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  و عاديدر مدارس هیأت امنایی سازمانی
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  چکیده

  در اثربخـشی سـازمانی  بـا  سازمان یادگیرنده    بیني    هرابطي    همقایس با هدف بررسی و      پژوهشاین  

از حیث هدف، کاربردي و  روش پژوهش .مدارس ابتدایی هیأت امنایی و عادي استان همدان انجام شد 

معلمـان  جامعـه آمـاري شـامل کلیـه     . باشـد   میهمبستگی -توصیفیها  آوري داده  جمعي    هیواز حیث ش  

 نفـر بـود کـه بـا         528نمونه آماري پژوهش بر اساس فرمول کوکران        . بودمدارس ابتدایی استان همدان     

پژوهش از طریـق پرسـشنامه سـازمان        هاي    داده. انتخاب شدند  بینساي    تصادفی طبقه گیري    روش نمونه 

هاي  آوري و از طریق آزمون  جمع96/0 و پرسشنامه اثربخشی سازمانی با پایایی      97/0رنده با پایایی    یادگی

t  اي،    تک نمونهt         نـرم افـزار     ي    ه مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به وسیلspss 

ی سازمانی در   که وضعیت سازمان یادگیرنده و اثربخش     نتایج پژوهش بیانگر آن بود      . تجزیه و تحلیل شد   

ي  هآن با اثربخشی سازمانی مدارس رابطهاي  بین سازمان یادگیرنده و مؤلفه. سطح باالتر از متوسط است

مدي یـادگیري تیمـی، سـرآ     هاي    به عالوه در مدارس هیأت امنایی، مؤلفه      . مثبت و معناداري وجود دارد    

 مـشترك، تفکـر سیـستمی،     انـداز  چـشم  هاي  ویژگی ،در مدارس عادي   ؛ و انداز مشترك  شخصی و چشم  

  .بینی اثربخشی سازمانی دارند بیشترین تأثیر را در پیشسرآمدي شخصی و یادگیري تیمی 

  

  .مناییمدارس هیأت اسازمان یادگیرنده،  اثربخشی سازمانی، :هاي کلیدي هواژ
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  مقدمه

ز یک  ا.  مواجه هستند  اي هاي فزاینده  با چالش ،  هاي آموزشی به ویژه مدارس      سازمان امروزه

تـر شـدن شـرایط      پیچیـده  و فنـاوري  ودانش، اطالعـات  روزافزون   گسترشمدارس شاهد   سو  

دسـتیابی بـه     در صـدد    و از سوي دیگـر،      هستند  جوامع  و فرهنگی  اقتصادي، اجتماعی سیاسی،  

 و تعـالی  آمـوزان  دانـش ، یادگیري، رشـد و تکامـل        تعلیم و تربیت یعنی آموزش     اهداف اساسی 

 دانش قبلی بقا یابنـد و خـود      ي توانند به وسیله    دیگر نمی  ي آموزشی ها ان سازم .باشند  می جامعه

را بهبود بخشند، پس نیازمند یادگیري هستند تا با تالش سخت بر شرایط آشفته و متغیـر غلبـه                  

   ).2009، 1هانا و لستر (کنند

مفهوم سازمان یادگیرنده، توجه چشمگیري را هم از جانب محققان و هم از جانب دسـت                

توانـد تکـرار طـرح تئـوري      و مـی  )2010، 2بیـو و بـاروچ  (درکاران به خود جلب کرده است       ان

بـه  ). 2012،  3بـک  (ریزي استراتژیک و مطالعات مـدیریت باشـد        سازمانی، بهبود کیفیت، برنامه   

هـاي محیطـی و      این مفهوم با افزایش توجـه در حـوزه مطالعـات سـازمانی ماننـد جنبـه                عالوه  

هـاي اخیـر، مفهـوم       در سـال   ).2012،  4بی، سونگ و کیم    (ه شده است  اثربخشی سازمانی مواج  

سازمان یادگیرنده به عنوان یک عامل بنیادي براي عملکرد و رشـد سـازمان مـورد توجـه قـرار        

گرلیک ( ناپذیرند گرفته، زیرا یادگیري و عملکرد به طور متقابل با یکدیگر رابطه دارند و جدایی           

  ).2005 ،5و تانتوي

اعتقاد دارد که یک سازمان یادگیرنده، ظرفیت ارتقاء و اثربخـشی سـازمانی             ) 1990 (6سنگه

را دارد؛ زیرا سازمان از طریق فرایندهاي سازمان یادگیرنده، ظرفیت پاسخ مؤثر را بـه تغییـرات                 

 8، پـن و ارداس    لـوپز  زعـم بـه    ).2012،  7وو و چـن   ( دهـد  بیرونی و محیط رقابتی توسـعه مـی       

، اما ایجـاد    داداهیم سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی را توضیح         الزم نیست که مف   ) 2005(
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هـذا، یـادگیري یـک جنبـه         مع. رابطه بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی ضرورت دارد        

هـاي    ارتباط بین فعالیت   .بنیادي از رقابت است و به کسب دانش و بهبود اثربخشی متصل است            

کند تـا مـسایل تـک بعـدي را کـشف          زمانی به افراد کمک می    سازمان یادگیرنده و اثربخشی سا    

هـا را همـان      هاي کنونی را مطرح کنند، مورد تردید قرار دهند و تناقض           کرده، مشکالت سیستم  

  ).2003، 1موراي و دانگن( قرار دهند پرسشدهد مورد  طوري که رخ می

ها و به خـصوص   نسازما، هاي محققان ها و نظرات صاحبنظران و پژوهش   دیدگاهبر اساس   

، تـا از  شـوند تبدیل هاي یادگیرنده  بایست به سازمان مدارس براي ارتقاي اثربخشی سازمانی می    

 و ، ایجـاد بیـنش  اي توسـعه شـغلی و حرفـه   هـاي یـادگیري،     فرصـت ایجادبا  این طریق بتوانند 

، آمـوزان  پیـشرفت تحـصیلی دانـش     ، ارتباط مدرسه بـا محـیط،        کارکنان مشترك براي    مأموریت

گیـري،   خالقیت و نوآوري در مدرسه، ایجاد تغییر و تحول در مدرسـه، بهبـود کیفیـت تـصمیم        

 بهبـود هـاي فـردي در جهـت      افزایش توجه بـه تفـاوت       و ، ارتقاء تعامالت  شغلیافزایش تعهد   

هـایی اخیـر      با عنایت به این که مدارس هیأت امنایی در سال          . سازمانی حرکت نمایند   اثربخشی

رسد هنوز تحقیقـی متغیرهـاي سـازمان یادگیرنـده و اثربخـشی       به نظر میتأسیس شده است و     

سازمانی را در این گونه مدارس مورد بررسی قرار نداده اسـت، لـذا ضـروت و اهمیـت انجـام           

مدارس بیش از هر نوع سازمان دیگري بایـد  پژوهش حاضر بیش از پیش احساس گردید؛ زیرا         

و سازمان یادگیرنده بـراي      )33، ص   2008،  2 میسکل هوي و  (به سازمان یادگیرنده تبدیل شوند    

 هاي دیگر برخـوردار اسـت      هاي آموزشی از اصالت و درستی بیشتري نسبت به سازمان          سازمان

ارتقاي اثربخشی در نظام تعلیم و تربیت رسـمی از     افزون بر این،   ).281، ص   1389 میرکمالی،(

 ؛)1390 بنیادین آموزش و پـرورش،       سند تحول  (باشد اهداف کالن آموزش و پرورش ایران می      

 نی را آشـکار نماینـد  هاي یادگیرنده همیشه تحت فـشار هـستند تـا اثربخـشی سـازما         سازمانو  

 و مقایـسه    شناسـایی : عبـارت اسـت از      حاضـر  پـژوهش هدف کلی    ،بنابراین ).2005 ،3وودال(

امنـائی و عـادي      در مدارس ابتدایی هیـأت       بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی     ي    هرابط

  .استان همدان
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  پژوهشي  هپیشین

بیشتر شور و هیجان در مورد سازمان یادگیرنده براي این است که یک سازمان بـراي بقـاء                  

این مفهوم برعکس بسیاري از نظـرات و    .  نسبت به شرایط و محیط نیاز دارد       ،به یادگیري سریع  

جانـسون، اسپیـسر و      (ر اسـت  ها، هنوز هم در میـان صـاحبنظران و محققـان پرطرفـدا             گزارش

ها کمک کنـد تـا    وجود ندارد تا به سازماننیز هاي زیادي   پژوهشبه هر حال،    ). 2011،  1واالس

بـاتول و  ( یک سازمان یادگیرنده واقعی شوند تواند حامی آنها باشد تا می ملیابفهمند که چه عو   

شــاره دارد کــه در آن آل از سـازمان ا   ســازمان یادگیرنـده بــه یــک نـوع ایــده  ).2011 ، 2ریـاض 

   ).2001 ،3ارتنبالد(دهد  فرایندهاي متعددي براي یادگیري رخ می

هـا و     و بـر اسـاس تحقیقـات اروپـائی         1980ایده سازمان یادگیرنده عمدتاً در اواخر دهـه         

) 1988(و دیگـس    ) 1989(، پـدلر، بویـدل و بورگـوین         )1987(صاحبنظرانی همچون گـارات     

با این همه، مفهوم سازمان یادگیرنده بـه وسـیله          ). 2011 ، 4 و لیلز  اسمیت-ایسترباي(پدیدار شد   

رایـج  » هنر و عمل سـازمان یادگیرنـده      : پنجمین فرمان «در کتاب   ) 1990(هاي پیتر سنگه     تالش

 جانـسون و همکـاران،  (هاي سنگه مورد توجه قرار گرفت        شد و این مفهوم تقریباً بعد از نوشته       

؛ گروین و   2008 ؛ هوي و میسکل،   2010 ،چ بیو و بارو    ؛2011 ، اسمیت و لیلز   -؛ ایسترباي 2011

  ). 2008، 5همکاران

سازمان یادگیرنده، سازمانی است که افـراد بـه طـور           ) 2003 (6 مارسیک و واتکینز   اعتقادبه  

سـازمان یادگیرنـده را     ) 2007 (7چانـگ و لـی    . دهنـد  گیرند و خود را تغییـر مـی        مستمر یاد می  

ادگیري فردي، گروهی و سازمانی را به وسیله تأثیر اقدامات همزمـان بـر              دانند که ی   سازمانی می 

) 2008( از دیـدگاه گـروین و همکـاران          .دهد یادگیري فردي و سازمانی تحت پوشش قرار می       

و از  ؛  سازمان یادگیرنده مکانی است که کارکنان در خلق، کسب و انتقال دانش سـرآمد هـستند               

یرنـده، سـازمانی اسـت کـه بـه طـور چـشمگیري دسـت                سازمان یادگ ) 2011 (8منظر ایجکمن 

                                                      
1-  Johnson, Spicer, & Wallace 
2-  Batool & Riaz 
3-  Örtenblad 
4-  Easterby-Smith & Lyles 
5-  Garvin et al 
6-  Marsick & Watkins 
7-  Chang & Lee 
8-  Eijkman 



211 ... هاي سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانیروابط ساده و ترکیبی مؤلفه

کند و از طریق ترسـیم   و دانشگاهیان را در یک گفتمان پیشرفته درگیر می     ها    اي اندرکاران، حرفه 

وري سـازمانی و قـدرت مـدیریتی را ارتقـاء            ها، صـرفاً بهـره     وضع پرسمان و تشخیص فرصت    

  .دهد ان توسعه میهاي کاري را براي همه کارکن بخشد بلکه کیفیت محیط نمی

تـرین   تعداد کثیري از محققان در حوزه سازمان یادگیرنده، مدل سنگه را به عنـوان مناسـب            

جمالی و همکاران،   (اند   هاي بازرگانی و آموزشی در نظر گرفته       چهارچوب براي توسعه سازمان   

هــاي اساســی ســازمان  ویژگــی) 2000(ســنگه  ).2010،چ؛ بیــو و بــارو1،2010؛ خــسونه2006

  :عبارت است ازگیرنده را در پنج فرمان تدوین نموده که یاد

سرآمدي شخصی در یک مدرسـه یعنـی ایـن کـه معلمـان رشـد و                  .سرآمدي شخصی . 1

اي و یادگیري مداوم و تمرکز       ظرفیت شخصی خود را به وسیله یک میل قوي براي بهبود حرفه           

   ).95ص : 2006، 2پارك(انداز آینده به منظور انتخاب نحوه پیشرفت گسترش دهند  بر چشم

ها بـه کـار      ها و عقایدي که براي هدایت فعالیت       الگوهاي ذهنی به ایده    .الگوهاي ذهنی . 2

  ). 2010 بیو و باروچ،(روند، اشاره دارد  می

افـراد  . کند این اصل جمعی، تمرکز بر اهداف دو جانبه را ایجاد می           .انداز مشترك چشم. 3

توانند مفهـوم    به وسیله یک هدف مشترك می     ) ن در یک مدرسه   مانند معلمان، مدیران و کارکنا    (

هاي مشترك است را پـرورش دهنـد         تعهد را در یک گروه یا سازمانی که در حال توسعه بینش           

  ). 7، ص 2000سنگه و همکاران، (

، از طریق یادگیري تیمی، تفکر و عمل        )2008 (3به اعتقاد روالی و گیبز    . یادگیري تیمی . 4

به عالوه یادگیري با یکدیگر به صورت تیمی، به    . تواند ارتقاء یابد   تیجه دانش می  گروهی و در ن   

  ). 2012 ،4نارات(سر سازمان کمک خواهد کرد  تا تسهیم دانش و اطالعات در سر

هاي خود را با ارتباط متقابل در       در فرایند تفکر سیستمی معلمان فعالیت      .تفکر سیستمی . 5

کنند و تأثیر کارهاي خود را       اي تغییر است، درك و مدیریت می      محیط مدرسه که شامل فراینده    

بـه زعـم     ).96، ص   2006پـارك،   (گیرند   ذینفعان در نظر می   بر کل سازمان مدرسه و بر عالیق        

  بسیاري از دانشمندان و صاحبنظران علوم سازمان و مدیریت، سازمان یادگیرنده موجـب بهبـود              
  

                                                      
1-  Khasawneh 
2-  Park 
3-  Rowley & Gibbs 
4-  Narat 



212 )2ي  ، شماره1393، پاییز و زمستان 21ي ششم، سال  دوره( ،تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ي علوم مجله

  ).2005لوپز و همکاران، (گردد  و ارتقاء اثربخشی سازمانی می

هــاي ســازمان یادگیرنــده مطــرح شــده، ایجــاد  یکــی از ادعاهــایی کــه در متــون و نوشــته

در واقـع از  . هاي یادگیري است تا بتوان عملکرد و اثربخشی سازمانی را بهبـود بخـشید          ظرفیت

ـ  ها و ساختارهاي ارتقـاء یـادگیري، یـک سـازمان رقـابتی             طریق اجراي فرایندها، مکانیسم    ر و  ت

 سازمانی اثربخش است که قادر به مـدیریت         ).2012 ،1، الیوت و کوئین   گاه(شود   تر می  اثربخش

مداري، تولید، ارزش مـداري و سـاختاربندي یـادگیري باشـد و          پذیري، مشتري  ها، انعطاف  ابهام

 ).32، ص   2010،  2تیـسنگ (حیطه اصـلی شـغلی و توانمندسـازي بـاالي کارکنـان را بـشناسد                

اي بـراي مزیـت    اثربخش، ساختارها و فرایندهاي تسهیل توسعه دانشی را کـه پایـه     هاي   سازمان

  ).2012 ،3اواستی و گوپتا(کنند  رقابتی است را ایجاد می

کـاربرد   ).2000،  4روجـاس  (اثربخشی سـازمانی یـک موضـوع پژوهـشی گـسترده اسـت            

ها و رویکردهاي     به وسیله تئوري   1970 شروع شده و در دهه       1930اثربخشی سازمانی در دهه     

، اثربخشی سـازمانی اهمیـت      1980 در دهه    ).2008 ،5کاراگز و اُز   (مختلف گسترش یافته است   

مـشکالت اثربخـشی     ).2011 ،6هنـري (پیدا کرده و وضعیت ایـن مفهـوم را تغییـر داده اسـت               

، مدارس بـر رشـد   1970در دهه . دهد هاي دیرپا و اساسی را در عمل نشان می     سازمانی، چالش 

، مطالبات و   1980در دهه   . کردند کید می أآموزان ت  اعی و عاطفی، و برابري براي همه دانش       اجتم

در دهـه  . هاي کارکنان متمرکز بود تقاضاهاي عموم مردم بر کارایی، پیشرفت تحصیلی و مهارت      

هـایی بـراي تـضمین        و همچنین در قرن جدید، تمرکـز بـر پیـشرفت تحـصیلی و روش               1990

 ).293، ص 2008هوي و میسکل، ( پاسخگویی ادامه یافت

اثربخشی سازمانی را به عنوان نتایج و بازده اثربخشی مـدیریت و عملکـرد              ) 2007 (7یانگ

یابنـد،   به طور سنتی اثربخشی سازمانی به میزانی که اهداف تحقـق مـی            . کند اجرایی تعریف می  

 ویژگـی کلـی     به عنـوان    سازمانی اثربخشی). 293، ص   2008هوي و میسکل،    (شود   تعریف می 

                                                      
1-  Goh, Elliott, & Quon 
2-  Tseng 
3-  Awasthy & Gupta 
4-  Rojas 
5-  Karagoz & Oz 
6-  Hanry 
7-  Yang 
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شـود   شود و اکثر مواقع به عنوان یک متغیر نهایی تـک بعـدي اسـتفاده مـی                 موفقیت تعریف می  

به اثربخشی سازمانی به عنوان معیاري براي موفقیت یـک     ) 2004 (2کان مک ). 2005 ،1کامرون(

) 2008 (3یوکـل  .هاي اصلی، توجه کرده است     سازمان در تحقق اهداف خود از طریق استراتژي       

ربخشی سازمانی را میزانی که یک سازمان قادر است بقاء یابد، مأموریت خود را اجـرا کنـد و       اث

  .هاي مفید را حفظ کند، تعریف نموده است منافع مناسب، منابع مالی و ارزش

همراه سازمانی  هاي گذشته، رویکردهاي بسیار مختلفی در خصوص اثربخشی          در طی سال  

ه شده است، با ایـن حـال هنـوز هـیچ رویکـرد واحـدي کـه         ارائ آنبا معیارهایی براي سنجش     

 ،4اشرف و کـدیر    (ها مورد سنجش قرار دهد، وجود ندارد       اثربخشی سازمانی را در همه سازمان     

عبارت  رویکردهاي مختلفی براي ارزیابی و سنجش اثربخشی سازمانی وجود دارد که             ).2012،

  :است از

  .ارائــه شــده اســت) 1980( 6لــودرنو ب) 1982( 5پــرایس  کــه توســطرویکــرد هــدف )1

 8 و پفـر و ساالنـسیک  ،)1967 (7سیـشور و یـاچمن  این مدل توسـط  .  منبع -رویکرد سیستم  )2

کـانولی و  ایـن الگـو بـه وسـیله         . رویکـرد عناصـر اسـتراتژیک      )3. تدوین شده اسـت   ) 1978(

نـادلر و   . رویکرد فرایندهاي درونـی    )4.  ارائه گردیده است   )1990(و تیسیو   ) 1980 (9همکاران

 )5. باشـند  دهنـدگان ایـن مـدل مـی        پیـشنهاد    از) 1986 (11و لوین و مینتـون    ) 1980 (10تاشمن

هـاي   رویکـرد سیـستم    )8 رویکـرد سـازمانی    )7 رویکـرد مـشروعیت    )6 رویکرد غیراثربخشی 

 اثربخشی سـازمانی   رویکرد )10 )رقابتی( رویکرد چندگانه یا متناقض    )9 عملکردي سطح عالی  

؛ 2011،  12؛ بوتـا  2005؛ کـامرون،    2011کـامرون،    (رویکرد دانش سازمانی مثبـت     )11 .پارسونز

                                                      
1-  Cameron 
2-  McCann 
3-  Yukl 
4-  Ashraf & Kadir 
5-  Price 
6-  Bluedorn 
7-  Seashore & Yuchtman 
8-  Pefer & Salancik 
9-  Connolly et al 
10-  Nadler & Tushman 
11-  Lewin & Minton 

12-  Botha 
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؛ 2003اسـکات،   ؛2008 هـوي و میـسکل،   ؛1390؛ دفت، 2010 و همکاران،    1دفت؛  2010بوتا،  

تواند بهتر از دیگـري   نظر به اینکه هیچ یک از مفاهیم سازمان نمی  ). 1390رابینز،  ؛  1391روشه،  

  ).2005 کامرون،( دنهاي اثربخشی نیز بر دیگري برتري ندارباشد، لذا هیچ یک از الگو

ـ    هـاي      بحـث   از توجه به سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی جـداي         ي   هنظـري در زمین

 و همکـاران    2چوپـاوا . پژوهشی نیز توجه بسیاري از پژوهشگران را به خود جلب کـرده اسـت             

اي   مــدارس حرفــهدرگیرنــده توســعه الگــوي ســازمان یاد«پژوهــشی را بــا موضــوع ) 2012(

 کـه شـش عامـل در توسـعه الگـوي سـازمان             بـود ها حاکی از آن     یافته. انجام دادند » خصوصی

اي  توسعه کارکنان بـر    سیستم ساختار مدیریت در سازمان،    : مؤثر هستند یادگیرنده براي مدارس    

سـعه  تو  و نـوآوري تیمـی کارکنـان،      کـار ،  انـداز، اسـتراتژي و هـدف       تعیین چشم  کسب دانش، 

بـین    کـه،  نـد نـشان داد  تحقیقـی   طـی   ) 2012( بی، سونگ و کـیم    . و سیستم ارزشیابی  پژوهش  

 .رابطه مثبتی وجـود دارد و سطوح خالقیت معلمان هاي خلق دانش   فعالیت  با سازمان یادگیرنده 

 که، ارتباط مثبت و معنـاداري بـین ابعـاد سـازمان             دریافتطی پژوهشی   ) 2012 (3خمیس علی 

ـ       یت شغلی با فعالیت   یادگیرنده و رضا   . دریس و پـژوهش وجـود دارد      هـاي عملکـردي ماننـد ت

در مالزي  » درسه به عنوان سازمان یادگیرنده    م«پژوهشی را با عنوان     ) 2011( و همکاران    4حمزه

هـاي سـازمان   ها نشان دهنده آن است که بین رهبري تحولی مدیران و فعالیت  یافته. انجام دادند 

در تحقیقـی بـا موضـوع       ) 1389(ملکـی و قلنجـی      . مثبتی وجود دارد  یادگیرنده معلمان ارتباط    

 به ایـن    »هاي سازمان یادگیرنده در مدارس نمونه، غیرانتفاعی و دولتی شهر تبریز          مقایسه مؤلفه «

 بـه   .تر از متوسط بـود    نتایج رسیدند که، وضعیت سازمان یادگیرنده در مدارس مورد مطالعه باال          

نتفــاعی و دولتــی تفــاوت معنــاداري وجــود دارد و مــدارس عــالوه بــین مــدارس نمونــه، غیرا

    . وضعیت بهتري دارندغیرانتفاعی

 که، اثربخشی سازمانی بـا فراینـد حفـظ          دریافتنددر پژوهش   ) 2012 (5کالینز، الیت و لستر   

تواند به عنـوان اسـتراتژي       همچنین اثربخشی سازمانی می   . کارکنان رابطه مثبت و معناداري دارد     

                                                      
1-  Daft 
2-  Chooppawa 
3-  Khamis Ali 
4-  Hamzah 
5-  Collins-Camargo, Ellett, & Lester 
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 نـشان دادنـد     طی تحقیقی ) 2012 (1اباري و ایتوال   . سازمانی مورد استفاده قرار گیرد     براي بهبود 

بستگی دارند و یک مدرسه براي اثـربخش  مکه هویت سازمانی و اثربخشی مدرسه با یکدیگر ه 

بودن باید هویت سازمانی را ایجاد، توسعه و حفظ کند و سپس از هویت سازمانی براي نیل بـه       

 رسـید کـه،     نتیجهدر رساله دکتري خود به این       ) 2011 (2هندرسون. ده کند اهداف مدرسه استفا  

بندي برنامه درسی، طراحـی آموزشـی، ارزشـیابی و      تفاوت معناداري بین مدارس از لحاظ طبقه      

رسـاله دکتـري خـود را بـا عنـوان           ) 2008 (3هریـسون . رهبري براي بهبود مدرسه وجـود دارد      

 کـه  بـود ها حـاکی از آن  یافته. انجام داد» اثربخشی مدرسهادراك معلمان و مدیران آموزشی از    «

) سن، سطح مدرسه، سطح تحصیالت، سـابقه خـدمت و جنـسیت        (متغیرهاي جمعیت شناختی    

محیط سالم و منظم، جـو انتظـاراتی سـطح بـاال بـراي موفقیـت،       ( اثربخشی ابعادتوانند کلیه    می

بررسـی و   «طی تحقیقی با هدف     ) 1389(حسنی و سامري    . بینی نماید  را پیش ) رهبري آموزشی 

دریافتنـد کـه، وضـعیت اثربخـشی سـازمانی در           » میهروتحلیل اثربخشی مدارس متوسطه شهر ا     

هاي آن رابطه مثبـت      همچنین بین اثربخشی سازمانی و مؤلفه     . مدارس در سطح باالیی قرار دارد     

  . و معناداري وجود دارد

هـاي    بـین فعالیـت  )1 یج دست یافت کـه،  به این نتا  در رساله دکتري خود      )2010( تیسنگ

هـاي    بین فعالیت  )2. سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و متوسطی وجود دارد          

 توسـعه تعهـد سـازمانی،      )3. سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی رابطه مثبت و قوي وجود دارد          

ازمان یادگیرنـده باعـث ایجـاد       هاي سـ   تقویت فعالیت  )4. دهد  می افزایشاثربخشی سازمانی را    

 4ایدین و سیالن  هاي تحقیق   یافته .دهدشود و تعهد سازمانی را توسعه می       اثربخشی سازمانی می  

 که رابطه معناداري بین اثربخشی سازمانی و ظرفیت یـادگیري سـازمانی             مشخص نمود ) 2009(

 درصد 65توان  زمانی می تحلیل رگرسیون هم نشان داد که با استفاده از یادگیري سا          . وجود دارد 

 ارتبـاط    کـه  نـشان داد   یتحقیقـ در  ) 2007(یانگ   .سازمانی را تبیین نمود   اثربخشی  از واریانس   

 تـسهیم دانـش بـه طـور     ومثبت و مستقیمی بین تسهیم دانش و یادگیري سازمانی وجـود دارد            

ي سـازمانی بـه     به عالوه تسهیم دانش و یادگیر     . کندمیبینی   را پیش معناداري یادگیري سازمانی    

                                                      
1-  Abari & Oyetola 
2-  Henderson 
3-  Harrison 
4-  Aydin & Ceylan 
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دریافـت کـه    طـی پژوهـشی  ) 1388(حاجعلی . طور معناداري با اثربخشی سازمانی رابطه دارند 

  و از طریـق    ري وجـود دارد   ابین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی رابطـه مثبـت و معنـاد            

حاظ چنین بین مدارس از ل     هم. بینی کرد را پیش  اثربخشی سازمانی    توانمیمؤلفه نیروي انسانی،    

  .سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی تفاوت معناداري وجود دارد

  

  ي پژوهشها الؤس

وضعیت سازمان یادگیرنده در مدارس ابتـدایی هیـأت امنـایی و عـادي اسـتان همـدان                   . 1

 چگونه است؟

وضعیت اثربخشی سازمانی در مدارس ابتـدایی هیـأت امنـایی و عـادي اسـتان همـدان                  . 2

  چگونه است؟

 

   پژوهشهاي فرضیه

هیـأت امنـایی و   ابتدایی مدارس در سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی وضعیت  بین  . 1

  .تفاوت وجود دارد  همدانعادي استان

مـدارس ابتـدایی هیـأت      در  با اثربخشی سازمانی    آن  هاي    و مؤلفه بین سازمان یادگیرنده    . 2

 .امنایی و عادي استان همدان رابطه وجود دارد

اثربخشی سازمانی را در مـدارس ابتـدایی   بینی  قابلیت پیشهاي سازمان یادگیرنده،     مؤلفه. 3

  .دارندهیأت امنایی و عادي استان همدان 

  

   پژوهششناسی روش

توصیفی و از ها   جمع آوري داده  ي    هاز حیث هدف کاربردي و از حیث شیو       روش پژوهش   

ت معلمان مـدارس ابتـدایی هیـأ      مل کلیه   جامعه آماري این پژوهش شا    . باشد می همبستگینوع  

  و زنمعلم 3418( نفر 5137  به تعداد 1391-92تحصیلی   امنایی و عادي استان همدان در سال      

) معلـم  4793 عادي    ابتدایی  و مدارس  معلم 344ت امنایی   هیأابتدایی  مدارس  ؛   مرد معلم 1719

 آزمـودنی   582حجم نمونه بر اساس فرمول برآورد حجـم نمونـه از جامعـه کـوکران                . باشد می

   )آزمـودنی  356 عـادي ابتـدایی   و مدارس   آزمودنی   226 ت امنایی به تعداد   هیأابتدایی  مدارس  (
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   .انتخاب شدنداي نسبی  گیري تصادفی طبقه  روش نمونه که با استفاده ازتعیین گردید

پرسـشنامه سـنجش     -1: ها از دو پرسـشنامه اسـتفاده شـده اسـت           به منظور گردآوري داده   

هـاي ایـن پرسـشنامه شـامل         مؤلفـه . ال است ؤ س 41که داراي   ) 2006(ادگیرنده پارك   سازمان ی 

انـداز مـشترك، یـادگیري تیمـی و تفکـر سیـستمی              سرآمدي شخصی، الگوهاي ذهنـی، چـشم      

ال ؤ سـ 43کـه داراي  ) 2008(پرسـشنامه سـنجش اثربخـشی سـازمانی هریـسون         -2. باشـد  می

، محـیط سـالم و مـنظم،    مأموریت روشنوزشی،  رهبري آم (این پرسشنامه هفت مؤلفه     . باشد می

 و  هاي حداکثر بـراي یـادگیري       پیشرفت تحصیلی، فرصت   انتظارات سطح باال، کنترل و سنجش     

هر دو پرسشنامه بر اساس طیـف       . دهدرا مورد ارزیابی قرار می    ) درگیر نمودن والدین و جامعه    

هـا از روش روایـی       رسـشنامه براي تعیـین روایـی پ     . بندي شده است  اي لیکرت درجه   پنج گزینه 

براي سنجش پایـایی  .  صاحبنظران رشته مدیریت استفاده گردیداز نظراتگیري   با بهره محتوایی  

ها، ابتدا تعـداد    براي برآورد پایایی پرسشنامه   . ها از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد      پرسشنامه

هـا در بـین آنهـا    رسـشنامه  و پ   شـدند   نفر از معلمان گروه نمونه به صورت تصادفی انتخاب         42

ضریب پایایی به دست آمـده از       . آوري و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت       توزیع و سپس جمع   

 و براي پرسشنامه اثربخشی سازمانی      972/0طریق روش فوق براي پرسشنامه سازمان یادگیرنده        

  .  برآورد گردید965/0

هاي آمـار  توصیفی و نیز از روش    هاي آمار    پژوهش از روش  هاي    دادهبراي تجزیه و تحلیل     

هاي مستقل، ضـریب همبـستگی پیرسـون و      گروه t تک متغیره، آزمون tآزمون: استنباطی مانند

   . استفاده گردیدگام به گامتحلیل رگرسیون 

بـا اسـتفاده از   هـا  هاي پژوهش ابتـدا فـرض نرمـال بـودن داده     قبل از تجزیه و تحلیل یافته     

مقدار  .اسمیرنوف مورد بررسی و محاسبه قرار گرفت      -موگروفکولچولگی، کشیدگی و آزمون     

بـه  . باشـد   مـی 580/0 و اثربخـشی سـازمانی      597/0هت سـازمان یادگیرنـده      ج) کجی(چولگی  

بـه  .  اسـت 456/0 و اثربخشی سـازمانی     134/0عالوه، مقدار کشیدگی جهت سازمان یادگیرنده       

 و متغیرهـا از لحـاظ کجـی         پـس  دارنـد،    قـرار ) -2 ،   2(دلیل آنکه مقادیر محاسبه شده در بازه        

 اسـمیرنوف - کولمـوگروف  مقادیر محاسبه شده آزمون    افزون بر این،   .باشندکشیدگی، نرمال می  

سـطح خطـاي محاسـبه      . باشـد  می 140/1 و اثربخشی سازمانی     959/0جهت سازمان یادگیرنده    

   بنـابر ایـن     .باشند مال می متغیرها داراي توزیع نر   لذا  باشد،   می 05/0جهت کلیه متغیرها بیشتر از      
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  .هاي پارامتریک استفاده نمود توان از آزمونمی

  

  تحقیقهاي  یافته

هیأت امنایی و عادي استان همدان      ابتدایی  وضعیت سازمان یادگیرنده در مدارس       .1ال  ؤس

  چگونه است؟

  

  تغیره تک م t، نتایج آزمون و اثربخشی سازمانی در مدارسوضعیت سازمان یادگیرنده. 1 جدول

 متغیرها
  میانگین

 تجربی

  انحراف 

 معیار

  میانگین

  آماري
t df P 

 000/0 225 89/47 3 424/0 35/4 هیأت امنایی
 سازمان یادگیرنده

 000/0 355 61/24  3 680/0 88/3  عادي

 000/0 225 52/46  3 447/0 38/4  هیأت امنایی
 اثربخشی سازمانی

 000/0 355 34/24  3 648/0 83/3  عادي

  

 سازمان یادگیرنـده  وضعیت جهت t، مقدار محاسبه شده آماره     1هاي جدول   ر اساس یافته  ب

، و در مدارس ابتدایی عادي     )=df  ،01/0 <p  ،89/47 t= 225( ت امنایی هیأابتدایی  در مدارس   

)355 =df ،01/0 <p ،61/24 t= ( ــدار اســت ــه از مق ــدول tک ــی ج ــر ) 326/2( بحران بزرگت

میانگین تجربی و میـانگین نظـري تفـاوت معنـاداري وجـود دارد، یعنـی                بنابراین بین   . باشد می

 مقدار آماره    به عالوه  .اشدب باالتر از سطح متوسط می    مدارس  کلیه  سازمان یادگیرنده در    میانگین  

tباشد و باالتر از سطح متوسط میمعنادار استهاي سازمان یادگیرنده   در کلیه مؤلفه.  

هیـأت امنـایی و عـادي اسـتان         ابتـدایی   انی در مـدارس     وضعیت اثربخشی سازم   .2سئوال  

 همدان چگونه است؟

وضـعیت اثربخـشی     جهـت    t، مقـدار محاسـبه شـده آمـاره          1هاي جـدول     با توجه به داده   

، و در مـدارس  ) =df ،01/0 <p، 52/46t= 225(هیـأت امنـایی   ابتـدایی  سازمانی در مـدارس  

) 326/2( بحرانـی جـدول   t که از مقدار تاس ) =df ،01/0 <p ،34/24t= 355(ابتدایی عادي 

و میانگین نظـري تفـاوت معنـاداري وجـود دارد،           بنابراین بین میانگین تجربی     . شدبابزرگتر می 

 در tمقدار آمـاره  . استباالتر از سطح متوسط مدارس کلیه  اثربخشی سازمانی در      میانگین یعنی



219 ... هاي سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانیروابط ساده و ترکیبی مؤلفه

ت امنـایی و مـدارس عـادي اسـتان          هیـأ ابتـدایی   اثربخشی سازمانی در مدارس     هاي  کلیه مؤلفه 

  .باشدمعنادار بوده و بزرگتر از سطح متوسط میهمدان 

هیـأت  ابتـدایی  مـدارس  در وضعیت سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی     بین   .1فرضیه  

  .وجود داردامنایی و عادي استان همدان تفاوت 

  

هـاي   گـروه  tو عادي، نتایج آزمـون هیأت امنایی ابتدایی  در مدارس متغیرها پژوهش مقایسه .2جدول 

  مستقل

 متغیرها
  میانگین

 تجربی

  انحراف

 معیار

  میانگین

 آماري
t df P 

  3 424/0 353/4  هیأت امنایی
 سازمان یادگیرنده

  3 680/0 888/3  عادي
198/9 580 000/0 

 3 447/0 384/4 هیأت امنایی
 اثربخشی سازمانی

  3 648/0 836/3  عادي
140/11 580 000/0 

  

جهـت مقایـسه   هـاي مـستقل    گـروه t، نتـایج آزمـون   2هاي مندرج در جدول  بر پایه آماره  

 df  ،01/0<p= 580(سازمان یادگیرنـده در مـدارس ابتـدایی هیـأت امنـایی و عـادي                وضعیت  

,198/9t= (میانگین سازمان یادگیرنده در مـدارس هیـأت امنـایی        .باشد می) بزرگتـر از  ) 353/4

مـدارس عـادي از     مـدارس هیـأت امنـایی بیـشتر از           لذا. است) 888/3 (اديمیانگین مدارس ع  

  . کنندهاي آن استفاده میهاي سازمان یادگیرنده برخوردار بوده و از ویژگیمؤلفه

هاي محاسبه شده و میانگین     ، حاکی از آن است که بین میانگین       2هاي جدول   دادهبه عالوه   

ین اثربخـشی سـازمانی در مـدارس هیـأت امنـایی        میـانگ . نظري تفاوت معنـاداري وجـود دارد      

لذا مـدارس هیـأت امنـایی بیـشتر از     . است) 836/3(بزرگتر از میانگین مدارس عادي    ) 384/4(

 نتـایج   .باشـند  تـر مـی    اثـربخش هاي اثربخشی سازمانی برخوردار بوده و        مدارس عادي از مؤلفه   

  .أیید شده استبیانگر آن است که فرضیه اول پژوهش ت

مـدارس ابتـدایی    در  با اثربخشی سازمانی    آن  هاي    و مؤلفه بین سازمان یادگیرنده     .2 فرضیه

  .هیأت امنایی و عادي استان همدان رابطه وجود دارد

  هـاي سـازمان    ، ضریب همبستگی پیرسـون بـین کلیـه مؤلفـه          3هاي جدول    با توجه به داده   
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 شی سازمانیضریب همبستگی پیرسون بین سازمان یادگیرنده با اثربخ. 3جدول 

 متغیرها 
  سازمان

یادگیرنده

  سرآمدي

 شخصی

الگوهاي

 ذهنی

  اندازچشم

 مشترك

یادگیري

 تیمی

  تفکر

 سیستمی

  ضریب همبستگی 62/0 72/0 51/0 58/0 64/0 74/0  هیأت امنایی

 70/0 67/0 73/0 67/0 63/0 77/0  عادي پیرسون
اثربخشی 

 سازمانی

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0  سطح معناداري

  

 حـاکی از  در مدارس ابتدایی هیأت امنایی و عادي استان همدان          با اثربخشی سازمانی     یادگیرنده

 تأیید فرضیه   نشان دهنده ها    یافته ،این  بنابر . مثبت و معناداري وجود دارد     همبستگیآن است که    

  .دباش دوم پژوهش می

مـدارس  را در  اثربخشی سـازمانی  بینی ش قابلیت پی سازمان یادگیرنده،هاي مؤلفه .3فرضیه  

  .دارندابتدایی هیأت امنایی و عادي استان همدان 

 نشان داده شده، بیانگر آن است       4نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام که در جدول           

، و در )=p  ،19/101 F> 01/0( محاسبه شده در مدارس هیأت امنایی در گام سوم           Fکه مقدار   

 78/3باشـد کـه از مقـدار بحرانـی           مـی ) p  ،68/135=F> 01/0(دارس عادي در گام چهـارم       م

هـاي تحلیـل رگرسـیون از مقـادیر           محاسبه شده در کلیـه گـام       Fدر واقع مقدار    . بزرگتر هستند 

  . p)>01/0(باشد  بحرانی بیشتر بوده و معنادار می

 با توجـه  ( امنایی، ضریب بتا     دهد که در مدارس ابتدایی هیأت       نشان می  5هاي جدول    آماره

  انـداز مـشترك در سـطح       هاي یادگیري تیمی، سرآمدي شخصی و چـشم        در مؤلفه ) به گام سوم  

  

سـازمان یادگیرنـده و اثربخـشی    هـاي   مؤلفـه  بـین  گام به گامچندگانه رگرسیون نتایج تحلیل   . 4 جدول

  سازمانی

 F  R R2  A.R2 P ها شاخص

 مدارس هیأت امنایی
،رآمدي شخــصییــادگیري تیمــی، ســ

 انداز مشترك چشم
19/101 760/0 578/0 572/0 000/0  

  مدارس عادي
 ،سیستمی  تفکر ،انداز مشترك  چشم

 یادگیري تیمی ،سرآمدي شخصی
68/135 779/0 607/0 603/0 000/0  
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  اثربخشی سازمانی با سازمان یادگیرندههاي   بین مؤلفهضرایب رگرسیون گام به گام .5جدول 

  آماره

 مدل
B  S.E Beta t P Tol  VIF  

  دوربین

 واتسون

   000/0 043/6   199/0 203/1 مقدار ثابت

 893/1 528/0 000/0 100/8 486/0 047/0 383/0 یادگیري تیمی

  مدارس  947/1 514/0 000/0 788/3 231/0 061/0 231/0 سرآمدي شخصی

 هیأت امنایی
 387/1 721/0 002/0 181/3 163/0 038/0 120/0 انداز مشتركچشم

132/2 

   000/0 757/7   128/0 993/0 مقدار ثابت

 742/3 267/0 000/0 091/5 329/0 054/0 277/0 انداز مشتركچشم

 801/2 357/0 000/0 420/4 247/0 047/0 206/0 تفکر سیستمی

 116/2 473/0 001/0 488/3 170/0 042/0 147/0 سرآمدي شخصی

 مدارس عادي

 153/3 317/0 029/0 195/2 130/0 048/0 105/0 ري تیمییادگی

814/1 

  

)01/0p< ( بـراي مـدارس ابتـدایی هیـأت     بینـی را  توان الگوي پـیش    این می  بنابر. معنادار است 

  : بدین صورت نشان دادامنایی استان همدان
  

 X3 163/0+  X2 231/0 + X1 486/0 + 203/1 = Y  
  

بـا  (دهد که در مدارس ابتـدایی عـادي، ضـریب بتـا               نشان می  5هاي جدول    هم چنین داده  

انداز مشترك، تفکر سیستمی، سرآمدي شخصی و یـادگیري          ابعاد چشم در  ) توجه به گام چهارم   

بینی را براي مدارس ابتـدایی       توان الگوي پیش    می پس. معنادار است ) >05/0p(در سطح   تیمی  

  :ان دادنشزیر  صورت  به استان همدانعادي
  

X4 130/0+  X3 170/0 + X2 247/0+  X1 329/0 + 993/0 = Y  
  

براي متغیرهـاي مـستقل بـین     در مدارس ابتدایی هیأت امنایی      ) VIF(عامل تورم واریانس    

دهـد بـین    بوده که نشان مـی     742/3 و   116/2ابتدایی عادي بین    و در مدارس     947/1 و   387/1

 -براي آزمون اسـتقالل خطاهـا از آمـاره دوربـین          . ردمتغیرها پدیده چندگانگی خطی وجود ندا     

تـوان    قـرار دارد، بنـابر ایـن مـی    132/2 و 814/1 در دامنـه  مقـدار آن    واتسون استفاده شد، کـه      
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هـا   بنـابر ایـن یافتـه      .در خطاها وجود نـدارد    کرد که دلیلی بر وجود خودهمبستگی       گیري    نتیجه

  . باشد بیانگر تأیید فرضیه سوم پژوهش می

  

  گیري و نتیجهبحث 

ت امنایی و همچنین مـدارس      مدارس ابتدایی هیأ   اول پژوهش نشان داد که     سؤال   هاي یافته

 بـاالتر از سـطح متوسـط        هـاي سـازمان یادگیرنـده     ویژگیابتدایی عادي استان همدان از لحاظ       

سـازمان   ابعـاد ت امنایی و عادي استان همدان بـا         مدارس ابتدایی هیأ   به عبارت دیگر     .دنباش می

هـاي سـازمان یادگیرنـده معنـادار          در کلیه مؤلفه   tبه عالوه مقدار آماره      .دنانطباق دار یادگیرنده  

، )2012(چوپاوا و همکـاران       با نتایج  پژوهشي    هیافتاین  . بوده و بزرگتر از سطح متوسط است      

) 2010(و تیسنگ   ) 2009(، ایدین و سیالن     )1389(، ملکی و قلنجی     )2011(حمزه و همکاران    

هـاي   پـژوهش  ماننـد  (هـاي پژوهـشی   فعالیـت   برمدارستمرکز مدیران  احتماالً  . سویی دارد هم

 ، افـزایش بـه کـارگیري رایانـه و فنـاوري اطالعـات،             )اي مدرسههاي   موردي، عملی و موقعیت   

 و ، ارتقـاء مهـارت   در مـدارس  ارتقاء سـرعت گـردش اطالعـات      ،مکانیزه شده مدارس ابتدایی   

برقراري ارتباطـات مثبـت و کارآمـد        وري و تسهیم دانش در مدارس،       ابتکار، نوآ ،   فردي توسعه

هاي آموزشی ضـمن    برگزاري کالس تأکید بر یادگیري مداوم با       و   بین مدیران، معلمان و اولیاء،    

سـازمان   از دالیـل بـاال بـودن وضـعیت           ،)اینترنتـی ی، تئـوري و     ل عم هايمانند کالس (خدمت  

  .باشد مییادگیرنده

مـدارس   در   اثربخشی سازمانی وم پژوهش حاکی از آن است که وضعیت         د سؤال   هايیافته

بـاالتر از سـطح متوسـط       ابتدایی هیأت امنایی و همچنین مدارس ابتدایی عادي اسـتان همـدان             

اثربخـشی   هـاي  مؤلفـه  مدارس ابتدایی هیأت امنایی و عادي استان همدان بـا            در واقع . باشد می

 بودهمعنادار  اثربخشی سازمانی   هاي   در کلیه مؤلفه   tر آماره   مقدابه عالوه   . انطباق دارند سازمانی  

ایجاد محیطی منظم    بر   مدارسو معلمان   مدیران  توجه  احتماالً  . و بزرگتر از سطح متوسط است     

شفاف بودن اهداف   آموزان و اولیاء،    هاي آموزشی، ارتباطات مؤثر با دانش     بهبود مهارت و سالم،   

بهبـود  تأکیـد بـر پیـشرفت تحـصیلی،          هـاي ارزشـیابی،   رویـه مدرسـه، ارتقـاء     هاي    و استراتژي 
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از دالیل باال    ،هاي آموزشی و درسی مدارس    هاي والدین از برنامه   هاي آموزشی و حمایت    برنامه

، حـسنی و سـامري      )2008(هریـسون   هـاي     یافته با   این نتیجه . باشدمی اثربخشی سازمانی بودن  

ــا)1388(، حــاجعلی )2010(، تیــسنگ )1389( ــوال ، اب  )2011(و هندرســون ) 2012(ري و ایت

  .  داردمطابقت

 از لحـاظ ابعـاد سـازمان یادگیرنـده و اثربخـشی              پژوهش آشکار کرد کـه     اول فرضیهنتایج  

 تفاوت معناداري بین مدارس ابتدایی هیأت امنایی و همچنین مدارس ابتـدایی عـادي               ،سازمانی

ت امنایی بیشتر از مدارس ابتدایی عـادي         در واقع مدارس ابتدایی هیأ     . وجود دارد  استان همدان 

هاي آن اسـتفاده  برخوردار بوده و از ویژگی و اثربخشی سازمانی هاي سازمان یادگیرندهاز مؤلفه 

چون مجوزهاي مدارس هیأت امنایی به صورت        )1: دالیل این تفاوت عبارت است از     . کنندمی

کننـد تـا    بیـشتر تـالش مـی     دارس  ایـن مـ   مدیران و هیأت امنـاي      ، لذا   گرددمیصادر  یک ساله   

نـسبت بـه    مدارس هیـأت امنـایی اختیـارات بیـشتري را            )2. استاندارهاي الزم را کسب نمایند    

  .  دارنـد  هـاي آموزشـی و تربیتـی       ها و فعالیت   برنامه  تدوین و تنظیم   در خصوص مدارس عادي   

 زند، لذا این مدارس   پردا  می هاي مدارس هیأت امنایی را والدین      نظر به اینکه برخی از هزینه      )3

خـدمات  آمـوزان،    هاي آموزشی و فوق برنامه، امور رفـاهی و بهداشـتی دانـش             به لحاظ فعالیت  

 تخـصیص نیـروي     )4 .باشـند  ر سطح باالتري مـی    هاي رسمی مدرسه د    و کیفیت برنامه  مشاوره  

، گیـرد  هیأت امنا صورت میهاي  انسانی مورد نیاز در مدارس هیأت امنایی بر اساس درخواست   

 نتایج ایـن فرضـیه بـا        .مهمی داشته باشد  تواند بر کیفیت و عملکرد مدارس تأثیر          می که این امر  

 از  نمونـه، دولتـی و غیرانتفـاعی      در خصوص تفاوت مدارس     ) 1389(ملکی و قلنجی    هاي   یافته

ابعـاد   نظـر  در مورد تفاوت معنادار بین مـدارس از     )2011(، هندرسون   لحاظ سازمان یادگیرنده  

 راجع به تفاوت معنادار مدارس از لحـاظ ابعـاد سـازمان    )1388(حاجعلی و  ی سازمانی   اثربخش

  .یادگیرنده و اثربخشی سازمانی همخوانی دارد

  کلیـه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در    پژوهش نشان داد که      فرضیه دوم نتایج  

 همبستگی قوي و قابـل توجـه        به عالوه مقدار این   .  دارد د وجو يمدارس رابطه مثبت و معنادار    

. هـاي دانـشمندان و صـاحبنظران همـسویی دارد          نتیجه به دست آمده با نظرات و دیدگاه       . است

بر ایجاد رابطه بـین سـازمان یادگیرنـده و اثربخـشی سـازمانی تأکیـد                ) 2005(لوپز و همکاران    
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تند تا اثربخـشی   هاي یادگیرنده همیشه تحت فشار هس      سازمان) 2005(وودال  به زعم   . نمایند می

هـاي سـازمان یادگیرنـده را     یکـی از ویژگـی   ) 2012(باتول و ریاض    . سازمانی را آشکار نمایند   

توانـد بـه توسـعه       نمایند که یادگیري می    دانند، و تأکید می   اهمیت دادن به یادگیري سازمانی می     

 بـا اثربخـشی   توان توصیف کرد که سازمان یادگیرندهبنابر این می   .اثربخشی سازمانی کمک کند   

 سازمان یادگیرنـده تغییـر و تحـول نماینـد    سوي پس کلیه مدارسی که به      . سازمانی همراه است  

، )2012(بی، سونگ و کـیم       با نتایج    فرضیههاي این    یافته. داراي اثربخشی سازمانی خواهند بود    

یتـوال  ، ابـاري و ا    )2012(، کالینز، الیت و لستر      )2012(، خمیس علی    )2011(حمزه و همکاران    

ــسنگ )2012( ــگ )2009(، ایــدین و ســیالن  )2010(، تی  )1388(و حــاجعلی ) 2007(، یان

  .همخوانی دارد

بینی اثربخشی سازمانی، هم      سازمان یادگیرنده در پیش    آشکار کرد که   فرضیه سوم هاي   یافته

سـازمان   مؤلفـه    پـنج از میـان    . در مدارس هیأت امنایی و هـم در مـدارس عـادي مـؤثر اسـت               

انـداز   یـادگیري تیمـی، سـرآمدي شخـصی و چـشم           ابعـاد ،   در مدارس هیأت امنـایی     دهیادگیرن

انداز مشترك، تفکر سیستمی، سرآمدي شخصی        چهار مؤلفه چشم   ،در مدارس عادي  ؛ و   مشترك

برخی  نتایج آزمون فرضیه سوم با       .بینی اثربخشی سازمانی مؤثر هستند      در پیش  و یادگیري تیمی  

  و)1388 (حـاجعلی ، )2010 (تیسنگ با نتایج ها یافتهاین   .یی دارد همسوهاي محققان    دیدگاهاز  

هـم  .  همـسویی دارد اثربخـشی سـازمانی   بر  سازمان یادگیرنده در خصوص تأثیر    ) 2006 (پارك

 در مـورد تـأثیر یـادگیري    )2007( و یانـگ  )2009 (ایـدین و سـیالن  چنین این یافته بـا نتـایج       

یادگیري تیمـی   در خصوص تأثیر    ) 2012( و همکاران    و چوپاوا ،  اثربخشی سازمانی سازمانی بر   

دو نکته قابل تأمل در ایـن خـصوص         . مطابقت دارد اثربخشی سازمانی    بر   انداز مشترك چشمو  

، هـا و عقایـد افـراد      الگوهاي ذهنی در هدایت ایـده     علیرغم اهمیت بسیار باالي      )1: وجود دارد 

 مشاهده شد کـه هـم در        آموزان؛ دانش اثربخشی مدرسه و پیشرفت تحصیلی       ،یادگیري سازمانی 

لـذا  .  اثربخشی سازمانی مـدارس نـدارد  بر تأثیري مدارس هیأت امنایی و هم در مدارس عادي، 

ـ کافی را مبـذول دار    بایست به این امر توجه       مدیران و رؤساي آموزش و پرورش می       بـه   )2 .دن

یري تیمـی توجـه   بـه یـادگ    بیـشتر از مـدارس عـادي    مدارس هیأت امنـایی   رسد که در     نظر می 

 بین مدارس وجـود دارد تـا بـه اسـتاندارهاي      در  رقابتی است که   ،احتماالً دلیل این امر   . شود می
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ضرورت دارد تا مدیران مدارس ابتـدایی عـادي نـسبت           بر این اساس    . تعریف شده دست یابند   

ا توجـه    ب .نمایندتالش   و در این خصوص بیشتر       به ارتقاء و بهبود یادگیري تیمی اهتمام ورزند       

آماري پژوهش به مدارس ابتدایی در تعمیم نتایج با احتیاط باید عمل            ي    هبه محدود کردن جامع   

 اول و دوم دبیرسـتان ي  هاثربخشی مدارس هیأت امنـایی و عـادي دور       ي    هبررسی و مقایس  . کرد

  .پژوهشی مناسبی براي پژوهشگران آینده باشدي  هتواند دستمای می
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