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   چکیده
 پایۀ بر سازمانی یادگیري هاي مؤلفه توسعۀ هدف با حاضر، پژوهش
 است. گرفته صورت تهران نور پیام دانشگاه کارکنان سازمانی بینش
 ،ها داده گردآوري ةشیو نظر از و اي توسعه ،هدف نظر از پژوهش روش

 کارکنان ۀکلی شامل آماري ۀجامع است. همبستگی نوع از توصیفی
 نفر 120 تعداد به تهران استان نور پیام دانشگاه کارشناسان) و (مدیران

 91 تصادفی، برداري نمونه از پس مورگان، جدول از استفاده با که بود
 محقق نامه پرسش دو ها داده گردآوري ابزار .گردید انتخاب نامه پاسخ
 به هاابزار روایی بود، ماده 42 با سازمانی  یادگیري و 40 با بینش ساخته
 )96/0 و 90/0( کرونباخ آلفاي طریق از نهاآ اعتبار و سازه روایی وسیلۀ

 بینش که است آن بیانگر اکتشافی عاملی تحلیل نتایج آمد. دست هب
 مؤلفه شش بر مرکب یک هر کارکنان سازمانی یادگیري و سازمانی

 بینش کل واریانس از درصد 5/63 و 1/49 ترتیب به هم روي که است
 99 اطمینان فاصله تعیین دهند. می پوشش را سازمانی یادگیري و

 مورد جامعۀ در کارکنان بینش هاي مؤلفه که داد نشان متغیرها درصدي
 مهارت و راهبردي رهبري جز به سازمانی یادگیري عوامل و باال مطالعۀ
 گردید. ارزیابی متوسط سطح در دیگر هاي مؤلفه اما باالست نیز فردي
 به جامعه در بینش هاي مؤلفه بندي رتبه فریدمن، آزمون اجراي از پس

 و نظارت و سرپرستی خالقیت، وري، بهره نگرش، ارتباطات، ترتیب؛
 به جامعه در سازمانی یادگیري هاي مؤلفه بندي رتبه اما عمل، آزادي
 مدل توانمندسازي، انداز، چشم راهبردي، رهبري فردي، مهارت ترتیب؛
 با که نظارت و سرپرستی استثناي به است. تیمی یادگیري و ذهنی
 هاي ویژگی با دیگر متغیرهاي از یک هیچ دارد، رابطه خدمتی تجربه
 در بنیادي، همبستگی مدل اجراي نتایج نهایت در ندارند. رابطه فردي
   کرد. معرفی بهینه مدل زوج یک تنها نهایی داد برون

  
 کلیدي واژگان

 .بنیادي همبستگی انداز، چشم نظارت، سازمانی، یادگیري سازمانی، بینش
 

 

Abstract 
This research was performed for the purpose of 
developing the organizational learning component 
based on Tehran Payame Noor university personnel’s 
insight. Research methods from the point of aim is 
developing and its approach for collecting data is 
correlative descriptive. Statistical population of 120 
personnels of Tehran province Payame-Noor 
university (managers and experts) and after simple 
random sampling method using morgan table, 91 
answer sheets were chosen. The tools of 
measurement have provided two questionnaires, 
namely insight questionnaire with 40 items and 
organizational learning questionnaire with 42 item. 
Reliability of tools was measured by construct 
validity and validity was determinded using 
Cronbach's alpha(0.90 and 0.96). Exploratory factor 
analysis results shows that insight and organizational 
learning of personnel each compound 6 components 
which respectively cover 49.1 and 63.5 percent of 
total variance of insight and organizational learning. 
The 99 percentage Confidence interval of variables 
show8ed that insight component in the invested 
population are estimated high, however 
organizational learning factors are evaluated average; 
except for strategic leadership and interpersonal skills 
which were both estimated high. After executing the 
Friedman test, the ranking of insight factors in the 
population respectively are communication, insight, 
productivity, creativity, supervisory, and freedom of 
action. The ranking of organizational learning 
components are interpersonal skills, strategic 
leadership, vision, empowerment, mental model and 
team learning. Neither of variables are connected to 
individual features except for supervisory. In the end, 
the final output of performing the canonical 
correlation analysis, introduced only one optimal 
model couple.  
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  مقدمه
 هاي نظام در که هایی پویایی و ها پیچیدگی تغییرات،
 آمده وجود به حاضر عصر در اجتماعی و سیاسی -اقتصادي

 براي گذشته در که کارهایی راه و ها شیوه تا شده باعث است،
 بدهد از را خود کارایی شد، می گرفته کار به ها سازمان ادارة

 هاي روش از استفاده به اصرار چنان هم که هایی سازمان و
   اند. نابودي و شکست به محکوم دارند، خود قبلی

 و شدید رقابتی با ها سازمان که کنونی وضعیت در
 مزیت داشتن هستند، مواجه بازار نیازهاي در مداوم تغییرات
 داشتن رقابتی، مزیت پایدارترین و است حیاتی پایدار، رقابتی
 تر سریع یادگیري توان بنابراین است؛ ارزشمند انسانی نیروي

 (ریلی است ها سازمان براي پایدار رقابتی مزیت نوعی رقبا از
  ).2010 ،1اسکوت و

 براي هایی پایه عنوان به اغلب سازمانی یادگیري به
 سازمان عملکرد افزایش براي کلیدي و رقابتی مزیت کسب
 پژوهشگران و )2006 ،2سادلر و (اسپایسر شود می نگاه

 مزیت به یابی دست سازمانی یادگیري نتایج از یکی معتقدند
 سنگه پیتر ).45 :2009 ،3همکاران و (سونگ است رقابتی
 مدت بلند در پایدار رقابتی مزیت منبع تنها که است معتقد
 و رقباست به نسبت تر سریع یادگیري ها، سازمان براي

 هاي سایرسازمان از گردد، نائل امر این به سازمان چنانچه
 ازدیدگاه یادگیري شد. خواهد کاراتر و تر اثربخش رقیب

 به و آوري جمع اطالعات، که افتد می اتفاق زمانی سازمانی
 شوند، تحلیل و تجزیه جدید، حقایق گسترش و تولید منظور
 تدریس ارتباط، طریق از را آن ،کرده خلق را جدیدي دیدگاه

 دنکن منتقل سازمانی سطوح تمام به تعامل و گفتگو و
  ).2010 (سنگه،

 از عملیات بهبود فرایند« به اشاره سازمانی یادگیري
 و دادا ).1978 (فیول، دارد »بهتر فهم و دانش طریق

 سازمان، تثبیت راه را سازمانی یادگیري )2012( 4همکاران
 و ها فعالیت دربارة رایج موارد و دانش سازماندهی و تکمیل
 یافتن فرایند سازمانی یادگیري دانند. می سازمانی فرهنگ
 بینش طریق از که است آنها اصالح و رفع و خطاها

 شود می حاصل دانش و ذهنی الگوهاي ذهنی، هم مشترك،
 استوار پیشین رویدادهاي و گذشته هاي آگاهی تجربه، بر و

 ،سازمانی یادگیري ).1393 همکاران، و (عموزاد است
 سرعت به تا سازد می قادر را سازمان که پویا است فرایندي

                                                                 
1. Reilly & Scot 
2. Spicer & Sadler 
3. Song & et al 
4. Dada & et al 

 جدید، دانش تولید شامل فرایند این یابد. سازگاري تغییر با
 کارکرد میان تسهیم وسیله به و شود می رفتارها و ها مهارت

 ةاستفاد ،دیکسون شود. می تقویت همکارانه یادگیري و
 در تحول ایجاد منظور به را یادگیري فرایندهاي از هدفمند
 نفعان ذي روزافزون رضایت موجب که مسیري در سازمان،

   .)1999 (دیکسون، کند می تعریف ،گردد
 فرهادیان، و کابلی عباسی، از (نقل 5ارتنبالد آندرس

 (یادگیري »جدید« بخش دو به را سازمانی یادگیري ،)1392
 سنتی) سازمان (یادگیري »قدیم« و اجتماعی) سازمان
 سازمان و سازمانی یادگیري بین تفاوت که کند می تقسیم

 ولی است، تشخیص قابل کمتر جدید مفهوم در یادگیرنده
 قدیم و جدید مفاهیم بین تفاوت دادن نشان با کند می سعی

 تر واضح نیز را یادگیرنده سازمان مفهوم سازمانی، یادگیري
 عاملی عنوان به افراد یادگیري قدیم، سازمانی یادگیري کند.
 به چند هر جدید سازمانی یادگیري ولی است، سازمان در

 وسیلۀ به یا جمع وسیلۀ به اما است، یادگیري معناي
 قرار توجه مورد اجتماعی موجود یک عنوان به ها انسان

 کسی گوید می )،1378( زالی از نقل به مارکوارت گیرد. می
 در بداند، طبیعی حالت یک را سازمانی یادگیري است ممکن
 به طبیعی یادگیري وراي از یادگیرنده سازمان که حالی
 اما دارد وجود که داند می چیزي را یادگیري او آید. می وجود

 از (نقل ارتنبالد .دارد نیاز تالش به یادگیرنده سازمان
 در کند می اشاره ،)1392 فرهادیان، و کابلی عباسی،
 و یادگیرنده سازمان کردن متمایز بین رایج هاي روش

 از شکلی را یادگیرنده سازمان اول سازمانی، یادگیري
 درون در فرایندي یا فعالیت را سازمانی یادگیري و سازمان
 یادگیري و تالش نیازمند را یادگیرنده سازمان دوم و سازمان
 ها تفاوت بنابراین داند؛ می تالش به نیاز بدون را سازمانی
  است. تجویزي

 ابزارهاي از یکی سو یک از سازمانی یادگیري
 به رو روبه هاي چالش با مقابله براي یادگیرنده هاي سازمان
 و گویی پاسخ توانایی ایجاد و تغییر براي آمادگی منظور
 است رقابتی مزیت کسب و آینده تجاري مشکالت تعریف

 فرآیندي دیگر سوي از و )2010 ،6همکاران و (کولوالنجا
 )1390 (محمودي، سازمانی دانش توسعۀ و رشد به که است

 نشده بینی پیش دنیاي در ها سازمان سرعت افزایش و
 اتفاق زمانی و )2010 ،7چان-(هی است شده منجر امروزي

                                                                 
5. Andres Ortenblad 
6. Kululanga & et al 
7. He-Chuan 
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 تلقی ارزشمند سازمان ارشد مدیریت وسیلۀ به که افتد می
 عهده بر را بسزایی نقش مدیران مسیر این در لذا .شود

 با را ها سازمان بقا، حفظ براي که دارند نیاز مدیران دارند.
 این به دستیابی براي و سازند هماهنگ محیط هاي دگرگونی

 و بنگرند ارزشمند اي پدیده عنوان به یادگیري به باید امر
 به کنند. تغییرات پذیرش آماده را خود همواره وسیله بدین
 راهبرد یادگیري، بر تمرکز و تأکید ،)1387( زاده قربانی زعم

 تلقی آتی هاي چالش با یادگیرنده هاي سازمان مواجهه
 مدیران، ساز سرنوشت و استراتژیک نقش به توجه با شود. می

 براي مدیران ذاتی وظایف از سازمانی یادگیري به پرداختن
 به مستقیم اي گونه به نیز امر این است. سازمان در تحول
  است. مرتبط مدیران 1بینش

 درك و دیدن توانایی معنی به بستروِ فرهنگ در بینش
 ریچارد است. شده بیان چیزها درونی ماهیت واضح کردن

 حرکت بینش که این گوید می )1387 ،عجملو از نقل( 2یر مه
 به مسئله حل چگونگی ندانستن حالت یک از ناگهانی
 ۀنقط ،است مسئله حل چگونگی دانایی به رسیدن وضعیت
 درك از که است تصوري بینش، است. شروع براي خوبی
 نشأت اش عالقه مورد ةحوز به نسبت  سازمان مدیر یک
 بینش شود. می ایجاد تخیل و خالقیت طریق از اما گیرد، می

 در منابع از گیري بهره با اینکه مورد در نظري از ستا عبارت
 رهبران دهد. رخ تواند می چه واقعیت، به ها فرصت تبدیل
   .کنند می آغاز  بینش یک با موفق

 هاي حل  راه ایجاد که است معتقد ،)2001( اولر مانفرد
 دارد. خالق تفکر با نزدیکی ارتباط مسئله، براي جدید
 از ناشی گسترده شخصی تجارب از فرد هر که طور همان

 با نیز بینش فرایندهاي یابد، می خود باطن به نگریستن
 تداوم (عدم بودن ناگهانی است: مرتبط زیر مهم هاي ویژگی

 به آن حل راه و مشکل درك به ابهام از ناگهانی تغییر یا و
 ارادي غیر تدریجی)، و یکنواخت و پیوسته تغییر روش جاي
 خود و ذاتی طور هب بلکه نیست. اجباري امري (بینش بودن

 منتظره غیر پیوندد.)، می وقوع به واسطه وجود بدون خود به
 آگاهانه طور به فرد که هنگامی حتی تواند می (بینش بودن

 (بینش درستی گردد.)، حاصل نیز نیست، مواجه مسئله با
 این گرچه .است همراه ناگهانی درستی احساس با اغلب

 رضایت است.)، منطقی قضاوت یک وجود بدون احساس
 لحظه در رضایت عمیق حس یک ایجاد با است (ممکن
  باشد). همراه آن از قبل حتی یا و بینش ظهور

                                                                 
1. Insight  
2. Richard Mayer 

 شدن یادگیرنده سوي به حرکت براي ها سازمان مدیران
 منظور این براي را سازمان فضاي تا باشند قادر باید سازمان
 هاي برنامه تدوین فردي، هاي مهارت بهبود کنند. آماده

 توافق ایجاد مشارکت، براي کارکنان کردن آماده آموزشی،
 تقویت پذیري، ریسک نوآوري، تحول، کارکنان، بین

 در مدیران وظایف جمله از و... کارکنان پذیري مسئولیت
 بینشی و نگرش از سازمان مدیران چنانچه است. تغییر مسیر
 سکان توانند نمی تنها نه نباشند برخوردار تغییر با همسو
 بلکه باشند خود پیچیده محیط با مواجهه در مناسب دارانی
 امروزه شد. خواهند سازمان فناي و سقوط باعث بیشتر

 سه ها دانشکده و ها دانشگاه رؤساي و ها سازمان مدیران
 مناسب بستر یک ایجاد .1 دارند: عهده بر را مهم مسئولیت

 ایجاد .3 مالکیت، احساس و تعهد ایجاد .2 تغییر، براي
 ).1387 نظري، (سیدخاموشی، نوآوري و ثبات بین توازن
 دولتی، هاي حمایت کاهش مجازي، هاي دانشگاه ظهور

 انتفاعی، غیر هاي دانشگاه تعداد افزایش ها، شهریه افزایش
 تغییرات آموزش، شدن جهانی آموزشی، هاي هزینه افزایش

 آن با ها دانشگاه که است هایی چالش جمله از تکنولوژیکی
 این به باید ها دانشگاه ).2005 (فریدمن، هستند رو روبه

 واکنش عدم و انعطاف عدم و دهند نشان واکنش ها چالش
 تواند می محیطی تغییرات و ها چالش این به نسبت سریع
 نیز نور پیام دانشگاه باشد. خطرناك دانشگاه موجودیت براي

 آینده نسل تربیت در را اساسی نقش که سازمانی عنوان به
 کارکنان تعهد افزایش جهت در است الزم ،دارد عهده بر

 بیابد را هایی استراتژي از دسته آن آنها عملکرد بهبود و خود
 باید ترتیب این به کند. تضمین را موفقیتش آینده در که

 ۀتوسع و رشد براي تکنولوژي و علم پیشرفت با هماهنگ
 یادگیري و دانش رشد با تا بکوشد آن کارکنان و سازمان
 دانشگاه یافته سازمان دانش میزان کارکنان، سازمانی

 نقش مدیران بین این در .یابد ارتقا آن وري بهره و ایشافز
 دانشی هاي سیاست شکست و موفقیت در کننده تعیین

 و اعمال بروز به منجر آنان نگرش و بینش دارند. سازمان
 تأثیرگذار بسیار افراد کار محصول در و شود می آنان رفتار
 و ها جنبه و بینش گیري اندازه و تعریف رو این از است.
 شناخت به ها سازمان افزون روز نیاز آن، سازندة عوامل
 و کار محیط در آنان تلقی طرز و ها نگرش مدیران، کامل
 سازمان رشد در آنان مشی خط و ها سیاست موفقیت میزان
  است. ضروري امري

 بینش زمینۀ در شده انجام هاي پژوهش برخی به زیر در
  شود. می اشاره سازمانی یادگیري و
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 بینش نامه پرسش خود مطالعۀ در )،1383( ابراهیمی
 مدیران و معاونان از زن 223 و مرد 179 روي را مدیران
 پس و کرد اجرا تهران شهر هاي دانشگاه آموزشی هاي گروه

 مشترك طور به که را هایی عبارت مجموعه عاملی تحلیل از
 معرفی و استخراج شرح این به بوده بسته هم عامل بایک
 نارنجی، شخصیتی تیپ نظارت، و سرپرستی است: کرده

 طالیی، تیپ سبز، شخصیتی تیپ نگرش، و انگیزش
  .آبی تیپ ارتباطات،

 بودن، عملی بررسی« منظور به نیز )،1384( عجملو
رم و روایی اعتبار،  تعیین و بینش سنجش مقیاس یابی نُ
 اساس بر »بازرگانی وزارت ستادي مدیران در آن میزان
 و سرپرستی عمل، آزادي ارتباطات، عوامل عاملی، تحلیل
 مطرح را خالقیت و وري بهره نگرش، شایستگی، نظارت،

 بینش بین معناداري رابطۀ دهد می نشان او هاي یافته نکرد.
 با بینش بین ولیکن نداشته وجود مدیران سن و جنسیت با

  .گردید مشاهده رابطه خدمتی، تجربه و تحصیالت
 بینش مقایسه« عنوان با اي مطالعه در )،1384( کرمی

 استان مدیران بینش با بلوچستان و سیستان استان مدیران
 مدیران از نفر 56 روي را بینش نامه پرسش »خوزستان
 آنکه ضمن ندید، تفاوتی و کرد اجرا استان دو از هریک
 محل تحصیالت، سن، با مدیران بینش بین دریافت

  .ندارد وجود رابطه آنها شغل نوع و خدمت جغرافیایی
 مدیران بینش ارزیابی« هدف با )1387( علی و مهدوي

 »کشور بدنی تربیت سازمان استانی و ستادي هاي حوزه
 مورد نمونه گروه افراد نفر 80 برروي را بینش نامه پرسش
 کند: می بیان چنین را خود نتایج و کرد اجرا خود مطالعه
 بین ارتباطی باالست، و متوسط حد از بیش مدیران بینش
 پست و خدمتی تجربه سن، جنسیت، با مدیران بینش

  .نگردید مشاهده سازمانی
 مدیران مدیریتی بینش بررسی« در ،)1391( عبداللهی

 نامه پرسش »تهران پزشکی علوم دانشگاه هاي بیمارستان
 مورد جامعه مدیران از نفر 261 روي بر را مدیریتی بینش
 گانه؛ 9 ها مؤلفه عاملی تحلیل از پس و اجرا خود مطالعه
 پذیري، مسئولیت انگیزش، نظارت، و سرپرستی عمل، آزادي

 یادگیري و ارتباطات شایستگی، نگرش، وري، بهره خالقیت،
 جامعۀ در آن هاي مؤلفه همۀ و بینش میزان کرد. استخراج را

 مدل اجراي با بود. باال و متوسط حد از بیش مطالعه مورد
 گزارش ترتیب این به نیز را ها عامل این بندي رتبه فریدمن
 .3 نظارت، و سرپرستی .2 پذیري، مسئولیت .1 است: گردیده

 .7 شایستگی، .6 مداري، رابطه .5 خالقیت، .4 انگیزش،

 یافته پایه بر عمل. آزادي .9 مستمر، یادگیري .8 وري، بهره
 جنسیت، متغیرهاي با آن هاي مؤلفه و بینش دیگر

 اگرچه ندارد، رابطه خدمتی تجربه و سن شغل، تحصیالت،
 دیگر کارکنان از بیش پرستاري تحصیالت با کارکنان بینش
  است. شده برآورد

 یادگیري میزان اي مطالعه در )،1380( متین زارعی
 در راهبردي رهبري و انداز چشم تیمی، یادگیري سازمانی،
 متغیر و باال و متوسط حد از بیش را قم مختلف هاي سازمان

  .کرد ارزیابی متوسط حد در را توانمندسازي
 و کننده تسهیل عوامل بررسی« در )،1382( باغی
 سازمان بسترسازي جهت سازمانی فرهنگ بازدارنده
 میزان »تهران استان نساجی بزرگ هاي شرکت در یادگیرنده

 ذهنی، مدل شخصی، مهارت سازمانی، یادگیري هاي مؤلفه
 مطالعه مورد نمونه گروه در را انداز چشم و تیمی یادگیري

  .است کرده گزارش پایین و متوسط حد از کمتر خود
 هاي ویژگی بررسی« پژوهش در )،1388( نویس خوش

 ایران اسالمی جمهوري صداي معاونت در یادگیرنده سازمان
 دانشکده پیترسنگه، الگوي از اقتباس با کارکنان دیدگاه از

 در متغیرها میزان »ایران اسالمی جمهوري سیماي و صدا
 است: کرده گزارش چنین را خود مطالعۀ مورد جامعۀ

 ذهنی، مدل شخصی، مهارت سازمانی، یادگیري متغیرهاي
 و متوسط حد از کمتر جامعه در انداز چشم و تیمی یادگیري

  .است پایین
 پژوهش از خود گزارش در )1393( مالنوري و اکرامی

 گونه این را نتایج »یادگیرنده سازمان پرورش و آموزش«
 مفهوم به سازمانی یادگیري متغیرهاي میزان اند: برشمرده

 گروهی، یادگیري ذهنی، هاي مدل شخصی، مهارت کلی،
 و آموزش سازمان در سیستمی تفکر و مشترك بینش

 از استفاده با باالست. و متوسط حد از بیش تهران پرورش
 جامعۀ در سازمانی یادگیري عوامل بندي رتبه فریدمن مدل
 .1 اند: کرده گزارش چنین ترتیب به را مطالعه مورد

 ذهنی، هاي مدل .3 سیستمی، تفکر .2 شخصی، هاي مهارت
 با نیز آخر در گروهی. یادگیري .5 و مشترك بینش .4

 کرده گیري نتیجه کاي مجذور خوانی هم مدل از استفاده
 هاي ویژگی با یادگیرنده سازمان عوامل از یک هیچ که است
 و سن سازمانی، پست تحصیالت، جنسیت، مانند فردي
  .ندارد رابطه خدمتی، تجربۀ

 رفتارهاي که داد نشان )2002( 1کینگ پژوهش نتایج
   دارد. رابطه سازمانی یادگیري با رهبري

                                                                 
1. King  
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 آموزش روش که داد نشان پژوهشی در )2005( 1روست
 مؤثر سازمانی یادگیري در رهبران آموزشی هاي سبک و

 منجر یادگیري به که کنند خلق فضایی باید رهبران و است.
 مهم ابزارهاي که را اطالعات و دانش هاي سیستم و شود

   کنند. هدایت سازمانی یادگیري به هستند، سازمان
 افزایش که داد نشان خود پژوهش در )2005( 2دوراکس

 تشویق، همکاري، اعتماد، مشترك، بصیرت باز، ارتباطات
 توسعه و اي حرفه رشد یادگیري، بر تمرکز فردي، حمایت

 مذاکره، و گفتگو آن در که است رهبري اعمال از و...
  دهد. می ترویج را سازمانی یادگیري

 کارمندان روي که پژوهشی در )2006( 3بریو آنجل
 دست نتیجه این به است گرفته انجام اوهایو ایالت دانشگاه

 سطح باید باشد، یادگیرنده بتواند سازمان اگر که یافت
 تغییراتی سازمان در و یابد افزایش کارمندان یادگیري
 و یابد تغییر سازمان در رهبري روش و گیرد صورت اساسی
 متغیرهاي همچنین یابد. افزایش کارمندان در دهی انگیزه

 حد از بیش وي مطالعه مورد جامعۀ در سازمانی یادگیري
  بود. متوسط

 بررسی هدف با پژوهشی در )2008( 4کونتوجیوراف
 نوآوري و تغییرات ایجاد و یادگیرنده سازمان ابعاد بین رابطه

 ارتباط ایجاد که است رسیده نتیجه این به سازمانی اجراي و
 رشد باعث تازه تفکرات ترویج و اطالعات مبادله و آزاد

 گردد. می سازمان
 مشی خط« عنوان با پژوهشی در )2008( 5پیتزر
 رسید نتیجه این به »یادگیرنده سازمان براي دانش مدیریت

 سازمانی دانش به کیفیت بهبود و آگاهانه گیري تصمیم که
 هاي بینش و ها ارزش تجارب، اطالعات، ها، داده ترکیب که

 روزمره، کارهاي اسناد، کارکنان، حافظه در که تخصصی
 دارد. بستگی است، شده ذخیره سازمان اقدامات و فرایندها

 هدایت منظور به مشی خط تعیین بر پژوهش این تأکید
 براي هایی روش و زمینه کردن فراهم و دانش مدیریت

 دانش کسب در کارکنان به که است یادگیري فرهنگ ایجاد
 باال کیفیت با خود هاي مسئولیت و وظایف انجام جهت
  کند. می کمک

 اجراي تأثیر« عنوان تحت پژوهشی در )2010( 6کسنوار
 »ها سازمان مالی غیر و مالی عملکرد بر یادگیرنده سازمان

                                                                 
1. Rosete  
2. Devereaux  
3. Angel Barrio  
4. Kontoghiorghes 
5. Pitzer 
6. Cešnovar 

 غیرمالی و مالی عملکرد بر یادگیرنده سازمان که داد نشان
 در سازمانی یادگیري اجراي و دارد مثبت تأثیر ها شرکت
 و یادگیري با ها سازمان که شود می باعث سازمان
 پژوهش فزایندة اهمیت و شوند درگیر اطالعات هاي سیستم

  کنند. درك جدید دانش کسب براي را جستجو و
 یادگیري زمینۀ در متعددي هاي پژوهش گرچه
 و عوامل رابطۀ یا و کارکنان بینش و سازمانی

 انجام سازمانی یادگیري با بینش متفاوت هاي مؤلفه
 در کرد، جستجو پژوهشگر آنجاکه تا ولی است گرفته
 سازمانی، یادگیري هاي مؤلفه با بینش ارتباط حوزة

 نقش به توجه با لذا و نشد یافت مستقل اي مطالعه
 یادگیري در کارشناسان و مدیران بینش کننده تعیین

 از حاضر مقدماتی مطالعه انجام ضرورت ،سازمانی
  گردد: می فراهم زیر هاي پرسش به پاسخ طریق

 مورد جامعۀ در سازمانی یادگیري و بینش هاي مؤلفه .1
  است؟ کدام مطالعه

 از یک هر و کارکنان سازمانی یادگیري و بینش .2
 است؟ میزان چه تا جامعه در آنها هاي مؤلفه

 در سازمانی یادگیري و بینش هاي مؤلفه بندي رتبه .3
 است؟ کدام مطالعه مورد جامعۀ

 هریک هاي مؤلفه و سازمانی یادگیري و بینش آیا .4
 دارد؟ رابطه فردي هاي ویژگی با
 بینش روي از توان می را سازمانی یادگیري آیا .5

 کرد؟ بینی پیش مدیران
  پژوهش روش
 شیوه نظر از و اي توسعه ،هدف نظر از پژوهش روش

 جامعۀ است. همبستگی نوع از توصیفی ،ها داده گردآوري
 کارشناسان و مدیران از نفر 120 شامل پژوهش، آماري

 در یا و تهران ستاد در که بود تهران استان نور پیام دانشگاه
 تهران استان هاي شهرستان گانۀ چهل مراکز و واحدها
 طریق از نفر صد مورگان، جدول از استفاده با هستند. مستقر
 ها نامه پرسش و شدند انتخاب ساده تصادفی برداري نمونه
 داراي جهت هر از که نامه پاسخ 91 تعداد سپس و اجرا

   گردید. وارد محاسبات در بود کامل و مطلوب شرایط
 بینش ساخته محقق نامه پرسش دو شامل پژوهش ابزار

 مدد به که است ماده 42 با سازمانی یادگیري و ماده 40 با
 پیشین هاي پژوهش هاي یافته و پژوهش ادبیات بررسی

 مرحله سه در دلفی فن براساس سپس است، هشد گردآوري
 .شد ارسال پژوهش موضوع کارشناسان و متخصصان براي

 نسبتاً مخالفم، کامالً شامل؛ و اي  گزینه چهار ابزار پیوستار
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 ترتیب به که بود موافقم کامالً و موافقم نسبتاً مخالفم،
  است. 4 تا 1 اعداد با متناظر

 کرونباخ آلفاي ضریب روش به ها نامه پرسش اعتبار
 به بینش نامه پرسش اعتبار ترتیب این به و گردید محاسبه

 به سازمانی یادگیري نامه پرسش اعتبار و α=9007/0 مقدار
 روایی بررسی براي گردید. برآورد α=9666/0 مقدار
 تحلیل اجراي کمک به 1سازه روایی از سنجش هايابزار

 هاي ماده تمامی و شد استفاده اکتشافی 2عاملی
 باال عاملی بار با مختلف هاي عامل در ها نامه پرسش

  قرارگرفت.
  
  پژوهش هاي یافته
 و بینش هاي مؤلفه( پژوهش یکم پرسش به پاسخ براي

 )است کدام مطالعه مورد جامعۀ در سازمانی یادگیري
 که دهد می نشان عملیات از مرحله این اجراي ۀاولی داد برون

 بینش نامه پرسش هاي ماده همبستگی ماتریس دترمینان

 و 675/0 با برابر KMO مقدار صفر، غیر عددي کارکنان
 آماري لحاظ از همچنان نیز بارتلت کرویت آزمون ۀنتیج

 هاي عامل تحلیل این نهائی هاي مشخصه با است. معنادار
 زیر صورت به را بینش عوامل و شد استخراج گانه شش
 کرد: گذاري نام کل از واریانس درصد حسب بر توان می

 آزادي( دوم عامل )،نظارت و سرپرستی( یکم عامل
 )،ارتباطات( چهارم عامل )،نگرش( سوم عامل )،عمل
 خالصه ).وري بهره( ششم عامل و )خالقیت( پنجم عامل
 هاي ماده شماره با همراه بینش عاملی تحلیل نهایی داد برون
  است. شده داده نشان 1 جدول در نامه پرسش در عامل هر

 هاي داده از عاملی تحلیل اجراي براي همچنین
 به تجزیه ةشیو به سازمانی یادگیري نامه پرسش از مستخرج

 به نسبت اطمینان حصول منظور به و اصلی هاي مؤلفه
 ماتریس دترمینان نبودن صفر و برداري نمونه کفایت

                                                                 
1. Construct validity 
2. Factor analysis 

 شده محاسبه KMO مقدار ،جامعه در ها داده همبستگی
 با برابر بارتلت کرویت آزمون و 86475/0 با برابر

 از کمتر سطح در حتی آماري لحاظ از که شد 6235/2807
 اجراي که گرفت نتیجه توان می و است معنادار 00001/0
  است. توجیه قابل عاملی تحلیل

 یادگیري سنجش ابزار که مطلب این تعیین براي
 ؛شاخص سه است، شده اشباع معنادار عامل چند از سازمانی

 هر وسیلۀ به شده تعیین واریانس نسبت .2 ،ویژه ارزش .1
 توجه مورد ویژه هاي ارزش یافته چرخش نمودار .3 و عامل
 عامل شش تعداد شاخص سه این پایۀ بر و گرفت قرار

 واریانس از درصد 5/63 هم روي که است شده استخراج
 داد برون خالصه دهد. می پوشش را سازمانی یادگیري کل

 و سازمانی یادگیري نامه پرسش عاملی تحلیل اجراي نهایی
 2 جدول در کل از واریانس درصد براساس ها عامل ترتیب
  است. شده داده نشان

 و بینش نامه پرسش دو هر هاي عامل تعیین از پس

 هاي ماده به توجه با ابتدا است الزم سازمانی یادگیري
 پراکندگی و مرکزي هاي مشخصه عامل، هر دهندة تشکیل

 به سازمانی یادگیري و بینش متغیرهاي نیز و ها عامل این
 فضاي ها، داده توصیف ضمن تا شود معرفی کلی گونه

 گردد. فراهم پژوهش دوم پرسش به پاسخ براي تري شفاف
 هاي مشخصه صورت به ها عامل گیري اندازه نهایی نتایج

 در متغیرها از هریک سطح تعیین و پراکندگی و مرکزي
   است. شده داده نشان 3 جدول در جامعه،

 و بینش متوسط دهد، می نشان 3 جدول ارقام که چنان
 دارد، قرار 368/3 تا 912/2 دامنه در آن هاي تست پاره

 تعیین موجبات میانگین استاندارد خطاي و میانگین مقادیر
�   فرمول از استفاده با جامعه در درصدي) 99( اطمینان فاصله = �̅ ± �� �� �√� 

 ماقبل ستون در سازمانی یادگیري و بینش متغیرهاي براي
 داخل نظري) (میانگین 5/2 عدد اگر آورد. می فراهم را آخر

 سازمانی بینش هاي مؤلفه استخراج براي عاملی تحلیل نهایی هاي مشخصه .1 جدول

 واریانس درصد  ویژه ارزش  عامل نام  عامل شماره
  ازکل عامل

 واریانس درصد
  نامه پرسش در عامل هر هاي ماده شماره  مشترك

  26و8و34و20و4و28و16و22و18و38و17  60/44  9/21  74779/8 نظارت و سرپرستی  1
  31و14و12و40و35و36و32  27/15  5/7  98998/2 عمل آزادي  2
  39و9و5و7و30و1و3و6و2  65/13  7/6  67887/2 نگرش  3
  29و24و37و19و25و27و33  78/9  8/4  92306/1  ارتباطات  4
  10و15و11  76/8  3/4  72063/1  خالقیت  5
  23و13و21  94/7  9/3  57958/1  وري بهره  6

  40  100  1/49  - -  جمع
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 و متوسط جامعه در متغیر سطح گیرد، قرار اطمینان فاصله
 درصدي 99 اطمینان فاصله پایین حد از تر کوچک اگر

 جامعه در متغیر سطح که شود می گرفته نتیجه قرارگیرد،
  باالست. و متوسط ازحد بیش

 بینش میزان درصد 99 از بیش اطمینان با ترتیب این به
 هاي مؤلفه و سازمانی یادگیري نیز و آن هاي مؤلفه همۀ و

 بیش مطالعه مورد جامعه در راهبردي رهبريو  فنی مهارت
 مدل انداز، چشم هاي مؤلفه ولی باالست، و متوسط حد از

 یادگیري متغیر از توانمندسازي و تیمی یادگیري ذهنی،

  است. متوسط سطح در سازمانی
 هاي عامل بندي (رتبه پژوهش سوم پرسش به پاسخ براي
 کدام مطالعه مورد جامعۀ در سازمانی یادگیري و بینش

 نشان 4 جدول در آن نتایج و استفاده فریدمن مدل از است؟)
 در بینش گانه شش متغیرهاي بندي رتبه است. شده داده

 وري، بهره نگرش، ارتباطات، دهد می نشان 4 جدول
 به جامعه در عمل آزادي و نظارت و سرپرستی خالقیت،

   دارد. قرار 6 تا 1 هاي رتبه در ترتیب
 یادگیري گانه شش متغیرهاي بندي رتبه همچنین

 راهبردي، رهبري فردي، مهارت دهد می نشان سازمانی
 در تیمی یادگیري و ذهنی مدل توانمندسازي، انداز، چشم
   دارد. قرار 6 تا 1 هاي رتبه در ترتیب به جامعه

 متغیرهاي (آیا پژوهش چهارم پرسش به پاسخ براي
 کارکنان فردي هاي ویژگی با سازمانی یادگیري و بینش

 نتیجه و استفاده کاي مجذور خوانی هم مدل از دارد) رابطه
 تجربه با که نظارت و سرپرستی استثناي به شد گرفته

 یک هیچ و بینش متغیرهاي از یک هیچ دارد، رابطه خدمتی
 رابطه فردي هاي ویژگی با سازمانی یادگیري متغیرهاي از

 یادگیري نیز و کارکنان بینش دیگر عبارت به ندارد.

 )n=91( نمونه گروه در سازمانی یادگیري و بینش متغیرهاي پراکندگی و مرکزيهاي  مشخصه .3 جدول

 انحراف  واریانس میانگین  بیشینه  کمینه  متغیر
 استاندارد

 خطاي
 اطمینان فاصله کشیدگی چولگی استاندارد

  درصدي 99
 متغیر سطح

  جامعه در
  باال  98/2- 29/3  697/0 - 787/0  058/0  558/0  312/0  134/3  4  1 ونظارت سرپرستی

 باال  73/2- 09/3  - 263/0 - 372/0 066/0 631/0  398/0 912/2 4 1 عمل آزادي
 باال  26/3- 47/3  127/0 - 637/0 040/0  383/0  147/0 368/3 4 1 نگرش

 باال  21/3- 47/3  871/0 - 882/0 049/0  469/0  220/0 341/3 4 1 ارتباطات
 باال  87/2- 27/3  - 201/0 - 683/0 074/0  707/0  501/0 071/3 4 1 خالقیت

 باال  11/3- 43/3  469/0 - 624/0 059/0  563/0  318/0 272/3 4 1 وري بهره
 باال  08/3- 30/3  271/0 - 385/0 040/0  389/0  151/0 192/3 4 1 کلی بینش
 متوسط  44/2- 83/2  - 608/0 - 290/0 073/0  697/0  486/0 639/2 4 1 انداز چشم
 متوسط  41/2- 80/2  - 356/0 - 095/0 075/0  717/0  514/0 608/2 4 1 ذهنی مدل

  باال  51/2- 92/2  - 678/0 - 477/0 077/0  738/0  544/0 719/2 4 1 راهبردي رهبري
  متوسط  40/2- 81/2  - 643/0 - 265/0 077/0  739/0  547/0 609/2 4 1 تیمی یادگیري
  باال  86/2- 23/3  - 853/0 - 201/0 069/0  659/0  435/0 044/3 4 1 فردي مهارت
  متوسط  46/2- 81/2  117/0 - 289/0 064/0  613/0  376/0 639/2 4 1 سازي توانمند

  باال  51/2- 85/2  - 490/0 - 287/0 063/0  603/0  363/0 681/2 4 1 سازمانی یادگیري

 سازمانی یادگیري هاي مؤلفه استخراج براي عاملی تحلیل نهایی هاي مشخصه .2 جدول

 واریانس درصد  ویژه ارزش  عامل نام  عامل شماره
  کل از عامل

 واریانس درصد
  درپرسشنامه هرعامل هاي ماده شماره  مشترك

  و35و31و34و36و38و28و30و42و33و37و32  98/68  8/43  40607/18  انداز چشم  1
  14و21و41و20و25و29و39و27و16و26

  13و12و10و11و9و8  35/8  3/5  23413/2  ذهنی مدل  2
  17و15و23و6و5  46/6  1/4  71314/1  راهبردي رهبري  3
  7و19و18  51/5  5/3  48493/1  تیمی یادگیري  4
  1و4و3و2  35/5  4/3  43801/1  فردي مهارت  5
  24و40و22  20/5  3/3  39471/1  سازي توانمند  6

  42  99.85  5/63  -  -  جمع
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 وضعیت تحصیالت، جنسیت، از مستقل سازمانی،
 مطالعه مورد جامعۀ افراد خدمتی تجربه و سن استخدامی،

   است.
 توان می (آیا پژوهش پنجم پرسش به پاسخ براي
 کرد؟) بینی پیش مدیران بینش پایه بر را سازمانی یادگیري

 تبیین کلی، هدف شود. می استفاده بنیادي همبستگی مدل از
 روي از سازمانی یادگیري متغیرهاي مجموعه بیشتر چه هر

 تجربه و (سن فردي هاي ویژگی و مدیران بینش متغیرهاي
 به بنیادي همبستگی تحلیل است. ممکن حد تا خدمتی)
 به که متغیر، مجموعه دو با خود اساسی داد درون عنوان
 دارد. سروکار داد نظري معناي یک توان می هاآن از هریک

 ترکیب یک استنتاج از است عبارت آن اساسی استراتژي
 همبستگی که اي گونه به متغیرها از هایی مجموعه از خطی
 بنیادي همبستگی تحلیل شود. بیشینه خطی ترکیب دو بین

 با نه را اصلی متغیرهاي روي از خطی هاي ترکیب تولید
 مجموعه یک در واریانس بیشتر هرچه تبیین هدف

 دو بین رابطه مقدار بیشینۀ تبیین هدف با بلکه ازمتغیرها،
   دهد. می انجام متغیرها، از مجموعه

  
  بنیادي همبستگی مدل اجراي نتایج

 بسته از استفاده (با بنیادي همبستگی محاسبات نتیجه در
 خودکار گونه به اطالعات نوع دو معموالً )SAS افزاري نرم
 همبستگی ازتحلیل اي خالصه جدول .1 آید: می دست به

 تحلیل از اي خالصه بنیادي. متغیر ماتریس دو .2 بنیادي،
  شود. می داده نشان 5 جدول در بنیادي همبستگی
 F مقدار است شده مشخص 5 جدول در که چنان

 75/1 برابر نظارت) و (سرپرستی λ1=5915/0 با متناظر
 از 01/0 از کمتر سطح در 48 آزادي درجۀ براي که است
 ویژه مقادیر با متناظر F مقدار اما است. معنادار آماري لحاظ
 دو خالصه، جدول این پایۀ بر نیست. معنادار ها مؤلفه دیگر

 دست به بنیادي متغیرهاي شده استاندارد ضرایب از ماتریس
 دربارة دقیقی اطالعات مقادیر این ).7 و 6 (جدول آید می

 که بنیادي متغیرهاي با متناظر هاي زوج ترکیب
 به کند، می تولید را 7 و 6 جدول بنیادي هاي همبستگی

   دهد. می دست
 ضرایب این دهد، می نشان 7 و 6 جداول ارقام که چنان

 و است بنیادي متغیرهاي ترکیب در اصلی متغیرهاي سهم

 هاي همبستگی که بنیادي متغیرهاي زوج براي فقط معموال
 شود؛ می محاسبه باشد، معنادار آماري لحاظ از هاآن بنیادي
 آن با متناظر و مستقل متغیر 8 براي ZX1 بردار بنابراین

  شود. می بیان زیر صورت به وابسته متغیر 6 براي ZY1 بردار
B6 5282/0+ B5 0707/0 - B4 5775/0 + B3 

0788/0- B2 4346/0- B1 5015/0 + work 0036/0 
+ age 0937/0 = ZX1  

 مطالعه مورد جامعه در یسازمان يریادگی و نشیب متغیرهاي بندي رتبه .4 جدول
  سازمانی یادگیري متغیرهاي بندي رتبه  بینش متغیرهاي بندي رتبه
  رتبه  رتبه میانگین متغیر  رتبه  رتبه میانگین متغیر

  3  32/3 انداز چشم  5  07/3 نظارت و سرپرستی
  5  18/3 ذهنی مدل 6  46/2 عمل آزادي
  2 62/3 راهبردي رهبري  2 12/4 نگرش

  6  85/2 تیمی یادگیري  1  15/4 ارتباطات
  1  75/4 فردي مهارت  4  11/3 خالقیت

  4  29/3 توانمندسازي  3  09/4 وري بهره
Sig 

0001/0 
Chi-Square 

7096/66  
Cases 

91  
Sig  

0001/0 
Chi-Square 

5369/56  
Case 

91  

 متوالی هاي رتبه بودن معنادار آزمون .5 جدول
  معناداري سطح df آزادي درجه F مقدار  RC2 بنیادي مجذورهمبستگی  RC بنیادي همبستگی ضریب λ ویژه مقدار  ردیف
1  5915/0  609647/0  371669/0  75/1  48=8×6  0024/0  
2  2932/0  476171/0  226739/0  21/1  35=7×5  1950/0  
3  0894/0  286531/0  082100/0  86/0  24=6×4  6528/0  
4  0761/0  265980/0  070745/0  91/0  15=5×3  5485/0  
5  0536/0  225578/0  050885/0  96/0  8=4×2  4685/0  
6  0413/0  199240/0  039697/0  13/1  3=3×1  3419/0  



 61 نور پیام دانشگاه کارکنان بینش پایۀ بر سازمانی یادگیري هاي مؤلفه بینی پیش پور: اکرامی و عادله فرجمحمود 

 

Y6 0507/0+ Y5 1022/1+ Y4 3135/0 - Y3 
1610/0+ Y2 1807/0 - Y1 0482/0 = ZY1  

RC1
 ZY1 واریانس نسبت بیانگر 371669/0 یعنی 2
 حدود یعنی شود، می توجیه یا تبیین ZX1 وسیلۀ به که است

 به شود. می تبیین ZX1 توسط ZY1 واریانس درصد 37
 دهد می نشان 1-371669/0=628331/0 دیگر عبارت
 ناشناخته عوامل وسیلۀ به ZY1 واریانس از درصد 63 حدود
   شود. می تبیین دیگر

 در متغیر هر اهمیت دهنده نشان ها وزن نسبی اندازه
 بر عالوه ها وزن این نسبی هاي اندازه است. مجموعه
 این تعیین یعنی بنیادي متغیرهاي تعریف پایه ها آن عالمت
 بردار گیرد. می اندازه را چیز چه هریک که است مطلب

 نشان 8 جدول در آنها باوزن همراه یکم عامل ساختاري
  است. شده داده

 بر که دهد می نشان 8 جدول چپ سمت ستون ارقام
 براي مناسب مدل یک فقط بنیادي متغیر زوج تنها ۀپای

 الزم مدل معرفی از قبل گردد، می استنتاج سازمانی یادگیري
 تجربه و سن فردي هاي متغیر که شود یادآوري است

 متغیر که چنان دارند، خنثی و ناچیز اثر مدل، در خدمتی
 از دیگر سوي از دارد. ناچیز اثر مدل در نیز خالقیت

 یعنی متغیر دو وابسته) (متغیر سازمانی یادگیري هاي عامل
 در کم دست را مدیران توانمندسازي و انداز چشم متغیر
 مدیران بینش هاي مؤلفه روي از توان نمی حاضر ۀمطالع

 و نظارت هاي باویژگی مدیري اگر بنابراین ؛دکر بینی پیش
 باال، و منفی عمل آزادي با یعنی مقید کامالً باال، سرپرستی

 کم، و منفی نگرش یعنی نگري سطحی و مسامحه کمی با
 یادگیري باشد، زیاد وري بهره آخر در و باال بسیار ارتباطات
 منفی، کمی ذهنی مدل داراي؛ مدیران و کارکنان سازمانی
 مقابل در و نسبتاً تیمی یادگیري کم، نسبتاً راهبردي رهبري
   بود. خواهند باال بسیار فردي هاي مهارت

  
  گیري نتیجه و بحث

 و سازمانی یادگیري و بینش پژوهش این اساس بر
 متوسط حد از تهران نور پیام دانشگاه در آن هاي مؤلفه
 ۀمطالع در آن هاي مؤلفه و سازمانی بینش متغیر .است باالتر
 و )1391( عبداللهی )،1387( علی و مهدوي مطالعه با حاضر
 متغیر میزان مقایسه با است. همسو و )2006( 1بریو آنجل

 دیگر هاي مطالعه و حاضر ۀمطالع در سازمانی یادگیري
 جوامع در سازمانی یادگیري میزان که شود می گرفته نتیجه
 دراین اي جانبه همه تالش است الزم و نیست باال مختلف
  گیرد. صورت زمینه

 در کارکنان بینش هاي مؤلفه بندي رتبه پژوهش این در
 چنین )2005( فریدمن مدل از استفاده با مطالعه مورد ۀجامع

 .4 وري بهره .3 نگرش .2 ارتباطات .1 است شده معرفی

 بندي رتبه عمل. آزادي .6 نظارت و سرپرستی .5 خالقیت

                                                                 
1. Angel Barrio  

 )var( مستقل متغیرهاي استانداردشده بنیادي وزنی ضرایب .6 جدول
 V1 V2 V3  V4  V5  V6  نماد  مستقل متغیر
  Age 0937/0  4439/0 -  1545/0 -  3724/0  4815/0  5001/0  سن

  Work 0036/0  1848/0  4034/0  7227/0 -  5535/0 -  1014/0  خدمتی تجربه
  B1 5015/0  0990/0 -  0844/0 -  4026/0  8413/0 -  6506/0 نظارت و سرپرستی

  B2 4346/0 -  4763/0  4335/0  5578/0  3396/0  2121/0 عمل آزادي
  - B3 0788/0 -  7970/0 -  0448/0  2555/0  3698/0 -  6722/0 نگرش

  - B4 5775/0  8539/0  1585/0  3970/0 -  1684/0  3972/0  ارتباطات
  - B5 0707/0 -  2136/0  0062/1 -  1996/0 -  2972/0  0131/0  خالقیت

  B6 5282/0  4100/0 -  3524/0  0697  6138/0  0920/0  وري بهره

 )with(ضرایب وزنی بنیادي استانداردشده متغیرهاي وابسته  .7جدول 
  W1 W2 W3  W4  W5  6W  نماد  متغیروابسته
  - Y1 0482/0  1768/1 -  4847/0 -  4903/0 -  2107/1 -  2216/0  چشم انداز
  - Y2  1807/0 -  0084/0 -  0815/0 -  1607/1  6197/0  8007/0  مدل ذهنی

  - Y3  1610/0  9626/0  7342/0  7225/0 -  0423/0 -  7117/0  رهبري راهبردي
  Y4  3135/0 -  9440/0  7596/0 -  2853/0  2441/0 -  6815/0  یادگیري تیمی
  Y5  1022/1  3552/0 -  1753/0 -  1576/0 -  5112/0  4590/0  مهارت فردي
  Y6  0507/0  0413/0  8691/0  5988/0  1780/0 -  5103/0  توانمند سازي
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 .1 است: شده بیان گونه این نیز عبداللهی ۀمطالع در بینش
 .4 انگیزش، .3 نظارت، و سرپرستی .2 پذیري، مسؤلیت
 .8 وري، بهره .7 شایستگی، .6 مداري، رابطه .5 خالقیت،
 مطالعه دو هر مقایسه عمل. آزادي .9 مستمر، یادگیري

 رتبه ۀمطالع دو هر در »عمل آزادي« عامل دهد می نشان
 در چه اگر است، گرفته قرار وسط ۀرتب در خالقیت آخر،

 است اول ۀرتب در پذیري مسؤلیت )1391( عبداللهی مطالعه
 گرفته قرار نخست ۀرتب در ارتباطات حاضر پژوهش در ولی

  است.
 سازمانی یادگیري متغیرهاي بندي رتبه حاضر ۀمطالع در

 .3 راهبردي رهبري .2فردي مهارت .1 ترتیب این به
 تیمی یادگیري .6 ذهنی مدل .5 توانمندسازي .4 انداز چشم

 و اکرامی هاي دریافته بندي رتبه این است. گردیده مشخص
 .2 فردي، هاي مهارت .1 است: چنین )1393( مالنوري

 .5 و مشترك بینش .4 ذهنی، هاي مدل .3 سیستمی، تفکر
 نویس خوش مطالعه در سازمانی یادگیري گروهی. یادگیري

 یادگیري .1 است: گردیده بندي رتبه چنین نیز )1388(
 هاي مدل .4 انداز، چشم .3 فردي، هاي مهارت .2 گروهی،

 نشان سازمانی یادگیري متغیرهاي بندي رتبه مقایسه ذهنی.
 براي الزم دانش و ها (مهارت فردي هاي مهارت دهد می

 تا تري کننده تعیین نقش .)دارم را سازمان عملکرد به کمک
 را موفقیت خوبی به ها شکست از (کارکنان ذهنی هاي مدل

  دارد. سازمانی یادگیري در آموزند.) می
 سازمانی یادگیري و بینش هاي متغیر بین مطالعه این در

 این نشد، مشاهده اي رابطه کارکنان فردي هاي ویژگی با

 )1387( کرمی و )1387( علی و مهدوي هاي یافته با نتایج
 معناداري ۀرابط )1384( عجملو هاي یافته درو  همسوست

 بینش بین ولیکن نداشت، وجود سن و جنسیت با بینش بین
  .شد مشاهده رابطه خدمتی تجربه و تحصیالت با

 که دهد می نشان هم )1391( عبدالهی مطالعه نتایج
 است. دیگران از بیش پرستاري تحصیالت با کارکنان بینش

 متغیر هم شود می گرفته نتیجه موجود هاي مطالعه مجموع از
 یادگیري متغیر هم و آن هاي مؤلفه و مدیریتی بینش

 هاي ویژگی از مستقل بیش و کم آن هاي مؤلفه و سازمانی
 بودن اي خصیصه ۀنظری تاحدودي امر این است، فردي

 .کند می تقویت را سازمانی یادگیري و بینش متغیرهاي
 را صفت دو این که است آن تفکري چنین مستقیم ۀنتیج

 و القا مدیران به توان می کمتر ویژه هاي آموزش ازطریق
 بینش با مدیران به نیاز صورت در ترتیب این به داد، انتقال

 در خاصی هاي ویژگی داراي مدیري یا و بخصوصی
 ابزار اجراي و تهیه طریق از بیشتر سازمانی، یادگیري
 کار به حاضر ۀمطالع در چه آن مانند معتبر و روا سنجش

 از که داشت انتظار کمتر و یافت و کرد جستجو ،است رفته
 تربیت انتظار مورد مدیران ۀتجرب کسب و آموزش طریق
 نشان بنیادي همبستگی تحلیل پژوهش یافته آخرین کرد.
و  ارتباطات نظارت، و سرپرستی که هنگامی دهد، می
 حد در نیز فردي هاي مهارت باشد، عالی حد در وري بهره

 عمل آزادي متغیرهاي مقابل در شود، می بینی پیش افزاینده
 هاي کننده بینی پیش بینش، متغیرهاي مجموعه از نگرشو 

 از خالقیت سویی از است. سازمانی یادگیري براي اي کاهنده
 به قادر تر روشن بیان به و بینی پیش قادربه بینش متغیرهاي
 دیگر سوي ازو  نیست سازمانی یادگیري هاي متغیر بازتولید
 سازمانی یادگیري هاي متغیر از توانمندسازيو  انداز چشم
 نیست، بینش هاي مؤلفه تولید باز حاضر ۀمطالع در کم دست

 عوامل به توانمندسازيو  انداز چشم دیگر عبارت به
 نشده بررسی مطالعه این در که شود می مرتبط اي ناشناخته

 زوج یک فقط پژوهش هاي یافته ترتیب این به است.
 عنوان به )ZY1 بردار و ZX1 (بردار بنیادي متغیرهاي

 مدیران بینش ابعاد ۀپای بر سازمانی یادگیري بهینه مدل
   د.کن می معرفی

 و باال قابلیت که گفت توان می پژوهش این نتایج اساس بر
 این آمادگی که است هایی ظرفیت از مدیران مطلوب بینش
 اداري و آموزشی سیستم بهبود به رو تغییرات براي را گروه

 نسبت و وزن همراه یکم عامل ساختاري بردار ضرایب .8 جدول
 آن وزنی

 بنیادي ضریب بنیادي وزن بنیادي ساختار 
  V1 V1  V1 بعدیکم  متغیر
  0  013/0  1839/0  سن

  0  0000/0  2528/0  خدمتی تجربه
  8  8973/0  6175/0  ونظارت سرپرستی

  -6  -6886/0  1280/0 عمل آزادي
  -2  -2052/0  4782/0 نگرش

  12  230/1  7193/0  ارتباطات
  0  -0999/0  4650/0  خالقیت

  9  9367/0  7250/0  وري بهره
  W1 W 1  W 1 بعدیکم  متغیر
 0 0690/0  4827/0  انداز چشم
  -2  -2519/0  4300/0  ذهنی مدل

  2  2181/0  5760/0  راهبردي رهبري
  -4  -4237/0  3651/0  تیمی یادگیري
  16  6700/1  9609/0  فردي مهارت
  0  0825/0  3359/0  سازي توانمند
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 کنندگان تدوین و ریزان برنامه شود می پیشنهاد دهد. می نشان
 توسعه به ظرفیتی چنین داشتن با دانشگاه هاي سیاست
 یادگیري اینکه به توجه با بپردازند. بیشتر دانشگاه کیفی
 از عوامل سایر به نسبت مدیران و کارکنان میان در تیمی
 ضعف نشانگر این که بود برخوردار تري پایین رتبه

 پیشنهاد است، مطالعه مورد جامعۀ در گروهی عملکردهاي
 فرهنگی و آموزشی کار دار عهده که هایی سازمان تا شود می

 تقویت را گروهی یادگیري ،ها دانشگاه جمله از هستند جامعه
 لحاظ را آن خود فرهنگی و آموزشی هاي ریزي برنامه در و

   کنند.

 هایی محدودیت با ها پژوهش سایر مانند نیز پژوهش این
 ابزارکه انتخاب در محدودیت جمله؛ از است بوده مواجه
 درصد 5/36 و بینش متغیر واریانس درصد پنجاه حدود

 است، مانده باقی ناشناخته سازمانی یادگیري واریانس
 کل کارکنان به نتایج تعمیم که جامعه انتخاب در محدودیت
 به نداشتن دسترسی شود، انجام احتیاط با نور پیام دانشگاه

 نکردن همکاري نمونه، عنوان به شده مشخص افراد تمام
 یا و نگري جزم و پژوهش ابزار تکمیل جهت افراد از برخی

 با را آن نتایج است بهتر لذا و... دهندگان پاسخ فرافکنی
  داد. تعمیم و کرد تفسیر احتیاط

 نابعم
 سازمان بر دانش مدیریت ثیرأت بررسی ).1384( رضا زاده، ابراهیم

 گروه تهران: مدیریت. المللی بین کنفرانس سومین یادگیرنده.
  آریا. صنعتی پژوهشی

 و روایی اعتبار، بودن، عملی ررسیب ).1383( تهمینه ابراهیمی،
 و معاونان مدیران، مورد در مدیریتی بینش آزمون یابی فرم

 اسالمی، آزاد دانشگاه تهران. شهر هاي دانشگاه گروه مدیران
  نیافته. انتشار ارشد، کارشناسی نامه پایان
 وپرورش آموزش ).1393( راضیه مالنوري، و محمود اکرامی،

  مهر. آذرین تهران: یادگیرنده. سازمان
 بازدارنده و کننده تسهیل عوامل بررسی ).1382( زهرا باغی،

 در یادگیرنده سازمان بسترسازي جهت سازمانی فرهنگ
 دانشگاه تهران: تهران. استان نساجی بزرگ هاي شرکت
  نیافته. انتشار ارشد، کارشناسی نامه پیان تهران،

 یادگیرنده سازمان هاي ویژگی بررسی ).1388( شهره نویس، خوش
 کارکنان دیدگاه از ایران اسالمی جمهوري صداي معاونت در
 سیماي و صدا دانشکده سنگه. پیتر الگوي از اقتباس با

 انتشار ارشد، کارشناسی نامه پایان ایران، اسالمی جمهوري
  نیافته.

 یادگیرنده. سازمان ویژگی دوازده ).1380( حسن متین، زارعی
  .88-57 ص ،10 شماره قم، آموزشی مجتمع مجله

 ابزار موثرترین یادگیرنده، اداري نظام ).1378( محمدرضا زالی،
 تهران: کشور. ریزي برنامه و مدیریت سازمان همایش توسعه.
  دولتی. مدیریت آموزش مرکز

 ارزیابی ).1387( ابوالفضل نظري، سیدمهدي؛ سیدخاموشی،
 اسالمی؛ هاي ارزش اساس بر فرهنگی استراتژیک تصمیمات

 .190-155 ص دوم، شماره دوم، سال مدیریت، اندیشه
 ضرورت ).1392( مینا مقدم، و محمد شرفی، عباس؛ عباسپور،

 نظام در فکري سرمایه سنجش براي بهینه مدل یک طراحی

 انسانی، علوم در خالقیت و ابتکار فصلنامه عالی. آموزش
  .4شماره ،2 دوره
 ).1392( همایون فرهادیان، و نرجس کابلی، عنایت؛ عباسی،

 زیست، محیط سازمان در سازمانی یادگیري فرهنگ بررسی
 توسعه و اقتصاد تحقیقات یادگیرنده. سازمان مدل کاربرد

  .328-317 ص ،2 ةشمار ،44 ةدور ایران، کشاورزي
 مدیران مدیریتی بینش بررسی ).1391( ابراهیم عبدالهی،

 پیام دانشگاه تهران. پزشکی علوم دانشگاه هاي بیمارستان
  نیافته. انتشار ارشد، کارشناسی نامه پایان نور،
 و روایی اعتبار، بودن عملی بررسی ).1384( آتوسا عجملو،
 گروه مدیران درمورد مدیران سنجش مقیاس یابی نرم

 پژوهش و آموزش عالی موسسه تهران. شهر هاي دانشگاه
 انتشار ارشد، کارشناسی نامه پایان ریزي، برنامه و مدیریت

  نیافته.
 ).1393( الهام نژاد، گلی ؛مقصود ،خواه فراست ؛محمد عموزاد،

 براي پتروشیمی هاي شرکت آمادگی کیف و کم بررسی
 براي مناسب ساختاري الگوي ارائه و سازمانی یادگیري
 آموزش فصلنامه دانش. مدیریت و سازمانی یادگیري استقرار

 .112-91 ص ،3 ةشمار اول، سال انسانی، منابع ۀتوسع و
 سازمان و سازمانی یادگیري ).1387( اهللا وجیه زاده، یقربان

  بازتاب. تهران: یادگیرنده.
 و سیستان استان مدیران بینش مقایسه ).1384( زهرا کرمی،

 مرکز تهران: خوزستان. استان مدیران بینش با بلوچستان
 انتشار ارشد، کارشناسی نامه پایان دولتی، آموزش مدیریت

  نیافته.
 پیام محور. انسان سازمانی یادگیري ).1390( مهرداد محمودي،
 .47-44ص ،205 شماره دریا،
 مدیران بینش ارزیابی ).1387( منیره علی، و مهدي مهدوي،

 فرایند فصلنامه کشور. بدنی تربیت سازمان استانی و ستادي
  .58-49 ص ،67 ةشمار توسعه، و مدیریت
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