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چکیده
پیتـر سـنگه   دیـدگاه ایجاد سازمان یادگیرنـده بـر اسـاس         سازمانیشناسایی مدل درون  تحقیق حاضر به    

: کنـد معرفی مـی را موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده عوامل ،وي در کتاب خود تحت عنوان پنجمین فرمان     . پردازدمی
در مباحـث آکادمیـک عمومـاً دو    .اندوزيت زمان و تجربهسازي، تعادل بین کار و خانواده، مدیریرهبري، فضاي تعمقی، بومی  

پیتر سنگه است و الگـوي اروپـائی کـه    مبدع آن الگوي اساسی براي ایجاد سازمان یادگیرنده وجود دارد؛ الگوي آمریکائی که            
عی از این دو نظران به نوسایر اندیشمندان و صاحب. ده استشتوسط چندین نویسنده و نظریه پرداز مطرح این عرصه نگارش 

توان زمینه میمذکور عوامل با شناسایی . کشور انجام نشده استتحقیقی تحت این عنوان تاکنون در داخل . اندالگو الهام گرفته
نتایج تحقیق . استقرار این شکل از سازمان را بعنوان رویکردي نوین در جهت تعالی سازمانی و توسعه منابع انسانی فراهم کرد

بنـابراین بـا اقـداماتی همچـون اسـتفاده از         . مـوثر اسـت   ایجاد سازمان یادگیرنـده      وامل ذکر شده بر   که ع نشان داد   
رهبران طراح، معلم و ناظر، ایجاد فضاي تعمقی، استفاده از تجارب موردي، تالش فـردي و سـازمانی بـه منظـور            

تخـاذ تـصمیمات بـه بدنـه      ایجاد تعادل بین کار و خانواده، ایجاد فرصـت جهـت یـادگیري و تفکـر و واگـذاري ا                   
.کارشناسی و سرپرستی می توان موجبات ایجاد سازمان یادگیرنده را فراهم نمود

مقدمه

ها براي حفظ و بقـاي  سازمان؛طی دهه اخیر و همزمان با موج عظیم تغییرات اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی 
. اندآغاز کردههاي یادگیرندهبه سمت سازمانحرکت پویا و هاي غیر قالبخارج شدن ازاي را براي ، تالش گستردهخود

گیرند، در واقع یادگیري در سازمان زمانی پدید می آید که تعامالت محـیط  سازمانها از طریق افراد خود یاد می 
ـ افراد را وا می دارد موقعیت ها و رویدادهایی را که نیاز به دانش براي حل مشکالت دار،و سازمان  . ی کننـد شناسـای د ن

مشکلی که سازمانها با آن روبرو هستند تبدیل یادگیري فردي به یادگیري سازمانی اسـت، بـراي چنـین تبـدیلی الزم           
دانش خلق شده این . تا فعالیتهاي آن بهبود یابد است دانش فردي را در سیستم عملیاتی سازمان معرفی و عملی کرد           

یـادگیري در  )1(.و تجسم یابد تا بر روي اثربخشی سازمان اثر بگـذارد به کارهاي روزمره سازمان ارتباط داده شودباید  

جلسات آموزشی صورت نمی گیرد بلکه در شغل و زمانی که کارکنان با مشارکت یکدیگر کارها را انجـام مـی دهنـد و         
.د مـی آیـد  یـادگیري بوجـو  ،کننـد درباره تجارب کاري خود و آنچه که در کار موثر بوده وآنچه موثر نبوده صحبت می    
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ها و خـدماتی اسـت کـه از نظـر اطالعـاتی غنـی          برون داد سازمان پیشگام که بر پایه یادگیري بنا شده باشد، فرآورده           
)2(.شوندهستند و در بازاري که عرصه رویارویی شدید است، توزیع می

سازمان یادگیرنده 1گهپیترسن:استدازان مختلف بیان شدهپري از سازمان یادگیرنده توسط نظریهدتعاریف متعد
بخشند تا به نتایجی که هاي خود را ارتقاء میکه در آن، افراد به طور مستمر تواناییکندتعریف میرا به عنوان سازمانی

هـاي جمعـی و گروهـی گـسترش     مدنظر است، دست یابند و بدین ترتیب الگوهاي جدید تفکر، رشد یافتـه و اندیـشه              
سازمان یادگیرنده عبارت است از مهارت و توانایی سازمان در ایجاد و انتقال دانـش و  ،2نبه زعم دیوید گروی )3(.یابند

در توصیف سازمان یادگیرنده بیان کرده است که الوانی نیز )4(.اصالح رفتار افراد براي بکارگیري دانش و بینش جدید      
سازمان )5(.سازدو عملکردش را متحول میکندیر میست که در طول زمان می آموزد، تغیسازمان یادگیرنده سازمانی ا

این جمله ممکن اسـت  . یادگیرنده سازمانی است که قادر به تغییر رفتار ها و تفکراتش با استفاده از تجربیات می باشد           
اما هنوز بسیاري از سازمانها قادر به تشخیص وقایع و حقایق نیستند و رفتارهاي نادرست را         ،بسیار واضح به نظر برسد    

سازمان یادگیرنده با آمـوزش   . است ،سازمان یادگیرنده چشم انداز آنچه احتمال دارد ممکن باشد        .کنندتکرار می  تباًمر
سازمان یادگیرنده سازمانی است که . تک تک افراد قابل دستیابی نیست بلکه نتیجه یادگیري در سطح کل سازمان است

)7(.دکندائماً خود را متحول میامکان یادگیري کلیه کارکنان را فراهم می سازند و 

کننـد و دانـشی   هاي دیگر، استفاده مـی   هاي قبلی و نیز بهترین شیوه کار سازمان       از تجربه  هاسازماناین  اعضاي  
ــرده   ــسب ک ــیله ک ــدین وس ــه ب ــریعًارا ک ــد، س ــیوهان ــه ش ــل   و ب ــود منتق ــار خ ــل ک ــازمان مح ــه س ــربخش، ب اي اث

گیري، عملکـرد امـروز محـصول یـادگیري دیـروز اسـت و عملکـرد فـردا              در یک سازمان مبتنی بـر یـاد       )8(.کنندمی
.محصول یادگیري امروز است

سازمانها یادگیري را ابزاري می دانند که به کمک آن عملکرد را باال برند و خود را بهتـر بـا تغییـرات محیطـی               
آنها بیشتر از درجه تغییرات محیطی اما براي آنکه سازمانها به بقاي خود ادامه دهند، باید سرعت یادگیري         . وفق دهند 

)9(.کندباشد و این امر اهمیت یادگیري سازمانی را بیشتر نمایان می
یـادگیري سـازمانی بـه مفهـوم یـادگیري افـراد و           . سازمان یادگیرنده و یادگیري سازمانی مفاهیم مترادفـی نیـستند         

بـه عبـارت دیگـر،    . مان به عنـوان سیـستمی کلـی اسـت    هاي درون سازمان و سازمان یادگیرنده به معنی یادگیري ساز         گروه
هـاي درون سـازمان   لذا، باید میان یادگیري سازمانی به مفهوم افراد و گروه. سازمان یادگیرنده حاصل یادگیري سازمانی است    

.تمایز قائل شدو سازمان یادگیرنده به معنی سازمان به عنوان سیستمی کلی، 
. شوندسازمانی و سازمان یادگیرنده گهگاه به اشتباه جاي یکدیگر به کار گرفته میشود که اصطالح یادگیريگفته می 

هایی که در سازمان جریـان دارد بـه کـار    در حالیکه یادگیري سازمانی، مفهومی است که براي توصیف انواع خاصی از فعالیت      
تسانگ معتقد است سازمان یادگیرنده به .کندیشود در حالی که سازمان یادگیرنده به نوع خاصی از سازمان اشاره مگرفته می

.آیدکند و یادگیري سازمانی نوعی فرآیند داخلی براي سازمان به شمار مینوع خاصی از سازمان اشاره می
در بحـث از  «:دهـد گونـه توضـیح مـی   تفاوت دو عبارت یادگیري سازمانی و سـازمان یادگیرنـده را ایـن    » مارکوآرت«

را کـه بـه عنـوان یـک هویـت      یهـای هاي سـازمان ها، اصول و ویژگی   مرکز ما بر چیستی است و سیستم      سازمان یادگیرنده، ت  
دهـیم، در حالیکـه یـادگیري سـازمانی بـه چگـونگی       کنند، مورد بررسـی قـرار مـی   گیرند و اقدام به تولید می     جمعی یاد می  

١ . P.M Senge
٢ .David Garvin
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در این معنی یادگیري سـازمانی تنهـا یـک بعـد یـا      . گیري از دانش اشاره داردها و فرآیندهاي ساخت و بهره  یادگیري مهارت 
.»شودعنصر از سازمان یادگیرنده محسوب می

کننـد و  تعریـف مـی  یمـشارکتی در سیـستم اجتمـاع   کلوکه و شلینگ یادگیري سازمانی را تحت عنـوان یـادگیري          
)10(.سازدا مقدور میکنند که یادگیري مداوم و مادام العمر رسازمان یادگیرنده را یک چارچوب رسمی تعریف می

در مباحث آکادمیک مفهوم سازمان یادگیرنده، عموماً دو الگوي اساسی براي ایجاد آن وجود دارند؛ الگوي آمریکائی که 
ي ایـن عرصـه بـه    پرداز مطرح و برجـسته ابداع و ساخت پیتر سنگه است و الگوي اروپائی که توسط چندین نویسنده و نظریه 

ر اندیشمندان و صاحبنظران سازمان یادگیرنده نیز، به نوعی از این دو الگو الهام گرفته و تا حـدودي    سای. نگارش درآمده است  
مرور ادبیات نظري )11(.اندبا بسط و گسترش یک یا چند بعد از آن، به ارائه الگوهایی براي ایجاد سازمان یادگیرنده پرداخته        

.ضروري استها این دیدگاهو شناخت ادگیرنده بیان شده که مفاهیم متفاوتی در مورد سازمان یدهدمینشان

دیدگاه هاي مختلف در مورد سازمان یادگیرنده:1جدول
مولفه هاي سازمان یادگیرنده/ ویژگی ها دیدگاهردیف

پدلر و همکاران1
ــتراتژي  ــه اس ــادگیري ب ــرد ی ــشارکتی-رویک ــاه-سیاســتگذاري م ــازيآگ ــسئولیت-س ــرلم ــذیري و کنت -پ

-ســاختار توانمنـــد -نظــارت بــر محـــیط  -پــذیري در اعطــاي پـــاداش  انعطـــاف-درونــی تتبــادال 
خود شکوفایی-محیط یادگیري-سازمانیدرونیادگیري

تفکر سیستمی–یادگیري تیمی –چشم انداز مشترك –الگوهاي ذهنی –مهارت شخصی پیتر سنگه2
توانایی ایجاد، اکتساب و انتقال دانشگروین3
تغییر دائمی در جهت موفقیت سازمانی–توانایی یادگیري جمعی جی مارکوارتمایکل4

جفارت و مارسیک5
-فرهنـگ یـادگیري  –تفکـر سیـستمی و انتقـادي    –تولیـد دانـش و مـشارکت در آن    –یـادگیري مـستمر   

کارمند محوري-گرایی انعطاف و تجربهروحیه

واتکینز و مارسیک6
ـ  -یادگیري مـستمر   –تـشویق حـس همکـاري و یـادگیري گروهـی          –اال بـردن سـطح پـژوهش و گفتگـو           ب

ري استراتژیکرهب-ارتباط سیستمی-در یادگیريمشارکت کارکنان–توانمندسازي کارکنان 
شکل گرفته از نظریه هاي یادگیري و یادگیري سازمانیآرجریس و شون7
.استي موجود در جهت توسعه مستمرمحیطی که در آن کارکردها و رفتاهاوجودمامفورد8
تفکر سیستمی–فرآیند یادگیري همکارانه –فرهنگ یادگیري هریسون9

کردنـد،  هاي سنتی که مقامات سازمان، تکلیف و وظایف کارکنان را در مقابل تغییرات مـشخص مـی            برخالف سازمان 
انـدازهاي سـازمانی آگـاهی یافتـه و بـا توسـعه          ف و چشم  هاي یادگیرنده، افراد در تصمیمات شرکت کرده، از اهدا        در سازمان 

چنانچـه در ایـن امـر، تـضاد و کشمکـشی       . دهندمهارتهاي فردي، خود را در راستاي کمک به کسب اهداف سازمان قرار می            
هـاي  روشـن اسـت کـه در سـازمان    . کننـد روي دهد، افراد به کمک رهبر خالق و مشارکت جو، سعی در رفع آن تـضاد مـی            

ها تأکیـد شـده وتوسـعه نیـروي انـسانی عامـل       هاي آننده بر نقش افراد و یادگیري مستمر و در نتیجه توسعه مهارت           یادگیر
)12(.شوداصلی بقاء و پایداري در بلندمدت شمرده می

عدم اطمینـان در  به دلیل افزایش شود که به سازمان یادگیرنده از آنجا ناشی می   هاضرورت تبدیل شدن سازمان   
تغییر و با د تا بتوانند خود را ننیاز بیشتري به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دار          ها  ، سازمان مانیمحیط ساز 

ها اغلب به صورت یک کل هاي امروزي این است که آنمشکل دست به گریبان سازمان.تحوالت محیطی تطبیق دهند  
ها در هاي جایگزین عاجزند و در کل، سازمانحلها و راه هها نبوده و از خلق گزین     قادر به شناسایی تهدیدها و اثرات آن      



٤

ها در صورتی که دچار فقر یادگیري باشند، با وجود اینکه به حیـات      سازمانحتی موفقترین   . یادگیري دچار مشکل هستند   
.هاي خود را به منصه ظهور نخواهد رساندخود ادامه خواهند داد، هرگز تمامی قابلیت

شرح مقالهشرح مقاله

تحقیقات مـشابه در داخـل و خـارج از    در.یقی دقیقاً تحت این عنوان تاکنون در داخل از کشور انجام نشده است تحق
و آمـوزش کارکنـان در مـورد    )13(کشور نشان داده شده است که سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانها تاثیر بـسزایی دارد          

همچنین وجود رابطه معنادار و متقابل بین سازمان )14(ن آنان گردد؛ سازمان یادگیرنده می تواند موجب افزایش دانش و توا        
.یادگیرنده و مهندسی مجدد کسب و کار به تایید رسیده و بیان شده که یکی می تواند زمینه ساز تحقق دیگري باشد

:باشدشامل موارد زیر میاهداف این تحقیق 
.در حوزه ستادي وزارت تعاونایجاد سازمان یادگیرندهرهبري مناسب بربررسی تاثیر .1
.ایجاد سازمان یادگیرنده در حوزه ستادي وزارت تعاونبر فضاي تعمقیبررسی تاثیر .2
.ایجاد سازمان یادگیرنده درحوزه ستادي وزارت تعاونبرسازيبومیبررسی تاثیر .3
.ارت تعاونایجاد سازمان یادگیرنده در حوزه ستادي وزبرتعادل بین کار و خانواده بررسی تاثیر .4
.ایجاد سازمان یادگیرنده در حوزه ستادي وزارت تعاونمدیریت زمان بربررسی تاثیر .5
.ایجاد سازمان یادگیرنده در حوزه ستادي وزارت تعاونتجربه اندوزي بر بررسی تاثیر .6
ارائه راهکارهاي مناسب به منظور ایجاد سازمان یادگیرنده.7

:تعیین شدسنگه ازس مدل بر گرفته شده تحقیق بر اساهايفرضیه،به این ترتیب
.موثر استایجاد سازمان یادگیرنده در حوزه ستادي وزارت تعاون بررهبري مناسب .1
.موثر استایجاد سازمان یادگیرنده در حوزه ستادي وزارت تعاون بر تعمقیفضاي.2
.موثر استایجاد سازمان یادگیرنده درحوزه ستادي وزارت تعاون برسازيبومی.3
.موثر استایجاد سازمان یادگیرنده در حوزه ستادي وزارت تعاون برعادل بین کار و خانواده ت.4
.موثر استایجاد سازمان یادگیرنده در حوزه ستادي وزارت تعاون برمدیریت زمان.5
.موثر استایجاد سازمان یادگیرنده در حوزه ستادي وزارت تعاون برتجربه اندوزي.6

ه باشد که اعتبار دستاوردهاي تحقیق به شدت تحت تاثیر اعتبار روشی است که براي تحقیق پژوهشگر باید توجه داشت
که پژوهشگر به دنبـال بررسـی و       از آنجایی  و گرددء تحقیقات کاربردي محسوب می    جز تحقیقاین  )15(. خود برگزیده است  

در ایـن  . باشـد می)تحلیل رگرسیون(ستگیهمب–روش تحقیق توصیفی،تعیین عوامل موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده است 
.گردآوري اطالعات استفاده شدبرايفیش تحقیقاتی و پرسشنامه همچونیو از ابزارهایمیدانیو اي کتابخانهتحقیق از روش

جامعه آماري ایـن )16(. کلیه افراد و اشیائی که داراي الاقل یک صفت مشترك باشند تشکیل یک جامعه آماري را می دهند    
با اسـتفاده از  به منظور برآورد حجم نمونه. دنباشمی)نفر274(ستادي وزارت تعاون  حوزه  رشناسان و مدیران  تحقیق کلیه کا  

.نفر به دست آمد84حجم نمونه گیري کوکران فرمول نمونهاي و گیري تصادفی طبقهروش نمونه
استفاده از نظرات استادهاي راهنما، : ی همچونهایافزایش روایی محتوایی پرسشنامه از ابزاردر این تحقیق براي

مطالعات اتکا به مبانی نظري موضوع تحقیق و مشاور و دفتر تحقیقات وزارت تعاون در تنظیم و اصالح پرسشنامه و 
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ضریب آلفاي گیري از با بهرهپایایی همحاسبهمچنین به منظور . استفاده شده استپیرامون سازمان یادگیرنده
ها از تجزیه و تحلیل دادهبراي.پرسشنامه تحقیق بوداعتبار کافی دهندهکه نشانبدست آمدα= 0,95،کرونباخ 

ها در توصیف نمونه آماري استفاده ها، درصدها و میانگینمقایسه فراوانی،spssبا استفاده از نرم افزار آمار توصیفی 
و تحلیل رگرسیون ضریب همبستگی اسپیرمن ،تحقیقبه منظور آزمون فرضیات؛ همچنین براي آمار استنباطی شد

روش همبستگی از جمله .شده استبکار گرفتهبراي آزمون فرضیات و بررسی رابطه بین متغیرهاي وابسته و مستقل
بهترین معیار تشخیص وجود و . مهمترین روشهاي آماري است که بیشترین کاربرد را در زمینه تحقیقات علمی دارد

)17(.ضریب همبستگی می باشد،همبستگی و حتی جهت و میزان همبستگی خطییا عدم وجود
وي در کتاب خود تحت عنـوان پنجمـین   . دیدگاه پیتر سنگه مبدع سازمان یادگیرنده است     ،مبناي انجام این تحقیق   

آرمـان مـشترك،   هـاي شخـصی،   قابلیـت : ایـن ابعـاد شـامل    .کنـد مبتنی بر پنج بعد معرفی می      سازمان یادگیرنده را   ،فرمان
علی رغم اینکه هر یک از این عوامـل بـه طـور مـستقل و     . دنباشمی)تیمی(هاي ذهنی و یادگیري جمعی  الگوسیستمی،  تفکر

هر یک از این اجـزا جهتـی   . ولی هر کدام از آنها براي موفقیت دیگري از اهمیت بسیاري برخوردارند      ،اندجداگانه توسعه یافته  
قادر باشد براسـتی یـاد بگیـرد و بـه طـور مـستمر ظرفیـت خـود را بـراي دریـافتن           تاد  نبخشحیاتی به ساخت سازمانی می    

و تحلیلـی  مـدل مفهـومی   ،با مطالعه کتاب پنجمـین فرمـان پیتـر سـنگه       )18(.ترین تمایالت و آرزوها گسترش دهد     متعالی
بـر ایـن   . ز کتـاب مـذکور اسـتخراج گردیـد    اباشد موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده می    سازمانی  درونکه بیانگر عوامل    تحقیق  

:شودتوصیف میشناسایی شد که در ذیل اساس شش عامل موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده
هاي یادگیرنده، رهبر داراي تفکـر سیـستمی بـوده و خـود را مـشغول مـسائل                 به زعم سنگه، در سازمان    : رهبري مناسب -1

رهبـر خـود از   . هاسـت ئل و مـشکالت در جـستجوي ریـشه و علـل اصـلی آن           کند و در برخورد با مـسا      ظاهري و جزئی نمی   
هاي شخـصی  هاي مناسب یادگیري، قابلیت کند با فراهم نمودن فرصت    هاي شخصی باالیی برخوردار بوده و تالش می       توانائی

. ه رفـع و حمایـت دارد  با موانع و مشکالتی روبرو است که نیـاز بـ  نیز ایجاد آرمان مشترك و تحقق آن       . افراد را گسترش دهد   
در یـک سـازمان   .رهبران باید با ایجاد وحدت و یکپارچگی، همدلی و مشارکت فعال افراد در این زمینه ایفاي وظیفه نماینـد         

ها استراتژيها، سیاستطراحی ؛هاي اساسیهاي حاکم بر مقصود اصلی، دورنما و ارزشطراحی ایده(، رهبران طراح یادگیرنده
خلـق فرآینـدهاي یـادگیري    ؛کننـد هایی در عرصه کـسب و کـار مبـدل مـی    هاي راهنما را به تصمیم    ه ایده ک و ساختارهایی 

و معلم ) نظارت بر دور اندیشی و آرمانها،گوش دادن به نظرات دیگران،  اطمینان از پایبندي کارکنان به کار      (، ناظر   )بخشاثر
) کمک به توسعه نگرش و فهم نظام منـد کارکنـان  ،  در کارکنان  پرورش یادگیري ،  آموزش کارکنان براي تصحیح چشم انداز     (
هاي خود را در جهت شناخت و فهم آنجا افراد به طور مستمر تواناییهایی است که در  مسؤولیت آنها ساختن سازمان   . ستنده

)3(.ش دهندهاي ذهنی مشترك، گسترها و توسعه بخشیدن به مدلآرمانتر نمودنها، شفافپیچیدگی
. فضاي باز فکري و اندیشه اي افراد را به درون خود فرو می برد و نقطه آغاز آن چالش با افکار خود است:تعمقیفضاي-2

در این فضا نه تنها افکار . ممکن است من اشتباه کنم و حق با دیگران باشدفضاي باز فکري در این محیط تنفس می کند که
ها براي براي پرداختن به علت ها به جاي پیدا کردن راه حل. آزمون قرار می گیردما، بلکه نقطه نظرات دیگران نیز مورد 

)3(.هاي جستجو، تعمق و بحث و گفتگو را پرورش دادمعلول ها، بایستی فضاي باز فکري و اندیشه اي، قابلیت
به سازمان یادگیرنده را دیگر از شرایطی است که دستیابی لی کردن فعالیتهاي سازمان یکیبومی و مح: سازيبومی-3

.دهدبه کارکنان، سرعت یادگیري آنها را افزایش می“ آزادي”و “ مسئولیت”بومی سازي با اعطاي متناسب .کندتسهیل می
از طریق اعطاي آزادي ،ی و ظاهر ساختن تعهد کارکنان استبه معنی سوق دادن تصمیمات به پایین هرم سازمانسازيبومی

)3(.حوي که بتوانند ایده هاي خود را به مرحله اجرا در آورده و مسئولیت نتایج آن را نیز بپذیرندعمل به ایشان به ن
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مقدمه رسیدن به تعادل بین کار و زندگی این است که مدیران و سایر افراد جامعه : تعادل بین خانواده و کار-4
این همسویی و . همسو و هماهنگ کردتوان اولویتهاي فرد، سازمان و جامعه را به این نگرش برسند که می

کند تا در همراه دارد که ضمن ایجاد رضایت و خشنودي فردي، افراد جامعه را آماده میهماهنگی نتایجی به
موازنه بین کار و زندگانی، کار .فعالیتهاي اجتماعی مشارکت جویند و وظایف شغلی خود را به خوبی انجام دهند

و ابتکار و وفاداري آنها را بیشتر و تنش و درماندگی را کمتر می کند و زمینه را نگهداري کارکنان را آسان تر
وظیفه و کار مدیریت تنها در عمل، ایجاد تعادل . کندوري فردي فراهم میهفزایش بهربراي یادگیري بهتر و ا

شتمل بر تمایالت متفاوتی موارهافراد هم. باید با روش و ابتکار خود مسئله را حل کنندنیز بلکه کارکنان ،نیست
بین کار و خانواده اي هستند و وجود مرز خیالی ماهاي شخصی، حرفه اي، سازمانی و خانوادهاز قبیل خواسته

)3(. یستماتیک استمانعی بر سر راه نگرش و تفکر س
زمان ارزشمندترین سرمایه موجود نزد هر فرد، گروه و سازمان است و بسیاري از امکانات و : مدیریت زمان- 5

مدیریت زمان و . نیاز به صرف زمان داردیادگیري. فرصتها دوباره بدست می آید، ولی زمان هرگز تکرار نمی شود
کردن و فرمان راندن بلکه از توجه مقوله است که مدیران طراز اول در آن نقش بسزایی دارند، نه از طریق حکم

)3(.و سرمشقطریق ایجاد نمونه 
کارگـاه هـاي آموزشـی،    (دنیاهاي کوچـک  . افراد از طریق تجربه مستقیم، باالترین میزان یادگیري را دارند       : تجربه اندوزي -6

اتیک موجود، اقدام بـه  سازد که درباره مهمترین موارد سیستم   هاي مدیریت را قادر می    مدیران و گروه   ،)کامپیوترهاي شخصی 
)3(. یادگیري از طریق تجربه نمایند

تجربه اندوزي

مدیریت زمان

بومی سازي

فضاي تعمقی

طراح بودن

معلم بودن

ناظر بودن

نقش فرد

نقش سازمان

قابلیتهاي شخصی

آرمان مشترك

تفکر سیستمی

ذهنیالگوهاي

یادگیري جمعی

سازمان 

یادگیرنده

رهبري

تعادل بین کار و 

خانواده

مدل مفهومی نگارنده تحقیق: 1نمودار
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. فرضیات تحقیق بر اساس دیدگاه پیتر سنگه تعیین شد و مـورد آزمـون قـرار گرفـت        ،همان طور که اشاره شد    
:به ترتیب عبارتند ازند هاي تحقیق که حاصل آزمون فرضیات بوداهم یافته

.موثر استایجاد سازمان یادگیرنده در حوزه ستادي وزارت تعاون سب بررهبري منا:فرضیه اول
مشخص شد بین رهبري مناسب و ایجاد سازمان یادگیرنده ضریب همبستگی انجام و در ابتدا آزمون همبستگی اسپیرمن

0,61r= در انجام .اون بودت تعدر حوزه ستادي وزاراین دو متغیر بینوجود دارد که نشان دهنده وجود رابطه معنادار
درصد تغییرات سازمان یادگیرنده به وسیله متغیر مستقل وارد شده در 37نشان داد که  R2تحلیل رگرسیون، مقدار 

داد سهم نسبی رهبري مناسب بر ایجاد سازمان نیز نشانBeta.قابل تبیین می باشد)  رهبري مناسب(تحلیل 
.می باشد0,61یادگیرنده برابر 

رهبري مناسب بر ایجاد سازمان یادگیرنده در حوزه ستادي وزارت تعاون موثر است و به نتایج تحلیل آماري، با توجه 
برد، این نتیجه با ادبیات تحقیق و دیدگاه پیتر سنگه که از آن به عنوان عاملی موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده نام می

.مطابقت دارد
.موثر استزمان یادگیرنده در حوزه ستادي وزارت تعاون ایجاد سافضاي تعمقی بر:فرضیه دوم

و ایجاد سازمان یادگیرنده ضریب همبستگی د بین فضاي تعمقیمشخص شو انجامدر ابتدا آزمون همبستگی اسپیرمن
0,64r=ام در انج. این دو متغیر در حوزه ستادي وزارت تعاون بودوجود دارد که نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین

صد تغییرات سازمان یادگیرنده به وسیله متغیر مستقل وارد شده در در40د که دانشانR2مقدار تحلیل رگرسیون، 
د سهم نسبی فضاي تعمقی بر ایجاد سازمان یادگیرنده ادنیز نشان Beta.قابل تبیین می باشد)  فضاي تعمقی(تحلیل 

.می باشد0,64برابر 
فضاي تعمقی بر ایجاد سازمان یادگیرنده در حوزه ستادي وزارت تعاون موثر است و این ،ريبا توجه به نتایج تحلیل آما

نتیجه با ادبیات تحقیق و دیدگاه پیتر سنگه که از آن به عنوان عاملی موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده نام می برد، 
.مطابقت دارد
.موثر استه ستادي وزارت تعاون ایجاد سازمان یادگیرنده در حوزسازي بربومی:فرضیه سوم

مشخص شد بین بومی سازي و ایجاد سازمان یادگیرنده ضریب همبستگی انجام و در ابتدا آزمون همبستگی اسپیرمن
0,46r=در انجام .این دو متغیر در حوزه ستادي وزارت تعاون بودوجود دارد که نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین

صد تغییرات سازمان یادگیرنده به وسیله متغیر مستقل وارد شده در در21نشان داد که R2ر تحلیل رگرسیون، مقدا
سازي بر ایجاد سازمان یادگیرنده داد سهم نسبی بومینیز نشان Beta.قابل تبیین می باشد)  سازيبومی(تحلیل 

.می باشد0,46
یادگیرنده در حوزه ستادي وزارت تعاون موثر است و این سازي بر ایجاد سازمان بومیبا توجه به نتایج تحلیل آماري، 

نتیجه با ادبیات تحقیق و دیدگاه پیتر سنگه که از آن به عنوان عاملی موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده نام می برد، 
.مطابقت دارد
.موثر استعاون ایجاد سازمان یادگیرنده در حوزه ستادي وزارت تتعادل بین کار و خانواده بر:فرضیه چهارم

با ایجاد سازمان یادگیرنده ضریب تعادل بین کار و خانوادهانجام و مشخص شد بین در ابتدا آزمون همبستگی اسپیرمن
.این دو متغیر در حوزه ستادي وزارت تعاون بودوجود دارد که نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین=0,51rهمبستگی 

صد تغییرات سازمان یادگیرنده به وسیله متغیر مستقل وارد شده در26د کهدانشانR2مقداردر انجام تحلیل رگرسیون
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نشان داد سهم نسبی تعادل بین کار و خانواده بر ایجاد نیز Beta.قابل تبیین می باشد)  تعادل بین کار و خانواده(در تحلیل 
.می باشد0,51سازمان یادگیرنده 

تعادل بین کار و خانواده بر ایجاد سازمان یادگیرنده در حوزه ستادي وزارت تعاون موثر با توجه به نتایج تحلیل آماري،
است و این نتیجه با ادبیات تحقیق و دیدگاه پیتر سنگه که از آن به عنوان عاملی موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده نام 

.می برد، مطابقت دارد
.موثر استگیرنده در حوزه ستادي وزارت تعاون ایجاد سازمان یادمدیریت زمان بر:فرضیه پنجم

ایجاد سازمان یادگیرنده ضریب همبستگی مدیریت زمان وآزمون همبستگی اسپیرمن انجام و مشخص شد بین در ابتدا 
0,5r=در انجام .این دو متغیر در حوزه ستادي وزارت تعاون بودوجود دارد که نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین

درصد تغییرات سازمان یادگیرنده به وسیله متغیر مستقل وارد شده در 25د کهدانشانR2مقدار رگرسیونتحلیل
داد سهم نسبی مدیریت زمان بر ایجاد سازمان یادگیرنده نیز نشان Beta.قابل تبیین می باشد)  مدیریت زمان(تحلیل 

.می باشد0,50
مان و ایجاد فرصت براي یادگیري و تفکر بر ایجاد سازمان یادگیرنده در مدیریت زبا توجه به نتایج تحلیل آماري، 

حوزه ستادي وزارت تعاون موثر است و این نتیجه با ادبیات تحقیق و دیدگاه پیتر سنگه که از آن به عنوان عاملی 
.موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده نام می برد، مطابقت دارد

.موثر استد سازمان یادگیرنده در حوزه ستادي وزارت تعاون ایجااندوزي برتجربه:فرضیه ششم
با ایجاد سازمان یادگیرنده ضریب همبستگی تجربه اندوزي انجام و مشخص شد بین در ابتدا آزمون همبستگی اسپیرمن

0,51r=در انجام تحلیل .این دو متغیر در حوزه ستادي وزارت تعاون بودوجود دارد که نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین
درصد تغییرات سازمان یادگیرنده به وسیله متغیر مستقل وارد شده در تحلیل 26د که نشان داR2رگرسیون مقدار 

.باشدمی0,51داد سهم نسبی تجربه اندوزي بر ایجاد سازمان یادگیرنده نیز نشانBeta. قابل تبیین می باشد) اندوزيتجربه(
اندوزي بر ایجاد سازمان یادگیرنده در حوزه ستادي وزارت تعاون موثر است و تجربهآماري، با توجه به نتایج تحلیل 

برد، ر ایجاد سازمان یادگیرنده نام میاین نتیجه با ادبیات تحقیق و دیدگاه پیتر سنگه که از آن به عنوان عاملی موثر ب
مطابقت دارد

ه انجـام تحلیـل رگرسـیون    بینی میزان این متغیر به و نیز پیشتغیر سازمان یادگیرنددر ادامه براي بررسی تغییرات م    
0,48د کـه  نـشان مـی دا  R2مقـدار  . استفاده شده اسـت Enterالزم به ذکر است که در این زمینه از روش  . پرداخته شد 

ابقی به سایر عوامل و مباشدوارد شده در تحلیل قابل تبیین میهاي مستقل سازمان یادگیرنده به وسیله متغیرصد تغییراتدر
:بر این اساس معادله رگرسیون استاندارد عبارت است از.اندشود که در اینجا ناشناختهمربوط می

Y=( 0,251رهبري مناسب  )+( 0,312فضاي تعمقی  )+( 0,062بومی سازي  )+ ( 0,049تعادل بین کار و خانواده  ) +( 0,153مدیریت زمان  )-
( 0,02تجربه اندوزي )

باشد که مقدار می0,312سازمان یادگیرنده برابر دهد سهم نسبی فضاي تعمقی بر ایجاد ها نشان میBetaمقایسه 
توان نتیجه گرفت اثر وجود فضاي تعمقی بر ایجاد سازمان یادگیرنده در حوزه ها است و میBetaآن باالتر از سایر 

.ستادي وزارت تعاون از سایر متغیرها بیشتر است
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گیرينتیجه

و مدل مفهومی نگارنده تحقیـق کـه بـر    تحقیق   تمامی فرضیات ،  همان طور که نتایج آزمون فرضیات نشان داد       
سـازي،  وجود رهبري مناسب، فـضاي تعمقـی، بـومی      بنابراین مورد تایید قرار گرفت و    گرفته از دیدگاه پیتر سنگه بود       

ند موجـب ایجـاد سـازمان یادگیرنـده در حـوزه سـتادي       توااندوزي میتعادل بین کار و خانواده، مدیریت زمان و تجربه 
نتایج حاصل از تحقیق و آزمون فرضیات با ادبیات پژوهش و دیدگاه پیتـر سـنگه مطابقـت داشـته        . وزارت تعاون گردد  

توجـه  موارد زیـر را مـورد  ایجاد سازمان یادگیرنده در وزارت تعاوندر جهت  باید  مدیران و مسئوالن سازمان     لذا  . است
.تا از این طریق بستر مناسب براي ایجاد سازمان یادگیرنده در وزارت تعاون محقق شوددهندقرار

ý با توجه به اینکه رهبري مناسب به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر ایجاد سازمان یادگیرنده در حوزه ستادي
:جام دادانبه منظور رهبري مناسب توان اقدامات زیر را می،وزارت تعاون شناسایی شد

.فی می شوندهاي مدیریتی معرسوابق تجربی و مدیریتی افرادي که جهت انتصاب به پستتوجه به ·
دعوت از از طریق،تخصیص بودجه قابل توجه به تربیت و پرورش مغزهاي متفکر و مبتکر از سوي سازمان·

.و حمایت از آناننخبگان جهت همکاري، شناسایی کارکنان خالق و نوآور
شنهادهاي ها و پیتوجه جدي به ایدهر نظام پیشنهادات در وزارت تعاون واز استقرامدیران سازمان حمایت ·

.هااهداف و برنامهدر تدوین راهبردها، موثر و کاراي کارکنان
با بهره گیري از فنونی که بیشترین هاي راهبردي آموزش و یادگیري کارکنان تدوین و اجراي برنامه·

.زش کارکنان وزارت تعاون دارنداثربخشی را در آمو
با توجه به امکانات و ظرفیتها و همچنین با عنایت به سند شم انداز پیش روي وزارت تعاون چتبیین ·

برگزاري جلسات و توسط مدیران از طریقساله توسعه براي کارکنان هاي پنجو برنامهانداز بیست سالهشمچ
.اي مختلف در این زمینهگردهمایی ه

مورد مقایسه و ارزیابی قرار از طریقبر تحقق راهبردهاي مربوط به واحد سازمانی خود موثر مدیران نظارت·
شناسایی و رفع موارد انحراف و هاي زمانی مشخصمداوم وضعیت مطلوب و وضعیت موجود در دورهدادن 

.ان واحد سازمانی مربوطهبا همکاري همه کارکن
ý ن وزارتخانه به سازمان آدر تبدیل شدن دوانتوزارت تعاون میتعمقی در ایجاد فضاي همانطور که مشخص گردید

:انجام دادتوان در این جهت میاقدامات زیر را یادگیرنده اثرگذار باشد، بنابراین 
مدیران سازمان محیط سازمانی را براي اظهار نظر صادقانه و آزادانه کارکنان درباره مسائل کاري فراهم ·

.نمایند
.کارکنانپیشنهادات و ایده هاي مناسب سازي پیادهامکان ن فراهم کرد·
اي از سوي مدیران سازمان شکل گیرد که امکان ابراز افکار و عقاید مختلف و سازنده محیط سازمانی بگونه·

هاي مختلف و بحث و تبادل نظر در ها با حضور کارکنان بخشتشکیل جلسات و گردهمایی. هم باشدفرا
.تواند این فضا را بوجود آوردمید نظر خصوص موضوعات مور

ترغیب کارکنان به تبادل تجربیات و اطالعات از طریق اعطاي امتیازات ویژه همچون پاداش، ارتقاء و افزایش دامنه ·
.هاي خود را توسعه می دهندمسئولیتها و اختیارات به کارکنانی که دانش و مهارت

د متخصص و با تجربهبا سخنرانی افراتبادل نظر برگزاري جلسات·
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.ئلههاي حل مسهاي فکر، گروهتشکیل گروههاي ویژه در قالب اتاق·
ý توان می،در وزارت تعاونبر ایجاد سازمان یادگیرنده سازي بومیبا توجه به نتایج تحقیق مبنی بر تاثیرگذار بودن

:انجام دادسازي به منظور بومیاقدامات زیر را 
سرپرستی وزارتخانه، سازي و توامندسازي بدنه کارشناسی و ید به منظور بومیمدیران ارشد وزارت تعاون با·

این کار را می . فراهم نمایندرا سطوح پایین تر سازمانی میمات توسطسازي و همچنین اتخاذ تصتصمیمزمینه
.انجام دادد، نتوان با بازنگري کلیه اختیارات و مسئولیتها و شناسایی مواردي که امکان تفویض اختیار دار

ائل باشند تا اي از آزادي عمل براي کارکنان در انجام وظایف شغلی خودشان قمدیران وزارتخانه باید درجه·
.ها را فراهم سازندامکان بروز استعدادها و خالقیت

هاي آنان، مدیران سازمان باید با دادن اختیار به کارکنان و پاسخگو کردن آنها در حیطه وظایف و مسئولیت·
.در قبال اقدامات خود بار بیاورندارکنان را افرادي مسئول ک
ý موجب ایجاد سازمان توان میایجاد تعادل بین کار و خانواده در وزارت تعاون همانطور که مشاهده گردید

توان در جهت تعادل میدو بخش فردي و سازمانی در اقدامات زیر لذا با انجام . یادگیرنده در آن وزارتخانه گردد
:ن کار و خانواده گام برداشتبی

پیشنهادهایی براي کارکنان وزارت تعاون
تعیین هدف و برنامه براي ایجاد تعادل در کار و زندگی·
هاي خانوادگی و وظایف شغلیریزي براي انجام مسئولیتسازماندهی و برنامه·
مشارکت در فعالیتهاي اجتماعی محلی، شهري و سازمانی·
زاورزش و دوري از عوامل استرس، انجامرزش در کنار خانوادهصرف وقت براي تفریح و و·
هاایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه·
کاهش ساعات کار اضافی، به ویژه براي کسانی که همسر شاغل دارند·

پیشنهادهایی براي وزارت تعاون
تدوین راهبرد براي مدیریت تعادل بین کار و زندگی·
کارهاسازماندهی و مدیریت مطلوبتر ·
پرداخت مزایا و پاداش بر مبناي عملکرد، به جاي تاکید بر حضور فیزیکی·
ایجاد محیط حمایتی براي کارکنان·
عقد قرارداد با مراکز مشاوره به منظور استفاده کارکنان و خانواده هاي آنان·
و ...)الخورده؛سبیمار یااز افراد مراقبت.(کارکنانی که دالیل موجه دارندشناور کردن ساعات و روزهاي کار براي·

ایجاد محدودیت در ساعات کار اضافی
اعطاي مرخصی به جاي سایر پاداشها و جریمه عدم استفاده از مرخصی ساالنه·
فراهم کردن امکانات ورزشی و تفریحی براي کارکنان و خانواده هاي آنان·
ý بنابراین در . در وزارت تعاون موثر استبر روي ایجاد سازمان یادگیرندهزمان مدیریت نتایج تحقیق نشان داد که

:توان انجام داداقدامات زیر را میتوان میبه منظور یادگیري زمان موثر جهت مدیریت 
ایجاد فرصتهاي آموزشی گسترده براي کارکنان ·
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ختیار در اریزي کنند که کارکنان در خالل انجام وظایف زمان الزم را براي یادگیري و تفکراي برنامهمدیران بگونه·
دقیقه به طور رسمی براي 30هر روز کاري به عنوان مثالدر نظر گرفتن مدت زمان مشخص در . داشته باشند

.تفکر و یادگیري کارکنان می تواند راهکاري مناسب باشد
یزان اثربخشی برنامه هاي یادگیرينظارت بر نحوه برگزاري و م·
نظور حذف اولویتهاي غیر ضروري و شناسایی اهداف بلند مدت سازمانی به مياولویت بندي امور و فعالیتها·

و سعی در بهتر انجام دادن کارهاو میان مدت
برگزاري دوره آموزشی مدیریت موثر زمان براي کارکنان و مدیران·
ý در را اقدامات زیر توان بر ایجاد سازمان یادگیرنده، میاندوزي تجربهبا توجه به نتایج تحقیق مبنی بر موثر بودن

:انجام داداندوزيتجربهجهت 
کارکنان و مدیران  برگزاري دوره هاي آموزشی و یادگیري متعدد در زمینه هاي شغلی·
با فعالیت در رشته هاي راز که کارکنان در صورت داشتن شرایط احبه این صورت،کارکنانچرخش شغلی ·

.داشته باشندان کسب تجربه و افزایش یادگیريشغلی دیگر امک
استفاده از تجارب کشورهایی که بخش تعاون در آنها از پیشرفت قابل توجهی برخوردار است؛کشورهایی ·

.همچون مالزي، فندالند، پرتغال
.رشته هاي شغلی اصلی مثل مدیرانبهره گیري از نرم افزارهاي شبیه سازي در زمینه·

:شودآنها اشاره میهایی نیز وجود داشت که به برخی ازدر اجراي این تحقیق محدودیت
کم رنگ بودن فرهنگ تحقیق در سازمان هاي دولتی، نبود عالقه و انگیزه و عدم همکاري الزم با·

پژوهشگران؛
محدودیت تحقیقات انجام شده در کشور؛·
کمبود اطمینان و اعتماد قلبی به محقق در محرمانه بودن پاسخ ها؛·
در تعمیم عاون و با شرایط این سازمان انجام پذیرفته واین پژوهش در جامعه آماري حوزه ستادي وزارت ت·

.آن به سایر سازمان ها باید با اطمینان عمل نمود
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