمان يران در آمادگ  يداد كه به نظر مد    ز نشان ين

لـوب برخـوردار    رنده در حـد مط    يادگيسازمانهاي   مؤلفه رنده كاركنان از  يادگيشدن به سازمان  

. هستند

يادگيرنده اسـت و مهـارت در       سازمانهاي   مؤلفه در حالي كه تفكر سيستمي، زيربناي ساير      

را در يل هـا، مـسا  لفـه ؤكند، تا در تحليل امور، ضمن اسـتفاده از سـاير م  آن كاركنان را وادار مي  

نـشان داد  نهين زمي پژوهش در اهايهجينت. ارتباط با كل سازمان و محيط مورد توجه قرار دهند        

بـا  هـا هجـ ينتاين  .ستندي مطلوب برخوردار ن   يستميكه در آموزش و پرورش كاركنان از تفكر س        

ن ييهـا در سـطح پـا       دانـشكده  ي در تمام  يستميكه نشان داد تفكر س    ) 1381 (يرچليپژوهش دم 

كه تفكـر  داد ز نشان ين) 1381 (ي و شفاع  ي البدو ي بررس هايهجينت. باشديقرار دارد هماهنگ م   

 از علـل مختلـف، از جملـه    ين امر را ناشيآنها ا.  كشور ما وجود ندارد   ي در نظام ادار   يستميس

،)1378 (ي، اصـالن  )1379 (يگـ يبنجـف : گـر ي د يها پژوهش هايهجينت. دانندي م يعلل فرهنگ 

جاد تفكـر  ي ايط الزم برايز نشان داد كه شراين.)2007( هرمن  و)1382 (فرددانش و يرسپاسيم

 محمـودزاده كـه نـشان داد از         يهاافتهي با   هاهجين نت ي ا . ما وجود ندارد   يها در سازمان  يستميس

جهـت   آموزش و پرورش كـشور وجـود دارد، هـم       يها در سازمان  يستميران، تفكر س  يد مد يد

قـت  يدگاه خـود كاركنـان كـه در حق   ين تفكر از ديوان گفت سنجش ا  تيمجا  نيدر ا . باشدينم

ـ  آنها ارا  يستمي را از تفكر س    يتر كامل ي شما ،باشندينظام آموزش و پرورش م    ي اصل يبدنه ه ي

.دهديم

ي دورنمـا  يرنـده دارا  يادگيك سـازمان  يـ شدن آموزش و پرورش به      لي تبد يكاركنان برا 

ك عنـصر  يـ مـشترك را     پـژوهش، كـه آرمـان      ي نظر يج با مبان  ين نتا يا. ستندينيمشترك مناسب 

 حاصـل از    يهجينت.باشديداند، همسو نم  يرنده م يادگيك سازمان ين به   ل شد ي تبد ي برا ياتيح
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، كـه نـشان داد      )1384 (ي پـژوهش قـدمگاه    هـاي هجـ ي نت ين سوال پژوهش در راستا    ي ا يبررس

 پـژوهش محمـودزاده،     هـاي هجـ يباشـند و نت   يمشترك برخوردار نمـ   ران و معلمان از آرمان    يمد

ـ ا. باشـند ينمـ مشترك  آرمانيداراران، كاركنان ياه مد دگيباشد، كه نشان داد از د     يم) 1384( ن ي

باشد يها م ر سازمان ي مربوط به ساختار متمركز آموزش و پرورش نسبت به سا          يادي تا حد ز   امر

.شودين اعالم ميين شده و به سلسله مراتب پاييس سازمان تعأشتر در ريها بكه آرمان

يهـا رسـاخت ي زيرنـده دارا  يادگيانك سـازم  يـ شـدن بـه     لي تبد يآموزش و پرورش برا   

1 و نتـايج پـژوهش كارلوكـسي   ات پـژوهش يج هماهنگ با ادبين نتايا. باشديم مناسب   يفرهنگ

. باشدي م ،رنده دارد يادگيك فرهنگ   ييهايژگيد عمده بر و   يكأ كه ت  )2003 (2يوراو م ) 2007(

رنـده از  يادگيك سازمانيل شدن به  ي تبد يتوان گفت، آموزش و پرورش برا     يگر م يبه عبارت د  

ن با يج همچنين نتايا. باشديرنده در حد مطلوب برخوردار م  يادگيك فرهنگ   ي الزم   يهايژگيو

 و يســازندگ، كـه نـشان دادنـد دو وزارت جهـاد    )1381(نــژاد  و حـسن يج پـژوهش فـان  ينتـا 

ن دو شـركت   يـ ن ا ي بـ  يداريتفاوت معنـ   مطلوب برخوردارند و   ي از فرهنگ سازمان   يكشاورز

. باشدي هماهنگ م،مشاهده نشد

ي نشان داد كه كه آمـوزش و پـرورش دارا          يكيزي ف يهارساختي ز يج حاصل از بررس   ينتا

ط و  يد عمـده بـر محـ      يـ كأات پژوهش كـه ت    يج با ادب  ين نتا ي ا .باشدي مناسب نم  يكيزي ف يفضاها

 و  آمـوزش يش روي پـ يهـا امـا بـا چـالش     . باشدي مناسب دارد، هماهنگ نم    ي آموزش يفضاها

بـه آن اشـاره     ) 1384-1388(پرورش استان سمنان كه در سند توسعه آموزش و پرورش استان            

.)1384-1388ريزي كشور، سازمان مديريت و برنامه ( داردي همخوان،استشده

شدن آمـوزش  لي تبد ي الزم برا  يربناي به عنوان ز   ي امكانات آموزش  يج حاصل از بررس   ينتا

3اورتن بلند ،  هايديكأ پژوهش و بخصوص ت    ي نظر يرنده با مبان  يادگيك سازمان يو پرورش به    

 تأكيــد  كــه)2002 (5نــدريك، و )1382 (رشــيدي و ، فرهــادييلياصــ، )2007(4ينــگ،)2004(

ج حاصـل از    ينتا. باشدي هماهنگ نم  آوري ارتباطات دارند،   بر استفاده از كامپيوتر و فن      ييعمده

1-  Carlucci
2-  Murry
3-  Ortenbalnd
4-  Yang
5-  Kinder
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 كـه   )1381(ربها  ي از جمله پژوهش م    :باشدي م ن،يشيپيها پژوهش يدر راستا  جنبه   ني ا يبررس

يافزارهـا افزارهـا و نـرم   سـخت  از خـأل   ي مـا ناشـ    ي نظام آموزشـ   يادي بن يهانشان داد شكاف  

يران از فنـاور ي دب،نشان داد ز  ين)1385(ان،  ي و مسعود  )1382(،  يني حس جينتا. باشدي م يآموزش

كننـد،  يفزارها نه تنها استفاده مطلوب را نمـ       اافزارها و نرم  وتر، سخت ياطالعات، بخصوص كامپ  

. ستنديز برخوردار ني استفاده ني الزم برايبلكه از آمادگ

دهد كه آموزش و پرورش شهر سمنان از نظر فراهم          نتايج اين پژوهش بطور كلي نشان مي      

 جملـه،  هاي ديگـر از نتايج پژوهش. داردآل فاصله زيادي     مناسب با شرايط ايده    هايبودن زمينه 

ــانياحمــدي ــادري خورشــيدي، )1382(،  مهرب ، رســته مقــدم، )1384(، قــدمگاهي،)1384(، ن

يـد ايـن   ؤنيـز م ) 1386(،  شائمي برزكـي  و ، سيادت و هويدا ) 1385(كريمي  ،  ، كريميان )1384(

يادگيرنـده  ها به عنوان يك سازمان    است كه بين شرايط موجود و مطلوب ساير سازمان        واقعيت  

تـوان گفـت كـه بطـور كلـي      با بررسي پيشينه نظري پژوهش مي     . داري وجود دارد  يتفاوت معن 

. باشـند هاي كشور ما شرايط الزم را براي تبديل شدن به يك سازمان يادگيرنده دارا نمي         سازمان

شـدن كـه دنيـا    جهـاني است، در عصرشده انساني باعث فرهنگي، ساختاري و   مجموعه موانع   

اداري دارنـد، نظـام   ي شده و همه كشورها با يكـديگر ارتبـاط تنگاتنـگ              جهان تبديل به دهكده  

هـاي اداري   به طوري كه هر يك از خـرده نظـام  ،كندي شدن حركت يه سمت جزيره  كشور ما ب  

هـستند و گـويي هـيچ ارتبـاطي حتـي بـين        شـان   كشور در پي بقا و رسيدن به هدف سـازماني         

 امـا   .)92،  1384رسـته مقـدم،     (آن وجود نـدارد     والن  ؤهاي مختلف يك وزارتخانه و مس     بخش

يادگيرنـده داراي بـستر     شدن به يك سـازمان    اخص آموزش و پرورش نيز براي تبديل      شبطور

و مشكالت آموزش و پرورش ما به سياسـت تمركزگرايـي   يل باشد، بسياري از مسا مناسب نمي 

حميـل  دنـه نظـام آموزشـي ت      ي و دستوري بـر ب     يها به روش بخشنامه   بيشتر نوآوري . گرددبرمي

ي از يك دستگاه مكانيكي است كه به راحتـي بـا قطعـه فرسـوده                يگويي نوآوري قطعه  . اندشده

لذا در موارد زيادي، ميزان موفقيت نوآوري در ورود به مدرسه، كالس و   . شودشده تعويض مي  

حوزه عمـل هـم   است در شده بوده و گاهي هم با شكست مواجه يادگيري كم   -فرايند ياددهي 

است، اما مقاومـت در برابـر حركـت بـه سـوي             اقداماتي براي مقابله با تمركزگرايي انجام شده        

تمركززدايي در نظام آموزشي ما بسيار زيـاد اسـت و بـه سـخن ديگـر، تمركـز زدايـي، موانـع                      

ن گيرنـدگا در نظامي كه تار و پودش با تمركز و اقتدار تصميم          . فرهنگي و اجتماعي زيادي دارد    
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-170صـص ،1385حـسني،  (نيست ممكن است تمركززدايي به سادگي    شده  باال، بافته   سطوح

152(.

يهـا نـه ي پـژوهش بـه منظـور فـراهم آوردن زم          يهاافتهيبا توجه به    :پيشنهادهاي اجرايي 

ه ير توصـ  يـ  ز يشنهادهاي پ ،رندهيادگيك سازمان يل شدن آموزش و پرورش به       ي تبد يمناسب برا 

: شوديم

ـ  آنها كاركنان بـه      ي را فراهم آورد تا ط     ييهاها و برنامه  آموزش و پرورش، آموزش   -1 ك ي

روابط اجزا بـا كـل را در نظـر          يل  ل مسا يدا كرده، كه در تحل    ي دست پ  ينش و چارچوب ادراك   يب

ف يدر انجـام وظـا    ببرند و ي خود پ  ي كار يهاتيط بر فعال  ير مح يثأت ت يرند، به نقش و اهم    يبگ

.ت بپردازندير كاركنان به فعاليا هماهنگ با ساتالش كنند ت

ن اهـداف،  يي در تع  يشتري را فراهم آورند تا كاركنان مشاركت ب       يينهيران رده باال زم   يمد-2

.ها داشته باشنديريگميف و تصميوظا

هـا و   تيـ  بـالقوه، خالق   ي بروز اسـتعدادها   يط مساعد و مطلوب برا    ي فراهم آوردن شرا   -3

زه يـ انگشيشنهادها و ابتكارات كاركنان جهت افزا     يق و استقبال از پ    يتشونان و كاركابتكار عمل 

.شتر در آنانيب

 آمـوزش و  ت دري بـه منظـور كـاهش تمركـز و رسـم      يرات ساختار ييشود تا تغ   تالش -4

.ديآبوجودپرورش 

هايي به آموزش، توجيه كاركنـان      كند تا طي جلسات و برنامه      آموزش و پرورش تالش    -5

. اطالعات بپردازديفناورگيري ازيجاد فرهنگ بهرهو ا

ت و  يـ جـاد، تقو  يراستاندارد و ا  ي غ يآموزشي فضاها يساز و مقاوم  ي بازساز ي تالش برا  -6

.ي پژوهش-يانه و كارگاه و مراكز علمي را-ي بصر-ي سمعيهاگسترش مراكز و كارگاه

ارهـاي آموزشـي و گـسترش       افزارهـا و ابز   آوردن سخت افزارها، نرم    تالش براي فراهم   -7

.فرهنگ و انگيزش الزم براي كاربرد آنها
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