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 چكيده

نجام اسازماني  پايداري اي با يادگیري سازماني وجامعه يادگیرنده حرفه پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین

عه آماري جامي و توصیفي و از نظر روش، همبستگشد. اين پژوهش به لحاظ هدف، کاربردي؛ از لحاظ ماهیت، 

نفر به روش  130عداد تکه  1400در سال اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران کارکنان از کلیه  بودعبارت 

ي بالم و اده حرفهه يادگیرنجامعهاي استاندارد گیري، پرسشنامه. ابزار اندازهگیري در دسترس انتخاب شدندنمونه

بود. ( 2001اتکلیف )س( و پايداري سازماني ويک و 2005(، يادگیري سازماني گومژ و همکاران )2005) همکاران

داري بین ابطه مثبت معنيرها نشان داد ، يافته=05/0داري و در سطح معني 23SPSSنرم افزار  گیري ازبا بهره

گیرنده جامعه ياد داري بینرابطه مثبت معني چنین،هم .وجود دارد اي با يادگیري سازمانيجامعه يادگیرنده حرفه

 وثر در جهتاملي موعني سازما و پايدارييادگیري سازماني بنابراين، سازماني وجود دارد.  اي با پايداريحرفه

جدي  طورايد بهاست که ب ناداره کل آموزش و پرورش استان مازندرادر  ايجامعه يادگیرنده حرفه توسعه و ارتقاء

 ار گیرد. قر در استان مازندران سیاستگذاران آموزش و پرورشريزان و مديران، برنامهمورد توجه 
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 مقدمه

شناخت ، ين منبعاز امد رآکاده ستفاايي با چالش رويااي روباشد. برماني ميزتژيک هر سااسترابع ترين مناساسياز انساني امنابع 

در  (.1395و همکاران،  تابان)ست زم االص آن خاي هااربزو انساني ابه منابع ط مربوي هازهساو تر مفاهیم جامعو هر چه بیشتر 

 دهنده تشکیل عناصر و اجزا قوي میان پیوندي وجود به وابسته آن يپايدار و حیات که است اجتماعي نظامي اين میان، سازمان،

 تأمین ها،خواسته نیازها، شناخت نیروي انساني، نگهداري و حفظ از جمله، کاري هايمحیط در افراد رفتار بررسي و است آن

زاد و )بیک است مديريت بوده علوم انانديشمند توجه ديرباز مورد از روحیه کارکنان، بهبود و شغلي، ارتقاء تعهد سازماني رضايت

پاراديم پايداري تا حد بسیار زيادي جايگزين موفقیت در  ،امروزه. باشدمي 1پايداري سازماني ،متغیرها اين از جمله .(1390فرزانه، 

 اندنمودهتعريف  هاي پايدار را در نظام ارزشي خودها به نوعي کسب موفقیتها شده است و اغلب سازمانادبیات مديريت سازمان

تحت شرايط پرفشار، تقريباً به طور عالي مأموريت خود  ،هاي زمانيسازماني است که در دوره ،سازمان پايدار .(1396صادق، )پهلوان

 وابسته به ساختارهايي است که قبل از ،ايبه طور عمده ،نمايد. توانايي بررسي يک موقعیت بحرانيرا ايفا کرده و انجام وظیفه مي

ظرفیت  ها،آننمايند. اي متفاوت فکر کرده و اقدام ميگونههاي پايدار بهسازمان لذا، اند.طراحي شده ،که آشوب از راه برسد اين

پايداري سازمان، توانايي حفظ يا توسعه  از جهتي، (.2008، 2)لي چو آورندميدر خود به وجود را هاي اضطراري مواجه با موقعیت

پايداري به توانايي سازمان در پايش از اين منظر، نفعان سازمان در طول زمان است. ت و نتیجه تداوم رضايت ذيعملکرد در بلندمد

هاي محیط خارجي مرتبط است و با هدف ايجاد توازن بین منافع مالي، اقتصادي، اجتماعي و ها، تغییرات، روندها و ريسکفرصت

سازماني عبارت است از  پايداريبا اين وصف، (. 1388و همکاران،  افرازهشود )زيست محیطي سازمان در بلند مدت، مديريت مي

بنابراين، دستیابي به پايداري در گرو  .هاها، تغییرات، روندها و ريسکتوانايي يک سازمان در پايش محیط خارجي براي فرصت

هايي هاي پايدار به عنوان سازمانسازمانسويي، از (. 1396باشد )پهلوان صادق، قدرت سازمان در مواجهه با تغییرات محیطي مي

تواند به اند، جايي که هر شکست ميعملکرد بسیار خوبي دارند، تعريف شده ،هاي زماني طوالنيکه تحت شرايط پرفشار در دوره

يدادهاي تصادفي يا سازد، نرخ روها را مشخص مينتايج مصیبت باري منجر گردد. با اين حال، آنچه که پايداري فزاينده سازمان

ها است. يک مجموعه از هاي ذاتاً پر خطر آنها در مورد کاربرد تکنولوژيخطاي مطلق آنان نیست، بلکه مديريت اثربخش آن

، ، پیچیدگي، اصرار و سختي، به هم وابستگي و خطرآمیزي باالشودميهايي که با ماهیت تکنولوژي مورد استفاده مشخص ويژگي

باشد. دستیابي به پايداري در گرو قدرت سازمان در مواجهه با تغییرات محیطي مي بنابراين،(. 2008، 3سوتکلیف)ويک و  باشدمي

چرا که، موفقیت يک سازمان، میزان دستیابي به اهداف از پیش تعیین شده و پايداري سازمان، توانايي حفظ يا توسعه عملکرد در 

کنند تا هاي پايدار فعاالنه کوشش ميهم در تئوري سازماني اين است که سازماننکته م .(1396مدت است )پهلوان صادق،  بلند

منابع مهمي از بینش درباره شرايطي هستند که تحت  صاحب هاموقعیت بحراني را پشت سر بگذارند و اين بدان معنا است که آن

هاي پايدار با مذاکرات سازمان، براينگردد. بنايک وضعیت طبیعي براي سازمان محسوب نمي ،اينرسي و سکون ،آن شرايط

آورند که آن اطالعات درباره طرقي است که به وسیله آن متفکرانه و مدبرانه مستمر در مورد امور، اطالعات ارزشمندي را فراهم مي

ربخشي انجام شان به سمت اينرسي و سکون ممانعت به عمل آورده و اين به وسیله مديريت اثاز تمايل به طور معمولها سازمان

 طور به پايدار هايسازمان از سويي، اعضاي .(1999کند تا انطباق پذيري را ايجاد نمايد )ويک و همکاران، گیرد که تالش ميمي

 برابر در بتوانند تا باشندمي درگیر شانهايصالحیت ءارتقا خاطر به خود و الزامي مستمر ايحرفه يادگیري و رشد در مستمر

 در که دارد اشاره تفکري پايدار به هايسازمان مفهوم مورد در عمده تفکر باشند. يک پاسخگو و بوده آگاه یش آمدههاي پموقعیت

                                                      
1. organizational reliability 
2. Lee Chu 
3. Weick & Sutcliffe 
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 گردد،مي مشاهده مطلوب توانمندسازي و ارتباط برقراري جهت پذيريانعطاف و پاسخگويي از بااليي سطوح هاسازمان اين گونه

يادگیري  با اين وصف، .(2012، 1رود )يانگمي شمار به الزامي امر يک ايحرفه ييادگیر محیط و فرهنگ حفظ وجود و که جايي

نسبت به  باشنداي ميهاي يادگیرنده حرفهعنوان سازمانهايي که بهجزء مهمي در تحقق پايداري سازمان است و سازمان ،سازماني

ها را براي ادگیري، راهبردها، و ساختارهايي که ظرفیت آنها فرايندهاي يها عملکرد بهتري دارند. اين قبیل سازمانساير سازمان

با ايجاد فضاي يادگیري جمعي، اقدامات آنان  ،در نتیجه .نمايندکند، طراحي ميارائه عکس العمل مؤثر در برابر تغییرات تقويت مي

پیروي از اهداف به عبارتي ديگر، (. 2013، 2هاي نامطمئن و پويا به طور اثربخشي صورت خواهد گرفت )شچتر و آتارچيدر محیط

پايداري  يادگیري سازماني همراه با بخشد. فرهنگي ازاي شدن يادگیري، عملکرد سازمان را ارتقاء مييادگیري نوين و حرفه

. به نمايدتشويق مي ،اعضاي آن را به تأمل نمودن، يادگیري از اشتباهات و احترام به خبرگان بدون توجه به منصب آنان ي،سازمان

هايي که در مورد مشکالت تجاربي جاي حمايت از يک ساختار مديريتي انعطاف ناپذير و سخت، اعضاي سازمان به مشاوره با آن

گردند. در سازمان پايدار با احترام به خبرگان صرف نظر از موقعیت تشويق مي ،دارند و به چالش کشیدن هر ايده و رفتار از ديگران

عبارت است از  ايجامعه يادگیرنده حرفه (. با اين وصف،2012شوند )يانگ، گردند و مشکالت حل ميميتصمیمات اتخاذ  ،آنان

  از سازمان از طريق آن، که ارزشمندي جهت فراهم نمودن اطالعات امور سازمان، مورد در مدبرانه مستمر و متفکرانه مذاکرات

نیاز اعضاي يک  .(1999نمايد )ويک و همکاران، ايجاد مي پذيرينطباقا و آورده عمل به سکون ممانعت و اينرسي سمت به تمايل

درباره يادگیري و درباره خودشان  اي شدن، رشد بینش مشترك و ادراك تسهیم شدهحرفه ه،يادگیرند هسازمان براي تبديل به جامع

 (.2010، 3گیرد )کیلبانميخواهد داشت، در بر سازمان فرجام بهتري ،است. اين موضوع زمان، انرژي، صبر و اين باور را که در پايان

کند، راستا ميطور مستمر خود را با تغییرات محیطي همسازماني است که در آن، سازمان به ،سازمان يادگیرنده از سويي،

وجود مان هاي سیستماتیکي براي انتقال دانش به سراسر سازدارد، روشوجود نفعان سازوکارهايي براي شنیدن صداي تمامي ذي

اي طراحي شده است که به گونهشود. ساختار سازماني بهبه عنوان راهبردهايي براي يادگیري نگريسته مي ،دارد و اتحاد با ديگران

سازمان يادگیرنده سازماني است که  چنین،هم(. 2007، 4مورالس و همکاران-گارسیاجريان دانش در سراسر سازمان کمک کند )

هاي جديد کند که منعکس کننده دانش و ديدگاهد کسب و انتقال دانش است و رفتار خودش را طوري تعديل ميداراي توانايي ايجا

(. سازمان يادگیرنده سازماني است که اعضاي آن همیشه در حال يادگیري چیزهاي جديد 2006مورالس و همکاران، -گارسیا) باشد

کاالها و خدمات، فرايندهاي تولید، ارائه خدمات و محیط کاري کارکنان و آموزند در راستاي بهبود کیفیت هستند و آنچه را مي

يادگیرنده است که بتواند از طريق فرآيند ارتباط،  ي، سازمانپس(. 2008، 5و همکاران خیمنز-خیمنزها به کار مي گیرند )عملکرد آن

ها را به صورت از تاريخ و تجربیات خود به دست آورده، آنهايي را استنباط ،دامنه رفتارهاي بالقوه اش را تغییر داده و بهبود بخشد

ها بدين معنا که در اين سازمان هستند،آفرين دانش هايهاي يادگیرنده سازمانکاربردي راهنماي رفتارهايش قرار دهد. سازمان

رين سازماني است که هر فردي آفه تخصصي و ويژه نیست، سازمان دانشفیظهاي تازه، ابداعات و ابتکار يک وخلق دانش و آگاهي

شود و هاي جمعي و کشف نظرات و افکار نو تشويق ميدر اين سازمان، تفکر، بحث .آفرين استدر آن انساني خالق و دانش

(. براي متمايز نمودن سازمان يادگیرنده و يادگیري سازماني دو عامل مطرح 2005 ،6امورس-فرگوسند )يابميپرورش  ينوآور

سازمان  ،ا فرآيندي در درون سازمان است و دومي يازمان يادگیرنده را شکلي از سازمان و يادگیري سازماني فعالیتس ،است. اول

                                                      
1. Young 
2. Schechter & Atarchi 
3. Kilbane 
4. Garcia-Morales et al. 
5. Jimenez-Jimenez et al. 
6. Ferguson-Amores et al. 
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سازمان يادگیرنده  (.2014، 1و همکاران يانگ) شوديادگیرنده نیازمند تالش و يادگیري سازماني بدون نیاز به تالش حاصل مي

. باشداش ميسازي اثربخشيمنظور بهینهطور مستمر بهگیري در تمام سطوح و بهکه هدف آن گسترش توانايي ياد استسازماني 

وجود موانع براي انتقال يادگیري به تمام سطوح سازمان و عدم در  دلیل شکاف بین يادگیري سازماني و سازمان يادگیرنده رالذا، 

که براي توصیف انواع است يادگیري سازماني مفهومي  عبارتي،به دانند.وجود ارتباط میان فرآيندهاي يادگیري در سازمان مي

و  وست) کندشود در حالي که به نوع خاصي از سازمان اشاره ميهايي که در سازمان جريان دارد به کار گرفته ميخاصي از فعالیت

سازمان  .سازمان يادگیرنده باشند ،دارندها نیاز نها براي بقا بايد ياد گیرند )يادگیري سازماني( اما آنسازمان ،چنین. هم(2000 ،2بورنز

يادگیري سازماني شناخته شده است. يادگیري سازماني يعني يادگیري  ،که در حالي .ال، در حال حاضر ناشناخته استيادگیرنده ايده

، يفتحک سیستم کلي )وسیله سازمان به عنوان يهها در سازمان در مقابل سازمان يادگیرنده يعني يادگیري ببه وسیله افراد و گروه

 تیمي، اشتراك يادگیري و کار سازماني، فرهنگ مشترك، انداز چشم عبارتند از عوامل موثر بر يادگیري سازمانياز اين رو،  (.1389

صادق پهلوانپژوهش  . در اين میان،(2001، 3)نیف کارکنان هايشايستگي توسعه و مشارکتي رهبري سیستمي، تفکر دانش،

چنین، تأثیر مستقیم جامعه اي تأثیر معنادار و مستقیم بر پايداري سازماني دارد. هماد جامعه يادگیرنده حرفه( نشان د1396)

اي بر پايداري سازماني با پذيري جمعي براي يادگیري، مشارکت با تمرکز بر يادگیري حرفهاي با مضامین مسئولیتيادگیرنده حرفه

تايید شد.  ،گرايي، عدم ساده سازي تفاسیرپذيري، تخصصذهني با شکست، انعطاف مضامین حساسیت نسبت به عملکرد، دغدغه

اي، ساختار بوروکراتیک و اعتماد حرفه داري بین جامعه يادگیرنده( نشان داد که روابط معني2016) 4کالکان در پژوهشي ديگر،

  اي و ساختار بوروکراتیک دارد.حرفه يادگیرنده بین جامعه سازماني وجود دارد. عالوه بر اين، اعتماد سازماني، نقش میانجي در رابطه

مروزه تحول اساسي در نظام آموزش و پرورش با توجه به تقاضاي روز افزون براي بهبود شرايط موجود در مدارس به واسطه نقش ا

 1990ري است. با شروع دهه انکار ناشدني و مهم آن در بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در جامعه امري الزم و ضرو

میالدي، مدارس براي رسیدن به تعادل در محیط پرتالطم، خروج از حالت سکون و تبديل شدن به سازمان يادگیرنده، به استفاده از 

حتوا و ها، مبنابراين، بازانديشي اساسي در ساختار، روش .مند شدندهاي خاص خود، عالقهاي با ويژگيرويکرد جامعه يادگیرنده حرفه

هاي سازماندهي با تمرکز ويژه بر راهبردهاي جديد يادگیري، انديشه خالقانه، سبک رهبري حمايتي، مشارکتي و توزيعي، شیوه

هاي مبتني بر تیم، اعتماد و احترام پذيري مناسب، مشارکت و تعامل فعال و مثبت، رشد فعالیتساختار پويا و ارگانیک، انعطاف

هاي مختلف به منظور تبديل مدارس به آموزان از جنبهاي معلمان به منظور رشد و پیشرفت دانشهاي حرفهحیتالمتقابل، بهبود ص

رسد نیاز به تغییر و تحول در نظام موجود آموزش و پرورش کشور . به نظر مي(2008اي شروع شد )لوئیس، جامعه يادگیرنده حرفه

هاي سنتي، ساختار هرمي مبتني بر تمرکز شديد، يادي از قبیل اداره با روشبخش آن يعني مدرسه که با مشکالت ز ترينمهمما و 

پذيري بسیار کم، ناتواني در تعامل و هماهنگي مناسب با محیط بیرون، سطح پايین مشارکت و تعامل مثبت در سطوح انعطاف

کید نداشتن بر يادگیري مستمر و پويا، مختلف، توجه کم به تفکر واگرا، پژوهش انديشمندانه، نوآوري، خطرپذيري و خالقیت، تأ

-اي معلمان، توجه زياد به فردگرايي، اهمیت کم تشکیل تیمهاي حرفهحیتالنداشتن برنامه منسجم براي رشد و توسعه مستمر ص

مي زم و ضروري الامري  ،هاي کاري، توجه کم به عوامل انگیزشي، تأکید زياد به آموزش صرف نه فرايند يادگیري، درگیر هست

هاي آموزشي سازماني به خصوص در سازمان يادگیريبا توجه به اهمیت موضوع پايداري و  ،لذا(. 1396)حاتمیان و همکاران،  باشد

به ويژه مديران، مسئوالن و خدمتگزاران هر سازان آيندهکه نقش خطیري در تربیت و پرورش  و پرورشتر از همه، آموزش و مهم

                                                      
1. Yang et al. 
2. West & Burnes 
3. Kilbane 
4. Kalkan 
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ان اداره کل رابطه جامعه يادگیرنده با يادگیري و پايداري سازماني کارکنپژوهش حاضر به موضوع  اي را بر عهده دارد،جامعه

هاي دانشگاهي، علمي و پژوهشي و هاي متعدد پژوهشگر از طريق جستجو در وب سايتدر بررسيپردازد. ، ميآموزش و پرورش

زمان و در قالب عنوان  ه کمتر پژوهشي وجود دارد که همهاي مديريتي و غیر مديريتي، مشخص شد کهاي مرتبط با رشتهمجله

، پرداخته باشد، از اين اداره کل آموزش و پرورشکارکنان مورد بررسي در اين پژوهش، به اين موضوع در کشور ما و به خصوص 

-مک شاياني ميرو، نتايج اين پژوهش ضمن ارائه اطالعاتي در خصوص وضعیت موجود، به گسترش دامنه علم در اين زمینه ک

هاي ويژه سازمانپايداري سازماني در هر مجموعه و سازمان امروزي، بهيادگیري و با توجه به اين که پايین بودن  از طرفي، نمايد.

آموزشي و پژوهشي، سبب اختالل در ارائه خدمات مورد نیاز مراجعان، نارضايتي از سیستم و همکاران، تاخیر، غیبت، رفتارهاي 

وري سازمان را تضعیف و برند، هويت و ارزش سازمان را در ذهن و خاطر آن دسته از شود، بهرهغیره در بلندت مدت ميانحرافي و 

افراد جامعه که با اين سازمان در ارتباط بوده، مخدوش ساخته و در نتیجه، تحقق اهداف سازماني به تاخیر افتاده و يا هرگز محقق 

تواند به افزايش سالمت روحي و رواني، افزايش کیفیت مي پايداري سازمانييادگیري و فزايش نخواهد شد. بالعکس، اقدام براي ا

وري سازمان منجر شود. بر اين اساس، در صورت زندگي کاري، ايجاد انگیزش و رضايت شغلي و در نتیجه افزايش کارايي و بهره

توانند مي اداره کلاين  ، سیاستگذاران، مديراني و پايداري سازمانييادگیري سازماناي با رابطه جامعه يادگیرنده حرفهمعنادار بودن 

، به دنبال ايجاد و تقويت ساز و کارهايي عملیاتي جهت ادارهتا بر اساس رويکردي پژوهشي بر آمده از نگرش و نظرات کارکنان آن 

در کارکنان خويش اي عه يادگیرنده حرفهجام پايداري سازماني از طريق تقويت متغیرهايي چونيادگیري و توسعه هر چه بیشتر 

عنايت به  بارا بهبود بخشند.  اداره کل آموزش و پرورش استانوري و کارايي علمي و پژوهشي باشند تا از اين طريق، بتوانند بهره

ري سازماني و يادگی بااي ، پژوهش حاضر قصد دارد به اين سوال پاسخ دهد که آيا بین جامعه يادگیرنده حرفهموارد مطرح شده

 رابطه وجود دارد؟ کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندرانپايداري سازماني 

 

 روش

پژوهش،  مورد را انکارکنزماني پايداري سايادگیري سازماني و  بااي بین جامعه يادگیرنده حرفهرابطه  پژوهش حاضر قصد دارد

ها، داده وي اطالعات آوردهاي گراز لحاظ هدف، کاربردي و از نظر شیوه شتجزيه و تحلیل قرار دهد. بر اين اساس، اين پژوه

غیرها، تعیین نمرات مت توزيع باشد. مقدار همبستگي يا رابطه نیز از طريقتوصیفي است. از نظر روش تحقیق از نوع همبستگي مي

نفر به  130 تعداد که 1400ال در س ان مازندراناداره کل آموزش و پرورش استکارکنان عبارت است از کلیه جامعه آماري شود. مي

ني نظري مطالعه مبا جهت، ايآوري اطالعات مورد نیاز از دو روش کتابخانهبراي جمع گیري در دسترس انتخاب شدند.روش نمونه

براي  رد نیازمو هايادهدجهت گردآوري  روش میداني وموضوع پژوهش و دستیابي به جديدترين مقاالت مرتبط با موضوع پژوهش 

 د از:ا عبارت بوهرسشنامه. اين پگیري شدبهرههاي پیش ساخته )استاندارد( پرسشنامهبا استفاده از برآوردن اهداف پژوهش 

مکاران هبالم و سط معرفي شده توطراحي و اي جامعه يادگیرنده حرفه: پرسشنامه ايپرسشنامه جامعه يادگيرنده حرفه

ج سناي و طیف نگرشه گیري فاصلهبر اساس مقیاس اندازگذاري آن نمرهگويه است و  21داراي اين پرسشنامه  .است( 2005)

 5کامال موافقم، گزينه انتخاب  دارد. آزمودني براي 5تا  1است، به طوري که در پاسخ به هر سوال، هر گزينه امتیازي از لیکرت 

در اين  ،نمايد. از اين رواز کسب ميامتی 1امتیاز و کامال مخالفم،  2 امتیاز؛ مخالفم، 3امتیاز؛ نظري ندارم،  4امتیاز؛ موافقم، 

قسیم تسشنامه بر تعداد سواالت چنان چه نمرات کل سواالت پراست. با اين حال،  105تا  21پرسشنامه، دامنه تغییرات نمرات بین 

 هلوان صادقپگذاري نمي شود. رهتمي به طور معکوس نم. در اين پرسشنامه هیچ آيگیردقرار مي 5تا  1گردد، نمره هر پاسخگو بین 

با  وره بردند انشگاهي به( جهت تايید روايي صوري و محتوايي پرسشنامه، از نظر متخصصان و صاحب نظران د1394)و همکاران 

 گزارش شد. 96/0محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ پايايي اين پرسشنامه برابر 



 

 165/ سازمانی و پایداری سازمانی کارکنان یادگيری با ایرابطه جامعه یادگيرنده حرفه  

 
 ( استفاده شد.2005اندازه گیري متغیر يادگیري سازماني از پرسشنامه گومژ و همکاران ) جهت :پرسشنامه يادگيري سازماني

گشودگي فضاي  (، 6-8هاي )گويه (، ديدگاه سیستمي1-5هاي تعهد مديريتي )گويههاي گويه است و مؤلفه 16اين مقیاس داراي 

گذاري اين پرسشنامه نمره .کندگیري ميرا اندازه( 13-16ي ها)گويه و تجربیات، انتقال و يکپارچگي دانش (9-12هاي )گويهکاري 

اي و طیف نگرش سنج لیکرت است، به طوري که در پاسخ به هر سوال، هر گزينه امتیازي از بر اساس مقیاس اندازه گیري فاصله

امتیاز و کامالً  4امتیاز، موافق  3 امتیاز، نظري ندارم 2امتیاز، مخالف  1دارد. آزمودني براي انتخاب گزينه کامالً مخالف  5تا  1

چه نمرات چناناست. با اين حال،  80تا  16در اين پرسشنامه، دامنه تغییرات نمرات بین  ،از اين رو .امتیاز کسب مي نمايد 5موافق 

 يکالندر پژوهش . گیردقرار مي 5تا  1بر تعداد سواالت تقسیم گردد، نمره هر پاسخگو بین  هاي آنو مولفه کل سواالت پرسشنامه

 یقيتحق یتسابقه فعال يسازمان يادگیري ینهکه در زم يعلم یأتنفر از اعضاء ه 7توسط  ييو محتوا يصور يي( روا1393) ياله و

شد.  استفاده(، يماکس)چرخش وار يیديتا يعامل یلسازه ابزار مذکور، از روش تحل ييروا يجهت بررس ،ینچن شد. هم يیدداشتند، تأ

با است.  یرمتغ 81/0تا  52/0ها از یاسخرده مق ينا يشوند. بار عاملمي بنديعامل دسته 4 که سواالت پرسشنامه به داد ج نشانينتا

 گزارش شد.84/0تا  79/0 یندر چهار عامل استخراج شده بمحاسبه ضريب آلفاي کرونباخ پايايي اين پرسشنامه 

 و ساتکلیف ويک زمانياز پرسشنامه پايداري ساپايداري سازماني : جهت اندازه گیري متغیر پايداري سازمانيپرسشنامه 

و دامنه تغییرات آن به  اي لیکرتدرجه 5هر گويه داراي طیف نگرش سنج  .گويه دارد 26استفاده شد. اين پرسشنامه  (2001)

امتیاز و  2امتیاز؛ مخالفم،  3ندارم،  امتیاز؛ نظري 4وافقم، مامتیاز؛  5باشد. پاسخگو با انتخاب گزينه کامال موافقم، مي 1-5صورت 

با اين حال، قرار مي گیرد.  130 تا 26بر اين اساس، در اين پرسشنامه نمره هر فرد بین نمايد. امتیاز کسب مي 1کامال مخالفم، 

پهلوان صادق . گیردرار ميق 5تا  1چنان چه نمرات کل سواالت پرسشنامه بر تعداد سواالت تقسیم گردد، نمره هر پاسخگو بین 

د و با بهره بر نشگاهي(( جهت تايید روايي صوري و محتوايي پرسشنامه، از نظر متخصصان و صاحب نظران )استادان دا1396)

 .نمودگزارش  94/0محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ پايايي اين پرسشنامه برابر 

 .هاي آمار توصیفي و آمار استنباطي استفاده شدشها از روهاي به دست آمده از اجراي پرسشنامهبراي تجزيه و تحلیل داده

شناختي و متغیرهاي پژوهش از شاخص هاي آمار توصیفي چون فراواني، درصد فراواني، میانگین هاي جمعیتبراي توصیف ويژگي

استفاده شد. ون ضريب همبستگي پیرسو انحراف معیار استفاده شد. جهت تعمیم اطالعات حاصل از نمونه به جامعه آماري از آزمون 

 گیري شد.بهره 1اسمیرنوف-کولموگروف چنین، جهت تشخیص نرمال بودن متغیرهاي پژوهش از آزمون معتبرهم

 

 هايافته

يت مورد نسیت اکثرشناختي نشان داد که جهاي جمعیتهاي توصیفي فراواني و درصد فراواني، ويژگيبر اساس شاخص

اکثريت  ، سطح تحصیالتدرصد( 52نفر معادل  67) سال 40-50اکثريت مورد مطالعه،  سن ،درصد( 53نفر معادل  69) مردمطالعه، 

 درصد( است. 48نفر معادل  63)سال  15-20، مورد مطالعهاکثريت  سابقه کار  و درصد( 45نفر معادل  59) لیسانسمورد مطالعه، 

اندارد( نحراف استو ا مونهطه برش(، میانگین ننظري )نق هاي مرکزي و پراکندگي )کمینه، بیشینه، میانگین، شاخص1جدول 

 .دهدنشان ميرا پايداري سازماني يادگیري سازماني و  ،ايجامعه يادگیرنده حرفهمتغیرهاي 

 

 

 

                                                      
1. Kolmogorov-Smirnov 
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 ازمانيپايداري سيادگيري سازماني و  ،ايجامعه يادگيرنده حرفهمتغيرهاي هاي مرکزي و پراکندگي : شاخص1جدول 

 انحراف استاندارد ميانگين ميانگين نظري هبيشين کمينه تعداد متغيرها

 76/0 69/3 3 5 1 130 ايجامعه يادگیرنده حرفه

 83/0 87/3 3 5 1 130 يادگیري سازماني

 71/0 62/3 3 5 1 130 پايداري سازماني

به اني داري سازمايازماني و پساي، يادگیري جامعه يادگیرنده حرفه هايدست آمده براي متغیرمیانگین بهنشان داد ، 1جدول 

 باشند. ( بزرگتر مي3از میانگین نظري )نقطه برش: که  62/3و  87/3، 69/3ترتیب برابر است با: 

ني و دگیري سازمااي، ياجامعه يادگیرنده حرفهسمیرنوف براي سنجش نرمال بودن متغیرهاي ا-مقادير آزمون کولموگوروف

دار برخوردار هستند، چرا که مق متغیر از يک توزيع نرمالهر سه (، α=05/0درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان پايداري سازماني 

 ، بزرگتر است.α= 05/0( از مقدار .Sigسطح معناداري )

 نياري سازماماني و پايدبا يادگیري ساز بین()متغیر پیشاي جامعه يادگیرنده حرفه، میزان و جهت رابطه بین 2جدول 

 دهد.ينشان م رامالك(  هاي)متغیر

 پايداري سازمانييادگيري سازماني و با  ايجامعه يادگيرنده حرفه: بررسي همبستگي بين 2جدول 
 شاخص هاي آماري متغيرها

 سطح معني داري ضريب همبستگي تعداد مالك پیش بین

 
 ايجامعه يادگیرنده حرفه

 يادگیري سازماني

 

130 79/0 000/0 

 000/0  66/0 130 پايداري سازماني

جود همبستگي خطي را و( مبني بر عدم 0H(، داده ها فرض صفر )α=05/0درصد ) 95در سطح اطمینان نشان داد ، 2جدول     

( Sig.=000/0)داري طح معنيسدهند، چرا که دار را مورد تايید قرار ميهمبستگي معني وجود ( مبني بر1Hرد و فرضیه پژوهش )

داري بین معنيمثبت نمود رابطه  توان ادعادرصد مي 95( کوچکتر است. بنابراين، با اطمینان α=05/0بیني شده خطا )از مقدار پیش

 پايدارياي با هیرنده حرفامعه يادگجداري بین رابطه مثبت معنيچنین، هم وجود دارد.اي با يادگیري سازماني جامعه يادگیرنده حرفه

 وجود دارد.سازماني 

 

 گيرينتيجهو بحث 

اي با يادگیري سازماني و پايداري سازماني کارکنان اداره کل آموزش رابطه جامعه يادگیرنده حرفهف شناخت اين پژوهش با هد

اي با يادگیري جامعه يادگیرنده حرفهداري بین رابطه مثبت معنيها نشان داد که انجام شده است. يافتهو پرورش استان مازندران 

گسترش و يعني،  وجود دارد.اي با پايداري سازماني جامعه يادگیرنده حرفهداري بین معنيچنین، رابطه مثبت وجود دارد. همسازماني 

جامعه  با کاهش و برعکس دادهافزايش يادگیري سازماني و پايداري سازماني کارکنان را  میزان ايتوسعه جامعه يادگیرنده حرفه

جستجوهاي پژوهشگر نشان داد  .شودمي ستهنیز کا ارکنانيادگیري سازماني و پايداري سازماني کمیزان  اييادگیرنده حرفه

نتیجه به دست آمده با نتايج  اشاره داشته باشد، يافت نشد با اين حال، در اين پژوهش پژوهشي که دقیقا به موضوع مورد بررسي

نتیجه به دست آمده بايد در تبیین  باشد.همسو مي( 1396( و پهلوان صادق )2008(، ويک و سوتکلیف )2016) کالکان هايپژوهش

گنجینه معلومات  هاشان به عهده دارند. آنمتفاوتي از نقش سنتي المعلمان نقش کاماي، اذعان داشت که در جامعه يادگیرنده حرفه

ويژه در جهت تقويت آموزان بهجانبه دانششوند. بلکه، تسهیل کنندگاني هستند که کالس را به محلي براي رشد همهمحسوب نمي
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کنند. اين معلمان ها تبديل ميهايي براي غلبه بر آنقواي تفکر، حل مسئله، نحوه رويارويي با مسائل واقعي زندگي و يافتن راه حل

آموزان خود بلکه به اي الزم براي شغل معلمي مخصوصا در زمینه پژوهش مجهز هستند و نه تنها به دانشهاي حرفهبه مهارت

رسانند. همگام و همراه با معلمان، مديران و کارکنان آموزش و هاي مختلف علمي و پژوهشي ياري ميساير معلمان نیز در زمینه

هايي دارند و عالوه بر اين که در صدد هستند تا بهترين عملکرد پرورش هم در سطح ادارات و هم اداره کل نیز چنین خصیصه

وهشي ي و پژترين خدمات علمي، آموزشي، پرورشرسانند تا با کیفیتميخويش را ارائه دهند، به همکاران و مراجعان خود نیز ياري 

، با نمايند. با اين وصفميهم کمک  و مسائل تالگیرند و به رفع مشکميهمه از همديگر ياد در چنین محیطي،  را دريافت نمايند.

، يادگیري سازماني و پايداري گیردشکل مي و هم در اداره در مدرسههم  ايحرفه هيادگیرند هجامع اين ديدگاه، نگرش و رويکرد،

ساير  کارکنان، با ايحرفهيادگیرنده  هدر جامعکارکنان  يابد.يابد و کارايي و اثربخشي سازمان افزايش ميسازماني توسعه و رشد مي

چنین دستیابي به و هم شاننهمکارات جديد براي خود و الدنبال ايجاد سؤا ها هر روز بههايي دارند. آنتفاوت هاادارات و سازمان

خود هاي و يافته هانتايج پژوهش کنندش ميالهاي سیستماتیک هستند. در اين فرايند تاستفاده از اصول و روش ت، باالپاسخ سؤا

ه کارکنان يادگیرنداي از ، شبکهو تیمي هاي جمعيرا با ديگران به اشتراك گذاشته و با شکل دادن به مشارکت شانهمکارانو 

آورند. چنین وجود  خصوصي و عمومي متعدد به آموزشي مؤسسات آموزش عالي و يا ساير نهادهاي ،مدارس ادارات، را بین ايحرفه

مدارس، کارکنان و  معلمان، مديران، آموزان،را براي دانش اي، طیف وسیعي از مزاياحرفه هيادگیرند ههايي در قالب جامعشبکه

که در قالب  کارکناناين گروه از . بخشده يادگیري سازماني را تقويت و پايداري سازماني را استحکام ميک آورندميجامعه به وجود 

اي ساير حرفه کنند و هم مورد حمايتاي مي، يعني هم کمک حرفههستندافزايي برخوردار کنند، از هميادگیرنده فعالیت مي هجامع

شده را نپذيرند و به شکل  عمل ديکتهه دهد که شیويادگیرنده به آنان اين امکان را مي هگیرند. فعالیت در جامعقرار مي کارکنان نیز

استمرار مداومت و مند شده و بر اي بر اساس ترکیبي از دانش نهان و عیان بهرهخطي و تجويزي عمل نکنند و از قضاوت حرفه

گردد، تعامل بین افراد براي تحقق يادگیرنده اداره مي همعکه بر پايه جا سازمانيدر . از جهتي، اي خود تمرکز کنندحرفه هتوسع

مراتب قدرت و  گیرد تا سلسلهها بر مبناي تخصص صورت ميرهبري فعالیت و اي وجود داردصورت گروهي و شبکه اهداف به

شان هاير مقابل مسئولیتکارکنان د ه، معلمان و کلیانمديرچنین، هماختیار و همکاري بین کارکنان بر مبناي اعتماد شکل گیرد. 

از آن  دهد.که پايداري سازماني را تقويت و يادگیري سازماني را رشد ميآموزان و والدين پاسخگو هستند  دانشمراجعان اعم از به 

 اجراي بودن محدوداين پژوهش نیز از اين امر مستثني نبوده است،  ،باشدهايي مواجه ميجايي که هر پژوهشي با محدوديت

ها به ها و تجزيه و تحلیل آندامنه زماني از لحاظ گردآوري اطالعات و داده بودن محدود ،هاي بسته پاسخپرسشنامهبه  شپژوه

، نهايت دقت و لذا، اين پژوهش مقطعي بوده و در تعمیم نتايج آن .اداره کل کارکنان به آماري جامعه بودن محدودو  1400سال 

هاي شرايط و زمینه هاي الزم براي اظهار نظر کلیه کارکنان در بخش شودها پیشنهاد ميهبر اساس يافت احتیاط به عمل آيد.

مختلف سازمان نسبت به بیان مشکالت، کمبودها و ضعف ها فراهم گردد و کارکناني که عالوه بر بیان مشکالت راه کار نیز ارائه 

هاي هر شغل و دامنه دانشي شرح وظايف و مسئولیت ع شوند.مي دهند، حتي با اهدا يک لوح تقدير، مورد تشويق و قدرداني واق

مورد نیاز آن در اختیار هر کارمند به صورت اختصاصي قرار گیرد و پیشینه الزم جهت طي مدارج ترقي حرفه اي در سطوح سازماني 

ر صورت نیاز، برخي هاي سیاسي، اين روند دچار اخالل نگردد. حتي االمکان و دبه وضوح مشخص گردد تا با تغییر چهره

تمهیداتي انديشیده شود تا حتي االمکان فرآيندهاي کاري و سلسله مراتب اداري با همکاري و مشورت کارکنان طراحي گردد. 

کارکنان با تجربه و ارشد در سلسله مراتب سازماني در انجام وظايف و ماموريت ها، از آزادي عمل نسبي در تصمیم گیري برخوردار 

اي در پژوهش مشابه .نظران پژوهشگر در عناوين زير اقدام پژوهشي نمايندشود که دانشجويان و صاحبتوصیه مي نین،چهم باشند.

ها و موسسات آموزش عالي در سطح منطقه، استان و اي در بین دانشگاهپژوهش مشابه سطح منطقه، استان و کشور انجام شود.

جهت  مصاحبه و يا پرسشنامه هاي ديگر انجام شود. مشاهده، ندازه گیري ديگر نظیرپژوهش مشابه اي با ابزار ا کشور انجام شود.
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