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چکیده
هدف این پژوهش اندازهگیری سطح یادگیری سازمانی در مدارس ،بهمثابة سازمان تربیتکنندة نیروی انسانی
توانمند برای ورود به بازار کار دانشی است .روش پژوهش برمبنای جمعآوری دادههای مورد نیاز ،توصیفی
پیمایشی از نوع کاربردی است .یافتهها از طریق پرسشنامه با  11سؤال بسته پاسخ و براساس مقیاس لیکرت
بهدست آمده است .میزان آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه  0/87تعیین شد که نشاندهندة
هماهنگی درونی قابل قبول سؤاالت پرسشنامه است .جامعة آماری پژوهش ،مدارس اسالمی غیرانتفاعی دورة
متوسطة دوم منطقة دو تهران ،در سال تحصیلی  23-22است و به روش نمونهگیری خوشهای ،ابتدا از میان
این مدارس پنج مدرسه بهطور تصادفی انتخاب شد و سپس پرسشنامه دراختیار همة معاونان و مدیران ارشد
مدارس برای پاسخگویی قرار داده شد که تعداد  31پاسخنامه بهمنظور تحلیل دادهها به محقق بازگردانده شد.
نتایج حاکی از این است که ارزیابی مستمر ،اتصال با محیط ،فرصت یادگیری مستمر ،تسهیم اطالعات،
تصمیمگیری مشارکتی ،نیروی انسانی متخصص و چشمانداز مشترک بهترتیب از اهمیت نسبی برخوردارند و
مدیران مدارس در چشمانداز مشترک و درک مناسب از آن کمترین رتبه و در ارزیابی مستمر بیشترین رتبه را
در بین مؤلفههای مورد بررسی دارند.
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1ـ بیان مسئله
افزایش تغییر و تحوال ت محیيی مانند توسع روزافزون فناوري افزایش شد ت راابت در سراسر
زنجیرههاي كسبوكار تغییر فزایندة انتظارا ت مشتریان و ذينفعان و جلب رضایت آنها سازمانها
را وادار كرده است براي حفظ بقا و توسعه خود را با محیيشان تيبیق دهند (ماركوار ت.)1001 1
بهزعم بوئن رز و وار )1006(2در این محیط پرراابتْ یادگیري منشأ اصلی مزیت راابتی است .یادگیري
براي تغییر است یعنی در هر سازمانی باید تحول مثبت به عاد ت تبدیل شود (هنري و همکاران .)1931
نظریههاي یادگیري با گذشت زمان توسعه یافته و مفاهیمی از ابیل یادگیري سازمانی به جاي
یادگیري فردي یادگیري خالاانه مدیریت دانش در سازمان سازمانهاي یادگیرنده و غیره به وجود
آمده و بهصور ت عینی نیز در حال رشد است .شواهد نیز نشان میدهد كه بسیاري از متغیرهاي
موفقیت از جمله اثربخشی كارایی انعيافپذیري توفیقطلبی در دنیاي راابتی رشد و تعالی
كاركنان و غیره به آن وابسته شده است .ماركوار ت ( )1001دربارة این نظام جدید اظهار میكند كه
یادگیري زیرسیستم اصلی سازمان یادگیرنده است كه در سيوح فردي گروهی و سازمانی رخ
میدهد .یادگیري سازمانی بیانكنندة اابلیت توسع فکري و بهرهوري است كه از طریق تعهد به آن
براي بهبود مستمر در سراسر سازمان حاصل میشود.
كیسی )1001( 9معتقد است امروزه یادگیري در هم سيوح براي سازگاري سازمانها با تغییرا ت و
چالشهاي داخلی و خارجی ضروري است .این تغییرا تْ مکرر متنوع و برخی اواا ت پیشبینیناپذیر و در
برخی موااع برنامهریزيشدهاند .تغییرا ت راهبردي سازمانی در پاسخ به تغییرا ت بازار نیاز به كارمندانی دارد
كه یاد بگیرند و تغییرا ت بهوجودآمده در مأموریتها اهداف خطمشیها و محصوال ت را تفسیر كنند
(فهیمنیا موسیخانی و آذرگون  .)1930در وااع اابلیت یادگیري و ایجاد تغییر مناسب كلیديترین مزیت راابتی
است كه یک مجموع انسانی در دنیاي راابتی امروز میتواند كسب كند .تغییر و تحوال ت سریع در محیط
داخلی و خارجی سازمانها دیگر جایی براي یادگیري از طریق سعی و خيا باای نمیگذارد و حركت به
سمت سازمانهاي یادگیرنده بهصور ت التزام براي سازمانهاي امروزي درآمده است.
پیتر سنگه 1سازمان یادگیرنده را سازمانی میداند كه در آن افراد «بهطور مستمر در حال توسع ظرفیت
خود جهت تحصیل نتایجی هستند كه در وااع طالب آناند جایی كه الگوهاي تازة فکر كردن پرورش
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مییابد محلی كه خواستهها و تمایال ت گروهی محقق میشود و باالخره مجموعهاي كه در آن افراد
پیوسته میآموزند كه چگونه با یکدیگر یاد بگیرند» (سنگه  1911ص .)10بنابراین سازمان یادگیرنده
سازمانی است هدفمند پژوهشمحور دانشگرمحور كه در جهت نیازهاي درونی و بیرونی به بهسازي
فعالیتهاي خود میپردازد.
آنچه در پژوهشها تأملبرانگیز است این است كه گرچه مدرسه یکی از مهمترین سازمانهاي
یادگیرنده است و پژوهشهاي زیادي به معناداري رابي مؤلفههاي این متغیر با سایر متغیرهاي مؤثر
مانند بهبود عملکرد رفتار شهروند سازمانی فرسودگی شغلی رضایت شغلی و ...پرداختهاند براي
تبیین مؤلفهها از این منظر كه براي برنامهریزي بهینه و حركت مثبت رو به جلو براي ایجاد سازمان
یادگیرنده نقي آغاز كجاست پژوهشی صور ت نگرفته است .مثالً در یکی از تحقیقها ویژگیهایی
كه میتواند در مدارس زمین ایجاد سازمان یادگیرنده را ایجاد كند چهارده عامل ذكر شده است كه
عبار تاند از :رهبري تحولآفرین وجود كاركنان خالق و یادگیرنده یادگیري جمعی (كار گروهی)
آرمان مشترک پاداش انگیزشی فرهنگ سازمانی كاربرد علم و تجربه پذیرش پیشنهادها
اطالعرسانی اغتنام فرصتهاي محیيی مشتريمحوري همگامی با تحوال ت زمان ارزیابی عملکرد
و تفکر سیستمی (زارعی جندای و معینی .)1921
از آنجا كه سازمانها بر اساس هدف و رسالت خود براي تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده به
مؤلفههاي متفاوتی نیاز دارند و با توجه به بررسی ادبیا ت موجود در مقيع متوسي دوم كه به نیروي
متخصص براي تربیت صحیح و ایجاد نگرش مثبت براي انتخاب صحیح آیندة شغلی رابيه دارد در
این پژوهش مؤلفههاي دیگر از جمله نیروي انسانی متخصص نیز مد نظر ارار گرفته است.
تربیت نیروي انسانی براي ورود به جامعه و سازمان دانشی نیازمند برنامهریـزي بلندمـد ت اسـت .لـذا بـا
شناسایی وضعیت مدارس بهخصوص در دورة متوسيه از نظر ابعاد و مؤلفههاي سازمان یادگیرنـده و ارائـ
راهکارهاي ارتقاي آن (بهعنوان حلق اتصال مدرسه با آموزش عالی و بازار كار) الزم است كه هرچه بیشـتر
در جهت تبدیل شدن سازمانهاي آموزشی به سازمانی یادگیرنده گـام برداشـته شـود .بـدین ترتیـب ایـن
پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است كه ابعاد و مؤلفههاي سازمان یادگیرنده در مـدارس دورة متوسـيه
دوم در چه سيحی ارار دارد؟ چرا كه گام نخست براي افزایش میزان آگـاهی مـدیران از ضـرور ت تبـدیل
شدن سازمانهاي آموزشی به سازمانی یادگیرنده شناسایی شرایط و عوامل الزم بـراي نیـل بـه یـادگیري
سازمانی شناخت موانع موجود براي یادگیري سازمانی است تا خروجی و نتیج آن كاركنـان دانشـی بـراي
حضور مناسب و فعال در سازمانهاي دانشی باشد .این نکته در خور تأمل است كه در بسـیاري از مـوارد در
برنامهریزي براي بازار دانشی مدارس حلق مفقودهاياند كه در این پژوهش سعی شده به آنها توجه شود.

  90دوفصلنامه علمی ـ ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسالم  /بهار و تابستان  /1931سال چهارم  /شماره 6

2ـ روش پژوهش
این پژوهش با توجه به روش جمعآوري دادههاي مورد نیاز از نوع توصیفی (پیمایش) 1و بر اساس
هدف پژوهش از نوع كاربردي است كه حداال به حجم نمون سی نفري نیاز دارد (سرمد بازرگان و
حجازي  .)1913تحقیق پیمایشی فرایندي پژوهشی است كه «بهمنظور جمعآوري اطالعا ت دربارة این
موضوعا ت كه گروهی از مردم چه میدانند چه فکر میكنند یا چه كاري انجام میدهند اجرا
میشود» (دالور  1921ص.)111
براي جمعآوري دادهها از دو روش كتابخانهاي و میدانی استفاده شده است .به این ترتیب كه براي
دستیابی به پیشین پژوهش و مبانی نظري آن به ميالع كتابها و مقاال ت مرتبط پرداخته شده است.
در مرحل میدانی با استفاده از ميالعا ت نظري و با مشور ت با استادان پرسشنامهاي بهمنظور
جمع آوري اطالعا ت تدوین شده است .این پرسشنامه شامل هفت مؤلف فرصت یادگیري مستمر
چشمانداز مشترک تصمیمگیري مشاركتی تسهیم اطالعا ت اتصال با محیط ارزیابی مستمر نیروي
انسانی متخصص و در مجموع حاوي  61سؤال است .مؤلفههاي پرسشنامه بهصور ت بسته پاسخ و بر
اساس مقیاس پنج ارزشی لیکر ت از خیلی موافقم تا خیلی مخالفم تنظیم شده است .نحوة امتیازدهی
به سؤاال ت از یک تا پنج است :بدین صور ت كه به پاسخ خیلی مخالفم یک نمره پاسخ مخالفم دو
نمره پاسخ نظري ندارم سه نمره پاسخ موافقم چهار نمره و پاسخ خیلی موافقم پنج نمره اختصاص
داده شده است .براي هم سؤاال ت از همین روش امتیازبندي استفاده شده است.
روایی پرسشنامه بر اساس آراي متخصصان و استادان به دست آمده است .از روش ضریب آلفاي
كرونباخ از طریق نرمافزار  SPSSبراي محاسب پایایی پرسشنامه استفاده شـده اسـت .ایـن ضـریب
( )0/12نشان دهندة هماهنگی درونی اابل ابول سؤاال ت پرسشنامه و تأییدكننـدة دارا بـودن ویژگـی
پایایی در آن است.
جامع آماري پژوهش مدارس اسالمی غیرانتفاعی دورة متوسـي دوم منيقـ دو تهـران در سـال
تحصیلی 1931ـ 1939است .بدین ترتیب با استفاده از روش نمونهگیري خوشهاي ابتدا از میان ایـن
مدارس پنج مدرسه بهطور تصادفی انتخاب شد سپس پرسشنامهاي در اختیار هم معاونان و مـدیران
ارشد ( 16نفر) مدارس ارار داده شد .تعداد  91پاسخنامه براي تحلیل دادهها به محقق بازگردانده شد.

1- survey
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3ـ ادبیات پژوهش
1ـ3ـ مبانی نظری
به گفته رث  1در عصر كنونی یگانه راه توسع پایدار و ایجاد ثرو ت تربیت نیروي دانشی است .تأكید بر
نیروي انسانی بهمنظور ارتقاي عملکرد سازمانی در سالهاي اخیر بیشتر شده است زیرا براساس این
نظریه منابع نیروي انسانی سازمانها تنها منبع كمیاب است و رابا بهراحتی نمیتوانند از آن كپی كنند
درنتیجه موجب ایجاد مزیت راابتی پایدار براي سازمان میشود (محمدي هنري و كشکر .)1939
به این مسئله در سیر تحوال ت سازمان اداري به سـازمان توسـع منـابع انسـانی توجـه شـده اسـت
بهطوري كه مقایس تفکرا ت و الگوهاي ذهنی در سازمانهـاي اداري و سـازمان توسـع منـابع انسـانی
نشان میدهد كه سازمان اداري برداشتی خيی دارد و انسان را بهمنزل منبعی در كنار سـایر منـابع اـرار
میدهد .در حالیكه سازمانهاي با رویکرد توسع منابع انسانی برداشتی غیرخيی دارند و در این دیـدگاه
انسان محور توسعه و باارزشترین سرمای سازمان در نظر گرفته میشود (شهالیی .)1923
از سویی سازمانها با تغییر و تحوال ت محیيی و با شرایيی نـاميمئن روبـهرو هسـتند كـه در ایـن
صور ت نیاز بیشتري به دانش و آگاهی از عوامل محیيی دارند تا بتوانند خود را با آن منيبـق كننـد .بـه
نظر تنها راه چارة سازمان هاي آینده تبدیل خود به سازمان یادگیرندة دائمـی اسـت تـا بتواننـد نیازهـاي
محیيی را تشخیص دهند و ابزار الزم را براي تيبیق خود با محیط فراهم آورند و بدین وسیله به حیـا ت
خود ادامه دهند .سازمان یادگیرنده پاسخی است به محیط كاري متغیر پویا و پیشبینیناپذیر.
به نظر دیکسون )1330( 1ماهیت سازمان یادگیرنده در وااع استفاده از توانایی ذهنی خارقالعـادة
افراد سازمان است براي ایجاد عملکردهایی كه باعث بهبود وضعیت سـازمان مـیشـود (زارعـی متـین
جندای و معینی .)1921

شو و چی )1010( 9در پژوهشی با عنوان «چشمانداز سیستمی مدیریت دانش یادگیري سازمانی و
نوآوري سازمانی» كه دربارة بیش از هزار شركت برجسته و فعال در زمین سرمایهگذاري در سال 1001
انجام دادند دریافتند كه در ااتصاد دانشبنیان شركتها براي حفظ تواناییهاي نوآوري خود نیازمند
سازگاري و بهروز شدن هستند .با وجود این بدون اابلیت یادگیري سازمانی سازمان نمیتواند برخی
شیوههاي مدیریت دانش خود را حفظ كند .نتایج این تحقیق نشان میدهد كه یادگیري سازمانی بهمثاب
متغیري میانجی بین مدیریت دانش و نوآوري سازمانی عمل میكند .بهشکل نظاممند آنها اذعان داشتند
1- Roth
2- Dicson
3- Shu and Chi
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كه مدیریت دانش یک نهادة مهم یادگیري سازمانی یک فرایند كلیدي و نوآوري سازمانی یک برونداد
مهم در این سیستم است (هنري افشاري و كارگر  .)1931بنابراین سازمانها براي موفقیت و بقاي خود نیازمند
ایجاد مواعیت سیستم و ساختارياند كه هم از ظرفیت و تعهد نیروي انسانی خود براي یادگیري مستمر
در تمام سيوح سازمان بهره ببرد و هم به اكتساب مستمر و كاربرد مؤثر دانش جدید منجر شود .بر همین
مبنا سازمان یادگیرنده در نقش مفهوم و استراتژي جدیدي وارد مدیریت شد (دمرس.)1003 1
ایدة سازمان یادگیرنده با نام پیتر سنگه گره خورده است .در گذر تحوال ت مفـاهیم سـازمان و مـدیریت
پیتر سنگه در سال  1330با انتشار كتاب پنجمین فرمان 1مفهوم جدیدي تحت عنوان «سازمان یادگیرنده»
را ميرح كرد .او بر خالف تیلور 9كه دغدغ اصلیاش نبود كـارایی و اتـالف منـابع بـود بـه پیچیـدگی و
آشوب محیط سازمان توجه داشت بهطوري كه در مقالهاي كه در پاییز  1330در مجلـ اسـلون 1بـه چـا
رساند ساختن سازمان یادگیرنده را وظیف جدید رهبران سـازمانهـا نامیـد .او خـود در مقدمـ كتـاب آریـه
دوگاس 1معتقد است كه این مفهوم را از او گرفته و بسط داده است .البته نقش پیشـگامانی چـون شـون و
گاروین 6و گریس آرگریس 1نیز اابل توجه است (بهرامزاده  .)1913به عقیدة پیتـر سـنگه مشخصـ سـازمان
یادگیرنده دستیابی به پنج اصل و روش نظمیافته از جمله تسلط (اابلیتهاي) شخصی مـدلهـاي ذهنـی
نگاه به آینده یادگیري گروهی و تفکر سیستمی و كاربرد هماهنگ و منسجم آنهاست.
با وجود تحقیقا ت متعدد در زمین مفهومسازي مدیریت توسعه و بهكارگیري یادگیري سازمانی هنوز
توافق كلی دربارة مفهوم تعریف و نظری یادگیري سازمانی صور ت نگرفته است .در برخی تعاریف
عنوانشده در ادبیا ت پژوهش الگر و چیوا )1002( 2یادگیري سازمانی را فرایندي كلیدي تعریف میكنند
كه سازمان از طریق آن یاد میگیرد و این یاد گرفتن به معناي هرگونه تغییر در مدلهاي سازمانی است
كه به بهبود یا حفظ عملکرد سازمان منجر میشود .آنها بر اساس تعریف اابلیت اابلیت یادگیري
سازمانی را مجموعهاي از منابع یا مهار تهاي ملموس و غیرملموس تعریف میكنند كه سازمان از آنها
براي رسیدن به مزیتهاي جدید راابتی استفاده میكند (هنري افشاري و كارگر .)1931

1- Demers
2- The Fifth Discipline
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5- Arie de Geus
6- Shon and Garvin
7- Chris Arggris
8- Alegre and Chiva
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از نظر پدلر بورگن و بویدل )1323( 1سازمان یادگیرنده سازمانی است كه یادگیري همگان را میسر و
بهطور مستمر خود را دچار تحول و دگرگونی مؤثر میسازد .ماركورا ت ( )1001با اشاره به سازمانی كه
ادرتمندانه و بهصور ت دستهجمعی یادگیري را اكتساب میكند و بهطور مستمر افراد را براي جمعآوري
مدیریت و استفادة بهتر از دانش براي رسیدن به موفقیت دچار تحول میسازد این تعریف را بسط میدهد.
بر اساس تعاریف مذكور سازمانهاي یادگیرنده باید در یادگیري سازمانی مهار ت زیادي داشته باشند.
الزم این امر این است كه داراي ساختار و سیستمهایی باشند كه فرایند كسب یا تولید دانش سازمانی
را در بین افراد سازمان تقویت بخشد و در نتیج این ااداما ت عملکرد و خروجیهاي سازمان باید
بهصور ت مستمر بهبود یابد زیرا موفقیت و حیا ت هر سازمان در گرو این امر است كه عملیا ت خود را
بهبود بخشد تا ضمن دستیابی به اهداف خود بتواند از رابا نیز پیشی بگیرد.
سازمان یادگیرنده سازمانی است كه در آن افراد در هم سيوح بهصور ت فردي و جمعی دائماً
توانایی خود را بهمنظور رسیدن به نتیج دلخواه تغییر میدهند .لذا واتکینز و مارسیک 1هفت بعد
مشخص سازمان یادگیرنده را در سه سيح فردي گروهی و سازمانی شناسایی كردهاند:
سيح  :1یادگیري فردي .یادگیري فردي فرایند تغییر مهار تها بینشها و باورها و دگرگونی در دانش
فردي نگرشها و ارزشهاي مأخوذة فرد از طریق ميالع انفرادي آموزش مبتنی بر فناوري مشاهده و
راههاي دیگر كسب دانش جدید است كه از طریق تبدیل و انتقال تجربه حاصل میشود .یادگیري فردي
شامل دو بعد است :بعد اول «خلق فرصتهاي یادگیري مستمر» است كه در آن سازمان تالش میكند تا
فرصتهاي یادگیري مستمر را براي هم اعضاي خود فراهم آورد .دومین بعد «ارتقاي پرسش و گفتگو»
است كه به تالش سازمان براي ایجاد فرهنگ پرسش بازخورد و آزمایش اشاره دارد.
سيح  :1یادگیري گروهی .یادگیري گروهی بدین معناست كه گروهها بتوانند بهمثاب هویتی واحد
فکر كنند خلق كنند و بیاموزند .یادگیري گروهی یکی از ابعاد هفتگان سازمان یادگیرنده است؛ بعد
«ترغیب به همکاري و یادگیري گروهی» كه روح مهار تهاي همکاري مشاركت و استفادة مؤثر از
گروهها را تقویت میكند.
سيح  :9یادگیري سازمانی .یادگیري سازمانی فرایندي است كه طی آن سازمان با استفاده از تجارب
مشترک افراد در سازمان دانش و بینش جدیدي را ایجاد میكند و داراي پتانسیل نفوذ در رفتار و بهبود
تواناییهاي سازمان است .سازمانهایی كه فرهنگ یادگیري اوي ایجاد میكنند در ایجاد و انتقال دانش

1- Peddler and Boydell and Burgoyn
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خیلی خوب عمل میكنند و براي انعکاس دانش و بینش جدید رفتار خود را تغییر میدهند .یادگیري
سازمانی داراي چهار بعد سازمان یادگیرنده است« :توانمندسازي افراد براي رسیدن به چشمانداز مشترک»
«ایجاد سامانههایی براي كسب و اشتراک یادگیري» «ارتباط سازمان با محیط» كه بر تفکر جهانی و
فعالیتهاي مورد نیاز براي ایجاد ارتباط سازمان با محیط داخلی و خارجی آن داللت دارد .و چهارمین بعد
كه «فراهم آوردن رهبري راهبردي براي یادگیري» است (فهیمنیا و همکاران .)1930
لذا از دیدگاه راهبردي سازمانها دریافتهاند كه در عصر ارتباطا ت یادگیري براي غلبه بر رابا مزیت
راابتی را فراهم میكند (مادن .)1011 1راپر و پتیت )1001( 1بیان میكنند كه یادگیري نهتنها براي افراد
كار سادهاي نیست بلکه براي سازمانها نیز دشوار است.
با توجه به ویژگیهایی كه تا به حال در مورد سازمانهاي یادگیرنده برشمردیم میتوان سازمان
یادگیرنده را با سازمان غیریادگیرنده براساس دو متغیر كلیدي «كیفیت و كمیت یادگیري سازمانی» و
«میزان كاربرد آموختهها در عمل» مقایسه كرد (اهرمانی .)1920
همانطور كه واضح است این دو متغیر از نوع متغیرهاي پیوستهاند و هر سازمان میتواند متناسب با
مواعیت و ویژگیهاي خود از مقادیر متفاوتی از آنها برخوردار باشد .اگر هركدام از این متغیرها را یک
پیوستار در نظر بگیریم میتوان چنین الگویی در نظر گرفت:
ب
جدول  .1سازمان یادگیرنده در مقایسه با سازمان غیریادگیرنده (اهرمانی )1920

زیاد

آموخته ها

سازمان عملگرا
سازمان زوالیابنده

زیاد
كم

کاربرد

سازمان یادگیرنده
سازمان تشریفاتی

كم

یادگیری سازمانی

بر اساس این دستهبندي سازمان یادگیرنده فرایندي از علم و عمل است .در اینگونه سازمانها
آموزش و یادگیري نه مانند سازمان عملگرا مورد غفلت وااع شده است و نه مانند سازمان تشریفاتی
هدف ارار میگیرد .یادگیري هنگامی باارزش است كه بتواند سازمان را در كاهش مشکال ت و بهبود
عملکردش یاري رساند .در سازمان یادگیرنده جایی براي «عمل بیعلم» یا «علم بیعمل» نیست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2ـ3ـ پیشینة تجربی
پیشین تجربی مرتبط با موضوع پژوهش در االب جدول زیر ارائه شده است:
جدول  .1پیشین پژوهش

مشخصات پژوهش
ستاري اهفرخی و ابرزي ()1931
«ایجاد سازمان یادگیرنده بر اساس
مدل ماركوار ت در دانشگاه علوم
پزشکی شهركرد»

نتایج پژوهش
این پژوهش نشان میدهد كه میانگین نمرة سازمان یادگیرنده و زیرسیستمهاي پویاییهاي
یادگیري توانمندسازي افراد مدیریت دانش و كاربرد فناوري از میانگین فرضی بیشتر است.
همچنین زیرسیستم تحول سازمان برابر سيح میانگین فرضی است و بین میانگینِ حداال
دو زیرسیستم از زیرسیستمهاي سازمان یادگیرنده تفاو ت معناداري وجود دارد.
نتیجهگیري :توجه بیشتر به استقرار زیرسیستمهاي سازمان یادگیرنده و توسع متوازن این
زیرسیستمها ضروري است.

هنري افشاري و كارگر ()1931
بین مؤلفههاي یادگیري سازمانی ارتباط معناداري وجود دارد .بر اساس یافتههاي حاصل از
«بررسی نظام یادگیري سازمانی در
تحلیل مؤلفههاي یادگیري سازمانی از طریق نرمافزار و بر مبناي روش  AHPاز دیدگاه
سازمان تربیت بدنی بر اساس ابعاد
متخصصان مدیریت ورزشی فرهنگ سازمانی با میانگین وزن  0/1036باالترین اولویت را
سازمان یادگیرنده و روش
در بین این مؤلفهها به خود اختصاص داده است.
»AHP
بهروزي فرخنژاد و امیراحمدي
نتایج این پژوهش نشان میدهد كه بین عواملی چون داشتن رهبران آگاه در سازمان
(« )1923بررسی عاملهاي مؤثر
ساختار پویا تشویق به خالایت و نوآوري بینش مشترک كار گروهی و تعاون واگذاري
بر تمایل اعضاي سازمانهاي
اختیار ارتباط مستمر با محیط پیرامون و میزان تمایل كاركنان براي تبدیل سازمان خود به
فرهنگیآموزشی براي تبدیل شدن
سازمانی یادگیرنده رابيهاي معنیدار در سيح اطمینان  31درصد وجود دارد.
به سازمان یادگیرنده»
شوهسین لیائو ونگیونگ چانگ و طراحی چارچوب مفهومی سازمان یادگیرنده بر مبناي الگوي پراژگو و سوهال است تا حلق
چی-چوان وو (« )1931الگوي مفقودة روابط راهبرد-عملکرد-محیط را توصیف كند .بهمنظور محکزدن و سهولت ادراک
درهمتنیدة سازمان یادگیرنده با سازمان یادگیرنده و نظام آموزش مستمر الگوي درهمتنیدهاي تحت عنوان «هرم سازمان
رویکرد راهبردي محکزنی در یادگیرنده» معرفی شده است .سرانجام اینطور نتیجهگیري شده است كه سازمان یادگیرنده
بهترین راهحل براي جبران نقصان برنامهریزي صنعت دانشمحور است.
صنعت دانشمحور»
یافتهها حاكی از میزان تحقق بعد «مهار ت شخصی» از ابعاد سازمان یادگیرنده؛ بیشتر از
مهتري آرانی و شهسواري ( )1922حد متوسط میزان تحقق بعد «بصیر ت مشترک» از ابعاد سازمان یادگیرنده؛ كوچکتـر از
«بررسی میزان تحقق ابعاد سازمان حد متوسط میزان تحقق بعد «مدلهاي ذهنی» از ابعاد سازمان یادگیرنده؛ كوچـکتـر از
یادگیرنــده در آمــوزش و پــرورش حد متوسط میزان تحقق بعد «یادگیري تیمی» از ابعاد سازمان یادگیرنده؛ كوچکتر از حد
متوسط میزان تحقق بعد «تفکر سیستمی» از ابعاد سازمان یادگیرنده و كوچکتـر از حـد
شهر اصفهان»
متوسط در آموزش و پرورش شهر اصفهان بوده است.
بنــیســی ملــکشــاهی ()1922
«بررسی نقش سازمان یادگیرنده بر میان سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش مدیران مدارس متوسيه از نظر یادگیرنده بودن بـا
مــدیریت دانــش مــدیران مــدارس توجه به مؤلفههاي مهار ت شخصی الگوهاي ذهنی چشمانداز مشـترک یـادگیري تیمـی و
متوسي پسران شهرستان آمـل در تفکر سیستمی با وضعیت آرمانی در هر پنج اصل نظری سنگه رابي معناداري وجود دارد.
سال تحصیلی 1922ـ»1923
زارعــی متــین جنــدای و معینــی در این تحقیق چهارده ویژگیاي كه موجب ایجاد سازمان یادگیرنده در مدارس میشود آمده
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نتایج پژوهش

مشخصات پژوهش

(« )1921بررسی و مقایسه میـزان است :رهبري تحولآفرین وجود كاركنان خالق و یادگیرنده یادگیري جمعی (كار گروهـی)
یادگیري سازمانی مدارس دولتـی و آرمان مشترک پاداش انگیزشی فرهنگ سازمانی كاربرد علم و تجربه پذیرش پیشـنهادها
غیرانتفــاعی شــهر اــم در ســال اطالعرسانی اغتنام فرصتهاي محیيی مشـتريمحـوري همگـامی بـا تحـوال ت زمـان
ارزیابی عملکرد تفکر سیستمی.
1921ـ»1921

3ـ3ـ چهارچوب مفهومی تحقیق
بر اساس ميالعا ت مؤلفههاي سازمان یادگیرنده با تأكید بر سازمان آموزشی و بهخصوص مدرسه از این
ارار است:

شکل  .1مؤلفههاي سازمان یادگیرنده بر اساس نظر متخصصان و ميالعه

الف ـ فرصت یادگیری مستمر :به مجموعه فعالیتها ااداما ت و ویژگیهاي سازمان براي بهسازي
توانمنديهاي هم نیروهاي انسانی اشاره دارد (به عبارتی این موارد جزء پیشنیاز و شرایط توانمندسازي
نیروي انسانی است كه در ارزیابی كم و كیف آنها باید بدانها پرداخته شود تا وضعیت سازمان در
این حیيه شناخته شود) .این فعالیتها شامل این موارد است:
 منابع آموزش
 نیازسنجی یادگیري نیروي انسانی
 خودآموزي
 كارراهی مبتنی بر یادگیري
 فرصت آموزش بیرونی
 فرصت برابر
 آموزش سودمند
 تشویق به نوسازي مهار ت
 تبلیغا ت
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ب ـ چشمانداز مشترک :گویاي تالش سازمان براي ترسیم و تفهیم چشمانداز سازمانی در
میان كاركنان است.
 برانگیختن كاركنان به سوي چشمانداز
 چشمانداز روشن
 توانمندسازي افراد در زمین چشمانداز
 آگاهی از چشمانداز
 درک مشترک از چشمانداز
ج ـ تصمیمگیری مشارکتی :به مجموعه فعالیتها ااداما ت و ویژگیهاي سازمان براي
ایجاد فضاي همفکري و بهرهگیري از آراي افراد در تصمیمگیريهاي سازمانی اشاره دارد.
 حضور فعال افراد در مباحث
 نبود تبعیض
 توجه به آرا
 فرصت حضور در مباحث
د ـ تسهیم اطالعات :به مجموعه ااداما ت سازمان در جهت گسترش مهار تهاي همکاري
تسهیم دانش و تجربه در میان كاركنان اشاره دارد .این موارد از این ارار است:
 گفتمان
 ارتباط آزاد
ه ـ اتصال با محیط :به مجموعه ااداما ت سازمان در جهت پویش محیيی و بهرهگیري از
تجربیا ت محیط برونسازمانی اشاره دارد.
 مبادل اطالعا ت و دانش
 وجود رویه
 كاربست نتایج
 پویش محیط
و ـ ارزیابی مستمر :به مجموعه ااداما ت سازمان در جهت اصالح عملکرد فعالیتها با توجه به
نتایج ارزیابیهاي مختلف سازمانی اشاره دارد.
 ارزشمند بودن كیفیت
 ارزیابی مستمر
 تفکر مسئلهمحوري
 بازخورد مستمر
 اصالح فعالیتها
 برانگیختن به نوآوري
ی ـ نیروی انسانی متخصص :به مجموعه ویژگیها و اابلیتهاي نیروي انسانی اشاره دارد.
 خودآموزي
 تسلط بر شغل
 بهروزرسانی مهار ت
 انتقال دانش به دیگران
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4ـ یافتهها
براي تعیین میزان اهمیت (رتبهبندي) ویژگیهاي ابعاد و مؤلفههـاي سـازمان یادگیرنـده در وضـعیت
موجود از دیدگاه پاسخدهندگان از آزمون فریدمن استفاده شده است.
جدول  .9آزمون فریدمن براي رتبهبندي مؤلفههاي سازمان یادگیرنده در مدارس

Mean Rank
4.84
6.87
2.48
4.82
1.77
3.31
3.90

مؤلفههاي سازمان یادگیرنده
اتصال با محیط
ارزیابی مستمر
نیروي انسانی متخصص
فرصت یادگیري مستمر
چشمانداز مشترک
تصمیمگیري مشاركتی
تسهیم اطالعا ت

جدول  .1بررسی معناداري تفاو تها در آزمون فریدمن

31
117.456
6
.000
.000
.000
.000

N
Chi-Square
Df
Asymp. Sig.
Sig.
Lower Bound

Monte Carlo Sig.
99% Confidence Interval

Upper Bound

میزان  asymp.sigبرابر صفر (كمتر از  )0/01تفاو ت ابعاد سازمان یادگیرنده را نشان میدهد و
بهطور كلی ترتیب این مؤلفه از زیاد به كم از این ارار است:
ارزیابی مستمر اتصال با محیط فرصت یادگیري مستمر تسهیم اطالعا ت تصمیمگیري مشاركتی
نیروي انسانی متخصص و چشمانداز مشترک.
نتیج بررسی وضعیت رتبهبندي زیرمؤلفهها از این ارار است:
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جدول  .1آزمون فریدمن براي رتبهبندي زیرمؤلفههاي ارزیابی مستمر

 Meanمیانگین
Rank
8.74
اابلیتها و پیشرفتهاي افراد بهطور مستمر ارزیابی میشود.
8.87
ارزیابیهاي سازمان در كمک به بهبود علمکرد شغلی ما مفید است.
8.06
یک سیستم اثربخش در داخل سازمان وجود دارد كه فرایندها و
7.18
فعالیتهایی را كه نیاز به بهبود دارند شناسایی میكند.
بازخورد مستمر
7.92
سیستم بهطور منظم از نظر محتوایی و اجرایی ارزیابی میشود.
7.18
من در مورد عملکردم بازخورد مستمر دریافت میكنم.
7.44
سازمان از ابتکارا ت كاركنان حمایت و ادردانی ارار میكند.
 6.67برانگیختن به نوآوری
5.90
افراد براي شکست در اجراي ایدههاي جدید خود سرزنش نمیشوند.
6.08
به تالشها و نتایج خوب افراد پاداش داده میشود.
7.58
 6.83ارزشمند بودن کیفیت در سازمان ما توانمندي و كیفیت كاركنان عامل اصلی ارتقاي شغلی
آنان است.
8.61
افراد تشویق میشوند تا مسائل كاري خود را شناسایی كنند.
7.26
كاركنان در هنگام انجام وظایف شغلی خود تشویق میشوند تا از
 7.93تفکر مسئلهمحوری
مهار تهاي حل مسئله استفاده كنند.
7.92
افراد تشویق میشوند تا به چارهاندیشی در مورد مسائل كاري خود بپردازند.
7.90
نقش شغلی و روشهاي كاري افراد تجدید نظر میشود تا ایدههاي
جدید را در برگیرد.
اصالح فعالیتها
6.72
5.53
سازمان تالش میكند كه روشها و عاد تهاي غلط خود را كنار بگذارد.
زیرمؤلفه

سؤال

جدول  .6آزمون معناداري فریدمن براي رتبهبندي زیرمؤلفههاي ارزیابی مستمر

31
34.355
13
.001
.001
.000
.001

N
Chi-Square
Df
Asymp. Sig.
Monte Carlo Sig.
Sig.
99% Confidence Interval Lower Bound
Upper Bound

میزان  asymp.sigبرابر ( 0/001كمتر از  )0/01نشاندهندة تفاو ت معنادار بین زیرمؤلفههاست.
بنابراین زیرمؤلفههاي ارزیابی مستمر به ترتیب از زیاد به كم از این ارار است :تفکر مسئلهمحوري
بازخورد مستمر ارزشمند بودن كیفیت اصالح فعالیتها و برانگیختن به نوآوري.
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جدول  .1آزمون فریدمن براي رتبهبندي زیرمؤلفههاي اتصال به محیط

Mean
Rank

میانگین

4.44

4.44

5.50
5.89

5.47

4.79
5.69
5.08
4.08
4.08
5.45

4.41

5.45

زیرمؤلفه

سؤال

سیستم و رویههایی براي دریافت و تسهیم اطالعا ت از خارج از
وجود رویه
سازمان وجود دارد.
جمعآوري و گزارش اطالعا ت دربارة آنچه در محیط سازمان در
حال رخ دادن است بخشی از كار هم كاركنان است.
افراد تشویق میشوند تا با همتایان رابا و مخاطبان سازمان در
تعامل باشند.
پویش محیط
سازمان من به شناخت و تحلیل عمیق سازمانهایی با عملکرد باال
میپردازد.
سازمان تأثیر خدما ت و پیامدهاي خود را در جامعه بررسی میكند.
اعضاي سازمان با افرادي از سازمانهاي دیگر مالاا ت میكنند تا
مبادلة اطالعات و ایدهها و اطالعا ت را تسهیم كنند.
سازمان من تحقیقا ت مشتركی با همتایان یا راباي خود انجام میدهد.
دانش
سازمان من توافقا ت مشتركی با رابا و همتایان خود دارد.
افراد محیط را جستجو میكنند و از اطالعا ت براي تنظیم اطالعا ت و
کاربست نتایج پویش
فعالیتهاي كاري خود بهرهمند میشوند.
جدول  .2آزمون معناداري فریدمن براي رتبهبندي زیرمؤلفههاي اتصال به محیط

N
31
Chi-Square 21.220
Df
8
Asymp. Sig.
.007
Sig.
.007
.004
.009

Monte Carlo Sig.

99% Confidence Interval Lower Bound
Upper Bound

میزان  asymp.sigبرابر ( 0/001كمتر از  )0/01نشاندهندة تفاو ت معنادار بین زیرمؤلفههاست.
بنابراین زیرمؤلفههاي اتصال با محیط به ترتیب از زیاد به كم به این صور ت است :پویش محیط
كاربست نتایج پویش وجود رویه و مبادل اطالعا ت و دانش.
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جدول  .3آزمون فریدمن براي رتبهبندي زیرمؤلفههاي فرصت یادگیري مستمر

Mean
Rank
3.60

زیرمؤلفه
نیازسنجی
کارراهی مبتنی بر

6.55

یادگیری

4.61

فرصت برابر

4.39

تبلیغات
تشویق به نوسازی

5.85

سؤال
سازمان بهطور منظم به ارزیابی خألهاي یادگیري ما میپردازد.
یادگیري و بهروزرسانی آموختهها از جمله ویژگیهاي اصلی وظایف شغلیام
است.
تمام اعضاي سازمان فرصت یادگیري و آموزش را دارند.
سازمان ما را از فرصتهاي آموزشی چه درونی چه بیرونی آگاه میسازد.
ما تشویق میشویم تا روشهاي جدید انجام كارها را بیاموزیم.

مهارت

5.77

منابع آموزش

5.61

خود آموزی

4.37

فرصت آموزش بیرونی

4.24

آموزش سودمند

ابزارهاي كافی (همچون ایتنرنت و بستههاي یادگیري الکترونیکی ) براي
انجام كارم در سازمان در اختیار دارم.
من تشویق میشوم تا مسئول نیازهاي آموزش و توسع خود باشم.
كاركنان در سيوح مختلف سازمان تشویق میشوند كه از فرصتهاي آموزشی
سازمانها و انجمنهاي علمی استفاده كنند.
من براي انجام كارم در سازمان آموزش سودمند دریافت میكنم.

جدول  .10آزمون معناداري فریدمن براي رتبهبندي زیرمؤلفههاي فرصت یادگیري مستمر

31
44.062
8

N
Chi-Square
Df

.000

Asymp. Sig.

.000

Sig.

.000
.000

99% Confidence Interval Lower Bound
Upper Bound

Monte Carlo Sig.

میزان  asymp.sigبرابر صفر (كمتر از  )0/01نشاندهندة تفاو ت معنادار بین زیرمؤلفههاست.
ترتیب زیرمؤلفههاي فرصت یادگیري مستمر از این ارار است :كارراهی مبتنی بر یادگیري تشویق به
نوسازي مهار ت منابع آموزش خودآموزي فرصت برابر تبلیغا ت فرصت آموزش بیرونی آموزش
سودمند و نیازسنجی.
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جدول  .11آزمون فریدمن براي رتبهبندي زیرمؤلفههاي تسهیم یادگیري

Mean
Rank
5.44
4.90
4.44

میانگین

زیرمؤلفه

4.91

گفتمان

4.85
4.74
4.10

4.09

3.74

ارتباط
آزاد

سؤال
كاركنان تشویق میشوند با هم ارتباط برارار كنند.
مدیران ارتباطا ت را تسهیل میكنند.
بین واحدها و گروههاي كاري مشور ت و گفتمان وجود دارد.
اعضاي سایر واحدها یا گروههاي كاري در صور ت نیاز مهار تها و
حمایتهاي خود را ارائه میكنند.
سیستمهاي فناوري پیشرفته براي تسهیم اطالعا ت ایجاد و با فعالیت كاري
آمیخته میشود.
سازمان از روش كارآمدي براي توزیع اطالعا ت بین كاركنان در تمامی سيوح
برخوردار است.
جریان باز و اثربخشی از اطالعا ت در این سازمان وجود دارد.
میتوانم به اطالعا ت اصلی در حوزة كاري دسترسی داشته باشم.

3.79

جدول  .11آزمون معناداري فریدمن براي رتبهبندي زیرمؤلفههاي تسهیم یادگیري

31
19.099
7
.008
.006
.004
.008

N
Chi-Square
Df
Asymp. Sig.
Monte Carlo Sig.
Sig.
99% Confidence Interval Lower Bound
Upper Bound

میزان  asymp.sigبرابر ( 0/002كمتر از  )0/01نشاندهندة تفاو ت معنادار بین زیرمؤلفههاست.
بنابراین ترتیب زیرمؤلفههاي تسهیم اطالعا ت بدین صور ت است :گفتمان ارتباط آزاد.
جدول  .19آزمون فریدمن براي رتبهبندي زیرمؤلفههاي تصمیمگیري مشاركتی

 Meanمیانگین
Rank
3.19
3.36
3.53
5.26
4.83
4.40

زیرمؤلفه

سؤال

ما در محیط كار برابر دیده میشویم.
نبود تبعیض
به تمام اعضاي سازمان فرصت مشاركت در تصمیمگیري داده میشود.
مشاركت در هدفگذاري و حل مسائل كاري بخشی از وظیف هر فرد است.
فرصت حضور در
كاركنان در تصمیمگیريهاي مرتبط با حوزة كاري خود شركت داده
مباحث
میشوند.

سازمان یادگیرنده راهکار تربیت نیروي انسانی دانشی مورد پژوهی :مدارس اسالمی غیرانتفاعی دورة متوسي دوم 19 

5.48
5.65
4.11

5.48

4.71

حضور فعال افراد در
مباحث
توجه به آرا

4.37

من با ایدههایم در مباحث گروهی شركت میكنم.
ما با استفاده از بحث عمومی تصمیمهاي مهمی میگیریم.
به آراي افراد مختلف در سیاستگذاريها توجه میشود.
پس از گفتگو در صور ت نیاز در هدفگذاريها فعالیتها و اوانین
كاري تغییرا ت داده میشود.

جدول  .11آزمون معناداري فریدمن براي رتبهبندي زیرمؤلفههاي تصمیمگیري مشاركتی

31
43.641
7
.000
.000
.000
.000

N
Chi-Square
Df
Asymp. Sig.
Monte Carlo Sig.
Sig.
99% Confidence Interval Lower Bound
Upper Bound

میزان  asymp.sigبرابر صفر (كمتر از  )0/01نشاندهندة تفاو ت معنادار بین زیرمؤلفههاست.
ترتیب زیرمؤلفههاي تصمیم گیري مشاركتی از این ارار است :حضور فعال افراد در مباحث فرصت
حضور در مباحث توجه به آرا و نبود تبعیض.
جدول  .11آزمون فریدمن براي رتبهبندي زیرمؤلفههاي نیروي انسانی متخصص

Mean
Rank
3.21

میانگین
3.33

3.44
3.60
3.79
3.13

3.13

3.84

3.84

3.7

زیرمؤلفه

سؤال

من فکر میكنم از دانش تخصصی الزم براي انجام اثربخش كار
برخوردارم.
تسلط بر شغل
من از دانش الزم براي پیشرفت در حوزة كاريام برخوردارم.
از ارائ ایده و اطالعا ت خود به دیگران خوشحالم.
انتقال دانش به دیگران
من به سؤاال ت همکارانم پاسخ میدهم و به آنها كمک میكنم.
من حداال ماهی یک بار ارزیابی شخصی دارم.
خودارزیابی
بهروزرسانی مهارت

به دنبال بهتر انجام دادن كارها از طریق یادگیري روشهاي جدید
كاريام.
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جدول  .16آزمون معناداري فریدمن براي رتبهبندي زیرمؤلفههاي نیروي انسانی متخصص

N
Chi-Square
Df
Asymp. Sig.
Monte Carlo Sig.
Sig.
99% Confidence Interval Lower Bound
Upper Bound

31
8.716
5
.121
.117
.109
.125

میزان  asymp.sigبرابر ( 0/111بیشتر از  )0/01نشان میدهد كه تفاو ت معناداري بین زیرمؤلفههاي
نیروي انسانی متخصص نیست .ترتیب زیرمؤلفههاي این مؤلفه عبار تاند از :بهروزرسانی مهار ت انتقال
دانش به دیگران تسلط بر شغل و خودارزیابی.
جدول  .11آزمون فریدمن براي رتبهبندي زیرمؤلفههاي چشمانداز مشترک
Mean
Rank

میانگین

زیرمؤلفه

3.47

3.47

چشمانداز روشن

3.63
3.93

سؤال
چشمانداز روشنی از اینكه سازمان به كجا میرود وجود دارد.

سازمان اطالعاتی فراهم میكند كه به كاركنان در شناخت و
درک چشمانداز و اهداف سازمانی كمک میكند.
آگاهی از چشمانداز
من میدانم كه هدف سازمان چیست.
هر فردي از چشمانداز سازمان آگاه است.
درک مشترک از چشمانداز ما درک روشن و مشتركی از برنامههاي توسعهاي سازمان داریم.

4.76
3.40
3.18

3.18

5.13

5.13

برانگیختن کارکنان به سوی ما همه در جهت اهداف واحد سازمانی یا اهداف سازمان كار
میكنیم.
چشمانداز

4.44

4.44

توانمندسازی افراد در جهت در زمین چگونگی كسب اهداف سازمان به كاركنان اطالعا ت
داده میشود.
چشمانداز

جدول  .12آزمون معناداري فریدمن براي رتبهبندي زیرمؤلفههاي چشمانداز مشترک

31
34.514
6
.000
.000
.000
.000

N
Chi-Square
Df
Asymp. Sig.
Monte Carlo Sig.
Sig.
99% Confidence Interval Lower Bound
Upper Bound
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میزان  asymp.sigبرابر صفر (كمتر از  )0/01نشاندهندة تفاو ت معنادار بین زیرمؤلفههاست.
زیرمؤلفههاي چشمانداز مشترک به ترتیب عبار تاند از :برانگیختن كاركنان به سوي چشمانداز توانمندسازي
افراد در جهت چشمانداز آگاهی از چشمانداز چشمانداز روشن و درک مشترک از چشمانداز.

5ـ بحث و نتیجهگیری
شکلگیري نظری سازمان یادگیرنده به یادگیري و یادگیري سازمانی مربوط است .همانگونه كه اشاره شـد
نظریهپرداز اصلی سازمان یادگیرنده پیتر سنگه با انتشار مقالهاي تحت عنوان «كـار جدیـد رهبـر :سـاختن
سازمان یادگیرنده» و كتاب پنجمین فرمان :هنر و مهار ت سازمان یادگیرنده در سال  1330نظریـ خـود را
دربارة سازمان یادگیرنده بهطور مفصل شرح داد .سنگه سازمان یادگیرنده را سازمانی تعریف میكنـد كـه در
آن افراد بهطور مستمر تواناییهاي خود را گسترش میدهند تا به نتایج ميلوب خود دست یابند جایی كـه
الگوهاي جدید تفکر رشد داده میشود فعالیتهاي جمعی آزادند و افراد دائم یاد مـیگیرنـد كـه چگونـه بـا
یکدیگر یاد بگیرند.
همانطور كه در مبانی نظري ذكر شد مفهوم سازمان یادگیرنده زاییدة پویـایی و تغییـرا ت محیيـی
است و همانند هم مفاهیم مدیریت در محیطهاي صنعتی غیرآموزشی و اغلب غیردولتی نضج گرفته و
در حال گذار به سایر سازمانها و مؤسسا ت است .به دور از اختالف دیدگاه صاحبنظران در مورد تعریف
و ماهیت سازمان یادگیرنده میتوان آن را سازمانی دانست كـه دائمـاً بـراي سـازگاري و پاسـخگویی و
نیازهاي محیيی در حال یادگیري است .سازمانی كه یادگیري و عمل به آن در آن وااعیتی پذیرفتهشـده
است و هیچ فعالیتی بدون علم و آگاهی و هیچ دانشی بدون عمل وجود ندارد .در چنـین سـازمانهـایی
هم افراد اعم از مدیران و كاركنان در تعیین سرنوشت و سیاستگذاري سازمان تأثیرگذارند لذا از افرادي
توانمند و فرهیخته برخوردارند كه همگی براي پیگیري اهداف و چشمانداز سازمانی در تالشاند.
بهكارگیري اصول سازمان یادگیرنده میتواند تحول تحرک و تغییرا ت جدیدي در واحدهاي آموزشی
پدید آورد و گاهی در جهت استقرار مدرس یادگیرنده باشد (زارعی متین جندای و معینی .)1921
این رویکرد در این پژوهش مورد توجه ارار گرفته است كه مدارس بـهخصـوص در دورة متوسـيه
زمینهساز او ت سازمانهاي دانشبنیان خواهند بود یادگیرندگان خارجشده از این مقيـع بـهمثابـ افـراد
تربیتشده براي ورود به آموزش عالی و بازار كار موجود در جامع داناییمحور مـد نظـر هسـتند و نیـز
همواره مورد غفلت وااع میشوند .نتایج بررسی مؤلفههاي سازمانهاي مورد بررسی و زیرمؤلفههـاي آن
از زیاد به كم از این ارار است:
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1ـ ارزیابی مستمر (تفکر مسئلهمحوري بازخورد مستمر ارزشمند بودن كیفیت اصالح فعالیتها و
برانگیختن به نوآوري)
1ـ اتصال با محیط (پویش محیط كاربست نتایج پویش وجود رویه و مبادل اطالعا ت و دانش)
9ـ فرصت یادگیري مستمر (كارراهی مبتنی بر یادگیري تشویق به نوسازي مهار ت منابع آموزش
خودآموزي فرصت برابر تبلیغا ت فرصت آموزش بیرونی آموزش سودمند و نیازسنجی)
1ـ تسهیم اطالعا ت (گفتمان ارتباط آزاد)
1ـ تصمیمگیري مشاركتی (حضور فعال افراد در مباحث فرصت حضور در مباحث توجه به آرا و نبود
تبعیض)
6ـ نیروي انسانی متخصص (بهروزرسانی مهار ت انتقال دانش به دیگران تسلط بر شغل و خودارزیابی)
1ـ چشمانداز مشترک (برانگیختن كاركنان به سوي چشمانداز توانمندسازي افراد در جهت چشمانداز
آگاهی از چشمانداز چشمانداز روشن و درک مشترک از چشمانداز).
نتایج تحقیق نشان میدهد كه مدیران ارشد این سازمان در چشمانداز مشترک و درک مناسب از آن
كمترین رتبه را در بین مؤلفههاي مورد بررسی دارند .هرچند انتظار میرود كه سازمانهاي آموزشی
افراد توانمند متخصص و فرهیخته را براي دستیابی به اهداف به خدمت بگیرند ظاهراً در این مؤلفه نیز
مدارس مورد ميالعه وضعیت ميلوب نداشتهاند .تصمیمگیري مشاركتی كه خود عامل شکلگیري
جریان دانش و یادگیري است نیز از ضعفهاي این سازمانهاست.
سازمان یادگیرنده سازمانی است كه محیط سازمانیاش محل گشودگی و باز بودن است .افراد از
طریق گفتگو با یکدیگر تضادها و مسائلشان را حل میكنند و از طریق تصمیمگیري مشاركتی آراي
افراد را براي حل مسائل مورد مدااه ارار میدهند بهطوري كه سلسلهمراتب و ادر ت سازمانی به معناي
سنتی آن حاكم نیست .جریان اطالعا ت و ارتباطا ت در درون و برون سازمان روان و شفاف است
بهگونهاي كه اخبار و اطالعا ت درونسازمانی بهراحتی و باسرعت در اختیار هم افراد ارار میگیرد.
استفاده از فناوري اطالعاتی و ارتباطی باعث افزایش و استمرار آگاهی از محیط درونی و بیرونی
میشود .شاید اصيالح جامع اطالعاتی زیبندة اینگونه سازمانها باشد.
لذا با توجه به اهمیت شركتهاي دانشبنیان و حركت جامعه به سمت جامع داناییمحور بهطور
كلی مهمترین زیرساخت مورد نیاز براي ایجاد سازمان یادگیرنده را بدینگونه میتوان خالصه كرد:
1ـ پرورش مدیران و كاركنانی داراي چشمانداز مشترک انتقادپذیر و پشتیبان یادگیري؛
1ـ پرورش تفکر مسئلهمحوري و ارزیابی مستمر؛
9ـ پرورش كاركنانی توانمند خودكارآمد و خودآموز؛
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1ـ وجود فرهنگ سازمانی اوي باز مشاركتی و تفاهمی كه مشوق یادگیري و نوآوري است؛
1ـ توجه به تسهیم اطالعا ت گفتمان و ارتباط آزاد.
این نکا ت از این جنبه اهمیت دارد كه اگر نگاه سیاستگذاران و برنامهریزان جامعه نگاهی سیستمی
باشد مدارس حلق مفقوده نخواهند بود و این امر حائز اهمیت است كه داشتن جامع داناییمحور و
تأسیس شركتهاي دانشبنیان بدون توجه به بخش آموزش عمومی امکانپذیر نیست چرا كه
فرهنگسازي و تربیت نیروي انسانی از این مرحله آغاز میشود.
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