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معلمان مقطع متوسطه اول شهر  یلرابطه بین سازمان یادگیرنده و عملکرد شغ

 لردگان
 

 2راضیه زارعی تلمارانی،  1عمران کیانی

 ز لردگانمرکمدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی  0

 گاه جامع علمی کاربردی مرکز لردگاندانشجوی دانش 2
 

 چکیده

لمان )مقطع متوسطه اول( شهر بهشهر در سال عیرنده و عملکرد شغلی مهدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین سازمان یادگ

، توصیفی از نوع همبستگی ها داده گردآوری و ازلحاظهدف، کاربردی  ازنظر. روش پژوهش باشد می 0911-0011تحصیلی 

ن در سال تحصیلی جامعه آماری شامل کلیه معلمان )مقطع متوسطه اول( اداره آموزش و پرورش شهر لردگا چنین همبوده و 

نفر از روش تصادفی  061مورگان تعداد  -بوده است. که با استفاده از جدول کرجسی ( نفرN =911به تعداد ) 0011-0911

از ابزار پرسشنامه سازمان  ها دادهگردآوری  منظور بهحجم نمونه انتخاب گردیده و  عنوان بهبه تفکیک جنسیت،  ای طبقه

( مورد استفاده قرار 0171رسشنامه عملکرد شغلی پاترسون در سال )پاز  چنین هم( و 2110) دیان نفی در سال یادگیرنده

و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی آن با استفاده  نظران صاحبگرفت. روایی و محتوایی صوری آن توسط 

 ها دادهآمده. جهت تجزیه و تحلیل  به دست 80/1و  82/1بر ، به ترتیب براها پرسشنامهاز فرمول آلفای کرونباخ، که هر کدام از 

پژوهش نشان  های یافتهآمار توصیفی و استنباطی )آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون( استفاده گردید.  های روشاز 

، یادگیری شخصی، الگوهای ذهنی، آرمان مشترک های قابلیتکه شامل ) یادگیرندهسازمان  های مؤلفهداده است که بین 

درصد از تغییرات عملکرد  05وجود دارد. همچنین  معناداریشغلی معلمان رابطه مثبت و  و عملکردسیستمی(  گروهی، تفکر

شخصی، الگوهای ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری  های قابلیتکه شامل ) یادگیرندهسازمان  ی مؤلفهپنج  وسیله بهشغلی 

قابلیت شخصی و کمترین  مؤلفهفزایش عملکرد شغلی را ا. و بیشترین سهم در ستا بینی پیشگروهی، تفکر سیستمی( قابل 

 سهم را یادگیری گروهی داشته است. 
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