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  يادگيرنده بررسي ميزان تحقق ابعاد سازمان 
  در آموزش و پرورش شهر اصفهان

  **مهدي شهسواري/ * يآرانمحمد مهتري

به بررسي ميزان تحقق  ابعاد سازمان پژوهش اين : چكيده

. استموزش و پرورش شهر اصفهان پرداختهيادگيرنده در آ

ن نظرات معلمان بر تعيي هدفي فرعي، يعني  در ضمن آن،نيز،

 خدمت و سطح تحصيالت ت جنسيت، سنوااساس متغيرهاي

  .استدنبال شده

هش توصيفي از نوع پيمايشي و جامعة آماري نيز  پژوروش

، در سال شهر اصفهانشامل همة معلمان دورة راهنمايي 

، و تعداد آنها در زمان انجام پژوهش 1385 -1384تحصيلي 

در پايان پژوهش نتايجي در پيرامون . است نفر بوده2000

  :ت آمددسموضوعات زير به

 ؛ از ابعاد سازمان يادگيرندهمهارت شخصيميزان تحقق بعد 

 ؛ از ابعاد سازمان يادگيرندهبصيرت مشتركميزان تحقق بعد 

 ؛ از ابعاد سازمان يادگيرندههاي ذهنيمدلميزان تحقق بعد 

؛  از ابعاد سازمان يادگيرندهيادگيري تيميميزان تحقق بعد 

   .عاد سازمان يادگيرنده از ابتفكر سيستميميزان تحقق بعد 

ابعاد سازمان يادگيرنده، آموزش و پرورش، اصفهان، : واژهكليد

  . راهنمايي، معلماندورة

  مقدمه
عنوان سيستم يادگيري بحث نگريستن به سازمان به

 به ،)1911( حدود صد سال پيش تيلور،.  نيستايتازه
 كارآمدتر پذير كاركنان براي  هاي انتقال گيرينقش ياد

 ,Watkins & Marsick) استمان اشاره كرده سازشدن

(1996.  
 »عنوان يك نظام يادگيرندهسازمان به «رويكردپس از آن، 
 ، مبتكرفردريك دبليو تيلور.  مطرح شد90ةدر اوايل ده

   وقتي كه معتقد است،تئوري اثربخش مديريت علمي
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .نور مركز آران و بيدگله پيامرئيس اداري و مالي و مدرس دانشگا* 
 m.mehtarei109@gmail.com: نشاني اينترنتي

  .نور استان اصفهانمدير امور اداري ومدرس دانشگاه پيام** 
 shahsvari.m@gmail.com :نشاني اينترنتي
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   چهارم پيك نور، سال هفتم، شمارة   118

وي  هاي مديريت، بيان و سنجيده شود،واقعيت
 در ، وكرده ديگران منتقل  را بههايشآموختهتواند  مي

  .)20: رضاييان( .ي سازمان را افزايش دهدي كاراةنتيج

دگيرنده  ايجاد سازمان يا،)1990(  پيتر سنگهدةبه عقي
 ةكليطور كامل، مقبول ، بهنه تنها مشكل نيست، بلكه

 اما ؛دارندرا حداقل آشنايي با آن  افرادي است كه
 رهبري ة مسئل،مانع اصلي در ايجاد سازمان يادگيرنده

 درك واقعي از نوع مشاركتي كه براي فاقد مردم. است
اين  .باشندميساختن چنين سازماني الزم است، 

 رهبران سازمان است كه سازمان يادگيرنده را ةوظيف
 كاركنان سازمانفراگير به  و  عملي،واقعيصورت هب

 سنگه براي سازمان يادگيرنده پنج ).همان( معرفي كنند
  :كنديا به شرح زير مطرح ماصل و مبنا ر

 فرمان اشتياق، تصويري منطقي ،1 مهارت شخصي.1
صورت فرد اكتساب نتايجي كه افراد انتظار دارند بهاز 

اين . كند، تهيه و تنظيم مي)انداز شخصيچشم (كنند
گرايانه از وضعيت فعلي زندگي تصوير با ارزيابي واقع

كشش يادگيري پرورش . همراه است) واقعيت جاري(
خصي و واقعيت جاري، ظرفيت  شاندازميان چشم

ب نتايج مورد انتظار را گسترش هاي بهتر و كسانتخاب
  .دهدمي
 فرمان مهارت تأمل و بررسي، ،2الگوهاي ذهني. 2

شود ها و ادراكاتي مي آگاهي فزاينده از گرايشسبب
مل توانند با تأميافراد . مل نفوذ دارندكه بر تفكر و تأ

دروني، ن تصويرهاي و صحبت مداوم و در نظر گرفت
هايشان ها و تصميمتوانايي بيشتري براي ادارة فعاليت

  .دست بياورندبه
هي، توجه به فرمان گرو، 3انداز مشتركچشم. 3

آموزند كه با مردم مي. انگيزداهداف مشترك را برمي
 انتظارشان  موردتدوين تصوير مشترك در باب آيندة

آينده، در هاي عملي رسيدن به آن و اصول و راه
 .گروه يا سازمان خود نوعي تعهد و التزام ايجاد كنند

 گروهي به موضوع  فرمان تعامل، 4يادگيري تيمي. 4
 هايي مانندها با تكنيكتيم. پردازديادگيري تيمي مي

رانه، تفكر جمعي خود را گفتگو و مذاكرات ماه
 كه انرژي و كنش خود را آموزندميكنند و متحول مي

اهداف مشترك بسيج كنند و به توانايي و براي كسب 
  .بصيرتي بيش از مجموع استعداد اعضا دست يابند

گيرند كه ، افراد با اين فرمان ياد مي5تفكر سيستمي. 5
هايي كه تغيير و پيوستگي را بهتر درك كنند و با نيرو

دهند برخوردي اثربخش پسامدهاي كاري را شكل مي
ي بر نظرية رفتار فكر سيستمي مبتنت. داشته باشند

، گرايش ذاتي سيستم به رشد و بازخوردي و پيچيدگي
هاي هايي مانند نمونهابزارها و تكنيك. استماندگاري 

سازي، هاي يادگيري و شبيهو انواع آزمايشگاهسيستم 
كه متوجه شوند چگونه در دهند افراد را ياري مي

 و چگونه با ها تغييرات مؤثر ايجاد كنندسيستم
تر اقتصادي و محيطي هماهنگ و ندهاي بزرگفراي
  .راستا شوندهم

انداز چشم ،هاي فوق با استفاده از فرمان،رهبران
 و دهندهاي خود را توسعه ميتغيير انرژي و فعاليت

وقتي . كنندديگران را به چنين كاري ترغيب ميآنگاه 
يابد، فاصله ميان  ميانداز افراد برايشان اهميتچشم

اما . بينندد و وضع مطلوب را بهتر ميضع موجوو
، وضعيت موجود را ارزيابي  به اشكال گوناگون،افراد
 وضعيت د و اگر نتوانند واقعيت را دربابكننمي

 انرژي و توان خود را از جاري بگويند به سرعت
كنند كه فقط دهند و حتي احساس ميدست مي

  . جاري پذيرفتني استديدگاه رئيس از وضعيت 
  ــــــــــــــــــــــــ

1. personal mastery 

2. mental models 

3. shared vision 

4. team learning  

5. systems thinking  
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   119   ....بررسي ميزان تحقق

آغاز ( ظرفيت طرح الگوهاي ذهني مختلف توسعة
جزئي ضروري در طرح انرژي و تزريق نيرو ) گفتگو

  . اده به سازمان استو ار
موقعيت شود كه ترديد سبب ميچنين امري بي

 كرده و براي درك پيچيدگي تر ارزيابيخود را پيچيده
. هاي تفكر سيستمي نياز خواهد بودنيز به مهارت

بنابراين، تمام فرامين يادگيري در ايجاد انرژي و توان 
  ).1990سنگه،(افزايي نقش خواهند داشت 

،  سازمان يادگيرنده،(Garvin, 1993) گاروين از نظر
ب و انتقال استكاوانايي ايجاد،  تسازماني است كهآن 

كند   تعديل مي آن گونهو رفتار خود رارا دارد دانش 
.   باشدتازههاي  دانش و ديدگاهةكنند منعكس هك

 زيربناي تعريف گاروين اين واقعيت ساده است كه
هاي جديد نقش  اگر سازمان بخواهد ياد بگيرد، ايده

ها در   ايده اينگاه. كنند  ميايفا در اين امراساسي را 
هاي بينش و خالقيت ايجاد   بارقهازو داخل سازمان 

نها در خارج از گيري آ شكل نيز منشاء گاهشوند و  مي
 سراز آن را  افرادي از داخل سازمان سازمان است و

ه، انهاي خالق اين ايده. كنندمي بيروني اخذ أهايمنش
مبين اصلي پيشرفت و ، نظر از منشاء پيدايش ف صر

 هاي خالقانه يكتنهالبته ايده.  سازماني هستندبهبود
ها با  ايدهاگر . كنند سازمان يادگيرنده را ايجاد نمي

،  همراه نباشدهاي انجام كار تغييرات اساسي در شيوه
 شايد. شود ان ايجاد ميدر سازمبهبود  ظرفيت فقط

 باشد، اما با اين آزمون به ظاهر ساده آورشگفت
هايي كه به نظر  از سازمانشود كه بسياري مشخص مي

ه هستند، هايي يادگيرندنظران سازمانبرخي از صاحب
يرنده ديگر سازمان يادگ متأسفانه يا خوشبختانه،

ا در خلق ي ها عموماً ، دانشگاهمثالً. نخواهند بود
 آنها در بيشتر اما ؛اكتساب دانش جديد پيشتاز هستند

 كمتر ودين دانش براي بهبود كارهاي خكارگيري اه ب
اي كه در   نكتهتوجه به  با،رو ين ااز. يابند توفيق مي

ها سازمان  دانشگاهبيشتر ،تعريف گاروين نهفته است
  يادگيرنده نيستند

 ,Gephardt & Marsick( نظر جفارت و مارسيك به

راي ب اي ظرفيت افزوده  يك سازمان يادگيرنده،1996)
ست كه ، سازماني ا دارديادگيري، تطابق و تغييرات
حليل، بررسي، توسعه و فرايندهاي يادگيري در آن ت

است و اين فرايندها با اهداف نوآوري و مديريت شده
 در اين نوع ،همچنين. اند شدهراستا هم  وبهبود، همسو

ها، ساختارها،  آرمان، استراتژي، رهبران، ارزشسازمان
هاي سازمان در جهت ها، فرايندها و فعاليت سيستم

دگيري افراد، پيشرفت و دستيابي به يادگيري ترويج يا
  .اندواقع شدهسطح سيستمي 

معتقدند سازمان  )1996( واتكينز و مارسيك
طور ه رنده، سازماني است كه در آن يادگيري بييادگ

پيوسته و مداوم، جهت دستيابي به اصالح و بهبود 
سازمان، قدرت، ظرفيت و  مستمر، جريان دارد و

در اين . رگوني خويش را داراستتوانايي تحول و دگ
  : شود نظريه بر سه پارامتر مهم تأكيد مي

عنوان آفريننده و فعاليت سيستمي به  وجود يك.1
ري ي اين يادگ.2حمايتگر يادگيري پيوسته و مداوم كه 

 اين .3شود و  دائم منجر به توليد دانش مي مستمر و
، دانش، سازمان را به سمت دستيابي به بهبود عملكرد

كرد بهبود لتوان اين عم كند و در نهايت مي هدايت مي
هاي  سرمايه يافته را از طريق بروندادهاي مالي و

  .ارزيابي نمود) دانش(ذهني و معنوي سازمان 
 ةاين نظريه بر خالف نظريات قبلي كه بيشتر به جنب

اند،  مفهومي و انتزاعي از سازمان يادگيرنده پرداخته
عنوان ابعاد سازمان ا بههفت ويژگي و بعد مهم ر

قابليت كند كه تا حدود زيادي به  يادگيرنده بيان مي
تواند گام   اين نظريه كمك نموده و مي پذيريسنجش

  . مهمي در تحقيقات سازماني به شمار آيد
بر اساس مطالعات و نظرات مارسيك و واتكينز، 
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توان به شرح زير را ميهاي سازمان يادگيرنده ويژگي
  :ودتوصيف نم

ه تالش سازمان براي ب : يادگيري پيوسته و مداوم.1
طور ه هايي جهت يادگيري ب آوردن فرصتوجود

  ؛تمام افراد مستمر و دائمِ
:  باالبردن سطح پژوهش و گفتگو در سازمان.2

وجودآوردن فرهنگ پرسش و ه تالش سازمان براي ب
 دريافت بازخورد و آزمايش تجربيات در پاسخ،

  ؛سازمان
: ق حس همكاري و يادگيري گروهي تشوي.3

بيانگر ايجاد روحيه همكاري، حس همدلي و هميابي 
  ؛باشد مان ميافراد در ساز

 توانمندسازي كاركنان براي رسيدن به يك بينش .4
افراد قادر خواهند بود كه با دستيابي به يك : جمعي

تفكر و بينش جمعي و گرفتن بازخورد از يكديگر به 
ر جهت برده و د طلوب پيفاصله بين موقعيت م

  ؛يابي به آن، حركت كنند دست
هايي براي مشاركت افراد   طراحي و اجراي سيستم.5

سازمان براي موفق بودن در دستيابي به : در يادگيري
نظرات و عقايد افراد و همچنين انتقال اطالعات و 

اصي را طراحي و به اجرا هاي خ دانش به آنها سيستم
  :  از قبيلگذارد مي
هاي  ها، همايش ابلوهاي اعالنات الكترونيك، بولتنت

  ؛…رسمي و غيررسمي و
سازمان با : با محيط خود مرتبط بودن سيستم .6

محيط داخلي و خارجي خود مرتبط است وافراد به 
يدن جامع و داشتن تفكري باز و ديد وسيع و انديش

  ؛شوند فراگير تشويق مي
ورداري  بيانگر ميزان برخ:  رهبري استراتژيك.7

ي راهبردي مبني بر استفاده از رهبران سازمان از تفكر
ده براي ايجاد وجودآمهيند يادگيري و دانش بافر

 هدايت آن به سمت بهبود و تغييرات در سازمان

  . باشد توسعه مي
 تعيين ابعاد راي ب(2003)مطالعات الم و پنگ 

ارس دولتي هنگ كنگ نشان سازمان يادگيرنده در مد
ايجاد بصيرت مشترك وشش مسئولين براي داد، كه ك

در بين معلمان و كاركنان نسبت به اهداف مدارس، 
توانسته يك بينش مثبت نسبت به مدرسه در معلمان 

  .  وجود آورده و كاركنان مدارس ب
 ابتدايي و  مدرسة88با انتخاب (Chan, 2003)  چن 

ها به ارزيابي پيشرفت سازمانبراي راهنمايي تايوان 
ميان ان يادگيرنده، به اين نتيجه رسيد كه سازمسمت 

 مدارسي  ثابتي داشته وآن مدارسي كه شرايط نسبتاً
 براي فعاليت و بقاء  در پي يافتن شرايط تازهكه دائماً

 ،به واقع. سازمان هستند، تفاوت معناداري وجود دارد
مدارسي كه در صدد دستيابي به ابعاد سازمان 

 كوشش. اند باالتري داشتهنده هستند موفقعيتيادگير
براي افزايش توانايي معلمان و مديران مدارس يكي 

  .گردداي اساسي آنها محسوب ميهاز ويژگي
 با (Johnston & Calwell, 2001) جانسون و كادول

چهار محور ساختار  ، سنگهگانهاستفاده از مدل پنج
اي هاي ارتباطي اثربخش، رشد حرفهمشاركتي، كانال

عنوان محورهاي را به و رهبري يادگيري محور يكپارچه
ه در مدارس استراليا حركت به سمت مدارس يادگيرند

  . گزارش كردند
ي نقش مهم  به بررس(Tannenavm, 2000) تانينيوم

آفريني و ايجاد اقتصاد آموزش و پرورش در ثروت
ت كند و معتقد اس  اروپا اشاره ميمبتني بر دانش در

راي اعمال اين نقش نيازمند  آموزش و پرورش بكه
طات در مدارس كارگيري فناوري اطالعات و ارتبابه

گيرد كه مدارس زماني  مياو چنين نتيجه . است
 ي از اين فناوري بهره ببرند كه توانند به نحو مؤثر مي

  .سازمان يادگيرنده را داشته باشندهاي  ويژگي
توان  ، چنين ميها مرور مباحث نظري و پژوهشبا 
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   121   ....بررسي ميزان تحقق

 تحقق ابعاد سازمان يادگيرنده يكي از يجه گرفت كهنت
  اينبر .ظام آموزش و پرورش استهاي نضرورت

ابعاد   ميزان تحقق  به بررسيكنوني پژوهش ،اساس
 سازمان يادگيرنده در آموزش و پرورش شهر اصفهان

ال پژوهشي به ؤدو سبا اين هدف، . پرداخته است
   :طراحي شدشرح زير 

بعاد سازمان يادگيرنده در آموزش ا  ميزان تحقق .1
  ؟چقدر است و پرورش شهر اصفهان

بر اساس  راهنمايي ان دورةنظرات معلمآيا بين  .2
سطح تحصيالت  سنوات خدمت و جنسيت، متغيرهاي

ابعاد سازمان يادگيرنده در  ميزان تحقق زمينةدر 
   وجود دارد؟تفاوت آموزش و پرورش شهر اصفهان

  روش 
، قاله، بحث روش پژوهش، جامعهدر اين قسمت از م
 هايگيري و روش گيري، ابزار اندازهنمونه و روش نمونه
  .استمطرح شدهها  تجزيه و تحليل داده

   روش پژوهش
ابعاد با توجه به اين كه پژوهشگر در صدد سنجش 

باشد، ميسازمان يادگيرنده بر اساس نظرات معلمان 
  . است بودهپيمايشيروش پژوهش توصيفي و از نوع 

   آماريةجامع

 راهنمايي معلمان دورة  مورد بررسي شاملةجامع
  .بود 1385-1384  تحصيلي در سال،شهر اصفهان

  حجم نمونه

س واريانس جامعه،  آماري برآورد شده بر اساةنمون
گيري از فرمول   مقدماتي، با بهرهةپس از يك مطالع

  .نفر تعيين شد 205برآورد حجم نمونه، 

  گيري روش نمونه

     آماري، از روش ةبا توجه به حجم باالي جامع
اي متناسب  قهاي، طباي چند مرحلهگيري خوشهنمونه

  . آماري استفاده شدة جامعبا

  گيري ابزار اندازه
 ابعاد  اساس نظريةبر گيرندهة سازمان يادنامپرسش 

 .توسط محقق تهيه شد )1990( سازمان يادگيرنده سنگه
ط با سازمان و مبنا را در ارتبا پنج اصل )همان(سنگه 

  اين ابعاد شامل. استيادگيرنده مطرح كرده
انداز چشم. 3الگوهاي ذهني؛ . 2مهارت شخصي؛ . 1 

تفكر سيستمي است و . 5يادگيري تيمي؛ . 4  ؛مشترك
 .استر مبناي همين پنج اصل تهيه شدهبنامه پرسش

 آنطيف   و سؤال است40نامه االت پرسشتعداد سؤ
 موافقم، موافقم، نظري كامالً( ايورت پنج گزينهصبه

 ، به ترتيب،بوده كه)  مخالفمندارم، مخالفم، كامالً
 براي. استبه آنها تعلق گرفته 5-4-3-2-1 ةنمر

يادشده  ةنامتعيين روايي صوري و محتوايي پرسش
 و فرم  همراه با اهداف پژوهش، اوليهةنامپرسش

نظران ارسال و از ارزيابي، براي تعدادي از صاحب
در فروم  نامه را بررسي و پرسش كهآنان خواسته شد

  . كنندارزيابي نظرات خود را بيان 
در طيف  (35/4نظران  ارزيابي صاحبةميانگين نمر

است كه بيانگر روايي بوده) پنج ارزشي ليكرت
همچنين پايايي ابزار نيز، پس از . مطلوب ابزار است

ه از ضريب آلفاي كرونباخ  با استفاد،اجراي مقدماتي
 را نشان وب سطح پايايي مطل كه است 85/0برابر با 

  .دهدمي

  ها هاي تحليل دادهروش
هاي پژوهش، عالوه بر استفاده از الؤبراي بررسي س

هاي آمار توصيفي، فراواني، درصد، ميانگين،  شاخص
هاي آمار استنباطي  آزمونانحراف معيار و جداول از 

فاده تاس »F«و آزمون  »متغيره تكt « آزمون،از جمله
  . شد
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  هايافته
  .استازده ارائه شدهييك تا  ةهاي پژوهش در جداول شمارفتهدر اين قسمت به يا
   از ابعاد سازمان يادگيرنده مهارت شخصي ميانگين ميزان تحقق بعد متغيره  مقايسة تكtنتايج آزمون . 1 جدول شمارة

  )m=3( هر اصفهان  با سطح متوسطدر سازمان آموزش و پرورش ش
  

 t  انحراف معيار  ميانگين  سطح متوسط
  مقدار بحراني

P≤) 05/0(  

3  23/3  22/1  86/1  66/1  

 معناداري ميانگين بررسيبراي  ،تحليل استنباطي در
 از ابعاد سازمان مهارت شخصيميزان تحقق بعد 

 شهر اصفهان يادگيرنده در سازمان آموزش و پرورش
متوسط و  گزينةها در سطح احتمال تمركز پاسخ(

 .است شدهاستفاده» متغيره تكt«از آزمون ) تر از آنباال
»t«0/05 دست آمده در سطح به=α  از مقدار بحراني

   ،هـكگفت توان   مي، بنابراين؛ بودهرـتبزرگجدول 

 ابعاد  ازمهارت شخصيميانگين ميزان تحقق بعد 
ش و پرورش شهر سازمان يادگيرنده در سازمان آموز

لحاظ آماري به متوسط  اصفهان در حد باالتر از گزينة
  .استمعنادار بوده

از عنوان يكي ، بهبه عبارت ديگر، مهارت شخصي
ورش سازمان آموزش و پرابعاد سازمان يادگيرنده در 

  .استشهر اصفهان تحقق يافته

   از ابعاد سازمان يادگيرنده بصيرت مشترك ميانگين ميزان تحقق بعد ةمقايس تك متغيره t آزمون نتايج. 2 ةجدول شمار

  )m=3( در سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان  با سطح متوسط
  

 t  انحراف معيار  ميانگين  سطح متوسط
  مقدار بحراني

P≤) 05/0(  

3  94/2  35/1  94/0  66/1  

 معناداري ميانگين بررسيبراي  ،استنباطيدر تحليل 
 از ابعاد سازمان بصيرت مشتركميزان تحقق بعد 

يادگيرنده در سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان 
متوسط و گزينه ها در سطح احتمال تمركز پاسخ(

. استشدهستفاده ا» متغيره تكt«از آزمون ) كمتر از آن
»t«0/05دست آمده در سطح  به=α  از مقدار بحراني

   هـفت كـگتوان   مي، بنابراين؛ بودهتركوچكجدول 

 از ابعاد بصيرت مشتركميانگين ميزان تحقق بعد 
 شهرسازمان يادگيرنده در سازمان آموزش و پرورش 

لحاظ به متوسط  تر از گزينةاصفهان در حد پايين
بصيرت عبارت ديگر، به. استآماري معنادار بوده

از ابعاد سازمان يادگيرنده در عنوان يكي  به،تركمش
سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان تحقق نيافته 

  .است

   از ابعاد سازمان يادگيرنده در هاي ذهنيمدل ميانگين ميزان تحقق بعد متغيره  مقايسة تكtنتايج آزمون . 3 جدول شمارة

  )m=3(سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان  با سطح متوسط

 t  انحراف معيار  ميانگين  سطح متوسطدر 
  مقدار بحراني

P≤) 05/0(  
3  35/2 41/1 77/0  66/1  
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 معناداري ميانگين  بررسيراي ب،تحليل استنباطي
 از ابعاد سازمان هاي ذهنيمدلميزان تحقق بعد 

يادگيرنده در سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان 
متوسط و گزينه ها در سطح كز پاسخاحتمال تمر(

. استشدهاستفاده » متغيره تكt«از آزمون ) كمتر از آن
»t «0/05دست آمده در سطح به=α  از مقدار

گفت توان   مي، بوده، بنابراينتركوچكبحراني جدول 

 از ابعاد هاي ذهنيمدلميانگين ميزان تحقق بعد ، كه
 و پرورش شهر  سازمان آموزشسازمان يادگيرنده در

لحاظ به متوسط  تر از گزينةاصفهان در حد پايين
  . استآماري معنادار بوده

 از عنوان يكي به،هاي ذهنيمدلبه عبارت ديگر، 
 سازمان آموزش و پرورش ابعاد سازمان يادگيرنده در

  .شهر اصفهان تحقق نيافته است

   از ابعاد سازمان يادگيرندهيادگيري تيمي ميانگين ميزان تحقق بعد مقايسةمتغيره   تكtنتايج آزمون . 4 جدول شمارة

  )m=3( در سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان  با سطح متوسط
  

 t  انحراف معيار  ميانگين  سطح متوسط
  مقدار بحراني

P≤) 05/0(  

3  58/2  57/1  91/0  66/1  

 معناداري ميانگين يبررسراي  ب،تحليل استنباطي در
 از ابعاد سازمان يادگيري تيميميزان تحقق بعد 

يادگيرنده در سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان 
متوسط و  گزينةها در سطح احتمال تمركز پاسخ(

. استشدهستفاده ا» متغيره تكt«از آزمون ) كمتر از آن
»t«دست آمده در سطح  بهα=0.05  از مقدار بحراني

   هـگفت كتوان  يـ م، بنابراين؛ بودهترچككوجدول 

 از ابعاد يادگيري تيميميانگين ميزان تحقق بعد 
 و پرورش شهر سازمان يادگيرنده در سازمان آموزش

 آماري لحاظبه متوسط  تر از گزينةاصفهان در حد پايين
  . استمعنادار بوده

كي از عنوان ي به،يادگيري تيميبه عبارت ديگر، 
در سازمان آموزش و پرورش ن يادگيرنده ابعاد سازما

  .شهر اصفهان تحقق نيافته است

   از ابعاد سازمان يادگيرنده تفكر سيستمي ميانگين ميزان تحقق بعد متغيره مقايسة تكtنتايج آزمون . 5 جدول شمارة

  )m=3( در سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان  با سطح متوسط

  

 t  ارانحراف معي  ميانگين  سطح متوسط
  مقدار بحراني

P≤) 05/0(  

3  25/2  24/1  57/0  66/1  

 معناداري ميانگين بررسيراي  ب،تحليل استنباطي در
 از ابعاد سازمان تفكر سيستميميزان تحقق بعد 

يادگيرنده در سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان 
   متوسط وگزينة ح ـها در سطاحتمال تمركز پاسخ(

. استشدهاستفاده » متغيره تكt«از آزمون ) متر از آنك
»t «دست آمده در سطح بهα=0.05  از مقدار بحراني

 گفت كهتوان   مي، بنابراين؛ بودهتركوچكجدول 
 از ابعاد تفكر سيستميميانگين ميزان تحقق بعد 
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 و پرورش شهر سازمان يادگيرنده در سازمان آموزش
لحاظ به متوسط  گزينةتر از اصفهان در حد پايين

  . استآماري معنادار بوده

از ابعاد عنوان يكي  به،تفكر سيستميبه عبارت ديگر، 
سازمان آموزش و پرورش شهر سازمان يادگيرنده در 

  .اصفهان تحقق نيافته است

   سازمان يادگيرنده تفاوت بين ميانگين نظرات معلمان در خصوص ميزان تحقق ابعاد) مانوا (fنتايج آزمون . 6 جدول شمارة

  در سازمان آموزش و پرورش بر اساس جنسيت

  

  منبع
مجموع 

 مجذورات

  ميانگين 

  مجذورات
df 

ضريب 

  تعيين

ضريب 

f  
  سطح معناداري

  

  اثر جنسيت

  

69/134 69/134  1  54/0  21/4  41/0  

  تعامل جنسيت و

   ابعاد سازمان يادگيرنده
20/90  55/22  4  31/0  88/0  59/0  

محاسبه شده در سطح » F«نباطي در تحليل است
05/0p≤ تفاوت معنادار بين نظرات عدم  بيانگر

 ميزان تحقق ابعاد معلمان دورة راهنمايي درباب
  سازمان يادگيرنده در سازمان آموزش و پرورش شهر 

  .استبوده جنسيت برحسب متغيراصفهان 
بررسي ميانگين دو گروه در ابعاد مختلف سازمان 

 آنها نشان  ميانگينفاوتي را بين يادگيرنده چندان ت
 ).7ة جدول شمار (دهدنمي

  مقادير ميانگين و انحراف معيار نظرات معلمان درخصوص ميزان تحقق. 7ة جدول شمار

  ابعاد سازمان يادگيرنده در سازمان آموزش و پرورش بر اساس جنسيت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زن  مرد

  ابعاد سازمان يادگيرنده
  ميانگين

انحراف 

  معيار
 ميانگين

انحراف 

  معيار

  92/5 31/27  88/5  27  مهارت شخصي

  82/5 42/26  48/5  01/27  بصيرت مشترك

  83/4 90/24  82/4  88/25  هاي ذهنيمدل

  31/6 39/26  6  11/27  يادگيري تيمي

  79/5 02/26  47/5  25/27  تفكر سيستمي
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   ميزانظرات معلمان درباببين ميانگين نتفاوت ) مانوا (fنتايج آزمون . 8 جدول شمارة

   خدمتزمان آموزش و پرورش بر اساس سابقةتحقق ابعاد سازمان يادگيرنده در سا

  منبع
مجموع 

  مجذورات

ميانگين 

  مجذورات
df 

ضريب 

  تعيين
  fضريب 

سطح 

  معناداري

  001/0  30/8  55/0  3  82/260  45/782   خدمتاثر سابقة

 خدمت و ابعاد تعامل سابقة

  سازمان يادگيرنده
74/481  14/40  7  55/0  54/3  01/0  

محاسبه شده در سطح » F«در تحليل استنباطي 
05/0p≤معلمان تفاوت معنادار بين نظرات   بيانگر

 ميزان تحقق ابعاد سازمان بابدورة راهنمايي در
يادگيرنده در سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان 

  .استبوده خدمت  سابقةبرحسب متغير

 مختلف  گروه سني در ابعادبررسي ميانگين چهار
يانگين دهد، باالترين مسازمان يادگيرنده نشان مي

جدول ( است سال  بوده37-32مربوط به گروه سني 

 ).9ةشمار

   مقادير ميانگين و انحراف معيار نظرات معلمان در خصوص ميزان تحقق ابعاد سازمان يادگيرنده .9 ةجدول شمار

   خدمتس سابقةزمان آموزش و پرورش بر اسادر سا

  
   سال به باال44   سال 43-38  سال 32-27  سال 27-32

ابعاد سازمان 

  ميانگين  يادگيرنده
انحراف 

  معيار
  ميانگين

  فراانح

  معيار
  ميانگين

انحراف 

  معيار
  ميانگين

انحراف 

  معيار

  93/0  53/22  54/0  94/25  73/0 07/297  79/0  77/24 مهارت شخصي

  91/0  39/22  63/0  83/26  75/0  11/28  61/0  18/24 بصيرت مشترك

  86/0  64/20  55/0  19/25  66/0  25/26  69/0  11/23  هاي ذهنيمدل

  94/0  72/20  53/0  89/26  75/0  76/27  62/0  72/23  يادگيري تيمي

  53/0  03/23  61/0  51/25  69/0  47/26  84/0  61/28  تفكر سيستمي

  ات معلمان درباب ميزان تحقق ابعاد سازمان يادگيرنده تفاوت ميانگين نظر) مانوا (fنتايج آزمون . 10جدول شمارة 

  ش و پرورش بر اساس سطح تحصيالتدر سازمان آموز

  منبع
مجموع 

  مجذورات

ميانگين 

  مجذورات
df 

ضريب 

  تعيين
  fضريب 

سطح 

  معناداري

  13/0  21/1  31/0  1  78/92  75/232  اثر سطح تحصيالت

تعامل سطح تحصيالت و 

 ابعاد سازمان يادگيرنده
21/151  88/19  4  44/0  15/3  02/0  
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محاسبه شده در سطح » F«در تحليل استنباطي 
05/0p≤معلمان تفاوت معنادار بين نظرات   بيانگر

 ميزان تحقق ابعاد سازمان دورة راهنمايي درباب
 ،يادگيرنده در سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان

  .استبوده سطح تحصيالت برحسب متغير

 مختلف سازمان گروه در ابعادبررسي ميانگين دو
در تمامي ابعاد مورد كه  دهديادگيرنده نشان مي

انگين معلمان با سطح تحصيالت فوق مطالعه، مي
دول ج( استنس باالتر از معلمان ليسانس بودهليسا

  ).11ةشمار

  زمان يادگيرنده مقادير ميانگين و انحراف معيار نظرات معلمان در خصوص ميزان تحقق ابعاد سا. 11 ةجدول شمار

  در سازمان آموزش و پرورش بر اساس سطح تحصيالت

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  گيريبحث و نتيجه
ها در ارتباط با ميانگين ميزان تحقق بعد مهارت يافته 

موزش شخصي از ابعاد سازمان يادگيرنده در سازمان آ
دهد كه ميانگين و پرورش شهر اصفهان نشان مي

 بر اين .استطح متوسط بودهتر از س بزرگيادشده
ن آموزش و در سازماكه  معلمان معتقدند ،اساس

  افزايشهاي آموزشي برايپرورش شهر اصفهان دوره
گردد و مديران سطح توان علمي معلمان برگزار مي

ي علمي معلمان  ارتقاسازمان كوشش مناسبي را براي
هاي دست آمده بين گزينهبهميانگين . كننداعمال مي

نه تحقق و زياد قرار دارد كه اين نشانة ح متوسط سط
، بعد  بر اين اساس.چندان مناسب بعد مذكور است

هاي شخصي معلمان نيز نياز به افزايش مهارت
 چن و اين در حالي است كه، مارشال .تقويت دارد

ارتقاء سطح دانش معلمان (Chan, 2003)  همكارانش
كنند وصيف مياساسي سازمان يادگيرنده ترا از ابعاد 

  .داننددر بعد يادشده ميو رمز موفقيت مدارس را 
ها در ارتباط با ميانگين ميزان تحقق بعد بصيرت يافته

مشترك از ابعاد سازمان يادگيرنده در سازمان آموزش 
دهد كه ميانگين ان نشان ميو پرورش شهر اصفه

 بر اين .استتر از سطح متوسط بودهكوچكيادشده 
چگونگي رسيدن به كه در ن معتقدند  معلما،اساس

آموزش و پرورش شهر اهداف مشترك در سازمان 
اند به يك  و هنوز نتوانستهاندگمي بودهاصفهان سردر

  . دست يابنددرك مشترك از اهداف سازمان
 مارسيك  واتكينز ومطالعات حالي است كه،اين در 

(Watkins & Marsich, 1996) دهد كه رسيدن نشان مي

  فوق ليسانس  ليسانس

  ابعاد سازمان يادگيرنده
  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

انحراف 

  معيار

  77/5  17/27  35/5  14/26  مهارت شخصي

  71/4  81/26  39/5  72/23  بصيرت مشترك

  64/5  50/25  39/4  41/25  هاي ذهنيمدل

  85/4  77/26  71/5  61/21  ري تيمييادگي

  52/4  32/26  44/4  26/20  تفكر سيستمي
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ك مشترك نسبت به اهداف سازمان در بين اعضاء به در
 مان يادگيرنده  اولين گام است؛براي تحقق ابعاد ساز

در رسيدن به يكپارچگي آنها اين درك سبب زيرا 
براي رسيدن به اين هدف بايد . شوداهداف سازمان مي

 .مديران تمامي سطوح كوششي فراگير داشته باشند

 هاي مدلميزان تحقق بعدها در ارتباط با ميانگين يافته
موزش و  از ابعاد سازمان يادگيرنده در سازمان آذهني

 كه ميانگين دهد،پرورش شهر اصفهان نشان مي
به واقع  .استتر از سطح متوسط بودهكوچكيادشده 

هان هنوز در سازمان آموزش و پرورش شهر اصف
آلي براي زندگي فردي و تصور و تجسم الگوي ايده

  .يان معلمان به وقوع نپيوسته استسازماني در م
 ها در ارتباط با ميانگين ميزان تحقق بعديافته

 از ابعاد سازمان يادگيرنده در سازمان يادگيري تيمي
دهد كه  موزش و پرورش شهر اصفهان نشان ميآ

. استح متوسط بودهتر از سطكوچكيادشده  ميانگين
  مانبار است كه هنوز در سازاين موضوع بسيار تأسف

   برايآموزش و پرورش همكاري مشترك بين معلمان

  . شود رفع مشكالت كاري اعمال نمي
  عدم تمايل به همكاري،شناساناساس نظرات روان بر

گروهي در بين افراد ناشي از خودمحوري ذهني آنها 
همكاري . است كه بايد اين نوع تفكر را از بين برد

 معلمان حل مشكالت تدريستواند سبب گروهي مي
  . شود تجارب مي، سبب انتقال از سوي ديگر،گردد و

 به ر سازمان آموزش و پرورش اين امر،دمتأسفانه 
  .، تحقق نيافته استمعناي واقعي

تفكر ها در ارتباط با ميانگين ميزان تحقق بعد يافته
موزش  از ابعاد سازمان يادگيرنده در سازمان آسيستمي

دهد كه ميانگين و پرورش شهر اصفهان نشان مي
به است، تر از سطح متوسط بودهكوچكيادشده 

 راهنمايي شهر اصفهان ، معلمان دورةعبارت ديگر
  و بررچگي و تعادل در سازمان را ندارنداحساس يكپا

 به علت عدم شناسايي مشكالت ،اين عقيده هستند كه
توانند خود را  مسايل سازمان از سوي مديران نميو

  .يرات سازمان تطابق دهند با تغيبه سرعت،
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