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 چکیده
دراین پژوهش به ارائه الگوی سازمان یادگیرنده برای مدارس ابتدایی شهر تهران پرداخته شده است. 

مرد( از خبرگان تشکیل داده است  05و  زن 5نفر ) 32اضر را تعداد جامعه آماری مورد نظر پژوهش ح
نفر خبره حوزه علوم تربیتی انتخاب  32که به کمک نمونه گیری سرشماری گلوله برفی هدفمند تعداد 

 شدند. روش پژوهش حاضر از نظر اهداف؛ کاربردی و از نظر داده کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه

از طریق مصاحبه و در نهایت با استفاده از نظریه تفسیری یک الگوی بومی نهایی  داده بنیاد است و
، ابعاد، سنجش پژوهش حاضر به کمک یک فرم سازمان یافته مصاحبه که در آن الگو ابزار خواهد شد.

 یافته و مطالعات و الگو سازمان یادگیرنده تنظیم شده است. ابتدا کلیه و الگوها هایشاخصو  هامؤلفه
بررسی شده و سپس توسط کد گذاری باز شاخص احصا شدند و بعد از مقوله بندی کد  هایتئور

نفر از خبرگان حوزه ارسال شده تا کد گذاری انتخابی انجام شود و از طریق  32 یبراگذاری محوری 
به مدد و روایی فرم مصاحبه سازمان یافته  اعتبار و مصاحبه عمیق به اشباع نظری رسیده شد. فن دلفی

کیفی است و نخستین یافته پژوهش  هادادهفن دلفی به دست آورده شده است. روش تجزیه و تحلیل 
شهر تهران پرورش وآموزشحاضر بیانگر آنست که الگوی بهینه سازمان یادگیرنده برای مدارس ابتدایی 

مان در مدارس مددیار مدیران و معل تواندیمشاخص است که  542الگو مرکب از  ینا کدام است.
یادگیرنده باشد. دومین یافته پژوهش حاضر بیانگر آنست که الگوی مذکور مرکب از چه ابعادی است. 

بعد ، بعد سازمانی، بعد گروهی، بعد است که به ترتیب اولویت شامل بعد فردی 5این الگو مرکب از 
 59ه الگوی مذکور سازند یهامؤلفهدر سومین یافته پژوهش حاضر  استمدیریتی و بعد محیطی 
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اشتراک ، ارتباطی یهامهارت، یادگیری گروهی، ذهنی یالگوها، فردی هاییتقابلمورداست که شامل 
، سازمانی یهاارزش، جو سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، انداز مشترک چشم، دانش
زی برنامه و نیروی ممی، دانش و ممیزی محتوا یزیمم، سیستمی تفکری، رهبر، سازمانی یابیارزش

چهارمین یافته  استعوامل اقتصادی و سیاسی ی، تکنولوژ، قوانین ومقررات، انسانی و فرهنگ محیطی
 است. یهایشاخصالگوی مذکور مرکب از چه  یهامؤلفهپژوهش حاضر بیانگر آنست که هر یک از 

سازمان  ،بعد محیطی، بعد مدیریتی، بعد گروهی، بعد فردی، بعد سازمانی، الگو کلیدی: یهاواژه
 یادگیرنده مدارس، یادگیرنده

 مقدمه
موجب  سابقه محیطی در اواخر قرن گذشته و اوایل قرن حاضر،وتغییرات بی  هاچالش

ترین تغییرات را تجربه کنند. شده تا مدارس نیز یکی از بی سابقه ترین و پیوسته
جدیدی را  هاییادگیری که به طورمداوم، درچنین شرایطی مدارس نیازمند این هستند

به منظورکسب شرایط مطلوب جهانی برای خود به وجودآورند. بنابراین تبدیل مدارس 
 .یابدیمجدیدی را کسب کنند ضرورت  هاییادگیریکه به طور مداوم  هایییطمحبه 

دانش قبلی بقا یابنـد و خـود را بهبود  ییلهوسبه  توانندینمآموزشی دیگر  یهاسازمان
پس نیازمند یادگیری هستند تا با تالش سخت بر شرایط آشفته و متغیـر غلبـه ، دبخشن
(. مدارس بیش از هر نوع سازمان دیگری باید به سازمان 0252، 5)هانا و لستر کنند

زیادی نیز وجود ندارد  یهاپژوهش(. 0221، 0هوی و میسکلشوند )یادگیرنده تبدیل 
حامی آنها با توانند، یمبفهمند که چه عواملی  آموزشی کمک کند تا یهاسازمانتا به 

در چنین (. 0255، 3باتول وریاضشوند )شد تا به یک سازمان یادگیرنده واقعی تبدیل 
ان استقبال آموزدانش یهاپرسشمعلمان از ، آموزندیممدارسی همه افراد از یکدیگر 

، نگرندیمفرزندان خود به چشم گوهری انسانی  سؤاالتوالدین به ، کنندیم
سیاستگذاران و تصمیم ، به دنبال فهم مسأله اند تا پاسخ صحیح ان بیشترآموزدانش

شجاعت دانستن و پذیرش مسؤلیت های اجتماعی ، سازان آموزشی جسارت پرسیدن
و منابع برای  هاروشبرنامه ریزان آموزشی و درسی تنوع ، ناشی از آن را برمی انگیزند
و بیش از دانش بر مهارتهای زندگی  شناسندیمه رسمیت رسیدن به حقایق علمی را ب
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، اندیشندیممدیران آموزشی بیش از نتیجه به بهبود فرایندهای عمل ، کنندیمتاکید 
، و تالش برای جبران آن را محترم شمرده پذیرندیممربیان امکان خطای آدمیان را 

 "آگاه شدن"ناشی از  هاییراننگتا بر دل  شتابندیم هاانسانبه یاری  و کنندیمترویج 
 (.0254، 5و بنتت بنکنند )غلبه  "دانستن"و ترس از 

 بازبینی برای اساسی حرکت و انسان تفکر طرز در بنیادی تحول نیازمند یادگیری 

 به ،روزمره یهامحاوره در آنچه با یادگیری از تصویری چنین است. ذهنی فرضهای پیش

 دارد. تفاوت بسیار انگیزد،ینم بر شوقی معموالً و است متداول اطالعات دریافت معنی

 و شودیم رفتار تغییر و آگاهی موجب و کندیم نفوذ انسان وذهن قلب در واقعی یادگیری
 و کندیم خلق دوباره را خود یادگیری طریق از انسان .بخشدیم معنی آدمی بودن انسان به
 قابلیت انسان به یادگیری چنین .شودیم اتوان ،است نتوانسته تاکنون که کارهایی انجام به

 را نوینی اندازهای چشم طریق این از و دهدیم را ذهن از خارج جهان با مؤثر ارتباط

 و خالقیت توانایی بر و دهدیم گسترش را انسان هاییتقابل دهد،یم قرار او فراسوی
 و آوردیم همراه به را نوینی اجتماعی های مسؤلیت عالوه به .افزایدیم او هایینوآور
 همه .آوردیم فراهم را بازاندیشی و هاتجربه برآزمون مبتنی ،زاینده یادگیری ترویج امکان

 با همگامی در سازمان یک موفقیت نتیجه در داریم. یادگیری نوع این به مبرمی نیاز ما

 غیرمت نیازهای به پاسخگوئی آمادگی کند.می تعیین سازمان آن یادگیری را تغییرات

 و مهم امری را یادگیرنده سازمان وجود رجوعان ارباب جدید یهاخواسته و محیطی
 چشمگیری توجه0یادگیرنده سازمان مفهوم امروزه (.0254 ،همپتون) است ساخته حیاتی

 و بیو) است کرده جلب خود به اندرکاران دست جانب از هم و محققان جانب از هم را
 (.0252 ،3باروچ

 بقا برای سازمان یک که است این برای یادگیرنده سازمان درمورد جانهی و بیشترشور 

 از بسیاری برعکس مفهوم این دارد. نیاز محیط و شرایط به نسبت سریع یادگیری به

 جانسون) پرطرفداراست محققان و صاحبنظران میان در هم هنوز هاگزارش و نظرات

 در را خود وتوانایی ظرفیت ائمطورد به یادگیرنده سازمان (.0255 ،4اسپیسروواالس
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 درحال طورمرتب به آنها کارکنان و مدیریت و دهدمی افزایش مختلف هایینهزم

 تا ساخته وادار را هاسازمان ،محیطی تغییرات وتفکرهستند. جدید یهاروش یادگیری

 به بترتی وبدین باشند راهکارها بهترین دنبال به خود محیط با سازگاری منظور به پیوسته

 (.0255 ،5پاترسون) یابند دست مستمر یادگیری به تأکید با پایداری و رقابتی مزیت

 تربیت و تعلیم فرآیند متولی ،عمومی رسمی تربیت و تعلیم نهاد مهمترین پرورشوآموزش

 جامعه بخش تعالی و عمومی فرهنگ بخش قوام ،تربیت و تعلیم یهاساحت درهمه

 و دولتی های وسازمان نهادها ،خانواده مشارکت با ،اسالمی معیار نظام اساس بر اسالمی
 آموزش کالن اهداف از رسمی تربیت و تعلیم نظام در بخشی اثر ارتقای .است دولتی غیر

 عنوان به همچنین (.5372 ،وپرورشآموزش بنیادین تحول سند) است ایران وپرورش

 شدن همگام آن گذاران استسی و مسئولین که است مراکزی از یکی ،گسترده سازمان یک

 رسدیم نظر به و اندداده قرار خود همت وجهه را جدید عصر سریع هاییشرفتپ با

 بیشتری اهمیت از آموزشی سازمانهای با ارتباط در یادگیرنده سازمانهای موضوع

 فن و تکنولوژی سریع پیشرفتهای با را خود بتوانند باید سازمانها این باشد. برخوردار

 و بوده کارآمد که بدهند جامعه تحویل و کرده تربیت را نیروهایی تا سازند مگامه آوری
 (.0250 ،0کوئین و الیوت ،گاه) .برآیند جامعه مسائل حل عهده از

 تعلیم دیگر عبارت به و است پرورشوآموزش نظام اهداف تحقق اصلی کانون مدرسه

 توانیم را کارآفرین و فکور ،مؤمن نسلی تربیت .گیردیم شکل بستر این در تربیت و

 برای انآموزدانش کرد. معرفی تربیت و تعلیم نظام اهداف و هایستگیشا از یاعصاره

 قرار فرصتها این معرض در موقعیت اصالح و درک جهت الزم هاییستگیشا کسب

 برای آمادگی از قبولی قابل مرتبه ،خویش هویت پیوسته تعالی و تکوین با تا گیرندیم

 هر تحصیلی هایدوره (.5372 ،)بدری آورند دست به را ابعاد همه در طیبه حیات قتحق

 ایویژه حساسیت از ابتدایی دوره میان این در اما دارد اهمیت خود جای در یک

 ناپذیرجبران ایضایعه به منجر دبستان در آموزشی مدیر اشتباه هر لذا است برخوردار

 بسزایی نقش آنها شخصیت به دادن شکل و آموزاندانش تربیت در مدیر زیرا ،شودمی

 هاییوهش نهادن هم درکنار اشالزمه پیشرفت و توسعه سوی به حرکت هرگونه دارد.
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 قرن در آنها ینترموفق جمله از که ،است مدیریت نوین هاییوهش از استفاده و سنتی

 ،یادگیری نظر از کهاین به توجه با (.5374 ،هویدا) است یادگیرنده سازمان یکم و بیست
 ،است داشته مناسبی نسبتاً و کمی رشد ابتدایی دوره در ایران پرورشوآموزش سازمان

 آموزشی نظام دغدغه مهمترین امروزه و است نداشته توجهی قابل رشد نظرکیفی از لکن

 در فکری هایسرمایه تعالی و رشد جهت مناسب بستری ایجاد ،کشور پرورش و

 رویکردهای در تحوّل با همزمان ،باید ایران پرورشوآموزش .است محور دانایی یجامعه

 ،مدارس این در و آورد فراهم را یادگیرنده مدارس گیریشکل یزمینه ،درجهان آموزشی
 ارتقای برای یکپارچه تعاملی محیط و شده تقویت یادگیری - یاددهی فرایندهای

 مدارس شود. فراهم گروهی هایفعالیت رب تکیه با آموزاندانش کلیدی هایمهارت

 دوره که آنجایی از و باشندمی بنیان دانش جوامع کلیدی هاینیازمندی جمله از ،یادگیرنده

 یک و است مهمی بسیار دوره کودکان شخصیت تکوین و تربیت و رشد لحاظ از ابتدایی

 تا است درصدد گرپژوهش لذا .است برخوردار ایویژه حساسیت از و است آرمانی دوره

 دوره برای یادگیرنده سازمان الگوی ارائه به مدارس بخشی اثر و کیفیت افزایش منظور به

 عنوان به تواندیم پژوهش این درمجموع بپردازد. تهران شهر پرورشوآموزش ابتدایی

 در سازمان این تا ،کند تبیین را یادگیرنده سازمان کاربست سوی و سمت نما قطب یک

 به ،یادگیرنده سازمان الگوی داشتن طریق از بتواند اقتضایی بصورت و پویا طمحی یک

 و مأموریت انجام برای را خود اثربخشی و گردد تبدیل پویاتر و ترکارآمد سازمان یک
 مسئله بنابراین .نماید پذیر امکان اهداف تحقق راستای در ،دارد برعهده که مهمی رسالت

 مناسبی الگوی توانیم چگونه که است سؤال این رایب پاسخ یافتن پژوهش این اصلی

 نمود؟ ارائه تهران شهر پرورشوآموزش ابتدایی دوره یادگیرنده سازمان برای
 عنـوان به را سنگه الگوی ،یادگیرنده سازمان حوزه در محققان از کثیری تعداد

 و جمالی) اندگرفته نظر در آموزشی یهاسازمان توسعه برای چهارچوب ینترمناسب
 سازمان الگوی را حاضر پژوهش نظری یمبان (.0252 ،بـاروچ یـووب ؛0252 ،همکاران

 :دهدیم تشکیل (0259) سنگه یادگیرنده
 که نموده تدوین فرمان پنج در را یادگیرنده سـازمان اساسـی ویژگـیهـای سـنگه

 است. موضوع کی در بودن ایحرفه از باالیی سطح بیانگر :5فردی مهارت از: است عبارت
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 و ویژه تبحر ،تخصص به منجر که است یادگیری به مدت بلند تعهد مستلزم فردی مهارت
 در (.5779 ،)مارکوارت شودیم فرد سازمانی هاییتمسئول یا وظایف یینهزم در جذاب

 میل یک وسیله به را خود شخصی ظرفیت و رشـد معلمـان کـه ایـن یعنـی مدرسـه یک

 انتخاب منظور به آینده انداز چشم بر تمرکز و مداوم یادگیری و یارفهح بهبود برای قوی

 (.0229 ،)پارک دهند گسترش پیشرفت نحوه
 و ،خانواده ،کار ،جهان یدرباره افرد عمیق نگرش و تصورات بیانگر :5ذهنی مدل

 ،د)هتسفیل گذاردیم یرتأث هاآن رفتار چگونگی و جهان از افراد درک بر که رویدادهاست
 هاییتفعال هدایت برای که عقایدی و هایدها به ذهنی الگوهای مدرسه یک در (.0222

 دارد. اشاره روند،یم کـار بـه مدرسه

 آن پی در که اییندهآ از مشترک آرمان و تصویر یک ایجاد توانایی :0مشترک یهاآرمان

 یک حول تا دکنیم کمک کارکنان به مدرسه در مشترک آرمان (.5770 ،سنگه) هستیم

 برای کننده مجاب و قاطع دلیل با را کارکنان زیرا کنند حرکت مشترک حس و هویت

 ایجاد را جانبه دو اهداف بر تمرکز ،مدرسه در مشترک انداز چشم .کندیم آماده یادگیری

 مشترک هدف یک وسیله به مدرسه یک در کارکنان و مدیران ،معلمان مانند افـراد .کندیم

 مشترک هایینشب توسعه حال در که سازمانی یا گروه یک در را تعهد مفهـوم توانندیم

 (0222 ،همکاران و سنگه) دهنـد پـرورش ،است
 در یادگیری اساس و پایه افراد نه و هایمت که است باور این بر سنگه :3تیمی یادگیری

 که شوندیم لنائ مهمی نتایج کسب به گفتگو راه از تیم اعضای هستند. مدرن یهاسازمان

 :4سیستمی تفکر (.0222 ،)هتسفیلد گرددیم سازمان یتوسعه و رشد به منجر نتایج این
 .است سازمانی یادگیری تسهیل برای قوی بسیار ابزاری و یادگیرنده سازمان بنیادین اصل

 در تغییر سیستمی تفکر اصلی یجوهره .است نگری کل برای روشی و راه سیستمی تفکر

 الگوهای ایجاد برای مفهومی چارچوب ،سیستمی تفکر دیگر بیان به است. نگرش

 کنندیم تغییر اثربخش یگونه به آنها چگونه که کندیم تعیین و نموده ارائه ،ترروشن

 متقابل ارتباط با را خود هاییتفعال معلمان سیستمی تفکر فرایند در (.5779 ،مارکوارت)

                                                                                                                                        
1. Mental Models 
2. Shared Vision 
3. Team learning 
4. Systems thinking 
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 کارهای تأثیر و کنندیم مدیریت و درک ،است ییرتغ یندهایفرا شامل که مدرسه محیط در

 .(0229 ،)پـارک گیرندیم نظر در ذینفعان عالیق بر و مدرسه سازمان کل بر را خود

 

 (1331. پیتر سنگه )1شکل 

 که دارد وجود متعددی هاییافته و نظری مبانی یادگیرنده سازمان الگوی خصوص در

 توسعه "عنوان تحت پژوهشی در (5375) کان نیازی :پردازیمیم هاآن از برخی به زیر در

 چه که است این حاضر پژوهش پرسش "ابتدایی درمدارس یادگیرنده سازمان هاییتفعال

 مدل ؟شوندیم ابتدایی مدارس در یادگیرنده سازمان یک توسعه به منجر هایییتفعال

 هامصاحبه و ادبیات بررسی ،سوابق و هاشگزار بررسی از و است توصیفی تحقیق

 درک برای و ابتدایی مدارس در پژوهش سؤال به پاسخ یافتن برای است. شده استفاده

 باعث که هایییتفعال اما نیست. شده ریزی برنامه اقدامات به نیاز یادگیرنده مدارس

 این تایجن به توجه با است. محدود سطح یک در شوند،یم یادگیرنده مدارس توسعه

 شود گرفته نظر در هم با باید محیط و مادر و پدر ،کارکنان ،انآموزدانش رضایت ،مطالعه

 مولوی شود. حمایت باید ،است مداوم یادگیری توسعه به منجر که هایییتفعال از و

 یک عنوان به مدارس مورد در مربیان دیدگاه" عنوان با پژوهشی در (5370) وهمکاران

 ذهنی هایمدل

 یادگیرنده سازمان نگرش سیستمی

 هایآرمان

 مشترک

 یادگیری جمعی

 های ش صیقابلیت
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 پژوهش این نتیجه .اندداده انجام جنوبی آفریقای شمالی منطقه در" دهیادگیرن سازمان

 کار و مشترک بینش ،ذهنی الگوهای ،شخصی قابلیت وجود عوامل بر عالوه که داد نشان

 مورد شخصی اعتقادات -0 جمعی فرهنگ -5 دیگر: عامل دو سیستمی تفکر و تیمی

 به تواندیم ،باشد داشته وجود مدارس در هم عامل دو این اگر بنابراین .است نظرمربیان

 "عنوان تحت پژوهشی در (5374) آرانی سرکار کنند. عمل یادگیرنده سازمان عنوان

 بر آموزش( یهاسبک )بهسازی پژوهی درس اثر :معلمان سازی توانمند برای الگویی

 ظرفیت بهبود یهاروش بررسی به ابتدا ،"یادگیرنده سازمان مثابه به مدارس فرهنگ تغییر

 تولید برای معلمان مشارکتی پژوهش فرهنگ گسترش و سازمانی یادگیری برای مدارس

 برای را پژوهی درس نقش ابتدا در .پردازدیم هاآن هایییتوانا یتوسعه و ایحرفهدانش

 آموزش یتوسعه و یکدیگر از معلمان یادگیری برای مدرسه در مؤثر فرهنگی محیط خلق

 سپس کند.می توصیف ،دارد تمرکز انآموزدانش واقعی نیازهای رب محورکه -یادگیری

 یادگیری ترویج و یادگیرنده یهاسازمان مثابه به مدارس بازسازی اثربخش راهبردهای

 .کندیم تحلیل و تجزیه را آموزشی مؤسسات پایدار خود بهسازی برای سازمانی
 کننده مهار و پشتیبان متغیرهای بینی پیش"عنوان تحت پژوهشی در (0254)5ساهین

 حمایت عوامل تعیین مطالعه این از هدف"متوسطه آموزش مدارس در سازمانی یادگیری

 روش از و است کیفی تحقیق یک مطالعه این است. سازمانی یادگیری کننده مهار و

 مدرسه 4 در و هدف بر مبتنی پژوهش جامعه است. شده استفاده پدیدارشناختی پژوهش

 از نفر 4 تعداد ،است شده انجام نفر 59 با مصاحبه شد. انجام آنکارا اناکایاک منطقه آناتولی

 و توصیفی آمار از استفاده با یهاداده بودند. معلم آنها از نفر 50 و مدرسه مدیران آنها
 کننده مهار و کننده حمایت که عواملی و شد تحیل و تجزیه محتوا تحلیل هاییکتکن

 " ساختار و فرهنگ" عوامل این شد. شناسایی ،هستند مدرسه در سازمانی یادگیری

 سازمانی یادگیری توسعه الگوی"عنوان تحت پژوهشی در (0254)0سایرات .است مدرسه

 یهاسازمان مشکالت و فعلی وضعیت تعیین مطالعه این از هدف"ابتدایی دوره در
 مطالعه با .است ابتدایی مدارس برای یادگیرنده سازمان مدل یک توسعه منظور به آموزشی

 چگونگی تعیین برای سازمان آموزش توسعه مدل از استفاده با شده انجام هاییافته

                                                                                                                                        
1. Şahin 
2. Wipa Sai-rat 
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 تحلیل یک ،پژوهش روش گرفت. صورت تحلیل و تجزیه ابتدایی مدارس یتوسعه

 ابزارهای عنوان به هاداده استاندارد انحراف و میانگین ،درصد از آن در که ،توصیفی

 فعلی وضعیت (5است: مرحله 3 شامل پژوهش هاییافته شد. خواهد استفاده آماری

 سطح در آن با مرتبط مشکالت و متوسط حد در ،ابتدایی مدارس در یادگیرنده سازمان

 پرسنل توسعه به وابسته ابتدایی مدارس در یادگیرنده سازمان مدل (0شد. ارزیابی باال

 کسب به منجر تا ،باشند اشتهد را مداوم توسعه در شرکت برای انگیزه که است مدارس

 سطح و ،تیمی شبکه ،فرد کاری تجربه طریق از دانش گیری شکل و ،دانش انباشت ،دانش

 در باالتر نمره دریافت به منجر ابتدایی مدارس در یادگیری مدل اجرای (3 شود. شبکه

 نشان مدل ،نتیجه در است. سطح باالترین در و شده ارائه آن از قبل با مقایسه در آزمون

 است. کافی واقعی شرایط در اجرای برای که ،است سنجی امکان ،فواید دارای شده داده

 توسعه برای استفاده مورد تواندیم و است مناسب مطالعه مورد چارچوب ،این بر عالوه

 این طول در یافته توسعه مهارت و دانش باشد. یادگیرنده سازمان به ابتدایی مدارس

 باشد. ابتدایی مدارس توسعه برای رمؤث تواندیم فرآیند
 شدن تبدیل باعث چیزی چه"عنوان تحت پژوهشی در (0259)0استول و5کولوس

 این به رسیدن برای شما موسسه یا و شما " شد؟ خواهد یادگیرنده سازمان به مدرسه

 به ،باشد رسیده یادگیرنده سازمان عنوان به مدرسه مفهوم از مشترکی درک به باید سؤال

 مشترک درک به یکسان طور به دیگران و مادر و پدر ،سیاستگذاران ،معلمان مثال نعنوا

 سازمان عنوان به مدرسه هایویژگی ،یادگیرنده سازمان ادبیات تحلیل و تجزیه برسند.

 و فراگیر بعد هفت شامل که :کندیم شناسایی یکپارچه مدل یک عنوان به را یادگیرنده
 همه فراگیری برای محوری انداز چشم یک یگذار اشتراک (5 است: عملگرا

 (3 کارکنان همه برای مستمر یادگیری یهافرصت از حمایت و ایجاد (0  انآموزدانش
 نوآوری ،جو و پرس فرهنگ یک ایجاد (4کارکنان؛ میان همکاری و تیمی یادگیری یجترو

 مدل (9 ارجیخ محیط از یادگیری (9 دانش؛ تبادل برای هایییستمس ایجاد (5 اکتشاف و

 گرفته نظر در اساسی کلیدی هایویژگی و ابعاد رشد. حال در یادگیری رهبری و سازی

                                                                                                                                        
1. Kolos 
2. Sttol 
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 را خود توانندیم مدارس چگونگی که این مورد در ،هستند عملی راهنمایی عنوان به شده

 کنند. تبدیل یادگیرنده سازمان یک به

 روش
هشگر قصد دارد به توسعه روش پژوهش حاضر از نظر اهداف؛ کاربردی است: زیرا پژو

نظر داده  از دانش کاربردی در یک زمینه خاص تحت عنوان سازمان یادگیرنده بپردازد.
و  تأمل، کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع داده بنیاد است که بر تولید

دارد و از طریق مصاحبه و در نهایت با استفاده از نظریه  تأکیداعتبارسنجی یک نظریه 
سیری یک الگوی بومی نهایی خواهد شد. جامعه آماری مورد نظر پژوهش حاضر را تف

که به کمک نمونه گیری  دهدیممرد( از خبرگان تشکیل  05و  زن 5نفر ) 32تعداد 
نفر خبره حوزه علوم تربیتی انتخاب شدند. در  32سرشماری گلوله برفی هدفمند تعداد 

نفر از متخصصان گردآوری شد. تمام  32از طریق مصاحبه با  هادادهاین پژوهش 
به صورت فردی و توسط شخص محقق انجام گرفت. نمونه گیری نظری تا  هامصاحبه
مقصود از اشباع نظری یعنی زمانی که هیچ »به اشباع نظری ادامه یافت.  هامقولهرسیدن 

بعاد به و ا هایژگیوداده جدید یا مرتبط به یک مقوله به دست نیاید. مقوله از لحاظ 
آن را به نمایش بگذارد و مناسبات میان  هاییگوناگونخوبی پرورش یافته باشد و 

 (.5374، استراوس و کربین)« به خوبی مشخص و اعتبارشان ثابت شده باشد هامقوله
 ،الگو آن در که یافته سازمان مصاحبه فرم یک کمک به حاضر پژوهش سنجش ابزار

 و یافته الگوها کلیهو ابتدا شد. تنظیم یادگیرنده سازمان گوال هایشاخص و هامؤلفه ،ابعاد
 بعد و شدند احصا شاخص باز گذاری کد توسط سپس و شد بررسی هایتئور و مطالعات

 گذاری کد تا شده ارسال حوزه خبرگان از نفر 32 یبرا محوری گذاری کد بندی مقوله از

 اعتبار شد. رسیده نظری اشباع به قعمی مصاحبه و دلفی فن طریق از و شود انجام انتخابی

 یهاروش است. شده آورده دست به دلفی فن مدد به یافته سازمان مصاحبه فرم روایی و
 ملی مطالعات و هایتئور و مقدماتی الگوهای یمطالعه طریق از ابتدا اطالعات گردآوری

 پسس ،موارد از یک هر هایشاخص احصا و یادگیرنده سازمان خصوص در جهانی و

 در منظم مصاحبه فرم تدوین) آمد. خواهد دست به آنها اولویت و هاشاخص ،هامولفه

 منظم مصاحبه فرم ارسال سپس (آنها بندی اولویت و هاشاخص ،هامؤلفه ،ابعاد قالب
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 ذکر به الزم ،روز 55 حداقل زمانی فاصله با دلفی فن مدد به خبره نفر 32 حداکثر برای

 مذکور هایشاخص و هامولفه ،الگو دارد. ادامه خبرگان نظری باعاش تا آیند فر این است

 ،هامؤلفه ،ابعاد سپس و رسیده نظری اشباع به دلفی فن کمک به خبرگان از نفر 32 توسط
 شد. یابی اعتبار و تائید خبرگان توسط هایشاخص

 گیرینتیجهبحث و 
مان یادگیرنده برای نخستین یافته پژوهش حاضر بیانگر آنست که الگوی بهینه ساز

 شهر تهران کدام است.پرورش وآموزشمدارس ابتدایی 

 

 

 

 سازمان

 دگیرندهیا 

 

 

 فردی

 

 

 گروهی

 

 

های قابلیت

 فردی

 

 

 سازمانی

 مدیریتی

 الگوهای ذهنی
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 گروهی

 های ارتباطیمهارت

 اشتراک دانش
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 قوانین و مقررات
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مددیار مدیران و معلمان در  تواندیمشاخص است که  542این الگو مرکب از 
مقتضیات ، شرایط، مدارس یادگیرنده باشد. یادگیری سازمانی بهترین راه شناخت عوامل

ونی و بیرونی مدارس و اقدام در جهت افزایش کیفیت و اثربخشی و کلیات محیط در
. شودیممفهوم سازی ، مدارس است. این دیدگاه در چارچوب مفهوم مدارس یادگیرنده

توان الزم را ، این مفهوم بر این فرض بنا شده است که مدارس از طریق افزایش کیفیت
اثربخش و کار آمد خواهند برای انجام رسالت آموزشی و پرورشی خود را به صورت 

، (5773) یلگارو، (5775هابر )، (5715) یولوالیلزفا هاییافتهیافته با  ینا داشت.
دنتون ، (5775) یکولئونو، (5775برنوهمکاران )، (5774) یواالگراوچ، (5773) ینگرو

، (5777سنگه )، (5771) یانباالسوبرنوامان، (5779پدلر )، (5771گاه )، (5771)
، (0220مارکوات )، (0220تمپلتونوهمکاران )، (0225) یفن، (0222) یونیچیلیماسج

، (0250چوپاوا )، (0255) ینک، (0255) یقاسم، (0255) یرتناون، (0220) یلمنو
، (0254) ینساه، (0250) ، یوبونموس(0250) یکوواتکینزمارس، (0250) ینوگرافوردالر

 مقدم، (0259کولوسواستول ) ،(0255) یخفانا، (0253باراس )، (0254جانسون )
پژوهش با استناد به قرآن  در مقایسه با مبانی هاشاخص( مطابقت داردو این 5375)

کریم و نهج البالغه و آیات و روایات و اسناد با ال دستی و سند تحول بنیادین 
یافته پژوهش حاضر بیانگر آنست که  یندوم بومی سازی شده است.پرورش وآموزش

بعد است که به ترتیب  5الگو مرکب از  ینا مرکب ازچه ابعادی است. الگوی مذکور
 .استبعد مدیریتی و بعد محیطی ، بعد سازمانی، بعد گروهی، اولویت شامل بعد فردی

، (0223گاه )، (5775) یته، (0225) یفن، (5772سنگه ) هاییافتهیافته با  ینا
جانسون ، (5715) یولفا ،(0223آرمسترانگ )، (5771دنتون )، (5779مارکوات )

در مقایسه با مبانی نظری به تعداد  ( مطابقت دارد و0259کولوس و استول )، (0254)
 59سازنده الگوی مذکور  یهامؤلفهآن افزوده شده و در سومین یافته پژوهش حاضر 

 یهامهارت، یادگیری گروهی، ذهنی یالگوها، فردی هاییتقابلکه شامل  مورد
ی، ساختارسازمان، فرهنگ سازمانی، انداز مشترک چشم، دانش اشتراک، ارتباطی

 یزیمم، سیستمی تفکری، رهبر، سازمانی یابیارزش، سازمانی یهاارزشی، جوسازمان
قوانین و ، ممیزی برنامه و نیروی انسانی و فرهنگ محیطی، دانش و ممیزی محتوا

، (5772سنگه )های که با یا فته  استعوامل اقتصادی و سیاسی ی، تکنولوژ، مقررات
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 یتاسم، (5779نورتون )کاپالن و ، (5779) یکمارسژپارت و ، (5774) یناوبرابنت و 
انجمن امریکایی ، (0250گرافورد )الرین و ، (0227کاتس )الین ، (0224) ینل، (0223)

 یتاسم، (0224) ینل، (0225) یفهن، (5773) ینگراو، (5775) یبهسازآموزش و 
مایو و ، (0250) یوبورنموسب، (0250گرافورد )الرین و ، (0227)کاتس الین ، (0223)

 یتاسم، (0224) ینل، (0223گاه )، (5774) یناوبرابنت و ، (0225) یفهن، (5774النک )
، (0250) یوبورنموسب، (0252همکاران )نویس و ، (0227کاتس )الین ، (0223)

، (0225) یلورتکولیه و ، (0259استول )کولوس و ، (0254جانسون )، (0250چوپاوا )
النک مایو و ، (0259استول )کولوس و ، (0259) یوبر، (0252همکاران )الیو و 

 یوبورنموسب، (0250گرافورد )الرین و ، (0227کاتس )الین ، (5775) یته، (5774)
مارکوات ، (5775) یته، (5775) یسنرو، (0259) یوبر، (0250چوپاوا )، (0250)
، (0250چوپاوا )، (0252همکاران )نویس و ، (0225) یکوگر، (0225) یتنرکرا، (5779)

 یکوگر، (5771دنتون )، (5779مارکوات )، (5775) یته، (0259) یوبر، (0254) ینساه
، (5775) یته( 0254جانسون )، (0252همکاران )نویس و ، (0250چوپاوا )، (0225)

( مطابقت دارد و 0225) نیالیمو، (0223آرمسترانگ )، (5779سارااال )، (5775) یسنور
، دانش اشتراک، مهارتهای ارتباطی یهامؤلفه، هامؤلفهنسبت به مبانی نظری به تعداد 

 ساختار، سازمانی فرهنگ، و نیروی انسانی برنامه، محتوا، دانش یریممی، رهبر
فرهنگ ، سازمانی یابیارزش، سازمانی یهاارزشی، استراتژ، سازمانی جو، سازمانی
عوامل اقتصادی و سیاسی اضافه شده است. ی، تکنولوژ، نین و مقرراتقوا، محیطی

الگوی مذکور  یهامؤلفهچهارمین یافته پژوهش حاضر بیانگر آنست که هر یک از 
 است. یهایشاخصمرکب از چه 

 یادگیرنده سازمان نظر از را مدارس یکایک توانیم الگو این مدد به که است بدیهی 

 مدارس در یادگیرنده سازمان ممیزی منظور به عملکرد ملی گزارش تهیه در و سنجید

 و گیری تصمیم بهتر ابزار خود این که گماشت همت کشور پرورشوآموزش ابتدایی
 خواهد فراهم را ملی سطح در مدت کوتاه ،مدت یانم ،مدت بلند هاییگذار سیاست

 تهیه را ابتدایی رسمدا عملکردی شناسنامه توانیم الگو این مدد به عالوه به ،ساخت

 رفع به الگو این مدد به توانیم نهایت در و نمود تهیه آنرا کیفی ارتقایی خود ابزار و نمود

 و هامؤلفه ،ابعاد ،الگو این کاربست دیگر بیان به گماشت. همت مدارس عمکردی ابهام
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 لحاظ از را خود علمی تب تا کندیم قادر را کشور ابتدایی آموزش ،آن هایشاخص

 برنامه از را خود علمی حرکت نما قطب یک عنوان به و بسنجند بودن یادگیرنده سازمان

 به مدارس تبدیل جهت را خود حرکت سوی و سمت و تغییر ریزی برنامه به روزی

 هایییتمحدود پژوهش این در نمایند. شن رو را آن کیفی ارتقا و یادگیرنده سازمان

 غالب در پژوهش این شودیم پیشنهاد کل در و ستا آن بودن کیفی جمله من دارد وجود

 شود. انجام آمیخته پژوهش یک

 منابع

مبانی پژوهشی کیفی، متون و مراحل تولید نظریه (. 5374جولیت )، آنسلم و کربین، استراوس
 .تهران: نشر نی، . ترجمه ابراهیم افشارایینهزم

ها یهرویق کیفی: نظریه مبنایی؛ اصول روش تحق(. 5315جولیت )، آنسلم و کوربین، استراوس
 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.، . ترجمه بیوک محمدیهایوهشو 

، تغییر پایدار در سازمان یادگیرنده یهارقص تغییر، چالش، (5375پیتر و دیگران )، سنگه
ریخ چاپ )تا .نشر آتنا، تهران، حسین اکبری و مسعود سلطانی، ترجمه علینقی مشایخی

 (0259، مجدد به زبان اصلی

هدایت و  کمال ترجمه: حافظ، پنجمین فرمان خلق سازمان یادگیرنده، (5315پیتر. )، سنگه
، . )تاریخ چاپ به زبان اصلیتهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، محمدروشن

0225) 
شورای عالی ، سند مشهد مقدس، (5372)، وپرورشآموزشسندتحول بنیادین 

 ..ir.sce.www قابل دسترسی در، وپرورشموزشآ
، تهران ایجاد سازمان یادگیرنده )توسعه پنجگانه یادگیری سازمانی(،. 5315مایکل. ، مارکوارت

 (0229، مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران. )تاریخ چاپ به زبان اصلی

 ت سمت.. تهران: انتشاراشناخت روش علمی در علوم رفتاری(. 5373حیدرعلی. )، هومن

 . تهران. نشر پارسا.های چند متغیری در پژوهش رفتاریتحلیل داده(. 5312حیدرعلی. )، هومن
سازمان یادگیرنده و بهبود کیفیت  یهابررسی رابطه کاربست مؤلفه، (5374رضا. )، هویدا

 .دانشگاه اصفهان، نامه کارشناسی ارشد پایان، آموزش

Batool, H., & Riaz, S. (2011). Factors for Making an Organization ‘A Learning 
Organization’, International Conference on Technology and Business 
Management, 28 (30), 912-921. 

Bennet, A. and Bennet, D. (2004), Organizational Survival in the New World: The 
Intelligent Complex Adaptive System, Elsevier, Boston, MA. Bennet, A. and 



 414 ... ابتدایی مدارس در یادگیرنده سازمان الگوی ارائه

Bennet, D. (2007a), Knowledge Mobilization in the Social Sciences and 
Humanities: Moving from Research to Action, MQI Press, Frost, WV. 

Bennet, A. and Bennet, D. (2007b), The knowledge and knowing of spiritual 
learning, VINE, Vol. 37 No. 2, pp. 150-68. 

Bennet, A. and Bennet, D. (2007c), CONTEXT: the shared knowledge enigma, 
VINE, Vol. 37 No. 1, pp. 27-40. 

Bennet, D. IPT Learning Campus: Gaining Acquisition Results through IPTs, 
Alexandria, VA: Bellwether Learning Center, 1997 

Berkowitz, R., G. Bowen, R. Benbenishty and J.D. Powers (2013), A Cross-Cultural 
Validity Study of the School Success Profile Learning Organization Measure 
in Israel, Children & Schools, Vol. 35/3, pp. 137-146. 

Bui. H., & Baruch, Y. (2010). Creating learning organizations:a systems 
perspective, The Learning Organization, 17 (3), 208 – 227 

Chooppawa, R., Sirisuthi, C., Ampai, A. S., & Sripathar, S. (2012). The 
Development of Learning Organization Model for Private Vocational 
Schools, European Journal of Social Sciences, 30 (4), 586-596. 

Goh, S. (2003). Improving organizational learning capability: lessons from two case 
studies. The learning Organization, 10(4), 227-236. 

Goh, S., & Richards, G. (1997). Benchmarking the learning capability of 
organizations. European Management Journal, 575-583. 

Goh, S., Quon, T. & Cousins, J. (2007). The organizational learning survey: a re-
evaluation of unidimensionality. Psychological Reports, 101, 707-721. 

 Goh, S.C. (1998), Towards a learning organisation: The strategic building blocks, 
SAM Advanced Management Journal, Vol. 63/2, pp. 15-22. 

Hannah, S.T., Lester, P.B.: A (2009). Multilevel approach to building and leading 
learningorganizations. In: The Leadership Quarterly, 20, p. 34–
48,www.elsevier.com/locate/leaqua 

Heifetz, R. A. and M. Linsky (2002), Leadership on the Line: Staying Alive through 
the Dangers of Leading, Harvard Business School Press, Boston. 

Ho Park, Y. (2006), Measurement and Validation of Senge’s Leaning Organisation 
Model in Korean Vocational High Schools, Doctoral dissertation, Graduate 
Faculty of The University of Georgia. 

Ho Park, Y. (2008), Validation of Senge’s Learning Organization Model with 
Teachers of Vocational High Schools at the Seoul Megalopolis, Asia Pacific 
Education Review, Vol. 9/3, pp. 270-284. 

Hoy, W.K. & Miskel, C.G. (2001). Educational administration: Theory, research and 
practice, 6th edition. Boston: McGraw-Hill. 

Hoy, W.K. & Miskel, C.G. (2008). Educational administration: Theory, research and 
practice, 8th edition. Boston: McGraw-Hill. 

Johnston, C. and B. Caldwell (2001), Leadership and organisational learning in the 
quest for world class schools, International Journal of Educational 
Management, Vol.15/2, pp. 94-103. 

Johoson C, Spicer D, Wallace J. (2011). An empirical model for learning 
organization, Bradford university school of management. 

Marquardt. M.J., (1996). Building learning organization: Asystem approach to 
quantum improvment and global success, New York;Mc graw-hill. 

Neefe, Diane Osterhaus (2011). Comparing Levels of Organizational Learning 
Maturity of Colleges And Universities Participating Traditional & Non-
ttaditional (Academic Quality Improvement Project) Accreditation Processes. 
[online] URL. 

http://www.elsevier.com/locate/leaqua


 4317 بهار/ نامهویژهشی/ ی آموزهانظامپژوهش در        410

Park, J. (2008), Validation of Senge's Learning Organization Model with Teachers 
of Vocational High Schools at the Seoul Megalopolis, Asia Pacific Education 
Review, Vol. 9/3, pp. 270-284. 

Senge P. (1992). The fifth Discipine, london; Random House. 


