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د اصلي سـازمان يادگيرنـده بـر اثربخشـي مـديران مـدارس بررسي رابطه ابعا« هدف از انجام پژوهش حاضر،: چكيده

ميپس-روش تحقيق توصيفي. باشدمي»4راهنمايي منطقه آن رويدادي از 993باشد كه جامعه آماري نفر با اسـتفاده

هـاي آوري ايـن پـژوهش پرسشـنامه ابـزار جمـع. نفر به صورت تصادفي ساده انتخاب شده اسـت 300جدول مورگان 

ابعاد اصـلي.بدست آمده است89/0و اثربخشي مديران95/0ته بود كه آلفاي كرونباخ سازمان يادگيرنده محقق ساخ

ــه  ــايي منطق ــدارس راهنم ــده در م ــران شــامل4ســازمان يادگيرن ــارت شخصــي،.1: شــهر ته ــي،.2مه  الگوهــاي ذهن

ود ابعـاد سـازمان يادگيرنـده در وضـع موجـ. باشـد تفكر سيسـتمي مـي.5يادگيري سيستمي،.4انداز مشترك، چشم.3

و تفكر سيستمي كمي پايين شهر تهران در مؤلفه4مدارس راهنمايي منطقه  تر از حد متوسـط بـوده هاي الگوهاي ذهني

و چشم ها مهارت باشد ولي ساير مؤلفه معنادار نمي05/0و در سطح  انداز مشـتركدر هاي شخصي، يادگيري سيستمي

ميحد متوسط يا كمي باالتر  . رهبري معلمان افـزايش خواهـد يافـت هرچه الگوهاي ذهني بيشتر شود،. باشد از متوسط

و بـين يـادگيري بـين چشـم. انداز مشتركو رهبري معلمـان رابطـه وجـود نـدارد بين چشم و اداره امـور مدرسـه انـداز

و رهبري معلمـان رابطـه وجـود نـدارد  و تفكر سيستمي و اداره امور مدرسه تفكـر سيسـتمي بـا برخـورد بـين. سيستمي

و مهارت در ارزشيابي رابطه معني يـادگيري سيسـتمي بيشـتر شـود رهبـري هرچـه. داري وجود ندارد شايسته با معلمان

. معلمان افزايش خواهد يافت

.سازمان يادگيرنده، اثربخشي، مهارت شخصي، الگوهاي ذهني:كليدي هاي واژه

و عضو باشگاه پژوهشگران جوان*  P_Banisi@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن) ادب(استاديار
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سا ديشهفصلنامه ان 60 1389ل پنجم، شماره سوم، تابستانهاي تازه در علوم تربيتي،

 مقدمه
ب«رويكرد. سيستم يادگيري بحث جديدي نيست نگريستن به سازمان به عنوان ه عنـوانحجسازمان

شد90در اوايل دهه»يك نظام يادگيرنده تئـوري اثـربخش مبتكـر(فردريك دبليـو تيلـور. مطرح

مي وقتي واقعيت،معتقد است) مديريت علمي و سنجيده شود، وي  آموختهتواند هاي مديريت، بيان

.)1385نژاد، سبحاني(ي سازمان را افزايش دهديدر نتيجه كارا،را به ديگران منتقل نموده هايش

و عمل سازمان يادگيرنده: اصل پنجم«انتشار كتاب ترين روند، مهم)1990(1نوشته پيتر سنگه» هنر

. هاي گذشته بود سنگه پايه گذار تفكر علمي سازمان يادگيرنده در سال. بوده است الگوفكري اين 

د، در پنج اصل سازمان يادگيرنده كه سنگه ذكر كرده است، فقط اصل تفكـر هرچند برخي معتقدن

و بقيـه اصـول، در آثـار  سيستمي وي به طرز جالبي در صحن سازمان يادگيرنده تبيـين شـده اسـت

و نيز نظم خاصي به آن آثـار گذشـته داده  و لعاب و سنگه، فقط رنگ دانشمندان ديگر آمده است

).1375 ايران نژاد پاريزي،(.است

واستكاسازماني است كه داراي توانايي ايجاد،، آن سازمان يادگيرنده،)1993(2گاروين از نظر ب

و رفتار خودش را طوري تعديل مي هاي دانشو ديدگاهي كننده كند كه منعكس انتقال دانش است

كه. جديد باشد يـاد بگيـرد، اگر سـازمان بخواهـد زيربناي تعريف گاروين اين واقعيت ساده است

را ايده ازو هـا در داخـل سـازمان گاهي ايـن ايـده. كنندمي ايفا در اين امرهاي جديد نقش اساسي

مي طريق بارقه و خالقيت ايجاد و هاي بينش آن شـكلاءاوقـات نيـز منشـ گاهي شوند در گيـري هـا

و افرادي از داخل سازمان از  ف صـر. نـدكنيمـ اسـتفاده بيروني أهايمنشسرخارج از سازمان است

آنانهاي خالق نظر از منشاء پيدايش اين ايده و بهبود سازماني هستنده، البتـه. ها مبين اصلي پيشرفت

هـا بـا شدن اين ايـده بدون توأم. كنند سازمان يادگيرنده را ايجاد نمي هاي خالقانه يك تنه اين ايده

هويـدا،(. شـود سـازمان ايجـاد مـي در بهبـود ظرفيـت فقطهاي انجام كار، تغييرات اساسي در شيوه

1386(.

و پويايي ا هاي محيطي كه در عصر حاضر وجود دارد، اداره سازمان با توجه به تغييرات مروزي هاي

رفـت، هـا در گذشـته بكـار مـي كارهايي كه براي اداره سازمانو راه امري بسيار پيچيده شده است،

براي مقابله با اين موضوع در حوزه مديريت نيـز اند، بنابراين ديگر كارآمدي خود را از دست داده

ها هايي آن است كه سازمان الزمه اجراي چنين انديشه. هاي جديدي هستيم ما همواره شاهد انديشه

1- Senga 
2- Garvin 
 



61 ...بررسي رابطه اي ابعاد سازمان يادگيرنده با اثربخشي مديران مدارس راهنمايي

و آموزش تحوالت اساسي در شيوه هاي سنتي خود بوجود بياورند، تا همـواره آمـاده هاي مديريتي

و پذيراي تفكرات نوين براي سازگ هـاي نـوين يكي از اين انديشـه. اري با تغييرات باشنديادگيري

و سازگاري مداوم است  . نام دارد» سازمان يادگيرنده«مديريتي كه در آن تأكيد بر يادگيري

. حوزه مديريت در حال طي كردن مرحله گذار الگوهاي سازماني از مدرن بـه پسـت مـدرن اسـت

. مراتبـي بـه مـديريت مشـاركتي هسـتند سلسله ها در حال گذار از مديريت سنتي بسياري از شركت

و جابه جايي در مديريت بر اثر دو روند شتاب اولين روند،. گيرنده به وقوع پيوسته است دگرگوني

ها بايد بتواننـد سـريعتر خـود را بـا سازمان. نرخ فزاينده تغييري است كه ارمغان رقابت جهاني است

و در عرصـه وسـيع  رونـد دوم تغييـر اصـولي در فنـاوري. فعاليـت كننـد تـري تغييرات تطبيق دهنـد

محـور هاي ماشـين اي طراحي شده بودند كه از تكنولوژي هاي سنتي به گونه سازمان. سازماني است

محور هستند، به ايـن معنـي كـه آنهـا هاي دانش هاي جديد از نوع سازمان استفاده كنند، اما سازمان

ط براي به كارگيري انديشه و اطالعات از راحي شـده ها و هـر كارمنـد در يـك يـا چنـد زمينـه  انـد

هر كارمند به جاي تالش بـراي كـارايي، بايـد بـه صـورت. هاي ذهني تخصصي تبحر دارد فعاليت

و قادر باشد تا مسائل مربوط به حوزه فعاليت خود را تعريفو حل كند در اين نظم. مدام ياد بگيرد

 ). 1382آسيابي،(يت يادگيري سازماني است جديد جهاني، مسئوليت مديريت، خلق قابل

مي) 1997(1چارلز هندي و دارد كـه سـازمان در اين زمينه بيان هـا بايـد بـراي افـزايش قـدرت رقابـت

و در نهايت حفظ موقعيـت خـود در زمينـه اجتمـاعي، از نظـر سـاختاري قابليت هاي همپايي با تغييرات

ك و از نظر استراتژي نيز تغيير : گويـد او با توجه به روند سريع تغييـرات در جوامـع مـي. نندمتحول شده

و تطبيـق وضـعيت مديران الزم است با شناخت تحوالتي كه در محيط آنها مـي گـذرد بـه تجديـد نظـر

و بر ادامه روند فعلي خود آنقدر پافشاري نكنند كـه بـيم آن باشـد كـه  خود با تحوالت مزبور بپردازند

. كردن نداشته باشند براي آينده چيزي براي عرضه

اعمال يادگيري سازماني مستلزم اين است كه رهبران، محيطي را بوجود بياورنـد كـه همـة اعضـاي

و رهبـران بـراي افـزايش آنچـه انتخـاب مـي  كننـد، انجـام سازمان به عنوان يادگيرندگان، اسـتادان

و توانايي دارند، شكوفا شوند مي و بـاز بـودن تمـايز قائـل نخست رهبران بايد بـين يـادگيري. دهند

و تغيير تعادل برقرار كنند و ياد بگيرند كه بين تكرار از. شوند دوم، الزم است رهبران بـين رهبـري

ــرو ــا مســتقيم2روب ــداري(ي و جانب ــودن، حمايــت ــا)مثــل تــدريس، سرمشــق ب و رهبــري همــراه ب

1- Handi 
2- leading in front 



سا ديشهفصلنامه ان 62 1389ل پنجم، شماره سوم، تابستانهاي تازه در علوم تربيتي،

ــاري خــوش ــا هــدايت از پشــت ســر1)بخــش شــادي(رفت ــال بوجــو(2و رهبــري ب ــراي مث د آوردن ب

و سازمان فرصت آن هايي براي رشد شخصي و اشـاعة تعـادل ايجـاد) دهي براي تحقيقات اجمالي

خـودش را يابـد، رهبـري هـم بايـد اي گسـترش مـي سرانجام وقتي وابستگي به طور فزاينـده. كنند

و در عـين بنابراين ضروري است. گسترش دهد كه رهبران نفوذ خود را به ديگـران توسـعه دهنـد،

لذا اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه آيـا ). 3،2005فولن(ال خود رهبر هم باشندح

شـهر تهـران رابطـه دارد؟4ابعاد سازمان يادگيرنده با اثربخشي مـديران مـدارس راهنمـايي منطقـه 

:سؤاالت پژوهش شامل

؟چيستشهر تهران4ابعاد اصلي سازمان يادگيرنده مدارس راهنمايي منطقه-1

؟شهر تهران چگونه است4وضع موجود ابعاد سازمان يادگيرنده در مدارس راهنمايي منطقه-2

شـهر تهـران تـأثير4ابعاد اصلي سازمان يادگيرنده بر اثربخشي مـديران مـدارس راهنمـايي منطقـه آيا-3

؟دارد

 روش
و از نظر روش از نوع تحقيقا ت توصـيفي پـس رويـدادي پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع كاربردي

.است

و جامعه آماري،  گيري روش نمونه نمونه
-88شهر تهران در سـال تحصـيلي4جامعه آماري اين تحقيق كليه دبيران مدارس راهنمايي منطقه

مي 993كه شامل 87 . باشند نفر

روش نفـر از دبيـران كـه بـا اسـتفاده از جـدول مورگـان بـه 300نمونه آمـاري ايـن تحقيـق شـامل

. گيري تصادفي انتخاب شده است نمونه

1- cheer leadering 
2- leading from behind 
3- Fullan 



63 ...بررسي رابطه اي ابعاد سازمان يادگيرنده با اثربخشي مديران مدارس راهنمايي

 ابزار پژوهش
و داده به منظور جمع هـاي محقـق سـاخته هاي مورد نيـاز ايـن تحقيـق از پرسشـنامه آوري اطالعات

و پاسخ مي گزينه هاي آن به صورت چهار استفاده شده است پرسشنامه سـازمان يادگيرنـده. باشد اي

ا46مشتمل بر  و پرسشنامه بـا. سـؤال طراحـي گرديـده اسـت30ثربخشي مديران مشـتمل بـر سؤال

اثربخشي مديران مدارس95/0استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه سازمان يادگيرنده 

.بدست آمده است89/0

 ها يافته
 شهر تهران چيست؟4ابعاد اصلي سازمان يادگيرنده در مدارس راهنمايي منطقه-1

و جهان ابعـاد اصـلي در پاسخ به اين و پيشينه پژوهش در ايران سؤال با مطالعه مباني نظري، ادبيات

و پژوهشگران مطرح شده بود مورد بررسي قـرار گرفـت  . سازمان يادگيرنده كه توسط صاحبنظران

و بـراي هـر5بر اين اساس هـا، از مؤلفـه يـك مؤلفه اصلي سازمان يادگيرنـده در نظـر گرفتـه شـد

:اي طراحي شده است كه شامل موارد زير است گزينه4ساخته در طيف سؤاالتي محقق

43-42-41-32-12-9-8-7-1: مهارت شخصي سؤاالت-1

40-39-34-31-29-28-27-18-10-6: الگوهاي ذهني سؤاالت-2

45-44-38-35-33-30-20-19-5-3: انداز مشترك سؤاالت چشم-3

46-37-25-22-21-4-2: يادگيري سيستمي سؤاالت-4

. باشدمي36-26-24-23-17-16-15-14-13-11تفكر سيستمي-5

.باشدمي همسو)1387(پرداختچي،)1386( هويدا يافته هاي اين پژوهش با

 شهر تهران چگونه است؟4وضع موجود ابعاد سازمان يادگيرنده در مدارس راهنمايي منطقه-2

د بيران به پرسشـنامه سـازمان يادگيرنـده مـورد نظـر از محقق در پاسخ به اين سؤال با توجه به پاسخ

و آزمون ضريب همبستگي نمونهتكtآزمون(آمار استنباطي  .به شرح زير استفاده نموده است) اي

 اي مؤلفه مهارت شخصي تك نمونهtآزمون:1جدول

 ميانگين تعداد مؤلفه
انحراف

 استاندارد
t

درجه

 آزادي
 معناداري

مهارت

 شخصي
300 11/335/0653/5299 000/0



سا ديشهفصلنامه ان 64 1389ل پنجم، شماره سوم، تابستانهاي تازه در علوم تربيتي،

بر مؤلفه مهارت شخصـي مشـخص شـد كـه ميـانگين بدسـتtو انجام آزمون1با توجه به جدول

مـورد آزمـون در مؤلفـه فـوق از نظـر آمـاريtدر نتيجـه. اسـت بزرگتر3آمده از ميانگين فرضي 

p≥05/0يعني. باشد معنادار مي

ا تك نمونهtآزمون:2جدول  لگوهاي ذهنياي مؤلفه

 ميانگين تعداد مؤلفه
انحراف

 استاندارد
t

درجه

 آزادي
 معناداري

189/0 299-98/225/032/1 300 الگوهاي ذهني

بر مؤلفه الگوهاي ذهني مشخص شد كه ميانگين بدست آمدهtو انجام آزمون2 با توجه به جدول

د آزمون در مؤلفه فوق از نظر آماري مورtدر نتيجه. كوچكتر است)3(از ميانگين فرضي)98/2(

p≤05/0يعني. باشد معنادار مي

 انداز مشترك اي مؤلفه چشم تك نمونهtآزمون:3جدول

 ميانگين تعداد مؤلفه
انحراف

 استاندارد
t

درجه

 آزادي
 معناداري

اندازچشم

 مشترك
300 10/330/095/5299 000/0

انداز مشترك مشخص شد كه ميـانگين بدسـت بر مؤلفه چشمtو انجام آزمون3با توجه به جدول

مـورد آزمـون در مؤلفـه فـوق از نظـرtدر نتيجـه. بزرگتر اسـت)3(از ميانگين فرضي)1/3(آمده 

p≥05/0يعني. باشد آماري معنادار مي

 اي مؤلفه يادگيري سيستمي تك نمونهtآزمون:4جدول

ميانگين تعداد مؤلفه
انحراف

 اندارداست
t

درجه

 آزادي
 معناداري

يادگيري

 سيستمي
300 08/330/071/4299 000/0
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بر مؤلفه يادگيري سيستمي مشخص شد كـه ميـانگين بدسـتtو انجام آزمون4با توجه به جدول

مـورد آزمـون در مؤلفـه فـوق از نظـرtدر نتيجه. بزرگتر است)3(از ميانگين فرضي)08/3(آمده 

ميآماري معناد . باشد ار

 اي مؤلفه تفكر سيستمي تك نمونهtآزمون:5جدول

 ميانگين تعداد مؤلفه
انحراف

 استاندارد
t

درجه

 آزادي
معناداري

3000237/329262/0401/1299162/0تفكر سيستمي

بر مؤلفه تفكر سيستمي مشخص شد كه ميانگين بدست آمـدهtو انجام آزمون5با توجه به جدول

مورد آزمـون در مؤلفـه فـوق از نظـرtدر نتيجه. نيست خيلي بزرگتر)3(از ميانگين فرضي)02/3(

. باشد آماري معنادار نمي

و تفكـر در مجموع وضعيت آماري اين بخش نشانگر ايـن اسـت كـه مؤلفـه هـاي الگوهـاي ذهنـي

و در سـطح سيستمي در وضع موجود سازمان يادگيرنده كمي پايين 05/0تـر از حـد متوسـط بـوده

و چشم مهارت(ها باشد ولي ساير مؤلفه معنادار نمي ) انداز مشترك هاي شخصي، يادگيري سيستمي

هـاي ايـن يافتـه. معنـادار اسـت05/0در سـطح. باشـد يا كمي باالتر از متوسـط مـي در حد متوسط

.مي باشد همسو)2006( آنتونيو،)1381(دمير چليسلگي پژوهش با

شـهر تهـران تـأثير4آيا ابعاد اصلي سازمان يادگيرنده بر اثربخشي مـديران مـدارس راهنمـايي منطقـه-3

 دارد؟
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پي:6جدول و سازمان يادگيرنده رسون بين كليه مؤلفههمبستگي  هاي اثربخشي

رهبري

 معلمان

برخورد

شايسته

 با معلمان

ياري

رساندن به

 آموز دانش

روابط

سازنده

 با اوليا

مهارت

در

 ارزشيابي

اداره امور

 مدرسه

مهارت

 شخصي

همبستگي پيرسون

 سطح معنادار

 تعداد

463/0

000/0

300 

278/0

000/0

300 

014/0-

806/0

300 

113/0

050/0

300 

329/0

000/0

300 

120/0

037/0

300 

الگوهاي

 ذهني

همبستگي پيرسون

 سطح معنادار

 تعداد

319/0

000/0

300 

253/0

000/0

300 

036/0

537/0

300 

132/0

022/0

300 

285/0

000/0

300 

112/0

053/0

300 

انداز چشم

 مشترك

همبستگي پيرسون

 سطح معنادار

 تعداد

097/0-

094/0

300 

54/1-

008/0

300 

129/0

025/0

300 

232/0-

000/0

300 

185/0-

001/0

300 

008/0-

887/0

300 

يادگيري

 سيستمي

همبستگي پيرسون

 سطح معنادار

 تعداد

280/0

000/0

300 

232/0

000/0

300 

005/0-

925/0

300 

205/0

000/0

300 

268/0

000/0

300 

068/0

243/0

300 

تفكر

 يستميس

همبستگي پيرسون

 سطح معنادار

 تعداد

096/0-

097/0

300 

097/0-

093/0

300 

225/0-

000/0

300 

023/0-

690/0

300 

063/0-

274/0

300 

174/0-

002/0

300 

مي با توجه به آماره شود ضريب همبسـتگي هاي به دست آمده از جدول ضريب همبستگي مشاهده

و رهبري معل بين مهارت و مقايسـه ايـن سـطح000/0داري، با سطح معنـي436/0مان هاي شخصي

با معني هـاي شخصـي بيشـتر شـود رهبـري معلمـان توان نتيجه گرفت هر چه مهارتمي05/0داري

. افزايش خواهد يافت

و برخورد شايسته با معلمان ضريب همبستگي بين مهارت ، ضـريب همبسـتگي278/0هاي شخصي

و روابـط بين مهارت هـاي، ضـريب همبسـتگي بـين مهـارت113/0سـازنده بـا اوليـا هاي شخصي

و مهارت در ارزشيابي  و اداره امـورو ضريب همبستگي بين مهارت329/0شخصي هـاي شخصـي

 داري وجــود دارد بــه طــوري كــه هــر چــه رابطــه معنــي05/0داري در ســطح معنــي120/0مدرسـه 
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با معلمان، روابط سازنده با اوليا، مهـارت هاي برخورد شايسته هاي شخصي بيشتر شود مؤلفه مهارت

و اداره امور مدرسه افزايش خواهد يافت هـاي ولـي ضـريب همبسـتگي بـين مهـارت. در ارزشيابي

. داري وجود ندارد رابطه معني-014/0شخصي با ياري رساندن به دانش آموز 

و رهبري معلمان و مقايسه000/0اريد، با سطح معني280/0ضريب همبستگي بين الگوهاي ذهني

با اين سطح معني توان نتيجه گرفت هر چه الگوهاي ذهني بيشتر شود رهبري معلمانمي05/0داري

. افزايش خواهد يافت

و برخورد شايسته با معلمـان ، ضـريب همبسـتگي بـين232/0ضريب همبستگي بين الگوهاي ذهني

و روابط سازنده با اوليا و مهـارتو ضريب205/0الگوهاي ذهني همبستگي بين الگوهـاي ذهنـي

داري وجود دارد به طـوري كـه هـر چـه رابطه معني05/0داري در سطح معني268/0در ارزشيابي 

در الگوهاي ذهني بيشتر شود مؤلفه و مهـارت هاي برخورد شايسته با معلمان، روابط سازنده با اوليا

الگوهاي ذهني با ياري رساندن به دانش ولي ضريب همبستگي بين. ارزشيابي افزايش خواهد يافت

و اداره امــور مدرســه-005/0آمـوز  در ســطح068/0و ضــريب همبســتگي بــين الگوهــاي ذهنــي

. داري وجود ندارد رابطه معني05/0داري معني

و رهبري معلمان ضريب همبستگي بين چشم و094/0داري، با سـطح معنـي-097/0انداز مشترك

بانيمقايسه اين سطح مع انداز مشتركو رهبري معلمـان توان نتيجه گرفت بين چشممي05/0داري

. داري وجود ندارد رابطه معني

و ياري رساندن به دانش آمـوز و ضـريب همبسـتگي-225/0ضريب همبستگي بين تفكر سيستمي

و اداره امور مدرسه وجـود داري رابطه معنـي05/0داري در سطح معني-174/0بين تفكر سيستمي

و اداره دارد به طوري كه هر چه تفكر سيستمي بيشتر شود مؤلفه هاي ياري رساندن به دانش آمـوز

ولي ضريب همبستگي بين تفكر سيستمي با برخـورد شايسـته بـا. امور مدرسه كاهش خواهد يافت

و مهـارت در ارزشـيابي-097/0معلمان  در سـطح-063/0و ضريب همبستگي بين تفكر سيسـتمي

با. داري وجود ندارد رابطه معني05/0دارييمعن الـيسو)1386( خـديوي يافته هاي اين پژوهش

.مي باشد همسو)1996(
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و نتيجه  گيري بحث
و سـازماني كـه از ايـن موهبـت بيشـتر برخـوردار باشـد بـا دانش مهم ترين سرمايه هر سازمان است

مي چالش رق هاي موجود بهتر برخورد و در عرصه و. تر خواهد بود ابت موفقكند در عصر پيشرفت

و  فناوري كه سيماي مدارس در حال تغيير اسـت برخـورداري معلمـان از دانـش، اطالعـات، فنـون

و استفاده به به راهبردهاي آموزشي به تنهايي كافي نيست بلكه سازماندهي، به كارگيري و جا هنگام

و محيط و مؤسسـات آموزشـي بـا حجـم امروز. هاي آموزشي ضروري است از اطالعات ه مدارس

و داده ــات ــوهي از اطالع ــه انب ــاگون روب ــاي گون و ه ــوارد، اداره ــياري از م ــه در بس ــتند ك رو هس

و مؤسسات آموزشي عمـل. موضوع مهمي است برداري صحيح از آنها، خود بهره وظايف مدارس

را هاي خود فاصله اي است كه منابع انساني بر پايه داشته به گونه و در ها با ديگر جوامـع كـم كـرده

لذا مدارس ما امروزه بايد. هاي شتابان هزاره سوم باشند گويي دگرگوني رقابت جهاني قادر به پاسخ

و  و دائماً در حـال تغييـر و مكان حركت كنند و جلوتر از زمان به صورت سازمان يادگيرنده باشند

، بـا-097/0ز مشـتركو رهبـري معلمـان اندا ضريب همبستگي بين چشمبه تحول باشند تا با توجه 

باو مقايسه اين سطح معني094/0داري سطح معني انداز توان نتيجه گرفت بين چشممي05/0داري

. داري وجود ندارد مشتركو رهبري معلمان رابطه معني

و برخورد شايسته با معلمان ضريب همبستگي بين چشم ، ضـريب همبسـتگي-154/0انداز مشترك

و روابط سازنده با اوليا چشمبين انداز مشترك، ضريب همبستگي بين چشم-232/0انداز مشترك

و يـاري رسـاندن بـهو ضريب همبستگي بين چشـم-185/0و مهارت در ارزشيابي  انـداز مشـترك

داري وجود دارد بـه طـوري كـه هـر چـه رابطه معني05/0داري در سطح معني129/0دانش آموز 

و مهـارتك بيشتر شود مؤلفهانداز مشتر چشم هاي برخورد شايسته با معلمان، روابط سازنده با اوليا

و مؤلفه ياري رساندن به دانش آموز افزايش خواهد يافـت  ولـي. در ارزشيابي كاهش خواهد يافت

05/0داري در سـطح معنـي-008/0انداز مشتركو اداره امور مدرسـه ضريب همبستگي بين چشم

.ي وجود ندارددار رابطه معني

و رهبـري معلمـان و000/0داري، بـا سـطح معنـي319/0ضريب همبستگي بين يادگيري سيستمي

با مقايسه اين سطح معني توان نتيجه گرفت هـر چـه يـادگيري سيسـتمي بيشـتر شـودمي05/0داري

. رهبري معلمان افزايش خواهد يافت

و برخورد شايسته ، ضريب همبستگي بين253/0با معلمان ضريب همبستگي بين يادگيري سيستمي

و روابط سازنده با اوليا و132/0يادگيري سيستمي و ضـريب همبسـتگي بـين يـادگيري سيسـتمي
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داري وجود دارد بـه طـوري كـه رابطه معني05/0داري در سطح معني258/0مهارت در ارزشيابي

ب هر چه يادگيري سيستمي بيشتر شود مولفه و هاي برخورد شايسته ا معلمان، روابط سـازنده بـا اوليـا

ولي ضريب همبستگي بين يـادگيري سيسـتمي بـا يـاري. مهارت در ارزشيابي افزايش خواهد يافت

و اداره امـور مدرسـه036/0رساندن به دانش آموز  و ضـريب همبسـتگي بـين يـادگيري سيسـتمي

. داري وجود ندارد رابطه معني05/0داري در سطح معني112/0

و رهبـري معلمـان ضريب و097/0داري، بـا سـطح معنـي-096/0همبستگي بـين تفكـر سيسـتمي

با مقايسه اين سطح معني معمي05/0داري و رهبـري لمـان توان نتيجـه گرفـت بـين تفكـر سيسـتمي

. تا بتوانند اثربخش باشند داري وجود ندارد، رابطه معني

ميبا توجه به نتايج تحقيق حاضر پيشنهادهاي زير توصي . گردده

شـود تـا تحقيقـات از آنجا كه اين تحقيق در مدارس راهنمايي انجام شده است لذا پيشنهاد مـي-1

. هاي ديگر تحصيلي انجام پذيرد تا به غناي اين موضوع افزوده شود ديگري در دوره

در هاي اين تحقيق قابليت تعميم به جامعه آماري ديگري ندارد لذا پيشنهاد مـي چون يافته-2 شـود

و استاني چنين تحقيقي صورت گيرد و مناطق مختلف آموزشي هر شهر . نواحي

مي-3 شـود تـا سـرحد امكـان همـه متغيرهـاي مـرتبط بـا در صورت انجام تحقيقات مشابه پيشنهاد

. موضوع تحقيق تحت كنترل قرار گيرد

آشـنا كنـد تـا بتواننـد نظام آموزشي كشور بايد سعي كند مديران را با مفاهيم جديـد مـديريتي-4

. هاي الزم را براي اثربخشي بيشتر در محيط كار كسب كنند مهارت

و پـرورش در كـل برگزاري دوره-5 و دبيـران آمـوزش هاي ضمن خدمت مسـتمر بـراي مـديران

.كشور

در آموزش مؤلفه-6 در هاي اصلي سازمان يادگيرنده به مديران مدارس ابتداي استخدام تا بتواننـد

. رد خود به اثربخشي مطلوب دست يابندعملك

و اوليا در انجام امور مدرسه-7 و همكاري دبيران  ايجاد محيط مساعد براي مشاركت

نهادينه كردن ذهنيت فلسفي در مديران آموزشي تا بتوانند در انجام امـور مدرسـه بـه اثربخشـي-8

. مطلوب دست يابند

و اثربخشي در مديران مدارس نظام آموزشي كشورهاي سازمان يادگيرن دروني كردن مؤلفه-9 . ده
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: فارسيمنابع
مآسيابي و توان يادگيري سازماني مـدارس متوسـطهي بررسي رابطه.)1382(.، ي بين جو سازماني

و تربيت كارشناسيي نامه پايان: تهران. شهر زنجان .ارشد، پژوهشكده تعليم

اخديوي ،) و تربيـت.ش مديريت نيروي انسـاني مجموعه مقاالت هماي).1386. پژوهشـكده تعلـيم

.تبريز

فدميرچلي ،) بررسي وضعيت دانشگاه شهيد بهشتي براسـاس اصـول سـازمان يادگيرنـده).1381.

. نامه كارشناسي ارشد، چاپ نشده، دانشگاه شهيد بهشتي پايان. از ديدگاه هيأت علمي) پيتر سنج(

منژاد سبحاني ،) .نشر يسطرون. گيرندهسازمان ياد). 1385.

و محمد روشني ترجمه پنجمين فرمان،).1384(.پ سنج، انتشـارات:تهران.حافظ كمال هدايت

.سازمان مديريت صنعتي

و.)1370(.چ هندي، عبـاسي ترجمـه سازمان در قرن بيسـت ويكـم، عصرسنت گريزي، مديريت

.نشرنو:تهران.مخير

. پــاريزي نــژاد مهــدي ايــراني ترجمــه.هــاي يادگيرنــده مــديريت در ســازمان.)1375(.چي، هنــد

و توسعهي فصلنامه .مديريت

چ (هندي، (ترجمة كهزاد آذرهوش. خدايان مديريت).1979. .نشر فرا: تهران). 1380.

ر (هويدا، در بررسي رابطه كاربست مؤلفه).1386. و بهبود كيفيت آموزش هاي سازمان يادگيرنده

و ارائه الگـوي دانشـگاه يادگيرنـده، پايـان دانشگاههاي دولتي است نامـه دكتـرا، دانشـگاه ان اصفهان

.اصفهان
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