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ساختار عاملی، روایی، پایایی و هنجاریابی مقیاس قابلیت یادگیری 
سازمانی )دبیران دوره راهنمایی تحصیلی شهر اصفهان(

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی روایی، پایایی و هنجاریابی مقیاس قابلیت سازمانی در بین 
آماری  است. جامعة  درآمده  اجرا  مرحلة  به  اصفهان  تحصیلی شهر  راهنمایی  دورة  دبیران 
این پژوهش را کلیة دبیران دورة راهنمایی  در سال تحصیلی 89-1388 تشکیل می دادند 
که تعداد 506 نفر آنان به روش تصادفی ساده و بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوهن 
به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند و مقیاس قابلیت سازمانی چیوا و  و همکاران)2000(، 
همکاران )2007( در مورد آنها اجرا گردید. پژوهش در پایایی از ضرایب آلفای کرونباخ، 
اسپیرمن - براون، گاتمن و در روایی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج 
برابر 0/92 و  یادگیری سازمانی  قابلیت  برای مقیاس  آلفای کرونباخ  نشان داد که ضرایب 
برای خرده مقیاس های تجربه اندوزی، ریسک پذیری، تعامل با محیط خارجی، گفت وگو و 
تصمیم گیری مشارکتی به ترتیب 0/85، 0/60، 0/71، 0/84، 0/50 بوده است. نتایج تحلیل 
این مقیاس دارای  نشان داد که  یادگیری سازمانی  قابلیت  تأییدی گویه های مقیاس  عاملی 
پنج عامل با شاخص های برازش مطلوب می باشد. همچنین این مقیاس یک ابزار تشخیصی 
است که مدیران می توانند میزان قابلیت سازمانی را در مدارس و نواحی آموزشی به کمک 
آن تعیین کنند و برحسب جداول هنجار، پس از تشخیص نقاط قوت و ضعف، رهنمودهایی 

برای بهبود ارائه نمایند.
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مقدمه
تاکنون بسیاری از نظريه های سازمانی، به مثابه چارچوب های دقیق عملیاتی، نقش مهمی در 
مطالعات مربوط به مدارس و رهبران آموزشی ايفا کرده است )جانسون و فايوسک1، 2000(. در 
سال 1900 میالدی هنگامی که تیلور، موضوع انتقال يادگیری به ديگر کارکنان را برای افزايش 
کارايی و بالندگی سازمانی مطرح کرد، مفهوم يادگیری سازمانی2 شکل گرفت )اقدسی و خاکزار 
بفروئی، 1387(. سی يرت و مارچ  اولین کسانی بودند که در سال 1963 دو واژه »يادگیری« 
و »سازمان« را در کنار هم قرار دادند و يادگیری را به عنوان پديده ای سازمانی مطرح کردند )به 
نقل از فايوسک و ريبولد3 ، 2005(. با وجود تحقیقات متعدد در زمینه مفهوم سازی، مديريت، 
توسعه و به کارگیری يادگیری سازمانی، هنوز يک توافق کلی دربارة مفهوم، تعريف و نظريه های 
يادگیری سازمانی به وجود نیامده است )جیوتی بابو، فاروق و پرادان4، 2010(. علت اين عدم 
توافق چند رشته ای بودن يادگیری سازمانی، به کارگیری اين نوع يادگیری در حوزه هايی مانند 
پردازش اطالعات، نوآوری، تغییر سازمانی، فرهنگ سازمانی، پیاده سازی استراتژی و همچنین 
چندسطحی بودن تحلیل مفهوم يادگیری از سطح فردی تا سازمانی می باشد )گاروين5، 1999(. 
تمپلتون، لويس و اسنايدر6 )2002( به منظور دادن يک تعريف واحد برای يادگیری سازمانی، با 
مطالعه و دسته بندی بیش از 150 مقاله علمی که در آنها به نوعی واژه يادگیری سازمانی به کار 
پارادايم جمعیت  سه  سازمانی  يادگیری  تعريف  برای  که  کردند  نتیجه گیری  است،  گرفته شده 
شناختی )يادگیری از زاويه فردی و سازمانی(، اقدامات اجتماعی )موضوعاتی مانند کسب دانش، 
برنامه ريزی شده،  تغییرات  )مانند  نتیجه گرايی  و  سازمانی(  حافظه  و  اطالعات  تفسیر  و  توزيع 
يادگیری ثانوی، هوش سازمانی، اعتباربخشی محتوای اطالعات و نتايج سازمانی( مورد استفاده 
قرار گرفته است. چیوا، الگری و الپیدرا7 )2007( براساس تعاريف ارائه شده، يادگیری سازمانی 
اين نوع  باورند که  اين  بر  ياد می گیرد« تعريف نموده و  به وسیلة آن  را »فرايندی که سازمان 
يادگیری تنها عامل حیاتی برای مواجه شدن با تغییرات سريع محیطی است. در نتیجه قابلیت 
يادگیری  فرايند  که  می شود  گرفته  نظر  در  سازمانی  و  مديريتی  عنوان خصیصه ای  به  سازمانی 
سازمانی را تسهیل می کند و به سازمان اجازه می دهد تا در فرايند يادگیری نقشی کلیدی بازی 
کند )جرز-گومز، کسپدس لورنته و والی کابررا8، 2005(. مفهوم قابلیت سازمانی آشکارا اهمیت 
عوامل تسهیل کننده يادگیری سازمانی را مورد تأکید قرار می دهد )جرزگومز و همکاران، 2005؛ 
گو و ريچاردز9، 1997؛ نادی و سجاديان، 1388(. به طور متداول اهمیت عواملی که يادگیری 
سازمانی را تسهیل می کنند در ادبیات سازماِن يادگیرنده که مدل هايی را برای يادگیرنده شدِن 


