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چکیده
این مقاله سعی دارد ،الگوی عملی سازمان یادگیرنده را بر اساس مدل پیتر سنگه ،در ابعاد قابلیتهای شخصی ،مدلهای ذهنی ،چشمانداز
مشترک ،یادگیری تیمی و تفکر سیستمی در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ارائه دهد تا شرایط الزم برای ایجاد ویژگیهای سازمان
یادگیرنده در سازمان مذکور فراهم گردد .این پژوهش ازنظر هدف کاربردی بوده و جزء تحقیقات توصیفی -پیمایشی میباشد .جامعه آماری این
پژوهش را  807نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان تشکیل دادهاند که  260نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران و
روش نمونهگیری طبقهای ،بهعنوان نمونه آماری انتخابشدهاند و از ابزار پرسشنامه جهت جمعآوری دادهها استفاده گردیده است .برای آزمـون
نرمال بودن دادههای این پژوهش از آزمـون کولموگروف  -اسمیرنف استفادهشده است .پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و
برابر  0/878میباشد و  KMOدر آزمون کایزر مایر برابر  0/888است که بیانگر روایی باالی پرسشنامه میباشد .سؤاالت تحقیق به کمك آمار
توصیفی و استنباطی در سطح معنیداری کمتر از  0/05و با روش  Tتك نمونهای و تحلیل عاملی با نرمافزار  SPSSتجزیهوتحلیل شده است.
نتایج حاصله نشان داده است که مؤلفهها ی سازمان یادگیرنده بر اساس مدل پیتر سنگه مورد تائید نمونه آماری بوده و یادگیرنده بودن سازمان
جهاد کشاورزی استان کردستان در سطح متوسط میباشد و نیز مؤلفههای تفکر سیستمی ،قابلیتهای شخصی ،چشمانداز مشترک ،مدلهای
ذهنی و یادگیری تیمی به ترتیب عامل اول تا پنجم نامیده شدهاند .سپس بر اساس مطالعه و بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق و نتایج حاصل از
تجزیهوتحلیل دادههای آماری جامعه موردپژوهش ،الگوی عملی و پیشنهادهای کاربردی ارائهشده است.
واژگان کلیدی :سازمان یادگیرنده ،یادگیری سازمانی ،جهاد کشاورزی
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مقدمه
سازمان یادگیرنده ،یکی از جدیدترین ایدهها برای مدیریت سازمانها در یك محیط بسیار پیچیده و متغیر دنیای امروز میباشد که از آغاز
 1990موردتوجه محققان و مدیران شرکتها و سازمانهای متعددی قرارگرفته است و امروزه در آغاز هزاره سوم موفقترین سازمانها،
سازمانهای یادگیرنده نامیده میشوند(نژاد ایرانی.)1381،
شاید با توصیف ویژگیها و خصوصیات سازمانهای یادگیرنده بتوان شمایی کاملتری از این نوع سازمانها به دست آورد و آنها را بهتر شناخت.
سازمان یادگیرنده سازمانی است که بهعنوان یك کل و مجموعه هماهنگ یاد میگیرد و پیش میرود و از تجربهها همچون انسانی خردمند پند
میآموزد ،مسیر خود را تصحیح میکند ،خودکنترل و خود فراگیرنده است و مسیر خویش را مییابد و بهسوی هدف پیش میرود(الوانی.)1386،
بیان مسئله
روانشناسان تغییر در رفتار انسان را حاصل یادگیری وی میدانند و مشکلی که سازمانها با آن روبرو هستند تبدیل یادگیری فردی به یادگیری
سازمانی است ،برای چنین تبدیلی الزم است دانش فردی را در سیستم عملیاتی سازمان معرفی و عملی کرد تا فعالیتهای آن بهبود یابد .تغییر
در فعالیتها و فرآیندهای سازمانی از رهگذر یادگیری ما را به مفهوم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده هدایت میکند(ایران زاده.)1380،
سازمان یادگیرنده نیاز به آموختن را احساس میکند و در پی یادگیری است ،حساس و هشیار است و بهمحض آنکه مشکلی را حس کند در
پی رفع آن برمیآید و برای هر مسئلهای راه چارهای جستوجو میکند .شرط الزم برای سازمان یادگیرنده ،کارکنان و مدیران یادگیرنده است و
از طریق اعضایش فرایند یادگیری را تحقق میبخشد .سازمان یادگیرنده از الگوی ذهنی پویندهای برخوردار است ،تجربه و علم را به کار می
گیرد ،علت مشکالت را در خود جستوجو میکند ،یادگیری گروهی را تسهیل و ترغیب میکند ،تلفیق کننده اهداف فردی و سازمانی است.
سازمان یادگیرنده سازمانی است که در طول زمان میآموزد ،تغییر میکند و عملکردش را متحول میسازد .سازمانهایی با چنین ویژگیها و
خصوصیاتی سازمانهایی آرمانی و خواستنی هستند اما زمانی میتوانیم ادعا کنیم که سازمانی یادگیرنده است که بتواند از طریق فرایند ارتباط
دامنه رفتارهای بالقوهاش را تغییر دهد و بهبود بخشد(الوانی.)1386،
متأسفانه ،سازمانها در جوامع امروزی غالباً به کنترل کردن بهجای یادگیری تمایل دارند .این سازمانها افراد را به خاطر کارکردن برای دیگران
مورد تشویق قرار میدهند و نه به دلیل بهرهگیری از کنجکاوی طبیعی و انگیزه فطری یادگیری در وجودشان(شفاعی.)1380،
بر اساس سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران ،جهاد کشاورزی در افق  1404بایستی از منابع انسانی توانمند ،آگاه ،متخصص ،نوآور و کارآفرین
بهرهمند باشد و از بهبود ساختار و ترکیب منابع انسانی باتربیت و جذب نیروی ماهر و ایجاد بستر مناسب برای ارتقاء توانمندی ،تخصص ،مهارت و منزلت
اجتماعی و رشد خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی برخوردار گردد(وزارت جهاد کشاورزی.)1391،
با توجه به مطالب مطرحشده و بررسی و تحلیل سند چشمانداز ،به نظر میرسد که سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بهعنوان عالیترین
دستگاه دولتی استانی در خصوص تصمیمگیری ،نظارت و اجرای برنامههای مصوب بخش کشاورزی در راستای تحقق سیاستها و اهداف کالن
دولت ،از ویژگیهای یك سازمان یادگیرنده برخوردار نمیباشد .لذا این پژوهش سعی دارد تا خصوصیات سازمان یادگیرنده را بر اساس مدل
پیترسنگه در ابعاد قابلیتهای شخصی ،مدلهای ذهنی ،چشمانداز مشترک ،یادگیری تیمی و تفکر سیستمی در آن سازمان موردبررسی قرار
داده و با ارائه الگویی عملی ،شرایط الزم را برای ایجاد سازمان یادگیرنده در سازمان مذکور فراهم نماید.
ضرورت و هدف پژوهش
باوجود بستری متغیر و پیچیده که سازمانها در آن فعالیت میکنند ،ضرورت وجود منابع توانمند جهت ماندگاری سازمان ،یك واقعیت قطعی
است .باوجود عوامل محیطی متحول ،ماندگاری ،رشد و پویایی سازمان منوط به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی است .فقدان اطمینان
به دلیل افزایش تغییرات محیطی (شامل :اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،علمی ،فرهنگی و ،)...نیاز و انتظارات روزافزون انسانها ،همگی سبب
پیدایش مدل جدیدی به نام «سازمان یادگیرنده» شده است .چنین سازمانهایی مناسبترین راه را برای حفظ حیات ،ماندگاری و رشد سازمان،
«یادگیری» میدانند .بنابراین ،با پیدایش عصر جدید و نوین سازمانی ،امروزه تنها سازمانهایی که تفکرات بزرگ (بدون توجه بهاندازه ظاهری)
دارند ازنظر کارکردی موفق و در عرصه رقابت پیشگیرنده و در نظام سازمان و مدیریت پویا و اثربخش میباشند ،همچنین سازمانهای
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یادگیرنده به عنوان مقصدی برای این نظام سازمانی ،ریشه در تغییرات سریع و تحوالت شدید محیطی دارد که ضرورت و اهمیت آنها را تبیین
مینماید(استارکی.)1996،1
با بررسی پژوهشهای صورت گرفته در ارتباط با سازمانهای یادگیرنده دیده میشود که به مقوله سازمانهای یادگیرنده بهصورت عملی کمتر
پرداختهشده و بیشتر پژوهشها جنبه نظری داشته است .چنین به نظر میرسد آنچه در مورد این سازمانها ارائهشده است بیشتر جنبه فلسفی
و نگرشهای کلی داشته و کمتر به جنبههای عملی و کاربردی اشاره گردیده است .همه سازمانها یاد میگیرند که با محیط پیرامون خود
سازگار شوند ،اما برخی مؤثرتر یاد گرفته و موفقیت بیشتری به دست میآورند و این سازمانها ،آنهایی هستند که به سمت دستیابی به
ویژگیهای یك سازمان یادگیرنده و ایجاد شرایط الزم برای بهکارگیری آنها در تالش هستند(الوانی.)1386،
سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بهمنظور تحقق سند چشمانداز و مأموریتهای سازمانی ،باهدف تأمین رضایت مشتریان و بهبود مستمر
و اثربخش فرایندها و فعالیتها ،بایستی در تدوین استراتژیهای خود به مقوله یادگیری توجه کرده و در جهت ایجاد سازمان یادگیرنده تالش
نماید .ازاینرو ضرورت دارد تا وضعیت مولفه های سازمان یادگیرنده در سازمان مذکور بررسی گردد و با طراحی و تدوین الگوی سازمان
یادگیرنده و بهره گیری از ویژگی های آن وضعیت فعلی را ارتقا بخشیده و با کاهش فاصله بین وضع موجود تا وضعیت مطلوب موجبات پویایی
سازمان را فراهم نماید.
سؤاالت پژوهش
سؤال اصلی پژوهش این است که الگوی مناسب سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان کدام است؟ و در سؤاالت فرعی
پژوهش ،محقق به دنبال پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
 -1وضعیت مؤلفهها و شاخصهای سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان چگونه است؟
 -2مؤلفهها و شاخصهای سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان کدامند؟
 -3بر اساس مؤلفهها و شاخصهای استخراجشده چه الگویی را میتوان برای سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان پیشنهاد داد؟
مبانی تئوریک و مدل مورداستفاده
در بررسی و انتخاب مدل پژوهش ،سعی بر آن بود که مدلی برگزیده شود که تطبیق و همخوانی بیشتری با شرایط و ویژگیهای جامعه آماری
داشته باشد ،به این منظور ابتدا به الگوهای بهکاررفته در پژوهش سازمانهای مشابه مراجعه شده و در مرحله بعدی پرسشنامههای استاندارد
موردبررسی قرار گرفت و سعی بر آن بود که مدل و پرسشنامه انتخابشده بهگونهای باشد که مدل ،تصویری از مفهوم نظری ارائه کند و
پرسشنامه نیز ابعاد موجود در مدل را به بهترین شکل عملیاتی سازد.
مبنای انجام این تحقیق ،دیدگاه پیتر سنگه )1990(2مبدع سازمان یادگیرنده میباشد که در کتاب خود تحت عنوان پنجمین فرمان ،سازمان
یادگیرنده را مبتنی بر پنج اصل قابلیتهای شخصی ،مدلهای ذهنی ،چشمانداز مشترک ،یادگیری تیمی و تفکر سیستمی معرفی مینماید.
ادبیات پژوهش
نظریه سازمان یادگیرنده اساساً با تکمیل نظریههای مربوط به یادگیری و یادگیری سازمانی شکلگرفته است و محققین متعددی در شکلگیری
این نظریه نقش داشتهاند .به عقیده سنگه ،انسانها برای یادگیری طرّاحی شدهاند(نکوئی مقدم و بهشتی فر.)1389،
اصطالح «سازمان یادگیرنده» از دو واژه سازمان و یادگیری تشکیلشده و برای درک بهتر آن به تعریف و تبیین این واژهها میپردازیم .البته
پژوهشگر سعی کرده تا از میان تعاریف متعددی که صاحبنظران ارائه کردهاند ،تعاریفی را با بیشترین اشتراکات انتخاب و ارائه دهد.

1. Starkey
2. Senge
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سازمان
سازمان مجموعهای از شبکه فرایندهای اداری ،عملیاتی همراه با نظامهای آسانساز است که با بهرهگیری از منابع برای تحقق اهداف مشترک
فعالیت میکنند(خدیوی و ملکی.)1393،
یادگیری
یادگیری تعاریف گوناگونی دارد ،اما در تمامی این تعاریف تغییر رفتار بهعنوان اساسیترین رکن یادگیری قلمداد شده است .یادگیری فرایندی
است که در آن رفتارها و پندارهای افراد تغییر مییابد و بهگونهای دیگر میاندیشند و عمل میکنند(الوانی.)1386،
سطوح یادگیری
برخی سازمانها ممکن است در دستیابی به یادگیری مؤثر در بعضی سطوح نسبت به سطوح دیگر بهتر عمل کنند .بهطورکلی یادگیری سازمانی
در چهار سطح رخ میدهد :یادگیری فردی ،یادگیری گروهی یا تیمی ،یادگیری فرا بخشی و یادگیری سازمانی.
یادگیری فردی
این امر همیشه موردتوجه بوده است که کارکنان نیاز به یادگیری فردی دارند .ممکن است برای یك فرد الزم باشد مهارت جدیدی کسب کند یا
فرآیندهای جدیدی را درک نماید .بسیاری از سازمانها برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی و شکوفایی فردی ،بهخوبی مجهز شدهاند؛ چراکه این
پاسخگویی از طریق آموزشهای سنتی و مربی محوری یا با استفاده از روشهای چندرسانهای و یا آموزشهای آزاد و از راه دور صورت میگیرد.
یادگیری تیمی و گروهی
درحالیکه ممکن است کارکنان بهعنوان افراد ،نیازهای یادگیری فردی داشته باشند ،ولی بهعنوان عضو گروه کاری نیاز به یادگیری تیمی دارند.
یادگیری تیمی به این معنی میباشد که تیمهای کاری باید قادر به فکر کردن و به وجود آوردن یادگیری باشند.
یادگیری فرابخشی
سطح سوم یادگیری ،مجموع نیازهای یادگیری در سطح بخشها یا واحدها است .یادگیری برای کار کردن باهم ،درک همدیگر و کار کردن در
چهارچوب یك دورنمای مشترک در واحدهای مختلف سازمان توسط یك گروه ،سطح مهمی از یادگیری برای بسیاری از سازمانها است.
یادگیری سازمانی
در سطح سازمانی ،میتوان یك مدل چهار سطحی را در جهت توسعه سطوح باالتر دانش و مهارت ارائه کرد:
سطح  – 1یادگیری حقایق ،دانش ،فرآیندها و رویدادها .تقاضا برای شناخت موقعیتهایی که تغییرات جزئی هستند.
سطح  -2یادگیری مهارتهای شغلی جدید که قابلانتقال به سایر موقعیتها هستند .تقاضا برای موقعیتهای جدید جایی که پاسخگویی به
تغییر نیاز است.
سطح  -3یادگیری برای تطبیق .درخواست موقعیتهای پویا و درس گرفتن از موفّقت ها و شکستها که یك روش یادگیری محسوب میشود.
سطح  -4یادگیری برای یادگرفتن .این نوع یادگیری مربوط به خالقیت ،نوآوری و طرّاحی آینده است .در این سطح ،فرضیهها چالشبرانگیز
میشوند و دانش تدوین میشود .سازمانهایی که به سطح چهارم یادگیری میرسند نهتنها سازمان بلکه صنعت را نیز متحول میکنند(نکوئی
مقدم و بهشتی فر.)1389،
انواع یادگیری سازمانی
ازنظر آرجریس و شون 3یادگیری سازمانی به سه نوع زیر تقسیم میگردد:
یادگیری تک حلقهای
یادگیری تك حلقهای زمانی اتفاق میافتد که در بستر هدفها و سیاستهای جاری سازمان ،خطاها کشف و اصالح شوند که سنگه با عنوان
یادگیری انطباقی ،لیلس و فیول ،4آن را یادگیری سطح پایین و ماسون 5آن را یادگیری غیراستراتژیك مینامند.
3 . Argyris & Schon
4. Lyles&Fiol
5. Mason
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یادگیری دو حلقهای
یادگیری دو حلقهای زمانی اتفاق میافتد که سازمان خطاها را کشف و اصالح میکند و هنجارها ،رویهها ،سیاستها و اهداف موجود را زیر سؤال
میبرد و به تعدیل و اصالح آنها میپردازد .سنگه با عنوان یادگیری مولد ،لیلس و فیول آن را یادگیری سطح باال و ماسون آن را یادگیری
استراتژیك می نامد.
یادگیری ثانویه یا سه حلقهای
زمانی اتفاق میافتد که سازمان یاد بگیرند چگونه یادگیری تك حلقهای و دو حلقهای را اجرا کنند .بهعبارتدیگر یادگیری سه حلقهای توانایی
یادگرفتن درباره یادگیری است .دو فرم یادگیری اولیه صورت نمیگیرد اگر سازمانها آگاه نباشند که یادگیری باید اتفاق بیفتد .یعنی آگاهی از
سبكها و فرآیندها و ساختارهای یادگیری پیشنیاز ارتقاء یادگیری است(فقهی فرهمند.)1390،
تعریف سازمان یادگیرنده
سازمانهای یادگیرنده ،سازمانهایی هستند که در آن افراد بهطور مستمر درحالتوسعه ظرفیت خود جهت تحصیل نتایجی هستند که بهواقع
طالب آن میباشند .جایی که الگوهای تازه فکر کردن پرورش مییابد ،خواستهها و تمایالت گروهی محقق میشود و باالخره مجموعهای که در
آن افراد پیوسته میآموزند که چگونه با یکدیگر یاد بگیرند(سنگه.)1394،
ابعاد سازمان یادگیرنده
ابعاد سازمان یادگیرنده بر اساس مدل پیتر سنگه به شرح زیر است:
 -1قابلیتهای شخصی :قابلیتهای شخصی عبارت است از نظامی که طی آن فرد بهصورت مستمر دیدگاههای شخصی خود را روشنتر و
عمیقتر میکند ،انرژی و توان خود را گسترش میدهد و باالخره آنکه واقعیات را منصفانه و بیغرض درمییابد.
 -2مدلهای ذهنی :انگارهها ی بسیار عمیق و یا حتی تصاویر و اشکال هستند که به فهم م ا از دنیا و نحوه عمل ما در مقابل آن اثر میگذارند.
حالتی که در آن بتوان افکار خود را بهراحتی بیان کنند و آن را در عرصه مواجهه با سایر افکار نیز قرار دهند.
 -3چشمانداز مشترک :چشم انداز مشترک ،ظرفیت ایجاد یك تصویر و آرمان مشترک است از آیندهای که به دنبال آن هستیم .ایدهای که
همواره الهامبخش سازمانها درزمینه رهبری بوده است.
 -4یادگیری تیمی :یادگیری تیمی عبارت است از فرایندی که طی آن ،ظرفیت اعضای گروه توسعه دادهشده و بهگونهای هم سو شود که نتایج
حاصل آن چیزی باشد که همه طالب آن بودهاند.
 -5تفکر سیستمی :تفکر سیستمی یك چارچوب مفهومی است .پیکرهای از دانش و ابزار که توسعه دادهشده است تا بتواند نمای کلی را شفافتر
نشان دهد و ما را یاری دهد که بتوانیم آن را بهصورت مؤثری تغییر دهیم(سنگه.)1394،
هر یك از پنج حوزه معرفتی یادگیری(ابعاد سازمان یادگیرنده) را میتوان در سه سطح مشخص و مجزا موردتوجه قرارداد:
 سطح ماهیت و جوهر :سطحی که قابلیت و توانایی باالیی برای درک و جذب عمیق معرفت یادگیری را نشان میدهد. سطح قوانین :قوانینی که پایههای معرفتی فرمانها را شکل میدهند .این قوانین درواقع تئوریهایی هستند که اجرا بر اساس آنهاامکان مییابد .سطحی که ایدههای راهنما و بصیرت الزم برای اجرا را به دست میدهد.
 سطح اجرایی :فعالیتها ی عملی و اجرایی است که افراد مجرب در معرفت یادگیری توان و زمان خود را صرف آنها میسازند .آنجاکه به دنبال پاسخ به سواالتی مانند چه باید کرد ،هستیم.
بهکارگیری هر یك از فرامین ،در عین اینکه بهصورت گروهی و تیمی به کار گرفته میشوند ،امری شخصی و منحصربهفرد
هستند(سنگه.)1394،
عوامل مؤثر بر ایجاد یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده
عواملی نظیر ساختار ،محیط ،تکنولوژی ،فرهنگسازمانی و رهبری متغیرهایی هستند که بر یادگیری سازمانی تأثیر میگذارند که ممکن است
در جهتهای مختلفی مثل دانش ،فرایند عملیات و تولید ،سبك مستندسازی ،روش انتشار ،کانون یادگیری ،زنجیره ارزش ،بهبود مهارت در
سازمان باشد؛ اما چنانچه یکی از نظمهای پنجگانه اساسی(ابعاد سازمان یادگیرنده) در سازمان ایجاد نگردد ،ممکن است انرژی سایر موارد نیز
هدر رود و درنتیجه سازمان یادگیرنده موفقی حاصل نشود(فقهی فرهمند)1390،

www.SID.ir

Archive of SID

شکل یا ساختار بسیاری از سازمانها از شروع یادگیری گسترده جلوگیری میکند .مرزهای محدود و سخت ،شکل و اندازه پرحجم ،عدم ارتباط
پروژهها و وظایف ویژگی ساختار سازمانی مبتنی بر نیاز به یادگیری است.
فرهنگ بسیاری از سازمانها غیر آموزشی است .در آنها ریسكپذیری ،امتحان روشهای جدید و تقسیم اطالعات تشویق نشده است .یك
فرهنگ یادگیری موفّق یك سیستم ارزشی است و یادگیری را حمایت میکند(نکوئی مقدم و بهشتی فر.)1389،
تصمیمات مدیران در محیط داخلی سازمان با نقش سیاستگذاری ،پشتیبانی ،هماهنگی و عملیات اجرایی تأثیرگذار است که بهطور مستقیم با
سازمان در ارتباط است .در این محیط نقاط قوت ،توان و مهارتهایی که به سازمان در انجام بهتر فعالیتها برای رسیدن به اهداف کمك می
کند و نقاط ضعفی که مانع انجام بهتر فعالیتها هستند ،شناسایی میشوند و نیز مطالعه محیط خارجی و ارزیابی آن به این دلیل انجام می
پذیرد که سازمان از فضایی که میخواهد در آن تالش کند آگاهی یابد .امروزه تغییر بهعنوان یك واقعیت انکارناپذیر تلقی میشود و به همین
دلیل شناخت عوامل تأثیرگذار خارجی مهم است و در تحلیل آن ،شناسایی درست و چگونگی عوامل تأثیرگذار محیطی بر سازمان و پیشبینی
روند تحوالت آتی آنها اهمیت دارد تا بتوان به فهرستی از فرصتها یا موقعیتهایی برای پیشرفت و تهدیدات یا موانعی در مسیر پیشرفت
بهسوی اهداف ،دستیافت .بررسی چنین محیطی بهمنظور شناسایی و ارزیابی حوادثی است که خارج از کنترل مستقیم سازمان میباشد و
هدف ،شناسایی متغیرهای اصلی است که سازمان باید در برابر آنها واکنش عملی نشان دهد؛ زیرا رویدادها و جنبههای اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،جمعیتی ،سیاسی ،حکومتی ،فنی ،تکنولوژیهای اطالعاتی و زیستی ،نگرشها ،قوانین ،عرضه محصوالت یا خدمات جدید ،کاهش
ارزش پول و  ...میتواند به میزان زیادی در آینده به سازمان منفعت یا زیان برساند(فقهی فرهمند.)1388،
مغز و اندیشه رهبران اندیشمند منشاء پیدایش سازمانهای یادگیرنده است .باید رهبری اندیشمند وجود داشته باشد تا سازمانی یادگیرنده بوجود
آید .پیترسنگه میگوید سازمانهای یادگیرنده نیاز به دید جدیدی از رهبری دارند .در نظریة سنتی رهبری ،خود رهبر هدفهای سازمان را
تعیین میکند و گرفتن تصمیمات مهم کلیدی را بر عهده دارد .همچنین در گروهها ،فردگرایی شدید حاکم است و دیدگاه افراد برخالف نظریة
سیستمی میباشد .میتوان گفت مرکز نظریة سنتی رهبری بر تصورات یا پنداشت ضعیف افراد ،فقدان بینش شخصی آنها و عدم توانایی برای
ایجاد تغییر و تحول در نیروی کار سازمان پایهگذاری شده است که البته این نقاط ضعف با یك رهبری آگاه و اندیشمندانه میتواند برطرف
شود(نکوئی مقدم و بهشتی فر.)1389،
ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده
در مورد ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده نظریات زیادی ارائهشده است .الوانی( )1386ویژگیهای سازمان یادگیرنده را چنین توصیف می
نماید:
سازمان یادگیرنده درد و عشق آموختن دارد ،با مشکالت مأنوس نمیشود ،کارکنان خالق و یادگیرنده دارد ،از الگوی ذهنی پویندهای برخوردار
است ،تجربه و علم را به کار میگیرد ،علت مشکالت را در خود جستوجو میکند ،یادگیری گروهی را تسهیل و ترغیب میکند ،تلفیق کننده
اهداف فردی و سازمانی است(الوانی.)1386،
پیشینه پژوهش
پیشینه پژوهش در ایران
• امیرخانی در سال  1379پژوهشی تحت عنوان "طراحی و تبیین الگوی بهکارگیری سازمانهای یادگیرنده در جهاد سازندگی"را انجام داده،
نتایج حاصله نشان داده که بین معیارهای حاکم بر جهاد سازندگی و معیارهای سازمان یادگیرنده فاصله وجود دارد.
• قربانی زاده و مشبکی در سال  1384پژوهشی با موضوع "طراحی الگویی برای تعیین سطح یادگیرندگی سازمانها در شرکتهای قطعهسازی
خودرو" را انجام دادهاند که نتیجه آزمون الگوی مفهومی تحقیق بیانگر این نکته است که بین فرایند یادگیری سازمانی و ویژگیها سازمان
یادگیرنده ارتباط مستقیم وجود دارد و این دو مفهوم با ایجاد همافزایی در سازمان در ارتقای سطح یادگیرندگی آن تأثیر بسزایی دارد .از سوی
دیگر فرایند یادگیری سازمانی و همچنین ویژگیها سازمان یادگیرنده هر دو با سطوح سازمانهای یادگیرنده ارتباط مستقیم دارند.
• رضایی منش و نوربخش پژوهشی را با عنوان "عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده" در سال  1385به انجام رساندند .در این پژوهش مدل
مفهومی برگرفته از پیتر سنگه ،مبدع الگوی سازمانهای یادگیرنده ،مورد آزمون واقعشده و عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده ،رهبری،
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فضای تعمقی ،بومیسازی ،تعامل بین کار و خانواده ،مدیریت زمان و تجربهاندوزی فرض شده است .نتیجه تحقیق تأثیر عوامل ذکرشده را بر
ایجاد سازمان یادگیرنده تأیید کرده است.
• رجببیگی و احمدی قبا نکندی در سال  1386مقالهای با موضوع "بررسی چگونگی سازگاری نهاد جهاد سازندگی با رویکرد سازمانهای
یادگیرنده" را در اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی ارائه دادهاند .یافتههای آن نشان میدهد ساختار نهاد جهاد سازندگی مبتنی بر
اصول سازمانهای یادگیرنده بوده و این الگو برای پاسخگویی سازمانها به تغییر و تحوالت محیطی الگوی قابل اتکایی است.
• نجف بیگی و درودی در سال  ،1388مطالعهای با عنوان "ارائه الگوی سازمان یادگیرنده در سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران"
انجام دادند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که سازمان صداوسیما نسبتاً از وضعیت اثربخش یك سازمان یادگیرنده فاصله دارد و عملکرد
کارمندان در یادگیری تیمی و تغییر در مدلهای ذهنی رضایتبخشتر از مدیران میباشد و در سایر ویژگیها سطح کوششهای یادگیری دو
گروه مشابه هستند.
• منتظرالفرج در پژوهش خود در سال " 1390الگوی استقرار سازمان یادگیرنده را برای بیمارستانهای عمومی ایران" موردبررسی قرارداد .در
این پژوهش ،برای استقرار بیمارستان یادگیرنده دو بعد اصلی یعنی ،تعالی فرد و تعالی سازمان مورد شناسایی قرارگرفته و نتایج نشان داده
است ،تعالی فرد مقدم بر تعالی سازمان بود.
• حیدری و نجاری ( )1391در پژوهشی تحت عنوان "طراحی ،تبیین و ارزیابی مدل سازمان یادگیرنده در شرکت مهندسی و توسعه نفت" به
بررسی مدل سازمان یادگیرنده بر اساس دیدگاه پیتر سنگه پرداختند .بر اساس یافتههای پژوهش ابعاد (قابلیت شــخصی ،مدل ذهنی ،آرمان
مشــترک ،یادگیــری جمعی ،تفکــر سیســتمی) بهصورت معناداری در میان حدود متوســط و زیاد قــرار دارند .همچنین وضعیــت موجود
مؤلفــه تفکر سیســتمی از دیدگاه مدیران و کارکنان شرکت مهندسی و توسعه نفت با حد متوســط تفاوتی ندارد.
• شیخ احمدی( )1393در پژوهشی به "بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده در شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان" پرداخته
است .نتایج حاصله نشان داده است که تمام فرضیات تائید گردید و از بین عوامل سازمان یادگیرنده ،مدیریت زمان بیشترین میزان تأثیر را بر
سازمان یادگیرنده داشته ،تجربهاندوزی در رتبه دوم ،بعد فضای تعمقی در رتبه سوم ،مسئولیتپذیری در رتبه چهارم ،سبك رهبری در رتبه
پنجم و تعادل بین زندگی کاری و شخصی در رتبه ششم قرار داشته است.
• عامری شهرابی در سال  1394در پژوهشی به " بررسی وضعیت دانشگاه صنایع و معادن ایران بر اساس شاخصهای سازمانهای یادگیرنده"
پرداخته است .بر اساس نتایج حاصله از پژوهش در بین شاخصهای متعدد سازمان یادگیرنده؛ غیر از شاخصهای توجه به نهادینهسازی اشتراک
دانش و توجه به مشارکت کارکنان در رهبری دانشگاه که در حد متوسطی برآورد شدهاند؛ بقیه شاخصها از وضعیت مناسبی برخوردار میباشند
و نتیجه آزمون مربوط به نمره کلی شاخص سازمان یادگیرنده نیز حاکی از مطلوبیت وضعیت کلی میباشد.
• اسکندر زاده در سال  1394پژوهشی با عنوان "ارائه الگویی برای دانشگاه یادگیرنده در دانشگاههای آزاد اسالمی منطقه  "13انجام داده است.
بر اساس یافته های پژوهش مدل پیتر سنگه برای دانشگاه یادگیرنده تائید شده و قابلیت شــخصی ،مدل ذهنی ،آرمان مشــترک ،یادگیــری
جمعی ،تفکــر سیســتمی برگرفته از مدل مذکور جزء مؤلفههای دانشگاه یادگیرنده میباشند.
پیشینه پژوهش در خارج از کشور
• کولی 6در سال  2002پژوهش خود را تحت عنوان "سازمان یادگیرنده و بهبود تدریس در مؤسسات آموزشی" تدوین نموده است .یافتههای
پژوهش ،رابطه رفتارهای سازمان یادگیرنده با بهبود تدریس را تأیید نمود.
• چن 7سال  2003مطالعهای با عنوان " ایجاد سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی و راهنمایی" انجام داده است که با انتخاب  88مدرسه
ابتدایی و راهنمایی تایوان برای ارزیابی پیشرفت سازمانها به سمت سازمان یادگیرنده به این نتیجه رسید که میان آن مدارسی که شرایط نسبتاً
ثابتی داشته و مدارسی که دائماً در پی یافتن شرایط تازه برای فعالیت و بقاء سازمان هستند ،تفاوت معناداری وجود دارد .درواقع ،مدارسی که

6. Collie
7. Chen
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درصدد دستیابی به ابعاد سازمان یادگیرنده هستند موفقیت باالتری داشتهاند و کوشش برای افزایش توانایی معلمان و مدیران مدارس یکی از
ویژگیهای اساسی آنها محسوب میگردد.
• در سال  2004لین 8ادراکات اعضای هیئتعلمی را در مورد سازمانهای یادگیرنده و رشد و پیشرفت آنها موردبررسی قرارداد .نتیجه این بود
که اعضای هیئتعلمی اهمیت بیشتری را به فاکتورهای رشد و توسعه خویش نسبت به اصول سازمانهای یادگیرنده نشان دادند.
•شارمن 9در سال  2005در پژوهشی تحت عنوان "رهبران در سازمان یادگیرنده " به این نتیجه رسید که رهبری در سازمان یادگیرنده تفاوت
مهمی با رهبری در سازمانهای سنتی دارد زیرا در این سازمانها رهبران طراح ،معلم و اصول محورند.
•کومار و همکارانش 10در سال  2006رابطة ابعاد سازمان یادگیرنده ،ویژگیهای سازمانی (نهادی) و عملکرد دانش در مؤسسات آموزش عالی
خصوصی در مالزی را با استفاده از پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیك از دیدگاه مدیران بررسی کردهاند .نتایج تحقیق ایشان
نشان میدهد که بین ابعاد هفتگانة سازمان یادگیرنده و عملکرد دانشی ادراکشده در این مؤسسات رابطة مثبت و معنیداری وجود دارد .از
میان ابعاد هفتگانه ،سه بعد یادگیری گروهی ،سیستم جایگزینی و رهبری استراتژیك رابط قویتری با متغیر وابسته داشتند .از میان ویژگیهای
سازمانی ،متغیرهای تعهد به توسعه حرفهای و نهادی و تعهد به تدریس و یادگیری اثربخش تأثیر بیشتری بر عملکرد مؤسسات آموزشی
خصوصی دارند.
11
• در سال  2006هادکینسون پژوهشی انجام داده که نتایج آن را در مقاله خود تحت عنوان "بهسوی دانشگاهها بهعنوان سازمانهای
یادگیرنده" آورده است .نتایج این پژوهش نشان داد که دانشگاهها مؤسساتی هستند که هم دارای فرصتهای ویژه برای تطابق با ایدهها و
فعالیتهای مربوط به سازمان یادگیرنده بوده و هم مسئولیتهای عمدهای در این جهتدارند.
جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری
تحقیق علمی باهدف شناخت یك پدیده در یك جامعه آماری انجام میشود .جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یك
مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یك یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا.)1385،
جامعه آماری این پژوهش را  807نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان تشکیل داده است و برای به دست آوردن حجم
نمونه از روش نمونهگیری طبقهای و فرمول کوکران به ترتیب زیر استفادهشده است.

)N  Z 2  P  (1  P
2

)d 2  ( N  1)  Z 2  P  (1  P

n

2

فرمول شماره  :1فرمول کوکران
 :N= 807حجم جامعه آماری
 :ضریب مشخصکننده حد بحرانی
 :P=0. 5احتمال وقوع صفت
 )1-p( :q =0. 5عدم احتمال وقوع
 d= 0.05مقدار خطای مجاز
 :nحجم نمونه آماری

8..Lin
9.Sharman
10. Kumar & et al
11. Hodgkinson
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بر اساس فرمول فوق 260 ،نفر از کارشناسان سازمان مذکور حجم نمونه پژوهش را تشکیل داده است.
روش پژوهش و ابزار جمعآوری دادهها
دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود ،مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد .بهعبارتدیگر تحقیق از
حیث روش است که اعتبار مییابد نه موضوع تحقیق(خاکی.)1384،
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی بوده و جزء تحقیقات توصیفی -پیمایشی میباشد .جهت گردآوری اطالعات درزمینه مبانی نظری و ادبیات
تحقیق ،از منابع کتابخانهای نظیر مقاالت ،نشریات ،پایاننامه ،کتب مرتبط با موضوع و نیز سایتهای اینترنتی استفادهشده است و تحقیقات
میدانی بهصورت توزیع پرسشنامه صورت گرفته است.
اعتبار و روایی ابزار
پایایی
پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است و مشخص میکند که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به
دست میدهد .در این پژوهش برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفادهشده است و نتایج آن در جدول شماره
( )1ذکر گردیده است.
جدول شماره  :1میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه سازمان یادگیرنده
ردیف

عنوان متغیر

تعداد سؤاالت

میزان آلفای کرونباخ

1
2

قابلیتهای شخصی
مدلهای ذهنی

9
9

0/879
0/891

3
4
5

چشمانداز مشترک
یادگیری تیمی
تفکر سیستمی

9
9
9

0/856
0/864
0/895

ضریب کل

0/878

همانگونه که مشاهده میشود آلفای کرونباخ کل برای پرسشنامه سازمان یادگیرنده برابر با  0/878میباشد که بیانگر ثبات و همسانی درونی
پرسشنامه است.
روایی
پرسشنامهای که در این پژوهش جهت سنجش سازمان یادگیرنده مورداستفاده قرارگرفته است ،بر اساس مدل پیتر سنگه میباشد که جهت
تائید روایی آن مراحل زیر اجراشده است:
الف -انجام آزمون تناسب(روایی) نمونهگیری  KMOو کرویت بارتلت.
ب -برای دادههای جمعآوریشده میزان اشتراکات زیر مؤلفهها و عامل کلی و ارزش ویژه ،درصد تبیینکنندگی واریانس و درصد تراکمی عوامل
فرضی تعیین میگردد.
ج -ماتریس همبستگی عوامل اصلی و فرضی پس از چرخش واریماکسی آورده شده و درنهایت عوامل فرضی نامگذاری میشوند.
جدول شماره  :2شاخص  KMOو آزمون کرویت بارتلت
شاخص آماری

مقدار

شاخص KMO

0/888

آزمون کرویت آماره
درجه آزادی
بارتلت

1290/107

احتمال ) (sig
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مطابق جدول شماره ( )2مالحظه میشود که مقدار  KMO= 0/888میباشد که بهطور نسبتاً قوی دادههای تحقیق را جهت اجرای تحلیل
عاملی تائید میکند و بیانگر مناسب بودن انجام تحلیل عاملی و تعداد عاملها برای متغیرهایی است که رابطه خطی آنها برحسب عاملهای
موردنظر است و چون مقدار  KMOبه  1نزدیكتر است بیانگر روایی باالی پرسشنامه است.
روشهای تجزیهوتحلیل دادهها
سؤاالت تحقیق به کمك روشهای توصیفی و استنباطی در سطح معنیداری کمتر از  0/05و با روشهای آماری  Tتك نمونهای و تحلیل
عاملی بررسیشده است .الزم به توضیح است که برای تجزیهوتحلیل دادههای آماری از نرمافزارهای  SPSS 23استفادهشده است.
یافتههای پژوهش
*یافتههای پژوهش بر اساسهدف اصلی
فرآیند اجرایی این پژوهش نشان داده است که سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ازنظر برخورداری از خصوصیات سازمان یادگیرنده در سطح
متوسط قرار دارد .لذا بایستی برای دستیابی به شرایط مطلوب و اثربخش گامهای مؤثری در راستای الگو و پیشنهادات ارائهشده برداشته شود تا
ویژگیهای یك سازمان یادگیرنده در ابعاد قابلیتهای شخصی ،مدلهای ذهنی ،چشمانداز مشترک ،یادگیری تیمی و تفکر سیستمی در سازمان
مذکور پیاده و عملیاتی گردد.
*یافتههای پژوهش بر اساس ادبیات و پیشینه تحقیق
پژوهش حاضر بر اساس مبانی نظری ،ادبیات و پیشینه تحقیق به نتایج زیردست یافته است:
 برای ایجاد سازمان یادگیرنده در هر سازمانی باید به مباحث و نظریههای مربوط به یادگیری و یادگیری سازمانی توجه شود؛ زیرانظریه سازمان یادگیرنده ،اصوالً با تکمیل نظریههای مربوط به یادگیری و یادگیری سازمانی شکلگرفته است.
 فرق اساسی بین سازمان سنتی و سازمان یادگیرنده در این است که در ساختار سنتی ،سازمان را بهعنوان تولیدکننده کاالها وخدمات تلقی میکند و در آن کارکنان ،منابع قابل هزینه محسوب میشوند؛ اما سازمان یادگیرنده ،سازمان را بهعنوان یك موجود
زنده میبیند ،جایی که تعامالت و روابط اعضای آن ،سازمان را تشکیل میدهد .سازمان یادگیرنده از مرز سلسلهمراتب اختیارات
سنتی و سازمان افقی فراتر میرود و به یك سازمان متحول و پویا تبدیل میگردد.
 مغز و اندیشه رهبران اندیشمند منشاء پیدایش سازمانهای یادگیرنده است .مدیرانی که از فرآیند تغییر و برنامه های یادگیری مؤثردر سازمان حمایت می کنند و سیستم هایی را برای تسهیل یادگیری فراهم و افراد را برای ارائه ایده های جدید ترغیب می کنند ،
موجب می گردند که باور و تفکر سازمان یادگیرنده در سرتاسر سازمان جاری شود و نقش مهمی را در اجرای موفق
استراتژی های سازمان بخصوص در استراتژی های یادگیری و تغییر در سازمان ایفا می کنند .که بایستی برای اجرای امور
سازمان ،مدیران اندیشمند ،دانش محور ،کارآمد و دارای تفویض اختیار در رأس قرار گیرند و مبنای این انتخاب شایستگی باشد.
* یافتههای پژوهش بر اساس تجزیهوتحلیل دادههای آماری
پژوهش حاضر باهدف ارائه الگوی سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان انجام گردیده است و نتایجی که بر اساس آنالیز
دادههای پژوهش بهدستآمده است در جداول شماره ( )3و ( )4آورده شده و به شرح زیر است:
جدول شماره  :3آزمون میانگین نمونه آماری
عدد آزمون = 3
متغیر

قابلیتهای
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مرکزی و پراکندگی
میانگین
3/227

انحراف
استاندارد
0/738
9

مقدار T

Sig

درجه
آزاد
ی

حد
پایین

حد باال

4/961

0/001

259

0/1371

0/3176

وضعی
ت
متغیر
قوی
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شخصی
مدلهای ذهنی
چشمانداز مشترک
یادگیری تیمی
تفکر سیستمی

3/0030

0/7957

3/1607

0/8212

2/9624

0/8552

3/0944

0/7815

0/061

0/952

259

3/155

0/002

259

-0/709

0/479

259

1/949

0/042

259

0/0942
0/0604
0/1421
0/0010

0/1002

متوسط

0/2610

قوی

0/0668

متوسط

0/1899

قوی

در سؤال اول پژوهش ،وضعیت مؤلفهها و شاخصهای سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان موردسنجش قرارگرفته
است و برای پاسخگویی به این سؤال از آمار توصیفی متغیرها استفادهشده است .بر اساس اطالعات جدول شماره ( ،)3قابلیتهای شخصی با
میانگین  3/227در مکان اول و بعدازآن به ترتیب ،چشمانداز مشترک با میانگین  3/16در مکان دوم ،تفکر سیستمی با میانگین  3/094در
مکان سوم ،مدلهای ذهنی با میانگین  3/003در مکان چهارم و یادگیری تیمی با میانگین  2/962دارای کمترین میانگین و در مکان پنجم
قرارگرفته است .نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که اکثریت نمرات در دامنه میانگینی از نمودار قرارگرفته است؛ یعنی یادگیرنده بودن
سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در سطح متوسط قرار دارد.
* سؤال دوم پژوهش در پی شناسایی مؤلفهها و شاخصها ی سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان میباشد که برای
پاسخ به این پرسش از آزمون  Tتك نمونهای استفادهشده است و یافتههای آن به شرح زیر است:
• بر اساس مدل پیتر سنگه  5مؤلفه و  45شاخص برای این پژوهش تعریف گردیده است .هر  5مؤلفه سازمان یادگیرنده(قابلیتهای شخصی،
مدلهای ذهنی ،چشمانداز مشترک ،یادگیری تیمی و تفکر سیستمی) ازنظر نمونه آماری مورد تائید قرارگرفته است.
* در سؤال سوم پژوهش سعی شده تا بر اساس مؤلفههای استخراجشده الگویی با ویژگیهای سازمان یادگیرنده برای سازمان جهاد کشاورزی
استان کردستان ارائه گردد .برای پاسخگویی به این سؤال از آزمون تحلیل عاملی استفادهشده است و نتایج آن به شرح زیر است:
جدول شماره  :4درصد واریانس تعیینشده تحلیل عاملی برای دستهبندی عاملها
مقادیر ویژه
متغیرها
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مجموع مجذورات با چرخش واریماکس

واریانس

درصد واریانس هر

واریانس

واریانس

در صد واریانس هر

واریانس

اختصاصی

عامل

تراکمی

اختصاصی

عامل

تراکمی

تفکر سیستمی

4/124

82/483

82/483

4/124

82/483

82/483

قابلیتهای شخصی

0/371

7/411

89/894

0/371

7/411

89/894

چشمانداز مشترک

0/235

4/702

94/596

0/235

4/702

94/596

مدلهای ذهنی

0/142

2/842

97/437

0/142

2/842

97/437

یادگیری تیمی

0/128

2/563

100

0/128

2/563

100
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اطالعات جدول شماره ( )4حاکی از آن است که تفکر سیستمی به عنوان عامل اول با  82/483درصد تعیینکنندگی دارای بیشترین بار عاملی
است و یادگیری تیمی به عنوان عامل پنجم با  2/563درصد تعیینکنندگی دارای کمترین بار عاملی میباشد و نتایج حاصل از تحلیل عاملی
مؤلفههای پژوهش به شرح زیر است:
• با انجام تحلیل عاملی مشخص گردید که عامل اول تفکر سیستمی بوده و با ( )82/483درصد بیشترین تاثیر گذاری را دارا می باشد.
• عامل دوم قابلیتهای شخصی می باشد که با ( )7/411درصد در رتبه دوم تاثیر گذاری قرار دارد.
• چشمانداز مشترک عامل سوم نامیده شده است که دارای ( )4/702درصد تاثیر گذاری می باشد.
• عامل چهارم مدلهای ذهنی است که ()2/842درصد تاثیر گذاری را به خود اختصاص داده است.
• عامل پنجم یادگیری تیمی می باشد که با ( )2/563درصد تاثیر گذاری در بین عامل ها ،کمترین تاثیر گذاری را دارد.
الگوی پیشنهادی
در این پژوهش سعی شده است با توجه به مباحث نظری ،ادبیات و پیشینه تحقیق و یافتههای منتج از تجزیهوتحلیل دادههای آماری ،الگویی با
ویژگیهای سازمان یادگیرنده برای سازمان مورد پژوهش طراحی و ارائه گردد.
الگوی ارائه شده بر اساس وضع موجود و به منظور دستیابی به ویژگی های سازمان یادگیرنده طراحی شده است و انتظار می رود با عملیاتی
کردن این الگو شرایط الزم برای ایجاد سازمان یادگیرنده مهیا گردد .لذا سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان می تواند با مدیران توانمند و
دانش محور نقاط ضعف و قوت ،فرصت ها و تهدیدات سازمان را شناسایی کرده و با ترسیم رسالت ،ماموریت ،اهداف و چشم انداز سازمان ،به
ساختاری فراتر از ساختار سنتی دست یابد و با تدوین استراتژی یادگیری در سه سطح فردی،گروهی و سازمانی در جهت درک درست از
حوزه های معرفتی یادگیری در ابعاد قابلیتهای شخصی ،مدلهای ذهنی ،چشمانداز مشترک ،یادگیری تیمی و تفکر سیستمی ،ویژگی های
سازمان یادگیرنده را در سازمان خود فراهم نماید.

محیط سازمان

رهبری
رسالت،ماموریت،اهداف و چشم انداز
ساختار
استراژی یادگیری

یادگیری سازمانی
یادگیری گروهی
یادگیری فردی
بازخورد

ماهیت و جوهر
قوانین

بازخورد
سطح بندی حوزه های معرفتی
یادگیری
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اجرا
تسهیل،تقویت و ایجاد
قابلیت های

مدل های

شخصی

ذهنی

تفکر سیستمی

چشم انداز

یادگیری

مشترک

تیمی

سازمان یادگیرنده

شکل شماره ( :)1الگوی پیشنهادی برای سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

بحث و نتیجهگیری
مقایسه یافتههای پژوهش با سایر پژوهشهای مشابه داخلی
اکثر پژوهش های مشابهی که بر اساس مدل پیتر سنگه صورت گرفته است از چارچوب واحدی برخوردار میباشند .در این پژوهشها خصوصیات
سازمان یادگیرنده در ابعاد قابلیتهای شخصی ،مدلهای ذهنی ،چشمانداز مشترک ،یادگیری تیمی و تفکر سیستمی موردبررسی قرارگرفته
است .با بررسی پژوهشهای صورت گرفته میتوان دریافت که پژوهشهای انجامشده در مورد این سازمانها ،بیشتر جنبه فلسفی و نگرشهای
کلی داشته و کمتر به جنبههای عملی و کاربردی اشارهشده است؛ اما در تحقیق حاضر ،پژوهشگر سعی نموده تا ضمن تشریح مبانی نظری
الگویی عملی از سازمان یادگیرنده را برای سازمان جهاد کشاورزی استان ارائه نماید.
محققان بسیاری در داخل کشور به مقوله سازمان یادگیرنده پرداختهاند و پژوهشهایی را در این زمینه انجام دادهاند که با توجه به برسی سوابق
و پیشینه تحقیق میتوان به پژوهشهایی از امیرخانی ،قربانی زاده و مشبکی ،رضایی منش و نوربخش ،رجببیگی و احمدی قبا نکندی ،نجف
بیگی و درودی ،منتظر الفرج ،حیدری و نجاری ،شیخ احمدی ،عامری و اسکندر زاده اشاره کرد و از میان این پژوهشها ،میتوان گفت رساله
دکترای امیرخانی در سال  1379با عنوان "طراحی و تبیین الگوی بهکارگیری سازمان یادگیرنده در جهاد سازندگی" ،پژوهش نجف بیگی و
درودی در سال  1388با عنوان"ارائه الگوی سازمان یادگیرنده در سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران" ،تحقیق حیدری و نجاری در
سال  1391باعنوان"طراحی ،تبیین و ارزیابی سازمان یادگیرنده در شرکت مهندسی و توسعه نفت" و پژوهش اسکندر زاده در سال  1394با
عنوان" ارائه الگویی برای دانشگاه یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسالمی منطقه  "13بیشترین همخوانی را ازنظر عنوان ،مبانی تئوریك و مدل
مورداستفاده با تحقیق حاضر دارند؛ اما علیرغم وجود اشتراکات ذکرشده ،ازنظر نتیجه تفاوتهایی به شرح زیر با همدیگر دارند:
 نتایج حاصل از تحقیق امیرخانی نشان داده است که بین معیارهای حاکم بر جهاد سازندگی و معیارهای سازمان یادگیرنده فاصلهوجود دارد.
 یافتههای پژوهش نجف بیگی و درودی نشان میدهد که سازمان صداوسیما ،نسبتاً از وضعیت اثربخش یك سازمان یادگیرنده فاصلهدارد.
 یافتههای حاصل از پژوهش حیدری و نجاری حاکی از آن است که وضعیت ابعاد سازمان یادگیرنده شرکت مهندسی و توسعه نفت،در میان حد متوســط و زیاد قــرار دارند.
 یافتههای پژوهش اسکندر زاده نشان داد که مدل پیتر سنگه برای دانشگاه یادگیرنده در دانشگاه آزاد منطقه  13تائید شده و ازدرجه تناسب بسیار باالیی برخوردار است.
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یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که انجام پژوهش بر اساس مدل پیتر سنگه در ابعاد قابلیتهای شخصی ،مدلهای ذهنی،
چشم انداز مشترک ،یادگیری تیمی و تفکر سیستمی در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان مورد تائید است و با توجه به
مؤلفهها و شاخصهای استخراج شده مشخص گردید که سازمان مذکور ازلحاظ یادگیرنده بودن از وضعیت متوسط برخوردار میباشد
که درنهایت ،به منظور بهبود وضعیت موجود و دستیابی به وضعیت مطلوب ،الگوی پیشنهادی طراحی و ارائه گردیده است
نتیجهگیری
نتایج پژوهش ،پایههایی هستند که پیشنهادهای تحقیق بر اساس آن شکل میگیرند و میتواند راهی برای تبدیلشدن نظریههای
بیانشده به عمل باشد.
سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان یك سازمان دولتی بوده و رقابتی را در بخش کشاورزی احساس نمیکند؛ اما بایستی
مدیران ارشد ،ضمن حفظ بقا ،به پویایی سازمان نیز توجه نماید .فرآیند اجرایی این پژوهش نشان داده است که سازمان مذکور ازنظر
برخورداری از خصوصیات سازمان یادگیرنده در سطح متوسط قرار دارد و بایستی برای دستیابی به شرایط مطلوب و اثربخش گامهای
مؤثری مبتنی بر الگو و پیشنهادات ارائهشده برداشته شود .لذا بر این اساس انتظار میرود ،در شرایط محیطی پیچیده و متغیر امروز،
رهبری سازمان رسالت ،مأموریت و اهداف سازمان را بهصورت واضح و شفاف برای اعضاء تبیین نمایند و با بهرهگیری از مدیریت
مشارکتی در جهت طراحی و تدوین استراتژی یادگیری در سه سطح فردی ،گروهی و سازمانی اقدام گردد تا با شناخت دقیقتری از
مؤلفهها ،ویژگیهای یك سازمان یادگیرنده در ابعاد قابلیتهای شخصی ،مدلهای ذهنی ،چشمانداز مشترک ،یادگیری تیمی و تفکر
سیستمی در سازمان مذکور پیاده و عملیاتی گردد.
پیشنهادهای کاربردی
• پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج حاصل از مبانی نظری و ادبیات تحقیق
-

-

جهاد کشاورزی به دلیل داشتن ماهیت دولتی و عدم وجود رقابت ،سازمانی است که بیشتر به بقای خود می اندیشد و الزم است
که برای رویارویی با شرایط محیطی و سازگاری بیشتر با تغییرات به سمت پویایی سوق داده شود.
بهمنظور تحقق سند چشمانداز و مأموریتهای سازمانی باهدف تأمین رضایت مشتریان و نیز بهبود مستمر و اثربخش فرایندها و
فعالیتها ،بایستی در تدوین استراتژیهای سازمانی به موضوع یادگیری و یادگیری سازمانی توجه خاص معطوف گردد.
یادگیری فرایندی است که در آن رفتارها و پندارهای افراد تغییر مییابد و بهگونهای دیگرمی اندیشند و عمل میکنند .هدف از
یادگیری در سازمان میتواند توسعه منابع انسانی باشد و آموزشوپرورش مستمر و مؤثر بهعنوان ابزار یادگیری در توسعه منابع
انسانی ،منجر به یادگیری و یادگیری منجر به بهبود عملکرد در سازمان میگردد و درنهایت توسعه منابع انسانی و بالندگی را برای
سازمان فراهم میکند .پس بایستی سازمان تالش نماید تا یادگیری در سه سطح فردی ،گروهی و سازمانی تحقق یابد.
دیدگاه و تفکر رهبران اندیشمند منشاء پیدایش سازمانهای یادگیرنده است و بایستی برای اجرای امور سازمان ،مدیران
دانش محور ،کارآمد و شایسته شناسایی و انتخاب گردند.

• پیشنهادهای کاربردی بر اساس یافتههای پژوهش
* بر اساس توصیف متغیرهای پژوهش ،وضعیت مؤلفههای سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در سطح متوسط قرار
دارد .لذا بایستی تا رسیدن به وضعیت مطلوب گامهای مؤثری در ابعاد قابلیتهای شخصی ،مدلهای ذهنی ،چشمانداز مشترک ،یادگیری تیمی
و تفکر سیستمی برداشته شود.
* تحلیل عاملی مؤلفهها نشان داده است که تفکر سیستمی بهعنوان عامل اول ،بیشترین بار عاملی را دارا میباشد .لذا در جهت تثبیت و تقویت
آن پیشنهاد میشود:
 در بررسی مسائل مربوط به سازمان ،مدیران و اعضای سازمان با نگرش سیستمی به همه عوامل توجه نمایند و ذهن را تنها به یك جنبهخاص محدود نکنند.
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 شرایطی فراهم گردد تا اعضای سازمان در فرایند فعالیتهای شغلی ،از تجربیات سایر اعضا سازمان و کارکنان سازمانهای مرتبط بهرهمندشوند.
 مسئوالن در بروز مسائل ،به علل به وجود آورنده آنها توجه نمایند و اعضای سازمان را تشویق کنند تا با ارائه راهحلهای خالقانه مشکالتپیشآمده را بهصورت گروهی و تیمی حل کنند.
 بهمنظور حفظ ارتباطات شغلی و تحقق اهداف سازمان بایستی کارکنان به تأثیر کارشان بر بخشها و کل سازمان آگاهی یابند. از اشتباهات بهعنوان فرصتهایی برای یادگیری استفاده شود و از هرگونه تغییری که سازمان را در جهت تحقق اهداف سازمانی متحول کنداستقبال گردد.
 در جهت پویایی و اثربخشی فرایندهای سازمانی ،در تصمیمگیریها به مدیریت مشارکتی اهمیت داده شود. در ارزشیابی از نتایج عملکرد کارکنان به همه جنبههای شغلی توجه گردد.* بر اساس تحلیل عاملی مؤلفههای پژوهش ،قابلیتهای شخصی عامل دوم نامیده شده است .این مؤلفه از بار عاملی کمتری برخوردار است که
در جهت اصالح و بهبود وضعیت آن موارد زیر پیشنهاد میگردد:
 اعضای سازمان باید در جهت تقویت قابلیتهای شخصی و کسب اطالعات جدید شغلی تالش کرده و در انجام امور شغلی خود همواره بهیادگیری مستمر بپردازند.
 برای تحقق هدفهای سازمان از روشهای خالق و مبتکرانه در امور شغلی استقبال گردد. شرایطی در سازمان مهیا گردد که کارکنان با توجه به امکانات موجود مهارتهای حرفهای خود را افزایش دهند ،به یادگیری تازههای علمیتوجه نمایند و تخصص حرفهای خود را با دستاوردهای علمی روز هماهنگ سازند.
 کارکنان جهت بهبود امور شغلی خود در زمینههای سازمانی از یافتههای علمی و تکنولوژیکی بهرهمند شوند و با شرکت در جلسات وگروههای حرفهای ،با گفتگو و تبادل اندیشه ،توانایی بیشتری در اجرای امور شغلی خود به دست آورند.
* نتیجه تحلیل عاملی نشان داده است که چشمانداز مشترک عامل سوم میباشد .این مؤلفه نیز از بار عاملی کمتری برخوردار است و برای
اصالح و بهبود وضعیت آن پیشنهادات زیر مطرح میگردد:
 کلیه اعضای سازمان بااحساس تعهد و مسئولیت برای تحقق هدفهای سازمان همچون هدفهای شخصی تالش کنند. با تبادل اندیشه و همفکری در طول زمان آرمانهای مشترک را در سازمان مشخص نمایند. اهداف سازمان بهصورت واضح و شفاف مشخص گردد تا اعضای سازمان فعالیتهای شغلی خود را بر مبنای واقعیتهای محیطی هماهنگنمایند و برای تحقق آن تالش کنند.
 کارکنان سازمان برای یك هدف مشترک با همدیگر هماهنگ و همفکر شوند و با واقعبینی و بهدوراز هرگونه نظر شخصی در فعالیتهای خودتصمیمگیری و اقدام نمایند.
* بر اساس یافتههای پژوهش عامل چهارم ،مدلهای ذهنی نامیده شده است ،این مؤلفه نیز از بار عاملی کمتری از سه عامل قبلی برخوردار
است و در جهت اصالح و بهبود آن پیشنهاد میگردد:
مسئوالن شرایطی را فراهم سازند تا اعضای سازمان در راستای وظایف شغلی و اهداف سازمانی افکار ،نظرات ،انتقادات و پیشنهادهای خود را
آزادانه و بهراحتی بیان نمایند تا ارائه ایدههای نو ،ابتکارات و خالقیت در همه سطوح سازمان ترویج گردد.
* تحلیل عاملی مؤلفهها نشان داده است که یادگیری تیمی بهعنوان عامل پنجم دارای کمترین بار عاملی میباشد؛ که در جهت اصالح ،بهبود و
تقویت این مؤلفه پیشنهاد میگردد:
مدیران سازمان با بهرهگیری از مدیریت مشارکتی شرایطی را فراهم سازند تا اعضای سازمان بهطور گروهی در امور سازمانی فعالیت کنند و با
شرکت در جلسات و کارگاههای آموزشی با گفتگو و تبادل اندیشه مشکالت پیشآمده را بهصورت گروهی و تیمی حل کنند و در جهت تحقق
اهداف سازمان اقدام نمایند.
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فوقلیسانس،تهران،دانشگاه آزاد اسالمی.
الوانی ،سید مهدی ،1386،مدیریت عمومی .تهران.نشر نی.
امیرخانی،امیرحسین"،1379،طراحی و تبیین الگوی بهکارگیری سازمانهای یادگیرنده در جهاد سازندگی"،رساله دکتری،دانشگاه
تهران.
ایران زاده،سلیمان،1380،جهانیشدن و تحوالت استراتژیك در مدیریت و سازمان ،تبریز،انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
ایرانزاده ،سلیمان،1384،موج چهارم(سازمان و مدیریت در هزاره جدید)،تبریز،انتشارات افق دانش.
ایران زاده،سلیمان،بابایی هروی،صادق،1389،رهبری در سازمانهای قرن بیست و یکم،تبریز،انتشارات افق دانش.
حافظ نیا،محمد رضا،1385،مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی،تهران،انتشارات سمت.
حیدری،رضوان و نجاری،رضا "،1391،طراحی ،تبیین و ارزیابی مدل سازمان یادگیرنده در شرکت مهندسی و توسعه نفت"،ماهنامه
اکتشاف و تولید ،شماره  90ص.27
خاکی،غالمرضا،1384،روش تحقیق با رویکردی به پایاننامه نویسی،تهران،نشر بازتاب.
خدیوی،اسد اله،ملکی،حمید،1393،مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته،کرج،انتشارات سرافراز.
رجببیگی،مجتبی و احمدی قبانکندی،احمد"،1386،بررسی چگونگی سازگاری نهاد جهاد سازندگی با رویکرد سازمانهای
یادگیرنده" ،مجموعه مقاالت اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی،تهران،نشر آموزش کشاورزی.
رضایی منش،بهروز و نوربخش،مهدی"،1385،عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده"،پایگاه مجالت تخصصی نور.
سنگه ،پیتر،رقص تغییر،1383،ترجمه علینقی مشایخی،حسین اکبری ،مسعود سلطانی ،تهران،مرکز پژوهش صنعتی آریانا.
سنگه ،پیتر،1394پنجمین فرمان(خلق سازمان یادگیرنده)،ترجمه حافظ کمال هدایت ،محمد روشن ،تهران،انتشارات سازمان
مدیریت صنعتی.
شفاعی،رضا"،1380،موانع ایجاد سازمان یادگیرنده در ایران" ،پایاننامه کارشناسی ارشد،تهران،دانشگاه تربیت مدرس.
شیخ احمدی،شوان"،1393،بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده در شرکت توزیع نیروی برق استان
کردستان"،سنندج،دانشگاه آزاد اسالمی.
عامری شهرابی،محسن"،1394،بررسی وضعیت دانشگاه صنایع و معادن ایران بر اساس شاخصهای سازمانهای
یادگیرنده"،ابهر،دانشگاه آزاد اسالمی.
فقهی فرهمند ،ناصر ،1387 ،تدوین برنامه استراتژیك سازمان ،تبریز،انتشارات فروزش.
فقهی فرهمند،ناصر،1390،مدیریت پویای سازمان،تبریز،انتشارات فروزش.
قربانی زاده،وجه اهلل و مشبکی،اصغر"،1384،طراحی الگویی برای تعیین سطح یادگیرندگی سازمانها در شرکتهای قطعهسازی
خودرو"،تهران،دانشگاه تربیت مدرس.
منتظرالفرج،راضیه"،1390،الگوی استقرار سازمان یادگیرنده برای بیمارستانهای عمومی ایران" ،ویژهنامه مدیریت خدمات بهداشتی
درمانی ،دوره هشتم ،شماره .8
نجف بیگی،رضا و درودی،هما"،1388،ارائه الگوی سازمان یادگیرنده در سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران" ،مجله مدیریت
فرهنگی،سال سوم،شماره ششم.
نژاد ایرانی،فرهاد،1381،مدیریت خالقیت و نوآوری در سازمانها،ارومیه،نشر پیك سبحان.
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 درمان و، نشر معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت،سازمان های یادگیرنده،1389، ملیکه، محمود و بهشتی فر، نکوئی مقدم.آموزش پزشکی
.مرکز اطالعات و مدارک علمی کشاورزی،تهران، نقشه جامع علمی بخش کشاورزی،1391، وزارت جهاد کشاورزی:منابع التین
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