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ابی های یادگیرنده و ارزیطراحی و تبیین الگویی برای سازمان

 کاربست آن در مراکز آموزش عالی

 3ابراهیم مزاری، 4*کبری خباره، 1ثانی فاطمه نارنجی، 2خدایار ابیلی

 27/62/27تاریخ پذیرش:  27/62/79تاریخ دریافت: 

 چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارائۀ الگوی معادالت ساختاری سازمان یادگیرنده و بررسی میزان کاربست آن در 

ی معادالت گویابهمبستگی و روش تحلیل از نوع ال -است. روش پژوهش توصیفی دانشگاه تهران انجام شده

. حجم نمونه با بوده استنفر  2936جامعۀ آماری کارکنان دانشگاه تهران و به تعداد  .بوده استساختاری 

نفر انتخاب شد. برای  223، گیری تصادفی سادهکران و روش نمونهگیری کواستفاده از فرمول نمونه

( α=72/6) ( با پایایی2776) مبتنی بر الگوی پیتر سنگه ۀپژوهشگر ساخت نامهها از پرسشگردآوری داده

از روش ، هامنظور تحلیل دادهنامه نیز بررسی و تأیید گردید. بهاستفاده شد. روایی محتوا و سازه این پرسش

نتایج  .شده است استفادهای نمونهو تی تک اسمیرنف-کولموگروفآزمون ، یابی معادالت ساختاریالگو

، ساس. بر این ابوده استها برخوردار الگوی سازمان یادگیرنده از برازش نسبتاً خوبی با داده ،نشان دادند

. رویکرد بوده است تأثیرگذار( γ=22/6) مند( و رویکرد نظامγ=22/6) فردی بر الگوهای ذهنی هایقابلیت

ه و بینش مشترک نیز بر بود تأثیرگذار( β=22/6) ( و یادگیری تیمیβ=22/6) مند نیز بر بینش مشترکنظام

و  الگوهای ذهنی بر بینش مشترک و یادگیری تیمی که( تأثیر داشته است. نهایتاً اینβ=29/6) یادگیری تیمی

اربست اَبعاد نتایج بررسی میزان ک، چنینهم. نداشته استفردی بر بینش مشترک تأثیر  هایقابلیتچنین هم

ز حدّ تر اپایین، سازمان یادگیرنده و اَبعاد آن در جامعۀ هدف سازمان یادگیرنده نیز نشان دادند کاربست

 اند.متوسّط بود و فقط الگوهای ذهنی در حدّ متوسّط بوده

  لیمراکز آموزش عا، ان یادگیرندهسازم، دانشگاه تهران، الگویابی معادالت ساختاری: كلیدی هایهواژ
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 مقدمه

 از جدیدی هایافق و شود نائل پیشرفت به بتواند سازمانی داشت که توان انتظارمی چگونه

 یوداد)بگیرد  یاد چیز جدیدی بخواهد کهاین بدون، بگشاید خود فراروی را کار و فعالیت

 هایشیوه تنها، هاآن افراد و هاسازمان، «یادگیری» حیاتی عنصر نبود در(. 2322، و همکاران

کنند. مراکز آموزش عالی نیز از این قاعده می تکرار، جدید هایبیان با حداکثر، را کهنه

ام حرکت ضروری است پیشگ، بلکه به سبب نقش و مأموریت کلیدی خود، نیستند مستثنا

 2باشند. سِنگه 2و خردمحور 3محوردانایی، 2یاددهنده، 2های یادگیرندهسازمان سویبه

زمان به سا شدنتبدیلها در جهت یادگیری از توسعۀ سازمان قابلیتبرای ایجاد ، (2776)

سازمان یادگیرنده کتب و مقاالت تجویزی  نظریۀ شدنمطرحپس از  .کندیادگیرنده دفاع می

؛ واتکینز و 2776 ،؛ سنگه2773، 2؛ گاروین2662، 9؛ رانگاراجان و همکاران2772، 0)آلبرت

چنین ( و هم2772، 22؛ کالین و ساندرز2772، 26؛ مارکوارت و رینولدز2773، 7مارسیک

، 22؛ هات و فرل2777، 23؛ بیرما و بردیش2779، 22مطالعات موردی کیفی متعدّدی )بندر

اند که بیشتر جنبۀ نظری داشته و انجام شده بارهدراین، (2770، 22؛ ویشارت و همکاران2779

 .شترندیبنیازمند بررسی  هاآنهای کاربردی جنبه
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های ها به سازماندانشگاه شدنتبدیل( از 2666) 2آوبری و آوبری، بار اولینبرای 

یادگیرنده صحبت کردند. آنان اعتقاد داشتند که نیاز به بپرداختن به توانمندی و تعهد 

ن طلبد که همۀ ایمیدانشگاه به سازمان یادگیرنده را  شدنتبدیل، تیریمدکارکنان و 

 .داشته استهای علمی بیشتر جنبۀ نظری تالش

عطافر و ) ها و مراکز آموزش عالیهای تجربی که در دانشگاهپژوهش، از طرف دیگر 

( و سایر 2372، ؛ یزدانی و همکاران2327، زاده و سلطانی؛ تقی2322، بهرامی سامانی

هر یک به بررسی وضعیت و میزان ، ه است( انجام شد2662، 2ها )نایهان و همکارانسازمان

رسی بر، روازایناند. سازمان یادگیرنده پرداخته هایمؤلفهها از اَبعاد و استفاده این سازمان

از ها و مراکز آموزش عالی نیدر دانشگاه همآن، ها بر یکدیگرروابط علّی و تأثیر این مؤلفه

زمان غیردانشگاهی در پژوهش خود بر ( در یک سا2662) 3است و فقط آندرز اورتن بالد

قطۀ عطف ن، روازاینتلفیق و درک و روابط بین اَبعاد سازمان یادگیرنده تأکید نموده است. 

تالش برای یافتن روابط علّی اَبعاد سازمان یادگیرنده و تبیین الگویی تلفیقی ، پژوهش حاضر

 تهران است. در دانشگاهسازمان یادگیرنده  هایمؤلفهاز اَبعاد و ، ایو نه جزیره

 در ادامه بیان شده است: مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

. پایهمطرح شدند میالدی نود دهۀ شروع با که هستند ایپدیده یادگیرنده هایسازمان

 که هستند 2آرجیریس کریس و 2شون دانلد، یادگیرنده هایسازمان بَحث قدمپیش گذاران

 0سنگه نام به دیگری نظرصاحب، آن دنبالپرداختند. به موضوع طرح این به 2726دهۀ  در

 ترکاربردی و شدن ترروشن برای، و آرجیریس شون اتیاز نظر پیگیری به، 2776 سال در

 خود هاسازمان کهآن برای .نمود ارائه، هاسازمان این مورد در را ایتازه اصول، آن کردن

 و به خارج ایپو ریغ هایاز قالب را ودخ بایستی، حفظ کنند پرتالطم محیط این را در

 متغیر دنیای که با معنا این گیرند. بهمی یاد هاسازمان شوند. همۀ متحوّل یادگیرنده سازمان

                                                           

1. Awbrey and Awbrey 

2. Nyhan et al. 

3. Anders Ortenblad 
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5. Argiris 

6. Senge 
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 نیترمهمگیرند. می یاد تراثربخش و ترسریع هاسازمان برخی آیند. امامی کنار خود پیرامون

 (.2327، سالجقه و ناظری (نکنیم اجد روزمره کار از را که یادگیری است این نکته

 ایجاد برای الگویِ اساسی دو عموماً، یادگیرنده سازمان مفهوم، دانشگاهی مباحث در

 که اروپائی الگوِی و است سنگه پیتر تدوین و که ابداع آمریکائی الگوی دارند؛ وجود آن

 .آمده استدر نگارش، عرصه برجستۀ ین و مطرح پردازهینظر و نظرصاحب چندین توسّط

 گرفته الهام الگو دو این از ینوعبه، نیز یادگیرنده سازمان نظرانصاحب و اندیشمندان سایر

 سازمان ایجاد برای الگوهایی ارائۀ به، بعدازآن چند یا یک گسترش و بسط حدودی با تا و

( عنوان 2663) 2که اسکایرم و فارگو طورهمان(. 2663، 2کورس) اندپرداخته یادگیرنده

 هایظرفیتطور مداوم ها و فرآیندهایی است که بهسازمان یادگیرنده دارای نظام، اندنموده

( نیز 2669) 3کند. الندولی و گاسپمی تقویتخود و افرادش را برای تحقّق ِاهداف پایدار 

سازمان  های اعضایتنها از انگیزهسازمانی است که نه، اند که سازمان یادگیرندهتشریح نموده

 ،هایی را نیز برای تقویتها و روشبلکه راه، کندحمایت می خالقیتای یادگیری و بر

 دهد.میان اعضای سازمان ترویج می خالقیتسازی و انتقال یادگیری و متناسب

های های سازمانبررسی ویژگی»( در پژوهش خود با نام 2373ای و همکاران )خواجه

های مطلوب سازمان نشان دادند ویژگی «نیادگیرنده در دانشگاه علوم پزشکی زنجا

ری گروهی یادگی، انداز مشترکچشم، الگوی ذهنی، های فردییادگیرنده در اَبعاد شایستگی

 مند وجود ندارد.و تفکّر نظام

بر الگوی  تأثیرگذارو عوامل  هامؤلفهبررسی »( در پژوهش 2372یزدانی و همکاران )

سازمان  هایویژگی ازنظردانشگاه شیراز ، نشان دادند «سازمان یادگیرنده در دانشگاه شیراز

( در پژوهش 2372در سطحی باالتر از حدّ متوسّط قرار دارد. صفری و پذیرفته )، یادگیرنده

 دیریتمبررسی تأثیر »ای تحت عنوان خود با نگاهی انسانی به سازمان یادگیرنده در مقاله

شگاه نشان دادند که جذب و توسعۀ استعداد بر در دان «استعداد بر ایجاد سازمان یادگیرنده

                                                           

1.Cors 

2.Skyrme & Farago 

3.Landoli & Guiseppe 
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( در پژوهش خود تحت 2372. صفامنش و همکاران )بوده است تأثیرگذارسازمان یادگیرنده 

 ند کهنشان داد «سازمان یادگیرنده بر عملکرد کارآفرینانه کارکنان هایمؤلفهاثر »عنوان 

و  وده استبگین فرضی بیشتر معناداری از میان صورتبه تیمی و سازمانی، یادگیری فردی

مناسب این متغیّرها در جامعۀ هدف دارد. مصباح بابامیری و کهندل  وضعیتاین امر نشان از 

ارتباط سازمان یادگیرنده و اثربخشی در کارشناسان »( در پژوهش خود تحت عنوان 2372)

ر سطح ری داند که یادگیبه این نتیجه رسیده «تهران وپرورشآموزشادارات  یبدنتیترب

تیمی و سازمانی در حدّ متوسّط است و بین اَبعاد سازمان یادگیرنده و اثربخشی رابطه ، فردی

 برقرار است.

 یادگیری بررسی»عنوان  تحت ایمقاله اسکات در جان و سان پیتر، (2663) سال در

 موجود میان شکاف دالیل «یادگیری سیکل»بر  با تأکید «یادگیرنده سازمان و سازمانی

 سطوح تمام در یادگیری انتقال موانع وجود را یادگیرنده سازمان و سازمانی یادگیری

 میان ارتباط وجود عدم چنینهم و سازمانی( بین و سازمانی، تیمی، سازمان )فردی

 ایمقاله در، (2662همکاران )اند. نایهان و نموده عنوان، سازمان در یادگیری فرآیندهای

 کار محل یادگیری بر دیتأک با «یادگیرنده سازمان مورد وپایی درار دیدگاهی»عنوان  تحت

اند. آندرز پرداخته هادیدگاه اروپایی اساس بر هاسازمان این بررسی به، مستمر یادگیری و

 سمت یادگیرنده به سازمان»عنوان  تحت ایمقاله در، 2662سال  در نیز، (2662بالد ) اورتن

، تجربی ایمطالعه اساس بر، حین کار یادگیری و یادگیری بر دیتأکبا  «منسجم الگویی یک

 بحث، مقاله این در .است یادگیرنده پرداخته هایسازمان برای، منسجم مدلی ارائه به

و  دید هم از جدا صورتبه تواننمی را یادگیرنده هایسازمان اَبعاد و هاجنبه که شودمی

 اَبعاد این نمایند. ایجاد را صحیح رندهیادگی مانساز یک تا شوند تلفیق هم با باید بُعد چهار

 ایجاد یادگیری( و فضای) جوّ توسعه، یادگیری سازمانی، کار در از: یادگیری اندعبارت

 این همه که نامید یادگیرنده توانمی را هاییسازمان یادگیری؛ فقط ساختارهای نمودن

 کار را به اَبعاد این از یکی فقط که یهایسازمان و باشند گرفته کار به هم با را بُعد چهار

 نامید.« ناقص یادگیرنده هایسازمان»باید  را اندگرفته
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تعیین سازمان یادگیرنده در »( در پژوهش خود تحت عنوان 2622) 2ملیک و همکاران

های آزادی بیان ایده، روانی امنیت ازجملهاَبعادی ، «آموزشی مؤسساتآموزش عالی و 

اَبعاد  نعنوابهانتقال اطاّلعات و رهبری را ، آموزش و یادگیری، تحلیل، تجربه کردن، جدید

پژوهش  یک انجام با ( نیز2662) 2وادل و اند. پاورسازمان یادگیرنده مورد تحلیل قرار داده

 روابط بررسی به، استرالیایی سازمان دویست از متشکّل، تصادفی اینمونه گرفتن با میدانی

، عملکرد معیار سه از استفاده با، یادگیرنده هایو سازمان ودگردانخ کاری هایتیم میان

 مطالعه این آنان در اند.پرداخته، مشتری رضایت و مالی عملکرد، دانش عملکرد شامل

 نقش، شده استفاده معیار سه نمودن قوی در یادگیرنده هایسازمان مفهوم که دریافتند

 کند.می بازی را متوسّطی

نشان از اهمیّت و پرداختن به سازمان یادگیرنده ، ری و پیشینۀ پژوهشبررسی مبانی نظ

ت آمده فراهم نموده اس به دستهای تری از این مفهوم و نتایج پژوهشداشته و تصویر روشن

 تری به مسئلۀ جامعۀ پژوهش بپردازد.آگاهانه صورتبهتا پژوهش حاضر 

و بنیادین سازمان یادگیرنده در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است که الگوی اصلی 

توان قرار گیرند تا ب موردبررسیآن  هایمؤلفهمابین اَبعاد و روابط فی مدّ نظر قرار گیرد و

نظامی تلفیقی از اَبعاد سازمان یادگیرنده و چگونگی ارتباط بین اعضا سخن به میان آورد و 

یاد کرده است را تصریح پنجمین مؤلفه  عنوانبه( از آن 2776مندی که سنگه )نگاه نظام

( استفاده شده است که در 2776) از الگوی سازمان یادگیرنده پیتر سنگه، اساس بر این نمود.

، 3فردی قابلیتاز:  اندعبارت پنج قاعده دارد. این وجود کلیمؤلفۀ  یا و قاعده پنج آن

شخصی یا  هایقابلیت. 9مندرویکرد نظام، 0تیمی یادگیری، 2بینش مشترک، 2ذهنی هایالگو

 تررا روشن خود شخصی هایدیدگاه مستمر صورتبه فرد که نظامی از عبارت استفردی 

                                                           

1.Malik et al. 

2. Power & Waddell 

3. Personal Mastery 

4. Mental Model 

5. Shared Vision 

6. Team Learning 

7. System Approach 
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 گسترش را خود بردباری و صبر، کندمی متمرکز را خود توان و انرژی، نمایدمی ترعمیق و

 بسیار شمار امّا .کندغرضانه داوری میبی و منصفانه را واقعیات کهآن و باالخره دهدمی

نمایند. می تشویق، خود درون در خصائص این به رشد را خود کارکنان، مؤسسات از یکم

 شخصی هایتوسعۀ توانایی رشد و جهت در بالغ هایانسان از کمی تعداد، این بر عالوه

 و تصاویر حتّی یا و عمیق بسیار هایذهنی: انگاشت هایکنند. الگومی حرکت، خود

 از بسیاری گذارند.می اثر آن مقابل در ما عمل نحوۀ و دنیا زا ما بر فهم که هستند اَشکالی

 آگاهی گذارندمی ما عملکرد بر هاآن که و اثری خود ذهنی هایالگو به نسبت ما، مواقع

 از بینش اشتراکی و تصویر یک ایجاد ظرفیت از عبارت است مشترک نداریم. بینش کامل

 از ایدرجه به که برد نام را سازمانی توانمی سختیهستیم. به آن دنبال به که ایآینده

 سطح در عمیقاً که باشد بینشی و هاشارز، اهداف دارای کهآن بدون باشد رسیده موفقیت

 فرآیندی از است عبارت تیمی (. یادگیری2326، باشند )سنگه/هدایت شده پذیرفته مؤسسه

 که باشد یزیچ آن حاصله ایجنت که ایگونهبه یابدمی توسعه تیم اعضای ظرفیت آن طی که

 اعدهق همانا آن و است استوار قاعده یک بر یادگیری این. اندبوده آن طالب واقعاً همه اعضا

 قاعده پنجمین عنوانبه مند(. رویکرد نظام2322، اخوان و جعفریاست ) مشترک بینش

 هماهنگ ختاریسا در را هاآن و نمایدمی تلفیق را سایر قواعد چراکهاست.  شده معرّفی

 (.2326، کند )سنگه/هدایتمی ادغام عملی و نظری مبانی از
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 . الگوی مفهومی پژوهش1 شکل

 از قرار زیراست: سؤاالت پژوهش

 ها برخوردار است؟آیا الگوی سازمان یادگیرنده از برازش خوبی با داده

  ؟رگذارندیتأثمند و بینش مشترک رویکرد نظام، فردی بر الگوهای ذهنی هایقابلیتآیا 

  ؟تأثیرگذارندآیا الگوهای ذهنی بر بینش مشترک و یادگیری تیمی 

 است؟ تأثیرگذارمند بر بینش مشترک و یادگیری تیمی آیا رویکرد نظام 

  است؟ تأثیرگذارآیا بینش مشترک بر یادگیری تیمی 

 میزان کاربست هر یک از اَبعاد سازمان یادگیرنده در دانشگاه تهران چگونه است؟

 روش 

یابی معادالت از نوع الگو، همبستگی و روش تحلیل -روش پژوهش حاضر توصیفی

ملل و الهای بینمنهای پردیس) جامعۀ آماری شامل کارکنان دانشگاه تهران ساختاری است.

ی گیرکه برای انتخاب نمونۀ آماری از روش نمونه استنفر  2936 بربالغ، پردیس کشاورزی(

 الگوهای ذهنی

 بینش مشترک

 یادگیری تیمی

رویکرد 

 مندنظام

 قابلیت فردی
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 بر ایند. استفاده ش کوکرانگیری برای تعیین حجم نمونه از فرمول نمونهتصادفی ساده و 

 نفر محاسبه شد. 223حجم نمونه ، اساس

( 2776) که بر اساس الگوی پیتر سنگه گر ساختهپژوهشنامۀ پژوهش حاضر از پرسش در

گیرنده دنامه پنج بُعد یا قاعده را در سازمان یااستفاده گردیده است. این پرسش، تدوین شده

آمد.  به دست( α=72/6) نامهپرسش کرونباخدهد. ضریب آلفای مورد آزمون قرار می

بینش ، (22/6) الگوهای ذهنی، (20/6) فردی یهاتیقابل هایمؤلفهچنین ضریب آلفای هم

آمده است.  به دست (76/6) مندرویکرد نظام و، (22/6) ( یادگیری تیمی72/6) مشترک

 از تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از، عالوه بر تحلیل محتوا، ارجهت بررسی روایی ابز

، (70/6=GFI)، (χ2/df=20/2)های برازش افزار لیزرل استفاده شد که بررسی شاخصنرم

(602/6=RMSEA) ،(77/6=NFI) ،(77=NNFI) ،(77=IFI) ( 72/6و=RFI) ، تحلیل

وده بار پژوهش از روایی سازه برخوردار توان گفت ابزعاملی را مورد تأیید قرارداد. لذا می

 .است

 هایافته

با تمرکز بر سؤاالت پژوهش بیان شده است: قبل از بررسی ، های حاصل از پژوهشیافته

طح نتایج بررسی س، نتایج توصیفی بیان شده است: در پژوهش حاضر، سؤاالت پژوهش

درصد(  2/32) نفر 32، دیپلمفوقدرصد(  2/0نفر ) 0دهندگان نشان داد تحصیالت پاسخ

باشند. سایر افراد سطح تحصیالت خود درصد( ارشد و باالتر می 0/29) نفر 27، کارشناس

، درصد 9/26، اند. بررسی سِمَت حاکی از این بود که کارشناسان آموزشنکرده مشخصرا 

 و نهایتاً معاونین و رؤسای ادارات 2/23کارشناسان اداری ، درصد 2/22کارکنان پژوهش 

 اند.درصد از نمونۀ آماری را به خود اختصاص داده 3/7

( نشان داد 227/6( و سطح معناداری )622/2) با مقدار اسمیرنف کولموگروفآزمون 

 اسیقممتغیّر سازمان یادگیرنده از توزیع نرمالی برخوردار است و با فرض قرار داشتن متغیّر در 

 یل به کاربرد.توان آمار پارامتریک را جهت تحلای میفاصله
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ها سؤال اول پژوهش این بود که آیا الگوی سازمان یادگیرنده از برازش خوبی با داده

گویی به این سؤال از روش الگویابی معادالت ساختاری استفاده برخوردار است؟ جهت پاسخ

های بررسی شاخص، (. پس از حذف خطاهای کوواریانس2نمودار ، 2)جدول  شده است.

، (GFI) شاخص نیکویی برازش، (df)2χ/آزادیند نسبت مجذور خی به درجۀ برازندگی مان

، RMSEA)) جذر میانگین مجذورات خطای تقریب، (IFI) شاخص برازندگی افزایشی

( نشان AGFI) ( و شاخص نیکویی برازندگی تطبیقیNFI) شاخص برازندگی هنجار شده

 (.2 و نمودار 2جدول ) ردار استها برخوبا داده، دادند که الگو از برازش نسبتاً خوبی

 های برازش الگوی سازمان یادگیرنده. شاخص2 جدول

 χ2/df SRMR AGFI GFI RMSEA NFI NNFI IFI شاخص برازندگی

 1 - 0 0/9< 0/9< 0/08> 0/9< 0/9< 0/05< 3 -1 دامنه پذیرش
 77/6 79/6 72/6 620/6 77/6 73/6 622/6 20/2 مقدار محاسبه شده

 

 ضرایب مسیر() یابی معادالت ساختاری سازمان یادگیرنده. الگو1 نمودار

 الگوهای ذهنی

 بینش مشترک

 یادگیری تیمی

رویکرد 

 مندنظام

 قابلیت فردی
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( استفاده شد. t-value) tجهت بررسی معنادار بودن روابط بین متغیّرها از آمارۀ آزمون 

 t-valueحاصله با آزمون  ریاگر مقاد، بررسی شده 62/6 معناداری در سطح خطای ازآنجاکه

محاسبه شده میان  tنادار نیست. مقدار آزمون رابطه مع، تر محاسبه شودکوچک ± 70/2 از

 آمده است. 2اَبعاد مختلف الگو در نمودار 

 

 ضرایب معناداری() . الگویابی معادالت ساختاری سازمان یادگیرنده2 نمودار

 یلکتوان به سؤاالت جزئی مربوط به سؤال بر اساس نتایج حاصل از الگویابی فوق می

و ، (γ=22/6) قابلیت فردی با مقدار ضریب مسیر، ان دادیک پژوهش پاسخ داد. نتایج نش

( بر 02/7) یتو مقدار ، (γ=22/6) ( بر الگوی ذهنی و با مقدار ضریب مسیر70/3) مقدار تی

الگوهای  شدنساختهفردی است که سبب  تیقابلبوده است.  تأثیرگذارمند رویکرد نظام

ی که دارد الگوی ذهنی خود را توسعه فرد هایقابلیت بر اساسگردد و هر فردی ذهنی می

 فردی افراد باشد. قابلیتتواند متأثّر از مند نیز میرویکرد نظام، دهد. از طرفیمی

الگوهای 

 ذهنی

 بینش مشترک

 یادگیری تیمی

رویکرد 

 مندنظام

 قابلیت فردی
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بر بینش ، (20/2) یتو مقدار ، (β=22/6) مند نیز با مقدار ضریب مسیررویکرد نظام

بوده است. ن تأثیرگذاربوده است اما الگوی ذهنی بر بینش مشترک  رگذاریتأثمشترک 

مشترک را متأثّر  ینشیبتوانند مند دارند میافراد رویکردی نظام کهیهنگام، گریدعبارتبه

 خواهد شد. جانبههمهو  کلیمند سبب درکی رویکرد نظام چراکهسازند 

بر یادگیری ، (27/9) یتو مقدار ، (β=22/6) مند نیز با مقدار ضریب مسیررویکرد نظام 

وده است. رویکرد نب تأثیرگذارده است اما الگوی ذهنی بر یادگیری تیمی بو تأثیرگذارتیمی 

بر  ،مند توانسته است فضایی یادگیری تیمی ایجاد کند و ممکن است الگوهای ذهنینظام

های رود که الگوهای ذهنی بیشتر بر یادگیرییادگیری تیمی متمرکز نبوده و این احتمال می

 فردی تأکید داشته است

و مقدار ، (β=29/6) اینکه بینش مشترک بر یادگیری تیمی با مقدار ضریب مسیرنهایتاً 

بوده است. بینش مشترک سبب یادگیری تیمی خواهد شد تا آن بینش  تأثیرگذار، (26/2) یت

بینش مشترک محتوا و اهداف مشترکی برای یادگیری ، دیگرعبارتبهمشترک محقّق شود. 

 ایجاد خواهد نمود.

 توان نتایج بررسی سؤال یک پژوهش را در جدول زیر خالصه نمود:ه میطور خالصبه 

 . مسیرهای بررسی شده در الگو3 جدول

 وضعیت ضریب مسیر آماره آزمون مسیر

 تأیید 22/6 70/3 الگوهای ذهنی   فردی هایقابلیت

  فردی هایقابلیت
 

 تأیید 22/6 02/7 مندرویکرد نظام

  فردی هایقابلیت
 

 رد 69/6 60/2 بینش مشترک

  مندرویکرد نظام
 

 تأیید 22/6 20/2 بینش مشترک

  مندرویکرد نظام
 

 تأیید 22/6 27/9 یادگیری تیمی

 الگوهای ذهنی
 

 رد 69/6- 29/2- بینش مشترک

 الگوهای ذهنی
 

 رد 26/6 70/2 یادگیری تیمی

 بینش مشترک
 

 تأیید 29/6 26/2 یادگیری تیمی

ای با هنموناَبعاد آن از آزمون تی تک زمان یادگیرنده ومیزان کاربست سا جهت بررسی

 عنوانبه 3عدد ، باشندمی 2تا  2نمرات حاصله بین  ازآنجاکهاستفاده شد.  3ارزش آزمون 
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که در جدول  طورهماناستفاده شده است.  وضعیتها( جهت تعیین درصد نمره 26میانه )

وسّط تر از حدّ متپایین، و تمامی اَبعاد آن میزان کاربست سازمان یادگیرنده، زیر آمده است

 بوده و فقط الگوهای ذهنی در حدّ متوسّط بوده است.

 (3 با ارزش آزمون) فردی هایقابلیتتک گروهی  . نتایج آزمون تی4جدول 

 اهتفاوت میانگین سطح معناداری آزادی ۀدرج تی مقدار میانگین متغیّرها

 -30/6 662/6 222 -906/9 03/2 فردی قابلیت

 -62/6 932/6 222 -322/6 72/2 الگوی ذهنی

 -02/6 622/6 222 -222/2 32/2 مندرویکرد نظام

 -62/6 662/6 222 -223/26 72/2 بینش مشترک

 -37/6 662/6 222 -022/22 06/2 یادگیری تیمی

 -27/6 662/6 222 -922/26 96/2 سازمان یادگیرنده

 گیریبحث و نتیجه

ا هدف تبیین روابط بین اَبعاد سازمان یادگیرنده و بررسی میزان کاربست این پژوهش حاضر ب

اَبعاد سازمان یادگیرنده ، های مشابهاَبعاد در دانشگاه تهران انجام شده است. در پژوهش

أخّر های اندکی به بررسی ارتباط و تقدّم و تقرار گرفته است امّا تاکنون پژوهش موردبررسی

اند که در پژوهش حاضر سعی شده است سازمان یادگیرنده پرداخته یهامؤلفهاَبعاد و 

زمون گردد. تبیین و سپس بررسی و آ، ارتباطات بین پنج بُعد سازمان یادگیرنده پیتر سنگه

میزان کاربست هر یک از این اَبعاد در دانشگاه تهران نیز بررسی شده است که ، عالوه بر این

صفامنش ، (2372) های صفری زاده و پذیرفتهحاضر با یافتهها و ضرورت انجام پژوهش یافته

، (2373) ای و همکارانخواجه، (2372) مصباح بابامیری و کهندل، (2372) و همکاران

تایهان و ، (2663) سان و اسکات، (2662) فارستون و الروی، (2372) یزدانی و همکاران

راستا هم، (2662) ( و پاور و وادل2662) ماوین و کاوالری، (2662) بالد، (2662) همکاران

باشند. نتایج پژوهش حاضر نشان دادند تعدادی از اَبعاد سازمان یادگیرنده بر و مرتبط می

ردی بر اساس ف هایقابلیتبوده و تعدادی نیز اثرشان تأیید نگردید.  تأثیرگذاریکدیگر 

، است. بر این اساس بوده تأثیرگذارمند پژوهش حاضر بر الگوهای ذهنی و رویکرد نظام



 

38 

 

 

 69 ، تابستان21شماره ، سومسال  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

ل افرادی است که در بدنۀ سازمان مشغو، مبنا و اساس ایجاد سازمان یادگیرنده، توان گفتمی

 شخصی یا هایقابلیت( نیز تأکید نموده است 2776) که پیتر سنگه طورهمان، به کار هستند

تر نهای شخصی خود را روشدیدگاه مستمر صورتبهاز نظامی که فرد  عبارت استفردی 

 صبر و بردباری خود را گسترش، کندانرژی و توان خود را متمرکز می، نمایدتر میو عمیق

از  . امّا شمار بسیار کمیابدییدرمغرضانه را منصفانه و بی اتیواقعکه دهد و باالخره آنمی

بر  نمایند. افزونتشویق می، کارکنان خود را به رشد این خصائص در درون خود، مؤسسات

کت حر، های شخصی خودهای بالغ در جهت رشد و توسعۀ تواناییتعداد کمی از انسان، نای

توجّه به این نکته کلیدی که سازمان یادگیرنده از مسیر کارکنان و افرادی ، روازاینکنند. می

ن سازمانی سوی چنییک ضرورت بنیادین برای حرکت به، گذردطلب مییادگیرنده و دانایی

 خواهد بود.

پایدار  ،توانند الگوهای ذهنی عمیقمی، هستند هایقابلیتکه افراد دارای چنین نگامیه

ها و الگوهای ذهنی هر وارهاندوزی ایجاد نمایند. به یقین طرحو مبتنی بر خردورزی و دانش

 هایلیتقابشناسی وی است و افرادی که دارای بینی و معرفتکنندۀ جهانمنعکس، انسانی

 ترزدیکنیافته و به حقیقت این دو مهمّ در آنان توسعه، به احتمال زیادی، هستند فردی باالیی

اشراف  های ذهنی خود نیزبر الگو، باالیی هستند هایقابلیتافرادی که دارای ، است. از طرفی

ری هستند تعمداً به دنبال یادگی، با فراشناخت نسبت به شناخت خود، دیگرعبارتبهداشته و 

و  هاقابلیتمند نیز حاصل گردد. رویکرد نظامبرای آنان یک ارزش تلقّی می و این امر

های فرد چه در اَبعاد ذهنی و چه در اَبعاد عملی و عینی است که در پژوهش حاضر توانمندی

 بر این امر صحّه گذاشته شده است.

مند بر امظتوان به این نکته اشاره کرد که رویکرد نهای پژوهش حاضر میاز دیگر یافته

ند سازمان و توانکسانی که می، دیگرعبارتبهبینش مشترک افراد تأثیر گذاشته است. 

طعاً به دنبال ق، را درک کنند تیّکلببیند و ارتباط بین اجزای این  تیّکلخودشان را در یک 

ه نگاه معتقد به این مسئله هستند ک چراکه، آن خواهند بود تقویتیافتن بینشی مشترک و 

مند آنان نیست و الزم است که بینشی مشترک اتّخاذ گردد. سو با رویکرد نظامای همیرهجز

توان سازمانی را نام برد می یسختبه، ( عنوان نموده است2326که سنگه/هدایت ) طورهمان
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اشد هایی ببینش ها وشارز، که دارای اهدافرسیده باشد بدون آن تیموفقای از که به درجه

 پذیرفته شده باشند. مؤسسهدر سطح  که عمیقاً

بوده  یرگذارتأثبر یادگیری تیمی نیز ، مند و بینش مشترکرویکرد نظام، عالوه بر این

یری فردی یادگ، مند و مبتنی بر یک بینش مشترکدر رویکرد نظام، دیگرعبارتبهاست. 

ادگیری انتقال آن یفردی یادگیری دارد برای استفاده و  صورتبهمعنا ندارد. اگر کسی نیز 

ریف کند که یادگیری یک فرآیند تیمی تعمند ایجاب میرویکرد نظام، روازاینبه تیم است. 

یادگیری تیمی عبارت ، اند( نیز تشریح نموده2322) که اخوان و جعفری طورهمانشود. 

له ایج حاصکه نت ایگونهبهیابد می اعضای تیم توسعه ظرفیتاست از فرایندی که طی آن 

 وضعیتاند. در پژوهش حاضر نتایج بررسی آن چیزی باشد که همه اعضا واقعاً طالب آن بوده

ه این داشته است ک هاآنتر از حدّ متوسّط بودن سازمان یادگیرنده و اَبعاد آن نشان از پایین

رود دانشگاه تهران امر گویای کاربست ضعیف این اَبعاد در جامعۀ هدف دارد و انتظار می

سوی یک سازمان به ازپیشبیش، پژوهشی و خدماتی، یک سازمان آموزشی عنوانبه

 محور حرکت نماید.یادگیرنده و دانایی

با توجّه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادهایی عملی و کاربردی برای جامعۀ هدف به شرح 

که به گیرند بلدر خدمت ارتقای اَبعاد سازمان یادگیرنده قرار  تنهانهگردد تا زیر ارائه می

 قرار گیرند. موردتوجه، روابط بین این اَبعاد نیز در مقام عمل یفن شکلی علمی و

ین اثر چنتر از حدّ متوسّط بوده است و همپایین، فردی هایقابلیتکه با توجّه به این

رای اقدام ب هرگونه، روازاینگذارند مند میشگرفی که بر الگوهای ذهنی و رویکرد نظام

در  بنیادین یسازنهیزمخود منجر به بسترسازی و ، ای عامل انسانی در سازمانوسعهخودت

 سازمان یادگیرنده خواهد شد. سویبهحرکت 

 چراکهرود شمار میهای مهمّ بهمقوله ازجملهنیز ، منددر پژوهش حاضر رویکرد نظام

مند خود رد نظامکباشد. روی تأثیرگذارتوانسته است بر بینش مشترک و بر یادگیری تیمی 

راحتی در افراد ایجاد نخواهد شد. چنین توانمندی نیازمند یک مهارت و توانمندی است و به
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جانبه گرا و همهبه توجّه خود فرد و مسئولین آموزش آن سازمان را در ایجاد نگاه کل

 طلبد.می

ان در به کارکن ییار، روازاین، اندالگوهای ذهنی نیز از اَبعاد کلیدی سازمان یادگیرنده

تعهّد مدیران ، روندههای سالم و سازنده با ایجاد جوّ و فرهنگ سالم و پیشوارهایجاد طرح

الگوهای ذهنی بهتری را به ارمغان ، ارشد و میانی و رفتار و روابط انسانی در محیط کار

 خواهند آورد.

کند و متمرکز می ای راهای جزیرهانداز مشترک است که تالشبینش یا چشم، از طرفی 

پیشنهادهای کلیدی  ازجملهدهد و اساساً در خدمت یادگیری تیمی است. جهت می هاآنبه 

 انداز دانشگاه وتسرّی و کاربردی کردن مفاهیم و مضامین مأموریت و چشم، این پژوهش

های شود که مجموعۀ ارگانمأموریت افراد و واحدهاست. این امر سبب می، تبع آنبه

الش ببیند و در تحقّق آن ت یمشخصتلفیقی و در مسیر اهداف  تیّکله خود را یک دانشگا

 کنند.

یری یادگ، و بررسی قرار گرفته است موردبحثای که در پژوهش حاضر آخرین مؤلفه

اساساً  کند وسازمان را درگیر در یادگیری می تیمی است. یادگیری تیمی است که بدنۀ

یری که یادگ، نه یادگیری فردی همآنگیری بنا شده است و سازمان یادگیرنده بر محور یاد

اری آن تیمی باشد و بتواند به انباشت سرمایۀ انسانی در افراد ی مالکیت، در تیم اتّفاق بیفتد

واحدها و اجتماعات سازمانی ، هاهای یادگیری در سطح تیمایجاد فرصت روازاینکند. 

 شود.توصیه می

های خشتوان برخی از بادگیرنده یک کلیّت تلفیقی است و نمیکه سازمان ینهایتاً این

ین پیوند درست و کلیدی در ب، روازاین، قرار داد و نسبت به بقیّه غافل ماند موردتوجهآن را 

به  سوی آن پیشنهادی ضروریسازی و حرکت بهپیاده، اَبعاد سازمان یادگیرنده برای طرّاحی

 ،سازی سازمان یادگیرندهی و جامع در طرّاحی و پیادهرسد که باید نگاهی تلفیقنظر می

 قرار گیرد. موردتوجه
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