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 چکيده
ی آن دستخوش تغییر و تحول است ضروری است که دانشگاه فرهنگیان به در عصر حاضر که هر لحظه 

با برخورداری از سرعت و دانا محوری  که مهمترین ثروت هر سازمان در هزاره  عنوان سازمان یادگیرنده

.این تحقیق با هدف کلی بررسی  رابطه بین ی سازگار شدن با زمان حال را داشته باشدی سوم است ،توانای

 هیادگیری سازمانی وتحول و نواوری در دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک سازمان یادگیرنده انجام گردید

نفر از کارکنان دانشگاه 401توصیفی انجام شده و جامعه آماری   –این پژوهش به روش  پیمایشی است.

.در روایی صورت گرفته است فرهنگیان می باشند و با استفاده از پرسشنامه سازمان یادگیرنده پیتر سنگه 

تایید شد.سپس توسط  09.0پرسشنامه  از نظرات اساتید و پایایی  آن با استفاده از آلفای کرونباخ با ضریب

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت..نتایج حاکی از ان بود که این سازمان از نظر یادگیری SPSSنرم افزار 

ه است.لذا برای دستیابی به آرمان های مشترک میان سازمان سازمانی در سطحی باالتر از میانه قرار گرفت

و نیروی انسانی ،دانشگاه فرهنگیان در تالش است تا مکانی باشد که افراد ان به طور مستمر توانایی های 

خود را برای خلق نتایجی که طالب آن هستند و در نهایت به رشد و بالندگی حرفه ای در سایه نظام 

 .یردست یابدرقابتی و توسعه پذ

 .تحول ونوآوری  دانشگاه فرهنگیان، ،سازمان یادگیرنده یادگیری سازمانی، :يديکل واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی 
دار

ساب
 ح

ت و
یری

مد
در 

ی 
رد

ارب
 ک

ی
 ها

ش
وه

پژ
م(

سو
ل 

سا
(

 

ره 
ما

ش
9 

ر  
بها

  /
79

91
 

ص 
 /

99- 
39

 

  3 ناوفرشته ت ، 2 مهرداد باغبانی ، 1 مرضيه بزرگی

 .رانی، اصفهان، ا تیریواحد دولت آباد ، گروه مددانشجوی کارشناسی ارشد ،  4

 .رانیا اصفهان، ، تیریگروه مد ، دولت آباد واحد ،ی دانشگاه آزاداسالم ،مربی 2
ه آزاد اسالمی ، دانشگا، دانشکده فنی و مهندسیسی صنایعدانشجوی دکتری مهند 3

 .، تهران، ایرانواحد علوم تحقیقات
 

 نام نویسنده مسئول:
 مرضيه بزرگی

تحول و نوآوري  نقش یادگيري سازمانی درایجاد

 اصفهاندر دانشگاه فرهنگيان 
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 مقدمه
ایجاد تحول در نظام تربیت معلم در جهت اعتالی پیشرفت در امور اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار 

انسانی در گرو تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص است تا موجبات رشد و پرورش دانش آموزان در کلیه است،چرا که پیشرفت و ترقی جوامع 

ابعاد ذهنی ،جسمانی،عاطفی،اجتماعی را فراهم آورند. با توجه به اهداف مذکور، مسؤولیت و رسالت دستگاه آموزش و پرورش، بیش از پیش 

ات اساسی در ساختار، برنامه ها و روش های آموزشی و پرورشی آن اجتناب ناپذیر است. در سنگین تر و حساس تر شده و ضرورت انجام اصالح

(بررسی  43.0نبوی، سید صادق) .)ایجاد تحول در نظام تربیت معلم را باید پیش نیاز تحقق هر نوع تحول در نظام آموزشی دانست ،این میان

  . (41(، آذرماه، ص4مه فرهنگیان، شماره )جایگاه مراکز تربیت معلم در نظام های آموزشی، پژوهشنا

 

 مبانی نظري
 سازمان یادگيرنده

(،سازمان یادگیرنده سازمانی است که در آن منابع انسانی به طور مداوم در حال تالش جهت توسعه ایده های 0..4از دیدگاه پیترسنگه )

هداف ا با یکی شدن سازمان یادگیرنده تلفیق کننده اهداف فردی وسازمانی است؛ سازمان یادگیرنده  خود و ایجاد نتایجی که خواهان آن هستند.

باتالش های مدیریت  این سازمانرشد و یادگیری پدیدار شود. ،سویی هم شده و در این  ایجادانسان های خالق و دانش آفرین با اهدافسازمان 

ضای شایسته، هیچگاه امکان وجودی پیدانمی کند. به عبارت دیگر سازمان یادگیرنده به عنوانیک ارتقا می یابد اما بدون همکاری وهمراهی اع

 .(330-334صص-4331الوانی ،)قلمداد شود ویژگی مهم و اساسی باید هم ذهنی و همدلیرا میان خود و اعضایش ایجاد کند تا بتواند یادگیرنده

ارکنان خود از کمشخصی تعداد  رویتواند برای رشد و پیشرفت خود، فقط که هیچ سازمانی نمی می گوید«فرمان پنجمین »پیتر سنگه در کتاب 

 .که با هم کار کنند و دنیای بیرون و مشکالت درونی خود را از نگاهی تازه ببینند یادبگیرندی اعضای یک سازمان تکیه کند. بلکه باید همه

 گذاری روی  پنج مهارت یا فرمان  زیر را برای یادگیری سازمانی الزم و ضروری می داند:پیتر سنگه همچنین در این کتاب،سرمایه 

 تواناییهای فردی -4

 مدلها و الگوهای ذهنی -2

 چشم انداز و آرمان مشترک  -3

 یادگیری جمعی  -1

 تفکر سیستمی -5

ش ز پیضرورت نوآوری و یادگیری سازمانی را بیش ا پیدایش  چالش های جدید،محیط در حال تغییر،پیشرفت علوم و فنون و ..توجه به

( تداوم و حیات هر سازمان بستگی به فرایند تحوالت و نوآوری در آن دارد 2000سبان و همکاران-0..4از نظر )سنج مورد تاکید قرار داده است.

دراز مدت برای سازمان کامیابی در پی . یادگیری سازمانی جزء مهمی از نوآوری می باشد که باعث توسعه محصول جدید می شود و در 

(می گوید: سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژی ها به 3..4(به نقل از داجسون )43.2اصغرزاده،شاهین ).دارد

ییرات جهانی و حفظ و بقای ارتقای یادگیری سازمانی کمک می کند و از یادگیری سازمانی به عنوان مهمترین ابزار جهت همسو شدن با تغ

 سازمان استفاده میکند.

 :«اندرمایو»ده از دیدگاه عوامل موثر در ایجاد و رشد سازمان یادگیرن

 تبدیل شود. که شامل:به یک سازمان یادگیرنده کمک میکند تا  سازمانبه عواملی که :سازها توانمند

 ناوری اطالعاتاستفاده از ف  -  منابع انسانی -ی  رهبر -ها استراتژی

 و دون نتیجه ها بتالش باشد،تمامی اشته نده وجود نداگر تمامی عوامل توانمند ساز،مهیا باشد اما محیط الزم برای رشد سازمان یادگیر:محیط

 .یاالاقل کم اثر خواهند بود

 توجه است:قابل  یادگیری سازمانیدیدگاه از سه : یادگیری

 .ت های یادگیریریادگیری؛ج(مهاالف(سطوح یادگیری؛ب(انواع 

 اهداف سازمان یادگیرنده

 ایجاد تعهد رقابتی-

 خلق عملکرد برتر-

 کیفیت ارتقاء-

 نیرو تعهد بخشیدن به نیروی کار -
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 درک وابستگی های درونی -

 2004اداره ی تغییر)کلن هاموند،( -

 اصالح و بهبود قدرت سازگاری و کارایی در مقابل تغییرات محیطی -

 2..4ابداع و خالقیت در سازمان)الندی ( -

 (1993نشان دادن عکس العمل سریع تر در مقابل محیط پویا و پیچیده)گرانتهام، -

 (4331البرزی، صدراهلل؛ اسالمیه، سمیرا)راهکارهای تقویت سازمان یادگیرنده

 تولید و خدماتتوجه به دانش کاری افراد به عنوان نقطه شروع بهبود بهره وری و ارتقائکیفی  .4

 .سرمایه گذاری تخصصی بودجه قابل توجه به تربیت و پرورش مغزهایمتفکر و مبتکر .2

 انتقال و اجرای سریع یاد گیری سایر شرکتها به داخل سازمان .3

 تقویت انگیزه کارکنان و تشویق آنان .1

 پرورش و ترویج فرهنگ چشم اندازو سرنوشت مشترک .5

 )وژیکی )پیچیده ترشدن تکنولوژیتوجه به تحوالت علمی،تکنول .0

 تخصصی تر شدن کارها .4

 

 یادگيري سازمانی
 به منظور تولید و گسترش حقایق جدید شده  آوری اطالعات جمعتجزیه و تحلیل افتد که زمانی اتفاق مییادگیری  از دیدگاه سازمانی 

ارتباط، تدریس و گفتگو و تعامل به تمام سطوح  از راهق کرده و ، دیدگاه جدیدی را خلموجب تغییر عقاید و دیدگاههای موجود شود و دباش

ه روش بگیرد. به اعتقاد کارشناسان کارکنانی که های کیفیت در سازمانها، بهتر صورت می. این تعامل از طریق تشکیل حلقهانتقال دهد.سازمانی 

ط شنونده به جای اینکه فق فعاالنه در جریان یادگیری مشارکت می کنند ومی برند. زیرا آنها از کار کردن لذت بیشتری گروهی فعالیت می کنند 

 ) 2000گاردنر وجولر، به نقل از دکتر محمدرضا کرامتیدانند. )خود را مسئول یادگیری خویش میباشند 

نتایج واقعی به دست  مورد انتظــار یک فرآیند کاری با که نتایج هــر زمان  یعنی .و تحقیق در سازمان است تفحص حاصلیادگیری 

. ند.اتی انجام دهمشکل اقدام ان   و درصورت لزوم برای حلبپردازند به تحقیق علت ایــن تناقض  جهت یافتن فرد یا گروه  مغایرت داشت ،آمده 

 ن تعاملمستقیم ای حاصل. بنابراین یادگیری می افتدیادگیریاتفاق در این مرحله است که و  دارداعضای سازمان تعامل  سایرروند فرد با  این در

 .است

 (.42-.40(:صص4فصلنامه مدیریت، )-.200-اعرابی.م،فخاریان)

رفهای ارتقاء شایســتگی ح که باعث تعهد ســازمانی کارکنانکارکنان، بر رضایت شــغلی،تاثیر مواجهه با تغییرات وچالشها  درتوانایی          

 از جمله پیامدهای مثبتی است که یادگیری سازمانی در پی دارد. میگــرددسازمان کارکنان 

 عبارتند از: « پیتر سنگه » نظر از روشهای یادگیری در سازمان یادگیرنده 

 .یعنی مهارت کشف کردن و نیز تعمیق مداوم بینش فردی:فردی مهارت

اری بر تاثیرگذ بررسی و تحلیل آنها و ابراز آن تصاویر براییعنی توانایی کشف تصاویر درونی ازجهان بیرون به منظور :ذهنی های مدل

 .دیگران

 .یعنی عمل کشف تصاویر مشترک از آینده که تعهد واقعی را در افراد تقویت می کند:مشترک بصیرت

 .یعنی قدرت همفکری کردن با هم که از طریق کسب مهارت در گفتگو و مباحثه با یکدیگربه دست می آید:یادگیری تیمی

مطرح می کند. ی اصلی که اصول مذکور را با هم ترکیب و تکمیل و آنها را به عنوان مجموعه ای واحد از تئوری و عمل:سیستمی فکرت

 3..4)پیتر سنج،(
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 انواع یادگيري سازمانی از دیدگاه هاي متفاوت

 

 مراحل یادگيري سازمانی

کسب دانش:یادگیری زمانی اتفاق می افتد که سازمانی دانش الزم را کسب کند.کسب  دانش یا حقایق و اطالعات از طریق کنترل 

اطالعاتی برای ذخیره کردن اطالعات،بازیافت اطالعات،انجام تحقیقات،اجرا،آموزش و مانند این ها صورت می محیط،استفاده از سیستم های 

 (3..4گیرد.)داگسون،

 توزیع اطالعات:در این فرآیند سازمان در اطالعات بین واحدها و افراد سهیم می شود.

ار گیرند؛باید تحلیل و تفسیر شوند و فرآیندی است که از طریق آن تفسیر اطالعات:برای این که اطالعات به طور مشترک مورد استفاده قر

 اطالعات معانی قابل فهم ومشترکی پیدا می کند.

که در آن دانش برای استفاده در آینده ذخیره می شود .که می تواند شامل ذهن افراد،فرهنگ جایی است حافظه سازمانی:حافظه سازمانی 

 (4..4برای ذخیره اطالعات در سازمان باشد.)والش و داگسون، سازمانی و تکنولوژی های اطالعاتی

گاروین برای ایجاد سازمان یادگیرنده .است ضروریجدید بســیار  های معتقد است که برای یادگیری سازمانی، خلق ایده(2000گاروین

 بر پنج بعد زیر اشاره میکند:

 سیستماتیک طریق به مسئله حل -4

 کردن آزمایش -2

 قبلی از تجارب یادگیری -3

 دانش انتقال -1

 از دیگران یادگیری -5

 

 تاثير یادگيري سازمانی در تحول و نوآوري دانشگاه فرهنگيان به عنوان یک سازمان یادگيرنده

نمی آید مگر سازمان های امروزی جهت بقای خود بیش از هر دوره ای به تحول و نوآوری در کلیه ابعاد سازمانی محتاجند.و این بدست 

کی ردر سایه خودآگاهی،خودارزیابی و..و در یک کالم یادگیری سازمانی.ویک سازمان زمانی می تواند به سازمانی هوشمند تبدیل شود که بتواند د

ید.همچنین در سازمان از آینده داشته و با ایجاد تغییر و تحول در اهداف ودیدگاه ها و فعالیت های سازمان مقدمات سازگاری با آینده را فراهم نما

 مورد توجه است.«یادگیری سازمانی»هایی که عالقه مند به اثربخشی و نوآوری هستند 

یادگیری سازمانی منجر به نوآوری می شود،بدین معنا که فرایند دریافت،پردازش،ذخیره و بازیابی اطالعات است که از دیدگاه های متفاوتی 

 (...4ن مدام اطالعات از بیرون و درون سازمان منجر به نوآوری خواهد شد.)پرز باستامنته،می توان به آن نگریست و ازین رو جریا

 دانشگاه فرهنگیان در این راستا اقدامات گسترده ای انجام داده است ،از قبیل :

  حرکت به سمت توسعه یادگیری الکترونیکی،با ایجاد و راه اندازی فناوری های نوین )فرهنگیادا( -

  تاالرهای گفتگو در فضای مجازی برای تعامالت گروه هایی که دارای عالئق مشترکند.ایجاد  -

 تالش در جهت سامان دادن به مسائل امار و اطالعات و یکپارچه سازی سامانه ها -

 توسعه ارتباطات بین الملل و در راس آن دریافت مجوز تاسیس کرسی تربیت معلم یونسکو-

برگزاری دوره های ضمن خدمت برندینگ و مدیریت برند در برندینگ نمودن دانشگاه فرهنگیان از طریق پیشنهاد و برنامه ریزی جهت -

برای کلیه  نیروهای صفی و ستادی جهت آشنایی با اهداف برندینگ و هم چنین ایفای نقش هریک از آن ها در این برنامه  دانشگاه فرهنگیان

 مهم و حیاتی 

 (2002مایکل مارکوارت ) (0..4) آرگریس و شون (3..4) ادگار شاین (3..4)مایاک و باوندورا  (0..4پیتر سنگه )

 یادگیری انطباقی تک حلقه ای یادگیری یادگیری مهارت و عادت یادگیری نگهدارنده بقاءیادگیری برای 

 یادگیری تطبیق دهنده یادگیری انطباقی
شرطی سازی احساسی 

 طراب اکتسابیضو ا
 دو حلقه ای یادگیری

یادگیری پیش بینی 

 کننده یا آینده نگر

 یادگیری عملی سه حلقه ای یادگیری کسب دانش یادگیری خالق یادگیری خالقانه یا مولد
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 ندگی حرفه ای کارکنان این سازمانبرگزاری دوره هایی با هدف بال-

ساله و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش طی سال های اخیر،این سند  به ارایه  اهداف و راهکارهایی برای این  20با تنظیم چشم انداز 

 سازمان به عنوان یک سازمان یادگیرنده پرداخته است،که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:

ای تربیت محور توسط وزارت  دانشگاه ویژه فرهنگیان با رویکرد آموزش تخصصی وحرفه ملی تربیت معلم و راه اندازی استقرار نظام-

  (44-4راهکارسند تحول بنیادین آموزش و پرورش،)آموزش و پرورش باهمکاری دستگاه های ذیربط

بر حفظ تعامل مستمردانشجو معلمان با مدارس و نهادهای معلمان در آموزش و پرورش با تأکید  ای طراحی و ارتقای نظام تربیت حرفه-

سند تحول بنیادین آموزش )های آموزشی علمی و پژوهشی درطی این دوره و فراهم آوردن امکان کسب تجربیات واقعی ازکالس درس و محیط

  (2-44رراهکاپرورش،و 

ویکرد رسمی عمومی با تأکید بر ر نیازهای نظام تعلیم وتربیت معلم متناسب با تحوالت علمی و های درسی تربیت ایجاد انعطاف در برنامه-

  (44-5سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،)راهکار)توانمندی های تربیتی و تخصصی معلمان تلفیقی و به روز رسانی

مدرسه، به ویژه ساز وکارهایی ریزی درسی درسطح  معلمان برای مشارکت مؤثر آنان در برنامه های استقرار سازوکارهای ارتقای توانمندی-

  (44-0رراهکاسند تحول بنیادین آموزش و پرورش،)انجامد ای آنان می حرفه که به تقویت هویت

و تبادل تجارب و دستاوردها در سطح  کارمندانای به شکل فردی و گروهی میان  های حرفه توانمندی توسعه زمینه پژوهشگری و افزایش

د سن)اعتبارات خاص برای فعالیت های پژوهشی  و اختصاص از آموزی مستمر علمی و تحقیقاتی و مطالعاتیمحلی وملی و ایجادفرصت های ب

  (4-44-راهکار -تحول بنیادین آموزش و پرورش

منطقه، جهان اسالم و بین  و تربیت معلم و تحوالت علمی در حوزه علوم تربیتی در سطح رصد کردن تحوالت نظام آموزش و پرورش-

کار راه-سند تحول بنیادین آموزش و پرورشسازمان) های مفید آنها و بهره مندی آگاهانه از آنها در چارچوب بومی سازی تجربیات ویافتهالملل و 

-44-.)  

سند )داخلی در محافل و مراکز علمی جهانی مشارکت فعال در تعامالت بین المللی، بااولویت جهان اسالم و انعکاس نظریات و تجربیات موفق

 (44-44راهکار  ل بنیادین آموزش و پرورشتحو

 

 پژوهش پيشينه
 برخی پژوهش های داخلی که در این زمینه انجام شده است:

(به بررسی میزآن آمادگی سازمان های آموزش و پرورش  استان های کشور برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده بر 4331محمودزاده)

های او از این پژوهش بدین شرح بود:نظام آموزش و پرورش کشور از نظر مولفه های توانمندی های اساس مدل پیترسنگه پرداخت و یافته 

 شخصی ،مدل های ذهنی،یادگیری جمعی و تفکر سیستم در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

توسعه کارکنان دانشگاه  بررسی رابطه یادگیری سازمانی و اعتماد اجتماعی در سازمان با»(در مقاله خود تحت عنوان 4331موسوی،حسین)

دریافتند که رابطه ی  معنی داری بین متغیرهای یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی با توسعه کارکنان وجود «های دولتی جنوب شرق کشور

بیان می کند که امروزه نیاز سازمان به یادگیری و تغییر «سازمان یادگیرنده یا مدیریت دانش»تحت عنوان پژوهشی( در 4331جشنی) دارد.

یافته است.اگر یک سازمان آهسته تر از محیط پیرامون خویش میل به یادگیری داشته باشد،محکوم به فناست .ازین رو تمامی سازمان  افزایش 

کند که سازمان های یادگیرنده با استفاده از هنر،ارزش ها و توانایی های کارکنانش  (بیان می 4335فری)جعهای موجود بایستی یادگیرنده باشند.

 یو بر طبق درس هایی که با تجربه می آموزند به گونه ی مستمر تغییر میکنند و عملکرد خود را بهبود می بخشند.شعار اصلی چنین سازمان های

ی سازمانی بیش از سه دهه است که به دنیای موسسات آموزش عالی راه یافته است .هر چند بررسی مفهوم یادگیراست.«خالقیت و نوآوری »

 (4330ادبیات موجود در خصوص یادگیری سازمانی نمایانگر تعدد دیدگاه هاست.)حجازی و ویسی،

 بخوانند یا بنویسند  بی سواد نیستنددر قرن جدید آنهایی که نمی توانند «آلوین تافلر » (نقل می کند:به نظر 4334پورمنزه و خیری )

 بلکه کسانی که نمی توانند یاد بگیرند و به آموخته های خود بیافزایند.

ه ب« رابطه بین یادگیری و عملکرد سازمان در کارشناسان سازمان تربیت بدنی»(در پژوهشی با موضوع 4334اسدی،حسین و همکاران)

و سطوح آن )یادگیری فردی،یادگیری تیمی و یادگیری سازمانی(از عوامل موثر در افزایش سطح  این یافته ها دست  یافتند:یادگیری سازمانی

 عملکرد کارشناسان سازمان تربیت بدنی تاکید دارد.

نقد و بررسی نظریه یادگیری سازمانی مارچ و اولسون بیان می دارند:مفهوم »(در مقاله خود تحت عنوان43.1نصیری ،رضا و همکاران )

سازمانی به سازمانی اشاره دارد که کلیه اعضای آن در راستای افزایش بینش و دانش و مهارت های فردی و گروهی تالش می کنند.،با  یادگیری
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رش یمبادله ی دانش و تجربه ها میان خود از تهدیدها و تنگناها درس می گیرند با یادگیری واقعی این توانایی را کسب می کنند که توانایی پذ

 تحول را داشته باشند و به ابداع و ابتکار بپردازند و سازمان نیز فضایی مناسب برای ارایه ایده های نو فراهم می کند.تغییر و 

 برخی پژوهش های خارج از کشور در این زمینه:

ها در یادگیری (در پژوهش خود اذعان داشت که سازمان ها به نحوه ی اموزش رهبران دقت داشته باشند چرا که نقش موثرآن2005روست)

هبران رسازمانی غیرقابل انکار است.رهبران باید فضایی ایجاد کنند که در سازمان ها ،یادگیری سازمانی جایگاه خود را بیابد و در کل با حمایت 

 ،ابزارهای مهم سازمان )سیستم های دانش و اطالعات( به یادگیری سازمانی هدایت شود.

بررسی مدل سازمان یادگیرنده در میان مدرسین شهر سئول با استفاده از مدل پیتر سنگه (در پژوهشی به 2000پارک و روجسکی)

ه دپرداختند و به این نتیجه دست یافتندکه این مدل سازمان یادگیرنده می تواند به طور مساوی در میان مدرسین دبیرستان های کره جنوبی پیا

 سازی شود.

هبود کیفیت پروژه بمقایسه مولفه های یادگیری سازمانی در دانشگاه هایی که »سین با موضوع یافته های تحقیقاتی که در دانشگاه ویسکان

انجام  2002توسط نیفه در سال های سنتی(علمی را اجرا کرده اند )دانشگاه های مدرن( و دانشگاه هایی که این پروژه را اجرا نکرده اند)دانشگاه 

 ی سنتی در سطحی باالتر قرار دارد.دانشگاه های مدرن نسبت به دانشگاه ها شد نشان داد که میزان یادگیری سازمانی در

یلی،سوابق خدمتی و عواملی چون مدرک تحص به آن پرداخته نشده تاثیر که در پژوهش های انجام شده  در دانشگاه فرهنگیان موردی

واوری  عالوه بر پرداختن به رابطه نوهش این پژدر  دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک سازمان یادگیرنده  است.  بر میزان یادگیری کارکنان جنسیت 

و سعی در یافتن رابطه بین عوامل دموگرافیک ویادگیری سازمانی در دانشگاه شده پرداخته  و یادگیری سازمانی ،به بررسی تاثیر عوامل دموگرافی

 فرهنگیان  شده است.

 

 ان مسالهبي
 و تحول و با تجمیع مراکز تربیت معلم و با هدف ایجاد تربیت و توانمند سازی معلمان و نیروی انسانی 43.0دانشگاه فرهنگیان در سال 

ا توجه ب انی به وجود آمد.یادگیری سازممختلف سطوح در به کارگیری مولفه های سازمان یادگیرنده  هدف ابر سایه یادگیری سازمانی و د نوآوری

 به دنبالشکه در این پژوهش  ی و  هدف اصلی سوال اساس اینکه سابقه تاسیس این سازمان  هنوز به یک دهه نمی رسد و به موارد یاد شده 

 این است که:هستیم؛

 است؟ یادگیری سازمانی تا چه حد در نوآوری و  تحوالت دانشگاه فرهنگیان و تبدیل آن به یک سازمان یادگیرنده موثر بوده-4

 عواملی چون مدرک تحصیلی،سوابق خدمتی و جنسیت تا چه حد بر میزان یادگیری کارکنان دانشگاه فرهنگیان موثر بوده است؟-2

 متغیر های تحقیق

متغیرهای پژوهش از مدل پیتر سنگه )مهارت فردی،مدل های ذهنی،بصیرت مشترک،یادگیری تیمی و تفکرسیستمی(استخراج شده است 

از:متغیرمستقل که یادگیری سازمانی است که برای سنجش مفهوم آن سه مولفه سطوح یادگیری پیتر سنگه )یادگیری فردی،یادگیری و عبارتند 

در کتاب ساختار سازمان یادگیرنده سطوح یادگیری را به شرح  2002تیمی،یادگیری سازمانی( استفاده شده است. که میشل مارکورد و همکاران،

 :ذیل تعریف کرده است

افراد یاد  به وسیله یها سازمان دارد: تاکیدوی  هستند،  افراد ،(واحد تشکیل دهنده سازمانها0..4پیتر سنگه):از نظر یادگیری فردی

 & Argyrisبدست نمی آید.  از منظر بدون آن  ولی یادگیری سازمانی نیزکند یادگیریسازمانی را تضمین نمی فردی،یادگیری اما گیرند می

Schonhc   :نیز  

 یادگیری فردی برای ، گسترش:»«ردینگجان»طبق نظر بر .«است اما برای یادگیری سازمانی کافی نیست یک ضرورتیادگیری فردی »

 .باشدتحول سازمان و آماده سازی همگان برروی آینده نا مشخص ضروریمی ،وتوسعه قابلیتهای محوری

یادگیری تیمی پلی است برای تبدیل  کند کهیادگیری سازمانی دانسته تاکید مییادگیری تیمی را مدخل « پاولوسکی» :تیمی یادگیری

 .همه به اشتراک گذاشته شود یادگیری به دانش سازمانی به نحوی که یرای

 به دست می آید.های ذهنی اعضاء سازمان و مدل،دانش ، تجربه دیدگاه هااشتراک   به وسیله ییادگیری سازمانی :یادگیری سازمانی

 متغیر وابسته نوآوری سازمانی است.

متغیر تعدیل کننده دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک سازمان یادگیرنده  است که برای سنجش آن از پنج مولفه یا فرمان سازمان یادگیرنده 

ش متغیرها برای سنج پیترسنگه) مهارت فردی،مدل های ذهنی،یادگیری تیمی،بصیرت مشترک،تفکرسیستمی( استفاده شده است.در این پژوهش

ا باز پرسش نامه استفاده شده است .که روایی آن توسط تعدادی از اساتید مدیریت بررسی و تایید گردیده است.پایایی ابزار اندازه گیری نیز 

 استفاده از روش هماهنگی درونی )ضریب آلفای کرونباخ(بررسی گردید.
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 فرضيه هاي پژوهش
 بر نوآوری در دانشگاه فرهنگیان دارد. یادگیری سازمانی ،اثرمثبت-4فرضیه

 بکارگیری مولفه های سازمان یادگیرنده )پنج فرمان پیترسنگه(اثر مثبت بر نوآوری و تحوالت دانشگاه فرهنگیان دارد.-2فرضیه 

 انی  است.نوآوری سازم متغیر دانشگاه فرهنگیان )سازمان یادگیرنده(به منزله متغیر تعدیل کننده در رابطه با یادگیری سازمانی و-3فرضیه

 نوع دانشگاه مورد بررسی بر رابطه میان متغیرها اثرگذار است.-1فرضیه 

 است. عواملی چون مدرک تحصیلی،سوابق خدمتی و جنسیت بر میزان یادگیری کارکنان دانشگاه فرهنگیان موثر -5فرضیه 

 

 مدل مفهومی پژوهش
این پژوهش بر اساس تئوری پیتر سنگه برای تاثیر یادگیری در سطوح مختلف که  بر اساس فرضیات مطرح شده ،در ذیل مدل مفهومی

 (4)شکل منجر به نوآوری در دانشگاه فرهنگیان شده ، طراحی شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مساله می باشد ،بخش بعدی روش بخش تدوین شده است،مقدمه که شامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش و بیان 5این پژوهش در 

 .شناسی،سپس یافته ها  و نتیجه گیری ،در نهایت نیز پیشنهادات و محدودیت های پژوهش ارائه شده است

 

 شناسی پژوهشروش 
از آنجا که در این تحقیق ،بررسی رابطه بین نوآوری دانشگاهی و یادگیری سازمانی مدنظر می باشد ،روش پژوهش در محدوده پژوهش 

توصیفی قرار دارد.جامعه آماری مورد نظر عبارتند از:کلیه اساتید و کارمندان و دانشجویان دانشگاه های فرهنگیان اصفهان –های پیمایشی 

نفر از کارمندان و اساتید و دانشجویان با استفاده  از  401بودندکه نمونه پژوهش شامل  43.5ه زهرا و شهید رجایی در سال )پردیس های فاطم

 فرمول  مورگان به طور تصادفی انتخاب شده بودند،می باشد.

دل ذهنی،تسلط فردی،یادگیری ابزار پژوهش نیز پرسشنامه استاندارد سازمان یادگیرنده پیتر سنگه با پنج مولفه )آرمان مشترک،م

 =2کم- =1که بر طبق طیف های درجه بندی لیکرت )خیلی کم-طیف( 5گویه بسته پاسخ )هرگویه شامل  35تیمی،تفکر سیستمی (بود،که در 

 ( است. =5،خیلی زیاد  =4،زیاد =3، متوسط

 

 1 شکل
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(مورد تایید قرار 09.0)با محاسبه آلفای کرونباخروایی ابزار گرداوری توسط تعدادی از اساتید و متخصصان این زمینه و پایایی آن 

تک نمونه ای و آنالیز واریانس و آزمون پسین توکی،داده ها مورد تجزیه  Tمستقل و  Tو آزمون های  SPSSگرفت.سپس با استفاده از نرم افزار 

 و تحلیل قرار گرفت.

 

 یافته ها
 در این پژوهش یافته ها به شرح جداول ذیل می باشد:

 

 ميزان به کارگيري و استفاده از مشخصات یک سازمان یادگيرنده طبق مدل پييترسنگه در دانشگاه فرهنگيان-1جدول
 

 سطح معناداری Tآماره  انحراف معیار میانگین .

 09000 4944 ..09 3/.1 تفکر سیستمی.

 09000 4922 09.4 3/.1 تسلط فردی

 09000 .391 09.1 55/3 یادگیری تیمی

 09000 3911 49004 3/.5 مشترکآرمان 

 09000 44942 09.0 43/3 .مدل ذهنی

 09000 905. .093 50/3 سازمان یادگیرنده

 

یافته ها نشان می دهد که سطح دانشگاه فرهنگیان از نظر ابعاد سازمان یادگیرنده ،باالتر از متوسط است. و میزان سطح بعد مدل ذهنی 

 دارد.این سازمان در باالترین سطح قرار 

میزان سطح بعد تسلط فردی و تفکر سیستمی در پایین ترین سطح هستند و چون  معناداری فرضیه صفر مبتنی بر اینکه مولفه ها با 

 (.4(قرار دارد.)جدول3(، رد شده است.و سطح  همه موالفه ها باالتر از متوسط)p-value<0.01مساوی باشند در رابطه )3عدد 
 

 فرهنگيان  به عنوان یک سازمان یادگيرنده با توجه به مدرک تحصيلی کارکنان.نمرات دانشگاه 2جدول 
 

 دیپلم کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا مدرک تحصیلی

 4913. 0944. 404900 1940. 2. میانگین

 41و.5 40915 4.935 25944 35940 انحراف معیار

 

 براساس مدرک تحصیلی شان تقسیم بندی شدند :در این بررسی کارکنان )نمونه آماری(به پنج دسته 

 (5دکترا=        1کارشناسی ارشد=       3کارشناسی=     2کاردانی=   4=)دیپلم

اختالف معنادار وجود  0904از آنالیز واریانس برای میانگین  نمره سازمان و گروه های مختلف  استفاده شد و بر طبق نتایج در سطح 

)کارکنان دارای مدرک 3آزمون پسین توکی که برای یافتن اختالف میان گروهها استفاده شده بود نشان داد که بین گروه دارد.نتایج حاصل از 

 .4093نیز اختالف میانگین ، 2و گروه   3(.بین گروه   p=0.046است.) 40942)کارکنان دارای مدرک دیپلم( اختالف  4کارشناسی(و با گروه 

 ختالف معناداری میان باقی گروه ها یافت نشد.(. همچنین ا  p=0.035است.)
 

 .مقایسه ارزیابی کارکنان زن و مرد )نمونه آماري(از منظر سازمان یادگيرنده3جدول
 

 سطح معناداری انحراف معیار میانگین جنسیت متغیر

 سازمان یادگیرنده
 .2390 404934 زن

09523 
 21933 903.. مرد
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مقایسه کارمندان زن و مرد )نمونه آماری(در سازمان یادگیرنده استفاده شده است.که نتایج نشان دادند که تفاوت مستقل برای Tاز آزمون 

 معنادار وجود ندارد.
 

 نمرات دانشگاه فرهنگيان  به عنوان یک سازمان یادگيرنده با توجه به سابقه خدمتی نمونه آماري .4جدول 
 

 25بیشتر از  25-24 20-40 45-44 40-5 5کمتر از  سابقه خدمت

 33934 4. 40.940 403931 2944. 404903 میانگین

 24905 3094 4.913 4.9.2 23913 25940 انحراف معیار

 

 بق خدمتی به دسته های زیر تقسیم شدند:این بررسی کارکنان با توجه به سوادر 

  3سال=گروه44-45            2سال=گروه 5-40        4کمتر از پنج سال=گروه 

 0=گروه25بیشتر از           5سال=گروه24-25                  1سال=گروه20-40

  09004معنادار گروه ذکر شده بررسی شد و نتیجه نشان داد در سطح 0با استفاده از آنالیز واریانس ،میانگین نمرات سازمان یادگیرنده و 

 اختالف وجود دارد.همچنین با استفاده از آزمون پسین توکی  نیز ، اختالف بین گروه ها نشان داده شد.

    1با  2(. اختالف  میانگین گروه های P=0.007است.)  -40922،       3با  2بر طبق نتایج به دست آمده اختالف  میانگین گروه های 

  25944، 0با   1(. اختالف  میانگین گروه های P=0.011است.)  219.1،    0با گروه  3ختالف  میانگین گروه   (. اP=00.013است.) -44901،

 (.اختالف معناداری در باقی گروه ها دیده نشد.P=0.010است.)
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 بحث و نتيجه گيري
استفاده می کنند،سعی شده است  که این از آنجا که اکثر موسسات آموزشی از مدل سازمان یادگیرنده پیترسنگه برای ارزیابی خود 

پژوهش مبتنی بر مولفه های این مدل باشد.در قسمت پیشینه به پژوهش هایی در زمینه تاثیر یادگیری سازمانی بر موسسات آموزشی و نوآوری 

 ه عنوان یک سازمان یادگیرنده دردر آنها اشاره شد.هدف این تحقیق بررسی تاثیر یادگیری سازمانی در تحوالت و نوآوری دانشگاه فرهنگیان ب

 توصیفی انجام شده است.-می باشد.این پژوهش به روش پیمایشی  43.5سال 

بین یادگیری سازمانی و نواوری در دانشگاه فرهنگیان رابطه مثبت وجود دارد.نتایج این  4بر طبق یافته های این پژوهش در مورد فرضیه 

را «تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد و نوآوری سازمانی( »2001(،فرخ نژآد و همکاران،چو )43.5و همکاران )فرضیه ،یافته های نادری،علیرضا 

کلیه کارکنان در یک سازمان یادگیرنده متعهد به یادگیری و آموزش های ضمن خدمت بوده و برای آنها یادگیری به عنوان ارزش ندتایید می ک

ایت بالندگی حرفه ای گام بر می دارند.نتایجی که در مورد فرضیه دوم بدست امده مبنی بر بکارگیری مولفه تلقی شده و به سمت نوآوری و در نه

 نهای سازمان یادگیرنده)پنج فرمان پیترسنگه(و تاثیر آن بر نوآوری در سازمان است که با یافته های پژوهشی سایر محققان همخوانی دارد.ای

(در سازمان آموزش و پرورش ،اسدی و همکاران 4331(در میان مدرسان  شهر سئول،محمودزاده)2000)نتایج با یافته های پارک و روجسکی

(در سازمان تربیت بدنی،موسوی و همکاران در سازمان آموزش و پرورش همسو است.در فرضیه سوم،دانشگاه فرهنگیان )به عنوان یک 4334)

ه یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی است.یعنی در چنین فضایی)سازمان سازمان یادگیرنده(به منزله متغیر تعدیل کننده در رابط

( همسو است.نتایج حاصل 3..4یادگیرنده(یادگیری به عنوان عامل سوق دهنده به سوی تحوالت و نواوری در سازمان است،که با نظریه داجسون)

رگذار است که با یافته های تحقیقاتی که در دانشگاه ویسکانسین توسط از فرضیه چهارم بیان می دارد که نوع دانشگاه بر رابطه میان متغیرها اث

انجام شده همخوانی دارد.این تحقیقات نشان دادند «دانشگاه های مدرن و سنتیمقایسه مولفه ی یادگیری سازمانی در »(با موضوع2002نیفه)

کرده اند نسبت به دانشگاه هایی که این پروژه را اجرا نکرده اند در که میزان یادگیری سازمانی در دانشگاه هایی که پروژه کیفیت علمی را اجرا 

وابق عواملی چون مدرک تحصیلی،س سطحی باالتر قرار دارند.یافته های مبنی بر فرضیه پنجم در واقع پاسخی به سوال دوم پژوهش نیز می باشد.)

بیانگر این بود که نمرات سازمان  2است؟(نتایج حاصله از آزمون جدول خدمتی و جنسیت بر میزان یادگیری کارکنان دانشگاه فرهنگیان موثر

ن ییادگیرنده کارمندانی که مدرک تحصیلی کارشناسی دارند بیشتر از آنهایی است که مدرکشان دیپلم و کاردانی است.الزم به ذکر است که میانگ

نیز نشان داد  3تر داشتند تفاوت معنی داری نداشت.یافته های جدول نمرات کارمندانی که مدرک کارشناسی داشتند با کارکنانی که مدارک باال

بیان می کند که کارمندانی که  1که تفاوت معناداری میان جنسیت کارکنان در سازمان یادگیرنده وجود ندارد.یافته های حاصل از ازمون جدول 

نمراتشان در سازمان یادگیرنده بیشتر از سایر گروه ها بود.یعنی کسانی قرار گرفته اند ،میانگین  1و  3بر اساس سوابق خدمتی شان در گروه های 

  سال بود. 20تا  44که سوابق شان بین  
 

 )نتایج کلی(پيشنهادها
مدیران و رهبران سازمان ها باید فرصت های آموزشی برای کارکنان در جهت مهیا نمودن موجبات رشد و پرورش استعدادها،ایجاد -4

 کنند.

تشویق گسترده مدیران دانشگاهی از اساتید و کارمندان دارای مدارک تحصیلی باال و دعوت از آنان برای شرکت در پروژه  حمایت و-2

 های تحقیقاتی در راستای تحول و نوآوری در دانشگاه فرهنگیان

 ترویج و فرهنگ سازی در درون سازمان در زمینه چشم انداز و سرنوشت مشترک-3

 ری در کارمندان)تشویق های مادی و معنوی(تقویت انگیزه یادگی-1

در پژوهش های پیشین که در این زمینه در دانشگاه های فرهنگیان و سازمان های آموزش و پرورش انجام شده به بررسی متغیر هایی 

ه رفتن سن،خستگی و نزدیک شدن ب چون سابقه خدمت ،جنسیت و مدرک تحصیلی پرداخته نشده است .کارمندان دارای سوابق باال به علت باال

احساس نمی کردند.در همین بحث کارمندان دارای مدارک تحصیلی باال)ارشد و دکترا(   سال های پایانی خدمت خود نیازی به یادگیری در خود

 نیز خود را در سطح باالیی از دانش دانسته و آنها هم در خود نیازی به یادگیری نمی دیدند.

کاردان نیز به دلیل عدم آگاهی کافی در کالس های ضمن خدمت شرکت نمی کردند و تمایلی برای شرکت در فعالیت  کارمندان دیپلمه و

ی رهای تیمی از خود نشان نمی دادند.در واقع می توان اذعان داشت اصلی ترین دلیل تفاوت در میان گروه های ذکر شده مربوط به انگیزه یادگی

 است.

یادگیری سازمانی و پراکندگی پردیس ها در سراسر کشور در این پژوهش تنها امکان بررسی پردیس های به علت وسیع بودن دامنه 

مستقر در شهر اصفهان پرداخته شده است.از دیگر محدودیت هایی که با ان مواجه بودم ترکیب کارکنان ثابت و مامور از اموزش و پرورش در 

 ها تفاوت های فاحشی آشکار بود که نیاز به بررسی  و پژوهش به صورت جداگانه و اساسی دارد.دانشگاه فرهنگیان بود که در میزان کارایی آن
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