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Abstract 
The realization of learning organization is not possible without the existence of a learning culture. 

Considering the lack of a suitable model for correct culture in current schools, the learning school 

can significantly develop and improve the educational activities of its members. Therefore, the 

current research was conducted with the aim of measuring the perception of human resources of 

primary schools in Isfahan City through the dimensions of the culture of the learning organization. 

The research method is descriptive-survey. The statistical society consists of all the 5346 female and 

male managers, teachers, and deputies working in public primary schools (girls and boys) in Isfahan 

City. Using the multi-stage random cluster sampling method, two clusters (Districts three and five) 

of Isfahan City department of education and then 48 primary schools were randomly selected and 

evaluated. In this research, by using the learning organization culture dimensions questionnaire of 

Watkins and Marsik (1997), 405 samples were collected and analyzed.  The validity and reliability 

of the research questionnaire have been confirmed using convergent validity, divergent validity, 

Cronbach's alpha, and combined reliability. The seven dimensions of the conceptual model were 

measured using 21 indicators (items) on a five-point Likert scale. Findings showed that the situation 

of primary schools in the selected districts of Isfahan City, compared to all the characteristics of the 

culture of the learning organization (except for the empowerment dimension), was above the 

average. The results of the research indicate that the fit of the conceptual model has been confirmed 

using a variety of Parsimonious fit indexes, Absolute, and Comparative and the necessary quorum 

has been achieved. 
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Extended abstract 

1. Introduction 
With the beginning of the age of information 

technology, schools were one of the first areas 

that underwent fundamental changes. It has been 

                                                      
** This article is an exerpt from the first author's thesis. 
*Corresponding Author: Vajhollah Ghorbanizadeh  

Address:  Professor of Public Administration, Faculty of 

Management and Accounting, Allameh Tabataba’i 

University, Tehran, Iran. 

Email: vghorbanizadeh@gmail.com 

 

recommended that school leaders, before 

implementing the organizational change phase, 

should gain sufficient understanding and 

recognition of the existing culture (Atasoy, 

2020). If all the building factors of the learning 

organization are available in the organization, 
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except the necessary culture, the implementation 

of the learning organization will not be successful 

(Ahmadi, 2019). The unbalanced condition of 

learning in primary schools is one of the main 

concerns of the educational system. Primary 

schools in Iran still do not have a proper image of 

a comprehensive learning culture. Thus, it seems 

that the main problems of the current elementary 

schools from the researcher's point of view are to 

develop continuous learning, inquiry and 

dialogue, team learning, embedded system, 

empowerment, system connection, and strategic 

leadership. The key to solving the mentioned 

problems is to create a learning organization and 

review and promote the learning culture in 

elementary schools. Therefore, by choosing the 

seven-dimensional model in this research, i.e., 

Dimensions of the Learning Organization 

Questionnaire (DLOQ) of Watkins & Marsik 

(1997), we are trying to fill this cultural gap, so 

that finally, it will be of great help to improve 

decision-making in the educational organization. 

It is worth mentioning that the culture of the 

learning organization is the same as the learning 

culture since it creates an atmosphere of trust 

throughout the organization. In the context of 

such a culture, people express their opinions 

freely through dialogue and knowledge sharing, 

without fear of punishment or blame 

(Ghorbanizadeh, 2018). Hence, such a culture 

can be seen as the commitment of the entire 

organization to learning (Gil, et al., 2019). The 

term "learning organization" was coined by 

Senge (1990). Learning culture is a collective and 

dynamic system of basic assumptions, values, 

and norms that guides the learning of people in an 

organization. The concept of a learning 

organization depends on identifying culture and 

an organizational environment that supports the 

creation of a learning culture (Gil, et al., 2019The 

conceptual model of the current research (Figure 

1) has seven dimensions and 21 indicators (items) 

included in the questionnaire of dimensions of the 

culture of the learning organization, which was 

used based on the model of Watkins & Marsik 

(1997) to measure the characteristics 

(dimensions) of the culture of the learning 

organization. It is worth noting that the 

conceptual model of the current research is of the 

single-variable typei.e., it does not have variables 

(independent, mediating, and dependent). The 

conceptual model of the research is drawn in 

(Figure 1). 

 

 

 

Figure 1 Conceptual model (DLOQ). Retrieved from: (Watkins & Marsik, 1997). 
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In the study by Kools (2020), it was stated that by 

using the measurement tool DLOQ, it is possible 

to quantitatively evaluate the characteristics of an 

organization and its compliance with the concept 

of a learning organization. Therefore, this 

mentioned model is suggested as a measure for 

the culture of the learning organization (Song, et 

al., 2009).   

2. Research Methods 
The statistical society consists of all the 5346 

female and male managers, teachers, and deputies 

female and male working in public primary 

schools (girls and boys) in Isfahan City. Using the 

multi-stage random cluster sampling method, two 

clusters (Districts three and five) of Isfahan City 

department of education and then 48 primary 

schools were randomly selected and evaluated.  

In this research, using the learning 

organization culture dimensions questionnaire of 

Watkins and Marsik (1997) and the Korean 

research of Song et al. (2009), 405 samples were 

collected and analyzed. Then, The data of this 

research was subjected to a Confirmatory Factor 

Analysis (CFA) test in the form of a measurement 

model, and the research hypotheses were rejected 

and confirmed using the one-sample t-test. The 

validity and reliability of the research 

questionnaire have been confirmed using 

convergent validity, divergent validity, 

Cronbach's alpha, and composite reliability. 

SPSS-24 and Amos-24 Software were used to 

analyze the data of this research. The obtained 

Cronbach's alpha was above 0.7for all seven 

dimensions.  

3. Results 
This study was carried out to improve the quality 

of learning culture and solve the current problems 

of learning at schools in Iran. The process of 

transforming schools into learning organizations 

in the selected elementary schools of Isfahan City 

can be seen as a clear example and a small part of 

Iran's educational society, as a completely 

challenging process. A challenge that may be 

accompanied by successive resistances from 

members associated with the school to accept the 

necessary changes. 

 In this research, the results showed that, 

according to Table 1-3-6, the upper and lower 

confidence interval of the average score of the 

learning organization culture variable in all 

dimensions (except the empowerment 

dimension) was more than 3.00, which means 

that the culture index of the learning organization 

was in a favorable condition, confirmed in the 

other six hypotheses. The results of this research 

also showed that the fit of the conceptual model 

has been confirmed by using a variety of 

Parsimonious fit indexes, Absolute, and 

Comparative and the necessary quorum has been 

achieved. Therefore, the conceptual model 

(Figure 1) of the research is a valid and reliable 

measure of the perceptions of learning 

organization culture in the selected elementary 

schools of Isfahan city.  
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 تاریخ دریافت:
 1041 شهریور 34

 :پذیرشتاریخ 
 1041 آبان 21

 :تاریخ انتشار
 1041 آذر 34

 چکیده
 صحیح فرهنگ جهت مناسب الگوی فقدان به توجه با. نیست پذیرامکان یادگیری فرهنگ وجود بدون یادگیرنده، سازمان تحقق

 ودخ اعضای در آموزشی هایفعالیت بهبود و توسعه موجب توجهی قابل طور به تواندمی یادگیرنده، مدرسۀ فعلی، مدارس در
 سازمان فرهنگ ابعاد از اصفهان شهر ابتدایی مدارس انسانی منابع ادراک سنجش هدف با حاضر، پژوهش رو، این از. شود

 کلیۀ شامل آماری جامعۀ عنوان به نفر 1345 تعداد و بوده پیمایشی -توصیفی نوع از تحقیق، روش. است شده انجام یادگیرنده
 از استفاده با. است اصفهان شهر( پسرانه و دخترانه) دولتی ابتدایی مدارس در شاغل مرد و زن معاونان و معلمان مدیران،

 سپس و اصفهان شهر پرورش و آموزش ادارۀ( پنج و سه ناحیۀ) خوشه دو ای،مرحله چند تصادفی ایخوشه گیرینمونه روش
 سازمان فرهنگ ابعاد پرسشنامۀ از استفاده با پژوهش، این در. شدند ارزیابی و انتخاب تصادفی صورت به ابتدایی مدرسۀ 4۴

 استفاده با پژوهش پرسشنامۀ پایایی و روایی. شد تحلیل و آوریجمع نمونه 441 تعداد ،(1117) مارسیک و واتکینز یادگیرندۀ
 تحقیق، این در مفهومی مدل بُعد هفت درواقع. است شده تأیید ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفای واگرا، روایی همگرا، روایی از
 که داد نشان پژوهش هاییافته. گرفت قرار سنجش مورد لیکرت ایدرجه پنج مقیاس در و( گویه) شاخص 21 از استفاده با

 ،(ازیتوانمندس بُعد جز به) یادگیرنده سازمان فرهنگ ابعاد همۀ به نسبت اصفهان، شهر منتخب نواحی ابتدایی مدارس وضعیت
 د،مقتص هایشاخص انواع از استفاده با مفهومی مدل برازش که است آن از حاکی تحقیق نتایج. است باال به رو متوسط حد

 .است شده حاصل الزم نصاب حد و شده تأیید ای،مقایسه و مطلق

 ها:کلیدواژه 
 سازمان یادگیری، فرهنگ

 تیمی، یادگیری یادگیرنده،
 استراتژیک، رهبری

 .توانمندسازی

 

 

 مقدمه  1
یکی از نخستین مدارس ، العاتآوري اطبا شروع عصر فن

جا که  از آن د.شدنات اساسی هایی بودند که دچار تغییرحوزه
یادگیری و پرورش استعداد ساز محیط مدرسۀ ابتدایی زمینه

ظر ن نیاز به تجدیدنهفتۀ کودکان در آینده است؛ بر این اساس، 
، از ییادگیر های جدید، کارآمد و فعالاستفاده از شیوه درجدی 
ت اس شده درک پرورش وزش وآم سازمانریزان برنامه سمت

(Huang et al., 2020.) معلمان ، مدیراناغلب که  در حالی
مثابه مدارس یک  به، در نقش رهبر مدارس فعلی ما انمعاونو 

ناشی از نیاز  اته و خود را با تغییرنمودنسل گذشته عمل 
حتی اقدامات مؤثری به تبع آن نیز  .دانننمودهجامعه هماهنگ 

                                                      
 است. نامه نویسنده اول استخراج شده این مقاله از پایان **
  زادهیقربان هللا وجه :نویسنده مسئول *

 دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده دولتی، مدیریت گروه استاد آدرس:
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1. Culture 

-و بهره هامهارتجدید، ارتقای  با فشار تغییرات همقابلرا برای 

ابق با تغییرات الزم انجام مط مورد نیازهای استراتژیگیری از 
 (. Kools & Stoll, 2016اند )نداده

 ۀمرحل یمدارس، قبل از اجرا رهبراناست که توصیه شده 
موجود، درک و شناخت  1نسبت به فرهنگ ی، بایدسازمان رییتغ
که کلیۀ عوامل  (. درصورتیAtasoy, 2020) کنند دایپ یکاف

ن آ مورد نیاز فرهنگ باشد، ولی مهیا یادگیرنده سازندۀ سازمان
 عملی شدن سازمان یادگیرنده ،باشدنداشته  در سازمان وجود

 (. Ahmadi, 2018) آمیز نخواهد بودموفقیت
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 سنجش ادراک منابع انسانی مدارس ابتدایی شهر اصفهان از ابعاد فرهنگ سازمان یادگیرنده. سیدنقوی میرعلی زاده،قربانی هللا وجه رحیمی، مریم

مدیران و ادراک میزان  (2411) 1یولداس نظربنا به 
 تیاهم ،2رندهیادگیعنوان سازمان خود به ۀمعلمان از مدرس

 یزگارو سا یآموزش ندایدر فر تیموفقدستیابی به  یبرا یادیز
 رندهیادگی سازمانبرپایی طرفداران . دارد یطیمح راتییبا تغ

طور  تواند بهیمتغییرات که اعتقاد دارند نیز با استدالل منطقی 
 ,Alharbi) شود یریادگی یهاتیفعالباعث افزایش  یتوجهقابل

در هر سطح  عیبه رشد سر دنیرس یتنها راه برا (.2021

است که  3یسازمان یریادگتحقق یافتن یاز  نانی، اطمیسازمان
 ریثأت یکارکنان در هر سطح سازمان ییو کارا یاثربخشبر 

 (. Tan & Olaore, 2021) دگذاریم

، یعنی سند تحول بنیادین ترین سند تحول ایراندر مهم
، به 1040های مدرسه در افق آموزش و پرورش، به ویژگی

جو، یادگیرنده، کمال ایترتیب زیر، اشاره شده است: مدرسه
کننده هدایت، های تربیتی، تسهیلخواستار تعالی مستمر فرصت

های جدید در خدمت یادگیری و تدارک بیننده خودجوش ظرفیت
 Secretariat of the Supreme Councilتعلیم و تربیت )

of Cultural Revolution, 2011.) 

، شودمی که آموخته بحثیهر م ،0ندهریادگی ۀمدرس کیدر 
د. نشویم یآوربازخوردها جمع سپس وشده  یابیارز و نیتمر

 بیترک ندهریادگی ۀمدرس کیدر  نیو تمر یریادگهمچنین، ی
 فتدایما اتفاق م یدر متن زندگ یواقع یریادگی رایز شوند،یم

طراف ا یایبا دن نآ هبه رابط دیجد یریادگیبلندمدت هر  ریو تأث
 ن،یبنابرا؛ (Bradea & Blândul, 2020) دارد یما بستگ

توجه به  و خود را بابیاموزند  ترعیسر دیبامدارس فعلی ما نیز 
 ,Agrawal & Yadav) دهندتطبیق  طیمحتغییرات جدید 

 یادگیرنده تبدیل شوند. مدارس تا به ( 2018

مشترک در فرهنگ  یهادگاهیها و دارزشبدیهی است که 
 رندهیادگسازمان ی کهای یستونعنوان بهتوانند یک مدرسه می

 تیهدار بهترا  یریگمیتصم ندایو فر دبگیرن شهیرغنی شوند؛ 
 رندهیادگی ۀمدرس (.Guillory-Anderson, 2020) ندکن

 یتواند راهبرد یاست که م ایپو یسازمان یدر فضا یمفهوم
سازمان را به  ،رندهیادگی ۀمدرس. سازمان باشد تیموفق یبرا

در حال  شهیکند و همیم فیتوص کپارچهی ستمیس کیعنوان 
 و یفرد یریادگی ندیسازمان فرآ یاعضا رایز ؛است رییتغ

 Saki)د کنن یتجربه م 5یریادگیرا بر اساس فرهنگ  یگروه

et al., 2021 .) اهمیت و ضرورت توجه مسئوالن آموزشی به

اجرای فرهنگ یادگیری در مدارس ابتدایی حاکی از آن است 
های ترین دورۀ تحصیل در همۀ سیستمکه دورۀ ابتدایی، مهم

بلوغ شود؛ زیرا شخصیت، رشد و آموزشی جهان محسوب می
گذاری شده و شکل جانبۀ فرد بیشتر در این دوره پایههمه

ساز، گیرد. در این دورۀ سرنوشت به خود می اییافته انسجام
باید به اقداماتی پرداخت که منجر به شکوفایی استعدادها، 

                                                      
1. Yoldas 
2. Learning organization or (LO) 
3. Organisational Learning  (OL) 
4. Learning school 
5. Learning culture 
6. Continuous Learning 
7. Inquiry and Dialogue 
8. Team Learning 

 شودها میآن یهاپرورش خالقیت افراد، ارتقا مهارت
(Ghorbankhani et al., 2021 .) اقدام و تالش برای بهبود

شود وضعیت آموزشی و اصالح فرهنگ در مدارس باعث می
ها و یادگیری، بلکه تا شور و اشتیاق افراد، نه فقط نسبت به بچه

شدن و عنوان مکانی برای در کنار هم جمعنسبت به مدرسه به 
ای احتیاج فتن نیز، زنده شود. لذا ما به مدارس یادگیرندهیادگر

ها بخش و یادگیری آنآموزان را لذتداریم که تدریس دانش 
همراه با نشاط سازد؛ همچنین از حداکثر مهارت و توان بالقوۀ 

 (. Senge et al., 2020) گرددها استفاده بچه

 یابتدای مدارس در یادگیری نامتعادل تاز آن جا که، وضعی
ی از اریبس است؛ آموزشی نظام اصلی هایدغدغه از یکی

محققان، در راستای مشکالت فقدان فرهنگ یادگیری صحیح 
طور  تواند بهیم، رندهیادگی مدرسۀکه در مدارس فعلی، معتقدند 

اعضای آن  یریادگی یهاتیفعالباعث افزایش  یتوجه قابل
برای همگام شدن با انتخاب  نیبهترشود. سازمان یادگیرنده 

سد، اصلیرنظر می بر این اساس، به .تغییرات آموزشی است
ترین مشکالت مدارس ابتدایی فعلی از دیدگاه پژوهشگر عبارت

، 7و گو، تحقیق و گفت 6اند از: چگونگی توسعۀ یادگیری مداوم
، ارتباط 14، توانمند سازی1شده، سیستم تعبیه ۴یادگیری تیمی
و برآورده ساختن آن 12، رهبری استراتژیک11سیستم با محیط

هاست. کلید حل مشکالت یاد شده، ایجاد سازمان یادگیرنده، 
-یادگیرنده در مدارس ابتدایی پیش بازنگری و ترویج فرهنگ

 شده است.  بینی

مینه، هدف با توجه به احساس نیاز تحقیقاتی در این ز
 ازپژوهش حاضر، سنجش اداراک مدیران، معلمان و معاونان 

فرهنگ مناسب پرورش  یسازمان طیمح کی و تقویت جادیا
ی است که در ادامه این پژوهش، با استفاده از ابعاد هفتریادگی

 13یادگیرنده سازمان فرهنگ سازندۀ گانه در مدل مفهومی ابعاد
DLOQ 10  سازی ساختار حمایت شدۀ آن در ، پیاده4-1شکل

 محیط آموزشی مدارس ابتدایی اشاره خواهد شد. 

شایان ذکر است که فرهنگ سازمان یادگیرنده همان 
ماد را در سراسر شود؛ چرا که جو اعتفرهنگ یادگیری تلقی می

کند. در بستر چنین فرهنگی افراد نظرات خود سازمان ایجاد می
یم دانش، بدون ترس از تنبیه و و گو و تسه را از طریق گفت

کنند. درنتیجه میزان ای مطرح میطور آزادانهسرزنش به 
افته و تحت حمایت اندوزی و خالقیت افزایش ی یادگیری، تجربه

(. از این Ghorbanizadeh, 2018گیرد )مدیران قرار می

عنوان تعهد کل سازمان به به وانتیرا م یفرهنگ نیچنرو، 
  (.Gil et al., 2019) ی دانستریادگی

رسد که هنوز با توجه به مطالعۀ تحقیقات اخیر، به نظر می
مدارس ابتدایی کشور ایران، تصویر مناسبی از یک الگوی 

9. Embedded System 
10. Empowerment 
11. System Connection 
12. Strategic Leadership 
13. Learning Organization Culture 
14. The Dimensions of the Learning Organization 

Questionnaire 
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 منابع انسانی مدارس ابتدایی شهر اصفهان از ابعاد فرهنگ سازمان یادگیرندهسنجش ادراک . زاده، میرعلی سیدنقویمریم رحیمی، وجه هللا قربانی

سازی فرهنگ یادگیری ندارند. از آن جا کاربردی برای پیاده
ستفادۀ رهبران مدارس کشور ایران از یک الگوی که شاهد ا

اثربخش و منسجم یادگیری برای تحقق یک مدرسۀ یادگیرنده با 
با بر این اساس، ایم؛ مشارکت اعضای توانمند و خالق نبوده

ایم، توجه به موارد مهمی که در این پژوهش تشریح نموده
در صورت شود. اهمیت فرهنگ سازمان یادگیرنده روشن می

توجه به نیاز مهم مدارس یادگیرنده ایران، جامعه در آیندۀ  دمع
خواهد شد که های مختلفی مواجه نزدیک با انواع چالش

 ناپذیری در پی خواهد داشت. پیامدهای جبران

استدالل انجام این پژوهش با در نظر گرفتن کمبود مطالعات 
پژوهشی داخلی پیرامون سنجش فرهنگ یادگیری در مدارس 

است.  (1117)1واتکینز و مارسیک دایی با استفاده از مدل ابت
 مورد مفهومی مدل از استفاده با دارد نظر در محقق رو، این از

دهد؛ که هدف  ارائه کاربردی و جدید ایایده کشورها سایر تأیید
نهایی این پژوهش همانا تشویق به استفاده از رهنمودهای 

فرهنگ یادگیری مدارس بههای ویژگیارتقای کاربردی برای 
سیاستمداران و ادراک افزایش های یادگیرنده، سازمانعنوان 

مدیران سازمان آموزش و پرورش، مدیران، معلمان، معاونان 
تقویت نسبت به ها اولیای آنآموزان و دانش مدارس ابتدایی، 

ها رشد و ارتقای سبک تفکر آزادانۀ گروهی آن، هاویژگیاین 
 مدارس بهتر توسعه برای را الزم بستر تواندمی است که
 رتالطمپ محیط در استراتژیک تغییرات با سازگاری و یادگیری
   نماید. فراهم آموزشی

 

 مبانی نظری 2

یادگیری،  ، فرهنگمفاهیم فرهنگ 2.1
و  سازمان یادگیرنده، فرهنگ مدرسه

  مدرسۀ یادگیرنده
تعاریف  نظرانبا توجه به بستر پژوهش حاضر، صاحب

مختلفی برای اصطالحات )فرهنگ، فرهنگ سازمانی، فرهنگ 
مدرسه، فرهنگ یادگیری، فرهنگ سازمان یادگیرنده، سازمان 

وم هریک از اند. مفهیادگیرنده و مدرسۀ یادگیرنده( بیان نموده
موارد اشاره شده، مکمل و در راستای مفهوم اصطالح دیگری 

 هند. است که همدیگر را پوشش می

-کلمه، به دو شیوه تفسیر می فهومم ینترعوسیفرهنگ در 

دهنده خوِد شود، یکی به عنوان کردارها و آدابی که تشکیل
واقعیت اجتماعی هستند، و مفهوم دیگری به عنوان چیزی که 

گذشته، حوزه مجزایی از جامعه بوده، و اکنون وارد همۀ  در
 & Keykha)های زندگی اجتماعی شده است جنبه

ZakerSalehi, 2020 فرهنگ از درون یک سازمان پدید .)

کنند شکل آید و توسط افراد واقعی که در آن سازمان کار میمی
فرهنگ همان  واقع ادراک افراد ازشود. در  گرفته و هدایت می

اند. با استفاده از اِعمال تغییرات و تغییراتی است که کسب نموده
دیده نسبت به فرهنگی نسبت به چگونگی پشتیبانی افراد آموزش

ها، از طریق کسب تجربه همراه با یادگیری و کسب توانایی

                                                      
1. Watkins & Marsik 

ادغام نمودن نقش توسعه و آموزش اعضای سازمان که در هر 
-توان پی برد. آموزش و توسعه میای اهمیت دارند؛ مینامهبر

توانند از طریق فرآیند تغییر به سمت یک فرهنگ متعادل 
ایجاد همان (. منظور Kaptein et al., 2022حمایت شوند )

اطالعات دهد تا فرهنگی است که به افراد اجازه کسب دانش می
های به ایده تراک بگذارند، در نهایت نیز آن راخود را به اش

های نوآورانه برای حل مشکالت پیچیده تبدیل نمایند جدید و راه
(Githuku et al., 2022 .) 

های های مختلف مدرسه را بر اساس جنبهمحققان فرهنگ
-سازه، 11۴4مختلف درون مدارس شناسایی کردند. از دهه 

های مختلفی برای توصیف فرهنگ یک مدرسه استفاده شده 
های مختلف مدرسه و نقاط قوت و ضعف در فرهنگ کهاست 
تأثیر  همچنین کند وهای بهبود مدرسه را بیشتر نمایان میشیوه

 & ,Nehezدهد )مثبت عملکرد مدیران را افزایش می

Blossing, 2022 .)مدرسه مختص به خود فرهنگ  هر

های است. ارزشسازمانی دارد که در اعضای آن ریشه دوانده 
های دینی، تواند از آداب و رسوم، آموزهفرهنگ مدرسه می

شود، ناشی شوند هنجارها و قوانینی که در جامعه اِعمال می
(Fitriana et al., 2021به .) مثبت  فرهنگدیگر،  عبارتی

شوند که در سایۀ چنین فرهنگی مدرسه باعث شکوفایی می
گذاری زمان، تالش در معلمان تمایل بیشتری نسبت به سرمایه

فرهنگ مدرسه بر اساس ایدۀ فرهنگ تدریس و یادگیری دارند. 
وجود دارد؛ با این حال، مسئولیت سازمانی در سراسر مدارس 

ه بر عهدۀ مدیران، معلمان و دهی و حفظ فرهنگ مدرسشکل
با داشتن یک فرهنگ مدارس (. Lynn, 2020والدین است )

توانند باعث افزایش خالقیت اعضای خود یسازمانی خوب م
(. با این فرض که تحول در Makhrus et al., 2022)شوند 

مدارس ابتدایی، مستلزم توجه به فرهنگ نظام تعلیم و تربیت 
ی، ایادگیری است؛ محققان دریافتند که فرهنگ یادگیری مدرسه

گیری تعامالت مثبت و سازنده بین  بستر مناسبی را برای شکل
دانش آموزان، ارتباط بین معلم و دانش آموز، ارتباط تیمی بین 

زش و مدیر، معلم و معاون، ارتباط بین مدرسه با سازمان آمو
داری، تحول نوع نگاه به محتوای پرورش، نحوۀ کنترل کالس

سازد می های ارزشیابی فراهممورد نیاز آموزشی و شیوه
(Sobhaninejad et al., 2020.) 

نیز  (2421) 2و همکاران سیافرالدیناز سوی دیگر، 
عتقدند که یکی از عواملی که باید در مدیریت برنامۀ درسی م

ریزي نظام مدنظر قرار گیرد؛ فرهنگ یادگیری است. برنامه
مدیریت سازماني در تعلیم و تربیت اسالمي اولین گامي است 
كه باید مورد توجه كامل مدیران آموزش و پرورش و مدیران 

ه ریزی کبرنامهبنابراین، سیستم مدارس اسالمي قرار گیرد. 
گذاری نهایی، هدف آموزشی است باید بر اساس شامل هدف

 ,.Aziz et al)ریزی شود موقعیت و شرایط مدارس طرح

مدارسی که ظرفیت سازگاری مؤثر با استرس و فشار (. 2019

بیرونی را دارند، در ایجاد روابط خارجی و ایجاد فرهنگ 
کنند. از سوی آموزان بهتر عمل مییادگیری دانش مناسبی برای

دیگر، این که یک مدرسه تا چه اندازه به شکایات رسیدگی 
ها از معلمان، والدین و یا دانش آموزان کند و این که آیا آنمی

2. Syafaruddin et al 
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 سنجش ادراک منابع انسانی مدارس ابتدایی شهر اصفهان از ابعاد فرهنگ سازمان یادگیرنده. سیدنقوی میرعلی زاده،قربانی هللا وجه رحیمی، مریم

تواند بر ادراک ذینفعان از مدرسه و میزان رضایت هستند، می
(. Sheng et al., 2021ها از مدرسه تأثیر بگذارد )آن

، بهبود عملکرد فرهنگاصالح  باید برایمدیران بنابراین، 
 خلق محیط کاری مناسب تر، تالش بیشتری کنند و مدرسه

(Bolat & Korkmaz, 2021 .) 

فرهنگ یادگیری مفهومی پیچیده و چندوجهی از آن جا که 
های منحصر به فردی ین فرهنگ اشاره به روشاست؛ لذا، ا

ها و دارد که در تعامل بین بسیاری از عوامل مختلف، فرصت
های یادگیری دانش آموزان است که چارچوب یادگیری شیوه

کنندۀ رفتار سازمانی بخشد و همچنین منعکسها را شکل میآن
از منظر یادگیری و توسعه است. در چنین فرهنگی، مفهوم 

های آموزشی مکرر کند که با وجود فرصتتعامل، بیان می
برای کار تیمی و همکاری در فرایندهای خلق دانش، فرهنگ 

 آموزانکند و بر عملکرد دانش یادگیری معنای واحدی پیدا می
گذارد از طریق اجتماعات یادگیری و کار گروهی تأثیر می

(Kanaany et al., 2021.)  

عوامل مختلفی مانند انتظارات جامعه از پیامدهای مثبت 
تعلیم و تربیت مدرسه، رعایت قوانین و مقررات مدرسه، 
فرهنگ یادگیری اثربخش در مدرسه، جّو مدرسه، محیط 
زندگی اعضای مدرسه، منابع انسانی متخصص و متعهد، 

ف های فراگیران، مراحل منعطمدیریت آموزشی قوی، ویژگی
یادگیری و یاددهی صحیح، امکانات و خدمات مدرسه، مدیران، 
معلمان و معاونان، برنامۀ آموزشی، طرح درس خالقانه، 

های یادگیری کالس  همچنین کیفیت معماری در ساخت محیط
در کیفیت مدارس ابتدایی مؤثر هستند. الزم به ذکر است که، 

آموزش ابتدایی ای در دورۀ  باید به گونه نظام سنجش یادگیری
تدوین و اجرا گردد که دانش آموزان و منابع انسانی شاغل، 

های پایه سازی فرصت مورد نیاز و کسب مهارتضمن فراهم
شان، لذت یادگیری را نیز برای توسعۀ ابعاد چندبُعدی وجودی

  (.Ghorbankhani et al., 2021احساس نمایند )

حقیقت، فرهنگ یادگیری به عنوان سیستم جمعی و پویا در
ها و هنجارهای اساسی که یادگیری افراد از مفروضات، ارزش

کند. مفهوم سازمان یادگیرنده را در یک سازمان هدایت می
منوط به شناسایی یک فرهنگ و یک محیط سازمانی است که 

 ,.Gil et alکند )از ایجاد فرهنگ یادگیری پشتیبانی می

 (1114) 1سنگه اصطالح سازمان یادگیرنده توسط(. 2019
سنگه  (.Agrawal & Yadav, 2018است )ابداع شده 

کند: تعریف میسازمان یادگیرنده را این گونه  (1114)
مکانی که افراد به طور مداوم در حال کشف چگونگی خلق »

(. تعریف سازمان Senge, 1990« )واقعیت خود هستند.

عنوان یک نقطۀ شروع مفید برای این ای که ما بهیادگیرنده
 (1113اتکینز و مارسیک )وگیریم، توسط تحقیق در نظر می

 است:  هارائه شد

گیرد و سعی دارد صورت مستمر یاد میسازمانی که به»
 ها، سازماندهد. یادگیری در افراد، تیمتا خود را همواره تغییر 

ها تعامل دارد. دهد که سازمان با آنو حتی جوامعی رخ می

                                                      
1. Senge 
2. Zakarevičius et al 

صورت استراتژیک یادگیری یک فرایند پیوسته است که به
گیرد و موازی با کار است. یادگیری مورد استفادۀ همه قرار می

شود. همچنین دانش، باورها و رفتارها میدر منجر به تغییر 
دهندۀ توانایی و رشد سازمانی افزایشعامل یادگیری، 

 . (Watkins & Marsik, 2019) «باشد.می

، مفهوم (2444) 2و همکاران زاکارویسیوسبه گفته 
سازمان یادگیرنده ارتباط نزدیکی با مفهوم سازمان در حال 
توسعه دارد، زیرا توسعه یک سازمان از یادگیری و ارتقای 

ناپذیر است. ادبیات علمی سازمان یادگیرنده  شایستگی آن جدایی
دانند، زیرا سازمان کراتیک سنتی میرا متضاد سازمان بورو

شود و تعالی و تسلط پذیر توصیف مییادگیرنده انعطاف
کند. شخصی، ارتباطات باز و کار گروهی را تشویق می

کارکنان آن ترسی از اشتباه کردن ندارند؛ زیرا اشتباهات به 
ناپذیر از فرایند یادگیری قابل تحمل است. عنوان بخشی جدایی

دهد مراتب جای خود را به همکاری متقابل می سلهدر اینجا سل
هایی مانند صداقت، اعتماد و مدارا حاکم است  و ارزش

(, 2009et al. Skunčikienė .)بر این  (2444) 3اورتنبالد

یادگیرنده حقیقی باشد، که یک سازمان  معتقد است برای این
باید بر چهار جنبه تأکید کند: یادگیری در محل کار؛ یادگیری 
سازمانی؛ ایجاد محیط یادگیری و ایجاد ساختارهای یادگیری. 

توان سازمان ها را می با ادغام این چهار جنبه، سازمان
یادگیرنده شامل  (. سازمانPan et al., 2020یادگیرنده نامید )

گیری افراد و ساختار در حمایت از فرآیند یادگیری  یک جهت
  (.Song et al., 2009سازمانی است )

های یادگیرنده، جایی هستند که یادگیری و کار در سازمان
شود تا از مند ادغام میای مداوم و نظام ها به شیوهآن

گروهی و سازمانی مستمر پشتیبانی کند.  های فردی،پیشرفت
مفهوم تعریف فوق این است که افرادی که در یک سازمان 

 یادگیری را به عنوان یک فرایند پیوسته ؛کنندیادگیرنده کار می
گیرند دهند یاد میکه انجام می اموریبینند و عمالً از همه می

(Odor, 2021 .) 

-سازمان یادگیرنده مبحث مهمی است که در سالفرهنگ 

های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته 
است. موضوع کلیدی برآمده از ادبیات پژوهش این است که 

پذیری و برقراری فرهنگ سازمان یادگیرنده به ایجاد انعطاف
های جدید کند. به کارگیری ایدهآشفته کمک می تعادل در محیط

کنندۀ فرهنگ های سازمانی، تعیینتغییر ماهیت ویژگی و
های های یادگیرنده از ایدهسازمان یادگیرنده هستند. سازمان

ها و اصالح مداوم کارساز و مهم برای تبدیل دانش به مهارت
از طریق  (.Goula et al., 2020کنند )محیط خود استفاده می

هنگ سازمان اثبات شده است که وجود فرمطالعات محققان 
یادگیرنده بر رشد و توسعۀ مدارس تأثیرگذار است؛ ساختار و 

تواند فرهنگ در سازمان یادگیرنده آن قدر مهم است که می
های جدید و نوآوری را در محل کار تسهیل سازد ایده

(Hosseini & Haghighi Shirazi, 2021 بسیاری از .)

محققان در آینده نیز احتماالً بررسی خواهند کرد که چگونه 
فرهنگ سازمان یادگیرنده ممکن است به واحدها کمک کند تا 

3. Örtenblad 
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 Githuku et)های آینده افزایش دهند عملکرد خود را در سال

al., 2022.) شتیاق به تواند اهای یادگیرنده میتقویت سازمان
 ,Gil & Mataveliالعمر را افزایش دهد )یادگیری مادام

(، همچنین، معلمان مدارس را تشویق به ابتکار عمل 2016

پذیری اعضای سازمان، تشویق انطباقبرای یادگیری کند. 
افزایش تعهد معلمان به سازمان، افزایش رضایت شغلی، 

های رد مدارس به عنوان سازمانمشارکت کاری و کارب
ت مدارس بهتر و مؤثرتر از شود که وضعییادگیرنده باعث می

های یادگیرنده در مدارس سازی سازماند. موفقیت پیادهقبل شو
متأثر از متغیرهای بسیاری از جمله سبک رهبری، 
توانمندسازی منابع انسانی سازمانی، آموزش و پرورش 

، مدیریت مطلوب اطالعات، استفادۀ معلمان، مدیران و معاونان
صحیح و مفید از فناوری اطالعات و برقراری ارتباطات 

های ارزیابی اجرا شده در محیط اثربخش سازمانی، سیستم
ثبت و تبادل دانش در سازمان است  و سیستم سازمان

(Baharuddin et al., 2021از سوی دیگر، بر .) خی از

محققان نیز نتایج متناقضی در مورد تأثیر سازمان یادگیرنده بر 
اند. بسیاری از منتقدان فرهنگ عملکرد سازمان گزارش کرده

اند که عدم اطمینان در مورد سازمان یادگیرنده، استدالل نموده
ها برای به اشتراک گذاشتن یادگیری، مانع اخذ بهترین شیوه

شود. عالوه بر این، نی محسوب میمهمی برای یادگیری سازما
ای برای ایفای نقش فعال در برخی از افراد ممکن است انگیزه

های مدیریتی های یادگیری نداشته باشند. از این رو، تیمفعالیت
یک محیط یادگیری حمایتی  مناسبی را برای ارشد باید بستر

ر سطح آن دانتقال یکپارچه  ،فراهم نمایند تا از کسب دانش
سازمانی و همچنین پایداری و رونق کسب و کار اطمینان 

 (.Githuku et al., 2022)حاصل کنند 

ای، به طور فردی در یک مدرسۀ یادگیرنده هر یادگیرنده
باید خودکفا باشد و یک چرخه خود یادگیری و خودارزیابی را 

ن و والدین به طور تیمی در ایجاد کند. یادگیرندگان، معلما
-ای هستند که برای یادگیری، کالس درس را شکل میشبکه

ای هستند که یادگیری در مدرسه را ها نیز شبکهدهند. کالس
ها نیز به طور سازمانی شکل خواهند داد. مدارس و انجمن

دهند و باالخره این ای هستند که جوامع را شکل میشبکه
ها هستند. از ای در بین ملتنیز شبکههای یادگیرنده سازمان

ها و رو، نقش مدیران، معلمان و معاونان گسترش نگرشاین
های فردی یادگیرندگان در مدرسه است. در این توانمندی

شرایط است که دیدگاه آرمانی آموزش و پرورش جهانی، تحقق 
مدرسۀ (. Sabori Khosro shahi, 2010) خواهد یافت

های آن های یادگیری در همه قسمتیادگیرنده جایی است که تیم
صرف  ها، همۀ اعضا برای حل مسائل وقتشود. در تیمدیده می

کنند تا این مشکالت را حل کنند. می کنند و به دیگران کمک می
عالوه بر این، هر فرد بر اساس تمایل به اشتراک گذاشتن تجربۀ 

در یادگیری مباحث نقش دارد و مورد سنجش خود با دیگران 
 (.Bradea & Blândul, 2020)گیرد قرار می

را « عمل محور»هفت بُعد کلی  (2415) 1کولز و استول
های مدرسه به عنوان یک سازمان یادگیرنده برای تبیین ویژگی

 ن موارد عبارتند از:  ای .تعریف کردند

 گذاشتن دیدگاهی با محوریت توسعه و به اشتراک
 یادگیری همه دانش آموزان؛

 های یادگیری مستمر برای ایجاد و حمایت از فرصت
 همه کارکنان؛

 ترویج یادگیری تیمی و همکاری بین کارکنان؛ 

 ایجاد فرهنگ تحقیق، نوآوری و کاوش؛ 

 آوری و تبادل عهای تعبیه شده برای جمایجاد سیستم
 دانش و یادگیری؛

  یادگیری با و از محیط خارجی و سیستم یادگیری
 تر؛ و گسترده

 رهبری یادگیری در حال رشد  الگوسازی و
(Sarnel, 2019.)  بنابراین، مرور ادبیات تحقیق

های  جانبۀ چارچوب بیانگر ترکیبی از ارتباط چند
یادگیری، فرهنگ مدرسه، الگو گرفتن از فرهنگ 

ابعاد سازمان یادگیرنده در محیط مدارس و یا 
آموزش  تصمیمات و مداخالتی است که از سازمان

گیرد؛ تا درنهایت به مدرسۀ و پرورش نشأت می
دهندۀ  نشان یادگیرنده تبدیل شوند. لذا این بررسی
های سازمانی زمینه تاریخی است که بیشتر فرهنگ

از آن برای شکل دادن یا تأثیرگذاری بر فرهنگ 
 ,Brumlow & Alfordکنند )مدرسه استفاده می

2020.) 
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 پژوهشپیشینۀ  3
 

 و خارج از کشور ایران  داخلانجام شده در تحقیقات پیشینه  1,3جدول 

 نتایج پژوهش عنوان پژوهش یا هدف منبع

 کشور ایران داخلانجام شده در تحقیقات 

(Mehtari 

Arani, & 

Shahsavari, 

2010) 

بررسی میزان تحقق ابعاد »
سازمان یادگیرنده در آموزش و 

 «پرورش شهر اصفهان

دریافتند که از دیدگاه معلمان دورۀ  (1114سنگه )گانۀ نظریۀ پنجها بر اساس آن
بزرگتر از حد « شخصی مهارت»راهنمایی میزان تحقق بُعد سازمان یادگیرنده 

، «بصیرت مشترک»متوسط و میزان تحقق سایر ابعاد سازمان یادگیرنده از جمله: 
کوچکتر از حد متوسط « یتفکر سیستم»و « یادگیری تیمی»، «های ذهنیمدل»

 است.

(Bekrani, 

2018) 

های سازمان تحلیل تأثیر مؤلفه»
یادگیرنده بر عملکرد صادراتی، 
مورد مطالعه: دارندگان حقوقی 

های کارت بازرگانی در شرکت
 «صادراتی شهر اصفهان

 هبریر که یافت دست تیجهن این به با استفاده از پرسشنامۀ واتکینز و مارسیک
 خواهد مثبتی تأثیر صادراتی عملکرد بر سازمانی یادگیری سطح در راهبردی

 ادغام هایسیستم افراد، توانمندسازی جستجو، و پژوهش مداوم، یادگیری و داشت
 اشت.د نخواهند تأثیر صادراتی عملکرد بر محیط با ارتباط شده،

(Najafpour et 

al., 2020) 

ارزیابی تحقق ابعاد سازمان »
های دولتی یادگیرنده در بانک

 «ایران

های سازمان که تمام شاخص ندواتکینز و مارسیک، نشان داد ۀبر اساس پرسشنام
پایین قرار دارند. برای  و های دولتی ایران در حد متوسطیادگیرنده در بانک

یادگیرنده، رهبران سازمان  ت مطلوب سازمانجبران نمودن رفع فاصله با وضعی
باید یادگیری را مورد حمایت خود قرار دهند و در این راستا برای کاهش و یا 

 حذف موانع یادگیری منابع نیروی انسانی اقدام نمایند.

(Eghbali 

Barmachi, 

2020) 

بررسی اثرات فرهنگ سازمانی »
سازمان یادگیرنده کارکنان بر ابعاد 

های آزاد استان و مدیران دانشگاه
 «گیالن

نشان داد که مدل تحقیق از نتایج  با استفاده از آزمون مدل معادالت ساختاری
ثر ؤسازمانی بر ابعاد سازمان یادگیرنده م برازندگی برخوردار است و فرهنگ

های ازماناست. بهتر است نقش مؤثر فرهنگ سازمانی از سوی مدیریت س
 آموزشی مورد بازنگری جدی و تأکید قرار گیرد.

(Lotfi et al., 

2021) 

های میزان استفاده از مؤلفه»
سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد 

 «اسالمی واحد طارم

دانشگاه نشان داد که در ها آننتایج پژوهش ، روش آماری تی مستقلبا استفاده از 
 است.قبولی شده به همۀ هفت مؤلفۀ سازمان یادگیرنده، توجه قابل

(Seifi et al., 

2021) 

های سازمان بررسی ویژگی»
پرورش و یادگیرنده در آموزش 

شهرستان خوسف از دیدگاه مدیران 
 «مدارس

دست یافتند که میانگین آموزش و پرورش شهرستان خوسف از  یجهها به این نتآن
 .است های سازمان یادگیرنده باالتر از میانگین نظرینظر ویژگی

 

 رانیکشور ا خارج ازانجام شده در  قاتیتحق

(Rehman, 

2004) 

سازمان  کیدرسه به عنوان م
 کیدر  انی: ادراکات مربرندهیادگی

 یدر منطقه مرکز رستانیدب
 1دوربان

 رندهیادگی یهاسازمان یهایژگیو یبرخاز نشان داد که مدرسه  نتایج تحقیق وی
در رابطه با  رانیو مد معلمانتصورات  نیتناقض ب کی برخوردار است.

 یگژیوبا این وجود، . ه بودشد ییشناسا راتییتغ رشیمدرسه در پذ یرگذاریتأث
با  یکه رهبر خوب ندبود قدمعت انریمد رایز ؛اختالف را نشان داد نیشتریب یرهبر
 یسبک رهبرمعلمان مدارس که تصور  ی، در حالهستندباز  یدرها استیس

 .قرار نداشتنددر دسترس  بوده چون مدیران مدیران مستبدانه

(Yoldas, 2019) 
رابطه بین ادراک سازمان »

یادگیرنده معلمان و نگرش آنها 
 «نسبت به تغییر

نشان داد که بین ادراک  (1117واتکینز و مارسیک )با استفاده از پرسشنامه 
کلی سازمان یادگیرنده و نگرش معلمان نسبت به تغییر رابطه  معلمان از ابعاد

گو و فراهم و  پرسش و گفت مثبت و قوی وجود دارد. عالوه بر این، ترویج

                                                      
1. Durban 
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از سازمان ن نمودن رهبری استراتژیک برای ابعاد یادگیری ادراک معلما
 .بینی کردیادگیرنده، نگرش معلمان نسبت به تغییر را پیش

(Brumlow & 

Alford, 2020) 
ادراک معلمان از اقدامات مؤثر »

 «در مدارس ملی معتبر

که  ؛که ارتباط بین سه متغیر از نظر معلمان مهم استتحقیق آن ها نشان داد نتایج 
ارتباطات »و « از محیط مراقبت»، «آموزروابط معلم و دانش»عبارتند از: 

های موجود در یادگیری با کمک فرهنگ مثبت، رهبران میبا درک شیوه« .مؤثر
هایی دهند، همچنین شیوهگیری نموده و شکل توانند فرهنگ مدرسۀ خود را اندازه

ها داشته باشد، به صورت که ممکن است بیشترین تأثیر را بر فرهنگ آن
 استراتژیک اجرا کنند.

(Bradea & 

Blândul, 2020) 
 

نقش مربیگری در زمینۀ سازمان»
 «های یادگیرنده

هنوز ه ک ها به این نتیجه دست یافتندآنپرسشنامه واتکینز و مارسیک با استفاده از 
عنوان یک سازمان یادگیرنده رومانیایی به کارهای زیادی باید انجام شود تا مدارس

ای یکی از عوامل مهمی است که یک مدرسه را دیده شود. فرهنگ همکاری حرفه
 کند.به یک سازمان یادگیرنده تبدیل می

(Kools, 2020) 
 یهامدارس به عنوان سازمان»
و  یریگ: مفهوم، اندازهرندهیادگی

 «یمنابع انسان جینتا

عد با هشت بُ  رندهیادگیسازمان  کیمدرسه به عنوان  نشان داد که وینتایج تحقیق 
دانش ۀ هم یریادگیانداز مشترک بر )الف( چشم است که عبارتند از: مرتبط
 یریادگی یها( فرصتج) انداز مدرسه،کننده به چشمکمک ی)ب( شرکا آموزان،
 و اکتشاف، ینوآور ق،ی( فرهنگ تحقـ)ه ،یمیتی و همکار یریادگی)د(  مستمر،

 طیمحطریق از  یریادگی)ز(  ،یریادگیو تبادل دانش و  یآورجمع یهاستمی)و( س
 .یریادگی یرهبر ی)ح( الگوساز و ،یخارج

(Goula et al., 

2020) 

سنجی پرسشنامه ابعاد اعتبار»
( در DLOQسازمان یادگیرنده )

های بهداشتی در محیط مراقبت
 «یونان

ها نشان داد که پرسشنامۀ ابعاد فرهنگ سازمان یادگیرنده، ابزار آننتایج تحقیق 
 های دولتی یونان است.مارستانگیری سازمان یادگیرنده در بیارزشمندی در اندازه

(Alharbi, 

2021) 
ارزیابی عملکرد مدارس دولتی »

 «های یادگیرندهبه عنوان سازمان

های تحقیق بیانگر انتقادی بودن رهبری مدرسه در اجرا و تداوم سازمان نتایج
های یادگیرنده، به سازمانباشد. همچنین برخی از موانع ایجاد یادگیرنده می

های آموزشی و ناکارآمدی صورت متمرکز، سطح پایین حمایت اداری در بخش
های آموزش سازمانی اعالم شد که برای توسعه مدارس، نیاز به انگیزۀ برنامه

 مالی، تصمیمات اداری و بودجۀ آموزشی دارد.

(Rashid & 

)Shahid, 2021 
ارزیابی نگرش اعضای هیئت »

 «علمی نسبت به سازمان یادگیرنده

ها، تفاوت بین ادراک پژوهش آن ، نتایجبا استفاده از پرسشنامه واتکینز و مارسیک
اساتید از سازمان یادگیرنده را نشان داد. اعضای هیئت علمی مرد در ابعاد 

. زنان داشتندامتیاز کمتری نسبت به « رهبری استراتژیک»و « توانمندسازی»
بندی شده است که ممکن است های ساختار متمرکز و رتبهدانشگاه دارای ویژگی

 مانع رشد علمی در مسیر سازمان یادگیرنده باشد.

(Alatawi et al., 

2022) 

هدف تبیین ابعاد سازمان یادگیرنده 
از دیدگاه کارکنان پرستاری در 

 سعودیعربستان 

های ابعاد توانمندسازی و که برای جبران ضعف نشان دادها آننتایج پژوهش 
اندازهای سازمان از ارتباطات سیستم، مدیران باید کارکنان را برای اجرای چشم

ها، اهداف گیری توانمند کنند و با شناسایی دیدگاهطریق مشارکت در فرآیند تصمیم
 را به تفکر از دیدگاه جهانی تشویق نمایند.اندازهای سازمانی، کارکنان و چشم

(Listiani et al., 

2022) 

های یادگیرنده در اجرای سازمان»
های بخش دولتی و سازمان

خصوصی در چندین دولت محلی 
 «در استان جاوه غربی

مؤسسات دولتی و  های یادگیرنده درد که اجرای سازماندانشان  تحقیق آن ها نتایج
و منطقه  3، منطقه پورواکارتا2گاروت ، منطقه1خصوصی در شهر باندونگ

                                                      
1. Bandung City 
2. Garut Regency 
3. Purwakarta Regency 
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گو و تحقیق، یادگیری تیمی، محیط سازمانی  و از ابعاد یادگیری، گفت 1سابانگ
 .طور کلی به خوبی اجرا و ارزیابی شده است مرتبط و رهبری استراتژیک به

 

 

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  با توجه به این که در
شورای عالی انقالب فرهنگی به  1314ایران، مصوب آذرماه 

اشاعۀ فرهنگ یادگیری در مدارس نیز اشاره شده است 
(Secretariat of the Supreme Council of Cultural 

Revolution, 2011ند ماهیتی (؛ لیکن، از آن جا که این س

سال از اجرای آن  14کالن، جامع و درازمدت دارد و تاکنون 
محقق شود.  1444 گذرد و مقرر بوده که اهداف آن تا سالمی

در مقام اجرا و بنا به دالیلی، این امر مهم که یکی از اهداف 
باشد؛ تحقق نیافته است. چند دلیل تحقق آن مدرسۀ یادگیرنده می

شود: در حال کاهش ین مختصر اشاره مینیافتن سند تحول بنیاد
بودن احساس مسئولیت منابع انسانی مدرسه به ویژه معلمان 
نسبت به شغلشان، روبه نزول بودن منزلت شغلی، میزان 

معلمان، عدم تشکیل  مشارکت اجتماعی و غرور شغلی
اداری برای جلب مشارکت معلمان در  –های حقوقی زیرساخت

های دولت از سند تحول، دن حمایتسند تحول، یکپارچه نبو
کمبود منابع مالی، کمبود نیروی انسانی، مشکل مدارس 
نوظهور و نبود ثبات مدیریتی، تعدد قوانین، فقدان قانون جامع 

دستگاهی برای هماهنگ نمودن همۀ نهادها، مشکل عدم بین
نفعان دیگر، وضعیت شکاف یا تفاوت امکان جلب همکاری ذی

ها با اجرای سند های ایرانی و عدم همراهی آننسلی در خانواده
های مدرن، تحول، تحت تأثیر بودن دانش آموزان توسط ارزش

گروه همساالن و فضای مجازی، احساس دوگانگی، استرس و 
تک بُعدی شدن، هدایت تحصیلی نامناسب و مسئلۀ مافیای 

های مدنی کنکورو سرانجام داشتن دیدگاه منفی فعاالن و تشکل
مان، تلقی نمودن سند تحول به عنوان متنی سیاسی آرمانی معل

 ترتیب، این دانند. بهها که آن را اجرا نشدنی میتوسط این تشکل
 مشکل دچار خود اصلی پایه یا رکن این لحاظ از تحول سند

 ,Akhlaghi) است بازنگری و اصالح نیازمندکه  است جدی

2021.)  

مرتبط انجام شدۀ اخیر و های داخلی با مروری در پژوهش
مطالعات توان دریافت که می پژوهش حاضره با در مقایس

سازی سازمان یادگیرنده و فرهنگ مدرسه بسیاری دربارۀ پیاده
به طور عام انجام شده است ولی اجرای فرهنگ سازمان 

در  (1117واتکینز و مارسیک )یادگیرنده با استفاده از مدل 
مدارس ابتدایی شهر اصفهان به طور خاص، کمتر مورد توجه 

هفت  با انتخاب مدلمحققان قرار گرفته است. از این رو، ما 
در این پژوهش سعی به پُر  (1117واتکینز و مارسیک ) بُعدی

به  مؤثریتا سرانجام، کمک  داریمکردن این خأل فرهنگی 
 . آموزش و پرورش گرددسازمان گیری در بهبود تصمیم

                                                      
1. Subang Regency 
2. Mehtari Arani & Shahsavari 

ی مهتری آران تشابه پژوهش حاضر نظیر مطالعۀ تحقیقاتی
میزان تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده که ، (2414) 2و شهسواری

(، در مقایسه دورۀ راهنماییمعلمان صرفاً ) فعلیاز دیدگاه را 
گانۀ آل سازمان یادگیرنده مدل پنجبا وضعیت مطلوب و ایده

در آموزش و پرورش شهر اصفهان مورد  (1114سنگه )
بررسی قرار داده است. در حالی که تمایز پژوهش حاضر با 

این است که ، (2414) مهتری آرانی و شهسواریپژوهش 
،  DLOQگیری از مدل هفت بُعدیبا بهرهسعی دارد تا 

وضعیت فعلی برای به کارگیری فرهنگ مدارس ابتدایی 
یادگیرنده از )دیدگاه سه قشر منابع انسانی مدیران، معلمان و 

آل دیدگاه فرهنگ معاونان( در مقایسه با وضعیت مطلوب و ایده
را مورد  (1117واتکینز و مارسیک )سازمان یادگیرنده 

سنجش قرار دهد. از سوی دیگر، از این مدل مذکور بسیار کم 
ها در پژوهش داخلی انجام شده که به تشابه نسبی برخی از آن

پیشینه پژوهش نیز اشاره شد. بنابراین، توجه به این امر، 
بنیان نهاده است.  ای منسجم را در این زمینهضرورت مطالعه

بر این اساس، نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر مورد توجه 
مخاطبان اصلی آن یعنی مسئوالن حوزه آموزش و پرورش، 
رهبران مدارس و پژوهشگران آتی را به ابعادی جلب خواهد 
کرد که اهمیت بیشتر سنجش وضعیت فعلی فرهنگ یادگیری 

واتکینز و یدگاه مدارس ابتدایی با وضعیت مطلوب از د
 سازد. را روشن می (1117مارسیک )

 

مدل مفهومی فرهنگ سازمان  4
 یادگیرنده 

( گویه) شاخص 21 و بُعد هفت دارای این تحقیق، مفهومی مدل
 هک است یادگیرنده سازمان فرهنگ ابعاد پرسشنامۀ در مندرج

 سنجش منظور به و (1117) مارسیک و واتکینز مدل براساس
 استفاده مورد یادگیرنده سازمان فرهنگ های ویژگی( ابعاد)

  .است گرفته

را توسعه  (DLOQ) مدل  (1117)واتکینز و مارسیک 
 یبرا ابزار معتبر کیبه عنوان  یاطور گسترده دادند که به

بهبود  یهایاستراتژ ییو شناسا رندهیادگیسازمان  صیتشخ
 (. Kim, 2020) شودیسازمان استفاده م یریادگیفرهنگ 
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ر ابزابا استفاده از داشت  بیان (2424) 1کولزای در مطالعه
 یهایژگیو یکمّ  یابیارز یبرا توانیم( DLOQسنجشی )

 ،رندهیادگیها با مفهوم سازمان انطباق آن زانیسازمان و م کی
 یبرا یاریمعاین مدل یادشده، که  شده شنهادیپاقدام نمود. 

عنوان را به ینقش محورتا باشد،  رندهیادگیفرهنگ سازمان 
 (.Song et al., 2009)الگو اجرا کند  کی

ترسیم شده  1-4در شکل ( DLOQ)مدل مفهومی تحقیق  

 است. 

 

 

 (.Watkins and Marsik, 1997مدل مفهومی ابعاد سازندۀ فرهنگ سازمان یادگیرنده. برگرفته از: ) 1,4شکل 

 

عنوان توانیم بهیادگیرنده را میهفت بُعد سازنده سازمان 
های یادگیرنده از منظر مدل ملزومات مدیریتی فرهنگ سازمان

را در نظر بگیریم؛ میزان کاربرد  (1117واتکینز و مارسیک )
گیری نموده تا از این طریق هر یک را در مدارس ابتدایی اندازه

 ن این ایده برداریم. قدمی در جهت کاربردی نمود

درواقع هر چه کارکنان نسبت به برخورداری یک سازمان 
باشند،  های سازمان یادگیرنده ادراک بیشتری داشتهاز ویژگی

-شود. سازمانتر میها به سازمانشان قویوابستگی روانی آن

های یادگیرنده هستند باید شدن به سازماندنبال تبدیلهایی که به
های یادگیری در سطح اسبی را برای تسهیل شیوههای منویژگی

 (.Jo & Joo, 2011سازمان فراهم نمایند )

شایان ذکر است که مدل مفهومی تحقیق حاضر، از نوع 
تک متغیره است؛ به عبارت دیگر، متغیرهای )مستقل، میانجی 
 و وابسته( ندارد. زیرا اصوالً برای سنجش وضع موجود
فرهنگ یادگیری مدارس با وضع مطلوب مورد نظر بر مبنای 
مدل برازش شده، وجود متغیرهای مستقل، وابسته و میانجی 

باشد، از سوی دیگر، ماهیت موضوع تحقیق نیز از الزم نمی
دو یا چند متغیر نیست؛ به همین علت  نوع بررسی رابطۀ بین

( مورد 44/3با یک مقدار ثابت ) را بایدهای توصیفی فرضیه
 ،با ابزار پرسشنامهقصد داریم تا بنابراین، . دهیمسنجش قرار 

                                                      
1. Kools 

-میزان انطباق مدارس ابتدایی منتخب شهر اصفهان با ویژگی

نده از نظر مدل واتکینز و های فرهنگ سازمان یادگیر
 .لحاظ آماری تحلیل و بررسی کنیم را بهمارسیک 

  و پایین میانگین نمرۀ متغیر فرهنگفاصلۀ اطمینان باالاگر 
باشد،  44/3بیشتر از های پژوهش فرضیهسازمان یادگیرنده در 

به این معنی است که شاخص فرهنگ سازمان یادگیرنده در آن 
تأیید شده و نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارد. تأیید  فرضیه

میانگین ابعاد فرهنگ سازمان فرضیه به این معناست که؛ 
 زنی طور معکوس، نده، بیشتر از حد متوسط است. بهیادگیر

اگر فاصلۀ اطمینان باال و پایین میانگین نمرۀ توان بیان کرد یم
کمتر های پژوهش فرضیهمتغیر فرهنگ سازمان یادگیرنده در 

باشد، به این معنی است که شاخص فرهنگ سازمان  44/3از 
رد شده و در وضعیت نامطلوبی قرار  فرضیهیادگیرنده در آن 

میانگین ابعاد فرهنگ دارد. رد فرضیه به این معناست که؛ 
 سازمان یادگیرنده، کمتر از حد متوسط است. 

 

ابعاد فرهنگ
سازمان 
یادگیرنده

یادگیری 
مداوم

تحقیق و 
گفت و گو 

یادگیری 
تیمی 

سیستم 
تعبیه شده

توانمند 
سازی

ارتباط 
سازمان با 

محیط

رهبری 
استراتژیک
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های پژوهش در مدلتوصیف مؤلفۀ 4.1
 مفهومی 

ای را از طریق یک مدل یکپارچه (1117واتکینز و مارسیک )
اند. مودن ابعاد فرهنگ سازمان یادگیرنده پیشنهاد کردهادغام ن

های فرضیههفت بُعد خاص فرهنگ سازمان یادگیرنده در 
در زیر توصیف شده پژوهش حاضر برگرفته از مدل یادشده 

 است: 

هایی برای آموزش و رشد فرصتیادگیری مداوم:  1,1,4
تا  شودشود؛ یادگیری در محل کار طراحی میمداوم فراهم می

 (.Song et al., 2009افراد بتوانند در محل کار یاد بگیرند )
شود که سازمان درگیر تفکر یادگیری مداوم زمانی حاصل می

ای باشد تا سازمان را قادر به درک اعضای خود و یافتهانسجام
سایر عناصر مرتبط درون آن سازد. بنابراین، از این طریق 

رود شود که انتظار مینگ یادگیری در سازمان ایجاد میفره
بر نتیجۀ عملکرد سازمانی تأثیر بگذارد و به سازمان فرصت 

 & Tan)دهد امکان تغییر به موقع در هنگام نیاز ارائه می

Olaore, 2021 .) 

 پرسش، از سازمانی فرهنگو گو:  و گفت تحقیق 2,1,4
 لیاستدال هایمهارت افرادکند؛ می پشتیبانی آزمایش د وبازخور
 یقتحق و دادن گوش توانایی خود، نظرات بیان برای را مفیدی

 ,.Song et al)کنند می کسب دیگران هایدیدگاه مورد در

 کیارتباط باز در  یبرقرار یبرا یگو فرصتو  گفت(. 2009

. ندکیکمک م یریادگیسطح  شیکند که به افزایم جادیسازمان ا
ها را آنرا افزایش داده و  افرادگاهی آپرسش و گفتمان سطح 

های ذهنی را مطرح کنند که مدلخود کند تا پرسش تشویق می
بخشد. یادگیری در سازمان در سطوح را بهبود میها آن

 از استفاده گو باو  وجو و گفتیابد که پرسباالتری توسعه می
 ,Agrawal & Yadav) شوندیک محیط باز ترویج می

2018.) 

ای ها و برکار برای استفاده از تیمیادگیری تیمی:  3,1,4
است؛ های مختلف تفکر طراحی شده دسترسی به حالت

همکاری توسط فرهنگ ارزشمند است درصورتی که پاداش 
دیگر یاد بگیرند ها با همکاری یکرود تیممیشود؛ انتظار داده 

(Song et al., 2009بُعد .)  ،یادگیری تیمی به تشویق همکاری

یادگیری و کار با یکدیگر و فرهنگ کار تیمی در سازمان 
درواقع، یک سازمان  (.Khamis Ali, 2012)پردازد می

های انفرادی گیرنده قوی، تالش جمعی را به جای تالشیاد
 کند؛ باید این امکان را به معلمان ارائه دهد که بهتشویق می

طور مداوم از یکدیگر )حتی از دانش آموزان( بیاموزند و هم
ها و اصالحات مورد زمان برنامۀ اقدامات مشترک در شیوه

نیازی را برای اجرا در مدرسه یا کالس درس توسعه دهند 
(Bradea & Blândul, 2020 .) 

های الزم برای به اشتراکسیستمشده: سیستم تعبیه 4,1,4
شوند؛ م میگذاری یادگیری ایجاد، نگهداری و با کار ادغا

های با تکنولوژی باال و پایین دسترسی کارمندان به این سیستم
ها برای نشانگر استقرار سیستم(. Song et al., 2009دارند )

 ,.Tafvelin et al)جذب و اشتراک یادگیری در سازمان است 

-هزمان و منابع صرف شده در طی دور، در این بُعد (.2017

شود. این سیستم نهفته در گیری میهای یادگیری کارکنان اندازه
تداوم فرهنگ و عملکرد یادگیری در سازمان، اهمیت فراوانی 

 . (Sharifirad, 2011)دارد 

توانمندسازی کارکنان بُعد دیگری توانمندسازی:  5,1,4
از سازمان یادگیرنده است که تمرکز آن ایجاد انگیزه برای 
کارکنان است تا به دیدگاه سازمانی مشترک یا جمعی دست 

وابسته به عملکردهای مشترک است.  بُعدیابند. موفقیت این 
اصطالح توانمندسازی کارکنان، متناسب با تحول و رقابت در 

انی، مورد بازبینی و تغییرات متعددی قرار گرفته بازار کار جه
افراد در تنظیم و اجرای یک دیدگاه  (.Field, 1997است )

شود که ای توزیع میمشترک درگیر هستند؛ مسئولیت به گونه
چه که مسئول انجام آن هستند، انگیزه  افراد برای یادگیری آن

به معنای توانمندسازی، (. Song et al., 2009کنند )پیدا می

های جدید به کارکنان است تا بتوانند واگذار کردن مسئولیت
عالوه بر استعداد و توانایی خود و کارکنان را توسعه دهند، 

ها را به پذیری را مشتاقانه دنبال کنند و موفقیتریسکآن، 
(. برای Mohammadi et al., 2017) رسمیت بشناسند

توانمندسازی، باید به افراد قدرت داد. این امر مهم از طریق 
اختیاردهی به افراد برای همکاری، اتخاذ تصمیمات، ابراز 

دهی به آنان محقق میعقیده، اِعمال نفوذ و همچنین مسئولیت
، شکل مؤثری از توانمندی شود به همین علت است که همکاری

دهد و است. مشارکت، توانمندسازی را افزایش می
توانمندسازی نیز در عوض عملکرد و سالمت فردی را بهبود 

 (. Falahi kia, 2021بخشد )می

در منابع علمی، انواع توانمندسازی عبارت است از: 
انگیزشی. از دیدگاه ساختاری عقالنی، انگیزشی و فوق 

عقالنی، توانمندسازی بر مبنای واگذاری اختیارات و 
پاسخگویی بنا شده است. از منظر عقالنی، توانمندسازی بر 
مبنای واگذاری اختیارات و پاسخگویی بنا شده است. دیدگاه 
انگیزشی توانمندسازی که از دیدگاه رفتارگرایان متأثر است، 

-ی دستیابی به دو هدف اصلی میفرایند توانمندسازی را در پ

( پرورش 2قدرتی در کارکنان؛ )( کاهش احساس بی1باشد: )
 (.Alimohammadi et al., 2019ها )کفایت نفس در آن

 دخو جوامع با سازمان اینمحیط:  با سیستم ارتباط 6,1,4
 از و کنندمی درک را کلی محیط افراد .است ارتباط در افراد و

 راداف به کنند؛می استفاده کار هایشیوه تنظیم برای اطالعات
(. ارتباط Song et al., 2009ببینند ) را آن اثر تا شودمی کمک

 یراب یجهان دگاهیشامل تفکر و اقدامات از دسیستم با محیط، 
-ین مآ یو خارج یکسب و کار داخل طیارتباط سازمان با مح

 (. Dekoulou & Trivellas, 2014) شود

 طوربه  یادگیری از رهبریاستراتژیک:  رهبری 7,1,4
 هبران،ر مدل کند؛می استفاده وکارکسب نتایج برای استراتژیک

(. Song et al., 2009یادگیری ) از پشتیبانی و قهرمان

و  اقیها اشتخود الگو هستند. آن ردستانیز یرهبران برا
ه کنند تا به آنها اجازیم جادیا رندگانیادگیرا در  دیشد یاریهوش
ها آن تیرا آغاز کنند که در نها یریادگیسفر ماهرانه  کیدهند 

 یتاست که سرپرس یلیدل نیکند. ایم تیحما یرا در بازار رقابت
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و با هدف کسب  یعمد یاوهیش بهکند تا دانش را یرا وادار م
 (.Rashid & Shahid, 2021) ردیبه کار گ یشغل جینتا

 

 های پژوهش فرضیه 4.2
های پژوهش به صورت زیر با توجه به مدل مفهومی، فرضیه

 تدوین شده است:

 مداوم یادگیری بُعد در یادگیرنده سازمان فرهنگ 1,2,4
 و معلمان مدیران، دیدگاه از اصفهان شهر ابتدایی مدارس در

 است. حد متوسط از باالتر معاونان

و  گفت و تحقیق بُعد در یادگیرنده سازمان فرهنگ 2,2,4
 معلمان مدیران، دیدگاه از اصفهان شهر ابتدایی مدارس در گو
 است.  حد متوسط از باالتر معاونان و

 در تیمی یادگیری بُعد در یادگیرنده سازمان فرهنگ 3,2,4
 و معلمان مدیران، دیدگاه از اصفهان شهر ابتدایی مدارس
 است. حد متوسط از باالتر معاونان

 شدهتعبیه سیستم بُعد در یادگیرنده سازمان فرهنگ 4,2,4
 و معلمان مدیران، دیدگاه از اصفهان شهر ابتدایی مدارس در

 است. حد متوسط از باالتر معاونان

 رد توانمندسازی بُعد در یادگیرنده سازمان فرهنگ 5,2,4
 و معلمان مدیران، دیدگاه از اصفهان شهر ابتدایی مدارس
 است.  حد متوسط از باالتر معاونان

 اب سیستم ارتباط بُعد در یادگیرنده سازمان فرهنگ 6,2,4
 مدیران، دیدگاه از اصفهان شهر ابتدایی مدارس در محیط

 است. متوسطحد  از باالتر معاونان و معلمان

رهبری  بُعد دریادگیرنده فرهنگ سازمان  7,2,4
مدارس ابتدایی شهر اصفهان از دیدگاه مدیران،  استراتژیک
 است.  حد متوسط از باالترمعاونان معلمان و 

 

 ی پژوهششناسروش 5
ها ای را با استفاده از دادهاین پژوهش الگوی مفهومی برجسته
منتخب در شهر اصفهان و اطالعات حقیقی مدارس ابتدایی 

دهد، که از نظر هدف، در گروه پژوهشمورد سنجش قرار می
گیرد. مدل هفت بُعدی پژوهش حاضر، های کاربردی قرار می

است؛  (2441) 1و همکاران  سونگای بر اساس تحقیق کره
 واتکینز وکه منشأ اصلی تفکرات آن نیز برگرفته از مدل 

است. بنابراین، هدف از انجام پژوهش  (1117مارسیک )
 شهر ابتدایی مدارس انسانی منابع ادراک حاضر، سنجش

 ویتو تق جادیایادگیرنده برای  سازمان فرهنگ ابعاد از اصفهان
 یریادگی صحیح فرهنگمناسب پرورش  یسازمان طیمح کی

است. با توجه  (1117) کیمارسو  نزیواتک و بر اساس دیدگاه
به هدف پژوهش، سعی شده است تا روش تحقیق مناسبی انتخاب 

                                                      
1. Song et al 

شود. این پژوهش در زمرۀ روش تحقیقات کّمی )از نظر نوع 
 باشد. پیمایشی )از نظر ماهیت موضوع( می -ها(، توصیفیداده

نفر، شامل همۀ مدیران،  5306جامعۀ آماری به تعداد 
شاغل در مدارس ابتدایِی دولتی دخترانه و  انمعاونمعلمان و 

پسرانۀ مستقر در شش ناحیۀ شهر اصفهان، با هر دو جنسیت 
گیری نمونه زن و مرد است؛ که حجم نمونه، بر اساس جدول

ش نفر تعیین شد. در این پژوهش، از رو 35۴ مورگان، به
استفاده شده است.  ای،مرحله چند تصادفی ایخوشهگیری نمونه

ای ای چندمرحلهگیری خوشهبه چند دلیل ذکر شده روش نمونه
های ها )منظور: ادارهانتخاب شد: از آن جا که اجزای خوشه

گانه و زیر مجموعه اداره کل آموزش و پرورش نواحی شش
کافی بزرگ بودند؛  آموزش و پرورش استان اصفهان( به اندازۀ

های آموزش و پرورش شهر اصفهان، از لحاظ پراکندگی اداره
جغرافیایی، در نواحی مختلفی از شهر اصفهان قرار داشتند؛ 

بر آوری اطالعات دشوار و زماناز این رو، اقدام برای جمع
 به نظر رسید. 

اگر جامعۀ آماری، مناطق وسیعی باشد و در چندین مرحله 
ها چند واحد کوچکتری، محدود نموده و از بین آنبه اجزای 

گاه طبق گیری انتخاب نماییم؛ آنکوچک دیگر را برای نمونه
ایم. به ای انجام دادهتصادفی چند مرحله -ایگیری خوشهنمونه

ای )گروهی( از افراد مدنظر عبارت دیگر، انتخاب خوشه
یک جمعیت تر از انتخاب افراد موجود در پذیر و آسانامکان

تعریف شده باشد. همچنین، از حیث پراکندگی جغرافیایی 
پذیر نباشد آوری اطالعات امکاناجزای تحلیل، امکان جمع

(Ghorbanizadeh, 2018 ،با توجه به این نکته اشاره شده .)

ها )اداره آموزش و پرورش و به تبع آن از آن جا که خوشه
مدارس ابتدایی مربوط به آن مناطق( در موقعیت جغرافیایی 

ای مستقر بودند؛ همچنین، به دلیل عدم دسترسی به کلیۀ پراکنده
ها اعضا و امکان اتالف وقت بسیار هنگام توزیع پرسشنامه

ای ای چندمرحلهگیری خوشهتصمیم بر آن شد تا از روش نمونه
ری، گیاین نوع روش نمونهاستفاده گردد. از این رو، با انتخاب 

توانند معرف خوبی از ها، میمدارس ابتدایی موجود در خوشه
 جامعۀ آماری محسوب شوند. 

ناحیه در اداره  5کشی، از میان وسیلۀ قرعهدر ابتدا، به
 و ناحیۀ 3 ناحیۀ) خوشه آموزش و پرورش شهر اصفهان، دو

دوم، لیستی های اولیه انتخاب و در مرحلۀ به عنوان خوشه( 1
از آدرس و شماره تلفن تمامی مدارس ابتدایی دولتی )دورۀ اول 

  دخترانه و پسرانه( تهیه شد. -و دوم

منظور از دوره اول ابتدایی: )کالس اول تا سوم( است. 
به منظور از دوره دوم ابتدایی: )کالس چهارم تا ششم( است. 

تباطی های ارمحدودیت ها،علت آن که زمان توزیع پرسشنامه
دشواری به علت بیماری کرونا ویروس، در سطح مدارس شهر 
اصفهان برقرار بود، دسترسی به اکثر کارکنان مدارس کمتر 

 ،پژوهش ندایفر در هاپرسشنامهپذیر بود. بنابراین، امکان
عدد  045 تعدادو  شدهتوزیع صورت الکترونیکی و فیزیکی به 

 درصد 11 رواقع، حدودشده است. د لیشده تحللیتکم ۀپرسشنام
و جمعتکمیل ها شده، پرسشنامهمحاسبه ۀاز حجم نمون بیشتر
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ی هابرخی پرسشنامهاند؛ زیرا احتمال داشت به آوری شده
 ۀحجم نمونکاهش  سببه ئلاین مسو  پاسخ داده نشود شدهتوزیع
 د.ردنگۀ اولیه محاسبه شد ۀحجم نمون پژوهشگر نسبت بهنهایی 

باشد. پرسشنامۀ پرسشنامه میها، گیری مؤلفهابزار اندازه 
سونگ و همکاران ای کره پژوهش حاضر، برگرفته از تحقیق

شاخص )گویه( است که این  21عد با بُ  و حاوی هفت (2441)
ابزار پرسشنامۀ ابعاد فرهنگ سازمان یادگیرندۀ پژوهش نیز از 

محدودۀ استفاده نموده است.  (1117واتکینز و مارسیک )
، 1444سال  ماهقلمروی زمانی انجام این پژوهش، در آذر و دی

آوری اطالعات از طریق توزیع پرسشنامه بود که جمع
 استاندارد صورت پذیرفت. 

با توجه به توزیع آزمایشی پرسشنامه، به منظور حذف 
ها، تفهیم بهتر و دوپهلو، رفع ابهامات گویهای یا سؤاالت کلیشه

روایی بندی صحیح سؤاالت )شفافیت محتوا، بررسی جمله
اصلی سؤاالت پرسشنامه  و توزیع محتوایی(؛ پیش از اجرا

رای بتصادفی آزمایشی و درابتدا، سؤاالت پرسشنامه به طور 

از مدیران، معلمان و معاونان مدارس  نفری 34یک نمونۀ 
رار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ، با استفاده از نرم ابتدایی ق

 . محاسبه و تأیید شد SPSS-24 101/4افزار 

از آن جا که این مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده؛ باالتر 
حاصل شده است؛ بنابراین، از لحاظ آماری، سؤاالت  7/4از 

قابل قبولی برخوردار  میزان پایایی )معتبر( وپرسشنامه از 
ای پرسشنامه و هیچ سؤالی از ساختار سؤاالت چندگزینهاست 

 استاندارد حذف نشد. 

روایی محتوای پرسشنامه با توجه به مطالعۀ منابع مختلف 
در این زمینه و مشورت با اساتید )راهنما و مشاور( صاحب
نظر در امر طراحی پرسشنامه مورد بررسی و تأیید قرار 

الت پرسشنامه به روش سؤا (1-1جدول )گرفت. سپس، طبق 
 (1-1جدول ) ایپنج درجه اسیدر مق ،1طیف لیکرت

-شدند تا قابل اندازه SPSS-24افزارنرم وارد عددي هایاندازه

 گیری شوند. 

 

 کد گذاری سؤاالت پرسشنامه به روش طیف لیکرت 1,5جدول 
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 روش توزیع و اجرای پرسشنامه   5.1
ها به این صورت است که: ابتدا فرایند اجرای توزیع پرسشنامه

با مراجعه به اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، هدف 
در بخش پژوهش اداره کل تشریح شد تا از انجام تحقیق 

 های الزم با مدیران مدارس ابتدایی صورت گردد.هماهنگی

و  3اسامی مدارس ابتدایی دولتی دخترانه و پسرانه در نواحی 
 شهر اصفهان تهیه شد.  5

مدارس ابتدایی مدنظر در پژوهش حاضر، در شش پایۀ 
م( و دورۀ تحصیلی شامل: دورۀ اول ابتدایی )کالس اول تا سو

 دوم ابتدایی )کالس چهارم تا ششم( است. 

گیری در این پژوهش از روش نمونهبا توجه به این که، 
 20ای استفاده شده است؛ تعداد ای تصادفی چندمرحلهخوشه

دیگر عبارتیمدرسۀ ابتدایی در هر یک از دو ناحیۀ منتخب )به

                                                      
1. Likert Scale 

-ونهنممدرسۀ ابتدایی( انتخاب و بررسی شد.  0۴در مجموع 

ها یعنی به های منتخب بر مبنای میزان تقریبی جمعیت خوشه
(، مدارس 1و  3ترتیب: ادارۀ کل آموزش و پرورش، نواحی )

تعدادی مدیر، معلم و های شش پایه و ابتدایی دولتی، کالس
به طور بدنی( معاون )اجرایی، آموزشی، پرورشی و تربیت

 تصادفی انتخاب شدند.

یز الزم است که همکاری داوطلبانۀ البته ذکر این نکته ن 
مسئوالن مدارس ابتدایی دخترانه نسبت به مدارس ابتدایی 

با مجوز از اداره کل آموزش و پرورش پسرانه بیشتر بود. 
ها در )مدارس ابتدایی دخترانه و استان اصفهان، پرسشنامه

به صورت هم فیزیکی و هم  3و ناحیه  1پسرانه( ناحیه 
( میان کارکنان شاغل توزیع شد. 2الینپُرسالکترونیکی )سایت 

شایان ذکر است که توضیحاتی پیرامون طرح تحقیقاتی، محفوظ 
و محرمانه ماندن اطالعات ارائه شد. پاسخگویان به سؤاالت 

 پرسشنامه به طور داوطلبانه سؤاالت را تکمیل نمودند. 

2. porsline 
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برای سنجش  1ضریب آلفای کرونباخ( 2,1جدول )در 

رونی سؤاالت پرسشنامه، محاسبه شده است. برای پایایی ثبات د
پرسشنامه جمع 34ای اولیه شامل محاسبه آلفای کرونباخ نمونه

آوری شد و میزان ضریب آلفای کرونباخ آن محاسبه شد. پیش 
، به ترتیب مذکوردر جدول شد. بررسی  SPSS-24آزمون با 

است.  گانۀ پرسشنامه اشاره شده سؤاالت و تفکیک ابعاد هفت
الزم به ذکر است که، در قسمت سؤاالت پرسشنامه، هر مؤلفه 

باشد. در کل تعداد زیر مجموعه مربوط به خود می 3دارای 
 باشد. عدد می 21سؤاالت پرسشنامه 

 

 

 سؤاالت پرسشنامهنفره جهت بررسی پایایی  33محاسبۀ آلفای کرونباخ نمونه  2,5جدول 

 آلفای کرونباخ ترتیب سؤاالت پرسشنامه سازمان یادگیرنده( ۀ)ابعاد سازندها مؤلفه ردیف

 724/4 3تا  1 یادگیری مداوم 1

 745/4 6تا  0 گو و تحقیق و گفت 2

 ۴53/4 1تا  7 یادگیری تیمی 3

 ۴03/4 12تا  14 شدهسیستم تعبیه 0

 75۴/4 15تا  13 توانمندسازی 5

 ۴14/4 1۴تا  16 ارتباط سازمان با محیط 6

 126/4 21تا  11 رهبری استراتژیک 7

 101/4 گویه 21 کل ۴

 

 

 هاداده لیو تحل هیتجز 5.2
جهت تجزیه و  قبل، در قسمت شدهارائه شناسیروش به با توجه

برای  SPSS-24 افزارهای پژوهش حاضر، از نرمتحلیل داده
سازی مدلبرای  Amos-24ها و از شناختی دادهتحلیل جمعیت

 موردنیاز هایدادهاست. استفاده شده SEM معادالت ساختاری 
ها سپس، آن. کردیم آوريپرسشنامه، جمع توزیع طریق از را

 (1-1ل جدو) تحقیق، از طریق هایفرضیه برای داوريرا 
 با متغیرهاي رابطه در شدهگردآوری هایداده و اطالعات

 هایاندازه صورتبه كدگذاري به طیف لیکرت، از تحقیق، پس
 گردید. بر اساس SPSS24افزار نرم ( وارد5تا  1عددي )

 و تحلیلتجزیه  شده،ارائه شناسیو روش تحقیق هایفرضیه

 و تحلیل( تجزیه 1) گرفت: صورت دو قسمت در هاداده

 ها. داده استنباطي و تحلیل( تجزیه 2ها؛ )داده توصیفي

 ی برای پاسخ به سؤاالتدر بخش آمار توصیفی  و استنباط
بهره AMOS24 وSPSS24 افزارپژوهش با استفاده از نرم

ای برای تجزیه و تحلیل نمونهتک شده است. از آزمون تی گرفته

 توصیفي تحلیلهای پژوهش استفاده شده است. فرضیه

 از واقعیت نیمرخي آماری، از نمونه شدهگردآوری اطالعات

در بخش آمار  نمود. ارائه حقیقت متغیرهاي با رابطه در را
های پژوهش با توصیفی و استنباطی برای بررسی فرضیه

  های یاد شده بهره گرفته شده است. افزاراستفاده از نرم

 

 پژوهش یهاافتهی 6

   توصیفی آمار 6.1
های جمعیت های آمار توصیفی که برای بررسی ویژگیشاخص

از:  اندعبارتشناختی نمونۀ آماری مورد استفاده قرار گرفت 
جنسیت، سن، سطح تحصیالت، سابقۀ خدمت یا تدریس، شغل، 
وضعیت استخدامی در آموزش و پرورش و نوع مدرسه بوده 

های جمعیت شناختی مار توصیفی ویژگیآ 5-1در جدول است. 
 آمده است.  اکثریت پاسخگویان

 

 معیت شناختی اکثریت پاسخگویانهای جآمار توصیفی ویژگی 1,6 جدول

 درصد فراوانی فراوانی بیشترین فراوانی شناختی نمونۀ آماریهای جمعیتویژگی

                                                      
1. Cronbach  
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 درصد 3/75 341 زن جنسیت

 درصد 44 154 سال 44تا  31 سن

 درصد 4/51 247 کارشناسی سطح تحصیالت

 درصد 1/31 125 سال 5زیر  سابقۀ خدمت

 درصد 4/77 312 معلمان وضعیت شغلی

 درصد 1/11 247 رسمی وضعیت استخدامی

 درصد 4/3۴ 150 دخترانه-دورۀ دوم  نوع مدرسه

 

 

 ینتایج آمار استنباط 6.2
 ها در قالب یکپردازشهای پژوهش حاضر، بعد از پیشداده

قرار 1گیری مورد آزمون تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه
سؤاالتی که سهم چندانی در گیرد تا از این طریق بتوان می

گیری متغیرهای متناظر خود ندارد؛ از مدل مفهومی اندازه
شده و مدل نهایی جهت اجرای مدل ساختاری صاحب حذف

 روایی سازه گردد.

 

افزار نرماستفاده از تحلیل عاملی تأییدی با  6.2.1
AMOS 

افزارهای ساده برای یکی از نرم  Amos-24افزارنرم

های رگرسیونی، انجام مدل یابي معادالت ساختاري، مدل تحلیل
 سازیمعادالت تحلیل مسیر، تحلیل عاملي تأییدی است. مدل

وتحلیل های تجزیهیکی از روش 2معادالت ساختاری
زمان آزمون حل طور همرود که بهبه شمار می 3چندمتغیره

 کند. دمتغیره را فراهم میمعادالت رگرسیون چن

 SEM سازی معادالت ساختاریمدل Amos-24 افزار نرم

صورت ترسیمی انجام داده و قادر به تعریف مدل معادله به را
 باال است. صورت دقیق و با سرعتبه

تحلیل عاملی، نوعی روش آماری است که هدف کاربرد  
تری از ای از متغیرها برحسب تعداد کمآن، ارائه مجموعه

متغیرهای فرضی است. درواقع تحلیل عاملی بر این فرض 

های خطی از شده ترکیبمتکی است که متغیرهای مشاهده
تر هستند، یعنی وجود یک مجموعه متغیرهای فرضی زیربنایی

شده از عوامل زیربنایی و یک مجموعه متغیرهای مشاهده
شوند و تحلیل عاملی درصدد کشف این مفروض گرفته می

شده است. مفروضات ها و روابط آنان با متغیرهای مشاهدهعامل
 اند از:عبارت  Amosافزاراساسی تحلیل عاملی با نرم

گیری متغیرها کمی باشند. یعنی دارای مقیاس اندازه (1
 ای یا نسبتی باشند.گیری فاصلههای اندازهمقیاس

نفر  244حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی حداقل  (2
 .باشدمی

برای هر عامل وجود حداقل سه شاخص الزم است 
(Pahlavan Sharif & Mahdavian, 2015 .) 

 

 فرهنگ سازمان  تحلیل عاملی تأییدی سازه 6.2.2
 یادگیرنده

ر افزادر این بخش تحلیل عاملی تأییدی در قالب خروجی نرم
ایموس صورت ضرایب استانداردشده به نمایش درآمده است. 
از آن جا که، مدل مفهومی پژوهش حاضر برگرفته از یک 
مدل استاندارد است که در تعیین ضرایب بارهای عاملی هیچ 

 تدخالتی مبنی بر حذف یا اضافه سؤالی در پرسشنامه صور
تخمین گیری در حالت معادالت اندازهنگرفت. بنابراین، 

 گردد. ضرایب نیز به طور استاندارد گزارش می

 

                                                      
1. Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
2. Structural equation modelling 

3. multivariate 
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 فرهنگ سازمان یادگیرنده در حالت تخمین ضرایب استانداردگیری سازه مدل اندازه 1,6 شکل

 

فرهنگ سازمان یادگیرنده های گیری همۀ مؤلفهمدل اندازه
به نمایش درآمده است. به  6-2-2جدول صورت کلی در به

عبارت دیگر، هفت مؤلفه پژوهش: یادگیری مداوم، تحقیق و 
گفت وگو، یادگیری تیمی، سیستم تعبیه شده، توانمندسازی، 

ها ارتباط سازمان با محیط و رهبری استراتژیک برازش آن

الزم به ذکر است که، در جدول مورد بررسی قرارگرفته است. 
 باشد که باید عددیترین آیتم ضرایب بار عاملی میمهم  2-2-6

های حاصل از معادالت حاصل شود که یافته 0/4بیش از 
های گیری در حالت تخمین ضرایب استاندارد همۀ مؤلفهاندازه
 به نمایش درآمده است. 0/4 گانه که بیشتر ازهفت

 

 

 گیری در حالت تخمین ضرایب استاندارد معادالت اندازه 6-2-2جدول 

 بندیاولویت R2 بار عاملی متغیر مکنون گیریجهت اندازه متغیر آشکار

OL1 <--- دوم 11۴4/4 72/4 یادگیری مداوم 

OL2 <--- اول 54/4 ۴4/4 یادگیری مداوم 

OL3 <--- سوم 2541/4 11/4 یادگیری مداوم 

OL4 <--- اول 1775/4 75/4 تحقیق و گفت وگو 

OL5 <--- دوم 1475/4 74/4 تحقیق و گفت وگو 

OL6 <--- سوم 1321/4 73/4 تحقیق و گفت وگو 

OL7 <--- دوم 1321/4 73/4 یادگیری تیمی 

OL8 <--- سوم 4751/4 51/4 یادگیری تیمی 
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OL9 <--- اول 1475/4 74/4 یادگیری تیمی 

OL10 <--- سوم 1775/4 75/4 سیستم تعبیه شده 

OL11 <--- دوم 5241/4 71/4 سیستم تعبیه شده 

OL12 <--- اول 54/4 ۴4/4 سیستم تعبیه شده 

OL13 <--- دوم 11۴4/4 72/4 توانمندسازی 

OL14 <--- سوم 1441/4 71/4 توانمندسازی 

OL15 <--- اول 1121/4 77/4 توانمندسازی 

OL16 <---  دوم 54/4 ۴43/4 سازمان با محیطارتباط 

OL17 <--- سوم 1521/4 71/4 ارتباط سازمان با محیط 

OL18 <--- اول 54/4 ۴44/4 ارتباط سازمان با محیط 

OL19 <--- سوم 1521/4 71/4 رهبری استراتژیک 

OL20 <--- دوم 7415/4 ۴4/4 رهبری استراتژیک 

OL21 <--- اول 7221/4 ۴1/4 رهبری استراتژیک 

 

 

باشد. روایی گیری بررسی روایی سازه میوظیفه مدل اندازه
شرط است که از بین این سازه درمجموع شامل چندین پیش

ها دو شرط اول باید برقرار باشد تا بعد از اصالح شرطپیش
های دیگر را نیز شرطگیری بتوان پیشمدل و پایان مدل اندازه

کند که بارهای عاملی باید اول بیان میشرط بررسی نمود. پیش
کند که شرط دوم بیان میازنظر آماری معنادار باشند و پیش

باشند تا سؤاالت  0/4تر از بارهای عاملی باید  حداقل بزرگ
  از مدل پژوهش حذف نشود و روایی سازه مختل نگردد.

گانه های هفتگیری همۀ مؤلفهبا توجه به معادالت اندازه 
شان خارج از بازه  tvalueتانه کلیه سؤاالت مقدار خوشبخ

 %11قرار دارد؛ بنابراین، در سطح اطمینان  16/1و  -16/1
کلیۀ بارهای عاملی برای تمامی هفت متغیر پژوهش معنادار 

نیز مشاهده  6-2-2طور که در جدول هستند. از این رو، همان
 0/4از ها، عددی بیشتر شد؛ همۀ ضرایب بارهای عاملی مؤلفه

تأیید  6-2-2به دست آمده؛ درنتیجه نتایج حاصل شده در جدول 
شود. پس، شرط اول روایی همگرا وجود دارد. اما در مورد می

شرط دوم روایی همگرا تمامی ضرایب بارهای عاملی تمامی 
باشد؛ بنابراین، شرط دوم می4/4هفت متغیر پژوهش باالی عدد 

های یک از سؤاالت مؤلفهروایی همگرا نیز وجوددارد و هیچ
شود. از طرفی هر سؤال گانه از مدل پژوهش حذف نمیهفت

گیری متغیر متناظرش سهمی دارد و به زبان آماری در اندازه
کند این سهم توسط شاخص سهمی از واریانس آن را تبیین می

R2 بنابراین، روایی و پایایی پرسشنامۀ شود. مشخص می

واگرا، آلفای همگرا، روایی یپژوهش با استفاده از روای
است. محاسبه این موارد، ترکیبی تأیید شده کرونباخ و پایایی 

بیانگر هماهنگی درونی قابل قبول سؤاالت پرسشنامه و تأیید 

های پایایی در آن است. برای بررسی کنندۀ دارا بودن ویژگی
به روش  1روایی سازه پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی

 یل هفت مؤلفۀ اصلی استفاده شده است.تحل

 

فرهنگ سازمان   پایایی و روایی سازه 6.2.3
 یادگیرنده 

ترتیب به ،برای هر سازه، هاو پایایی سازه روایی سنجش جهت
3 مرکب پایایی و 2دهشدو شاخص میانگین واریانس استخراج

  AVE روایی از شاخصارزیابی  برای د.گردمحاسبه می

نیز  همگرا رواییهمچنین، این شاخص، و  گرددستفاده میا
تناسب  به باال را برای  5/4شود. پژوهشگران میزان  تلقی می

 ,Fornell & Larckerاند )، در نظر گرفتهاین شاخص

1981 .) 

 برای تعیین ،ترکیبی کرونباخ و پایایی لفایآپژوهش در این 
  .است مورداستفاده قرار گرفته هاپایایی سازه

ها برای سازه CR مقداراست که  قبول پایایی قابلهنگامی 

و هرچه این مقدار برای یک سازه نشان دهد  7/4تر از بزرگ
ورتی درص تر باشد، پایایی آن سازه بیشتر است.به یک نزدیک

را  یکسانی ویژگیکه  یهایآزمون هایرهنم میان همبستگیکه 
اعتبارهمگرا شامل پرسشنامه گاه  آنباال باشد، ند سنجمی

-مالحظه می 6-2-3طور که در جدول شود. همانمحسوب می

به دست  7/4تر از شود آلفای کرونباخ تمامی هفت بُعد بزرگ
 . آمده است

 

 فرهنگ سازمان یادگیرنده پایایی و روایی سازۀ 6-2-3 جدول

 MSV ASV میانگین واریانس استخراج شده ترکیبیپایایی آلفای کرونباخ ابعاد

 547/4 515/4 617/4 ۴21/4 773/4 یادگیری مداوم

 425/4 430/4 513/4 ۴43/4 7۴۴/4 وگوتحقیق و گفت

                                                      
1. Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
2. Average Variance Extracted (AVE) 

3. Composite Reliability (CR) 
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 261/4 075/4 550/4 7۴۴/4 765/4 یادگیری تیمی

 075/4 560/4 522/4 766/4 ۴2۴/4 شدهسیستم تعبیه

 331/4 065/4 616/4 ۴2۴/4 777/4 توانمندسازی

 517/4 515/4 504/4 771/4 ۴21/4 ارتباط سازمان با محیط

 050/4 520/4 665/4 ۴56/4 ۴3/4 رهبری استراتژیک

  117/4 کل

 یادگیرنده  فرهنگ سازمان ۀسازواگرا روایی  6.2.4
ت از آن اس یحاک یریگمدل اندازه کیقبول قابل یواگرا ییروا
 داشتهخود  یهابا شاخص یشتریسازه در مدل تعامل ب کیکه 

واگرا این پژوهش در جدول  . روایی گرید یهاتا با سازه باشد
 آمده است. 4-2-5

 

 

 1واگرا سازۀ فرهنگ سازمان یادگیرنده: روش فورنل و الرکرروایی 6-2-4ل جدو

 7 6 5 4 3 2 1 ابعـاد

       7۴5/4 یادگیری مداوم

      774/4 1۴3/4 گو و تحقیق و گفت

     744/4 115/4 131/4 یادگیری تیمی

    722/4 1۴1/4 174/4 511/4 شدهسیستم تعبیه

   7۴1/4 5۴2/4 412/4 111/4 557/4 توانمند سازی

  731/4 552/4 114/4 11۴/4 1۴4/4 545/4 ارتباط سازمان با محیط

 ۴11/4 141/4 541/4 244/4 131/4 174/4 111/4 رهبری استراتژیک

 

 برازش مدل سازۀ فرهنگ سازمان یادگیرنده  6.2.5
های شده در نمونۀ پژوهش که با توجه به دادهمدل مشاهده

است؛ باید با مدل آمده دست شده از عملیات میدانی بهآوریجمع
 د. باش تطابق و مشابهت داشتهمورد انتظار در جامعۀ واقعی 

 

 گیریهای برازش مدل اندازهشاخص 6-2-5جدول 

 آمده دست مقدار به حد نصاب نوع شاخص برازش های برازششاخص

RMSEA 401/4 4۴/4تر از کوچک های مقتصدشاخص 

PNFI 701/4 5/4تر از بزرگ های مقتصدشاخص 

GFI 125/4 ۴/4تر از بزرگ های مطلقشاخص 

AGFI ۴17/4 ۴/4تر از بزرگ های مطلقشاخص 

NFI 127/4 1/4تر از بزرگ ایهای مقایسهشاخص 

CFI 162/4 1/4تر از بزرگ ایهای مقایسهشاخص 

RFI 14۴/4 1/4تر از بزرگ ایهای مقایسهشاخص 

IFI 163/4 1/4تر از بزرگ ایهای مقایسهشاخص 

 

 

برازش مدل مفهومی تحقیق، با استفاده  5-2-1ل جدوبا توجه 
ای، تأیید شده صد، مطلق و مقایسهتهای مقشاخصاز انواع 

رو، در این پژوهش، سعی شده است، اهمیت توجه است. از این

                                                      
1. Fornell & Larcker 

سازی مثبت به فرهنگ یادگیری، هنجارهای اساسی فرهنگ
 های مناسبو شیوهسازی فرهنگ مدرسه مدارس، بهینه

سازی فرهنگ سازمان یادگیری با استفاده از دستیابی به پیاده
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یک الگوی مطلوب و تأیید شده برای پیشرفت مدارس ابتدایی 
 سازی هفتگردد که همانا تحقق این هدف با کمک عملیروشن 

تدایی اب در مدارس (1117واتکینز و مارسیک )بُعدی مدل 
 پذیر است. امکان

 

 یافته های تحلیلی  6.3
های پژوهش، با استفاده از آزمون در بخش دوم یافته

ای به رد و تأیید نمونهپارامتریکی همانند آزمون تی تک 
 ها خواهیم پرداخت. فرضیه

های ای و بررسی فرضیهنمونهآزمون تی تک 6.3.1
 پژوهش
آزمون با استفاده از های پژوهش، یافتهدر بخش دوم 

ای به رد و تأیید فرضیهنمونهپارامتریکی همانند آزمون تی تک 
ای یک آزمون فرضیۀ تک نمونه t ها خواهیم پرداخت. آزمون

آماری است که برای تعیین این که آیا میانگین جامعه ناشناخته 
در این آزمون  t ۀآمار با یک مقدار خاص متفاوت است یا خیر.

بوده و به کمک رابطه زیر محاسبه  n-1دارای درجه آزادی 

 شود.می

𝒕 =
�̅� − 𝝁𝟎

𝑺�̅�
 

بوده  �̅�خطای معیار  S�̅�میانگین نمونه،  �̅�در این رابطه 

S�̅�ت صورکه به =
S

√n
 شود. محاسبه می 

 

فرهنگ  برایرا تک نمونه  tنتایج آزمون  6-3-1ل جدو 
 tدر آزمون  دهد.ینشان مهمۀ هفت بُعد در  یادگیرندهسازمان 

 یره متغنمر یانگینم یینن باال و پاینا، اگر فاصله اطمنمونهتک 
ز ا یشترمداوم ب یادگیریدر بُعد  یادگیرندهفرهنگ سازمان 

است که شاخص فرهنگ سازمان  یمعن ینباشد، به ا 44/3
 چرا که قرار دارد یمطلوب یتدر وضع آن ابعاددر  یادگیرنده

ر مورد نظر گر وضعیت مطلوب متغینشاناز سه  یشب یانگینم
 باشد. می

{
𝑯𝟎: 𝝁 = 𝟑. 𝟎𝟎                    

 𝑯𝟏:   𝝁 ≠ 𝟑. 𝟎𝟎         

  گانۀ مدل مفهومی تحقیقآزمون میانگین فرهنگ سازمان یادگیرنده در ابعاد هفت 1-3-6جدول 

 Test Value = 0 

 متغیر فرهنگ سازمان یادگیرنده
 ابعاد در

 tآمارۀ 
 درجۀ
ح آزادی

ط
س

ی 
ار

اد
عن

م
 

 نتیجه میانگین

 درصد 55سطح اطمینان 

 حد باال حد پایین

 0176/3 2۴40/3 تأیید 30۴17/3 444/4 040 111/15 یادگیری مداوم

 36۴4/3 2417/3 تأیید 2۴۴۴1/3 444/4 444 612/۴1 وگوتحقیق و گفت

 251۴/3 4۴57/3 تأیید 16۴72/3 444/4 040 424/75 یادگیری تیمی

 1722/3 4446/3 تأیید 4۴602/3 444/4 040 74۴/74 شدهسیستم تعبیه

 4017/3 ۴663/2 رد 15۴42/2 444/4 040 034/63 توانمندسازی

 1654/3 1765/2 تأیید 4747۴/3 444/4 040 464/60 ارتباط سیستم با محیط

 5424/3 3161/3 تأیید 04145/3 444/4 040 133/72 رهبری استراتژیک

 

 

 یریگجهینتبحث و  7
منظور ارتقای کیفیت فرهنگ یادگیری، پژوهش حاضر به

دارس م فعلی حل مشکالتافزایش اثربخشی یادگیری و همچنین 
ی مدارس ابتدایی شهر سنجش ادراک منابع انسان؛ به کشور

بر  رندهیادگیاز ابعاد فرهنگ سازمان ( 1و  3)نواحی  اصفهان
 است.پرداخته  (1117واتکینز و مارسیک )اساس دیدگاه 

 مدارس ابتداییدر  رندهیادگیمدارس به سازمان  لیتبدروند 
ای بارز و نیز بخش توان نمونهمنتخب شهر اصفهان، را می

 انیجرنوع  کعنوان یکوچکی از جامعۀ آموزشی ایران، به
دانست. چالشی که ممکن است برای  زیرانگبچالش کامالً 

درپی اعضای مرتبط های پیپذیرفتن تغییرات الزم با مقاومت
 یهاتفاوتو  هاتیمحدود رغمیعلبا مدرسه همگام باشد. 

محدود  یریگنمونههمچنین و خاص در هر مدرسه  یفرهنگ
ه ک مهم هستندپژوهش حاضر از این جهت  نتایج ،ییایجغراف
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طمحیو  یادگیرنده را در ادبیات فرهنگ سازمانشکاف مهمی 
 برای تحقق یافتن این امر، مدارساست. های آموزشی پُر کرده 

و تعهد گسترده  توجه، تغییر ذهنیتبه یک اصالح فرهنگی قابل
 ,Harris & Jones)به خوداندیشی و ارزیابی نیاز دارند 

2018.) 

توان مفهوم می (2421) 1زبوالت و کورکمااز نظر 
منظور یک دیدگاه یادگیرنده را به عنوان سازمانمدارس به

تواند مسیر مدارس آینده را در منطقی در نظر گرفت که می
تسلیمی و در این راستا،  مدرن هدایت کند.شرایط پُست

های متفاوت روشبررسی بیان کردند که  (2424) 2همکاران
 بلکه مدیران ،استمفید تنها در شناخت فرهنگ مدرسه نه

 شناختفرهنگ مدرسه و  هایدرک دشواریآموزشی را به 
سازد تا در این موارد میآگاه  آموزشی سیستم منفیو  مثبتنقاط 

 استفاده شود.سازی استقبال و های اصالح و بهینهحلراهاز 

های حاصل از یافته در ادامه، به بررسی تشابه و تفاوت
های داخل و خارج های پژوهش در مقایسه با پژوهشفرضیه

 پردازیم. از ایران می

 یادگیری بُعد در یادگیرنده سازمان فرضیه اول: فرهنگ
 مدیران، دیدگاه از اصفهان شهر ابتدایی مدارس در مداوم

 است.  حد متوسط از باالتر معاونان و معلمان

با توجه به این که فرضیه اول پژوهش برگرفته از بُعد اول 
در مدل مفهومی است؛ همچنین، در زیرمجموعه فرضیه 
یادگیری مداوم، سه شاخص وجود دارد که در سؤاالت 
پرسشنامه نیز توسط منابع انسانی مدارس ابتدایی منتخب شهر 

 اصفهان مورد سنجش قرار گرفت. 

کمک »نتایج بررسی شاخص اول این فرضیه با عنوان 
نشان داد که چون اختالف « افراد به یکدیگر برای یادگیری

با فاصله اطمینان  61۴/3به میزان میانگین حد باال و حد پایین 
طور معناداری که به حاصل شد t 434/77ه با آمارو  15/4

(444/4>P ) نابراین، ب ؛است ترباال 44/3از نمره استاندارد

« مطلوب» یادگیری مداوموضعیت شاخص اول فرضیه 
در مدارس  خوشبختانه، شود. به عبارت دیگرارزیابی می

برای یادگیری بهتر، افراد سعی منتخب شهر اصفهان، ابتدایی 
دارند تا حد ممکن به یکدیگر کمک کنند که این امر در تقویت 

 تواند باشد.یادگیری فردی خودشان نیز مؤثر می

ت فرص»نتایج بررسی شاخص دوم این فرضیه با عنوان 
نیز نشان داد که چون اختالف « دادن به افراد برای یادگیری
با فاصله اطمینان  ۴17/3 به میزانمیانگین حد باال و حد پایین 

طور معناداری که به حاصل شد t 523/۴6با آماره و  15/4
(444/4>P ) بنابراین،  ؛است ترباال 44/3از نمره استاندارد

« مطلوب» یادگیری مداوموضعیت شاخص دوم فرضیه 
در مدارس  خوشبختانه، شود. به عبارت دیگرارزیابی می

                                                      
1. Bolat & Korkmaz 
2. Taslimi et al 
3. Kazeroon 
4. Abili et al 
5. Eghbali Barmachi 
6. Seifi et al 

 ،ارتقای سطح یادگیری افراد برایمنتخب شهر اصفهان ابتدایی 
 گردد. ها ارائه میجبران کاستی ی مجدد جهتفرصت

ت افدری»نتایج بررسی شاخص سوم این فرضیه با عنوان 
نیز نشان داد که چون اختالف « پاداش به افراد در قبال یادگیری

با فاصله اطمینان  534/2به میزان میانگین حد باال و حد پایین 
طور معناداری که به حاصل شد t 6۴5/00با آماره و  15/4

(444/4>P ) به عبارت  ؛است ترپایین 44/3از نمره استاندارد

ه افراد ب منتخب شهر اصفهانایی در مدارس ابتدمتأسفانه ، دیگر
های فراگرفته، پاداش مناسب و در قبال بازدهی آموزش

گردد تا در راستای یادگیرنده شدن بخشی اعطا نمیرضایت
مدارس ابتدایی، اعضای مدرسه تالش کنند و انگیزه بیشتری 

 ی مداومیادگیربنابراین، وضعیت شاخص سوم فرضیه بگیرند. 
  شود.ارزیابی می« نامطلوب»

-3-5جدول  در یاتک نمونه t لیحاصل از تحلهای یافته

 نمره فرهنگ سازمانمیانگین کلی  نکته است که نیا گرانیب 1
 30۴/3در گروه نمونه  یادگیری مداومبُعد  مرتبط با یادگیرنده
از  (P<444/4طور معناداری )بود که به t 111/15با آماره 

 میزانبا توجه به  در نتیجه؛ است باالتر 44/3دارد نمره استان
 ر بُعدد یادگیرندهمیانگین فرهنگ سازمان کلی نمره باال بودن 

حاصل شده  44/3که باالتر از نمره استاندارد  یادگیری مداوم
پژوهش اول قبولی قرار دارد؛ فرضیۀ است و در وضعیت قابل

 گیرد.مورد تأیید قرار می

 های پژوهشگرانیاز فرضیۀ اول با یافتههای حاصل یافته
 ،(2414) 0و همکاران ابیلی ،(2414) 3کازرون همچون

لطفی  ،(2421) 6سیفی و همکاران ،(2424) 5اقبالی برمچی
شریفی، (2441سونگ و همکاران ) ،(2421) 7و همکاران

رشید و شهید ، (2424) 1گوال و همکاران، (2411) ۴راد
مطابقت دارد. از  (2422) 14ی و همکارانانیستیلو  (2421)

، (2414کازرون )دیگر، نتایج فرضیۀ اول، با تحقیقات سوی 
کامالً  (2424) 12پور و همکاراننجفو ( 241۴) 11بکرانی

ناهمسو بود. به عبارت دیگر، تأیید فرضیۀ اول بیانگر این نکته 
 ،شهر اصفهان ییمداوم در مدارس ابتدا یریادگیبُعد است: به 

 میزان قابل قبولی، توجه شده است.

 و تحقیق بُعد در یادگیرنده سازمان فرضیه دوم: فرهنگ
مدیران  دیدگاه از اصفهان شهر ابتدایی مدارس در و گو گفت

 است.  حد متوسط از باالتر معاونان و معلمان

با توجه به این که فرضیه دوم پژوهش برگرفته از بُعد دوم 
در مدل مفهومی است؛ همچنین، در زیرمجموعه فرضیه تحقیق 
و گفت و گو، سه شاخص وجود دارد که در سؤاالت پرسشنامه 

ان هنیز توسط منابع انسانی مدارس ابتدایی منتخب شهر اصف
 مورد سنجش قرار گرفت. 

7. Lotfi et al 
8. Sharifirad 
9. Goula et al 
10. Listiani et al 
11. Bekrani 
12. Najafpour et al 
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ارائه »نتایج بررسی شاخص اول این فرضیه با عنوان 
نشان داد که چون « بازخورد آشکار و دقیق افراد به یکدیگر

با فاصله  244/3 به میزاناختالف میانگین حد باال و حد پایین 
طور که به حاصل شد t 031/64با آماره و  15/4اطمینان 

 ؛است ترباال 44/3از نمره استاندارد ( P<444/4معناداری )

بنابراین، وضعیت شاخص اول فرضیه تحقیق و گفت و گو 
در  خوشبختانه، شود. به عبارت دیگرارزیابی می« مطلوب»

منتخب شهر اصفهان، افراد به یکدیگر گزارش مدارس ابتدایی 
ها دهند. آنعملکرد انجام شده و بازخورد آشکاری ارائه می

ها و تجارب خود که همراه تا همدیگر را از روشسعی دارند 
پذیر آگاه سازند تا مجدداً تکرار آمیز و یا شکستبا امور موفقیت

 نشود.  

 پرسش»نتایج بررسی شاخص دوم این فرضیه با عنوان 
نیز نشان داد که چون « نظر دیگران هنگام ابراز عقاید افراد
با فاصله  3۴4/3 انبه میزاختالف میانگین حد باال و حد پایین 

طور که به حاصل شد t 473/6۴با آماره و  15/4اطمینان 
 ؛است باالتر 44/3از نمره استاندارد ( P<444/4معناداری )

 تحقیق و گفت و گوبنابراین، وضعیت شاخص دوم فرضیه 
در  خوشبختانه، شود. به عبارت دیگرارزیابی می« مطلوب»

هنگام ابراز عقاید فراد منتخب شهر اصفهان، امدارس ابتدایی 
آمیز به سؤاالتی که برای رفع ابهام از خود، به طور مسالمت

دهند. میارائه جامعی شود؛ پاسخ جانب دیگران پرسیده می
اعضای مدرسه با مشورت و پرسش از دیگران، سعی دارند تا 
امور خود را بهتر انجام دهند؛ به این وسیله، نقاط قوت و ضعف 

تر متوجه شده انداز دیگران سریعروش مدنظر خود را با چشم 
 نمایند.  و برای اصالح آن اقدام می

نتایج بررسی شاخص سوم این فرضیه با عنوان  
د نیز نشان دا« زمان برای اعتمادسازی به یکدیگراختصاص »

 2۴6/3به میزان که چون اختالف میانگین حد باال و حد پایین 
که  حاصل شد t 754/65با آماره و  15/4با فاصله اطمینان 

 باالتر 44/3از نمره استاندارد ( P<444/4طور معناداری )به

ت و تحقیق و گفبنابراین، وضعیت شاخص سوم فرضیه  ؛است
 خوشبختانه، شود. به عبارت دیگرارزیابی می« مطلوب» گو

منتخب شهر اصفهان، با تبادل نظر، در مدارس ابتدایی 
ی را برای جلب اعتماد دیگران اختصاص های مختلففرصت

 دهند. می

-3-5جدول  در یاتک نمونه t لیحاصل از تحلهای یافته

 نمره فرهنگ سازمانمیانگین کلی  نکته است که نیا گرانیب 1
نه در گروه نمو تحقیق و گفت و گوبُعد  مرتبط با یادگیرنده

طور معناداری بود که به t 621/۴1با آماره  2۴۴/3
(444/4>P)  با در نتیجه؛ است باالتر 44/3از نمره استاندارد 

میانگین فرهنگ سازمان کلی نمره میزان باال بودن توجه به 
اندارد که باالتر از نمره است گفت و گو تحقیق و در بُعد یادگیرنده

قبولی قرار دارد؛ حاصل شده است و در وضعیت قابل 44/3
 گیرد. فرضیۀ دوم پژوهش مورد تأیید قرار می

های پژوهشگرانی های حاصل از فرضیۀ دوم با یافتهیافته
 ،(2424اقبالی برمچی ) ،(2410ابیلی و همکاران )چون هم

، (2421سیفی و همکاران ) ،(2421لطفی و همکاران )
ی و انیستیل و (2424گوال و همکاران ) ،(2411راد )شریفی

های حاصل از فرضیۀ مطابقت دارد. یافته (2422همکاران )
پور نجفو  (241۴بِکرانی ) ،(2414کازرون ) دوم، تحقیقات
 رندهیادگیعد سازمان بُ  نیا همسو نبود. (2424) و همکاران

است که به اعضا اجازه  یریادگیفرهنگ  کیمربوط به وجود 
 Al-Qatamin) دهد تا به صورت باز ارتباط برقرار کنندیم

& Batayneh, 2015 .) به عبارت دیگر، تأیید فرضیۀ دوم

در مدارس  و گو گفت و تحقیقبُعد بیانگر این نکته است: به 
 ، میزان قابل قبولی، توجه شده است. شهر اصفهان ییابتدا

 یادگیری بُعد در یادگیرنده سازمان فرضیه سوم: فرهنگ
 مانمعل مدیران، دیدگاه از اصفهان شهر ابتدایی مدارس در تیمی

 است. حد متوسط از باالتر معاونان و

با توجه به این که فرضیه سوم پژوهش برگرفته از بُعد 
سوم در مدل مفهومی است؛ همچنین، در زیرمجموعه فرضیه 

سؤاالت ، سه شاخص وجود دارد که در یادگیری تیمی
پرسشنامه نیز توسط منابع انسانی مدارس ابتدایی منتخب شهر 

 اصفهان مورد سنجش قرار گرفت. 

ن داشت»ضیه با عنوان نتایج بررسی شاخص اول این فر
نشان داد که چون « ها برای تعدیل اهداف خودآزادی گروه

با فاصله  411/3به میزان اختالف میانگین حد باال و حد پایین 
طور که به حاصل شد t 327/5۴با آماره و  15/4اطمینان 

 ؛است ترباال 44/3از نمره استاندارد ( P<444/4معناداری )

اول فرضیه یادگیری تیمی  بنابراین، وضعیت شاخص
در  خوشبختانه، . به عبارت دیگرشودارزیابی می« مطلوب»

هایی که افراد منتخب شهر اصفهان، گروهمدارس ابتدایی 
مدرسه در آن عضو هستند؛ برای تطبیق اهداف خود در گروه، 

های دارای آزادی بیان هستند؛ تا راهکارهای مناسب و ایده
 مدنظر خود را برای حل مشکالت تیم، بتوانند مطرح کنند.  

ری بازنگ»نتایج بررسی شاخص دوم این فرضیه با عنوان 
نیز نشان داد که چون « نظرات تیم با اطالعات گردآوری شده

با فاصله  001/3 به میزاناختالف میانگین حد باال و حد پایین 
طور که به شد حاصل t 1۴۴/73با آماره و  15/4اطمینان 

 ؛است ترباال 44/3از نمره استاندارد ( P<444/4معناداری )
بنابراین، وضعیت شاخص دوم فرضیه یادگیری تیمی 

در  خوشبختانه، شود. به عبارت دیگرارزیابی می« مطلوب»
آوری منتخب شهر اصفهان، با اطالعات جمعمدارس ابتدایی 

نهایی رسید. تیجه توان به نشده در گروه، به طور مطلوبی می
عدم انجام روش  صورت امات به موقع درهمچنین، با اقد

 گیرد. تجدیدنظر در گروه صورت میمشورت و  ،نادرست

نان اطمی»نتایج بررسی شاخص سوم این فرضیه با عنوان 
نیز نشان داد که « هاها از عملکرد سازمان بر حسب توصیهتیم

با  172/2به میزان چون اختالف میانگین حد باال و حد پایین 
که  حاصل شد t 663/55با آماره و  15/4فاصله اطمینان 

-پایین 44/3از نمره استاندارد ( P<444/4طور معناداری )به

بنابراین، وضعیت شاخص سوم فرضیه یادگیری تیمی  ؛است تر
، در مدارس به عبارت دیگر د.شوارزیابی می« نامطلوب»

منتخب شهر اصفهان، متأسفانه با وجود پیشنهادات ابتدایی 
های ها نسبت به اجرای روشمطرح شده به مدرسه، گروه

پیشنهادی خود، از اطمینان کافی برخوردار نیستند. چرا که 
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 منابع انسانی مدارس ابتدایی شهر اصفهان از ابعاد فرهنگ سازمان یادگیرندهسنجش ادراک . زاده، میرعلی سیدنقویمریم رحیمی، وجه هللا قربانی

آید که اموری خالف ای پیش میگاهی شرایطی غیرمنتظره
 شود.   اجرا میها در مدرسه توصیه گروه

 گرانیب 1-3-5 در یاتک نمونه t لیحاصل از تحلهای یافته

 یرندهیادگنمره فرهنگ سازمان میانگین کلی  نکته است که نیا
 tه با آمار 16۴/3 در گروه نمونه یادگیری تیمیبُعد  مرتبط با

از نمره  (P<444/4طور معناداری )بود که به 424/71

میزان باال با توجه به  در نتیجه؛ است باالتر 44/3استاندارد 
 در بُعد یادگیرندهمیانگین فرهنگ سازمان کلی نمره بودن 

حاصل شده  44/3یادگیری تیمی که باالتر از نمره استاندارد 
قبولی قرار دارد؛ فرضیۀ سوم پژوهش است و در وضعیت قابل

 گیرد. مورد تأیید قرار می

های پژوهشگرانی یافتههای حاصل از فرضیۀ سوم با یافته
 ،(2424) برمچی اقبالی ،(2410) همکاران و ابیلیچون هم

 ،(2421) همکاران و سیفی ،(2421) همکاران و لطفی
گوال و  ،(2411راد )شریفی، (2441سونگ و همکاران )

ی و انیستیلو  (2424) 1برادیا و بالندول، (2424همکاران )
مطابقت دارد. از سوی دیگر، نتایج فرضیۀ  (2422همکاران )
 همکاران و پورنجف ،(2414) کازرون تحقیقاتسوم، با 

به عبارت دیگر، تأیید فرضیۀ سوم بیانگر  .نبود همسو (2424)
هر ش ییابتدادر مدارس  تیمی یادگیریبُعد این نکته است: به 

 ، میزان قابل قبولی، توجه شده است.اصفهان

 مسیست بُعد در یادگیرنده سازمان فرضیه چهارم: فرهنگ
 مدیران، دیدگاه از اصفهان شهر ابتدایی مدارس در شدهتعبیه

 است.  حد متوسط از باالتر معاونان معلمان و

با توجه به این که فرضیه چهارم پژوهش برگرفته از بُعد 
چهارم در مدل مفهومی است؛ همچنین، در زیرمجموعه فرضیه 
سیستم تعبیه شده، سه شاخص وجود دارد که در سؤاالت 
پرسشنامه نیز توسط منابع انسانی مدارس ابتدایی منتخب شهر 

 اصفهان مورد سنجش قرار گرفت. 

 طراحی»این فرضیه با عنوان  نتایج بررسی شاخص اول
نشان داد که چون « هایی برای سنجش عملکرد سازمانسیستم

با فاصله  13۴/2 به میزاناختالف میانگین حد باال و حد پایین 
طور که به حاصل شد t 313/50با آماره و  15/4اطمینان 

 ؛است ترپایین 44/3از نمره استاندارد ( P<444/4معناداری )

 سیستم تعبیه شدهعیت شاخص اول فرضیه بنابراین، وض
جهت  ایمانهشود. شایسته است تا ساارزیابی می« نامطلوب»

مدیران، معاونان )نه فقط و بازخورد سنجش عملکرد مدیریتی 
ارزیابی سایت مناسبی برای همچنین معلمان( طراحی شود. 

میزان سطح خروجی از یادگیری هر یک از مدارس تعبیه شود 
عمومی قرار گیرد تا مردم از نحوۀ عملکرد  و در انظار

سپارند؛ ای که در آن فرزند خود را برای آموزش میمدرسه
مطلع شوند. زیرا این اقدام باعث تالش مضاعف برای رشد 

 گذشته خواهد شد. های ماهبیشتر نسبت به 

قابل »نتایج بررسی شاخص دوم این فرضیه با عنوان 
یز ن« ای همه کارکنان سازماندسترس بودن دانش فراگرفته بر

 زانبه مینشان داد که چون اختالف میانگین حد باال و حد پایین 

                                                      
1.  Bradea & Blândul 

حاصل  t 070/51با آماره و  15/4با فاصله اطمینان  1۴4/3
 44/3از نمره استاندارد ( P<444/4طور معناداری )که به شد

م سیستبنابراین، وضعیت شاخص دوم فرضیه  ؛است ترباال
، در شود. به عبارت دیگرارزیابی می« مطلوب» تعبیه شده

منتخب شهر اصفهان، خوشبختانه با توجه به مدارس ابتدایی 
های اجتماعی مختلف از جمله شبکه شاد همه عضویت در گروه

 دانش فراگرفته دسترسی دارند. کارکنان مدرسه به 

ش سنج»نتایج بررسی شاخص سوم این فرضیه با عنوان 
نیز نشان داد که چون « کارکنان در سازمان هاینتایج آموزش

با فاصله  104/3 به میزاناختالف میانگین حد باال و حد پایین 
طور که به حاصل شد t 660/5۴با آماره و  15/4اطمینان 

 ؛است ترباال 44/3از نمره استاندارد ( P<444/4معناداری )

 سیستم تعبیه شدهبنابراین، وضعیت شاخص سوم فرضیه 
در  خوشبختانه، به عبارت دیگر شود.ارزیابی می« بمطلو»

منتخب شهر اصفهان، نتایج زمان و حتی منابعی مدارس ابتدایی 
 اند. دادهرا که صرف آموزش شده، مورد محاسبه قرار 

-3-5جدول  در یاتک نمونه t لیحاصل از تحلهای یافته

 نمره فرهنگ سازمانمیانگین کلی  نکته است که نیا گرانیب 1
 4۴6/3 هدر گروه نمون سیستم تعبیه شدهبُعد  مرتبط با یادگیرنده

از  (P<444/4طور معناداری )بود که به t 74۴/74ه با آمار

 میزانبا توجه به  در نتیجه؛ است باالتر 44/3نمره استاندارد 
 ر بُعدد یادگیرندهمیانگین فرهنگ سازمان کلی نمره باال بودن 
حاصل شده  44/3که باالتر از نمره استاندارد  بیه شدهسیستم تع

قبولی قرار دارد؛ فرضیۀ چهارم است و در وضعیت قابل
 گیرد. پژوهش مورد تأیید قرار می

های های حاصل از فرضیۀ چهارم با یافتهیافته
 اقبالی برمچی ،(241۴) بِکرانی همچونپژوهشگرانی 

 همکاران و سیفی ،(2421) همکاران و لطفی ،(2424)
 ،(2411راد )شریفی ،(2441سونگ و همکاران ) ،(2421)

 (2424گوال و همکاران )و  (2422) 2و همکاران یاالتاو
دیگر، نتایج فرضیۀ چهارم، با تحقیقات مطابقت دارد. از سوی 

همسو نبود.  (2424و همکاران )پور نجف، (2414کازرون )
به عبارت دیگر، تأیید فرضیۀ چهارم بیانگر این نکته است: به 

، میزان شهر اصفهان ییدر مدارس ابتدا شدهتعبیه سیستمبُعد 
 قابل قبولی، توجه شده است.

 بُعد در یادگیرنده سازمان فرضیه پنجم: فرهنگ
 دیدگاه از اصفهان شهر ابتدایی مدارس در توانمندسازی

 است.  حد متوسط از باالتر معاونان و معلمان مدیران،

با توجه به این که فرضیه پنجم پژوهش برگرفته از بُعد  
پنجم در مدل مفهومی است؛ همچنین، در زیرمجموعه فرضیه 
توانمندسازی، سه شاخص وجود دارد که در سؤاالت پرسشنامه 
نیز توسط منابع انسانی مدارس ابتدایی منتخب شهر اصفهان 

 مورد سنجش قرار گرفت. 

ایی شناس»رضیه با عنوان نتایج بررسی شاخص اول این ف
نشان داد که چون اختالف « کارکنان خالق و نوآور در سازمان

با فاصله اطمینان  201/3 به میزانمیانگین حد باال و حد پایین 

2. Alatawi et al 
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 سنجش ادراک منابع انسانی مدارس ابتدایی شهر اصفهان از ابعاد فرهنگ سازمان یادگیرنده. سیدنقوی میرعلی زاده،قربانی هللا وجه رحیمی، مریم

طور معناداری که به حاصل شد t 651/55با آماره و  15/4
(444/4>P ) بنابراین،  ؛است ترباال 44/3از نمره استاندارد

ی ارزیاب« مطلوب»اول فرضیه توانمندسازی وضعیت شاخص 
تخب مندر مدارس ابتدایی  خوشبختانه، شود. به عبارت دیگرمی

شهر اصفهان، منابع انسانی خالق، نوآور با توجه به میزان 
کیفیت تولید محتواهای آموزشی، روش تدریس جذاب، روش 

ای کارآمد مورد شناسایی قرار گرفته کنترل و مدیریت مدرسه
از معرفی به اداره آموزش و پرورش اصفهان، به عنوان  و پس

 شود.  نمونه شناخته میکارمند 

ارائه »نتایج بررسی شاخص دوم این فرضیه با عنوان 
ان داد نیز نش« کنترل منابع و اختیار تام به کارکنان در سازمان

 ۴56/2 به میزانکه چون اختالف میانگین حد باال و حد پایین 
که  حاصل شد t 44۴/52با آماره و  15/4نان با فاصله اطمی

پایین 44/3از نمره استاندارد ( P<444/4طور معناداری )به
بنابراین، وضعیت شاخص دوم فرضیه توانمندسازی  ؛است تر
متأسفانه ، شود. به عبارت دیگرارزیابی می« نامطلوب»

منتخب شهر اصفهان، نسبت به منابع مورد نیاز مدارس ابتدایی 
 دهد.به انجام رساندن امور خود، اختیار تام ارائه نمی برای

ت حمای»نتایج بررسی شاخص سوم این فرضیه با عنوان 
نیز نشان « پذیری محاسبه شده کارکنان در سازماناز ریسک

 به میزانداد که چون اختالف میانگین حد باال و حد پایین 
اصل ح t 067/54با آماره و  15/4با فاصله اطمینان  767/2

 44/3از نمره استاندارد ( P<444/4طور معناداری )که به شد

 بنابراین، وضعیت شاخص سوم فرضیه توانمند ؛است ترپایین

ها منظور از از نظر آن شود.ارزیابی می« نامطلوب»سازی 
پذیری در راستای توانمندسازی، یعنی انجام امور  ریسک

ی زشیابی تحصیلمستقل مانند تغییر برنامۀ آموزشی، نحوۀ ار
به  باشد.دانش آموزان بدون دخالت مدیران و معاون آموزشی 

مدیران سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان ، عبارت دیگر
منتخب شهر اصفهان، از مدارس ابتدایی و به تبع آن مدیران 
اند، حمایت ای انجام نموده های حسابگرانهکارکنانی که ریسک

 گیرد.مطلوبی صورت نمی

-3-5جدول در یا تک نمونه t لیحاصل از تحلهای  یافته

 نمره فرهنگ سازمانمیانگین کلی  نکته است که نیا گرانیب 1
با  15۴/2در گروه نمونه  توانمندسازیبُعد  مرتبط با یادگیرنده

از  (P<444/4طور معناداری ) بود که به t 034/63آماره 

 میزانبا توجه به  نتیجهدر ؛ است ترپایین 44/3نمره استاندارد 
 ر بُعدد یادگیرندهمیانگین فرهنگ سازمان کلی نمره پایین بودن 

حاصل شده  44/3که کمتر از نمره استاندارد  توانمندسازی
قبولی قرار ندارد؛ فرضیۀ پنجم  است و در وضعیت قابل

 گیرد. پژوهش مورد تأیید قرار نمی

ت که نظام آموزش و پرورش اذعان داش (2424) 1حمودی
هایی است. عدم تفویض اختیار الزم به ایران دارای کاستی

های خود در مدیریت ها و عقیدهمعلمان برای اِعمال مهارت
کالس و برنامۀ درسی و عدم وجود روحیۀ الزم در معلمان 

ها و مقاومت انگیزگی آنمندی به خودارزشیابی، بیبرای عالقه

                                                      
1. Hammoudi 
2. Yusefpour 

ها به در راستای ارزشیابی از شغلشان باعث عدم تعهد آن
 گردد.اجرای مؤثر برنۀ درسی طبق سند تحول بنیادین می

احساس داشتن حق آزادی عمل، عبارت است از احساس 
کارمند از این که در اجرا و نظام بخشیدن به وظایف به کار 

(. Falahi kia, 2021خود از حق انتخاب برخوردار است )
تعهد  نیباظهار داشت که  (2421) 2پوریوسفسوی دیگر، از 

 یدار یو معن معلمان ارتباط مثبت یو توانمند ساز ینسازما
که  دشویمعلمان م یشغل یدلبستگو باعث  دیمشاهده گرد

در دسترسی منابع،  های مناسب، تسهیلمدیران با ایجاد موقعیت
دادن آزادی عمل، مدیریت کارآمد، افزایش انگیزه، توان 
خودکنترلی و خودمدیریتی و اعطای حقوق و پاداش برمبنای 
لیاقت و شایستگی، شرایط مطلوبی را فراهم آورند. در نتیجه 
منابع انسانی مدارس شغل خود را با ارزش تلقی نموده و نسبت 

برای انجام وظایف محوله اعتقاد به ظرفیت و توانمندی خود 
معتقدند که موارد ( 2417) 3محمدی و همکارانکنند. پیدا می

توانیم در زمینۀ هایی است که ما میترین درسزیر از مهم
توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی از کشورهای مورد 
مطالعه )ایران، انگلستان، آمریکا، استرالیا، آفریقای جنوبی و 

های آموزش ضمن خدمت نماییم: توسعۀ کانون ژاپن( کسب
های آموزشی، مدیران مدارس به منظور آگاهی از نوآوری

حاکم نمودن یک فرهنگ یادگیری در بین مدیران مدارس، 
اعطای آزادی عمل آموزش و پرورش به مدیران برای تصمیم
گیری به اقتضای شرایط موجود، تفویض اختیار به سایر 

یران مدارس به منظور ریسک کردن و کارکنان، تشویق مد
 احساس ارزشمندی مدیران از شغل خود. 

رسد که، پایین بودن امتیاز میانگین فرضیه نظر می به
وجود نقاط  دهندۀتوان نشانتوانمندسازی اعضای مدرسه را می

 وزش و پرورشآمهای مدیران اجرایی ادارهکه  دانست یضعف
-یژاسترات دیباو کارکنان مدارس ابتدایی منتخب شهراصفهان 

نمودند؛ لیکن می فراهم این بحرانبهبود  یبرا ی مناسبی راها
از سوی دیگر،  .انداز انجام چنین اصالحاتی کوتاهی نموده

مدیران مدارس ابتدایی منتخب شهر اصفهان نیز معتقد بودند که 
ه مدارس، قادر به فراهم به دلیل اختصاص ندادن بودجه کافی ب

سازی جهت بهینهباکیفیت بیشتر و نمودن امکانات آموزشی 
های مورد نیاز مدرسه را از والدین یادگیری نبوده؛ لذا هزینه

 نمایند. دانش آموز اخذ می

منتخب منابع انسانی مدارس ابتدایی رسد که به نظر می
ها احساس نارضایتی و تبعیض بین معلمویژه بهشهر اصفهان 

و بین خودشان با کارکنان نواحی دیگر معلمان  میانخودشان و 
منابع انسانی  .دارندی دولتی هاستادی و با کارکنان سایر دستگاه

( تمایل دارند 1و  3مدارس ابتدایی منتخب شهر اصفهان )ناحیه 
د؛ به علت الزم آن را ندارن تا خود را توانمند سازند اما انگیزه

این که قانون به درستی اِعمال نشده یا قانون هنگام اجرا تغییر 
کرده و منابع انسانی زمان اجرای عمل قانونی مدنظر خود 

اند؛ بنابراین، انگیزه و روحیه خود گمان کرده که فریب خورده

3. Mohammadi et al 
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پذیر )آزمون  را از دست داده و قادر به انجام کارهای ریسک
 و خطا( نخواهند بود.

نشان داد که بین  (2417) 1بهادرخان یانیکنتایج پژوهش 
ا د. از آن جرتبه بندی با انگیزش شغلی رابطه مثبت وجود دار

که شاهد برپایی تحصن در زمان توزیع پرسشنامه، مقابل اداره 
ه بایم؛ به بیانی دیگر، کل آموزش و پرورش شهر اصفهان بوده

-پایین بودن میزان درآمد و عدم تناسب با جمع کل هزینهعلت 

های الزم ماهانه، وضعیت ناراضی معیشتی، رسمی نشدن 
بندی؛ در آذر و معلمان غیررسمی و عدم تصویب الیحه رتبه

آوری )زمان توزیع پرسشنامه و جمع 1444ماه سال دی
دست به تحصن برای احقاق حق خود زدند.  هااطالعات( آن

ت مطرح شده از نظر منابع انسانی پژوهش به لحاظ مشکال
و معاونان بود که  معلمان، حقوق عادالنه مدیران، معیشتی

مطالبات داشتند و با اعتراض خود خواهان  احساس نابرابری
بهتر است که حقوق فرهنگیان با  .بودند زیادی ه شدۀانباشت

 و درحقوق اساتید دانشگاه کشورمان مقایسه شود. زیرا، هر د
رسد به نظر میکشند. آموزی زحمت میراستای پیشرفت علم

به مدارس شهر اصفهان منابع انسانی  مطالبۀ درخواستیکه 
بندی فرهنگیان همانند اساتید دانشگاه اجرای عادالنه طرح رتبه

)به صورت: آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، 
شایان ذکر است که همچنین  باشد.دانشیار معلم و استاد معلم( 

، تولید محتوا و میزان دانش معلم اهمیت ی علمیهاتنها پژوهش
شغلی در آموزش و پرورش هم  نداشته باشد بلکه میزان سوابق

مشغول به فعالیت در مدرسه هستند.  چندین ساللحاظ شود که 
با توجه به پایین بودن سطح درآمد فرهنگیان ایرانی در مقایسه 

فرهنگیان سایر کشورها، که سبب نارضایتی و ایجاد با حقوق 
مشکالت فراوانی در زندگی این قشر شده است؛ به نظر می 
رسد با اجرای صحیح رتبه بندی تا حدودی از مشکل آن ها 

 کاسته خواهد شد.

 رویکرد توانمندسازیبهبود  یمورد استفاده برا یراهبردها
شده و اشتباهات انجامتفویض اختیار عادالنه، استقبال از  :شامل
سرزنش فرد خاطی، قدردانی شایسته و تشویق درخور یک عدم

 یو آموزش یادار ،یمالهای به انگیزه توجهعضو فرهیخته، 
بندی و اجرای الیحۀ رتبهبرای شاهد بودن عملکرد بهتر، 

افزایش حقوق و مزایای کارکنان مدرسه برای افزایش انگیزه 
اختصاص دادن بودجۀ کافی برای در کار و تدریس بهتر، 

های توانمندسازی هدفمند کارکنان مدارس، ایجاد فرصت
ر د، مشارکت یکارکنان برا قیتشوپذیری، گوناگون مسئولیت

امور آموزشی  یبرامناسب  یاستراتژ نییو تع یریگمیتصم
 یعادات کار ریی، تغتوانمندسازی یآموزش کارکنان برا است.

ق و مافو یارتباط ستمیس تیتقو ،یقبل اتیبر اساس تجرب
طح البته س .است بازخورد سازنده به کارکنان ۀارائ ردستان،یز

-های آموزشی باال باشد تا امکانحمایت اجرایی باید در بخش

های آموزشی ارتقای مهارت کارکنان مدارس پذیر باشد. برنامه
 یریگمیشامل تصم گرید یاستراتژ کیباید کارآمد و مفید باشد. 

 یافبه منابع ک یدسترس شیافزا یاست که به معنا رمتمرکزیغ
 بنابراین. است دیجد یهادهیکشف ا یو اجازه دادن به زمان برا

 ی در فرهنگتوانمندساز زیادی برای ارتقای بُعد تالش

                                                      
1. Kiani Bahadur Khan 

وپرورش شهر آموزش 5و  3مورد نیاز نواحی  یادگیری
 درو همکاری متحدانۀ مسئوالن مدارس  اصفهان است. تالش

ر د عمیق تأملی و یادگیرنده شناخت، ارزیابی فرهنگ سازمان
های مفید و اخذ تصمیم حلمنظور تدوین راهپیرامون ابعاد آن، به

های اساسی مدارس ابتدایی پیشنهاد آگاهانه در برابر دغدغه
ین ار فرضیۀ پنجم بیانگرد شدن  به عبارت دیگر،گردد. می

در مدارس ابتدایی شهر  توانمندسازینکته است: به بُعد 
میزان قابل جهت اجرای فرهنگ مدرسه یادگیرنده، اصفهان، 

  شده است.نتوجه  ،قبولی

کازرون های حاصل از فرضیۀ پنجم با تحقیقات یافته
سونگ و همکاران  ،(2424پور و همکاران )نجف ،(2414)
 دیگر، سوی ازمطابقت دارد.  (2411راد )شریفیو  (2441)

 لطفی ،(2424) برمچی اقبالی تحقیقات با پنجم، فرضیۀ نتایج
 و االتاوی و (2421) همکاران و سیفی ،(2421) همکاران و

 . نبود همسو (2422) همکاران

 ارتباط بُعد در یادگیرنده سازمان فرضیه ششم: فرهنگ
 دیدگاه از اصفهان شهر ابتدایی مدارس در محیط با سیستم

 است.  حد متوسط از باالتر معاونان و معلمان مدیران،

با توجه به این که فرضیه ششم پژوهش برگرفته از بُعد 
ششم در مدل مفهومی است؛ همچنین، در زیرمجموعه فرضیه 
ارتباط سازمان با محیط، سه شاخص وجود دارد که در سؤاالت 
پرسشنامه نیز توسط منابع انسانی مدارس ابتدایی منتخب شهر 

 گرفت. اصفهان مورد سنجش قرار 

ق تشوی»نتایج بررسی شاخص اول این فرضیه با عنوان 
نشان داد که « کارکنان در سازمان برای داشتن دیدگاه جهانی

با  172/2 به میزانچون اختالف میانگین حد باال و حد پایین 
که  حاصل شد t 611/51با آماره و  15/4فاصله اطمینان 

پایین 44/3رد از نمره استاندا( P<444/4طور معناداری )به

بنابراین، وضعیت شاخص اول فرضیه ارتباط  ؛است تر
شود. به عبارت ارزیابی می« نامطلوب»سازمان با محیط 

دیگر، متأسفانه در مدارس ابتدایی منتخب شهر اصفهان، افراد 
شمول به مسائل بنگرند. کنند تا با دیدگاه جهانرا تشویق نمی

شده سایر کشورها، با  های آزمودهتوان از روشچرا که می
توجه به فرهنگ ایران و مدرسه تاحدودی الگو گرفت و برای 

پاسخ گامی برداشت. لیکن، تقلید های بیاصالح برخی روش
فرهنگ سایر مدارس کشورهای غربی و شرقی  زکامل هرگز ا
شود. زیرا ممکن است با فرهنگ مدارس ایرانی توصیه نمی

آگاهانه صورت گیرد منجر به سازگار نباشد و این امر اگر نا
گردد. شایسته است ریشه اتالف منابع و سرمایۀ آموزشی می

مشکالت یادگیری مدارس شناسایی شده و رهبران، منابع 
انداز جهانی متناسب با انسانی مدارس را به کاربرد چشم

 فرهنگ مدرسه یادگیرنده خود ترغیب نمایند.  

ی همکار»عنوان نتایج بررسی شاخص دوم این فرضیه با 
نیز نشان داد که « های خارج از سازمانکارکنان با سایر گروه

با  410/3 به میزانچون اختالف میانگین حد باال و حد پایین 
که  حاصل شد t 762/50با آماره و  15/4فاصله اطمینان 

 ترباال 44/3از نمره استاندارد ( P<444/4طور معناداری )به
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اخص دوم فرضیه ارتباط سازمان بنابراین، وضعیت ش ؛است
، شود. به عبارت دیگرارزیابی می« مطلوب»با محیط 
منتخب شهر اصفهان، کارکنان در مدارس ابتدایی  خوشبختانه

، با سایر ای هر پایهناحیههای مدارس با عضویت در گروه
مشورت نیز خارج از محدودۀ مدرسه خود مرتبط و های گروه

 ند. بخشی دارو همکاری رضایت

ویق تش»نتایج بررسی شاخص سوم این فرضیه با عنوان 
نیز نشان داد که چون « های گوناگون کارکنان در سازماندیدگاه

با فاصله  220/3به میزان اختالف میانگین حد باال و حد پایین 
طور که به حاصل شد t ۴7۴/51با آماره و  15/4اطمینان 

 ؛است ترباال 44/3از نمره استاندارد ( P<444/4معناداری )

بنابراین، وضعیت شاخص سوم فرضیه ارتباط سازمان با محیط 
در  خوشبختانهبه عبارت دیگر،  شود.ارزیابی می« مطلوب»

هنگام بررسی و حل  مدارس ابتدایی منتخب شهر اصفهان،
مشکالت، تمامی افراد مدرسه تشویق به تبادل نظرات متفاوت 

های د. همچنین، دیدگاهشده تا راهکار مؤثرتری مطرح گرد
مختلف مورد استقبال مدارس ابتدایی منتخب شهر اصفهان قرار 

 گیرد.  می

-3-5جدول  در یا تک نمونه t لیحاصل از تحلهای یافته

 نمره فرهنگ سازمانمیانگین کلی  نکته است که نیا گرانیب 1
مونه در گروه نارتباط سازمان با محیط بُعد  مرتبط با یادگیرنده

طور معناداری بود که به t 464/60با آماره  474/3
(444/4>P)  با در نتیجه؛ است باالتر 44/3از نمره استاندارد 

میانگین فرهنگ سازمان کلی نمره میزان باال بودن توجه به 
ارتباط سازمان با محیط که باالتر از نمره  در بُعد یادگیرنده
قبولی قرار ابلحاصل شده است و در وضعیت ق 44/3استاندارد 

 گیرد. دارد؛ فرضیۀ ششم پژوهش مورد تأیید قرار می

های پژوهشگرانی های حاصل از این فرضیه با یافتهیافته
 و لطفی ،(241۴) بِکرانی ،(2424برمچی ) اقبالی همچون

سونگ و  ،(2421) همکاران و سیفی ،(2421) همکاران
گوال و همکاران ، (2411راد )شریفی، (2441همکاران )

مطابقت دارد. از  (2422و همکاران ) یاالتاوو  (2424)
 (2414کازرون )دیگر، نتایج فرضیۀ ششم، با تحقیقات سوی 

همسو نبود. به عبارت دیگر،  (2424پور و همکاران )نجف و
 سیستم اطارتب بُعدتأیید فرضیۀ ششم بیانگر این نکته است: به 

، میزان قابل قبولی، شهر اصفهان ییدر مدارس ابتدا محیط با
 توجه شده است. 

 رهبری بُعد دریادگیرنده فرهنگ سازمان فرضیه هفتم: 
مدارس ابتدایی شهر اصفهان از دیدگاه مدیران،  استراتژیک
 است.  حد متوسط از باالترمعاونان معلمان و 

با توجه به این که فرضیه هفتم پژوهش برگرفته از بُعد 
هفتم در مدل مفهومی است؛ همچنین، در زیرمجموعه فرضیه 

، سه شاخص وجود دارد که در سؤاالت رهبری استراتژیک
پرسشنامه نیز توسط منابع انسانی مدارس ابتدایی منتخب شهر 

 اصفهان مورد سنجش قرار گرفت. 

ارائه »ین فرضیه با عنوان نتایج بررسی شاخص اول ا
نشان داد که چون « گری رهبران در سازمانمشاوره و مربی

با فاصله  201/3 به میزاناختالف میانگین حد باال و حد پایین 

طور که به حاصل شد t 651/55با آماره و  15/4اطمینان 
 ؛است ترباال 44/3از نمره استاندارد ( P<444/4معناداری )

بنابراین، وضعیت شاخص اول فرضیه رهبری استراتژیک 
در خوشبختانه شود. به عبارت دیگر، ارزیابی می« مطلوب»

افراد تحت  ،مدارس ابتدایی منتخب شهر اصفهان، رهبران
 کنند.به طور مطلوبی راهنمایی و هدایت می رهبری خود را

فراهم»نتایج بررسی شاخص دوم این فرضیه با عنوان 
نیز نشان داد « هایی برای یادگیری در سازمانرصتسازی ف

 ۴56/2 به میزانکه چون اختالف میانگین حد باال و حد پایین 
که  حاصل شد t 44۴/52با آماره و  15/4با فاصله اطمینان 

 ترباال 44/3از نمره استاندارد ( P<444/4طور معناداری )به

بنابراین، وضعیت شاخص دوم فرضیه رهبری  ؛است
شود. به عبارت دیگر، ارزیابی می« مطلوب»تراتژیک اس

در مدارس ابتدایی منتخب شهر اصفهان، رهبران خوشبختانه 
ً در جست های مناسب و جذابی برای و جوی فرصت دائما

 یادگیری افراد هستند.

مین تض»نتایج بررسی شاخص سوم این فرضیه با عنوان 
نیز « ها و اهداف آنهای سازمان با ارزشفعالیت هماهنگی

 زانبه مینشان داد که چون اختالف میانگین حد باال و حد پایین 
حاصل  t 067/54با آماره و  15/4با فاصله اطمینان  767/2

 44/3از نمره استاندارد ( P<444/4طور معناداری )که به شد

بنابراین، وضعیت شاخص سوم فرضیه رهبری  ؛است ترباال
به عبارت دیگر،  شود.زیابی میار« مطلوب»استراتژیک 
رهبران مدارس ابتدایی منتخب شهر اصفهان، خوشبختانه 

ها و اهداف آن های مدرسه را با ارزشهماهنگ بودن فعالیت
 کنند.تضمین می

 1-3-5جدول در یاتک نمونه t لیحاصل از تحلهای یافته

نمره فرهنگ سازمان میانگین کلی  نکته است که نیا گرانیب
 در گروه نمونه رهبری استراتژیکبُعد  مرتبط با یادگیرنده

طور معناداری بود که به t 133/72با آماره  041/3
(444/4>P)  با در نتیجه؛ است باالتر 44/3از نمره استاندارد 

میانگین فرهنگ سازمان کلی نمره میزان باال بودن توجه به 
از نمره که باالتر  رهبری استراتژیک در بُعد یادگیرنده
قبولی قرار حاصل شده است و در وضعیت قابل 44/3استاندارد 

 گیرد.دارد؛ فرضیۀ هفتم پژوهش مورد تأیید قرار می

های پژوهشگرانی های حاصل از این فرضیه با یافتهیافته 
 ،(2421) همکاران و لطفی ،(2424برمچی ) اقبالیچون هم

 ،(2441) همکاران و سونگ ،(2421) همکاران و سیفی
ی و انیستیلو  (2424گوال و همکاران ) ،(2411راد )شریفی

دیگر، نتایج فرضیۀ  مطابقت دارد. از سوی (2422همکاران )
پور و همکاران نجفو  (2414کازرون ) تحقیقاتهفتم، با 

همسو نبود. به عبارت دیگر، تأیید فرضیۀ هفتم بیانگر  (2424)
 ییدر مدارس ابتدا استراتژیکرهبری بُعد این نکته است: به 

 ، میزان قابل قبولی، توجه شده است.شهر اصفهان
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 منابع انسانی مدارس ابتدایی شهر اصفهان از ابعاد فرهنگ سازمان یادگیرندهسنجش ادراک . زاده، میرعلی سیدنقویمریم رحیمی، وجه هللا قربانی

 گیری کلینتیجه 8
های شده از فرضیههای حاصلبا عنایت به بررسی یافته
توان نتیجه گرفت که ، می1-3-5پژوهش حاضر در جدول 

رهنگ ف یرمتغ ۀنمر یانگینم یینن باال و پاینااطم ۀفاصلچون 
جز بُعد توانمندسازی( تمامی ابعاد )بهدر  یادگیرندهسازمان 

است که شاخص  یمعن ین، به اودب 44/3د استانداریشتر از ب
تأیید شده )یادگیری بعُد  شش در یادگیرندهفرهنگ سازمان 

، دهشهیتعب ستمیسی، میت یریادگ، یووگو گفت قیتحقمداوم، 
 تیدر وضع(، کیاستراتژ یرهبرو  طیمح با ستمیس وندیپ

دیگر، میانگین تمام ابعاد فرهنگ عبارتی. بهقرار دارد یمطلوب
جز بُعد توانمندسازی(، بیشتر از حد سازمان یادگیرنده )به

ینز واتکمتوسط است که با ابعاد فرهنگ سازمان یادگیرندۀ مدل 
اند. همچنین، نتایج تطابق دارند و تأیید شده (1117و مارسیک )

تحقیق حاضر نشان داد با توجه به تأیید برازش مدل مفهومی با 
ای، مدل های مقتصد، مطلق و مقایسهاستفاده از انواع شاخص

 ادراکات برای اعتمادقابل و معتبر معیار مفهومی پژوهش، یک
 ابعاد از اصفهان شهر منتخب ابتدایی مدارس انسانی منابع

 است.  یادگیرنده سازمان فرهنگ

 پیشنهاد ها 5
 اصفهان، شهر ابتدایی مدارس محیط در یادگیرنده فرهنگ

شایسته است به و امن محیطی شدن فراهم موجب زیادی حد تا
با سازی قوی یادگیری در مدارس، منظور توسعه و فرهنگ

چنین و هماستفاده از تقویت نمودن بیشتر شش بُعد تأیید شده 
 اصلۀف جبران نمودن امتیاز پایین بُعد توانمندسازی و نیز کاهش

های زیر توصیه های فرهنگ سازمان یادگیرنده،ویژگی با آن
 شود:در دو مقوله ارائه می

 کاربردی الف( پیشنهاد های

  فرضیۀ اول مرتبط با بُعدبا توجه به نتایج به دست آمده از 
شود که همۀ اعضای مدرسه پیشنهاد می)یادگیری مداوم(، 

بال استثتنا )مدیران، معلمان، معاونان و دانش آموزان( باید 
های خود در برابر توسعۀ شخصی و ارتقای توانایی

ا همسئول و متعهد باشند تا مدرسۀ یادگیرنده محقق شود. آن
گام به گام و به طور مستمر، باید برای یادگیری فردی، 

گیری نموده تا هدف روند ارتقای آموزشی خود را پی
 ها تحقق یابد. توسعۀ یادگیری فردی آن

  فرضیۀ دوم مرتبط با بُعدبا توجه به نتایج به دست آمده از 
شود که آموزش باید پیشنهاد می )تحقیق و گفت و گو(،

برانگیز که نیاز به همراه با طرح سؤاالت کوتاه چالش
افراد با گاهی آسطح تفکر، مشارکت و خالقیت باشد. 

استفاده از کاوش در تحقیقات علمی و تبادل نظر در 
راستای بهبود کیفیت یادگیری مدارس ابتدایی، فرهنگ

رهبران مدارس ابتدایی، سازی و توسعه پیدا کند. تمامی 
را در جمع های سازنده، خالق و انتقادات مفید خود گاهدید

همکاران به اشتراک گذاشته و به تبادل نظرات آزادانه به 
 شخصی بپردازند. دور از تعصب 

  فرضیۀ سوم مرتبط با با توجه به نتایج به دست آمده از
شود که تمامی نیروی پیشنهاد می بُعد )یادگیری تیمی(،

گذاری تجارب انسانی در مدارس ابتدایی، برای اشتراک
درس گرفتن از عدم انجام برخی اشتباهات العاده و فوق

در کاهش اثربخشی یادگیری مدارس، در یک گروه 
اجتماعی مخصوص قشر خود عضو باشد. تفهمیم اعضای 
یک مدرسه به تغییرات الزم، آگاه نمودن افراد گروه از 
نتیجۀ روزانۀ عملکرد تیمی در آیندۀ نزدیک، همراه با 

ک تیم منتخب برای تشویق و پاداش به عملکرد نهایی ی
ها، صورت گیرد. افزایش زمان گفتمان گروهی ارائه ایده

انجام امور متنوع به طور ایجاد فرصت برای  در مدارس،
تقسیم کار به صورت منظم برای بهبود عملکرد گروهی، 

تر به نتیجۀ تر شدن امور برای رسیدن سریعمدرسه و آسان
 گردد. بهتر توصیه می

  فرضیۀ چهارم مرتبط با با توجه به نتایج به دست آمده از
شود که برای میپیشنهاد  شده(،بُعد )سیستم تعبیه

بازخورد بهتر و اثربخشی فرهنگ یادگیری، همۀ نیروی 
ا بانسانی مدارس ابتدایی، در هر فصل سال و یک مرتبه 

در یک سیستم  ثر،ؤعملکرد م یابیاستفاده از فنون ارز
 را ی منابع انسانیها و نقاط ضعف فردییوانات هوشمند،

ها و یها، کاستییقرار داد و با شناخت توانا سنجشمورد 
 یآموزش ۀ، برنامیریادگی های نوینشیوه استفاده از

ا و اجر نیتدومتناسب با تغییرات فرهنگ یادگیری را 
 نمود.

  فرضیۀ پنجم مرتبط با با توجه به نتایج به دست آمده از
شود که مدیران آموزش پیشنهاد می )توانمندسازی(،بُعد 

های مناسبی برای و پرورش شهر اصفهان باید فرصت
پذیری و مدیران، معلمان و معاونان فرصت ریسک

ماجراجویی در جهت افزایش اشتیاق کاری، کسب تجارب 
های مدیریت و کنترل جدید و سازنده فراهم نمایند. دوره

ا هدف یادگیری اثربخش ریسک تغییر سبک تدریس ب
برای کارکنان مدرسه برگزار شود. اقداماتی در جهت 
تفویض اختیار عادالنه، استقبال از اشتباهات اولیه و 

سرزنش شده، تشویق به تفکر خالق و عدمآزمایشی انجام
بُعد به تقویت بهتر  فرد خاطی صورت گیرد.

سعۀ ریزی منطقی، توتوانمندسازی، با استفاده از برنامه
های مورد نیاز و همچنین دانش آموز محور شدن مهارت
ها به نحوی که برای افزایش مشارکت در آموزش کالس

ها در یادگیری بهتر دروس و تسهیم دانش و رهبری آن
در راستای بهبود کیفیت یادگیری مدارس ابتدایی شهر 

 گردد.اصفهان توصیه می

  ا شم مرتبط بفرضیۀ شتوجه به نتایج به دست آمده از با
شود که به تقویت پیشنهاد می بُعد )ارتباط سیستم با محیط(،

سازی محیط، با استفاده از تسهیل با سیستم ارتباطبُعد بهتر 
ارتباطات متقابل سازمان آموزش و پرورش با محیط 
داخلی و خارج از مدارس ابتدایی، ترغیب افراد در توسعۀ 

تحقیقات جهانی در محیط بیشتر دامنۀ تفکرات و کاربرد 
 آموزشی مدارس ابتدایی توجه گردد. البته هوشمندسازی

 دارد؛ باید نیاز بلندمدتی ریزیبرنامه به درس هایکالس
 شامل و کالس آنالین، بسترهای الزم برای برگزاری دوره
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-امکانات رضایت و با گام به گام ارتباطی هایساخت زیر

ارتباطی سیستم با گیرد و موانع اساسی  بخشی صورت
 محیط پیرامون آن برطرف شود.

  فرضیۀ هفتم مرتبط با با توجه به نتایج به دست آمده از
شود که رهبران پیشنهاد می بُعد )رهبری استراتژیک(،

گیرندگان در سازمان مدارس ابتدایی )مسئوالن و تصمیم
مدارس  نابع انسانیآموزش و پرورش شهر اصفهان و م

ه به درک بهتر اهداف سازمان آموزش و ابتدایی( با توج
پرورش، باید انتظارات خود را در جمع شفاف بیان نموده 
و در راستای حل مشکالت و بحران غیرمنتظره در 

ریزی قبلی در پیش مدرسه، راهبردهایی مناسب با برنامه
مدارس ابتدایی در نقش رهبر )مدیر، گیرند. منابع انسانی 

موانع تحقق نیافتن مدرسۀ یادگیرنده ( باید و معاون معلم
را شناسایی نموده و در جهت رفع دالیل احتمالی آن 
بکوشند. تحقق یافتن مدرسۀ یادگیرنده بدون رهبری 

های مدرسه با اهداف راستا شدن استراتژیمقتدرانه و هم
مهم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رهبران مدارس، 

 همکاران خودسایر  به باشد. رهبرانپذیر نمیامکان
 درك بهتر را ی ایجاد شدههافرصت و مسائل تا كنند كمك
 و نموده تعیین بهتري شیوۀ به را راهکار مناسب ده،نمو

در مواجه با  پذیریمنعطف تصمیماتدرنهایت، بتوانند 
یک رهبر استراتژیک باید از  .اخذ نمایندشرایط گوناگون 

همکاران خود تاحد ممکن و قانونی حمایت کند و باعث 
بشود.  هاآنهای رشد بیشتر مهارتافزایش روحیه و 

همچنین مدیر با صالح و مشورت سازنده با سایر 
مشکالت حل همکاران و اولیای دانش آموزان، در مورد 

ان معاون داشته باشد. آمیزیی مسالمتپیش آمده گفت و گو
بیر با تدانیز سعی داشته باشند تا به موقع امور مدرسه را 

ر دمدیریت کنند تا از ایجاد مشکالت بحرانی خود صحیح 
د. معلمان نیز با سخنرانی درمورد نماینجلوگیری آینده 

های مهم دانش آموزان با ضعف رفع و یا جبرانچگونگی 
ه باشند یدار حضوری داشتها به طور مرتب، دوالدین آن
ها چگونگی برخورد با حل مشکالت ایجاد به آن و همچنین

در اختالالت یادگیری و وضعیت تحصیلی دانش آموز شده 
به طور باید معلمان همچنین  ند.را آموزش دهدر منزل 

یادگیری بهتر  اصول کالس درس ومهم قوانین  شفاف،
نکات سایر و  اهمیت یادگیری گروهی دانش آموزان،

در میان  خود را با دانش آموزانمورد انتظار خود 
  د. نبگذار

 برای پژوهشگران آینده ب( پیشنهادهایی

ران پژوهشگی برای استای تکمیل این پژوهش، پیشنهادهایدر ر
شود: تحقیقات تکمیلی بعدی با همین مدل مفهومی ارائه می آتی

در ادامۀ نتایج پژوهش حاضر، بهتر است در پیرامون سنجش 

( 5و  4، 2، 1فرهنگ یادگیری مدارس ابتدایی سایر نواحی )
ادارۀ آموزش و پرورش شهر اصفهان که مورد مطالعه قرار 

اند؛ صورت گیرد. تحقیقات مشابه بعدی در محیط نگرفته
های مطرح کشور انجام شود. ها و دانشگاهآموزشی دبیرستان

دارس از آن جا که در این پژوهش، فقط بر مبنای اطالعات م
ابتدایی دخترانه و پسرانه متمرکز بود؛ بنابراین تحقیقات آتی 
بهتر است با مطالعۀ تطبیقی فرهنگ یادگیری در مدارس دولتی 

 با مدارس غیرانتفاعی سنجیده شود. 

 شود که مناسبدر نهایت به پژوهشگران آتی پیشنهاد می
زمان با تحقیقات آینده، از رویکردهای کیفی و هماست در 

ژوهش های پیکردهای کمی نیز استفاده کنند تا نتایج و یافتهرو
ژوهش شود در پگستردگی و عمق بیشتری پیدا کند. پیشنهاد می

سازی سازمان یادگیرنده در مدارس آتی موانع تحول پیاده
 بررسی قرار گیرد. صورت آمیخته مورد ابتدایی به

 های پژوهشمحدودیت 13
ری سیکمسلماً هر مطالعۀ پژوهشی در ابتدای مسیر تحقیق با 

ترین محدودیت در مهمشود که رو میهایی روبهمحدودیت
شود. ها میپژوهش حاضر مربوط به شیوۀ توزیع پرسشنامه

، شهر اصفهانوجه به شرایط اوج کرونایی در سطح چرا که با ت
تدایی دسترسی به بسیاری از کارکنان شاغل در مدارس اب

صورت  ها هم بهدشوار بوده است و به همین دلیل پرسشنامه
نین شده است. همچ یعتوزصورت فیزیکی  الکترونیکی و هم به

مدیران، معاونان و معلمان مدارس ابتدایی پسرانه در شهر 
اند اصفهان همکاری داوطلبانۀ بسیار کمی با پژوهشگر داشته

 گذار بوده است. که در نتایج نهایی این پژوهش تأثیر

 

 تشکر و قدردانی
 در امر تکمیل این که افرادی همه از مقاله نویسندگان پایان، در

 از ویژه، به. نمایندمی قدردانی و پژوهش یاری رساندند؛ تشکر
 اصفهان شهر در ابتدایی مدارس همکاری کارکنان

 سپاسگزاریم.
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