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سازماني کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

امکلثوم عبوري

چكيده
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین جامعه يادگیرنده حرفهاي با يادگیري سازماني و پايداري سازماني انجام
شد .اين پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردي؛ از لحاظ ماهیت ،توصیفي و از نظر روش ،همبستگي و جامعه آماري
عبارت بود از کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران در سال  1400که تعداد  130نفر به روش
نمونهگیري در دسترس انتخاب شدند .ابزار اندازهگیري ،پرسشنامههاي استاندارد جامعه يادگیرنده حرفهاي بالم و
همکاران ( ،)2005يادگیري سازماني گومژ و همکاران ( )2005و پايداري سازماني ويک و ساتکلیف ( )2001بود.
با بهرهگیري از نرم افزار  SPSS23و در سطح معنيداري  ،=0/05يافتهها نشان داد رابطه مثبت معنيداري بین
جامعه يادگیرنده حرفهاي با يادگیري سازماني وجود دارد .همچنین ،رابطه مثبت معنيداري بین جامعه يادگیرنده
حرفهاي با پايداري سازماني وجود دارد .بنابراين ،يادگیري سازماني و پايداري سازماني عواملي موثر در جهت
توسعه و ارتقاء جامعه يادگیرنده حرفهاي در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران است که بايد بهطور جدي
مورد توجه مديران ،برنامهريزان و سیاستگذاران آموزش و پرورش در استان مازندران قرار گیرد.
واژگان کليدي :جامعه يادگیرنده حرفهاي ،يادگیري سازماني ،پايداري سازماني ،اداره کل آموزش و پرورش.

آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه یک ساری.
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مقدمه
منابﻊ انساني از اساسيترين منابﻊ استراتژيک هر سازماني ميباشد .براي رويارويي با چالش استفاده کارآمد از اين منبﻊ ،شناﺧت
هر چه بیشتر و جامﻊتر مفاهیم و سازههاي مربوط به منابﻊ انساني و ابزارهاي ﺧاص آن ﻻزم است (تابان و همکاران .)1395 ،در
اين میان ،سازمان ،نظامي اجتماعي است که حیات و پايداري آن وابسته به وجود پیوندي قوي میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده
آن است و بررسي رفتار افراد در محیطهاي کاري از جمله ،حفظ و نگهداري نیروي انساني ،شناﺧت نیازها ،ﺧواستهها ،تأمین
رضايت شغلي ،ارتقاء تعهد سازماني و بهبود روحیه کارکنان ،از ديرباز مورد توجه انديشمندان علوم مديريت بوده است (بیکزاد و
فرزانه .)1390 ،از جمله اين متغیرها ،پايداري سازماني1ميباشد .امروزه ،پاراديم پايداري تا حد بسیار زيادي جايگزين موفقیت در
ادبیات مديريت سازمانها شده است و اغلب سازمانها به نوعي کسب موفقیتهاي پايدار را در نظام ارزشي ﺧود تعريف نمودهاند
(پهلوانصادق .)1396 ،سازمان پايدار ،سازماني است که در دورههاي زماني ،تحت شرايط پرفشار ،تقريباً به طور عالي مأموريت ﺧود
را ايفا کرده و انجام وظیفه مينمايد .توانايي بررسي يک موقعیت بحراني ،به طور عمدهاي ،وابسته به ساﺧتارهايي است که قبل از
اين که آشوب از راه برسد ،طراحي شدهاند .لذا ،سازمانهاي پايدار بهگونهاي متفاوت فکر کرده و اقدام مينمايند .آنها ،ظرفیت
مواجه با موقعیتهاي اضطراري را در ﺧود به وجود ميآورند (لي چو .)2008 2،از جهتي ،پايداري سازمان ،توانايي حفظ يا توسعه
عملکرد در بلندمدت و نتیجه تداوم رضايت ذينفعان سازمان در طول زمان است .از اين منظر ،پايداري به توانايي سازمان در پايش
فرصتها ،تغییرات ،روندها و ريسکهاي محیط ﺧارجي مرتبط است و با هدف ايجاد توازن بین منافﻊ مالي ،اقتصادي ،اجتماعي و
زيست محیطي سازمان در بلند مدت ،مديريت ميشود (افرازه و همکاران .)1388 ،با اين وصف ،پايداري سازماني عبارت است از
توانايي يک سازمان در پايش محیط ﺧارجي براي فرصتها ،تغییرات ،روندها و ريسکها .بنابراين ،دستیابي به پايداري در گرو
قدرت سازمان در مواجهه با تغییرات محیطي ميباشد (پهلوان صادق .)1396 ،از سويي ،سازمانهاي پايدار به عنوان سازمانهايي
که تحت شرايط پرفشار در دورههاي زماني طوﻻني ،عملکرد بسیار ﺧوبي دارند ،تعريف شدهاند ،جايي که هر شکست ميتواند به
نتايج مصیبت باري منجر گردد .با اين حال ،آنچه که پايداري فزاينده سازمانها را مشخص ميسازد ،نرخ رويدادهاي تصادفي يا
ﺧطاي مطلق آنان نیست ،بلکه مديريت اثربخش آنها در مورد کاربرد تکنولوژيهاي ذاتاً پر ﺧطر آنها است .يک مجموعه از
ويژگيهايي که با ماهیت تکنولوژي مورد استفاده مشخص ميشود ،پیچیدگي ،اصرار و سختي ،به هم وابستگي و ﺧطرآمیزي باﻻ،
ميباشد (ويک و سوتکلیف .)2008 3،بنابراين ،دستیابي به پايداري در گرو قدرت سازمان در مواجهه با تغییرات محیطي ميباشد.
چرا که ،موفقیت يک سازمان ،میزان دستیابي به اهداف از پیش تعیین شده و پايداري سازمان ،توانايي حفظ يا توسعه عملکرد در
بلند مدت است (پهلوان صادق .)1396 ،نکته مهم در تئوري سازماني اين است که سازمانهاي پايدار فعاﻻنه کوشش ميکنند تا
موقعیت بحراني را پشت سر بگذارند و اين بدان معنا است که آنها صاحب منابﻊ مهمي از بینش درباره شرايطي هستند که تحت
آن شرايط ،اينرسي و سکون ،يک وضعیت طبیعي براي سازمان محسوب نميگردد .بنابراين ،سازمانهاي پايدار با مذاکرات
متفکرانه و مدبرانه مستمر در مورد امور ،اطالعات ارزشمندي را فراهم ميآورند که آن اطالعات درباره طرقي است که به وسیله آن
سازمانها به طور معمول از تمايل شان به سمت اينرسي و سکون ممانعت به عمل آورده و اين به وسیله مديريت اثربخشي انجام
ميگیرد که تالش ميکند تا انطباق پذيري را ايجاد نمايد (ويک و همکاران .)1999 ،از سويي ،اعضاي سازمانهاي پايدار به طور
مستمر در رشد و يادگیري حرفهاي مستمر و الزامي ﺧود به ﺧاطر ارتقاء صالحیتهايشان درگیر ميباشند تا بتوانند در برابر
موقعیتهاي پیش آمده آگاه بوده و پاسخگو باشند .يک تفکر عمده در مورد مفهوم سازمانهاي پايدار به تفکري اشاره دارد که در
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اين گونه سازمانها سطوح باﻻيي از پاسخگويي و انعطافپذيري جهت برقراري ارتباط و توانمندسازي مطلوب مشاهده ميگردد،
جايي که وجود و حفظ فرهنگ و محیط يادگیري حرفهاي يک امر الزامي به شمار ميرود (يانگ .)2012 1،با اين وصف ،يادگیري
سازماني ،جزء مهمي در تحقق پايداري سازمان است و سازمانهايي که بهعنوان سازمانهاي يادگیرنده حرفهاي ميباشند نسبت به
ساير سازمانها عملکرد بهتري دارند .اين قبیل سازمانها فرايندهاي يادگیري ،راهبردها ،و ساﺧتارهايي که ظرفیت آنها را براي
ارائه عکس العمل مؤثر در برابر تغییرات تقويت ميکند ،طراحي مينمايند .در نتیجه ،با ايجاد فضاي يادگیري جمعي ،اقدامات آنان
در محیطهاي نامطمئن و پويا به طور اثربخشي صورت ﺧواهد گرفت (شچتر و آتارچي .)2013 2،به عبارتي ديگر ،پیروي از اهداف
يادگیري نوين و حرفهاي شدن يادگیري ،عملکرد سازمان را ارتقاء ميبخشد .فرهنگي از يادگیري سازماني همراه با پايداري
سازماني ،اعضاي آن را به تأمل نمودن ،يادگیري از اشتباهات و احترام به ﺧبرگان بدون توجه به منصب آنان ،تشويق مينمايد .به
جاي حمايت از يک ساﺧتار مديريتي انعطاف ناپذير و سخت ،اعضاي سازمان به مشاوره با آنهايي که در مورد مشکالت تجاربي
دارند و به چالش کشیدن هر ايده و رفتار از ديگران ،تشويق ميگردند .در سازمان پايدار با احترام به ﺧبرگان صرف نظر از موقعیت
آنان ،تصمیمات اتخاذ ميگردند و مشکالت حل ميشوند (يانگ .)2012 ،با اين وصف ،جامعه يادگیرنده حرفهاي عبارت است از
مذاکرات متفکرانه و مدبرانه مستمر در مورد امور سازمان ،جهت فراهم نمودن اطالعات ارزشمندي که از طريق آن ،سازمان از
تمايل به سمت اينرسي و سکون ممانعت به عمل آورده و انطباقپذيري ايجاد مينمايد (ويک و همکاران .)1999 ،نیاز اعضاي يک
سازمان براي تبديل به جامعه يادگیرنده ،حرفهاي شدن ،رشد بینش مشترك و ادراك تسهیم شده درباره يادگیري و درباره ﺧودشان
است .اين موضوع زمان ،انرژي ،صبر و اين باور را که در پايان ،سازمان فرجام بهتري ﺧواهد داشت ،در برميگیرد (کیلبان.)2010 3،
از سويي ،سازمان يادگیرنده ،سازماني است که در آن ،سازمان بهطور مستمر ﺧود را با تغییرات محیطي همراستا ميکند،
سازوکارهايي براي شنیدن صداي تمامي ذينفعان وجود دارد ،روشهاي سیستماتیکي براي انتقال دانش به سراسر سازمان وجود
دارد و اتحاد با ديگران ،به عنوان راهبردهايي براي يادگیري نگريسته ميشود .ساﺧتار سازماني بهگونهاي طراحي شده است که به
جريان دانش در سراسر سازمان کمک کند (گارسیا-مورالس و همکاران .)2007 4،همچنین ،سازمان يادگیرنده سازماني است که
داراي توانايي ايجاد کسب و انتقال دانش است و رفتار ﺧودش را طوري تعديل ميکند که منعکس کننده دانش و ديدگاههاي جديد
باشد (گارسیا-مورالس و همکاران .)2006 ،سازمان يادگیرنده سازماني است که اعضاي آن همیشه در حال يادگیري چیزهاي جديد
هستند و آنچه را ميآموزند در راستاي بهبود کیفیت کاﻻها و ﺧدمات ،فرايندهاي تولید ،ارائه ﺧدمات و محیط کاري کارکنان و
عملکرد آنها به کار مي گیرند (ﺧیمنز-ﺧیمنز و همکاران .)2008 5،پس ،سازماني يادگیرنده است که بتواند از طريق فرآيند ارتباط،
دامنه رفتارهاي بالقوه اش را تغییر داده و بهبود بخشد ،استنباطهايي را از تاريخ و تجربیات ﺧود به دست آورده ،آنها را به صورت
کاربردي راهنماي رفتارهايش قرار دهد .سازمانهاي يادگیرنده سازمانهاي دانشآفرين هستند ،بدين معنا که در اين سازمانها
ﺧلق دانش و آگاهيهاي تازه ،ابداعات و ابتکار يک وظیفه تخصصي و ويژه نیست ،سازمان دانشآفرين سازماني است که هر فردي
در آن انساني ﺧالق و دانشآفرين است .در اين سازمان ،تفکر ،بحثهاي جمعي و کشف نظرات و افکار نو تشويق ميشود و
نوآوري پرورش مييابد (فرگوسن-امورس .)2005 6،براي متمايز نمودن سازمان يادگیرنده و يادگیري سازماني دو عامل مطرح
است .اول ،سازمان يادگیرنده را شکلي از سازمان و يادگیري سازماني فعالیتي يا فرآيندي در درون سازمان است و دوم ،سازمان

1

. Young
. Schechter & Atarchi
3
. Kilbane
4
. Garcia-Morales et al.
5
. Jimenez-Jimenez et al.
6
. Ferguson-Amores et al.
2

رابطه جامعه یادگيرنده حرفهای با یادگيری سازمانی و پایداری سازمانی کارکنان 163/

يادگیرنده نیازمند تالش و يادگیري سازماني بدون نیاز به تالش حاصل ميشود (يانگ و همکاران .)2014 1،سازمان يادگیرنده
سازماني است که هدف آن گسترش توانايي يادگیري در تمام سطوح و بهطور مستمر بهمنظور بهینهسازي اثربخشياش ميباشد.
لذا ،دلیل شکاف بین يادگیري سازماني و سازمان يادگیرنده را در وجود موانﻊ براي انتقال يادگیري به تمام سطوح سازمان و عدم
وجود ارتباط میان فرآيندهاي يادگیري در سازمان ميدانند .بهعبارتي ،يادگیري سازماني مفهومي است که براي توصیف انواع
ﺧاصي از فعالیتهايي که در سازمان جريان دارد به کار گرفته ميشود در حالي که به نوع ﺧاصي از سازمان اشاره ميکند (وست و
بورنز .)2000 2،همچنین ،سازمانها براي بقا بايد ياد گیرند (يادگیري سازماني) اما آنها نیاز ندارند ،سازمان يادگیرنده باشند .سازمان
يادگیرنده ايدهال ،در حال حاضر ناشناﺧته است .در حالي که ،يادگیري سازماني شناﺧته شده است .يادگیري سازماني يعني يادگیري
به وسیله افراد و گروهها در سازمان در مقابل سازمان يادگیرنده يعني يادگیري بهوسیله سازمان به عنوان يک سیستم کلي (فتحي،
 .)1389از اين رو ،عوامل موثر بر يادگیري سازماني عبارتند از چشم انداز مشترك ،فرهنگ سازماني ،کار و يادگیري تیمي ،اشتراك
دانش ،تفکر سیستمي ،رهبري مشارکتي و توسعه شايستگيهاي کارکنان (نیف .)2001 3،در اين میان ،پژوهش پهلوانصادق
( )1396نشان داد جامعه يادگیرنده حرفهاي تأثیر معنادار و مستقیم بر پايداري سازماني دارد .همچنین ،تأثیر مستقیم جامعه
يادگیرنده حرفهاي با مضامین مسئولیتپذيري جمعي براي يادگیري ،مشارکت با تمرکز بر يادگیري حرفهاي بر پايداري سازماني با
مضامین حساسیت نسبت به عملکرد ،دغدغه ذهني با شکست ،انعطافپذيري ،تخصصگرايي ،عدم ساده سازي تفاسیر ،تايید شد.
در پژوهشي ديگر ،کالکان )2016(4نشان داد که روابط معنيداري بین جامعه يادگیرنده حرفهاي ،ساﺧتار بوروکراتیک و اعتماد
سازماني وجود دارد .عالوه بر اين ،اعتماد سازماني ،نقش میانجي در رابطه بین جامعه يادگیرنده حرفهاي و ساﺧتار بوروکراتیک دارد.
ا مروزه تحول اساسي در نظام آموزش و پرورش با توجه به تقاضاي روز افزون براي بهبود شرايط موجود در مدارس به واسطه نقش
انکار ناشدني و مهم آن در بهبود شرايط اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در جامعه امري ﻻزم و ضروري است .با شروع دهه 1990
میالدي ،مدارس براي رسیدن به تعادل در محیط پرتالطم ،ﺧروج از حالت سکون و تبديل شدن به سازمان يادگیرنده ،به استفاده از
رويکرد جامعه يادگیرنده حرفهاي با ويژگيهاي ﺧاص ﺧود ،عالقهمند شدند .بنابراين ،بازانديشي اساسي در ساﺧتار ،روشها ،محتوا و
شیوههاي سازماندهي با تمرکز ويژه بر راهبردهاي جديد يادگیري ،انديشه ﺧالقانه ،سبک رهبري حمايتي ،مشارکتي و توزيعي،
ساﺧتار پويا و ارگانیک ،انعطافپذيري مناسب ،مشارکت و تعامل فعال و مثبت ،رشد فعالیتهاي مبتني بر تیم ،اعتماد و احترام
متقابل ،بهبود صالحیتهاي حرفهاي معلمان به منظور رشد و پیشرفت دانشآموزان از جنبههاي مختلف به منظور تبديل مدارس به
جامعه يادگیرنده حرفهاي شروع شد (لوئیس .)2008 ،به نظر ميرسد نیاز به تغییر و تحول در نظام موجود آموزش و پرورش کشور
ما و مهمترين بخش آن يعني مدرسه که با مشکالت زيادي از قبیل اداره با روشهاي سنتي ،ساﺧتار هرمي مبتني بر تمرکز شديد،
انعطاف پذيري بسیار کم ،ناتواني در تعامل و هماهنگي مناسب با محیط بیرون ،سطح پايین مشارکت و تعامل مثبت در سطوح
مختلف ،توجه کم به تفکر واگرا ،پژوهش انديشمندانه ،نوآوري ،ﺧطرپذيري و ﺧالقیت ،تأکید نداشتن بر يادگیري مستمر و پويا،
نداشتن برنامه منسجم براي رشد و توسعه مستمر صالحیتهاي حرفهاي معلمان ،توجه زياد به فردگرايي ،اهمیت کم تشکیل تیم-
هاي کاري ،توجه کم به عوامل انگیزشي ،تأکید زياد به آموزش صرف نه فرايند يادگیري ،درگیر هست ،امري ﻻزم و ضروري مي
باشد (حاتمیان و همکاران .)1396 ،لذا ،با توجه به اهمیت موضوع پايداري و يادگیري سازماني به ﺧصوص در سازمانهاي آموزشي
و مهمتر از همه ،آموزش و پرورش که نقش ﺧطیري در تربیت و پرورش آيندهسازان به ويژه مديران ،مسئوﻻن و ﺧدمتگزاران هر

1

. Yang et al.
. West & Burnes
3
. Kilbane
4
. Kalkan
2

 /164فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی  /سال سوم /شماره ششم  /بهار 1401

جامعهاي را بر عهده دارد ،پژوهش حاضر به موضوع رابطه جامعه يادگیرنده با يادگیري و پايداري سازماني کارکنان اداره کل
آموزش و پرورش ،ميپردازد .در بررسيهاي متعدد پژوهشگر از طريق جستجو در وب سايتهاي دانشگاهي ،علمي و پژوهشي و
مجلههاي مرتبط با رشتههاي مديريتي و غیر مديريتي ،مشخص شد که کمتر پژوهشي وجود دارد که هم زمان و در قالب عنوان
مورد بررسي در اين پژوهش ،به اين موضوع در کشور ما و به ﺧصوص کارکنان اداره کل آموزش و پرورش ،پرداﺧته باشد ،از اين
رو ،نتايج اين پژوهش ضمن ارائه اطالعاتي در ﺧصوص وضعیت موجود ،به گسترش دامنه علم در اين زمینه کمک شاياني مي-
نمايد .از طرفي ،با توجه به اين که پايین بودن يادگیري و پايداري سازماني در هر مجموعه و سازمان امروزي ،بهويژه سازمانهاي
آموزشي و پژوهشي ،سبب اﺧتالل در ارائه ﺧدمات مورد نیاز مراجعان ،نارضايتي از سیستم و همکاران ،تاﺧیر ،غیبت ،رفتارهاي
انحرافي و غیره در بلندت مدت ميشود ،بهره وري سازمان را تضعیف و برند ،هويت و ارزش سازمان را در ذهن و ﺧاطر آن دسته از
افراد جامعه که با اين سازمان در ارتباط بوده ،مخدوش ساﺧته و در نتیجه ،تحقق اهداف سازماني به تاﺧیر افتاده و يا هرگز محقق
نخواهد شد .بالعکس ،اقدام براي افزايش يادگیري و پايداري سازماني ميتواند به افزايش سالمت روحي و رواني ،افزايش کیفیت
زندگي کاري ،ايجاد انگیزش و رضايت شغلي و در نتیجه افزايش کارايي و بهرهوري سازمان منجر شود .بر اين اساس ،در صورت
معنادار بودن رابطه جامعه يادگیرنده حرفهاي با يادگیري سازماني و پايداري سازماني ،مديران ،سیاستگذاران اين اداره کل ميتوانند
تا بر اساس رويکردي پژوهشي بر آمده از نگرش و نظرات کارکنان آن اداره ،به دنبال ايجاد و تقويت ساز و کارهايي عملیاتي جهت
توسعه هر چه بیشتر يادگیري و پايداري سازماني از طريق تقويت متغیرهايي چون جامعه يادگیرنده حرفهاي در کارکنان ﺧويش
باشند تا از اين طريق ،بتوانند بهرهوري و کارايي علمي و پژوهشي اداره کل آموزش و پرورش استان را بهبود بخشند .با عنايت به
موارد مطرح شده ،پژوهش حاضر قصد دارد به اين سوال پاسخ دهد که آيا بین جامعه يادگیرنده حرفهاي با يادگیري سازماني و
پايداري سازماني کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران رابطه وجود دارد؟
روش
پژوهش حاضر قصد دارد رابطه بین جامعه يادگیرنده حرفهاي با يادگیري سازماني و پايداري سازماني کارکنان را مورد پژوهش،
تجزيه و تحلیل قرار دهد .بر اين اساس ،اين پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردي و از نظر شیوههاي گردآوري اطالعات و دادهها،
توصیفي است .از نظر روش تحقیق از نوع همبستگي ميباشد .مقدار همبستگي يا رابطه نیز از طريق توزيﻊ نمرات متغیرها ،تعیین
ميشود .جامعه آماري عبارت است از کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران در سال  1400که تعداد  130نفر به
روش نمونهگیري در دسترس انتخاب شدند .براي جمﻊآوري اطالعات مورد نیاز از دو روش کتابخانهاي ،جهت مطالعه مباني نظري
موضوع پژوهش و دستیابي به جديدترين مقاﻻت مرتبط با موضوع پژوهش و روش میداني جهت گردآوري دادههاي مورد نیاز براي
برآوردن اهداف پژوهش با استفاده از پرسشنامههاي پیش ساﺧته (استاندارد) بهرهگیري شد .اين پرسشنامهها عبارت بود از:
پرسشنامه جامعه يادگيرنده حرفهاي :پرسشنامه جامعه يادگیرنده حرفهاي طراحي و معرفي شده توسط بالم و همکاران
( )2005است .اين پرسشنامه داراي  21گويه است و نمرهگذاري آن بر اساس مقیاس اندازه گیري فاصلهاي و طیف نگرشسنج
لیکرت است ،به طوري که در پاسخ به هر سوال ،هر گزينه امتیازي از  1تا  5دارد .آزمودني براي انتخاب گزينه کامال موافقم5 ،
امتیاز؛ موافقم 4 ،امتیاز؛ نظري ندارم 3 ،امتیاز؛ مخالفم 2 ،امتیاز و کامال مخالفم 1 ،امتیاز کسب مينمايد .از اين رو ،در اين
پرسشنامه ،دامنه تغییرات نمرات بین  21تا  105است .با اين حال ،چنان چه نمرات کل سواﻻت پرسشنامه بر تعداد سواﻻت تقسیم
گردد ،نمره هر پاسخگو بین  1تا  5قرار ميگیرد .در اين پرسشنامه هیچ آيتمي به طور معکوس نمرهگذاري نمي شود .پهلوان صادق
و همکاران ( )1394جهت تايید روايي صوري و محتوايي پرسشنامه ،از نظر متخصصان و صاحب نظران دانشگاهي بهره بردند و با
محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ پايايي اين پرسشنامه برابر  0/96گزارش شد.

رابطه جامعه یادگيرنده حرفهای با یادگيری سازمانی و پایداری سازمانی کارکنان 165/

پرسشنامه يادگيري سازماني :جهت اندازه گیري متغیر يادگیري سازماني از پرسشنامه گومژ و همکاران ( )2005استفاده شد.
اين مقیاس داراي  16گويه است و مؤلفههاي تعهد مديريتي (گويههاي  ،)1-5ديدگاه سیستمي (گويههاي  ،)6-8گشودگي فضاي
کاري (گويههاي  )9-12و تجربیات ،انتقال و يکپارچگي دانش (گويههاي  )13-16را اندازهگیري ميکند .نمرهگذاري اين پرسشنامه
بر اساس مقیاس اندازه گیري فاصله اي و طیف نگرش سنج لیکرت است ،به طوري که در پاسخ به هر سوال ،هر گزينه امتیازي از
 1تا  5دارد .آزمودني براي انتخاب گزينه کامالً مخالف  1امتیاز ،مخالف  2امتیاز ،نظري ندارم  3امتیاز ،موافق  4امتیاز و کامالً
موافق  5امتیاز کسب مي نمايد .از اين رو ،در اين پرسشنامه ،دامنه تغییرات نمرات بین  16تا  80است .با اين حال ،چنانچه نمرات
کل سواﻻت پرسشنامه و مولفههاي آن بر تعداد سواﻻت تقسیم گردد ،نمره هر پاسخگو بین  1تا  5قرار ميگیرد .در پژوهش کالني
و الهي ( )1393روايي صوري و محتوايي توسط  7نفر از اعضاء هیأت علمي که در زمینه يادگیري سازماني سابقه فعالیت تحقیقي
داشتند ،تأيید شد .هم چنین ،جهت بررسي روايي سازه ابزار مذکور ،از روش تحلیل عاملي تايیدي (چرﺧش واريماکس) ،استفاده شد.
نتايج نشان داد که سواﻻت پرسشنامه به  4عامل دستهبندي ميشوند .بار عاملي اين ﺧرده مقیاسها از  0/52تا  0/81متغیر است .با
محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ پايايي اين پرسشنامه در چهار عامل استخراج شده بین  0/79تا 0/84گزارش شد.
پرسشنامه پايداري سازماني :جهت اندازه گیري متغیر پايداري سازماني از پرسشنامه پايداري سازماني ويک و ساتکلیف
( )2001استفاده شد .اين پرسشنامه  26گويه دارد .هر گويه داراي طیف نگرش سنج  5درجهاي لیکرت و دامنه تغییرات آن به
صورت  1-5ميباشد .پاسخگو با انتخاب گزينه کامال موافقم 5 ،امتیاز؛ موافقم 4 ،امتیاز؛ نظري ندارم 3 ،امتیاز؛ مخالفم 2 ،امتیاز و
کامال مخالفم 1 ،امتیاز کسب مينمايد .بر اين اساس ،در اين پرسشنامه نمره هر فرد بین  26تا  130قرار مي گیرد .با اين حال،
چنان چه نمرات کل سواﻻت پرسشنامه بر تعداد سواﻻت تقسیم گردد ،نمره هر پاسخگو بین  1تا  5قرار ميگیرد .پهلوان صادق
( )1396جهت تايید روايي صوري و محتوايي پرسشنامه ،از نظر متخصصان و صاحب نظران (استادان دانشگاهي) بهره برد و با
محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ پايايي اين پرسشنامه برابر  0/94گزارش نمود.
براي تجزيه و تحلیل دادههاي به دست آمده از اجراي پرسشنامهها از روشهاي آمار توصیفي و آمار استنباطي استفاده شد.
براي توصیف ويژگيهاي جمعیت شناﺧتي و متغیرهاي پژوهش از شاﺧص هاي آمار توصیفي چون فراواني ،درصد فراواني ،میانگین
و انحراف معیار استفاده شد .جهت تعمیم اطالعات حاصل از نمونه به جامعه آماري از آزمون ضريب همبستگي پیرسون استفاده شد.
همچنین ،جهت تشخیص نرمال بودن متغیرهاي پژوهش از آزمون معتبر کولموگروف-اسمیرنوف1بهرهگیري شد.
يافتهها
بر اساس شاﺧصهاي توصیفي فراواني و درصد فراواني ،ويژگيهاي جمعیتشناﺧتي نشان داد که جنسیت اکثريت مورد
مطالعه ،مرد ( 69نفر معادل  53درصد) ،سن اکثريت مورد مطالعه 40-50 ،سال ( 67نفر معادل  52درصد) ،سطح تحصیالت اکثريت
مورد مطالعه ،لیسانس ( 59نفر معادل  45درصد) و سابقه کار اکثريت مورد مطالعه 15-20 ،سال ( 63نفر معادل  48درصد) است.
جدول  ،1شاﺧصهاي مرکزي و پراکندگي (کمینه ،بیشینه ،میانگین نظري (نقطه برش) ،میانگین نمونه و انحراف استاندارد)
متغیرهاي جامعه يادگیرنده حرفهاي ،يادگیري سازماني و پايداري سازماني را نشان ميدهد.

1

. Kolmogorov-Smirnov
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جدول  :1شاخصهاي مرکزي و پراکندگي متغيرهاي جامعه يادگيرنده حرفهاي ،يادگيري سازماني و پايداري سازماني
متغيرها
جامعه يادگیرنده حرفهاي

تعداد
130

کمينه
1

بيشينه
5

ميانگين نظري
3

ميانگين
3/69

انحراف استاندارد
0/76

يادگیري سازماني

130

1

5

3

3/87

0/83

پايداري سازماني

130

1

5

3

3/62

0/71

جدول  ،1نشان داد میانگین بهدست آمده براي متغیرهاي جامعه يادگیرنده حرفهاي ،يادگیري سازماني و پايداري سازماني به
ترتیب برابر است با 3/87 ،3/69 :و  3/62که از میانگین نظري (نقطه برش )3 :بزرگتر ميباشند.
مقادير آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف براي سنجش نرمال بودن متغیرهاي جامعه يادگیرنده حرفهاي ،يادگیري سازماني و
پايداري سازماني نشان داد در سطح اطمینان  95درصد ( ،)α=0/05هر سه متغیر از يک توزيﻊ نرمال برﺧوردار هستند ،چرا که مقدار
سطح معناداري ( )Sig.از مقدار  ،α= 0/05بزرگتر است.
جدول  ،2میزان و جهت رابطه بین جامعه يادگیرنده حرفهاي (متغیر پیشبین) با يادگیري سازماني و پايداري سازماني
(متغیرهاي مالك) را نشان ميدهد.
جدول  :2بررسي همبستگي بين جامعه يادگيرنده حرفهاي با يادگيري سازماني و پايداري سازماني
متغيرها
پیش بین
جامعه يادگیرنده حرفهاي

شاخص هاي آماري
مالك

تعداد

ضريب همبستگي

سطح معني داري

يادگیري سازماني

130

0/79

0/000

پايداري سازماني

130

0/66

0/000

جدول  ،2نشان داد در سطح اطمینان  95درصد ( ،)α=0/05داده ها فرض صفر ( )H0مبني بر عدم وجود همبستگي ﺧطي را
رد و فرضیه پژوهش ( )H1مبني بر وجود همبستگي معنيدار را مورد تايید قرار ميدهند ،چرا که سطح معنيداري ()Sig.=0/000
از مقدار پیشبیني شده ﺧطا ( )α=0/05کوچکتر است .بنابراين ،با اطمینان  95درصد ميتوان ادعا نمود رابطه مثبت معنيداري بین
جامعه يادگیرنده حرفهاي با يادگیري سازماني وجود دارد .همچنین ،رابطه مثبت معنيداري بین جامعه يادگیرنده حرفهاي با پايداري
سازماني وجود دارد.
بحث و نتيجهگيري
اين پژوهش با هدف شناﺧت رابطه جامعه يادگیرنده حرفهاي با يادگیري سازماني و پايداري سازماني کارکنان اداره کل آموزش
و پرورش استان مازندران انجام شده است .يافتهها نشان داد که رابطه مثبت معنيداري بین جامعه يادگیرنده حرفهاي با يادگیري
سازماني وجود دارد .همچنین ،رابطه مثبت معنيداري بین جامعه يادگیرنده حرفهاي با پايداري سازماني وجود دارد .يعني ،گسترش و
توسعه جامعه يادگیرنده حرفهاي میزان يادگیري سازماني و پايداري سازماني کارکنان را افزايش داده و برعکس با کاهش جامعه
يادگیرنده حرفهاي میزان يادگیري سازماني و پايداري سازماني کارکنان نیز کاسته ميشود .جستجوهاي پژوهشگر نشان داد
پژوهشي که دقیقا به موضوع مورد بررسي در اين پژوهش اشاره داشته باشد ،يافت نشد با اين حال ،نتیجه به دست آمده با نتايج
پژوهشهاي کالکان ( ،)2016ويک و سوتکلیف ( )2008و پهلوان صادق ( )1396همسو ميباشد .در تبیین نتیجه به دست آمده بايد
اذعان داشت که در جامعه يادگیرنده حرفهاي ،معلمان نقش کامال متفاوتي از نقش سنتيشان به عهده دارند .آنها گنجینه معلومات
محسوب نمي شوند .بلکه ،تسهیل کنندگاني هستند که کالس را به محلي براي رشد همهجانبه دانشآموزان بهويژه در جهت تقويت
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قواي تفکر ،حل مسئله ،نحوه رويارويي با مسائل واقعي زندگي و يافتن راه حلهايي براي غلبه بر آنها تبديل ميکنند .اين معلمان
به مهارتهاي حرفهاي ﻻزم براي شغل معلمي مخصوصا در زمینه پژوهش مجهز هستند و نه تنها به دانشآموزان ﺧود بلکه به
ساير معلمان نیز در زمینههاي مختلف علمي و پژوهشي ياري ميرسانند .همگام و همراه با معلمان ،مديران و کارکنان آموزش و
پرورش هم در سطح ادارات و هم اداره کل نیز چنین ﺧصیصههايي دارند و عالوه بر اين که در صدد هستند تا بهترين عملکرد
ﺧويش را ارائه دهند ،به همکاران و مراجعان ﺧود نیز ياري ميرسانند تا با کیفیتترين ﺧدمات علمي ،آموزشي ،پرورشي و پژوهشي
را دريافت نمايند .در چنین محیطي ،همه از همديگر ياد ميگیرند و به رفﻊ مشکالت و مسائل هم کمک مينمايند .با اين وصف ،با
اين ديدگاه ،نگرش و رويکرد ،جامعه يادگیرنده حرفهاي هم در مدرسه و هم در اداره شکل ميگیرد ،يادگیري سازماني و پايداري
سازماني توسعه و رشد مييابد و کارايي و اثربخشي سازمان افزايش مييابد .کارکنان در جامعه يادگیرنده حرفهاي ،با کارکنان ساير
ادارات و سازمانها تفاوتهايي دارند .آنها هر روز به دنبال ايجاد سؤاﻻت جديد براي ﺧود و همکارانشان و همچنین دستیابي به
پاسخ سؤاﻻت ،با استفاده از اصول و روشهاي سیستماتیک هستند .در اين فرايند تالش ميکنند نتايج پژوهشها و يافتههاي ﺧود
و همکارانشان را با ديگران به اشتراك گذاشته و با شکل دادن به مشارکتهاي جمعي و تیمي ،شبکهاي از کارکنان يادگیرنده
حرفهاي را بین ادارات ،مدارس ،مؤسسات آموزش عالي و يا ساير نهادهاي آموزشي ﺧصوصي و عمومي متعدد به وجود آورند .چنین
شبکههايي در قالب جامعه يادگیرنده حرفهاي ،طیف وسیعي از مزايا را براي دانشآموزان ،معلمان ،مديران ،مدارس ،کارکنان و
جامعه به وجود ميآورند که يادگیري سازماني را تقويت و پايداري سازماني را استحکام ميبخشد .اين گروه از کارکنان که در قالب
جامعه يادگیرنده فعالیت ميکنند ،از همافزايي برﺧوردار هستند ،يعني هم کمک حرفهاي ميکنند و هم مورد حمايت حرفهاي ساير
کارکنان نیز قرار ميگیرند .فعالیت در جامعه يادگیرنده به آنان اين امکان را ميدهد که شیوه عمل ديکته شده را نپذيرند و به شکل
ﺧطي و تجويزي عمل نکنند و از قضاوت حرفهاي بر اساس ترکیبي از دانش نهان و عیان بهرهمند شده و بر مداومت و استمرار
توسعه حرفهاي ﺧود تمرکز کنند .از جهتي ،در سازماني که بر پايه جامعه يادگیرنده اداره ميگردد ،تعامل بین افراد براي تحقق
اهداف به صورت گروهي و شبکهاي وجود دارد و رهبري فعالیتها بر مبناي تخصص صورت ميگیرد تا سلسله مراتب قدرت و
اﺧتیار و همکاري بین کارکنان بر مبناي اعتماد شکل گیرد .همچنین ،مديران ،معلمان و کلیه کارکنان در مقابل مسئولیتهايشان
به مراجعان اعم از دانش آموزان و والدين پاسخگو هستند که پايداري سازماني را تقويت و يادگیري سازماني را رشد ميدهد .از آن
جايي که هر پژوهشي با محدوديتهايي مواجه ميباشد ،اين پژوهش نیز از اين امر مستثني نبوده است ،محدود بودن اجراي
پژوهش به پرسشنامههاي بسته پاسخ ،محدود بودن دامنه زماني از لحاظ گردآوري اطالعات و دادهها و تجزيه و تحلیل آنها به
سال  1400و محدود بودن جامعه آماري به کارکنان اداره کل .لذا ،اين پژوهش مقطعي بوده و در تعمیم نتايج آن ،نهايت دقت و
احتیاط به عمل آيد .بر اساس يافتهها پیشنهاد ميشود شرايط و زمینه هاي ﻻزم براي اظهار نظر کلیه کارکنان در بخشهاي
مختلف سازمان نسبت به بیان مشکالت ،کمبودها و ضعف ها فراهم گردد و کارکناني که عالوه بر بیان مشکالت راه کار نیز ارائه
مي دهند ،حتي با اهدا يک لوح تقدير ،مورد تشويق و قدرداني واقﻊ شوند .شرح وظايف و مسئولیتهاي هر شغل و دامنه دانشي
مورد نیاز آن در اﺧتیار هر کارمند به صورت اﺧتصاصي قرار گیرد و پیشینه ﻻزم جهت طي مدارج ترقي حرفه اي در سطوح سازماني
به وضوح مشخص گردد تا با تغییر چهرههاي سیاسي ،اين روند دچار اﺧالل نگردد .حتي اﻻمکان و در صورت نیاز ،برﺧي
فرآيندهاي کاري و سلسله مراتب اداري با همکاري و مشورت کارکنان طراحي گردد .تمهیداتي انديشیده شود تا حتي اﻻمکان
کارکنان با تجربه و ارشد در سلسله مراتب سازماني در انجام وظايف و ماموريت ها ،از آزادي عمل نسبي در تصمیم گیري برﺧوردار
باشند .همچنین ،توصیه ميشود که دانشجويان و صاحبنظران پژوهشگر در عناوين زير اقدام پژوهشي نمايند .پژوهش مشابهاي در
سطح منطقه ،استان و کشور انجام شود .پژوهش مشابهاي در بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در سطح منطقه ،استان و
کشور انجام شود .پژوهش مشابه اي با ابزار اندازه گیري ديگر نظیر مشاهده ،مصاحبه و يا پرسشنامه هاي ديگر انجام شود .جهت
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اندازهگیري هر چه دقیقتر متغیرهاي جامعه يادگیرنده حرفهاي ،يادگیري سازماني و پايداري سازماني از رويکردهايي چون مدل
تعالي سازماني ( )EFQMو از فنوني از جمله تحلیل پوششي دادهها ( ،)DEAالگوريتم ژنتیک ( ،)GAشبکههاي عصبي مصنوعي
( )ANNو غیره استفاده گردد.
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