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 ساختاری مدل ارائه و آزمون ،این پژوهشاجرای  از هدفچکیده: 
 این .بود اراک دانشگاه یادگیرنده سازمان فرهنگ پیامدهای

 هدف برحسب و همبستگي -توصیفي روش، برحسب پژوهش

 شامل نفر، 247 مطالعه این آماری جامعه .است کاربردی نوع از

 استفاده با که بود 1398 سال دانشگاه اراک در اداری کارکنان همه

 176 تعداد ساده تصادفي یریگنمونه روش و جدول مورگان از

از  هاداده گردآوریبرای  .شدند انتخاب نمونه عنوانبه نفر
از  هادادهوتحلیل های استاندارد استفاده شد. برای تجزیهپرسشنامه

 روش و یدیتأی عاملي تحلیلآزمون ضریب همبستگي پیرسون، 

 و متغیرها بین روابط بررسي برای ساختاری معادالت یابيمدل
و SPSS  افزارهاینرمبا استفاده از  ساختاری مدل ارائه

LISREL  .ی این پژوهش نشان داد که هاافتهیاستفاده شده است
انگیزه انتقال یادگیری با  وبین متغیرهای فرهنگ سازمان یادگیرنده 

یادگیـری  با و نیز فرهنگ سازمان یادگیـرنده(= 32/0ß)بیضر

داری وجود ( رابطه مثبت و معني= 25/0ß)با ضریب  غیر رسمي
ترک خدمت یل به نین فرهنگ سازمان یادگیرنده بر تماهمچ ؛ ودارد

داری دارد. ( اثر منفي معني = ß-54/0) کارکنان با ضریب
افزایش فرهنگ سازمان یادگیرنده سبب افزایش  ،دیگرعبارتبه

همچنین کارکنان و  غیر رسميانگیزه انتقال یادگیری و یادگیری 
 .شوديمکاهش تمایل به ترک خدمت آنان 

Abstract: The purpose of this study was to 
test and present structural modeling of the 
consequences of learning organization 
culture at Arak University. The research 
method was a descriptive correlational. The 
statistical population of this study was all 
247 employees of Arak University. Using 
Morgan's table and a simple random 
sampling method, 176 people were taken as 
the sample size. Standardized 
questionnaires were used to collect the data. 
The obtained data were analyzed using 
correlation, confirmatory factor analysis 
method, and structural equation model by 
using SPSS and LISREL software. The 
results showed that there is a direct and 
significant relationship between the 
variables of learning organization culture 
and motivation to learning transfer with the 
coefficient of (ß = 0.32) and also between 
learning organization culture and informal 
learning with the coefficient of (ß = 0.25). 
Learning organization culture negatively 
and significantly affected the staff’s 
turnover intention with the coefficient of (ß 
= -0.54). In other words, an increase in the 
learning organization culture leads to an 
increase in the motivation of employees to 
transfer learning and informal learning, as 
well as reduces their intention to turnover. 

 یادگیری، انتقال انگیزه یادگیرنده، سازمان فرهنگکلیدی:  واژگان
 خدمت ترک به تمایل ،سميغیر ر یادگیری
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 مقدمه 
 توسعه در که اندشده تبدیل مهمي اجتماعي هایسازمان به هادانشگاه حاضر عصر در

 و تحوالت پیدایش در هم هادانشگاه ،درواقع .کنندمي ایفا عمده نقش کشورها پایدار
 عهده بر اساسي نقش جامعه، گوناگون تحوالت از ناشي نیازهای به پاسخگویي در هم

ند خود را با انامکان بقا دارند که بتو يهایتنها سازمانمتغیر امروزی  جهاندر . دارند
 که زماني تا بنابراین .دنو همگام با این تغییرات پیش برود نوفق ده تغییرات پیرامون

 دهد تطبیق روز تحوالت همچنین و جامعه نیازهای با را خود نتواند عالي آموزش نظام
 رفع و پایدار توسعه و رقابت توانایي ،اقدام نکند فرایندها تغییر به عمیق شناختي با و

 به محکوم ناگزیر و داشت نخواهدرا  تقاضاها به شایسته يپاسخگوی و جامعه نیازهای
 برای راه بهترین کارکنان یادگیری توانایي افزایش(. 1398 ،و همکاران برزگر) است فنا

 ایجاد و هافرصت از بیشتر و بهتر برداریبهره نیز و تهدیدات با مقابله بودن، موفق
 (. 1393 ،و همکاران علوی) است نوآوری

 اصالحي اقدامات خواستار نظام این بیرون و درون عالي آموزش نظام منتقدان
 هادانشگاه موفقیت وضعیتي، چنین در. هستند دانشجویان به بهتر خدمات ارائه منظوربه
والدر، ) آموزشي هاینوآوری از مستمر استفاده توانایي به عالي آموزش مؤسسات و

 جامع، مأموریت سازماني، پذیرانعطاف هایصورت مالي، جدید منابع شناسایي ،(2017
 راهبردی انساني منابع مدیریت کردن، الملليبین به نسبت تعهد العمر،مادام یادگیری

 و کارکنان انطباق توانایي و( 1397پور،؛ به نقل از عباس2016، 1و همکاران آلیکسو)
 وابسته آنها پیراموني متغیر محیط با عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه علمي هیئت
 موضوع این به هادانشگاه ویژهبه و هاسازمان بقای امروزه(. 1397 پور،عباس) است

 پذیریرقابت توان مناسب اقدامات با و شوند روبرو تغییرات با چگونه که دارد بستگي
 دستیابي برای مناسبي سازوکار یادگیرنده سازمان به ساختار تغییر .دهند افزایش را خود
 در هادانشگاه مهم نقش دلیل به طرفي، از(. 2012، 2میساخعلي ) است موارد این به

 نیز و اجتماعي فرهنگي، میراث انتقال ها،سازمان سایر برای انساني نیروی تربیت زمینه
 قرار جامعه قضاوت و حساسیت معرض در بیشتر آنها اجتماعي، انسجام و یگانگي
 هایفرصت دارای که هستند مؤسساتي ها،دانشگاه دهدمي نشان هاپژوهش .دارند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Aleixo et al 
2. Ali Khamis 
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 پورقلي)هستند  یادگیرنده سازمان به مربوط هایفعالیت و هاایده با تطابق برای ایویژه
 عملکرد بهبود و بقا اساس یادگیرنده، سازمان سمت به حرکت (.1396 افراسیابي، و

های خود ابلیتق و ظرفیت ، هموارهیادگیرنده سازمان (.1392 یوزباشي،) است سازماني
 آموختن حال در همیشه آنها کارکنان و مدیریت و دهدمي افزایش هازمینه همه در را

 تغییرات با سازگاری و همگامي برای باید هاسازمان. هستند تفکر و جدید هایروش
 پایداری و رقابتي مزیت به ترتیب بدین و باشند راهکارها بهترین دنبال به خود محیط

 (.1397 ،و همکاران خورشیدی) یابند دست مستمر یادگیری به تأکید با
 یادگیری به متعهد که سازماني سازماني، عملکرد بهبود در یادگیری اهمیت به توجه با
 کند برتری ادعای تواندمي بگیرد بهره خود هایقابلیت و هاظرفیت همه از و باشد

 توانندمي هاسازمان آن کمک به کهاست  ابزاری ،یادگیری(. 1389 زاد و همکاران،بیک)
 فرهنگ تقویت ها،سازمان بیشتر امروزه بنابراین ببرند؛ باال را خود کارکنان عملکرد
اند. داده تشخیص مناسب حلي راه عنوانبه را کارکنان توانمندسازی و سازماني یادگیری
 و یادگیری به مربوط رویدادهای شمار و انواع بر تواندمي سازمان یک محیط و فرهنگ
 کار محیط به تازه دانش انتقال برای کارکنان انگیزه همچنین و کارکنان شغلي رضایت

 انگیزه یادگیرنده، سازمان فرهنگ میان تعامل سازماني، محیط زمینه در. بگذارد تأثیر
 دسترس در پژوهشي گرفته، صورت جستجوهای در خدمت ترک قصد و دانش انتقال

ی اخیر در هاو پژوهشتوجه به مطالعات نابراین با ب ؛است نداشته قرار پژوهشگر
این موضوع  پژوهش ایندر  سازمان یادگیرنده، عنوانبه هادانشگاهخصوص بررسي 
سسات ن مؤکه ایجاد فرهنگ سازمان یادگیرنده چه پیامدهایي را در ایبررسي شده است 

 یادگیرنده سازمان فرهنگ ارتباط بررسي هدف باحاضر  مطالعه رو،این از. داشته است
 کارکنان در غیر رسمي یادگیری و یادگیری انتقال انگیزه خدمت، ترک به تمایل با

 .شد اجرا یادگیرنده سازمان یک عنوانبه اراک دانشگاه

 
 پژوهش پیشینهبررسی مفاهیم و 

 در آن روند تسهیل و سازماني یادگیری ایجاد بر تأثیرگذار عوامل ترینمهم از یکي
 فرهنگ که است شده اثبات (.1394 صارمي، و وکیلي) است سازماني فرهنگ ،سازمان
، 1و همکاران ینحس) است تأثیرگذار سازمان یک توسعه و رشد بر یادگیرنده سازمان
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 هاییادگیری ها،سازمان در یادگیری برای عامل ترینمهم عنوانبه فرهنگ(. 2016

 بررسي برای. کندمي تبدیل یادگیرنده سازمان به را سازمان و دهدمي ارتقا را سازماني
 فرهنگ واژه از بسیاری نویسندگان ،یادگیرنده سازمان در فرهنگ نقش و اهمیت
 قابلیت که سازماني فرهنگ(. 1395 زاده،ملک) انددهکر استفاده سازماني یادگیری
 الزم زمینه کردن فراهم کنندهتضمین باشد داشته را دانش انتقال و یادگیری از حمایت
 سازماني یادگیری فرهنگ. است کارکنان بیشتر و بهتر چه هر توانمندسازی برای
 شودمي کارکنان عملکرد سطح افزایش موجب گروهي و فردی یادگیری واسطهبه
 نسبتا   مراحل در پژوهشگران( 2003) 2مارسیک و واتکینز نظر طبق (.2010، 1یانگ)

 این. هستند توسعه گیریاندازه رویکردهای و یادگیرنده سازمان ساختار جستجوی اولیه
 مورد در عالقه افزایش به عمل در یادگیرنده سازمان اصول پذیرش و اولیه مطالعات
، 3ایگان و همکاران) شودمي منجر سازمان نتایج و سازماني یادگیری فرهنگ بین تعامل
2004.) 
 

 انگیزه انتقال یادگیری 
یکي از پیامدهای فرهنگ سازمان  هگرفت انجام یهاپژوهش نتایج اساس بر

لحاظ  هب. (2016، 5و همکاران بانرجي) است، انتقال یادگیری به محیط کار 4یادگیرنده
  )6HRD( منابع انساني هدر توسع پژوهشي ممهموضوع  یادگیری مسئله انتقال ،تاریخي

 را یادگیری . انتقال(2003، 7و همکاران الوود) ستهن بوده و الساگآموزش بزر و

 توسط آموزش در شدهکسب یهامهارت و دانش مستمر و مؤثر کاربرد توانيم

 انتقال موضوع .(2015، 8و همکاران نوریزان) کرد تعریف خود کار برای کارآموزان
 هایهزینه قبال در آموزش کارشناسان و مدیران هاینگراني ترینکلیدی از یکي آموزش
 هدف اگرچه ،هرحالبه (.1398 بیدختي،امین ) است آموزشي هایبرنامه در شده صرف

 بسیاری اما پژوهشگران است، کار محیط به یادگیری انتقال سازماني، هایآموزش اصلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Yang 
2. Watkins & Marsick 
3. Egan et al 
4. Learning Organization culture 
5. Banerjee et al 
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 هاو سازمان است نگرفته صورت چنداني یادگیری انتقال عمل، در که اندکرده تأکید

؛ (2013، 1بهاتي و همکاران) یابند دست خود انتظار مورد نتایج به چندان اندنتوانسته
انتقال آموزش یعني  هانگیز. باشند هانتقال آموزش را داشت هانگیز دبا گیرندگانبنابراین، یاد
 نیازپیش و( 1996هولتون، ) شغل هب شو دان هامهارتن برای کاربرد گیرندگاتمایل یاد

 تجارب به استناد . با(2009، 2و همکاران رججن فورترن) استانتقال آموزش  ممه

 به باید آموزش انتقال بر مؤثر موانع و عوامل در جستجوی اینکه بر مبني نظرانصاحب

شود  توجه مهم عوامل از یکي عنوانبه کار بر محیط حاکم هایارزش و فرهنگي شرایط
 سازمان یا جامعه هر خاص فرهنگي هایارزش نظر گرفتن در با آموزش انتقال برای و

ها سازمان در یادگیری فرهنگ تقویت لزوم بر ادبیات . این(2012، 3دیراني) شود تالش
 باعث یادگیری محیط یک زیرا( 2016 ،2013، 4ایسالم و همکاران) است کرده تمرکز

 اشتراک به خود همکاران با را خود یادگیری سپس و بگیرند یاد کارکنان تا شوديم
 .بگذارند

 
 رسمی غیر یادگیری

ی مستمر هافرصتیکي از ابعاد فرهنگ سازمان یادگیرنده خلق  نکهیابا توجه به 
پیوسته برای یادگیری  یهافرصت(، 2003واتکینز و مارسیک، برای یادگیری است )

و  ادگرفتنی، یادگیری چگونه غیر رسميمؤثر یادگیری  یزیراز طریق برنامه توانديم
دیگر  از. کاری یا مراکز آموزش پیوسته فراهم شود اتیموقع نظیر تجربیادگیری به

(. 1395 متولیان،) است غیر رسميی ریادگی پیامدهای فرهنگ سازمان یادگیرنده،
 دانش کسب پي در دیگران، با یا فردی صورتبه فراگیران، توسط 5رسمي غیر یادگیری

 شودمي آغاز سازمان هایهدف همچنین و افراد به خدمت برای مهارت کسب و
 و بداهه ي،رسم ریغ روشي رسمي غیر یادگیری (.2018، 6و همکاران نگجئو)

 در زیچهمه تقریبا  و خود کارهای رندیگيم یاد مردم بیشتر که است نشده یزیربرنامه
 80 تا 70 غیر رسمي یادگیری که زننديم تخمین افراد برخي. دهند انجام را زندگي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bhatti et al 
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 یهاسازماناز  بسیاری .داردبر عهده  ،دهديم رخ شغل در که را یيهایریادگی کل درصد

 در آن از واند دادهقرار  خود آموزشي هایدر فعالیت را غیر رسمي یادگیری ،آموزشي
کامیل و ) کردند استفاده علمي هایگزارش و هامشاوره ،پژوهشي مراکز ها،دانشگاه

 تالش محیطي خلق برای یادگیرنده باید هایسازمان مدیران ،بنابراین(؛ 2011، 1جرزار
 تا کندباشد و مشارکت کارکنان را تسهیل و انگیزاننده  چالشي کارکنان برای که کنند
 .راحتي صورت گیردبه آن در دانش بیان و انتقال

 
 2تمایل به ترک خدمت

و  زادهملک؛ 2004 ،و همکاران نا)ایگ هگرفت انجامی هاپژوهشبا توجه به همچنین 
ی استقرار امدهایپ( کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان یکي دیگر از 1395 همکاران،

 کارکنان خدمت ترک به تمایل و نداشتن  . حضوراستفرهنگ سازمان یادگیرنده 

 دارد قرار پژوهشگران مدیران و خاص موردتوجه روزها این که است مواردی ازجمله

 متخصص کارکنان ویژهبه کارکنان، خدمت ترک ها،سازمان اساسي معضالت از یکيو 

 و جدید( فرد آموزش گزینش، یافتن، مستقیم )در قالبِ است و هزینه های ارزشمند و
 فرهنگ تضعیف اخالقیات، و وجدان کاری همچون؛ کاهش) غیرمستقیم زیادی

 سرمایه رفتن دست از و یادگیری هزینه مانده،باقي کارکنان روی بر فشار سازماني،

 دلیل، همین ؛ به(1397دارد )فرحبد،  همراه به هاسازمان حافظه( برای یا اجتماعي

 درک را کارکنان خدمت ترک به تمایل در مؤثر عوامل و دالیل بتوانند که یيهاسازمان

 و هااستیس ،کنند ترک را سازمان کارکنان اینکه از پیش خواهند توانست کنند،
و  عرب)بگیرند  کار به کارا انساني نگهداری منابع و حفظ برای را مؤثری یهاروش

 که است جهاني چالش یک همچنان کارمندان خدمت ترک به تمایل (.1395، همکاران
 به تمایل (.2019، 3تاویا-اتیتسوگبای و امپونسا) هستند روبرو آن با هاسازمان بیشتر
 سازمان از خروج برای کارمند یک آگاهانه و داوطلبانه تصمیم دهندهنشان ،خدمت ترک
جوهدی ) است واقعي خدمت ترک دهندهنشان و کننده بینيپیش بهترین و است شغل یا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kamil & Rogers  
2. Turnover Intention 
3. Atitsogbui & Amponsah‐Tawiah 
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 تنهانه آماری نظر از ترک به تمایل ،(2012) 2لوئیس و چوبه گفته (. 2013، 1و همکاران
 ممکن که اخطاردهنده و نشانه عنوانبه بلکه واقعي، خدمت ترک کننده بینيپیش عنوانبه

 است مهم بسیار ،باشند نداشته مشارکت سازمان یک در خود توان تمام با کارکنان است
اشاره عوامل مختلفي به در دسترس  هایدر مقاله (.2019، تاویا-امپونساو  اتیتسوگبای)

ی زیادی در رابطه هابحثو  کننديمچرا کارکنان سازمان را ترک  دهديمکه نشان  شده
اما از این ؛ (2010شاه و همکاران، عليخدمت وجود دارد ) بین عوامل مختلف و ترک

تمایل به  روی بر یادگیری محیط یا سازماني یادگیری فرهنگ تأثیر از کمي بررسي میان
 .است گرفته صورت ترک خدمت
 بیست به نزدیک کرد مطرح را یادگیرنده سازمان مفهوم سنگه پیتر که زماني از گرچه

 در که عواملي درک .دارد قرار توجه کانون در هم هنوز ایده این اما گذرد،مي سال
 انساني منابع توسعه برای دارند، نقش کار محیط به دانش انتقال و سازماني یادگیری
 ناشي رضایت و انگیزه بر بالقوه تأثیر انساني، منابع توسعه خاص توجه .است ضروری

 سازماني یادگیری فرهنگ با شدت به که است خصوصیاتي دارای که است کار محیط از
 یادگیری انتقال برای انگیزه سازماني، یادگیری فرهنگ مورد در بهتر درک. است همراه

 یادگیری، در شده درک عوامل مورد در را بیشتری اطالعات خدمت ترک به تمایل و
 HRD متخصصان و پژوهشگران اختیار در عملکرد مرتبط با مهم نتایج و شغلي تیرضا
 گذشته سال چند طياز نظر تئوری و عملي  سازماني یادگیری گرچه .دهدمي قرار

 و کارکنان یادگیری و سازماني یادگیری فرهنگ بین تعامل مورد ، دراست شدهبررسي 
 فرهنگ اندازه چه تا اینکه .گیرد قرار بررسي مورد باید زیادی چیزهای عملکرد، نتایج

 خدمت ترک به تمایل و دانش انتقال انگیزه ،رسميغیر  یادگیری بر یادگیرنده سازماني
 نظر .است نشده کاوش شغلي، عملکرد برای آن بالقوه اهمیت رغمعلي ،گذارندمي تأثیر
 و بهتر عملکرد به خصوصي مؤسسات در یادگیرنده سازمان اصول کارگیریبه اینکهبه 

 یادگیرنده سازمان اصول نیز هادانشگاه تا است مناسب است، شده منجر بیشتری موفقیت
 چنین در بپردازند. رقابت به توانمندتر و کنند عمل ترموفق تا کنند تقویت خود در را

 شوندپذیرتر ميانعطاف گیریتصمیم فرایندهای و مدیریتي ساختار دانشگاه، از شکلي
 خواهان افراد که شودمي ایگونهبه دانشگاه فرهنگ. دشومي تقویت محیط با ارتباطات و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Juhdi et al 
2. Cho & Lewis  
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 هانتایج پژوهشبا توجه به اینکه  .ندشومي خود فردی تجربیات از و یکدیگر از یادگیری
ی برای مطابقت اژهیوی هافرصت، مؤسساتي هستند که دارای هادانشگاه دهديمنشان 

؛ به نقل 2006 هادکینسون،) هستندی مربوط به سازمان یادگیرنده هاتیفعالو  هادهیابا 
است که آیا با ایجاد فرهنگ پرسش مطرح این در پژوهش حاضر،  (؛1393 از کوچکي،

و انگیزه انتقال یادگیری و نیز  غیر رسميتوان برافزایش یادگیری سازمان یادگیرنده مي
 تمایل بر ترک خدمت کارکنان تأثیر گذاشت؟

اشاره در خصوص متغیرهای پژوهش  گرفتهانجام  هایپژوهشبرخي در ادامه به 
 شود.مي

 سازماني یادگیری فرهنگ دهدمي نشان ،(1395) همکاران و زادهملک پژوهش نتایج
 و دارمعني اثر کارکنان شغل ترک قصد بر و دارد مثبتي و دارمعني اثر شغلي رضایت بر

 و ایگان .دارد منفي تأثیر شغل ترک قصد متغیر بر شغلي رضایت ،همچنین. دارد منفي
 روی شغلي رضایت و سازماني یادگیری فرهنگ اثرات پژوهشي در ،(2004) همکاران

 نشان پژوهش این نتایج. را بررسي کردند خروج به تمایل و یادگیری انتقاله انگیز
 ارتباط یادگیری انتقال هانگیز و شغلي رضایت با سازماني یادگیری فرهنگ که دهدمي
 رضایت کننده بینيپیش ،سازماني یادگیری فرهنگ که آمد دستبه  نیز نتیجه این .دارد

 فرهنگ تأثیر تحت منفي طوربه خروج به تمایل همچنین. است خروج به تمایل و شغلي
 اثر در پژوهش خود ،(2019) 1ایسالم .گیردمي قرار شغلي رضایت و سازماني یادگیری
 خودکارآمدی کنندهتعدیل نقش با آموزش انتقال انگیزه بر سازماني یادگیری فرهنگ

(SE )یادگیری انتقال جو و (LTC )(2016) همکاران و بانیرجي .است را بررسي کرده 
را  آموزش انتقال برای کارکنان انگیزه بر سازماني یادگیری فرهنگ تأثیر چگونگي نیز

 درک که داد نشان ای از دانشگاهیان هند بررسي کردند. نتایج این پژوهشدر نمونه
این اساس  بر .دارد مثبت ارتباط آموزش انتقال به تمایل با سازماني یادگیری از مثبت

 انجام هایپژوهش مطالعه باگفت،  توانمياز مباني نظری و تجربي  بندیجمعدر یک 
 در متغیر این که شد ، مشخصیادگیرنده سازمان فرهنگ پیامدهای با ارتباط در گرفته
 عالي، آموزش در عنوان این با پژوهشي هرچند. است بوده توجه مورد گذشته ادبیات
 ،حاضر پژوهشاجرای  هدف از شد گفته آنچه اساس بر. نشد یافت پژوهشگر توسط
 خدمت ترک به تمایل یادگیری، انتقال انگیزه بر یادگیرنده سازمان فرهنگ نقش تعیین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 را پژوهش مفهومي مدل توانمي است که اراک دانشگاه کارکنان غیر رسمي یادگیری و
 داد. ارائه (1) شکل صورتبه

 
 پژوهش مفهومی مدل (1) شکل

 
 پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه این متغیرها درصدد پاسخگویي علمي به این پرسش

برای پاسخ  است؟ برخوردار مناسب برازش از حاضر پژوهش مفهومي مدل است که آیا
 .شودمي بررسي زیر هایرضیهف ،پژوهش ه به هدف کليو با توج پرسشبه این 
وجود  داريرابطه معن یریادگیانتقال  هزیو انگ رندهیادگیفرهنگ سازمان  نیب .1
 دارد.
 وجود دارد. داريبه ترک خدمت رابطه معن لیو تما رندهیادگیفرهنگ سازمان  نیب .2
 وجود دارد. داريرابطه معن غیر رسمي یریادگیو  رندهیادگیفرهنگ سازمان  نیب .3

 
 روش پژوهش

 معادالت مدل بر مبتني همبستگي نوع از و توصیفي ،حاضر پژوهشاجرای  روش
 خدمت به مشغول اداری کارکنان همه شامل پژوهش این آماری جامعه .است ساختاری
در  .است نفر 247 آماری جامعه حجم. بود 1397-98 تحصیلي سال در اراک دانشگاه
به روش  نفر 148برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  پژوهشاین 

 ،هاپرسشنامه از تعدادی نگشتنباز در نظر گرفتنبا تصادفي ساده در نظر گرفته شد که 
. شد بازگردانده و تکمیل پرسشنامه 176 نیب نی ازا که شد توزیعپرسشنامه  200 تعداد
واتکینز و از چهار پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمان یادگیرنده  هاداده گردآوری برای
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پرسشنامه تمایل به ترک خدمت کامان و  ؛81/0( با ضریب پایایي 2003مارسیک )
مچین و  انتقال آموزش انگیزهپرسشنامه  ؛71/0( با ضریب پایایي 1979همکاران )
 2لوهمن غیر رسمي یادگیریو پرسشنامه  84/0( با ضریب پایایي 2004) 1فوگارتي

ی هاپرسشنامهاستفاده شد. همچنین برای بررسي روایي  70/0با ضریب پایایي ( 2005)
 استفادهی دیأیتدر پژوهش، روایي محتوا و روایي سازه از تحلیل عامل  استفاده مورد

و استنباطي  توصیفي آمار هایشاخصبا استفاده از  آوریگردها پس از دادهشده است. 
 ضریب و هاداده وضعیت دادن نشان برای استاندارد انحراف میانگین و همچون

 برای ساختاری معادالت یابيمدل روش یدی،أیت عاملي تحلیل روش پیرسون، همبستگي

 LISRELو  SPSS افزارنرم لهیوسبه ساختاری مدل ارائه و متغیرها بین روابط بررسي
 .شدند لیوتحلهیتجز

 
 هایافته

 پاسخگویان شناختيجمعیت هایویژگيتوصیف 
 موردنمونه  نفر 176به جنسیت نشانگر آن است که از  آماری مربوطهای هداد 

ن . بیشتریاندبوده زندرصد(  1/30نفر ) 53و  مرددرصد(  4/61) نفر 108مطالعه 
نفر  62درصد( لیسانس و  8/35) نفر 63 تعدادتحصیالت  به لحاظ میزان هافراواني

که ( درصد 2/36نفر ) 64 تعداد خدمتنظر سابقه از و  لیسانسفوق  درصد( 2/35)
( در گروه 9/42نفر ) 76 تعداد همچنین ،اندبودهسال  20 تا 11بین دارای سابقه کار 

 .اندداشتهرا به لحاظ سن بیشترین فراواني  که اندگرفتهقرار  سال 40تا  31سني 
 مطالعه مورد نمونه از آمدهدستبه هایداده توصیف و بررسي برای: هاتوصیف داده

 چگونگي از تا شد استفاده( معیار انحراف و میانگین) پراکندگي و مرکزی هایشاخص از
. شود کسب الزم اطالعات مطالعه مورد متغیرهای از آمدهدستبه هایهنمر پراکندگي

 .است شده درج (1) جدول در هاداده این
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2. Lohman 
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 توصیف متغیرهای پژوهش (1)جدول 

 
با  13/3ی پژوهش حاضر میانگین فرهنگ سازمان یادگیرنده هاافتهتوجه به یبا 

کارکنان دانشگاه  نظر اظهاراست که طبق  دهنده آنو نشان است 78/0انحراف معیار 
. همچنین میانگین متغیر انگیزه انتقال است( �̅�=3)فرهنگ باالتر از حد میانگین مفروض 

برابر  غیر رسميو میانگین متغیر یادگیری  58/0با انحراف معیار  79/3یادگیری برابر با 
. است( �̅�=3است که باالتر از حد میانگین مفروض ) 58/0با انحراف معیار  58/3با 

که کمتر از است  76/0با انحراف معیار  70/2میانگین تمایل به ترک خدمت برابر 
این است که تمایل به ترک خدمت در  دهندهشانن و( است �̅�=3میانگین مفروض )

نرمال بودن توزیع متغیرها از  با توجه به اینکههمچنین  .استکارکنان دانشگاه پایین 
استفاده از آزمون با ابتدا در  یابي معادالت ساختاری استروش مدل یهافرضشیپ

مندرج  اطالعات .است شدهنرمال بودن توزیع متغیرها بررسي  ،فوکالموگروف اسمیرن
 بیانگر و است 05/0 از بیشتر متغیرها همه یدارمعني سطح دهدمي نشان (1) جدول در
 و اندرسون رویکرد به توجه با ادامه در .است نرمال متغیرها تمام توزیع که است این

 شده اشاره ساختاری معادالت مدل سپس و گیریاندازه مدل آزمون به ابتدا ،1گربینگ
 .است
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1. Anderson & Gerbings 

 متغیر
  آزمون نرمال بودن آماره توصیفی 

 مقدار احتمال آماره انحراف معیار میانگین
 06/0 30/1 78/0 13/3 فرهنگ سازمان یادگیرنده

 051/0 50/1 58/0 79/3 انگیزه انتقال
 37/0 91/0 58/0 58/3 غیر رسمییادگیری 

 06/0 30/1 76/0 70/2 تمایل ترک
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 ی ضرایب همبستگی پیرسونهاآزمون
 

 ماتریس کواریانس متغیرها (2)جدول 

 
با توجه به . دهديمرا نشان همبستگي بین متغیرهای پژوهش ضریب  (2)جدول 

فرهنگ سازمان یادگیرنده با انگیزه انتقال ضریب همبستگي بین متغیر اطالعات جدول، 
(26/0r = و یادگیری )غیر رسمي (17/0r= )و با تمایل به ترک خدمت  داريمثبت و معن
(45/0r =-)  بین متغیرهای  شدت همبستگي دو به دو ی دارد.دارمعنيهمبستگي منفي و

فرهنگ در نوسان است. بیشترین ضریب همبستگي بین  45/0تا  17/0از  پژوهش حاضر
 .است( = 0r-/45) سازمان یادگیرنده و تمایل ترک

ی برای ارزیابي نیکویي برازش تأییدیابي معادالت ساختاری و تحلیل عاملي در مدل
در پژوهش  .شوديمنرم افزار این روش یعني لیزرل عرضه  لهیوسبههایي مدل، آماره

مجذور  -1مدل ساختاری استفاده شده است: حاضر از چند شاخص برای ارزشیابي 
 -4 ،(1GFIشاخص نیکویي برازش ) -3 ،نسبت مجذور کا به درجه آزادی -2 ،کای

شاخص برازندگي  -6 ،(3CFIشاخص برازندگي تطبیقي ) -5 ،(2NNFIشاخص )
 .(5RMSEAریشه خطای میانگین مجذورات تقریب ) -7( و 4IFIافزایشي )

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Goodness of fit index 
2. Non-Normed Fit Index 
3. Comparative Fit Index 
4. Incremental Fit Index 
5. Root Mean Square Residual 

 فرهنگ سازمان یادگیرنده متغیرها
انگیزه 

 انتقال

غیر یادگیری 

 رسمی

تمایل به 

 ترک

    1 فرهنگ

   1 26/0** انگیزه انتقال

  1 31/0** 17/0* غیر رسميیادگیری 

 1 004/0 -047/0 -45/0** تمایل ترک
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 کلی ساختاری مدل برازندگی هایشاخص (3) جدول 

 
برازش مدل  هایشاخص، دهدمينشان  (3)جدول  یهاشاخصکه  طورهمان

 .برخوردار است مناسبيگفت مدل نهایي از برازش  توانيموضعیت مناسبي دارند و 

 
 لیزرل بر اساس ضرایب استاندارد افزارنرمخروجی  (1)شکل 

 GFI IFI NNFI CFI X²/df RMSEA هاشاخص

 068/0 797/1 91/0 91/0 91/0 89/0 خروجي

 معیار

)عدم  0

پذیرش( تا 

)برازش 1

 کامل(

باالتر از 

90/0 

باالتر از 

90/0 

باالتر از 

90/0 
 1بین 

 3تا 

برازش  05/0کمتر از

 خوب

 08/0تا  05/0بین 

 قبولقابل

 1/0تا  08/0 بین

 متوسط

 1/0از  تربزرگ

 ضعیف
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 t لیزرل بر اساس ضرایب افزارنرمخروجی  (2) شکل
 

 هاهیفرضتحلیل 
. شوديم( مشخص t – value) tضریب مسیر با استفاده از  یداريمعندر مدل ساختاری 

 دارمعني P <05/0باشد، ارتباط دو سازه در سطح  57/2الي  96/1بین  tچنانچه مقدار 
 .است P <01/0 ارتباط در سطح یداريمعنباشد،  57/2بیشتر از  tاست. اگر مقدار 

 گفت: توانيم (2و  1 شکل های) از مدل ساختاری آمدهدستبهبا توجه به نتایج 
و ( = t = 32/0 ß ,52/3) باانتقـال یادگیــری  هانگیـز برفرهنگ سازمان یادگیــرنده 

مثبت  تأثیر > P 01/0در سطح ( = t= 25/0 ß 85/2) با غیر رسمي بر یادگیری
 سازمان فرهنگ بین مسیر ضریب بودن دارمعني اساس همچنین بـر .ی دارددارمعني

 P 01/0 سطح در( = t= ،54/0- ß -91/3) با کارکنان خدمت ترک تمایل و یادگیرنده

 یادگیرنده سازمان فرهنگ متغیر دو بین یدارمعني منفي رابطه که شودمي نتیجه چنین >
افزایش در فرهنگ سازمان  دیگر عبارت به دارد؛ وجود خدمت ترک به تمایل و

هر سه فرضیه  بنابراین ؛خواهد شد همراه با کاهش تمایل به ترک خدمت یادگیرنده
خالصه نتایج مدل ساختاری پژوهش را نشان  (4) . جدولشوندمي تأییدپژوهش 

 .دهدمي



 طراحی و اعتباریابی مدل ساختاری پیامدهای فرهنگ سازمان یادگیرنده... 205
 

 
 

 متغیرها تأثیر ضرایب (4) جدول
 نتیجه t ضریب مسیر استاندارد هاهیمسیر فرض

انگیزه انتقال  ⟵فرهنگ یادگیرنده
 یادگیری

 تأیید 52/3 32/0

تمایل  ⟵فرهنگ سازمان یادگیرنده 
 ترک

 تأیید -91/3 -54/0

غیر یادگیری  ⟵فرهنگ یادگیرنده 
 رسمي

 تأیید 85/2 25/0

 
 گیرینتیجهو بحث 

دار بودن بر اساس معني دهد کهوتحلیل اطالعات نشان ميتجزیه ،در رابطه با فرضیه اول
مثبت رابطه ی، ریادگیانتقال  هزیانگبا  رندهیادگیفرهنگ سازمان ضریب مسیر بین 

فرهنگ  توان گفت که با تقویتبه عبارتي مي .وجود داردمذکور ی بین دو متغیر دارمعني
بنابراین فرضیه  یابدسازمان یادگیرنده میزان انگیزه انتقال یادگیری کارکنان نیز افزایش مي

ایگان و ، (2019) ایسالمبا تحقیق  فرضیه این از آمدهدستبه نتایج. شودمياول تأیید 
 .استهمسو  (2014) 1بوژیندا و (2016) و همکاران (، بانیرجي2004همکاران )
 ارتقا و کنندتشویق مي را مستمر یادگیری که یيهاسازمان دهديم نشان مطالعات

 درابال  متق و برخوردارند بیشتری رضایت از شغلي محیط در کارکنانشان دهند،يم

محیط شغلي در این  به یادگیری انتقال نیز آن پیرو و آینديبرم بیشتر یادگیری جستجوی
 پرتکرارترین و ینترمهم از یکي موجود نیز ادبیات اساس بر بیشتر خواهد بود. دافرا

، 2نتوگیروگسوکیادگیری مستمر است ) فرهنگ یادگیری، انتقال کنندهیینتع متغیرهای
 عامل یادگیری، فرهنگ و جو کند کهيم(، بیان 2010(. همچنین لیمباخ )2014

 نشان حاضر مطالعه شوند.يم محسوب کار محیط به یادگیری انتقال در ایکنندهیینتع

و  بگیرند نظر در سازمانياز فرهنگ بخشي عنوانبه را یادگیری توانندمي مدیران دهدمي
فرهنگ با انگیزه  این مثبت رابطه از کارکنان درک به سازمان یادگیرنده فرهنگ یک ایجاد

 سطح بنابراین شد؛ خواهد منجر خدمات ارائه در بهبود عملکرد انتقال یادگیری برای

انگیزه انتقال یادگیری  بر توجهيقابل و مثبت تأثیر سازماني یادگیری فرهنگ از باالیي
  دارد. دانشگاه اراک کارکنان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bouzguenda 
2. Kontoghiorghes 
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بودن ضریب  دارمعنيکه بر اساس  دهدمينشان  هادادهتحلیل  ،رابطه با فرضیه دوم در

ی بین دارمعنيمنفي رابطه یادگیرنده با تمایل به ترک خدمت  فرهنگ سازمان مسیر بین
همراه با کاهش تمایل به ترک  یعني افزایش در فرهنگ یادگیرنده ؛دو متغیر وجود دارد

 از آمدهدستبه نتایج .شودمي تأییدبنابراین فرضیه دوم  خواهد بود؛ کارکنان خدمت

 و ایسالم (،2009هسیو ) (،2004) و همکاران ایگان هایپژوهش نتایج با فرضیه این
( و 1395زاده و همکاران )، ملک(2010(، مکینتاش و دوهرتي )2014) همکاران
آجزن،  و فیشبین هاینگرش تئوری بر بنا .است( همسو 1396فرد و همکاران )محسني

 و رو)سبک شوديم خدمت شناخته ترک کننده ينیبشیپ بهترینتمایل به ترک خدمت 
به یند فکر کردن شخصي که اشاره دارد به فرا تمایل به ترک خدمت(. 1390 همکاران،

و این ارتباط نزدیکي با عوامل فردی  دهدخواهد استعفا يماز کار خود  يرضایتنا خاطر
های کارکنان متناسب با نیازهای یيتواناو  هامهارتکه دانش، يهنگام و سازماني دارد.
 آنهای وی شبیه به سازمان باشد، تعهد هاارزشکه اعتقادات و يهنگامکار باشد، یا 

 (.2019اتیتسوگبای و همکاران، یابد و احتمال کمي دارد که استعفا دهند )يمافزایش 
فرهنگي مثبت و قوی دارند که موجب افزایش همکاری و  ،ی موفق و برترهاسازمان

کارکنان با  هایتوافق کارکنان بر نکات کلیدی، افزایش تعهد و همچنین همسویي هدف
از  .است وریو بهره اثربخشي افزایش برای مهمي عاملسازماني و درنتیجه  هایهدف

 کارکنان، کاهشو وفاداری در  شناسيوظیفه تقویت فرهنگ سبب رابینز،دیدگاه 

 سازمان هایآرمان و هادفه به تعهد اعضا و انسجام ایجاد ساززمینه و هاجایيهجاب

افزایش  (. تقویت فرهنگ یادگیرنده در سازمان عالوه بر1391افخمي و فرحي، ) شودمي
شود آنها نسبت به شغل خود احساس های جدید در کارکنان سبب ميدانش و مهارت

 .دشوتر ميارائه خدمات باکیفیت ند و این حس رضایت آنان سببرضایت داشته باش
 شود.به عبارتي تقویت فرهنگ یادگیرنده سبب کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان مي

 از جزئي را خود کارکنان تا شودمي موجب سازماني یادگیری فرهنگ تقویت درواقع

سازمان  فرهنگ داد که نشان نتایج (.1395 زاده و همکاران،ملکبدانند ) سازمان
 که معنا بدین  ؛دارد خدمت به ترک تمایل با یدارمعني و معکوس یادگیرنده همبستگي

 .است کمتر نیز کارکنان خدمت ترک به تمایل باشد، ترسازماني مطلوبفرهنگ چقدر هر
سازمان فرهنگ  بودن ضریب مسیر بین داربر اساس معني ،رابطه با فرضیه سوم در

ی دارمعنيمثبت که رابطه  شودميچنین نتیجه کارکنان  غیر رسميبا یادگیری یادگیرنده 
توان با این یافته را ميشود. مي تأییدبنابراین فرضیه سوم نیز  ؛وجود دارد بین دو متغیر
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 1چیونگ (، برگ و2012(، سمپ )4201های نیکولووا و همکاران )نتایج پژوهش
یادگیری عامل  .است همسو (1395)( و متولیان 1390) همکارانهنری و (، 2008)

 که موفق هستند هایيسازمان شود ومحسوب مي هاسازمان مشکالت رفع مهمي در

با توجه  عالي آموزش مؤسسات طرفي از .کنند حرکت و یاد بگیرند دیگران از ترسریع
به  اطالعاتي جامعه اعضای از یکي ،اطالعات عرصه در فناورانه های سریعبه پیشرفت
 ،انتقال برای مناسب هایها و مهارتقابلیت تا نیاز دارند بیشتر از قبل و آیندشمار مي
 عنوانبه نیز هادانشگاه ؛ بنابرایندر خود پرورش دهند کارگیری دانش رابه و تسهیم

 یادگیرنده سازمان باید تحوالت این با برای مقابله اجتماعي یهاسازمان ینترمهم از یکي

 یادگیری یندفرا ،یادگیرنده در سازمان .دنبخش تحقق خود توسعه یندفرا در را بودن

 در را غیر رسمي و رسمي از یادگیری اعم یهاجنبه همه که است العمرمادام و مستمر
 صورتي در، هستند یادگیرنده یيهاسازمان که ادعا دارند هاسازمان از گیرد. بسیاریيبرم

در  غیر رسميیادگیری باشند.  داده بها غیررسمي یادگیری به که صحت دارد ادعا این
هر فعالیت یادگیری که در ارتباط با دستیابي به درک، دانش یا مهارت  عنوانمحیط کار به

و اینکه تقریبا  هر کاری را که شخص انجام  شودتعریف مي ،گیردصورت مي است
 (.2018نگ و همکاران، ئوج)تصور شود  غیر رسميعنوان یادگیری تواند بهدهد، ميمي

کنجکاوی و انگیزش  نوعي از یادگیری است که اساس آن اشتیاق، غیر رسميیادگیری 
را عاملي مهم در بهبود  غیر رسميکارشناسان یادگیری  بیشترامروزه  .استدروني 

ی هاتیقابلکه  داننديمی موفق را سازماني هاسازمان و کننديمعملکرد سازمان معرفي 
 که هایيسازمان گفت توانمي طورکليبه را در خود پرورش دهد. غیر رسميیادگیری 

 به معطوفصرفا   آنان هایآموخته اند،توجه قرار داده فرهنگ یادگیری را مورد

 در همواره و دانندمي العمرمادام فرایندی را یادگیری بلکه شودنمي رسمي هاییادگیری

درصد یادگیری در محل کار را به  80تا  70 غیر رسميیادگیری هستند.  یادگیری حال
نگ ئوج) های کاری روزمره بسیار یکپارچه استدهد زیرا با فعالیتخود اختصاص مي

های روزمره یکي با کار و برنامه غیر رسميشدن یادگیری  (. یکپارچه2018و همکاران، 
غیر که تأثیر فرهنگ یادگیرنده بر یادگیری  است غیر رسميهای یادگیری از ویژگي

دهد؛ زیرا تنها در صورتي یک ویژگي با زندگي روزمره انسان را نشان مي رسمي
باشد )مارسیک و  یکپارچه مي شود که آن ویژگي جزئي از فرهنگ فرد یا سازمان شده

حامي و پذیرای یادگیری، بستر  ،يسازمان فرهنگ (.1395 به نقل از متولیان، 1999 ،لپ
 کلیدی عنصری سازمانيفرهنگ گسترد و درواقعيمشکوفایي یادگیری را در سازمان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Berg & Chyung 
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 یادگیری فرهنگ از باالیي سطح بنابراین؛ است یادگیری از جلوگیری یا افزایش در

 دارد. دانشگاه اراک کارکنان غیر رسميیادگیری بر  يتوجه قابل و مثبت یرتأث سازماني
بر انگیزه های پژوهش و تأیید نقش فرهنگ سازمان یادگیرنده تأیید فرضیه با توجه به

ک خدمت کارکنان، متناسب و کاهش تمایل به تر غیر رسميانتقال یادگیری، یادگیری 
شود که امید است فرهنگ سازمان یادگیرنده ارائه ميپیشنهادهایي برای تقویت ها با یافته
 ها با کاربست آنها فرهنگ یادگیرنده را در خود افزایش دهند.دانشگاه ویژهها بهسازمان
ن دانشگاه تالش کنند محیط کار برای کارکنان چالشي و شود مسئوالمي پیشنهاد

 راحتيبه آن در دانش بیان و انتقال تا کند را تسهیل کارکنان مشارکت و انگیزاننده باشد
 صورت مشترک تجربیات و گفتگو در زیاد تعامل راه از معموال   کار این و گیرد صورت

 رسیدگي و پاسخ و پرسش جلسات برگزاری به را هایيزمان مدیران،پذیرد. همچنین مي

شود پیشنهاد مي .دهند اختصاص کارکنان ایحرفه و آموزشي فردی، مشکالت به
 ساختار در رو پیش هایچالش با مقابله کیفیت و برای ارتقای عالي آموزش مؤسسات

هدف اهمیت بیشتری  این تحقق کنند و برای ایجاد تحول خود کارکردی و فرایندهای
شغلي نشان  وظایف انجام در هاآموزش کارگیریو به های آموزشيبه گذراندن دوره

 مثبت نگرش و باور افزایش انگیزه، یادگیرنده باعثدهند و با تقویت فرهنگ سازمان 
 مدیران که شودمي پیشنهاد شوند. کارکنان و انتقال آن به محیط کار در آموزش به نسبت

 حس و را تقویت کارکنان در گروهي کار انجام روحیه صمیمي، و امن محیط ایجاد با
 زیاد اهمیت و ارزش آنها، هایتوانایي و افراد به .کنند ایجاد افراد در همراهي و همدلي
 توانندمي مدیران. کنند استفاده امکان حد تا کارکنان هایمهارت تمامي از و شود داده

 ترغیب و آموزشي جلسات برگزاری با را وشنودگفت و یادگیری برای الزم هایفرصت
همچنین  کنند. ایجاد آنها اظهارنظر از استقبال و جلسات این در شرکت به کارکنان
 و ترعملکرد عمیق ارزیابي واحد خصوصبه دیگر واحدهای با آموزش واحد ارتباط
 .شود افراد فراهم شغلي یارتقا و شده گذرانده هایآموزش بین تا ارتباط شود مندترنظام

 تحوالت با و دنساز مجهز الزم هایاستراتژی و فنون به را همواره باید خود مدیران

 کسب وسیله به محیطي هایمحرک به پاسخگویي توانایي تا کنند منطبق را سریع خود

 کارمندان از یک کدام که دریابند همچنین مدیران باید .باشد را داشته آگاهي و دانش
 در محیط کار را غیر رسميیادگیری  تا گیرندمي یاد راهي چه از و غیر رسمي طوربه

های کاری و تالش در مکان غیر رسميشناسایي اشکال مختلف یادگیری  کنند. تربهینه
 ها بسیار مهم است.های یادگیری در سازمانبرای حمایت و تقویت این فرم
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 منابع
 ترک به تمایل و سازماني تعهد فرهنگ(. 1390) رضا فرحي، مهدی؛ اردکاني، افخمي

 فصلنامه نفت. صنعت پژوهشگاه در مدلي تبین و طراحي: دانشي کارکنان خدمت
 (.24)6 ،ایران مدیریت علوم

(. 1398) مرتضي کرمي، ؛محمود نجفي، سادات؛ الهام سلیماني، اکبر؛علي بیدختي، امین
 منابع توسعه هایبرنامه در کار محیط به یادگیری انتقال گیریشکل الگوی تدوین
 .37 ،(44)13 ،آموزشي های نظام در پژوهش. انساني

 خلق شناسيآسیب(. 1398) علي ظهیر، پورتقي نادرقلي؛ قورچیان، نادر؛ برزگر،
(. اسالمي آزاد دانشگاه: مورد) ایران دانشگاهي مدیریت در نوآوری هایظرفیت
 .310-291 ،(37)10 ،آموزشي مدیریت در نو رهیافتي فصلنامه

بررسي عوامل سازماني  .(1389فتحي بنابي، رقیه ) ؛علیرضا آذر،جعفر؛ فردی زاد،بیک
مدیریت ومنابع انساني فصلنامه  .عملیات انتقال گاز 8مؤثر بریادگیری سازماني منطقه 

 .33 -6 ،(12)4، در صنعت نفت
 ندا فدایي، اله؛لطف سروک، عباسي کوروش؛ واجارگاه، فتحي ؛عباس خورشیدی،

 شهر وپرورشآموزش ابتدایي مدارس در یادگیرنده سازمان الگوی ارائه(. 1397)
 162-147 نامه بهار(،)ویژه12 ،آموزشي هاینظام در پژوهش. تهران

(. 1390) طالقاني، غالمرضا العابدین؛زین کامجو، کلهریان، رضا؛ رو، مهدی؛سبک
 خدمت ترک قصد در سازماني هایحمایت ادراک نقش: خانواده و کار تعارض

 .236-111 ،(6)3 دولتي، مدیریت .(تهران شهر های بیمارستان پرستاران موردکاوی)
 طراحي(. 1397) مهدی مبیني، مرتضي؛ طاهری، حمید؛ میان،یرح عباس؛ پور،عباس

 مطالعات فصلنامه علمي. هیئت پرورش هایبرنامه یادگیری انتقال سیستم
 .205-175 ،(24)8 ،آموزشي ارزشیابي و گیریاندازه

(. 1395) عباسعلي رستگار، ؛عبدالباسط مرادزاده، اکبر؛علي بیدختي، امین عباس؛ عرب،
 احساس رشد، نیازهای تأمین اسالمي، کاری اخالق بین ساختاری روابط بررسي
 .84-51 ،(1)24 ،اسالمي مدیریت فصلنامه خدمت. ترک به تمایل و انرژی

 ارتباط بررسي .(1393) احسان اسفندیاری، ؛بهروز شیراني، ارباب سمیه؛ علوی،
 مهندسي تحقیقات مرکز در دینامیکي سیستم دیدگاه از نوآوری و سازماني یادگیری
 .92 -71 ،1 ،عملیات و تولید مدیریت. اصفهان
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 تمایل بر مؤثر عوامل بررسي(. 1397) ساره خمامي، داود؛ زاده،بخشعلي فرزین؛ فرحبد،
 ،انساني سرمایه توانمندسازی مجله .گیالن استان يمل بانک کارکنان خدمت ترک به
2(1)، 151- 165. 

 سازمان یک عنوانبه فرهنگیان دانشگاه(. 1396) رویا ،افراسیابي ؛مریم پور،يلق
 اقتصاد مدیریت، در جهان و ایران نوین های پژوهش ملي کنفرانس اولین یادگیرنده،

 شوشتر، کاربردی علمي دانشگاه شیراز، ،انساني علوم و حسابداری و
-MEAHBTM04-https://www.civilica.com/Paper

MEAHBTM04476.html 
 مالیر واحد اسالمي زادآ دانشگاه بررسي(. 1393) بیژن رضایي، سیدحسن؛ کوچکي،

 علوم در کاربردی هایپژوهش ملي همایش دومین یادگیرنده، سازمان عنوانبه
 .تهران تهران، دانشگاه ،حسابداری و مدیریت

 بر یادگیرنده سازمان فرهنگ و فکری سرمایه نقش(. 1395) الساداتمرضیه متولیان،
 مدني، شهید دانشگاه ارشد، کارشناسي نامهنپایا .دانش تسهیم و غیر رسمي یادگیری
 .شناسيروان و تربیتي علوم دانشکده

 سازماني فرهنگ همبستگي(. 1396) جالل پورالعجل، امیر؛ صادقي، جواد؛ فرد،محسني
 پزشکي علوم دانشگاه درماني و آموزشي مراکز در پرستاران خدمت ترک به تمایل و

 .(6) 6 ،سالمت ارتقای مدیریت فصلنامه همدان.

 فرهنگ تاثیر بررسي(. 1395) سیمین گلي، فریبرز؛ نیا،رحیم غالمرضا؛ زاده،ملک
: مطالعه مورد) کارکنان شغل ترک قصد و شغلي رضایت بر سازماني یادگیری
 و حسابداری، مدیریت الملليبین کنفرانس دومین ،(مشهد سه منطقه شهرداری
 ایران رشت، ،1395 شهریور ،کار و کسب در نوآوری

 یادگیری و سازماني فرهنگ بین رابطه بررسي(. 1394) شهرزاد صارمي، نجمه؛ وکیلي،
 مدیریت هاینوآوری. ایران پزشکي علوم دانشگاه توسعه معاونت در سازماني
 .109- 99، 41 ،آموزشي

 یادگیری نظام بررسي(. 1390) غالمعلي کارگر، مصطفي؛ افشاری، حبیب؛ هنری،
 .AHP روش و یادگیرنده سازمان ابعاد براساس بدني تربیت سازمان در سازماني
 .135 -115، (13)4 ،ورزشي مدیریت

 سازمان فرهنگ رابطه بررسي(. 1392) کریم شاطری، خدایار؛ ابیلي، علیرضا؛ یوزباشي،
 آموزش بر مدیریت. آنها دانش تسهیم به تمایل با تهران دانشگاه کارشناسان یادگیرنده
 .33 -9 ،(2)2 ،هاسازمان

https://www.civilica.com/Paper-MEAHBTM04-MEAHBTM04476.html
https://www.civilica.com/Paper-MEAHBTM04-MEAHBTM04476.html
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