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انـرژي  (سـازمان یاددهنـده   هـاي  مؤلفـه هدف از پژوهش حاضر تحلیل رگرسیونی رابطـه بـین   

بـا سـازمان   ) ريگیـ تصـمیم هـا، دیـدگاه قابـل یـاددهی و قاطعیـت در      هیجانی، ایده ها، ارزش

سـازمان یادگیرنـده    بینیپیشهاي سازمان یاددهنده در مؤلفهیادگیرنده و تعیین سهم هر یک از 

نفـر از   135و از نـوع همبسـتگی،  تعـداد    با انجام پژوهشی توصـیفی  به همین منظور. کل بود

بـه  ) ممتناسب بـا حجـ  ( اي طبقه گیرينمونهارومیه به روش  هايدانشگاهاعضاي هیئت علمی 

و یاددهنده ) سؤال23(سازمان یادگیرنده هاي مؤلفههاي عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه

نتایج تحلیل ماتریس همبستگی پیرسون نشان داد کـه تمـامی   . برروي آنها اجرا شد) سؤال74(

تـایج  ن. داري با سـازمان یادگیرنـده کلـی دارنـد    سازمان یاددهنده رابطه مثبت و معنیهاي مؤلفه

و دیدگاه قابـل   گیريتصمیمقاطعیت در هاي مؤلفهتحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که 
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مقدمه

ـ   هـاي محیطـی و نیـز الزامـات رقـابتی عصـر       ت تغییـر و پویـایی  با توجه به عنصـر ثاب

مـاتین و ارتوگـوت  (اطالعات
1
کـه در جهـان متمـدن حاضـر وجـود دارد، اداره      ) 2010،

 هـا سـازمان امروزي امري بسیار پیچیده است و راه کارهایی کـه بـراي اداره    هايسازمان

ائو و همکـاران لی(کنونی قرن اقتصاد دانش محوررفت در میدر گذشته به کار 
2

،2010( 

براي مقابله با این موضوع در حوزه  بنابراین،. دیگر کارآمدي خود را از دست داده است

هـاي  الزمه اجراي چنـین اندیشـه  . جدي هستیمهاي نیز ما همیشه شاهد اندیشهمدیریت

هـاي  آموزشی تحوالت اساسی در شیوه هايسازمانبه خصوص هاسازماناین است که 

، و هاي سنتی خود به عمل آورند تا همواره آماده یـادگیري، یـاددهی  و آموزش مدیریتی

هـاي  در این میان یکی از اندیشه. براي سازگاري با تغییرات باشند پذیراي تفکرات نوین

بر یادگیري و سازگاري مداوم است سازمان یادگیرنده نام  تأکیدنوین مدیریتی که در آن 

.دارد

رندهسازمان یادگی« عبارت 
٣

براي اولین بار در کتاب تئوري رفتار سـازمانی تـالیف   »  

ریچارد کایرت و جیمز مارچ بـه کـار رفـت و از آن زمـان بـه بعـد ایـن مفهـوم در در         

در دو دهه اخیر به بـه طـور چشـمگیري گسـترش یافتـه       تحقیقات مختلف  مخصوصاً

دبرا(است
٤
در کـه  دهنـد میبت اساسی این نظریه را به پیتر سنگه نسواضعولی ) 2009،

آن را ارائـه  »عمل و هنر در سازمان یادگیرنده: پنجمین فرمان«با انتشار کتاب 1990سال 

بـراي  يو نوبـار  دیـ جد هـاي بـدنبال راه به هر حال این نظریـه  . و رسمیت بخشیدداده 

کـه   ی استیادگیرنده سازمان سازمان.استيو متحول امروز ریبه جهان متغ ییپاسخگو

دهنـد تـا بـه    هاي خود را به صورت مسـتمر گسـترش مـی   راد قابلیت و تواناییدر آن اف

یابنـد،  الگوهـاي جدیـد تفکـر رشـد مـی      هـا سازماندر این . نتایجی دلخواه دست یابند

گیرند که چگونه با یکـدیگر  و افراد فرا می شودمیجمعی و گروهی ترویج هاي اندیشه

که نـه تنهـا   کوشدمیرندهیادگیواقع سازمان در ).2006گه،؛ سن1990،گهسن(یاد بگیرند
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النــدول و (اعضــاي ســازمان بــراي یــادگیري و خالقیــت حمایــت کنــدهــاي از انگیــزه

گاسپ
١
ی را نیـز بـراي تقویـت، متناسـب سـازي و انتقـال       هایروشبلکه راه و ) 2007،

دان پاپسـکو (یادگیري و خالقیت میان اعضاي سازمان و در کل سازمان ترویج دهـد 
٢
و  

تئوري سازمان یادگیرنـده را مسـاوي بـا     ۀتوسع ،بسیاري از نویسندگان)2011کاران،هم

مدیریت فرمان و کنترل و آغـاز عصـر دانـش و    هاي با تکنیک مدیریت سنتیپایان عمر 

روش قدیمی به کارکنان به عنوان بخشی فاقد تفکر از یـک مکـانیزم   . دانندمیاطالعات 

شیوه جدید، کارکنان عناصـري خـالق و سـازنده در    کرد در حالی که در میبزرگ نگاه 

آمیدون(هاي کاري هستندفرایند
3

 ،2005.(  

، توانـایی  هاسازمانیادگیرنده، در مقایسه با سایر  هايسازماندهد میتحقیقات نشان 

بیشتري براي مقابله با تغییرات دارند و داراي شانس بیشتري براي ادامه حیات و توسعه 

یادگیرنده داراي ساختار سـازمانی   هايسازمانپر تالطم هستند؛ زیرا هايخود در محیط

لـی و گانـدوفی  (پر از تغییر و تحول هستند هايمناسبی براي محیط
٤
عنـایتی و   ؛2007،

  ).1388آراسته،

به علـت  ( آموزشی هايسازمانبه خصوص  هاسازمانشدنتبدیلضرورتبنابراین،

يهـا سـازمان بـه ) رفتـاري  هايد علوم، فنون و الگودر تولیهاسازمانپیشرو بودن این 

سـرعت وپیچیـدگی بـا افـزایش  کـه میشـود ناشیآنجاازبسیار مهم است و یادگیرنده

نتیجـه در.اسـت یافتهفزونیهاسازمانمحیطدراطمینانعدمواقعدرمحیطی،تغییرات

خـود بتوانندتادارندیعوامل محیطازگستردهآگاهیودانشبهبیشترينیازهاسازمان

تـوان سـازمان، بـراي فراگیـري  الزمشـرط  .دهنـد تطبیـق محیطیتحوالتوتغییربارا

بـه سـازمانی چنـین براي ایجـاد تضمینیشرطاینگرچه.استآناعضايدرآموختن

نوبخت(آمدنخواهدبه وجودیادگیرندهسازمانقطعاًنیزآنبدونولیدهدنمیدست
٥
و  

  ).2008همکاران،
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یادگیرنـده هاسازماناز مفهوماستفادهازفراترانسانیمنابعتوسعهسوم،هزارةدراما 

کـه انـد رسـیده نتیجهاینبههاسازمانازبسیارياین زمینهدراست) 1990(سنگهپیتر

نیسـت امروزيرقابتمحیط پردرحیاتادامۀبرايکافیعاملییادگیرندهفقط سازمان

گیرنـده یـاد دیگـر، عبـارت به؛)1998تیچی،(دارند نیزدهندگییادبهنیازهاسازمانو

بسـا چـه وآوردنمـی فـراهم ايجانبههمهپیشرفتسازمانبرايآفرینیودانشبودن

کـه شـد خواهنـد اطالعاتآوريوجمعیادگیريسرگرمچنانآنهاکارکنانوهاسازمان

اسـت یـادگیري رویکـرد تـرین مهـم خـود کهرايیادگیرانتقالهايمکانیزموها زمینه

دهندهیاديهاسازمانبهبایدگیرندهیاديهاسازمانلذا.کنندفراموش
شوندتبدیلنیز  ١

ی که در آن همه معلم و یادگیرنده بوده و بر تعـامالت  هایسازمانیعنی ضرورت وجود .

اشـتراك گـذاردن دانـش     دسـت آوردن و بـه  ه انسانی، که از آن به عنوان فرصتی براي ب

.شودمیشود، بیش از پیش احساس  تأکید

وسـازمانی رفتـار اسـتاد تیچـی توسـط باراولینکهاستمفهومییاددهندهسازمان

موتـور هـاي کتـاب دراو.شـد بـرده بکـار میشـیگان دانشـگاه انسـانی منـابع مـدیریت 

رهبري
٢

رهبريچرخۀو)2002(
٣

اینکـه وددهنـده یاسـازمان ازروشنیتصویر)2004(

نقـل از، زارع  (نمودارائهرا باشداثربخشییادگیرنده /یاددهندهمیتواندرهبریکچگونه

).1389محمد آبادي،

و مفاهیم ها به باور تیچی سازمان یاددهنده سازمانی است که در آن رهبران ابتدا ایده

د و از طریق یـاددادن در  دهنمیکنند و سپس آنها را به دیگران انتقال میبرتري را ایجاد 

مقابله بـا آنهـا، نسـل بعـدي رهبـران را تربیـت        هايتغییرات و راه بینیپیشمورد نحوه 

در این سازمان همه یاددهنده و یادگیرنده هسـتند و یـاددهی و یـادگیري همـه     . کنندمی

یفـا  رهبر سازمان نقش معلم ارشد را ا. پذیردمیسازمان انجام هاي روزه در کالبد فعالیت

ارزشـمند   هايدهد و دیدگاهمیفرهنگ را شکل . کندرا مشخص میها او جهت. کندمی

مانیون. شودمیو دانش در دسترس خود را با دیگران سهیم 
٤

کند کـه  اظهار می) 2003(

                                                                                                                              
1. teaching organization
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3. the cycle of leadership
4. Manion
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در یک سازمان یاددهنده، یادگیرندگان در تمـام سـطوح یاددهنـده نیـز هسـتند هـم بـه        

ایـن امـر یـک    . شـوند میان زبردست سازمان که رهبري رهبران فرادست و هم به کارکن

یاددهی و یادگیري خودتقویتی که  فرایندیک . کندچرخه یاددهی سخاوتمندانه خلق می

در اینجـا تمـایز بـین    . سـازد مـی برنده را هر روز یادگیرنده و بهبود یابنـده  هايسازمان

که رهبر اثربخش بطور مؤثر یاددهی داللت بر این دارد . یاددهی و یادگیري اهمیت دارد

عالوه بر این، چـالش فقـط ایـن نیسـت کـه رهبـر       . دهدو پایدار دیگران را آموزش می

سازمان و مدیران اجرایی یاددهنده هستند بلکه آن است کـه بـا تحقـق یـافتن یـادگیري      

یار تعـاملی  یـادگیري بسـ   فراینـد براي تمام کسانی که درگیر یاددهی و یادگیري هسـتند  

بـدین معنـی کـه رهبـر      ؛برنده اسـت هايسازمانکننده در ایجاد ن عاملی تمایزای. است

  .گیردمیکارکنان سازمانی یاد  ۀسازمان فعاالنه در یادگیري درگیر است و از هم

هـاي مؤلفهدهندهیادسازمانیکساختبرايسازمانارشدرهبرانتیچی،ۀنظریدر

  :گیرندمی بکاررازیر

منظور از دیدگاه قابل یاددهی این است که مدیران دانشـگاه،    :دهییادقابلدیدگاه.1

کـه بـراي    کنندبندي، تدوین و توسعه و ابالغ طبقهاي دانش و تجربه خویش را به شیوه

خویشتجربۀودانشبراساسکسیهربه عبارتی دیگر ؛بل درك و فهم باشداسایرین ق

منظـور بـه شودمی آنعملنحوةوجهاندربارةفرضیاتیبهمنجرکهدارددیدگاههایی

کـه کننـد بیـان هـایی شیوهبهراخوددیدگاههايبایدرهبرانسایرینبهدانشآنانتقال

.نامـد مـی  دهـی یـاد قابـل دیدگاه) 2002(تیچیراهاییشیوهبفهمند چنینبتوانندافراد

ست، چیـزي اسـت   داشتن یک دیدگاه قابل یاددهی پویا کلید رهبري سازمان یاددهنده ا

در یک دنیـاي پویـاي درحـال    . آوردمیکه بهره هوشی جمعی سازمان را به حرکت در 

این اسـاس  . دهدمیکه یاد طور مداوم یاد بگیرد در حالیه معلم باید ب/ تغییر، یک رهبر

  . چرخه یادگیري شرافتمندانه است

دیـدگاه قابـل   گامی اساسی در ساخت سازمان یاددهنده براي رهبر تدوین و توسعه 

او باید کار سخت بررسی علمی از طریق یاددگیري مادام العمر و تجربـه  . یاددهی است

بررسی و بیـان نـه تنهـا     فراینداین . ارزشمند از آنها را انجام دهد هايو استخراج درس

سـازد، بلکـه مبنـایی را بـراي     مـی دانش ضمنی رهبر را براي دیگران روشن و با ارزش 
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  ). 1389زارع و همکاران،(دهد میز طرف رهبر شکل یادگیري جدید ا

هایی در جهت موفقیت در محیط رقابتی دررسیدن به اهـداف  ها طرحایده: هاایده.2

مفاهیمی هستند که در ذهن افراد وجود دارند و ها ایده). 2002تیچی، (دانشگاهی است 

دنیـاي مـدیریت    درهـا  وجـود ایـده  . کشـند مـی و الگوهاي ذهنی را به چـالش  ها سنت

چه بوسیله رهبران سازمان پذیرفته شوند و چه پذیرفته نشـوند،  ها ایده. انکارناپذیر است

در درك و توسـعه  هـا  ایـده . گذارنـد میتأثیرها روي شیوه اداره سازمان و انجام فعالیت

رادبـرگ (کنند میعلمی به رهبران کمک هاي مفاهیم و رشته
١
رهبـران سـازمان   ). 2005،

کند چرا در سـازمان هسـتند و   مینده ایده محوري واضح و روشنی دارند که بیان یادده

هـاي  کارکنان در هر سطحی از سازمان ایـده .چگونه قصد دارند ارزش افزوده ایجاد کنند

دهنـد و  مـی را براي بهبود عملیات خود توسـعه  آنهاگیرند و میاصلی را از سازمان یاد 

سـازمان را در  ها این ایده. کنندمیپوشش خود تولید  ایده هایی را براي واحدهاي تحت

  .دهندمیتمام سطوح به سمت موفقیت سوق 

بـراي رهبـران  .هسـتند ها ایدهقابل یاددهیدیدگاهبهدستیابیبه طور خالصه کلید

سـازمان آنچـرا وارد دهدمی توضیحکهدارنداصلیایدةیکاهداف سازمانبهرسیدن

اصـلی ایـده کـه اسـت واقعیـت اینازحصول اطمینانرهبرانظایفوازیکی. اندشده

  ).1389زارع و همکاران،(دانندمی راایدهآنسازمانیافرادهمۀچیست وسازمان

شده و آنها را از طریـق رفتارهـاي   ها هستند که تبدیل به ایدهباورهایی : ارزش ها-3

قوي عملکـرد  هاي نه تنها محركها ارزش). 2003تیچی،(کنند میمناسب به عمل تبدیل 

کارکنـان تصـمیمات   هـا  وسیله آنه فردي و سازمانی هستند، بلکه معیارهایی هستند که ب

کنند که آیـا دسـتوري جـذاب اسـت یـا      مینمایند و قضاوت میداراي اولویت را اتخاذ 

 توانند به عنوان یک نیروي متحد کننده قوي انجام وظیفـه کننـد  میها ارزش. ناخوشایند

طـور کـه بـه    سازمانی و فردي با هم سازگار باشند، چون همانهاي به شرطی که ارزش

از ها ارزش. سازندمیکنند، افراد را با هم متحد میسمت کسب اهداف سازمانی حرکت 

یابنـد و در شـبکه بسـیار سـازمان     میات فرهنگ، جامعه و شخصیت توسعه تأثیرطریق 
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قـوي بـا مشـخص کـردن     اي به عنوان کنترل کنندهها ارزش. یابندمیموجودیت اي یافته

رهبران موفـق  . کنندمیرفتارهایی که از نظر اجتماعی قابل قبول هستند عمل هاي حالت

کننـد تشـخیص   مـی سازمانی را که از اهداف سازمان حمایت هاي اهمیت داشتن ارزش

ها ارزشهاازمانسخواهند مطمئن شوند که هر کس در میآنها. دانندمیدهند و قدر می

  .کندمیبا آنها زندگی کند ومیرا درك 

هـاي  ارزش: بنـدي کـرد  توان در سه سطح چندبعدي طبقهمیسازمانی را هاي ارزش

ــاري، ارزش ــاي ک ــري، ارزشه ــاي رهب ــويه ــردي،   معن ــب در ســطح ف ــه ترتی ــه ب ک

کلنک(کنند میسازمانی و جهانی عمل /گروهی
١
بایـد در  هر کدام از ایـن ابعـاد   ). 2005،

ۀ هسـت هـا  در هـر کـدام از ایـن سـطوح ارزش    . ارتباط با همدیگر در نظر گرفتـه شـوند  

دهنـد کـه مرکـب از سـاختار     مـی قابـل بحـث ارائـه    مشترکی از باورهاي مشترك و غیر

. انفرادي، سازمانی، معنوي و فرهنگی سازمان است

خت و دشوار است اتخاذ تصمیمات بله و خیر در شرایط س: گیريتصمیمقاطعیت در  .4

بـا رویاروییبرايپذیريناتزلزلآمادگیدهندمینشانقاطعیتکهرهبرانی).2003تیچی، (

بطـور راافرادکهاستاینقاطعیتیاددادنشیوةبهترین "دارندکردناقدامشهامتوواقعیت

ـاي موقعیـت درمـداوم  گیـري تصـمیم شـوند مجبـور تـا دهـیم قـرار تـر مشـکل ه

قاطعیت به معنی توانایی دیـدن واقعیـت و اقـدام فـوري و مقتضـی بـر       )2005ی،تیچ("کنند

قوي است، ولـی هنگـام   هاي و ایدهها قاطعیت چیزي بیش از  داشتن ارزش. اساس آن است

در لحظـات  . دهـد مـی را بـه رهبـر   هـا  و ایـده ها به چالش کشیده شدن، قدرت حفظ ارزش

به مشاوران و نیروهاي کار نیـاز چنـدانی نـدارد،     بحرانی، براي اتخاذ تصمیمات دشوار، رهبر

ـتقاق بـاور   . از دو عامـل اسـت  اي قاطعیت ترکیب پیچیده. بلکه به قاطعیت نیاز دارد اول، اش

آنهـا حقیقت، پیدا کردن واقعیـت، و بنـا کـردن تصـمیمات روي      جست و جوينکردنی در 

یـاددهی  . طعانه استعمل کردن روي این حقیقت و گرفتن تصمیمات قا جرئتدوم، . است

.مهم رهبري استهاي اخذ  تصمیمان دشوار به دیگران یکی از مهارت

احساس نیاز به یاددهی و یادگیري در افراد و نیروبخشـی   ایجاد:انرژي هیجانی .5
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).2003تیچـی، (به آنان تا بطور مستمر با هیجان و انگیزه به یاددهی و یادگیري بپردازند 

هـا  گسترش ایدهبهکهدارندتأکیدمیزانیهمانبهمثبتق انرژيخلبهبخشاثررهبران

اینکهبهنسبتوهستندانرژيافرادي پرموفقرهبران .دارندتوجهها ارزشیاددادنو

انـرژي و .نماینـد مـی  کـافی توجـه دارنـد دوستراآنهاهاي کاريچالشکسانیچه

جدیدهايچالشمقابلدروغلبه کنندنعموابرتاانگیزاندبرمیرادیگرانآناناشتیاق

  ).1389زارع و همکاران،(برخیزند

و جهـان   یادگیرنده و یاددهنده در ایـران  هايسازمانتحقیقات انجام گرفته در زمینه 

کـه دبـرا   طـوري بـه  (یادگیرنده را هدف قـرار داده  هايسازمانبیشتر در دو دهه اخیر،

آمریکا بـی نظیـر   این استقبال را در کشوري مثل) 2009(
١

بـر میـزان   و ) دانسـته اسـت   

تمرکـز  هـا سـازمان سـایر   وهـا  در دانشگاههاسازماناین هاي مؤلفهو وضعیت کاربست

توان بـه مـوارد   میاز تحقیقات خارجی  ،براي مثال .اندو به نتایجی نیز دست یافته داشته

  . ذیل اشاره کرد

لین
٢

یادگیرنده و رشد  هايسازمانورد علمی را در م هیئتادراکات اعضاي ) 2006(

علمـی اهمیـت    هیئـت نتیجه این بود که اعضـاي  . و پیشرفت آنها مورد بررسی قرار داد

 هـاي سـازمان بیشتري را به فاکتورهاي رشد و توسعه خویش نسبت بـه اصـول اصـول    

نتایج مطالعات اکمـان . یادگیرنده نشان دادند
٣

نشـان داد کـه حرکـت بـه سـوي      ) 2004(

و هـا  ذهنـی، مهـارت  هـاي  ها، الگودر بینشها یادگیرنده نیازمند ایجاد تغییر يهاسازمان

بـه نقـل از راولـی و گیـبس    ) 2004(در تحقیق کرافورد. استها روش
٤
مـدیران  ) 2008،

بـه پـنج اصـل شـامل الگوهـاي ذهنـی، آرمـان مشـترك، یـادگیري تیمـی،           هادبیرستان

و بـراي حرکـت بـه سـمت سـازمان      فردي و تفکر سیستمی معتقـد بودنـد   هاي قابلیت

یادگیرنده، تشکیل تیم رهبري و براي دستیابی بـه تغییـرات، خالقیـت و داشـتن بیـنش      

  .دانستندمیمشترك را ضروري 

سـازمان یادگیرنـده را در یـک شـرکت     هـاي  مؤلفـه کاربسـت ابعـاد و   ) 2009(دبرا 
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ر در حد کمی به داروسازي مورد پژوهش قرار داد و به این نتیجه رسید که شرکت مذبو

  .توجه کرده و نیازمند بهبودي مستمر در عملکرد سازمانی خویش استها مؤلفهاین 

در تحقیقـی بـه بررسـی    ) 1388(به همین سان از تحقیقات داخلی آراسته و عنـایتی 

هاي سازمان یاد گیرنده پرداختـه و  آزاد اسالمی بر اساس ویژگی هايدانشگاهوضعیتهاي 

 ،را در جهت توجه به ابعاد مختلف این سازمان یاد آور شـده اسـت  شرایط متفاوت آنها 

سـازمانی خبـر داده   هاي ویژگی اصلی سازمان یادگیرنده در واحد 17همچنین از وجود 

در بررسی واحـد دانشـگاهی شـیراز از لحـاظ    ) 1390(زاده و همکارانو یا جمال. بودند

دانشگاهبه این نتیجه رسیدند که  ،در پنج بعد  علمی هیئتدیدگاه سازمان یادگیرنده از 

 بـا رهبـري هـاي ویژگـی بعد هببهیادگیرندهسازمانعنوانبهشیرازواحداسالمیآزاد

3//06میانگینباانسانیمنابعبعدنظراز.داردتوجهمتوسطسطحازبیشتر،5/3میانگین

سـطح ازکمتر،85/2میانگین باسازمانیطرحبعدنظرازدر سطح متوسط توجه دارد 

متوسـط سطحازکمتر79/2میانگینباسازمانیفرهنگبعدنظرازو داردتوجهمتوسط

نـوروزي،  (تـوان بـه  مـی همچنین از دیگر تحقیقات انجام شده در این مورد  .داردتوجه

اشـاره  ) 1381و عبـدالملی،   1380، شـفاعی،  1379، احمـدي  1377، سید نقـوي،  1389

  .کرد

کمتري بـه طـور اخـص در مـورد      هايپژوهشا سازمان یادگیرنده، مقام مقایسه بدر 

و مفاهیمی را در مورد ایـن نظریـه مـد    ها سازمان یاددهنده انجام پذیرفته است که متغیر

  . اندنظر قرار داده و به نتایجی دست یافته

کارول و گیلن
1

عملکرد یـاددهی در   جست و جوي«در پژوهشی با عنوان  )2002(

اند با ایجاد محیطـی  توانستههاسازماندهند که چگونه رهبران میتوضیح » ینقش مدیریت

نویسند جک ولـش  میناآن. را به سمت موفقیت هدایت کنندشان هايسازمانیاددهنده 

گرفـت و بـه   مـی اش را کامالً جدي یاددهیهاي رهبر جنرال الکتریک همیشه مسئولیت

  .کردمیءمتعددي اجراهاي شیوه

رهبران را به عنوان اسـاس   ۀتوسعفراینداظهار کرد که شرکت شل ) 1998(کاسیوپ 

                                                                                                                              
1. Carroll & Gillen



هاي آموزشیپژوهش در نظام  42

کار برد، در مرکـز یـادگیري شـل، رهبـران     ه تحول سازمان و کلید کسب نتایج تجاري ب

داستان و آرمان آینده شل را همراه با دیدگاه قابل یاددهی فردي از مدیران اجرایی ارشد 

را بـه گـروه کـاري خـود     هـا  چگونه این دیـدگاه  شدمیبه آنها آموزش داده . شنیدندمی

  . انتقال دهند و چگونه دیدگاه قابل یاددهی خود را تدوین کرده و توسعه دهند

نولینگ
1

مدیر عامل آکادمی رهبري نیویورك سیتی، مفاهیم چرخه یاددهی را به کـار   

در  آمـوز دانـش که براي کمک به یک میلیون دویسـت هـزار نفـر    اي تالش گسترده. برد

معلم که مسئولیت آنهـا را عهـده    9000مدیر مدرسه و  1200ی با پشتیبانی تنیویورك سی

آنها توانستند دیدگاه قابل یاددهی مـدیران مدرسـه را تغیـر داده و    . شد ءدار بودند، اجرا

گاربر(دهنده تبدیل کنندیویورك سیتی را به یک سازمان یادآموزشی ن ۀمنطق
2
،2004.(  

بتوف
3

دارد کـه بـراي تبـدیل    مـی اظهار » رهبران به عنوان معلمان«قاله در م) 2004(

کمپانی به سازمان یاددهنده  از نظریـات تیچـی والـدروپ،    اند سوننشرکت بکتون، دیک

کـه در سراسـر   اند و هشت درس مهم از آنها یادگرفتهاند باتلر، و جان کاتر استفاده کرده

  .شودمیسازمان بکار برده 

سـازمان   ۀدر پژوهشی با عنـوان بررسـی تجربـی رابطـ    ) 2010(ماتین و ارتورگوت

یادگیرنده و تعهد سازمانی به این نتیجه رسـیدند کـه تعهـد سـازمانی کـه بـا برخـی از        

ها همخوانی دارد، اثر مثبتی بر سازمان یادگیرنده سازمان یاددهنده مانند ارزشهاي مؤلفه

سـازمانی کارمنـدان خـود را افـزایش     هرچه قدر مدیر سعی نمایند تا میزان تعهـد  . دارد

دهند، این امر اثر مثبتی و افزایش و بهبود میزان یادگیرندگی و یاددهندگی یک سـازمان  

  .دارد

هـاي سـازمان یاددهنـده فراتـر از   هايسازمان«با عنواناي در مقاله) 1386(بهادري، 

توامـان از هـر دو    یاددهنده و اسـتفاده هايسازمانضرورت بذل توجه به به » یادگیرنده

  .ویژگی را براي مقابله بهینه با تغییرات و ایجاد سازگاري معتبر یادآور شده است

تنها تحقیق داخلی معتبر را در مورد سازمان یاددهنـده بـا   ) 1389(زارع محمد آبادي
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دولتی کشور هايدانشگاهسازمان یاددهنده در هاي بررسی میزان کاربست مؤلفه «عنوان 

نفـر از اعضـاي    315در بـین  » ظریه تیچی به منظور ارائه یک الگوي مناسببر اساس ن

 دهدمیپژوهش وي نشان هاي یافته. کشور  انجام داده است  هايدانشگاهعلمی   هیئت

دریاددهندهسازمانهايمؤلفهکاربستمورددردهندگان دهندگانپاسخنمراتمیانگین

.استدارمعنیمؤلفه تفاوتتمامدروباشدمی )3(متوسطحدازکمترهمهنمونهگروه

میـانگین باها دانشگاهدریاددهندهسازمانهايمؤلفهازاستفادهمطلوبیتمیزانهمچنین

بحرانـی جـدول    tمشـاهده شـده از     tبسیار باالتر از حد متوسط ارزیابی شـده و   25/4

  .باشدمیدار معنیا هدر این خصوص نیز تفاوت میانگین بنابراین،. بزرگتر است

انجام یافتـه حـاکی از آن اسـت کـه بـازنگري و تبـدیل        هايپژوهشتامل در نتایج 

یادگیرنـده و  (برخورداري از هر دو ویژگـی عصـر مـدیریت نـوین    به هاسازمانرویکرد 

هاي آموزشی با عنایت به نهضت بین المللی شدن آنها بویژه در حوزه دستگاه) یاددهنده

تغییر و مرتفع ساختن ایـن  ولی اقدامات جدي در ایران براي  پذیر استضرورتی انکارنا

  .رویکرد، هنوز به طور جدي مورد توجه قرار نگرفته است

دهد که صرفاً یادگیرنده بودن و دانـش  میهاي تجربی و پژوهشی فوق نشان بررسی

پیشـرفت  هاسازمانبراي  ،جدید هايمهارتفراگیري دانش و مستمر بر  تأکیدآفرینی، و 

 آوريجمـع آورد و چه بسا سازمان و افراد چنان غرق یادگیري و میرا فراهم ناي همه جانبه

را کـه مهمتـرین رویکـرد    هـا  انتقـال دادن آموختـه  هاي و مکانیزمها اطالعات شوند که زمینه

ـازمان یادگیرنـده و فراسـوي آن      مـی از این رو . یادگیري است، فراموش کنند تـوان گفـت س

بودن، الزم و ملزوم یکدیگر هستند و سازمانی برنده و موفـق اسـت کـه     ))ان یاددهندهسازم((

  .هر دو سازمان را داشته باشدهاي ویژگی

ـازمانی  جهـت    بنابراین بر مبناي حساس و مهم بودن توجه به هر دو ویژگی مدیریت س

قیـت  و در  مقابله با تغییرات و تحوالت محیطی و رسیدن هر چه بیشـتر بـه پیشـرفت و موف   

این امر، و در عین حـال کمبـود تحقیقـات مبنـی بـر       تأییدمبنی بر ها دسترس بودن پژوهش

ـین چگـونگی     بررسی  ارتباط نظري و عملی این دو سازمان، انجام چنین مطالعـاتی بـراي تبی

  .روابط آنها بسیار ضروري است

لیـل برخـودار   هاي مطرح شده در سطوح پیشین و به دبا توجه به ضرورت ،بدین ترتیب
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علمـی بـه    هیئـت هاي تحقیق از دیدگاه اعضـاي  سؤالبودن موضوع از اهمیت خاص خود، 

  :شرح زیر ارائه شده اند

  سازمان یاددهنده و سازمان یادگیرنده رابطه وجود دارد؟هاي مؤلفهآیا بین : اول سؤال

ـازمان   سازمان یاددهنده در پیشهاي مؤلفهیک از سهم هر: دوم سؤال یادگیرنـده  بینـی س

  ؟چقدر است

  روش

تر همبسـتگی و تحلیـل   غیر آزمایشی و به طور دقیقهاي طرح این پژوهش از نوع طرح

ـ     . استبینیپیشرگرسیون از نوع  اعضـاي   ۀجامعه آماري ایـن پـژوهش نیـز شـامل کلی

دانشگاه سراسري ارومیه، علوم پزشـکی ارومیـه،   (شهر ارومیه هايدانشگاههیئت علمی 

کـه بـه    باشـد مـی ) نفر 765در مجموع ) (ی ارومیه، پیام نور و صنعتی ارومیهآزاد اسالم

نفـر بـه    135تعـداد  ) متناسب با حجم جامعه( ايتصادفی طبقه گیرينمونهوسیله روش 

ت سـؤاال همچنین براي تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمـون  . عنوان نمونه انتخاب شدند

بـه   و رگرسیون گام به گام بهره گرفته شـد،  ي همبستگی،دارمعنیهاي از آزمون تحقیق،

منظور انجام این عملیات آماري از نرم افزار 
1spss-20 استفاده شد.  

ـازمان یادگیرنـده    گیرياندازهبراي  ـازمان یادگیرنـده    س ـاهانی مقـدم،   (از پرسشـنامه س ش

ـازات     23این پرسشنامه از . استفاده شد) 1389 آن بـر  گویه تشکیل شده است کـه دامنـه امتی

جهـت سـنجش   . شـود مینمره گذاري ) خیلی زیاد= 5خیلی کم تا = 1(اساس طیف لیکرت 

این امر نشـانگر  . بدست آمد 94/0پایایی ابزار از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار 

ـازمان یاددهنـده در   هـاي  مؤلفـه سـنجش   براي. باشدمیپایایی مناسب ابزار در این تحقیق  س

ـتفاده شـد  ) 1389زارع، (ز پرسشنامه سازمان یاددهنده تحقیق حاضر، ا ایـن پرسشـنامه از   . اس

ـا    = 1(گویه تشکیل شده است که دامنه امتیازات آن بر اساس طیف لیکرت  74 خیلـی کـم ت

انـرژي هیجـانی، ایـده هـا،     ( مؤلفـه 5ایـن پرسشـنامه   . شودمیگذاري نمره) خیلی زیاد= 5

گیـري انـدازه سازمان یاد دهنـده را  ) گیريتصمیملیت در ها، دیدگاه قابل یاددهی و قابارزش

ـاي کرونبـاخ بـه ترتیـب       .کندمی بـراي ایـن     93/0، و 97/0، 93/0، 93/0، 97/0ضـریب آلف

  .دست آمده استه بها مؤلفه

                                                                                                                              
1. Statistical package for social sciences
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  هایافته

  :شوندمیت و اهداف تحقیق به ترتیب ارائه سؤاالتحقیق با توجه به هاي یافته

سازمان یاددهنـده و سـازمان یادگیرنـده رابطـه وجـود      هاي فهمؤلآیا بین : اول سؤال

  دارد؟

  سازمان یادگیرنده و یاددهندههاي مؤلفهماتریس همبستگی متغیرهاي ) 1(جدول 

123456  متغیر  ردیف

1انرژي هیجانی  1

1**67/0ایده ها  2

1**41/0**48/0ارزش ها  3

1**49/0**52/0**62/0دیدگاه قابل یاددهی  4

1**53/0**41/0**50/0**54/0گیريتصمیمقاطعیت در   5

1**74/0**63/0**38/0**46/0**53/0سازمان یادگیرنده  6

**P<0.01

سـازمان   هـاي مؤلفـه یـک از  با توجه به ماتریس همبستگی فوق مقادیر زیر براي هر

 38/0r(، ارزشـها  )= 46/0r(ها ، ایده)= 53/0r(انرژي هیجانی  مؤلفهیاددهنده به ترتیب 

بـه دسـت   ) = 74/0r(گیريتصمیم، و قاطعیت در ) = 63/0r(،  دیدگاه قابل یاددهی )=

سازمان یاددهنـده بـا    هايمؤلفهتوان گفت که بین تمامی می بر اساس نتایج حاصله. آمد

دارد کـه بیشـترین   وجود 01/0در سطح  داريمعنیسازمان یادگیرنده همبستگی مثبت و 

 مؤلفـه و کمترین آن مربوط به ) = 74/0r(با میزان گیريتصمیمآن مربوط به قاطعیت در 

  .باشدمی )= 38/0r(با میزان ها ارزش

سـازمان   بینـی پـیش سـازمان یاددهنـده در   هـاي  مؤلفـه سـهم هریـک از   : دوم سؤال

  یادگیرنده چقدر است؟

یون چندگانـه بـه روش گـام بـه گـام      از تحلیل رگرس سؤالگویی به این براي پاسخ

 مؤلفـه وارد شـد و در گـام دوم    گیريتصمیمقاطعیت در  ۀمؤلفدر گام اول . استفاده شد

بقیـه  . دیدگاه قابل یاددهی وارد معادله شد و معناداري خود را طی دو گام حفظ نمودند

از معادلـه   ي نرسـیدند دارمعنیچون به سطح ) و ارزشهاها انرژي هیجانی، ایده(ها مؤلفه

  .نتایج این تحلیل گزارش شده است )2(در جدول . خارج شدند
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  سازمان یاددهندههاي مؤلفهنتایج تحلیل رگرسیون گام به گام سازمان یادگیرنده از روي  )2(جدول 

متغیر پیش 

  بین
RR2

  ∆R2
  SEdf  F  ∆F  BBeta  T

قاطعیت در 

  گیريتصمیم

75/0  56/0  56/0  45/0  133/1
***

50/16950/169  52/0  
***

57/0  17/9  

دیدگاه قابل 

  یاددهی

80/0  64/0  08/0  41/0  132/2  
***

74/116  69/28  30/0  
***

33/0  36/5  

***p<0.001

2R2با توجه به جدول 
به دسـت   56/0گیريتصمیمقاطعیت در  مؤلفهمحاسبه شده  

ادگیرنـده را  در صـد از تغییـرات سـازمان ی    56به عبارت دیگر این متغیر به تنهایی . آمد

R2. کندمیبینیپیش
به دست آمـد  64/0دیدگاه قابل یاددهی هم  مؤلفهمحاسبه شده در  

به عبارت . در صد از تغییرات سازمان یادگیرنده بود 8بینیپیشکه این متغیر نیز قادر به 

درصد  64و دیدگاه قابل یاددهی در مجموع  گیريتصمیمقاطعیت در  هايمؤلفهتر دقیق

نشان داد  کـه ایـن دو    Fهمچنین نتایج آزمون . کنندمیریانس متغیر مالك را تبیین از وا

  .داري بر سازمان یادگیرنده دارنداثر معنی مؤلفه

  گیرينتیجه

ـتند، یـادگیري یـک     سازمان یاددهنده سازمانی است که در آن همه یاددهنده و یادگیرنده هس

ایـن  . شودمییاددهی سخاوتمندانه خلق ۀسویه نیست بلکه تعاملی است و در آن یک چرخ

ـازمان یاددهی و یادگیري خود تقویتی است که  فرایندچرخه یک  ـاي س موفـق را هـر روز    ه

ـازمان یاددهنـده مسـتلزم ترکیـب پیچیـده،       . سازدمییادگیرنده و بهبود یابنده  ساخت یـک س

ی پـژوهش  با عنایت به ایـن امـر، هـدف اصـل    . هوشمندانه و ظریف از عناصر بسیاري است

سازمان یاددهنده با سازمان یادگیرنده و همچنین تعیین سـهم  هاي مؤلفهحاضر بررسی رابطه 

  . سازمان یادگیرنده بود بینیپیشسازمان یاددهنده در هاي مؤلفه

رابطـه   دادنشـان ها دادهتحلیلوتجزیهازآمدهبدستنتایجیک ،  سؤالدر ارتباط با 

ایـن  .سازمان یاددهنده با سازمان یادگیرنـده وجـود دارد  هاي مؤلفهبین  دارمعنیمثبت و 

براي تبدیل شدن سازمان آموزشی علمی  هیئتکه اعضاي  استاهمیتیدهندهنشانامر 
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سـازمان یادگیرنـده و فراسـوي     ،طور که گفته شدهمان. به سازمان یاددهنده قایل هستند

هسـتند و سـازمانی برنـده و موفـق      بودن، الزم و ملزوم یکدیگر ))سازمان یاددهنده((آن 

چنـان چـه سـازمانی بتوانـد عوامـل      . هر دو سازمان را داشته باشدهاي است که ویژگی

در آن سازمان را درست شناسایی و کنترل کند و از ها بروز چالش گذار بر تأثیرمحیطی 

ناسـب  تواند ماندگاري خود را تداوم بخشـد، از ایـن رو م  میبکاهد، بهتر آنهاپیچیدگی 

ترین روش براي حفظ حیات سازمانی، جلوگیري از زوال و کسب امکان غلبه بر رقبـا،  

ارکنـان سـطوح مختلـف سـازمان و     افزایش رهبران و اشاعه دانش و اطالعات در بین ک

با مسائل و موضوعات مختلف کسـب و کـار در محـیط دائمـاً در حـال      آنهاسازي آشنا

یادگیرنده در این هدف کـه  هايسازمانددهنده با یاهايسازمان. تغییر و دگرگونی است

هر فردي یا گروهی باید به طور دائم، دانـش و مهـارت جدیـدي کسـب کنـد مشـترك       

هستند، اما سازمان یاددهنده عالوه بر آن، هدف دیگري نیز دارد به این صورت کـه هـر   

ده بـه صـورت   یاددهنـ هـاي سازمان. خود را به دیگران انتقال دهدهاي فرد باید آموخته

اً یاددهنده نیسـت و بـه صـورت    خودکار یادگیرنده نیز هستند، اما سازمان یادگیرنده نوع

کسـب شـده خـود بـه     هـاي  مند اهتمامی در جهت یاددادن و انتقال دانش و مهارتنظام

هـاي  آورد؛ با توجه به اولویت یاددهنده بـودن یـک سـازمان، یافتـه    میدیگران به عمل ن

 بینـی پـیش سازمان یاددهنـده قـادر بـه    هاي مؤلفهاین امر هستند که تحقیق حاضر موید 

  .میزان یادگیرنده بودن یک سازمان هستند

ــورد  ــق،  ســؤالدر م ــدهــاي مؤلفــهدوم تحقی ــت در  دســازمان یاددهن ــی قاطعی یعن

از تغییـرات سـازمان   ) درصـد   8(و دیـدگاه  قابـل یـاددهی    ) درصـد  56(گیريتصمیم

اشـاره بـه توانـایی اتخـاذ      گیـري تصـمیم کننـد؛ قاطعیـت در   مـی بینیپیشیادگیرنده را 

قاطعیـت در  . تصمیمات سخت و اشتیاق به فداکردن امروز به خاطر فردایی بهتـر اسـت  

و هـا  واقعیت جست و جوياشتیاق به : از دو عامل استاي ترکیب پیچیده گیريتصمیم

ایـن عوامـل موجـب     و شاید این عوامـل ) 2005تیچی،(عمل کردن بر مبناي آنها جرئت

دیدگاه قابـل یـاددهی نیـز     شوند که سازمان به سمت یادگیرنده بودن سوق پیدا کند؛می

توانـد بـراي دیگـران دیگـران     میو مفاهیمی است که رهبر ها مجموعه منسجمی از ایده

وضوح، جذابیت، اختصار و پایداري از ویژگیهاي دیدگاه قابل یاددهی هسـتند کـه   . کند
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کننـد و از  مید کرده و یادگیري، تغییر و توسعه اعضاي دانشگاه را تسریع همسویی ایجا

  .سازندمیاعضا رهبران بهتري 

آن با سازمان یادگیرنده کـه بـه   هاي مؤلفهبا وجود اهمیت سازمان یاددهنده و ارتباط 

آموزشـی   هايسازماندهد که میوضوح در این تحقیق مشخص گردید، مطالعات نشان 

به این امر توجه خاصی نداشته و تا رسـیدن بـه حـد مطلـوب و     ها شگاهبه خصوص دان

در تحقیـق خـود بـه ایـن نتیجـه      ) 1389(زارع محمدآبادي. ایده ال فاصله بسیاري دارند

سازمان یاددهنـده و ضـعیف قلمـداد    هاي مؤلفهعلمی با ارزیابی  هیئترسید که اعضاي 

هـا  مؤلفـه شدن ایـن  االیی به اجراییسسات آموزش عالی، تمایل بسیار بؤکردن آنها در م

هـا  چرا که در جهان رقابتی امروز دانشـگاه . دارندها توسط مدیران ارشد اجرایی دانشگاه

علمـی،  هـاي  که خود تربیت کننـده رهبـران و مـدیران اجرایـی کشـور در تمـام زمینـه       

 آموزشی، فرهنگی، اقتصـادي، اجتمـاعی و سیاسـی هسـتند، الزم اسـت الگـویی بـراي       

هـاي  توانند با ایجـاد چرخـه  میآنها براي تداوم حیات رقابتی خویش . سازي باشندبرره

یاددهی و یادگیري، زمینه رشد همه جانبه اعضا را فراهم نموده و یاددهی و یادگیري را 

مطالعــه «در تحقیقــی بــا عنــوان ) 1384(رســته مقــدم . نهادینــه ســازندهــا در دانشــگاه

به بررسی ویژگی سازمان یادگیرنـده  » ر سازمان یاددهندههاي سازمان یادگیرنده دویژگی

در یک سازمان آموزشی که داعیه سـازمان یاددهنـدگی دارد پرداختـه و بـه ایـن نتیجـه       

برخوردار است و با وضـعیت  ها مؤلفهرسیده که این سازمان به مقدار خیلی کمی از این 

  .مطلوب فاصله زیادي دارد

ـ   این تحقهاي افزون براین یافته اط سـازمان یاددهنـده و   یق در زمینـه اهمیـت و ارتب

شرفت در جهان پر متالطم امـروزي،  به عنوان دو بازوي قدرت سازگاري و پییادگیرنده 

ــه ــا یافت ــاي ب ــادريه ــاران)1386(به ــیلن ؛) 1387(، زارع و همک ــارول و گ ، )2002(ک

  .همپوشی دارد )2010(ماتین و ارتورگوت  ) 2004(بتوف ، )2004گاربر،(
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  منابع

. یطراحی الگوي یادگیري مستمر مدیران وزارت جهاد سازندگ ).1379(احمدي، علی اکبر

  .73-101تابستان، . 51، شمارهمجله دانش مدیریت

فصلنامه . یادگیرندههايسازمانیاددهنده فراتر از هايسازمان). 1386(بهادري، داریوش 

  . 25-23، )20(5، احیا فرهنگی و اجتماعی-علمی

واحداسالمیآزاددانشگاهبررسی ).1390(مال زاده ، محمد؛ رهگذر، حسن؛علوي، فاطمه ج

نورهیافتیۀفصلنام .علمیهیأتاعضايدیدگاهیادگیرنده ازسازمانلحاظازشیراز
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