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 چکیده

 اندازچشم ی ذهنی،هامدلهای شخصی، یتقابلدر ابعاد  بر اساس مدل پیتر سنگه،را  الگوی عملی سازمان یادگیرنده ،دارداین مقاله سعی  

سازمان  یهایژگیوبرای ایجاد شرایط الزم  تا دهدسازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ارائه  در یادگیری تیمی و تفکر سیستمی مشترک،

 اینجامعه آماری . باشدیم پیمایشی -هدف کاربردی بوده و جزء تحقیقات توصیفی ازنظراین پژوهش  .گردددر سازمان مذکور فراهم  یادگیرنده

با استفاده از فرمول کوکران و  از آنان نفر 260که  انددادهتشکیل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان  نفر از 807 را پژوهش

آزمـون  . برایاست استفاده گردیده هادادهی آورجمعاز ابزار پرسشنامه جهت و  اندشدهانتخابنمونه آماری  عنوانبهی، اطبقهی ریگنمونهروش 

با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و  پایایی پرسشنامهاست.  شدهاستفادهاسمیرنف  - کولموگروفاز آزمـون  این پژوهش یهادادهنرمال بودن 

ار تحقیق به کمك آم سؤاالت. باشدیمبیانگر روایی باالی پرسشنامه  که است 888/0 برابردر آزمون کایزر مایر  KMO و باشدیم 878/0برابر 

 .شده است لیوتحلهیتجز SPSSافزار نرمبا  ی و تحلیل عاملیانمونهتك  T با روش و 05/0داری کمتر از استنباطی در سطح معنیتوصیفی و 

ان نمونه آماری بوده و یادگیرنده بودن سازم دیتائی سازمان یادگیرنده بر اساس مدل پیتر سنگه مورد هامؤلفهنتایج حاصله نشان داده است که 

ی هامدلمشترک،  اندازچشمهای شخصی، یتقابل، تفکر سیستمی یهامؤلفهو نیز  باشدیم جهاد کشاورزی استان کردستان در سطح متوسط

و پیشینه تحقیق و نتایج حاصل از بر اساس مطالعه و بررسی ادبیات  سپس .اندشدهنامیده  پنجم و یادگیری تیمی به ترتیب عامل اول تا ذهنی

 است. شدهارائه کاربردی یشنهادهایپو عملی  الگوی ،موردپژوهشی آماری جامعه هادادهتحلیل ویهتجز

 جهاد کشاورزی یادگیری سازمانی، ،رندهیادگی سازمان :کلیدی واژگان
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 مقدمه

باشد که از آغاز یم امروز دنیای یرو متغ پیچیده بسیار محیط یك در هاسازمان مدیریت برای هایدها جدیدترین از یکی یادگیرنده، سازمان

، هاسازمانین ترموفقامروزه در آغاز هزاره سوم و  است قرارگرفتهی متعددی هاسازمانو  هاشرکتمحققان و مدیران  موردتوجه 1990

 (.1381نژاد ایرانی،شوند)یمی یادگیرنده نامیده هاسازمان

 را بهتر شناخت. هاآنو  آوردبه دست  هاسازماناز این نوع  یترکاملتوان شمایی ی یادگیرنده بهاسازمانو خصوصیات  هایژگیوشاید با توصیف 

همچون انسانی خردمند پند  هاتجربهو از  رودیمو پیش  ردیگیمیك کل و مجموعه هماهنگ یاد  عنوانبهسازمانی است که  رندهیادگسازمان ی

 (.1386الوانی،)رودیمپیش  ی هدفسوبهو  ابدییمگیرنده است و مسیر خویش را و خود فرا خودکنترل، کندیممسیر خود را تصحیح ، آموزدیم

 بیان مسئله

 یادگیری به فردی یادگیری تبدیل هستند روبرو آن با هاسازمان که مشکلی و دانندیم وی یادگیری حاصل را انسان رفتار در تغییر روانشناسان

 تغییر. یابد بهبود آن یهاتیفعال تا کرد عملی و معرفی سازمان عملیاتی سیستم در را فردی دانش است الزم تبدیلی چنین است، برای سازمانی

 .(1380زاده، ایران)کندیم هدایت یادگیرنده سازمان و سازمانی یادگیری مفهوم به را ما یادگیری رهگذر از سازمانی فرآیندهای و هاتیفعال در

مشکلی را حس کند در  کهآن محضبهو هشیار است و  حساس و در پی یادگیری است، کندیم سازمان یادگیرنده نیاز به آموختن را احساس

و مدیران یادگیرنده است و  کارکنان سازمان یادگیرنده،برای شرط الزم . کندیم وجوجستی اچارهی راه امسئلهو برای هر  دیآیبرمپی رفع آن 

یمو علم را به کار  تجربه ی برخوردار است،اندهیپوسازمان یادگیرنده از الگوی ذهنی  .بخشدیماز طریق اعضایش فرایند یادگیری را تحقق 

کننده اهداف فردی و سازمانی است.  قیتلف ،کندیم، یادگیری گروهی را تسهیل و ترغیب کندیم وجوجستمشکالت را در خود  علت ،ردیگ

و  هایژگیویی با چنین هاسازمان .سازدیم متحول را عملکردش و کندیم تغییر، آموزدیم زمان طول در که است سازمانی یادگیرنده سازمان

است که بتواند از طریق فرایند ارتباط  رندهیادگادعا کنیم که سازمانی ی میتوانیمیی آرمانی و خواستنی هستند اما زمانی هاسازمانخصوصیاتی 

 (.1386وانی،را تغییر دهد و بهبود بخشد)ال اشبالقوهدامنه رفتارهای 

 دیگران برای کارکردن خاطر به را افراد هاسازمان این .دارند تمایل یادگیری یجابه کردن کنترل به غالباً امروزی جوامع در هاسازمان متأسفانه،

 .(1380،شفاعی)وجودشان در یادگیری فطری انگیزه و طبیعی کنجکاوی از یریگبهره دلیل به نه و دهندیم قرار تشویق مورد

کارآفرین  و نوآور متخصص، آگاه، توانمند، انسانی منابع بایستی از 1404جهاد کشاورزی در افق  جمهوری اسالمی ایران، اندازچشمبر اساس سند 

 منزلت و مهارت تخصص، توانمندی، ارتقاء برای مناسب ایجاد بستر و ماهر نیروی جذب و یتباترب انسانی منابع ترکیب و ساختار باشد و از بهبود مندبهره

 (.1391ی،جهاد کشاورز )وزارتبرخوردار گردد کارآفرینی و نوآوری یت،رشد خالق و اجتماعی

ترین عالی عنوانبه که سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان رسدیمبه نظر  ،اندازسند چشمو بررسی و تحلیل  شدهمطرحبا توجه به مطالب 

و اهداف کالن  هایاستسدر راستای تحقق  کشاورزیبخش  مصوب یهابرنامهنظارت و اجرای  ،گیرییمتصمدر خصوص  استانی گاه دولتیدست

بر اساس مدل را خصوصیات سازمان یادگیرنده  تا دارد سعیاین پژوهش  . لذاباشدینم سازمان یادگیرنده برخورداریك  یهایژگیواز  ،دولت

قرار  یموردبررس سازمان آن در مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی اندازچشمی، ی ذهنهامدلهای شخصی، یتقابلدر ابعاد سنگه پیتر

 فراهم نماید. مذکور در سازمان برای ایجاد سازمان یادگیرندهرا ، شرایط الزم با ارائه الگویی عملیو  هداد

 پژوهش فو هد ضرورت

ضرورت وجود منابع توانمند جهت ماندگاری سازمان، یك واقعیت قطعی ، کنندیها در آن فعالیت مکه سازمان دهیچیباوجود بستری متغیر و پ

باوجود عوامل محیطی متحول، ماندگاری، رشد و پویایی سازمان منوط به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی است. فقدان اطمینان . است

ها، همگی سبب نیاز و انتظارات روزافزون انسان ،...(ی واقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی، فرهنگ: شامل)افزایش تغییرات محیطی  لیبه دل

رشد سازمان،  راه را برای حفظ حیات، ماندگاری و نیترمناسب ییهاچنین سازمان. شده است «سازمان یادگیرنده»پیدایش مدل جدیدی به نام 

 (اندازه ظاهریبدون توجه به)که تفکرات بزرگ  ییهاازمانس بنابراین، با پیدایش عصر جدید و نوین سازمانی، امروزه تنها. دانندیم« یادگیری»

 یها، همچنین سازمانباشندیم اثربخش مدیریت پویا و نظام سازمان و و در رندهیگشیدارند ازنظر کارکردی موفق و در عرصه رقابت پ
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ها را تبیین محیطی دارد که ضرورت و اهمیت آن عنوان مقصدی برای این نظام سازمانی، ریشه در تغییرات سریع و تحوالت شدیدیادگیرنده به

 .(1،1996یاستارک)دینمایم
عملی کمتر  صورتبهی یادگیرنده هاسازمانبه مقوله  که شودیمدیده  ی یادگیرندههاسازمانی صورت گرفته در ارتباط با هاپژوهشبا بررسی 

تر جنبه فلسفی شده است بیشها ارائهرسد آنچه در مورد این سازمانر میچنین به نظجنبه نظری داشته است.  هاپژوهشو بیشتر  شدهپرداخته

 خود پیرامون محیط با که گیرندمی یاد هاسازمان همه .است گردیده های عملی و کاربردی اشارهتر به جنبههای کلی داشته و کمو نگرش

 به دستیابی سمت به که هستند هاییآن ،هاسازمان این و آورندیم دست به بیشتری موفقیت و گرفته یاد مؤثرتر برخی اما شوند، سازگار

 (.1386)الوانی،هستند تالش در هاآن کارگیریبه برای الزم شرایط ایجاد و یادگیرنده سازمان یك هایویژگی

 مستمر بهبود و انیمشتر تیرضا تأمین باهدف ،یسازمان هایمأموریت و اندازچشم سند تحقق منظوربه کردستان استان یکشاورز جهاد سازمان

 تالش رندهیادگی سازمان جادیا جهت در و کرده توجه یریادگیمقوله  به خود هایاستراتژی تدوین در یستیبا ،هافعالیت و ندهایفرا اثربخش و

 الگوی سازمان ی و تدوینطراح و با بررسی گردد در سازمان مذکور یادگیرنده سازمان مولفه هایوضعیت  ضرورت دارد تا روازاین .دینما

موجبات پویایی مطلوب  یتوضع موجود تا وضعبین فاصله با کاهش خشیده و وضعیت فعلی را ارتقا بو بهره گیری از ویژگی های آن  رندهیادگی

 فراهم نماید.سازمان را 

 پژوهش سؤاالت

 فرعی تسؤاالدر و  کدام است؟ کردستان استان اورزیکش جهاد سازمان در یادگیرنده الگوی مناسب سازمانکه این است  پژوهش اصلی سؤال

 :زیر است یهاپرسشپاسخگویی به  به دنبال، محقق پژوهش

 چگونه است؟ کردستان استان کشاورزی جهاد های سازمان یادگیرنده در سازمانها و شاخصوضعیت مؤلفه -1

 ؟منداکدکردستان  استان کشاورزی جهاد های سازمان یادگیرنده در سازمانها و شاخصمؤلفه -2

 توان برای سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان پیشنهاد داد؟شده چه الگویی را میهای استخراجها و شاخصبر اساس مؤلفه -3

 اده مورداستفمبانی تئوریک و مدل 

های جامعه آماری شتری با شرایط و ویژگیی بیخوانهمپژوهش، سعی بر آن بود که مدلی برگزیده شود که تطبیق و  در بررسی و انتخاب مدل

 های استانداردو در مرحله بعدی پرسشنامه هی مشابه مراجعه شدهاسازمان در پژوهش کاررفتهبهبه این منظور ابتدا به الگوهای  ،داشته باشد

و  کند ارائهتصویری از مفهوم نظری  ی باشد که مدل،اگونهبه شدهانتخابسعی بر آن بود که مدل و پرسشنامه و  قرار گرفت یموردبررس

 .پرسشنامه نیز ابعاد موجود در مدل را به بهترین شکل عملیاتی سازد

 سازمان ،فرمان پنجمین عنوان تحت خود کتاب در هباشد کمی هگیرنددیا نمازسا عمبد (1990)2پیتر سنگه هیدگا، دتحقیق ینا منجاا یمبنا

 .دینمایم معرفیی ستمیس تفکر و تیمی یادگیری مشترک، اندازچشم ذهنی، یهامدل شخصی، یهاتیقابل اصل پنج بر مبتنی را یادگیرنده

 ادبیات پژوهش

 یریگشکل در متعددی محققین و است گرفتهشکل سازمانی یادگیری و یادگیری به مربوط یهاهینظر تکمیل با اساساً یادگیرنده سازمان نظریه

 (.1389)نکوئی مقدم و بهشتی فر،اندشده طرّاحی یادگیری برای هاانسان سنگه، هعقید به .اندداشته نقش نظریه این
البته  .میپردازیم هاواژهبه تعریف و تبیین این  آنبرای درک بهتر  و شدهلیتشکاز دو واژه سازمان و یادگیری « سازمان یادگیرنده»اصطالح 

 ارائه دهد. انتخاب و بیشترین اشتراکات با، تعاریفی را اندکردهارائه  راننظصاحبپژوهشگر سعی کرده تا از میان تعاریف متعددی که 

 

                                                           
1. Starkey 

2. Senge  
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 سازمان

ی از منابع برای تحقق اهداف مشترک ریگبهرهاست که با  سازآسانی هانظامعملیاتی همراه با  فرایندهای اداری، از شبکهی امجموعهسازمان 

 (.1393)خدیوی و ملکی،کنندیمفعالیت 

 یادگیری

یادگیری فرایندی  رکن یادگیری قلمداد شده است. نیتریاساس عنوانبهاما در تمامی این تعاریف تغییر رفتار  ری تعاریف گوناگونی دارد،یادگی

 (.1386)الوانی،کنندیمعمل  و شندیاندیمی دیگر اگونهبهو  ابدییماست که در آن رفتارها و پندارهای افراد تغییر 

 یادگیری سطوح

 سازمانی یادگیری طورکلیبه. کنند عمل بهتر دیگر سطوح به نسبت سطوح بعضی در مؤثر یادگیری به دستیابی در است ممکن هاانسازم برخی

 سازمانی. یادگیری و بخشی فرا یادگیری تیمی، یا گروهی یادگیری فردی، یادگیری: دهدمی رخ سطح چهار در

 فردی یادگیری

 یا کند کسب جدیدی مهارت باشد الزم فرد یك برای است ممکنند. دار فردی یادگیری به نیاز کارکنان هک است بوده موردتوجه همیشه امر این

 این چراکه ؛اندشده مجهز خوبیبه فردی، شکوفایی و آموزشی نیازهای به پاسخگویی برایها سازمان از بسیاری .نماید درک را جدیدی فرآیندهای

 گیرد.می صورت دور راه از و آزاد هایآموزش یا و ایچندرسانه هایروش از استفاده با یا محوری مربی و سنتی هایآموزش طریق از پاسخگویی

 گروهی و تیمی یادگیری

 .دارند تیمی یادگیری به نیاز کاری گروه عضوعنوان به ولی باشند، داشته فردی یادگیری نیازهای افراد، عنوانبه کارکنان است ممکن کهدرحالی

 د.باشن یادگیری آوردن وجود به و کردن فکر به قادر باید کاری هایتیم که باشدمی معنی این به تیمی یادگیری

 فرابخشی یادگیری 

 در کردن کار و همدیگر درک ،باهم کردن کار برای یادگیری. است واحدها یا هابخش سطح در یادگیری نیازهای مجموع یادگیری، سوم سطح

 ت.اس هاسازمان از بسیاری برای یادگیری از مهمی سطح گروه، یك توسط سازمان مختلف واحدهای در مشترک دورنمای یك چهارچوب

 سازمانی یادگیری

 :کرد ارائه مهارت و دانش باالتر سطوح توسعه جهت در را سطحی چهار مدل یك توانمی سازمانی، سطح در

 .هستند جزئی تغییرات که هاییموقعیت شناخت ایبر تقاضا. رویدادها و فرآیندها دانش، حقایق، یادگیری – 1 سطح

 به پاسخگویی که جایی جدید هایبرای موقعیت تقاضا. هستند هاموقعیت سایر به انتقالقابل که جدید شغلی هایمهارت یادگیری -2 سطح

 .است نیاز تغییر

 .شودمی محسوب یادگیری روش یك که هاشکست و اه موفّقت از گرفتن درس و پویا هایموقعیت درخواست. تطبیق برای یادگیری -3 سطح

 برانگیزچالش هافرضیه سطح، این در. آینده است طرّاحی و نوآوری خالقیت، به مربوط یادگیری نوع این. یادگرفتن برای یادگیری -4 سطح

وئی کنند)نکمی نیز متحول را صنعت بلکه سازمان تنهانه رسندمی یادگیری چهارم سطح به که هاییسازمان .شودمی تدوین دانش و شوندمی

 (.1389مقدم و بهشتی فر،

 انواع یادگیری سازمانی

 :گرددیمیادگیری سازمانی به سه نوع زیر تقسیم  3آرجریس و شون ازنظر

 یاحلقه تک یادگیری
با عنوان  گهسنکه  ف و اصالح شوندجاری سازمان، خطاها کش یهااستیها و سکه در بستر هدف افتدیزمانی اتفاق م یایادگیری تك حلقه

 .نامندییادگیری غیراستراتژیك م آن را 5، آن را یادگیری سطح پایین و ماسون4لیلس و فیول یادگیری انطباقی،

                                                           
3 . Argyris & Schon 

4. Lyles&Fiol 

5. Mason 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 یاحلقه دو یادگیری

ف موجود را زیر سؤال اهداو  اهاستی، سهاهیو هنجارها، رو کندیکه سازمان خطاها را کشف و اصالح م افتدیزمانی اتفاق م یایادگیری دو حلقه

یادگیری  آن راسون امو یادگیری سطح باال  لیلس و فیول آن را با عنوان یادگیری مولد، سنگه .پردازدیها مو به تعدیل و اصالح آن بردیم

 .می نامداستراتژیك 

 یاحلقهیا سه  یادگیری ثانویه
توانایی  یایادگیری سه حلقه گریدعبارتبه .را اجرا کنند یادو حلقه و یاری تك حلقهکه سازمان یاد بگیرند چگونه یادگی افتدیزمانی اتفاق م

آگاهی از  یعنی .ها آگاه نباشند که یادگیری باید اتفاق بیفتداگر سازمان ردیگیدو فرم یادگیری اولیه صورت نم. یادگرفتن درباره یادگیری است

 (.1390،فقهی فرهمند)یادگیری است ءارتقا ازینشیها و فرآیندها و ساختارهای یادگیری پسبك

 ریف سازمان یادگیرندهتع

واقع به که هستند نتایجی تحصیل جهت خود ظرفیتتوسعه درحال مستمرطور به افراد آن در که هستند ییهاسازمان یادگیرنده، یهاسازمان

 در که یامجموعه باالخره و شودیم محقق گروهی تمایالت وها استهخو یابد،یم کردن پرورش فکر تازه الگوهای که جایی. باشندیم آن طالب

 (.1394سنگه،)بگیرند یاد یکدیگر با چگونه که آموزندیم پیوسته افراد آن

 ابعاد سازمان یادگیرنده

 ابعاد سازمان یادگیرنده بر اساس مدل پیتر سنگه به شرح زیر است:

تر و های شخصی خود را روشنصورت مستمر دیدگاهاست از نظامی که طی آن فرد بههای شخصی عبارت قابلیت های شخصی:قابلیت -1

 یابد.غرض درمیدهد و باالخره آنکه واقعیات را منصفانه و بیو توان خود را گسترش می انرژی کند،تر میعمیق

 .گذارندیما از دنیا و نحوه عمل ما در مقابل آن اثر ی بسیار عمیق و یا حتی تصاویر و اشکال هستند که به فهم مهاانگاره ذهنی: یهامدل -2

 .ی بیان کنند و آن را در عرصه مواجهه با سایر افکار نیز قرار دهندراحتبهکه در آن بتوان افکار خود را  یحالت

ای که ایده آن هستیم.ای که به دنبال انداز مشترک، ظرفیت ایجاد یك تصویر و آرمان مشترک است از آیندهچشم :مشترک اندازچشم -3

 رهبری بوده است. درزمینهها بخش سازمانهمواره الهام

ی هم سو شود که نتایج اگونهبهو  شدهدادهاعضای گروه توسعه  تیظرف تیمی: یادگیری تیمی عبارت است از فرایندی که طی آن، یادگیری -4

 .اندبوده حاصل آن چیزی باشد که همه طالب آن

 ترشفافکلی را تا بتواند نمای است  شدهدادهی از دانش و ابزار که توسعه اکرهیپ ی یك چارچوب مفهومی است.ستمیس تفکری: ستمیس تفکر -5

 (.1394سنگه،)میدهی تغییر مؤثر صورتبهنشان دهد و ما را یاری دهد که بتوانیم آن را 

 :قرارداد موردتوجهدر سه سطح مشخص و مجزا  انتویمهر یك از پنج حوزه معرفتی یادگیری)ابعاد سازمان یادگیرنده( را 

 .دهدیمسطح ماهیت و جوهر: سطحی که قابلیت و توانایی باالیی برای درک و جذب عمیق معرفت یادگیری را نشان  -

 هاآنس یی هستند که اجرا بر اساهایتئور درواقعقوانین  نیا .دهندیمرا شکل  هافرمانی معرفتی هاهیپاسطح قوانین: قوانینی که  -

 .دهدیمی راهنما و بصیرت الزم برای اجرا را به دست هادهیاکه  یسطح .ابدییمامکان 

 آنجا .سازندیم هاآنی عملی و اجرایی است که افراد مجرب در معرفت یادگیری توان و زمان خود را صرف هاتیفعالسطح اجرایی:  -

 .ی مانند چه باید کرد، هستیمسواالتکه به دنبال پاسخ به 

 فردمنحصربه، امری شخصی و شوندیمگروهی و تیمی به کار گرفته  صورتبهاینکه  نیدر عی هر یك از فرامین، ریکارگبه

 (.1394)سنگه،هستند

 یادگیرندهسازمان یادگیری سازمانی و بر ایجاد  مؤثرعوامل 
ممکن است  که گذارندمی تأثیرکه بر یادگیری سازمانی  و رهبری متغیرهایی هستند سازمانیفرهنگساختار، محیط، تکنولوژی،  عواملی نظیر

زش، بهبود مهارت در رانتشار، کانون یادگیری، زنجیره ا ، روشمستندسازیمختلفی مثل دانش، فرایند عملیات و تولید، سبك  هایجهتدر 

ان ایجاد نگردد، ممکن است انرژی سایر موارد نیز در سازم )ابعاد سازمان یادگیرنده(پنجگانه اساسی هاینظماما چنانچه یکی از  ؛سازمان باشد

 (1390سازمان یادگیرنده موفقی حاصل نشود)فقهی فرهمند، درنتیجههدر رود و 
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 ارتباط عدم ،پرحجم اندازه و شکل سخت، و محدود مرزهایکند. می جلوگیری گسترده یادگیری شروع از هاسازمان از بسیاری ساختار یا شکل

 .است یادگیری به نیاز بر مبتنی سازمانی ساختار ویژگی وظایف و هاپروژه

 یك. است نشده تشویق اطالعات تقسیم و جدید هایروش امتحان ،پذیریریسك هاآن در .است آموزشی غیر هاسازمان از بسیاری فرهنگ

 (.1389کند)نکوئی مقدم و بهشتی فر،می حمایت را یادگیریو  است ارزشی سیستم یك موفّق یادگیری فرهنگ
مستقیم با  طوربهاست که  رگذاریتأثو عملیات اجرایی  یهماهنگ ،یبانیپشت ی،گذاراستیسمحیط داخلی سازمان با نقش  درتصمیمات مدیران  

یمبرای رسیدن به اهداف کمك  هاتیفعالیی که به سازمان در انجام بهتر هامهارتو  توان است. در این محیط نقاط قوت، ارتباطسازمان در 

یممطالعه محیط خارجی و ارزیابی آن به این دلیل انجام و نیز  شوندیمشناسایی هستند،  هاتیفعالمانع انجام بهتر  ی کهو نقاط ضعف کند

ن و به همی شودیم تلقی ریانکارناپذیك واقعیت  عنوانبهامروزه تغییر  در آن تالش کند آگاهی یابد. خواهدیمکه سازمان از فضایی که  ردیپذ

ی نیبشیپمحیطی بر سازمان و  رگذاریتأثشناسایی درست و چگونگی عوامل  خارجی مهم است و در تحلیل آن، رگذاریتأثدلیل شناخت عوامل 

یی برای پیشرفت و تهدیدات یا موانعی در مسیر پیشرفت هاتیموقعیا  هافرصتاهمیت دارد تا بتوان به فهرستی از  هاآنروند تحوالت آتی 

و  باشدیمشناسایی و ارزیابی حوادثی است که خارج از کنترل مستقیم سازمان  منظوربهبررسی چنین محیطی  .افتیدست هداف،ی اسوبه

 ،یاجتماع ی اقتصادی،هاجنبهرویدادها و زیرا ؛ واکنش عملی نشان دهد هاآنی اصلی است که سازمان باید در برابر رهایمتغ ییشناسا هدف،

 کاهش محصوالت یا خدمات جدید، عرضه ،نیقوان ،هانگرشی اطالعاتی و زیستی، هایتکنولوژ ،یفن ،یحکومت ،یسایس ،یتیجمع ،یفرهنگ

 (.1388به میزان زیادی در آینده به سازمان منفعت یا زیان برساند)فقهی فرهمند، تواندیمارزش پول و ... 

 بوجود یادگیرنده سازمانی تا باشد داشته وجود اندیشمند رهبری باید ت.اس دهیادگیرن هایسازمان پیدایش منشاء اندیشمند رهبران اندیشه و مغز

 را سازمان هایهدف رهبر خود رهبری، سنتی نظریة درند. دار رهبری از جدیدی دید به نیاز یادگیرنده هایسازمان گویدمی پیترسنگه .آید

 نظریة برخالف افراد دیدگاه و است حاکم شدید فردگرایی ،هاگروه در ینهمچن. دارد عهده بر را کلیدی مهم تصمیمات گرفتن و کندمی تعیین

 برای توانایی عدم و هاآن شخصی بینش فقدان افراد، ضعیف پنداشت یا تصورات بر رهبری سنتی نظریة مرکز گفت توانمیباشد. می سیستمی

 برطرف تواندمی اندیشمندانه و آگاه رهبری یك با ضعف نقاط این البته که است شده گذاریپایه سازمان کار نیروی در تحول و تغییر ایجاد

 (.1389)نکوئی مقدم و بهشتی فر،دشو

 یادگیرنده یهاسازمان یهایژگیو

یمی سازمان یادگیرنده را چنین توصیف هایژگی( و1386الوانی). است شدهارائه زیادی نظریات یادگیرنده هایسازمان هایویژگی مورد در

 :دینما

ی برخوردار اندهیپو، کارکنان خالق و یادگیرنده دارد، از الگوی ذهنی شودینم مأنوس با مشکالتازمان یادگیرنده درد و عشق آموختن دارد، س

، تلفیق کننده کندیم، یادگیری گروهی را تسهیل و ترغیب کندیم وجوجست، علت مشکالت را در خود ردیگیماست، تجربه و علم را به کار 

 (.1386ف فردی و سازمانی است)الوانی،اهدا

 پیشینه پژوهش

 پیشینه پژوهش در ایران

 ،را انجام داده"سازندگی جهاد در یادگیرنده یهاسازمان یریکارگبه الگوی تبیین و طراحی" عنوانتحت  یپژوهش 1379 سالدر  یرخانیام •

 .دارد وجود فاصله یادگیرنده سازمان عیارهایم و سازندگی جهاد بر حاکم یارهایمعکه بین  نشان داده هنتایج حاصل

 یسازقطعه یهاشرکت در هاسازمان یادگیرندگی سطح تعیین برای الگویی طراحی" پژوهشی با موضوع 1384در سال  مشبکی و زاده قربانی •

 سازمان هایژگیو و سازمانی یادگیری فرایند بین که است نکته این بیانگر تحقیق مفهومی الگوی آزمون نتیجهکه  انددادهانجام  را "خودرو

 سوی از. دارد بسزایی تأثیر آن یادگیرندگی سطح ارتقای در سازمان دریی افزاهم ایجاد با مفهوم دو این و دارد وجود مستقیم ارتباط یادگیرنده

 .دارند مستقیم ارتباط ادگیرندهی یهاسازمان سطوح با دو هر یادگیرنده سازمان هایژگیو همچنین و سازمانی یادگیری فرایند دیگر

 مدل پژوهش این در. رساندند انجام به 1385 سال در "یادگیرنده سازمان ایجاد بر مؤثر عوامل" عنوان با را پژوهشی نوربخش و منش رضایی •

 رهبری، یادگیرنده، سازمان جادای بر مؤثر عوامل و شدهواقع آزمون مورد، یادگیرنده یهاسازمان الگوی مبدع، سنگه پیتر از برگرفته یمفهوم
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 بر را ذکرشده عوامل تأثیر تحقیق نتیجه. است شده فرض یاندوزتجربه و زمان مدیریت خانواده، و کار بین تعامل ی،سازیبوم تعمقی، فضای

 .است کرده تأیید یادگیرنده سازمان ایجاد

 یهاسازمان کردیرو با یسازندگ جهاد نهاد یسازگار یچگونگ یسبرر" موضوع با یامقاله 1386ی در سال نکند قبا یاحمد و یگیبرجب •

 بر یمبتن یسازندگ جهاد نهاد ساختار دهدیم نشان آن یهاافتهی. اندداده رائهادر اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی  را "رندهیادگی

 .است ییاتکا قابل یالگو یطیمح تحوالت و رییغت به هاسازمان ییپاسخگو یبرا الگو نیا و بوده رندهیادگی یهاسازمان اصول

 "جمهوری اسالمی ایران یمایارائه الگوی سازمان یادگیرنده در سازمان صداوس"با عنوان  یا، مطالعه1388 نجف بیگی و درودی در سال •

 عملکرد و دارد فاصله یادگیرنده نسازما یك اثربخش وضعیت از نسبتاً مایصداوس سازمان که دهدیم نشان پژوهش یهاافتهیانجام دادند. 

دو  یادگیری یهاسطح کوشش هایژگیو سایر در و باشدیم مدیران از تربخشتیرضا ذهنی یهامدل در تغییر و تیمی یادگیری کارمندان در

 .هستند مشابه گروه

 موردبررسی قرارداد. در "های عمومی ایرانستانالگوی استقرار سازمان یادگیرنده را برای بیمار" 1390منتظرالفرج در پژوهش خود در سال  •

نتایج نشان داده و قرارگرفته  شناسایی ردمو نمازسا تعالی و دفر تعالی ،یعنی صلیا بعد دو هگیرنددیا نستاربیما ارستقرا ایبر ،هشوپژ ینا

 د.بو نمازسا تعالی بر ممقد دفر تعالی است،

به  "نفت توسعه و مهندسی شرکت در یادگیرنده سازمان مدل ارزیابی و تبیین ،طراحی"( در پژوهشی تحت عنوان 1391) نجاری و حیدری •

آرمان ، ذهنی مدل، خصیــابعاد )قابلیت ش های پژوهشبررسی مدل سازمان یادگیرنده بر اساس دیدگاه پیتر سنگه پرداختند. بر اساس یافته

 موجود تــوضعی . همچنینرار دارندــط و زیاد قــری در میان حدود متوسمعنادا صورتبهتمی( ــر سیســتفک، ری جمعیــیادگی، ترکــمش

 .ندارد تفاوتی طــمتوس حد با نفت توسعه ومهندسی  شرکت کارکنان و مدیران دیدگاه از تمیــسیس تفکر هــمؤلف

 پرداخته "کردستان استان برق یروین عیتوز شرکت در رندهیادگی سازمان جادیا بر مؤثر عوامل یبررس"( در پژوهشی به 1393شیخ احمدی) •

 بر را ریتأث زانیم نیشتریب زمان تیریمد رنده،یادگی سازمان عوامل نیب از و دیگرد تائید اتیفرض تمام که ه استداد نشان حاصله جینتا. است

 رتبه در یرهبر سبك چهارم، رتبه در پذیریمسئولیت سوم، رتبه در یتعمق یفضا بعد دوم، رتبه در اندوزیتجربه داشته، رندهیادگی سازمان

 .است داشته قرار ششم رتبه در یشخص و یکار یزندگ نیب تعادل و پنجم

 "یادگیرنده هایسازمان هایشاخص اساس بر ایران معادن و صنایع دانشگاه وضعیت بررسی " به پژوهشی در 1394عامری شهرابی در سال  •

 اشتراک سازیبه نهادینه توجه هایشاخص از غیر یادگیرنده؛ سازمان متعدد هایشاخص بین در پژوهش از حاصله نتایج اساس بر است. پرداخته

باشند می برخوردار مناسبی از وضعیت هاشاخص بقیه ؛اندشده برآورد متوسطی حد در که دانشگاه رهبری در کارکنان مشارکت به توجه و دانش

 باشد.می کلی وضعیت مطلوبیت از حاکی نیز ادگیرندهی سازمان شاخص کلی نمره به مربوط نتیجه آزمون و

 است. انجام داده "13 منطقه یاسالم آزاد هایدانشگاه در رندهیادگی دانشگاه یبرا ییالگو ارائه"با عنوان  پژوهشی 1394 سالزاده در  اسکندر •

ری ــیادگی، ترکــآرمان مش، ذهنی مدل، خصیــلیت شقاب های پژوهش مدل پیتر سنگه برای دانشگاه یادگیرنده تائید شده وبر اساس یافته

 باشند.دانشگاه یادگیرنده می هایمؤلفهبرگرفته از مدل مذکور جزء  تمیــر سیســتفک، جمعی

از کشور خارج پیشینه پژوهش در
 

ی هاافتهی ه است.نمود وینتد "آموزشی مؤسسات در تدریس بهبود و یادگیرنده سازمان" عنوان تحت را خود پژوهش 2002سال  در 6کولی •

 نمود. تأیید را بهبود تدریس با یادگیرنده سازمان رفتارهای رابطه پژوهش،

مدرسه  88انجام داده است که با انتخاب  "ایجاد سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی و راهنمایی "با عنوان  یامطالعه 2003سال  7چن •

ها به سمت سازمان یادگیرنده به این نتیجه رسید که میان آن مدارسی که شرایط نسبتاً ی پیشرفت سازمانابتدایی و راهنمایی تایوان برای ارزیاب

سی که ثابتی داشته و مدارسی که دائماً در پی یافتن شرایط تازه برای فعالیت و بقاء سازمان هستند، تفاوت معناداری وجود دارد. درواقع، مدار

                                                           
6. Collie 

7. Chen 
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برای افزایش توانایی معلمان و مدیران مدارس یکی از  و کوشش اندیادگیرنده هستند موفقیت باالتری داشتهدرصدد دستیابی به ابعاد سازمان 

 .گرددیها محسوب ماساسی آن یهایژگیو

ین بود . نتیجه اقراردادی موردبررس هاآنی یادگیرنده و رشد و پیشرفت هاسازمانی را در مورد علمئتیهادراکات اعضای  8لین 2004در سال  •

 ی یادگیرنده نشان دادند.هاسازمانخویش نسبت به اصول  و توسعهبه فاکتورهای رشد  ی اهمیت بیشتری راعلمئتیهکه اعضای 

به این نتیجه رسید که رهبری در سازمان یادگیرنده تفاوت  "رهبران در سازمان یادگیرنده "در پژوهشی تحت عنوان  2005سال  در 9شارمن•

 رهبران طراح، معلم و اصول محورند. های سنتی دارد زیرا در این سازمانهاسازمانر مهمی با رهبری د

عالی  آموزش مؤسسات در دانش عملکرد و سازمانی )نهادی( هایویژگی یادگیرنده، سازمان ابعاد رابطة 2006 سال در 10شکومار و همکاران•

 ایشان تحقیق نتایج. اندکرده بررسی مدیران دیدگاه از مارسیك و واتکینز دگیرندهیا سازمان ابعاد پرسشنامه از استفاده با را مالزی در خصوصی

 از. دارد وجود داریمعنی و مثبت رابطة مؤسسات این در شدهادراک دانشی عملکرد و یادگیرنده سازمان هفتگانة ابعاد بین که دهدمی نشان

 هایویژگی میان از. داشتند وابسته متغیر با تریقوی رابط استراتژیك رهبری نی وسیستم جایگزی گروهی، یادگیری بعد سه هفتگانه، ابعاد میان

 آموزشی مؤسسات عملکرد بر بیشتری تأثیر اثربخش یادگیری و تدریس به تعهد و نهادی و ایحرفه توسعه به تعهد متغیرهای سازمانی،

 دارند. خصوصی

 هایسازمان عنوانبهها دانشگاه یسوبه"عنوان  تحت خود مقاله در آن را یجنتا که داده انجام پژوهشی 11هادکینسون 2006در سال  •

 و هادهیا با تطابق برای ویژه یهافرصتدارای  هم که هستند مؤسساتیها دانشگاه که نشان داد پژوهش این نتایج. است آورده "یادگیرنده

 .دارندجهت این در یامدهعی هاتیمسئول هم و بوده یادگیرنده سازمان به ی مربوطهاتیفعال

 یریگنمونهو روش  حجم نمونه، جامعه آماری
یك آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در  جامعه شود.یمشناخت یك پدیده در یك جامعه آماری انجام  باهدفتحقیق علمی  

 (.1385مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یك یا چند صفت مشترک باشند)حافظ نیا،

و برای به دست آوردن حجم  است دادهکارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان تشکیل نفر از  807پژوهش را  معه آماری اینجا

 .است شدهاستفادهبه ترتیب زیر کوکران  فرمولو ی اطبقهی ریگنمونهاز روش نمونه 
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 : فرمول کوکران1فرمول شماره                                                                                                                           

N= 807حجم جامعه آماری : 

 کننده حد بحرانیضریب مشخص  :

P=0. 5احتمال وقوع صفت : 

q =0. 5( :p-1عدم احتمال وقوع ) 

d= 0.05 مقدار خطای مجاز 

nحجم نمونه آماری : 
 

 

                                                           
8..Lin 

9.Sharman 

10. Kumar & et al 
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 .داده استحجم نمونه پژوهش را تشکیل  مذکورکارشناسان سازمان نفر از  260فوق،  بر اساس فرمول

 هادادهی آورجمعابزار و  روش پژوهش
یگر تحقیق از دعبارتبه ی درست صورت پذیرد.شناسروشمگر زمانی که با  ی علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود،هاهدفیابی به دست

 (.1384یابد نه موضوع تحقیق)خاکی،یمحیث روش است که اعتبار 

 ادبیات و نظری مبانی نهیدرزم اطالعات گردآوری جهت .باشدیمپیمایشی  -توصیفی تحقیقات جزء و بوده کاربردی هدف ازنظر حاضر پژوهش

 و تحقیقات شده استاستفادهی اینترنتی هاتیسانیز  مرتبط با موضوع و کتب ،نامهانیپاای نظیر مقاالت، نشریات، کتابخانه منابع از تحقیق،

 توزیع پرسشنامه صورت گرفته است. صورتبه میدانی

 اعتبار و روایی ابزار

 پایایی

به یج یکسانی یری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتاگاندازهکه ابزار  کندیممشخص یری است و گابزار اندازههای فنی یژگیویکی از  پایایی

 شماره جدول و نتایج آن در است شدهاستفادهآوردن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ  به دست. در این پژوهش برای دهدیم دست

 .( ذکر گردیده است1)

 : میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه سازمان یادگیرنده1شماره  جدول

 ضریب کل کرونباخ میزان آلفای سؤاالتتعداد  عنوان متغیر ردیف

 879/0 9 ی شخصیهاتیقابل 1

878/0 

 891/0 9 ی ذهنیهامدل 2

 856/0 9 مشترک اندازچشم 3

 864/0 9 یادگیری تیمی 4

 895/0 9 تفکر سیستمی 5

 

بیانگر ثبات و همسانی درونی که  باشدیم 878/0سازمان یادگیرنده برابر با  آلفای کرونباخ کل برای پرسشنامه شودیمکه مشاهده  گونههمان

 .استپرسشنامه 

 روایی
جهت که  باشدیمپیتر سنگه  ، بر اساس مدلاست قرارگرفته مورداستفاده جهت سنجش سازمان یادگیرنده در این پژوهش ی کهاپرسشنامه 

 است: اجراشدهمراحل زیر  آن روایی دیتائ

 بارتلت. و کرویت KMOی ریگنمونهانجام آزمون تناسب)روایی(  -الف

ی واریانس و درصد تراکمی عوامل کنندگنییتبو عامل کلی و ارزش ویژه، درصد  هامؤلفهمیزان اشتراکات زیر  شدهیآورجمعی هادادهبرای  -ب

 .گرددیمفرضی تعیین 

 .شوندیمی گذارنامعوامل فرضی  تیدرنهاماتریس همبستگی عوامل اصلی و فرضی پس از چرخش واریماکسی آورده شده و  -ج

 و آزمون کرویت بارتلت KMOشاخص : 2شماره جدول 

 مقدار شاخص آماری

 KMO 888/0شاخص 

کرویت  آزمون

 بارتلت

 

 107/1290 آماره

 10 درجه آزادی

 000/0 ( sig)احتمال 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
ی تحلیل اجراقیق را جهت ی تحهادادهنسبتاً قوی  طوربهکه  باشدیم KMO= 888/0که مقدار  شودیم( مالحظه 2مطابق جدول شماره )

ی هاعامل برحسب هاآنیی است که رابطه خطی رهایمتغبرای  هاعاملو بیانگر مناسب بودن انجام تحلیل عاملی و تعداد  کندیمعاملی تائید 

 است. پرسشنامهاست بیانگر روایی باالی  تركینزد 1به  KMOاست و چون مقدار  موردنظر

 هاداده وتحلیلیهتجز یهاروش
تحلیل ی و انمونهتك  Tآماری  یهاروشو با  05/0داری کمتر از استنباطی در سطح معنی توصیفی و هایتحقیق به کمك روش سؤاالت 

 .است شدهاستفاده SPSS 23 یافزارهانرم از ی آماریهاداده لیوتحلهیبرای تجزبه توضیح است که  الزم است. شدهیبررسعاملی 

 

 های پژوهشیافته

 اصلی هدف بر اساس پژوهش هایافتهی*

در سطح  یادگیرنده سازمان خصوصیات از برخورداری ازنظر جهاد کشاورزی استان کردستان سازمان که داده است نشان پژوهش این ییاجرا یندفرآ

 برداشته شود تا شدهارائه شنهاداتپی الگو و در راستای یمؤثر یهاگام اثربخش بایستی برای دستیابی به شرایط مطلوب و متوسط قرار دارد. لذا

سازمان  در مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی اندازچشمذهنی،  یهامدلشخصی،  هاییتقابلابعاد  در یادگیرنده سازمان یك هاییژگیو

 گردد.عملیاتی و  پیاده مذکور

 های پژوهش بر اساس ادبیات و پیشینه تحقیقیافته*
 یافته است: یردستزنظری، ادبیات و پیشینه تحقیق به نتایج  بر اساس مبانی حاضر پژوهش
 زیرا ؛شود توجه سازمانی یادگیری و یادگیری به مربوط هاینظریه و مباحث به باید سازمانی هر در یادگیرنده سازمان ایجاد برای -

 .است گرفتهشکل نیسازما یادگیری و یادگیری به مربوط هاینظریه تکمیل با اصوالً یادگیرنده، سازمان نظریه

 و کاالها دکنندهیتول عنوانبه را سنتی، سازمان سازمان یادگیرنده در این است که در ساختار فرق اساسی بین سازمان سنتی و -

 موجود یك عنوانبه را یادگیرنده، سازمان سازماناما ؛ شوندیم محسوب هزینه قابل کارکنان، منابع آن در و کندیم تلقی خدمات

 اختیارات مراتبسلسله مرز از یادگیرنده سازمان .دهدیم تشکیل را آن، سازمان اعضای روابط و تعامالت که جایی ،ندیبیم زنده

 .گرددیمو به یك سازمان متحول و پویا تبدیل  رودیم فراتر افقی سازمان و سنتی

 مؤثر یادگیری هایبرنامه و تغییر فرآیند از که رانیمدی .است یادگیرنده هایسازمان پیدایش منشاء اندیشمند رهبران اندیشه و مغز -

 ،کنندمی ترغیب جدید هایایده ارائه برای را افراد و فراهم یادگیری تسهیل برای را هاییسیستم و کنندمی حمایت سازمان در

 موفق اجرای در را مهمی نقش و شود جاری سازمان سرتاسر در یادگیرنده سازمان تفکر و باور که گردندمی موجب

 امور اجرای برای بایستی که کنند.می ایفا سازمان در تغییر و یادگیری هایاستراتژی در بخصوص سازمان هایاستراتژی

 باشد. شایستگی انتخاب این مبنای و گیرند قرار رأس در اختیار تفویض دارای و کارآمد محور،دانش اندیشمند، مدیران سازمان،

 ی آماریهادادهوتحلیل یهتجزساس های پژوهش بر ایافته *

 آنالیز نتایجی که بر اساس و استان کردستان انجام گردیده است الگوی سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد کشاورزی ارائه باهدفپژوهش حاضر 

 است: آورده شده و به شرح زیر  (4)و  (3)شماره جداول است در  آمدهدستبهپژوهش  یهاداده

 آماری نمونه: آزمون میانگین 3جدول شماره 

 3 =عدد آزمون 

 متغیر
 مرکزی و پراکندگی

 T Sigمقدار 

درجه 

آزاد

 ی

حد 

 پایین
 حد باال

وضعی

ت 

 متغیر
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

3/227ی هاتیقابل
0/738

9 
 قوی 3176/0 1371/0 259 001/0 961/4
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 4 شخصی

 ی ذهنیهامدل
0030/3  7957/0  

061/0 952/0 259 
0942/0

- 
 متوسط 1002/0

8212/0 1607/3 مشترک اندازچشم  قوی 2610/0 0604/0 259 002/0 155/3 

 یادگیری تیمی
9624/2 8552/0  

709/0- 479/0 259 
1421/0

- 
 متوسط 0668/0

7815/0 0944/3 سیستمی تفکر  قوی 1899/0 0010/0 259 042/0 949/1 

 

 قرارگرفته موردسنجشی سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان هاشاخصو  هامؤلفهت وضعی، اول پژوهش در سؤال 

ی شخصی با هاتیقابل، (3شماره )جدول  اطالعات بر اساس است. شدهاستفاده رهایمتغآمار توصیفی  از سؤالیی به این گوپاسخبرای است و 

در  094/3در مکان دوم، تفکر سیستمی با میانگین  16/3مشترک با میانگین  اندازچشمه ترتیب، ب بعدازآندر مکان اول و  227/3میانگین 

دارای کمترین میانگین و در مکان پنجم  962/2در مکان چهارم و یادگیری تیمی با میانگین  003/3ی ذهنی با میانگین هامدلمکان سوم، 

یعنی یادگیرنده بودن ؛ است قرارگرفتهکه اکثریت نمرات در دامنه میانگینی از نمودار حاکی از آن است  آمدهدستبهنتایج . است قرارگرفته

 .قرار داردسازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در سطح متوسط 

ی براکه  باشدیمی سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان هاشاخصو  هامؤلفه در پی شناسایی دوم پژوهش سؤال *

 های آن به شرح زیر است:یافته و شده استای استفادهتك نمونه Tپاسخ به این پرسش از آزمون 

های شخصی، مؤلفه سازمان یادگیرنده)قابلیت 5برای این پژوهش تعریف گردیده است. هر  شاخص 45مؤلفه و  5اساس مدل پیتر سنگه بر  • 

 تفکر سیستمی( ازنظر نمونه آماری مورد تائید قرارگرفته است.انداز مشترک، یادگیری تیمی و های ذهنی، چشممدل

برای سازمان جهاد کشاورزی  سازمان یادگیرنده یهایژگیوالگویی با  شدهاستخراجی هامؤلفهبر اساس  سعی شده تا سوم پژوهش سؤالدر  *

 نتایج آن به شرح زیر است: واست  شدهفادهاستاز آزمون تحلیل عاملی  سؤالاین  به گوییبرای پاسخ .ارائه گردداستان کردستان 

 

 هاعاملی بنددستهتحلیل عاملی برای  شدهنییتع: درصد واریانس 4 جدول شماره

 رهایمتغ

 مجموع مجذورات با چرخش واریماکس مقادیر ویژه

واریانس 

 اختصاصی

هر  درصد واریانس

 عامل

واریانس 

 تراکمی

واریانس 

 اختصاصی

در صد واریانس هر 

 عامل

واریانس 

 تراکمی

 483/82 483/82 124/4 483/82 483/82 124/4 تفکر سیستمی

 894/89 411/7 371/0 894/89 411/7 371/0 ی شخصیهاتیقابل

 596/94 702/4 235/0 596/94 702/4 235/0 مشترک اندازچشم

 437/97 842/2 142/0 437/97 842/2 142/0 ی ذهنیهامدل

 100 563/2 128/0 100 563/2 128/0 یادگیری تیمی
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 ین بار عاملیبیشتر دارایی کنندگنییتعدرصد  483/82 اول با عاملبه عنوان  تفکر سیستمیحاکی از آن است که  (4)اطالعات جدول شماره 

تحلیل عاملی  نتایج حاصل از وباشد میین بار عاملی کمتردارای ی کنندگنییتعدرصد  563/2 باعامل پنجم یادگیری تیمی به عنوان است و 

 پژوهش به شرح زیر است: هایمؤلفه

 ( درصد بیشترین تاثیر گذاری را دارا می باشد. 483/82) و با بودهعامل اول تفکر سیستمی با انجام تحلیل عاملی مشخص گردید که  • 

  تاثیر گذاری قرار دارد.  ( درصد در رتبه دوم411/7با ) که می باشدی شخصی هاتیقابلعامل دوم  •

 ( درصد تاثیر گذاری می باشد.702/4دارای )که  نامیده شده است عامل سوم مشترک اندازچشم •

 (درصد تاثیر گذاری را به خود اختصاص داده است.842/2)که  ی ذهنی استهامدلعامل چهارم  •

 تاثیر گذاری را دارد.  ( درصد تاثیر گذاری در بین عامل ها، کمترین563/2با )که  می باشدعامل پنجم یادگیری تیمی  •

 الگوی پیشنهادی

الگویی با  ،آماری یهاداده لیوتحلهیتجزمنتج از  یهاافتهیادبیات و پیشینه تحقیق و  است با توجه به مباحث نظری، شدهدر این پژوهش سعی 

 طراحی و ارائه گردد. مورد پژوهش سازمانسازمان یادگیرنده برای  یهایژگیو

طراحی شده است و انتظار می رود با عملیاتی  به منظور دستیابی به ویژگی های سازمان یادگیرنده واساس وضع موجود ی ارائه شده بر الگو

و  مدیران توانمندبا  می تواندگردد. لذا سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان  مهیاایجاد سازمان یادگیرنده برای  الزم این الگو شرایط کردن

به  ،ترسیم رسالت، ماموریت، اهداف و چشم انداز سازمان با وکرده  شناساییقوت، فرصت ها و تهدیدات سازمان را  نقاط ضعف و دانش محور

    از درستدرک  در جهت و سازمانی استراتژی یادگیری در سه سطح فردی،گروهی تدوینبا  و دست یابدساختاری فراتر از ساختار سنتی 

 ویژگی های ،یستمیس تفکر و تیمی یادگیری مشترک، اندازچشم ذهنی، یهامدل شخصی، یهاتیابلق ابعاددر  حوزه های معرفتی یادگیری

 .نمایدفراهم در سازمان خود  را سازمان یادگیرنده 

    

  

 

 

 

 

  

                    

 

 

 

 

 یادگیری سازمانی                                                                                            

                                                                                                           
     یادگیری گروهی                                                                                                                      

                                                                                                         

 یادگیری فردی                                                  

                                                                                                                      

 بازخورد    ماهیت و جوهر                             بازخورد                     
                                                                             قوانین                                                   

 محیط سازمان

استراژی یادگیری   

 رهبری

 رسالت،ماموریت،اهداف و چشم انداز

 ساختار

 

سطح بندی حوزه های معرفتی   

 یادگیری
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 اجرا                                  

                                                                                                     

                              

               

 

 

 

 

 

 

 جهاد کشاورزی استان کردستاندر سازمان سازمان یادگیرنده برای ادی الگوی پیشنه :(1شماره )شکل 

 

 

 

 گیرییجهنتبحث و 

 ی مشابه داخلیهاپژوهشهای پژوهش با سایر مقایسه یافته

 خصوصیاتها این پژوهش. در باشندهای مشابهی که بر اساس مدل پیتر سنگه صورت گرفته است از چارچوب واحدی برخوردار میاکثر پژوهش

سیستمی موردبررسی قرارگرفته  تفکر و تیمی یادگیری مشترک، اندازچشم ذهنی، هایمدل های شخصی،ابعاد قابلیت در یادگیرنده سازمان

های ها، بیشتر جنبه فلسفی و نگرششده در مورد این سازمانهای انجامکه پژوهشتوان دریافت های صورت گرفته میاست. با بررسی پژوهش

پژوهشگر سعی نموده تا ضمن تشریح مبانی نظری  اما در تحقیق حاضر، ؛شده استهای عملی و کاربردی اشارهو کمتر به جنبهکلی داشته 

 الگویی عملی از سازمان یادگیرنده را برای سازمان جهاد کشاورزی استان ارائه نماید.

اند که با توجه به برسی سوابق هایی را در این زمینه انجام دادهپژوهشاند و محققان بسیاری در داخل کشور به مقوله سازمان یادگیرنده پرداخته

نکندی، نجف  بیگی و احمدی قبارضایی منش و نوربخش، رجب قربانی زاده و مشبکی، هایی از امیرخانی،توان به پژوهشو پیشینه تحقیق می

توان گفت رساله می، هاپژوهشاین از میان اشاره کرد و زاده  رمنتظر الفرج، حیدری و نجاری، شیخ احمدی، عامری و اسکند بیگی و درودی،

نجف بیگی و  پژوهش ،"کارگیری سازمان یادگیرنده در جهاد سازندگیتبیین الگوی به طراحی و"با عنوان  1379دکترای امیرخانی در سال 

تحقیق حیدری و نجاری در  ،"جمهوری اسالمی ایران صداوسیمایدر سازمان  یادگیرندهارائه الگوی سازمان "با عنوان 1388درودی در سال 

با  1394زاده در سال  و پژوهش اسکندر "و ارزیابی سازمان یادگیرنده در شرکت مهندسی و توسعه نفت تبیین طراحی،"باعنوان 1391سال 

را ازنظر عنوان، مبانی تئوریك و مدل بیشترین همخوانی  "13اسالمی منطقه  ارائه الگویی برای دانشگاه یادگیرنده در دانشگاه آزاد"عنوان

 :هایی به شرح زیر با همدیگر دارندرغم وجود اشتراکات ذکرشده، ازنظر نتیجه تفاوتاما علی ؛مورداستفاده با تحقیق حاضر دارند

رنده فاصله نتایج حاصل از تحقیق امیرخانی نشان داده است که بین معیارهای حاکم بر جهاد سازندگی و معیارهای سازمان یادگی -

 وجود دارد.

 فاصله یادگیرنده سازمان یك اثربخش وضعیت از نسبتاً صداوسیما، سازمان دهد کهمی نشان پژوهش نجف بیگی و درودی هاییافته -

 دارد.

سازمان یادگیرنده شرکت مهندسی و توسعه نفت، ابعاد وضعیت  حیدری و نجاری حاکی از آن است که پژوهشحاصل از  هاییافته -

 .رار دارندــط و زیاد قــیان حد متوسدر م

از  تائید شده و 13در دانشگاه آزاد منطقه  مدل پیتر سنگه برای دانشگاه یادگیرنده اسکندر زاده نشان داد که های پژوهشیافته -

 درجه تناسب بسیار باالیی برخوردار است.

یادگیری 

 تیمی

 قابلیت های

 شخصی

تمیتفکر سیس  

 

مدل های 

 ذهنی

 سازمان یادگیرنده

 

چشم انداز 

 مشترک

 ایجادتسهیل،تقویت و 
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های ذهنی، شخصی، مدل هایقابلیتتر سنگه در ابعاد های پژوهش حاضر حاکی از آن است که انجام پژوهش بر اساس مدل پییافته

انداز مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان مورد تائید است و با توجه به چشم

باشد وردار میشده مشخص گردید که سازمان مذکور ازلحاظ یادگیرنده بودن از وضعیت متوسط برخهای استخراجها و شاخصمؤلفه

 ارائه گردیده است منظور بهبود وضعیت موجود و دستیابی به وضعیت مطلوب، الگوی پیشنهادی طراحی وکه درنهایت، به

 گیرییجهنت

 یهاهینظر شدنیلتبدبرای  تواند راهیمی و گیرندتحقیق بر اساس آن شکل می هاییشنهادهستند که پ ییهاهیپاپژوهش،  نتایج

 .عمل باشد به شدهیانب

 اما بایستی؛ کندینمو رقابتی را در بخش کشاورزی احساس  بودهیك سازمان دولتی  جهاد کشاورزی استان کردستان سازمان

 ازنظر سازمان مذکور که داده است نشان پژوهش این ییاجرا یندفرآ نیز توجه نماید. سازمانبه پویایی  ،ضمن حفظ بقا مدیران ارشد،

 یهاگام اثربخش در سطح متوسط قرار دارد و بایستی برای دستیابی به شرایط مطلوب و یادگیرنده سازمان اتخصوصی از برخورداری

 ،، در شرایط محیطی پیچیده و متغیر امروزرودیمبر این اساس انتظار  لذا .برداشته شود شدهارائه پیشنهادات الگو و برمبتنی  یمؤثر

از مدیریت  یریگبهرهواضح و شفاف برای اعضاء تبیین نمایند و با  صورتبهسازمان را و اهداف  یتمأموررهبری سازمان رسالت، 

 از ترییقدقتا با شناخت  گرددمشارکتی در جهت طراحی و تدوین استراتژی یادگیری در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی اقدام 

تفکر  مشترک، یادگیری تیمی و اندازچشمذهنی،  یهامدل، شخصی هاییتقابلابعاد  در یادگیرنده سازمان یك هاییژگیو، هامؤلفه

 گردد.عملیاتی و  پیاده سازمان مذکور سیستمی در

 پیشنهادهای کاربردی

 تحقیق ادبیاتنتایج حاصل از مبانی نظری و پیشنهادهای کاربردی بر اساس  •

 است الزم و اندیشدمی خود بقای به بیشتر هک است سازمانی رقابت، وجود عدم و دولتی ماهیت داشتن دلیل به کشاورزی جهاد -

 شود. داده سوق پویایی سمت به تغییرات با بیشتر سازگاری و محیطی شرایط با رویارویی برای که

رضایت مشتریان و نیز بهبود مستمر و اثربخش فرایندها و  تأمین باهدفسازمانی  هایمأموریتو  اندازچشممنظور تحقق سند به -

 توجه خاص معطوف گردد. یسازمانیادگیری سازمانی به موضوع یادگیری و  هایاستراتژی تدوین درستی ، بایهافعالیت

 از هدف .کنندیمی دیگرمی اندیشند و عمل اگونهبهو  ابدییمیادگیری فرایندی است که در آن رفتارها و پندارهای افراد تغییر  -

 منابع توسعه در یادگیری ابزار عنوانبه مؤثر و مستمر وپرورشآموزش و شدبا منابع انسانی توسعه تواندیم سازمان در یادگیری

 برای را بالندگی و انسانی منابع توسعه یتدرنها و گرددیم سازمان در عملکرد بهبود به منجر یادگیری و یادگیری به منجر انسانی،

 .سازمانی تحقق یابد و فردی، گروهی طحبایستی سازمان تالش نماید تا یادگیری در سه سپس  .کندیم فراهم سازمان

 مدیران سازمان، امور اجرای برای بایستی و است یادگیرنده هایسازمان پیدایش منشاء اندیشمند رهبران دیدگاه و تفکر -

 گردند. انتخاب و شناسایی شایسته و کارآمد ،محوردانش

 های پژوهشپیشنهادهای کاربردی بر اساس یافته •

سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در سطح متوسط قرار  یهامؤلفهپژوهش، وضعیت  یرهایمتغبر اساس توصیف  *

 تیمی یادگیری مشترک،انداز چشم ذهنی، یهامدل های شخصی،یتقابلابعاد در  یمؤثر یهادارد. لذا بایستی تا رسیدن به وضعیت مطلوب گام

 برداشته شود.سیستمی  تفکر و

لذا در جهت تثبیت و تقویت  .باشدیعنوان عامل اول، بیشترین بار عاملی را دارا منشان داده است که تفکر سیستمی به هاتحلیل عاملی مؤلفه *

 :شودیمپیشنهاد آن 

نها به یك جنبه و ذهن را ت نمایندبا نگرش سیستمی به همه عوامل توجه مدیران و اعضای سازمان  ،در بررسی مسائل مربوط به سازمان -

 .نکنندخاص محدود 
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 مندبهره مرتبط یهاسازماناز تجربیات سایر اعضا سازمان و کارکنان  ،یشغل یهاتیفعال ندیفرا درشرایطی فراهم گردد تا اعضای سازمان  -

 شوند.

ی خالقانه مشکالت هاحلراهنند تا با ارائه تشویق کنمایند و اعضای سازمان را  توجهها آن آورندهبه وجود  علل به، مسائل در بروز مسئوالن -

 کنند.یمی حل و تگروهی  صورتبهآمده را یشپ

 .آگاهی یابند سازمان کل و هابخشیر کارشان بر تأثبایستی کارکنان به  سازمان اهداف تحققو  یشغل اتحفظ ارتباط منظوربه -

 کند متحول یسازمان اهداف تحقق جهت در را سازمان که یرییتغهرگونه  از د ویی برای یادگیری استفاده شوهافرصت عنوانبهاز اشتباهات  -

 گردد.استقبال 

 .داده شوداهمیت به مدیریت مشارکتی  هاگیرییمتصمدر در جهت پویایی و اثربخشی فرایندهای سازمانی،  -

 گردد. توجه یشغل یهاجنبه همه به کارکنان عملکرد جینتا از یابیارزش در -

 کهاست بار عاملی کمتری برخوردار  از مؤلفه. این نامیده شده است عامل دوم ی شخصیهاتیقابلپژوهش،  یهامؤلفهساس تحلیل عاملی بر ا *

 :گرددیمموارد زیر پیشنهاد  آندر جهت اصالح و بهبود وضعیت 

 به همواره خود یشغل امور انجام در ده وکر تالش یشغل دیجد اطالعات کسب وشخصی  هاییتقابلاعضای سازمان باید در جهت تقویت  -

 بپردازند. مستمر یریادگی

 استقبال گردد. یشغل امور در مبتکرانه و خالق یهاروش از سازمان یهاهدف تحقق یبرا -

 یعلم یهاتازه یریادگی به ،دهند شیافزا را خود یاحرفه یهامهارت موجود امکانات به توجه باشرایطی در سازمان مهیا گردد که کارکنان  -

 سازند. هماهنگ روز یعلم یدستاوردها با را خود یاحرفه تخصصو  نمایند توجه

 و جلسات در شرکت باو  شوند مندبهره یکیتکنولوژ و یعلم یهاافتهی از یسازمان یهانهیزم در خود یشغل امور بهبود جهتکارکنان  -

 .آورند به دست خود یشغل امور یاجرا در یشتریب ییاتوان شه،یاند تبادل و گفتگو با ،یاحرفه یهاگروه

 برایبرخوردار است و  نیز از بار عاملی کمتری مؤلفهاین  .باشدیمعامل سوم  مشترک اندازچشم ی نشان داده است کهعاملنتیجه تحلیل  *

 :گرددیماصالح و بهبود وضعیت آن پیشنهادات زیر مطرح 

 کنند. تالش یشخص یهاهدف همچون سازمان یهاهدف تحقق یبرا تیمسئول و تعهد بااحساسکلیه اعضای سازمان  -

 .مشخص نمایند سازماندر  را مشترک یهاآرمان زمان طول در و همفکری شهیاند تبادل با -

 هماهنگ یطیمح یهاتیواقعبر مبنای  را خود یشغل یهاتیفعال اعضای سازمان واضح و شفاف مشخص گردد تا صورتبهاهداف سازمان  -

 .کنند تالش آن تحقق یبرانمایند و 

 خود یهاتیفعال در یشخص نظر هرگونهدوراز به و ینیبواقع باشوند و فکر هم و هماهنگ گریهمد با مشترک هدف كی یبراکارکنان سازمان  - 

 .نمایند اقدام و یریگمیتصم

برخوردار  نیز از بار عاملی کمتری از سه عامل قبلی مؤلفهاین  است،ی ذهنی نامیده شده هامدل ،عامل چهارمپژوهش  یهاافتهیبر اساس  *

 :گرددیماست و در جهت اصالح و بهبود آن پیشنهاد 

 را خود یشنهادهایپ و انتقادات نظرات،اهداف سازمانی افکار،  وظایف شغلی و تا اعضای سازمان در راستای شرایطی را فراهم سازند مسئوالن

 ترویج گردد. سازمان سطوح همه در و خالقیت اتابتکار ،نو یهادهیاارائه تا  نمایند انیب یراحتبه و آزادانه

بهبود و  در جهت اصالح، ؛ کهباشدیمعامل پنجم دارای کمترین بار عاملی  عنوانبه یادگیری تیمینشان داده است که  هامؤلفهی عامل تحلیل *

 :گرددیمپیشنهاد  مؤلفهاین  تقویت

با  و کنند تیفعال یسازمان امور در یگروهطور بهشرایطی را فراهم سازند تا اعضای سازمان از مدیریت مشارکتی  یریگبهرهن با مدیران سازما

و در جهت تحقق  کنند حل یمیو ت یگروهصورت به را آمدهشیپ مشکالتآموزشی با گفتگو و تبادل اندیشه  یهاکارگاهشرکت در جلسات و 

 نمایند.اهداف سازمان اقدام 
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