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  چکیده

 رانیمـد  و کارکنان رندهیادگی سازمان ابعاد بر یسازمان فرهنگ اثرات یبررس هدف با حاضر مطالعه

 نیا يآمار جامعه. بود یشیمایپ – یفیتوص نوع از پژوهش نیا. شد انجام النیگ استان آزاد يها دانشگاه

 از نمونـه  حجـم  نییتع يبرا. بودند النیگ استان آزاد يها دانشگاه رانیمد و کارکنان هیکل شامل پژوهش

. شـد  انتخاب ساده یتصادف يریگ نمونه روش با نفر 270 حجم به يا نمونه و شد استفاده کوکران فرمول

 رنـده یادگی سـازمان  و) 1996( نـز یراب یسـازمان  فرهنگ استاندارد يها پرسشنامه ها داده يآور جمع ابزار

 يسـاختار  معـادالت  مدل آزمون از استفاده با ها داده لیوتحل هیتجز. بودند) 2003( نزیواتک و کیمارس

 ابعـاد  بر یسازمان فرهنگ و است برخوردار یبرازندگ از قیتحق مدل داد نشان مطالعه نیا افتهی. شد انجام

 يسـو  از یسـازمان  فرهنگ مؤثر نقش است بهتر مطالعه نیا جینتا اساس بر. است مؤثر رندهیادگی سازمان

  .ردیگ قرار دیتأک و يجد يموردبازنگر یآموزش يها سازمان تیریمد

  .النیگ استان آزاد يها دانشگاه رنده،یادگی سازمان ابعاد ،یسازمان فرهنگ :ها کلیدواژه
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  مقدمه

 ,Bartsch( شود یم یادعملکرد  يارتقا در یاصل يها محركاز  یکی عنوان به یادگیري بر

2013 et al.,.( يبر مبنا ها آن یريگ شکل ید،جد يها سازمان یاساس هاي یژگیو ازجمله 

 و شان و) 2002( 2بار توسط ثرون یناول 1سازمانی یادگیري عنوان تحت است که یادگیري

را وادار  ها سازمان یطی،مح ییراتتغ). Khodaparast, M.2019( شد مطرح) 1978( 3آرگریس

به  ینراهکارها باشند و بد ینخود به دنبال بهتر یطبا مح يسازگار منظور به یوستهساخته تا پ

 ,.Fadaee, et al( یابندمستمر دست  یادگیريبه  یدبا تأک یداريو پا یرقابت یتمز به یبترت

از  ،برند یم یادگیرياستفاده را از دانش و  یشترینکه ب ها سازماناز  یريارائه تصو براي ).2018

 یندانش آفر يها سازمان 4یادگیرنده يها سازمان. شود یماستفاده  یادگیرندهاصطالح سازمان 

و  یکار تخصص یکابداعات و ابتکارات  ید،جد هاي یآگاهخلق دانش و  ها آنکه در  هستند

سازمان بدان عمل  ياعضااست که همه  یو روش یرفتار همگان یبلکه نوع یست،ن یاختصاص

 یندهخلق آ يخود را برا یتظرف یوسته،پ یادگیرنده، سازمان ).Alvani, S. M. 2018( کنند یم

بقا  يبرا یادگیريو در آن  یستن یکاف یاتح ظفقط حف ی،سازمان ینچن يبرا ؛دهد یمتوسعه 

ق الخ یتکه ظرف شود یم یختهآم درهممولد  یادگیريبا  شود یم یدهنام یتطابق یادگیريآنچه  یا

 چون بود؛ منفعل یادگیري ٔینهدرزم توان ینم یسازمان یندر چن. دهد یم یشبودن را افزا

 یادگیري یطاست و آن سازمان را با مح شده يجاسازآن  یبافت زندگ در يا گونه به یادگیري

 ییسو از ).Senge, P. 2014( کند یم یفهماهنگ با اهداف سازمان توص کامالًمطلوب، 

آن  یرتأث یقآن هستند تا از طر یپ در ها سازمانمهم است که  یموضوع 5یسازمان فرهنگ یگر،د

هر  ).Babaie, M. R, et al.2015(دهند  یشرا افزا یرقابت یتمز یادگیرنده،بر سازمان 

 ياجزا یونددهندهپسو  یکست که از ا یعامل ودارد  یسازمان فرهنگبه نام  یتیشخص یسازمان

                                                 
1. organizational learning 
2. Therone 
3. Schon & Argyris 
4. learning organization 
5. organizational culture 
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است  یگرد يها سازمانسازمان از  کننده یکتفک عامل یگرد يسازمان بوده و از سو یداخل

)Golestani, et al., 2019.( که ينحو بهاست،  یدر رفتار سازمان ی، عامل اصلیسازمان فرهنگ 

، ورسوم آداب، باورها، ها ارزش، ها فرض یینسازمان با عمل کردن از درون و با تع یکمردم در 

ره خود در سازمان روزم هاي یتفعالسازمان در  يکه بر اساس آن اعضا ییها نگرشهنجارها و 

موردتوجه  یاکه فکر بهبود سازمان در دن یزمان از ).Janićijević, N. 2013( کنند یم یتهدا

سازمان مطرح بوده است  هاي ییتواناسرچشمه همه  عنوان به یسازمان فرهنگقرار گرفته است، 

)Karimi, et al., 2019.( و اساس  یهپا عنوان به یسازمان فرهنگ یتمستمر وضع یابیرزا

در  يامر ضرور یکاهداف سازمان،  در جهت کارکنان یتو هدا یمشارکت، همدل ي،همکار

پرشتاب و عدم  ییراتتغعصر امروز، عصر  یگر،د ییاز سو. شود یم قلمداد یمتحول کنون یايدن

 یرانمد يبرا گیري یمتصمو در دسترس جهت  یکافو نبود اطالعات  یندهآنسبت به  یناناطم

اگر سازمان خود را با آن موافق و همراه نسازد، چه بسا سازمان را به ورطه  که ییراتیتغ. است

). مداوم یقتطبو  ییرتغ(ثابت داشته باشد  یژگیو یکتنها  یدباسازمان  رو ینازا. بکشاند ينابود

 يها راه ازجمله، یانسانمنابع  یتقابل یشافزاو  یادگیرنده یطیمحمداوم و ساختن  یادگیري

سازمان  یآمادگ دهد یممطالعات نشان . شود یممحسوب  یطیمح ییراتتغ ینابا  يارسازگ

 یسازمان فرهنگاثرات  یمطالعه حاضر به بررس رو ینازا. است یسازمان فرهنگتابع  ،تحول يبرا

 ینبر ا. پردازد یم یالنآزاد استان گ يها دانشگاه یرانکارکنان و مد یادگیرندهبر ابعاد سازمان 

در ادامه به شرح ابعاد  و است شده ارائه 1 شماره نمودار قالب درپژوهش  یاساس، مدل مفهوم

  .شود یممدل پرداخته 
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  )ساخته محقق( یادگیرنده سازمان بر سازمانی فرهنگ تأثیر .1 نمودار

  

  پژوهش پیشینه و نظري مبانی

را هم از جانب محققان و  یريتوجه چشمگ یادگیرندهسازمان  مفهوم: یادگیرنده سازمان

 ).Bui, H. T., & Baruch, Y., 2012(به خود جلب کرده است  اندرکاران دستهم از جانب 

 زندگیبهتر  ياست که برا ینا یادگیرنده، يها سازمان یجادا يبرا یلدل ینتر کننده قانعو  ینبهتر

 زیرا ؛)Senge, P.,2014(وجود ندارد  یادگیرنده يها سازمانجز ساختن  یراه یچکردن ه

). Awasthy, R., & Gupta, R. K. 2012( کنند یم یتفعال یاو پو یچیدهپ یطیدر مح ها سازمان

: از اند عبارت یادگیرنده سازمان از مختلف تعاریف در ییشناسا قابل اصلی يها موضوع

ارتباط سازمان با 

 محیط پیرامون

ي ها فرصتخلق 

 یادگیري مداوم

 رهبري راهبردي

سازمان 

 یادگیرنده

پرسشگري و 

وشنود گفت  

توانمندسازي 

کارکنان به جانب 

نظام خلق و تسهیم 

 یادگیري

 یادگیري تیمی

تهورطلبی و 

 ییجو زهیست

نوآوري و خطر 

 پذیري

 ثبات و پایداري

سازمانی فرهنگ  

 توجه به جزئیات

 

 توجه به تیم

توجه به اعضاي 

 سازمان

 توجه به نتیجه
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 یادگیري ،5يفرد یادگیري ،4دانش انتقال و کسب ،3ایجاد ،2يتوانمندساز ،1مستمر یادگیري

 تغییر همچنین و محسوس اهداف ،اندازها چشم ،ها ارزش به متصل سازمانی، یادگیري ،6تیمی

 اما متمایز بعد هفت )1996( و مارسیک و واتکینز).  Gupta, 2012Awasthy &( تحول و

 وگو گفت ،)مداوم يریادگی يها فرصت خلق( مستمر یادگیري را یادگیرنده سازمان با مرتبط

کارکنان  يتوانمندساز( يتوانمندساز تیمی، یادگیري ،)وشنود گفت يپرسشگر( 7بررسی و

 ارتباطات ،)يریادگی میتسه و خلق نظام( 8شده یهتعب هاي یستمس ،)مشترك دگاهید جانب به

 يرهبر( استراتژیک مدیریت کردن فراهم و) رامونیپ طیمح با سازمان ارتباط( 9سیستم

 & ,.Watkins, K. E(اند  کرده شناسایی سازمانی و تیمی ،يفرد سطح سه در ،)يراهبرد

Marsick, V. J.1996 .(آورده شده  1در جدول شماره  ها آناز  یکسطوح و ابعاد هر ینا

  .است

  )3Abbasi, et al., 201( یادگیرنده سازمان ابعاد و سطوح .1 جدول

  ابعاد  سطح

  وشنود گفت يمداوم، پرسشگر يریادگی يها فرصت خلق  يفرد

  یمیت يریادگی  یگروه

  یسازمان
 طیمح با سازمان ارتباط ،يریادگی میتسه و خلق نظام مشترك، دگاهید جانب به کارکنان يتوانمندساز

  يراهبرد يرهبر رامون،یپ

 هاي فرصت ایجاد براي را سازمان یک تالش مداوم، یادگیري هاي فرصت خلق 

  .دهد می نشان اعضایش کلیۀ براي مستمر یادگیري

                                                 
1 Continuous learning 
2 Improvement 
3 Creation 
4 Transfer of knowledge 
5 Individual learning 
6 Team learning 
7 Dialogue and inquiry 
8 Embedded systems 
9 System connections 
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 آزمودن و پاسخ و پرسش فرهنگ ایجاد در سازمان تالش به ،وشنود گفت پرسشگري 

  .کند یم اشاره

 را ها یمت از مؤثر استفادة که را مشارکتی يها مهارت و يهمکار روح تیمی، یادگیري

  .سازد یم منعکس ،کند یم تقویت

 به و ایجاد يبرا سازمانی فرایند برمشترك،  یدگاهکارکنان به جانب د توانمندسازي 

 وضع میان شکاف دربارة اعضایش از بازخورد دریافت و جمعی انداز چشم گذاشتن اشتراك

  .دارد داللت جدید انداز چشم و موجود

 و کسب منظور به هایی یستمس ایجاد يبرا تالش دهندة نشان یادگیري، تسهیم و خلق نظام

  .است یادگیري گذاشتن اشتراك به

 محیط با ارتباط يبرا را سازمان اقدامات و جهانی تفکر پیرامون، محیط با سازمان ارتباط 

  .دهد یم انعکاس خارجی و داخلی

 چگونگی دربارة حد چه تا استراتژیک طور به رهبران که دهد یم نشان راهبردي، رهبري

 فکر جدید بازار یا جدید مسیر در سازمان در حرکت و تغییر ایجاد يبرا یادگیري کاربرد

  ).Abbasi, et al., 2013( کنند یم

شش  یبه اداره و سرپرست ها سازماندر  یراندور مد چندان نه درگذشته: یسازمان فرهنگ

، مواد يفنّاور یه،کار، سرما یرويعبارت بودند از ن کهتوجه داشتند  يور بهرهدر  مؤثرعامل 

 يتر مهممعتقدند که عامل  یریتاما امروزه دانشمندان علوم مد؛ یریتیبازار و مهارت مد یه،اول

و آن  پردازد یمشش عامل باال  یتو تقو یت، هدایده شکلوجود دارد که به  یزن

اگر هدف  یکه حت اند یدهرس یجهنت ینبه ا یناز محقق یاريبس ینهمچن. است یسازمان فرهنگ

به اهداف خود  توان ینم یسازمان فرهنگ يها ارزشفقط باشد بدون توجه به  يسودآور

 یریتالزم در مورد مد گذاري یهسرماتوجه و  یرانمد ها سازماناز  یاريو لذا در بس یافت دست

استنباط مشترك  یستمس یکبه  یسازمان فرهنگ ).Feiz, M, 2015(ارند د یسازمان فرهنگ

است که دو سازمان را از  یزيهمان چ ینسازمان دارند و ا یک در موردکه اعضا  شود یمگفته 
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 اي یدهپد عنوان بهاست که  یزيهمان چ یسازمان فرهنگ، درواقع. کند یم متمایز یکدیگر

نانوشته و ملموس سازمان  متقس یانگرو نما شود یمآموزش داده  یدجد يبه اعضا درست

. کنند یم یفاا یاتیح یارفرهنگ نقش بس یتسازمان، در تثب یک گذاران یانبن یامؤسسان  .است

 یدهبا ا ینداشته باشد، هستند؛ چون مؤسس بر عهده یدسازمان با که یرسالت کنندگان یینتبها  آن

 .آن تعصب دارند یخصوص چگونگ، در اند زده دستسازمان  یلتشکبه  یخاص

 گذاران یانبنتعصبات و مفروضات  ینتعامل ب یاروابط متقابل  یجهنتمحصول و  یسازمان فرهنگ

، است اند کردهتجربه  یاو  اند آموخته ینسازمان در اثر تماس با مؤسس یهاول يو آنچه اعضا

)Robbins, S. P.2020.(  

 .سازد یم جدا سازمان عناصر دیگر از را آن که است هایی یژگیو داراي یسازمان فرهنگ

  :است ذیل موارد شامل) 2020( رابینز دید از یسازمان فرهنگ هاي یژگیو برخی

 خطرپذیري و نوآوري به تشویق کارکنان که میزانی :خطرپذیري و نوآوري

 .شوند یم

 .کند توجه دستاوردها و نتایج به باید مدیریت که میزانی :جزئیات به توجه

 و گیري یمتصم هنگام به مدیریت که توجهی میزان :سازمان اعضاي به توجه

 .دهند یم نشان سازمان اعضاي به افراد دادن مشارکت

 اجرایی هایی یوهش به نه کند توجه دستاوردها و نتایج به باید که میزانی :نتیجه به توجه

 .انجامد یم ها یجهنت این به که

 .شود یم متمرکز افراد نه و تیم محور حول ها یتفعال و کارها که میزانی :تیم به توجه

 و بلندپرواز سازمان اعضاي و افراد که يا درجه یا میزان :جویی یزهستو  یتهورطلب

 .باشند تسلیم و یرز سربه همواره که ینا نه و هستند طلب جاه

 که دارد تأکید موجود وضع حفظ بر سازمان که يا درجه یا میزان :پایداريو  ثبات

 .است مغایر پیشرفت و روند با رشد این
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  :اشاره کرد یرانجام شده ز یقاتبه تحق توان یمپژوهش  یرهايرابطه متغ پیرامون

 یزانو م یسازمان فرهنگنوع  ینرابطه ب«با عنوان  يا در مطالعه) 2018( یدالهی و یادتس

 يها مؤلفه ینگرفتند ب یجهنت »شهرکرد يها دانشگاهدر  یادگیرندهسازمان  یرشپذ

سازمان  يها مؤلفهبا تمام ) یو سلسله مراتب یعقالن ی،، گروهيا توسعه( یسازمان فرهنگ

) یستمیو تفکر س یمیت یادگیريآرمان مشترك،  ی،ذهن يها مدل ي،فرد هاي یتقابل( یادگیرنده

  .)Siadat,S.A;Yadollahi,A.2018(دارد مثبت وجود  يا رابطه

و  یسازمان فرهنگ، يرهبر يها سبک« عنوان با اي مطالعه در) 2017( محمد و دجانی

 به يگرفتند سبک رهبر یجهنت »از مصر يشواهد: در صنعت آموزش یسازمان ییتوانا یادگیري

دهد  یشافزا یآموزش عال مؤسساترا در  یادگیري یتممکن است ظرف یسازمان فرهنگ همراه

)Dajani, M. A. Z., & Mohamad, M. S.2017.( 

و  يفکر یهنقش سرما« عنوان با اي مطالعه در) 2016( همکاران و علیشاهی زاده قاسم

 یکارکنان درمان ینیآفر دانشو  یسازمان یادگیري یتبر ظرف یادگیرندهفرهنگ سازمان 

با  یادگیرندهو فرهنگ سازمان  يفکر یهگرفتند سرما یجهنت »مشهد) ع(امام رضا  یمارستانب

نقش  توانند یمرابطه داشته و  یسازمان یادگیري یتظرف يو ارتقا ینیآفر دانش یندهايفرا

 & ,.Ghasemzadeh Alishahi, A., Kateb, M(کنند  یفارا ا اي کننده یینتب

Z.2016 Heydarizadeh,(.  

 بر سازمان یسازمان فرهنگ یرتأثسنجش « عنوان با اي مطالعه در) 2015( همکاران و بابایی

و سازمان  یسازمان فرهنگ ینب داري یمعنگرفتند رابطه  یجهنت »مهاد صنعت: یادگیرنده

  .)Babaie, M. R., Ma’arefvand, N., & Momeni, G.2015( .وجود دارد یادگیرنده

بر  یادگیرندهو فرهنگ سازمان  يفکر یهنقش سرما« عنوان با اي مطالعه در) 2015( زاده قاسم

نقش  یادگیرندهو فرهنگ سازمان  يفکر یهگرفتند سرما یجهنت »یسازمان یادگیري یتظرف

  ).Ghasemzadeh, A.2015(دارند  یسازمان یادگیري یتظرف ییندر تب داري یمعن
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گرفتند  یجهنت »یسازمان یادگیريفرهنگ و « عنوان با اي مطالعه در) 2011( یانو و کوك

& ,.Yanow,  Cook, S. N( .باشد یدمف یسازمان یادگیريدر درك  تواند یم یسازمان فرهنگ

D.2011.(  

در سازمان  یسازمان فرهنگو  يسبک رهبر« عنوان با اي مطالعه در) 2010( ریجال

در  یمثبت یرتأث یسازمان فرهنگو  ینآفر تحول ينشان داد رهبر »یقیمطالعه تطب یک: یادگیري

  ).Rijal, S.2010(دارند  یادگیرندهتوسعه سازمان 

 ي،رهبر ینرابطه ب یبررس« عنوان با اي مطالعه در) 2010( کوثرنشان و کامل جواهري

گرفتند فرهنگ  یجهنت »کارکنان یشغل یتو رضا یادگیرندهسازمان  یت، فعالیسازمان فرهنگ

 ینهمچن. کارکنان دارد یشغل یتو رضا یادگیرندهسازمان  یتبر فعال یتوجه قابل یرتأثسازمان 

ahery Jav( .کارکنان دارد یشغل یتبر رضا یتوجه قابلمثبت  یرتأث یادگیرندهسازمان  یتفعال

Kamel, M., Reza Kosarneshan, M.2010(.  

  پژوهشروش 

 جامعه. بود يکاربرد ،هدف یثاز ح و یمایشیپ – توصیفی یت،ماه ازلحاظحاضر  پژوهش

 يبرا. بود گیالن استان آزاد يها دانشگاه مدیران و کارکنان کلیه شامل پژوهش این آماري

  .شدحجم نمونه از فرمول کوکران استفاده  یینتع
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از صفت  ينسبت برخوردار احتمال p و N  =900 آماري جامعه حجم فرمول، این در

 یا انحراف d و q =5/0از صفت موردنظر  يرخوردارباحتمال نسبت عدم  و p=  5/0 موردنظر

  .است Z=96/1درصد  95 یناناطم یبضر یادرجه  z یزو ن d =05/0مطلوب  يخطا
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 یريگ نمونهنمونه از روش  ياعضا یتمام يپژوهش حاضر جهت داشتن شانس مساو در

  .ساده استفاده شد یتصادف صورت بهو  یاحتمال

 استاندارداز پرسشنامه  یاتفرضجهت آزمون  یازموردناطالعات  يآور جمع يبرا

قسمت . است شده یلتشک قسمت دو از پژوهش ینادر  مورداستفادهپرسشنامه . است شده استفاده

که  است گویه 51 شامل و) Robbins, S. P.1996( یسازمان فرهنگپرسشنامه استاندارد  اول

مخالف، مخالف،  کامالً یببه ترت یکرتل یفط يا درجه 5 یوستارپ یکآن بر اساس  سؤاالت

 یادگیرندهاستاندارد سازمان  پرسشنامه دوم، بخش. است شده یمتنظفق موا کامالًو  موافق ،نظر یب

)Marsick, V. J., & Watkins, K. E.2003 ( که  گردد یم یلاست تحل سؤال 17مشتمل بر

  .است شده یمتنظموافق  کامالًو  موافق ،نظر یبمخالف، مخالف،  کامالً یببه ترت آن سؤاالت

 یقتحق يها پرسشنامه یکلساختار  ،یديتائ یعامل یلتحل ازاستفاده  بامطالعه  ینا در: روایی

 يبرا یديتائ یعامل یلتحلاستاندارد  یبارعامل. قرار گرفت ییمحتواسازه  یسنج ییروامورد 

آن  مشاهده قابل یرهايمتغبا ) پنهان یرمتغ(هر عامل  ینب یسازمان فرهنگسنجش پرسشنامه 

 6/0از  تر بزرگ یحتموارد  یشتربو در  3/0از  تر بزرگموارد  یتمامدر ) پرسشنامه هاي یهگو(

 همچنین. گرفت قرار تأیید مورد یسازمان فرهنگپرسشنامه  یعاملساختار  ین؛ بنابراآمد به دست

 رابطه یادگیرندهابعاد سازمان  پرسشنامهسنجش  يبرا یديتائ یعامل یلتحلاستاندارد  یبارعامل

موارد  یتمامدر ) پرسشنامه هاي یهگو(آن  مشاهده قابل یرهايمتغبا ) پنهان یرمتغ(هر عامل  ینب

 قرار تأیید مورد یادگیرندهپرسشنامه ابعاد سازمان  یعامل ساختارو  آمده دست به 3/0از  تر بزرگ

  .گرفت

 يآلفا یباز روش محاسبه ضر یقتحق ینپرسشنامه در ا یاییسنجش پا براي: پایایی

  .نشان داده شده است 2آن در جدول شماره  یجکرونباخ استفاده شد که نتا
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  مؤلفه هر کرونباخ آلفاي نتایج همراه به متناظر سؤاالت .2 جدول

  کرونباخ يآلفا بیضر  متناظر يها پرسش  ها مؤلفه  رهایمتغ

  یسازمان فرهنگ

  71/0  1-16 يریو خطرپذ ينوآور

  72/0  17-20 اتیئتوجه به جز

  81/0  21-24 جهیتوجه به نت

  71/0  25-30 سازمان يتوجه به اعضا

  83/0  31-41  میتوجه به ت

  76/0  42-47  ییجو زهیو ست یتهورطلب

  70/0  48-51  يداریثبات و پا

 سازمان

  رندهیادگی

  72/0  1-7  مداوم يریادگی يها فرصت خلق

  73/0  8-13  وشنود و گفت يپرسشگر

  75/0  14-19  یمیت يریادگی

  71/0  20-25  يریادگی میتسه و خلق نظام

  77/0  26-31  مشترك دگاهید جانب به کارکنان يتوانمندساز

  74/0  32-37  رامونیپ طیمح با سازمان ارتباط

  88/0  38-43  يراهبرد يرهبر

 تأیید ها پرسشنامه پایایی لذا است 7/0 از بیش آمده دست به ضرایب اینکه به باتوجه

 .شود می

  .است شده استفاده يساختار معادالت مدل آزمون از یقتحق یهفرضآزمون  يبرا
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 تحقیق هاي یافته

  .نشان داده شده است 3در جدول شماره  موردمطالعهجامعه  یتجنس توزیع

  جنسیت اساس بر دهندگان پاسخ فراوانی .3 جدول

  یتجمع یفراوان درصد  درصد  یفراوان تیجنس

 5/85  5/58  158  مرد

  100  5/41  112  زن

    100  270  کل

 را فراوانی درصد بیشترین که بودند زن نفر 83 و مرد نفر 117 تعداد دهندگان پاسخ میان در

  .دادند اختصاص خود به درصد 58 از بیش با مردان

  اسمیرنف-کولموگروف آزمون .4 جدول

 آزمون جهینت  رنوفیاسم کلموگروف Z  يدار یمعن سطح  رهایمتغ

  نرمال  847/0  470/0 رندهیادگی يها سازمان

  نرمال  211/1  106/0 یسازمان فرهنگ

 و یادگیرنده هاي سازمان متغیرهاي داري معنی سطح مقدار ،4 شماره جدول به توجه با

 از موردنظر متغیرهاي که دارد این از نشان که است شده 05/0 از تر بزرگ سازمانی فرهنگ

  .کرد اجرا را پارامتریک هاي آزمون توان می و کنند می پیروي نرمال توزیع

  .دارد یادگیرنده سازمان بر معناداري تأثیر سازمانی فرهنگ :تحقیق فرضیه

 2 شماره نمودار در هرکدام معیارهاي و تحقیق اصلی متغیرهاي اساس بر تحقیق نهایی مدل

  .است شده ترسیم لیزرل افزار نرم برونداد از اقتباس با مدل این. است شده مشخص

  



      
 89      ... مورد  (بررسی اثرات فرهنگ سازمانی بر ابعاد سازمان یادگیرنده                                                                           

  
  یادگیرنده سازمان بر سازمانی فرهنگ تأثیر نهائی مدل تائید نتایج t-value آماره .2 نمودار

  .است شده ارائه 3 شماره نمودار در نیز مدل هاي داده معناداري سنجش از حاصل نتایج

 
  یادگیرنده سازمان بر سازمانی فرهنگ تأثیر نهائی مدل تائید نتایج .3 نمودار
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 معادالت از آمده دست به نتایج ،2 شماره نمودار در: وابسته بر مستقل متغیر اثر) اول گام

 بین در مقادیر این اینکه دلیل به که است 48/4 برابر تی آماره مقدار که دهد می نشان ساختاري

 گام وارد و شود می تائید وابسته بر مستقل متغیر اثر فرض است نگرفته قرار -96/1 تا+ 96/1 بازه

  .شویم می دوم

 باید است مثبت رابطه این عالمت که 3 شماره نمودار به توجه با: اثر جهت تعیین) دوم گام

 یادگیرنده سازمان بر معناداري تأثیر سازمانی فرهنگ و شوند می تائید اصلی هاي فرضیه گفت

  .دارد

 سازمان بر درصد 54 سازمانی فرهنگ آمده دست به نتایج اساس بر: تأثیر میزان) سوم گام

  .است تأثیرگذار یادگیرنده

 جزئیات، به توجه خطرپذیري، و نوآوري( سازمانی فرهنگ هاي مؤلفه بین تأثیر نهائی مدل

 و ثبات و جویی ستیزه و تهورطلبی تیم، به توجه سازمان، اعضاي به توجه نتیجه، به توجه

 .یادگیرنده سازمان بر) پایداري

 محاسبه در آزاد پارامترهاي آوردن حساب به براي عمومی هاي شاخص از یکی

 آزادي درجه بر دو خی ساده تقسیم از که است بهنجار دو خی شاخص برازش، هاي شاخص

  .است مطلوب باشد 5 تا 1 بین مقدار این چنانچه. شود می محاسبه مدل

 
 055/0 برابر) RMSEA( تقریب مجذورات میانگین ریشه شاخص ازآنجاکه

 نیکوئی هاي شاخص سایر همچنین. است برخوردار خوبی برازندگی از مدل ،آمده دست به

  .است آمده 5 شماره جدول در که اند قرارگرفته موردقبول بازه در نیز برازش
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  برازندگی شاخص .5 جدول

  یبرازندگ شاخص
df

2

 SRMR  RMSEA  GFI  AGFI  NFI  NNFI  IFI  

  0-1  <9/0  <9/0  <9/0  <9/0  >1/0  >05/0 >5  قابل قبول ریمقاد

 97/0 95/0 97/0 96/0 97/0 055/0  043/0 290/1  شده محاسبه ریمقاد

  يریگ جهینتبحث و 

کارکنان و  یادگیرندهبر ابعاد سازمان  یسازمان فرهنگاثرات  بررسیحاضر با هدف  مطالعه

از  یقمطالعه نشان داد مدل تحق ینا یجنتا. شد انجام یالنآزاد استان گ يها دانشگاه یرانمد

 یافته ینا. است مؤثر یادگیرندهبر ابعاد سازمان  یسازمان فرهنگبرخوردار است و  یبرازندگ

Babaie, M. R., Ma’arefvand, N., & ;Siadat,S.A;Yadollahi,A.2018 (همسو با مطالعه 

Momeni, G.2015; Rijal, S.2010; Javahery Kamel, M., Reza Kosarneshan, M.2010 ( که

اگر الزم است سازمان . صحه گذاشتند یادگیرندهو سازمان  یسازمان فرهنگ ینبر رابطه ب یهمگ

 یقرا تشو یرا سازمان یادگیريشود تا فرهنگ  یجادا يجو یستیکند با یداتوسعه پ یادگیرنده

 یادگیرندهتا سازمان  یردشکل بگ يو سازگار ییرتغ يبرا یسازمان فرهنگم است الز. کند

مورد  یريو خطرپذ ییگرا تجربهسازمان،  ياعضا ینکه در آن ارتباط ب یشود؛ فرهنگ بنانهاده

 مند یزهانگ یادینبن يکار يباورها و الگوها یدنبه چالش کش يو کارکنان برا یردقرار گ یقتشو

 یافته ینا. شود یم یجادا یادگیري یتظرف یشافزا يمطلوب برا يکار جو ترتیب، بدین. شوند

;Cook,  Dajani, M. A. Z., & Mohamad, M. S.2017(مطالعه نظر، همسو با  یناز ا

S. N., & Yanow, D.2011 (یسازمان یادگیريبر  یسازمان فرهنگاست که نشان دادند  یزن 

 ینب یافتنددر یدر مطالعه مشابه یزن)  Alishahi, A.at el.2016Ghasemzadeh( .است مؤثر

رشد  براي. دارد وجودرابطه  یسازمان یادگیري یتظرف يبا ارتقا یادگیرندهفرهنگ سازمان 

 يها ارزش یستیبا ی،آموزش يها سازماندر  یژهو بهدانش،  يگذار اشتراكو بهبود  یادگیري

موافقت کارکنان و  ینهمچن. شوند يساز شفافو  ینتدو یسازمان فرهنگمنطبق بر  یادینبن

به توافق  رسیدندر  یروانو پ یرانمد یطشرا یندر ا. جلب شود ها ارزش ینبا ا ها آن یهماهنگ
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 یزفرهنگ متما یک یجادمنجر به ا یوستگیو پ یسازمان با هماهنگ هاي یتفعالو  شوند یمموفق 

  .و اشتراك دانش ممکن خواهد بود یادگیري یقتشو يشده و نفوذ بر کارکنان برا

 يسواز  یسازمان فرهنگنقش مؤثر  شود یم یشنهادمطالعه حاضر، پ هاي یافتهتوجه به  با

 یتاهم دركبا  ها سازمانچراکه  یرد؛قرار گ یقو عم يجد يموردبازنگر ها سازمان یریتمد

 هاي یتظرف یشافزا منظور به شود یم یهراستا توص یندر ا. هستندخلق آن  يها راه یدانش در پ

 گذاري یهسرما ،يآموز مهارت يها دورهو  ها کارگاه يبرگزارتوسعه،  یق،خود در تحق یدانش

دانش  یراز ؛بکوشد یادگیرندهسازمان  هاي یژگیوبا  یفرهنگ یجاددر جهت ا زمان همکرده، 

 یجادا یقمناسب از طر نهیزم ینا شود یم یشنهادمناسب دارد که پ ینهبه زم یازن یمخلق و تسه يبرا

 یعلم يها شبکه یتدر جهت تقو ی،انسان یروين یناعتماد و مشارکت ب کننده یتحماتعامالت 

تعامالت سازنده بهتر  یقاز طر نظران صاحبو  ینمتخصص یطی،مح یندر چن. فراهم شود

را در سازمان رواج  ینیآفر دانشنموده و  یبموجود ترک يها دانشدانش خود را با  توانند یم

مطالعه  ینا هاي یتمحدود ینتر عمدهاز  یکیپژوهش  ینا ياجرادر  سازد یم خاطرنشان. دهند

  .کرد احتیاطآن  یجنتا یمدر تعم یدبودن آن است که با یمقطع
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