
 
 

 

 

 

 

Construction and Evaluation of Validity and Reliability of 

Organizational Learning Capability Questionnaire in 

Farhangian University 

Mahnaz Sharifalhoseini1, Mahmoud Ghorbani2, Elham Fariborzi3 

1. Department of Educational Sciences, Mashhad branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran 
2. Department of Educational Sciences, Mashhad branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran 
3. Department of Educational Sciences, Mashhad branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran 

 (Received: July 20, 2020; Accepted: December 18, 2020) 

Abstract  
Due to the lack of tools for measuring organizational learning ability in universities, the 
purpose of this study was to construct and validate an organizational learning ability 
questionnaire in Farhangian University.The purpose of this study was to build and validate 
the questionnaire of organizational learning in Farhangian University. The study was 
instrumental with an analytical approach and the statistical population of the scientific and 
executive elite was aware of the issue that the factors were identified by Delphi method. 
Morgan 196 questionnaires were analyzed.First 153 items were identified and then 
converted to 83 items, then by CVR and CVI coefficient determination method, 25 items 
were removed and finally 58 items were analyzed by exploratory factor, including 9 factors 
organizational management, organizational strategy, organizational environment, and 
organizational structure. Organizational culture, organizational innovation, organizational 
technology, organizational climate, leadership style identified 71.59% of the total 
questionnaire. Then confirmatory factor analysis was performed and the results showed that 
the factor load of all items was suitable for measuring their factors. In order to evaluate the 
external and internal reliability of the model, Cronbach's alpha coefficient and combined 
reliability were used to evaluate the convergent validity of the AVE index, and to evaluate 
the divergent validity, the Fornel and Larker methods were used, all of which were 
confirmed.  

Keywords: Learning, Learning capability, Organizational learning capability, 
Organizational learning.  
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سازمانی در  یادگیری   پرسشنامة قابلیتساخت و بررسی روایی و پایایی 

 دانشگاه فرهنگیان

 3 الهام فریبرزی، 2، محمود قربانی1شریف الحسینی مهناز

 می، مشهد، ایرانگروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسال. 1

 می، مشهد، ایرانگروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسال. 2

 نمی، مشهد، ایراتربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالگروه علوم . 3

 (82/31/9011: ؛ تاریخ پذیرش03/30/9011: تاریخ دریافت)

 چکیده

قابلیمت   پرسشمنام   ر اسمازی    معلم،  دم پ پمش دش راسمر سما ت       سازمانی در تربیت یادگیری   با توجه به کمبود ابزار سنجش قابلیت
مطالع  راسر با ر یکرد تحلیلی از نوع ابزارسازی انجما  گرفمت   جامعم  رمماری رن  گمر ه      . بود فردنگیان دانشگاه در یادگیری سازمانی

دا با ر ش دلفی انجا  ش   مطابق با ج  ل مورگان  برای توزیم  تامادفی    شناسایی عامل. نخبگان علمی   اجرایی رگاه به موسوع بودن 
گویه شناسایی ش     950ابت ا . پرسشنامه تحلیل ش  911کارکنان دانشگاه فردنگیان   نفر اعضای دیئت علمی   092پرسشنامه  از بین 

 52گویمه دیگمر رمذپ   در نتایمت       CVR   CVI  85سپس  با تعیین سمری   . گویه ش  20با رذپ موارد اسافی   یکسان  تب یل به 
 سما تار »  «سمازمانی  محمی  »  «سازمانی استراتشی»  «نیسازما م یریت» عامل  شامل 1. گویه مورد تحلیل عاملی اکتشافی قرار گرفت

شناسایی ش   که در مجموع   «ردبری سبک»  «سازمانی جو»  «سازمانی فنا ری»  «سازمانی نور ری»  «سازمانی فردنگ»  «سازمانی
دما بمرای    د بار عاملی دم  گویهگرفت   نتایج نشان دا  سپس  تحلیل عاملی تأیی ی انجا . کردن  تببین را پرسشنامه کل از درص  11/19

به منظور بررسی پایایی بیر نی   در نی پرسشنامه  سری  رلفمای کر نبماو   پایمایی ترکیبمی        . دای  ود مناس  بود  گیری عامل ان ازه
که دم   ش   گرفتهبه کار  الرکر   فورنل ر ش  اگرا ر ایی بررسی منظور به .به کار گرفته ش  AVEبرای بررسی ر ایی دمگرا  شا ص 

بمه عنموان    انیفردنگ دانشگاه یبرا ا تااصاً یسازمان یریادگی  بار پرسشنام نیا ل یپش دش در رن است که برا ینور ر. موارد تأیی  ش 
 .ش   فراد، گرا تیمورأ  م یتیدانشگاه راکم کی

  .یادگیری سازمانی  سازمانی  قابلیت یادگیری  یادگیری قابلیت یادگیری :كلیدی  واژگان

                                                           

 نویسندة مسئول، رایانامه: mhgh2020@gmail.com  

 ةسرماي ةقابلیت يادگیری سازمانی با رويکرد توسع یطراحی مدل ارتقا»مقالة حاضر مستخرج از رسالة دکتری با عنوان 

 .است که تحت حمايت مالی و معنوی دانشگاه فرهنگیان انجام گرفته  است« گیاننفکری در دانشگاه فره
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 مقدمه

ترين منبع  میداشتن عظ اریدر اخت ةکه به واسط يیها سازمان. هاست حاضر، عصر سازمان صرع

 یدر فضا. آورند ديحرکت و رشد جامعه را پد، یتوانند موجبات تعال دانش، می یعن، يقدرت

منجر ها  سازمان یرقابت تيامروز، آنچه که به کسب مز یایپرشتاب و سرشار از تحول و رقابت دن

 یها سازمان(. 8931، یدریحی و خدابخش، ینعمت) است ايدانش خالق و پو یروینشود،  یم

 کنند یم نیخود را تضم یامروز و فردا یرقابت تيدانش مز یریبکارگ یبا تالش برا شرویپ

 در ها سازمان تیموفق دیکل که است آن در یسازمان یریادگي تیاهم»(. 831ص، 8931، یپاسبان)

ها اگر دچار فقر يادگیری شوند، ممکن  شود، زيرا سازمان ی نیل به عمر طوالنی محسوب میراستا

از اين . های خود استفاده کنند توانند از تمامی قابلیت به حیات خود ادامه دهند؛ اما هرگز نمیاست 

ها، تعهد  توانند ادعای برتری کنند که قادر باشند از قابلیت می هايی رو، در آيندة نزديک تنها سازمان

 انيریص)« کنند وظرفیت يادگیری افراد در تمامی سطوح سازمانی خود به نحو احسن بهره برداری

 يادگیری به که است اقداماتی مجموعه و فرايند سازمانی يادگیری .(811، ص8931، یو فالح تفت

 اعمال يادگیرنده سازمان در که است مشخصی سازمانی رفتار ةدربردارند و انجامد  می کارکنان

 شرايط برای يادگیری ةی هميها در چنین سازمان، (819، ص6181، همکاران و 8دهیبشل) شود می

، همکاران و 6مالن) گمارند می همت، اند گرفته ياد که آنچه کاربرداعضا فراهم و افراد پیوسته برای 

 و پرتحرک متحول دنیای در سرآمدی برای که است مهم يادگیری قابلیتی. (682، ص6181

کند  کسب بايد خود اهداف به رسیدن برای سازمان يک که است کلیدی و مزيتی بسیار امروزی

 .(61، ص8931دستگردی، )

  ترين باارزش از وپژوهش، يکی دانش توسعة مرکز عنوان به عالی حاضر، آموزش  عصر در

. کند هماهنگ پیشرو جديد یها چالش با را خود بايد دارد و اختیار در جامعه که است نهادهايی

                                                           
1. Beshlideh 
2. Mallén 
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 اين در عالی  آموزش که دهد می نشان يافته توسعه یها کشور بر پیشرفت مؤثر عوامل بررسی

 اساس، در بر اين. (832، ص8938نجفی، آتشی و جعفری، )است  و کارآمد توانمندها  کشور

 است بوده مداوم يادگیری به توجه عالی برای  آموزش بر مؤسسات ، فشارهايیها کشور از بسیاری

 برای بیشتر افراد آمادگی راستای در 8و پداگوژی درسی برنامة در تغییر جهت در ها دانشگاه تا

 نقش ايفای راستای در آن تغییر بر دال شواهدی و بردارند گام محور دانش جامعة در حضور

 هر از بیش ديگر، امروزه عبارت به (.913، ص6111، 6هرناندز جیمنز، سانز و) دارد وجود يادشده

 یهالنتقاا و ديجاا در توجهی شايان نقش عالی زشموآ مؤسسات رود می ديگری، انتظار زمان

 در توانند می ها سازمان در دانش اصلی منبع داشتن دست در با کارکنان. کنند يفاا اوممد یگیرديا

 ايران(. 8166، ص6182، 9جان ی و ل، میک) بردارند گام خود توانمندسازی و مستمر يادگیری جهت

 را الزم یها قابلیت و يابد می رشد سیستم اين در انسانی سرماية توسعه، يعنی عامل  ترين کلیدی نیز

 است قابلیت يادگیری سازمانی داشتن مستلزم سیستم اين متناسب و موزون رشد. آورد می دست به

 آن عدم  ترين مهم از يکی که خواهد داشت دنبال به منفی بسیار پیامدهای امر اين به توجهی بی و

. است کشور توسعة و رشد محرکة نیروی عنوان بهانسانی،  عامل بالقوة استعدادهای شکوفايی

ها  کنندة ظرفیت خلق و تعمیم ايده قابلیت يادگیری سازمانی بیان»توان ادعا کرد  طور کلی، می به

های مديريتی ويژه طور مؤثر در برخورد با مرزهای متنوع سازمانی از طريق ابتکارات و شیوه به

 و انیفرهنگ دانشگاه نقش تیاهم به بايد انیم نيا در (.13، ص8333و همکاران،  1يئونگ)« است

و  دارند عهده  به را ندهيآ معلمان تیترب ةفیوظ که یعال  آموزش نهاد کي عنوانبه معلمتیترب

 سطح در( 12، ص6186، 2بالشکه) 1یوتاگوژیو ه 1ی، آندراگوژیپداگوژ هيچند ال درآموزش را 

 .دشو ژهيو کنند، توجه یم تيهدا جامعه

                                                           
1. Pedagogy 
2. Jimens, Sanz & Hernandez 

3. Kim, Lee & Jang 

4. Yeung 

5. Andragogy 

6. Heutagogy 

7. Blaschke 
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با کار چند تن از دانشمندان در اواسط قرن بیستم، با اشاره به اهمیت منابع   ها بررسی قابلیت

های سازمانی چه هستند و به چه  اما اينکه قابلیت. آغاز شد (8931اسکندری و الهی، ) انسانی

ت مورد بحث قرار گرفته اس 8331از اوايل ، کنند های سازمانی ايفای نقش می روشی در رقابت

 (. 23، ص8331، 8پاراهاالد و همل)

های  بررسی تأثیر قابلیتدر پژوهشی با عنوان ( 8931)اقبال و محمدی باجگیران ، بلوچی

 دادند نشان، آمیز کسب و کارمديريت دانش، يادگیری سازمانی و نوآوری در اجرای موفقیت

کارهای  آمیز کسب وتوجه مديران در اجرای موفقیت، بحث مورد عوامل بین عامل ترين مهم

يادگیری ، مديريت دانش و در نهايت، های نوآوری و پس از آنويژگی، ترتیب به یالکترونیک

يادگیری سازمانی از طريق متغیر گزارش شد ، (8931)صیريان و فالح تفتی  پژوهش در .است

. یر داردفکری بر مزيت رقابتی در سازمان مورد مطالعه به شکل معناداری تأث ةمیانجی سرماي

فرهنگ يادگیری سازمانی بر عملکرد  نددادپژوهشی نشان در ( 8932)نورد امیرکبیری و میهن

 6سوتانتو .دشد تأيیفکری  ةنقش میانجیگری سرماي، ر مثبت و مستقیم دارد و همچنینیثأشغلی ت

به طور  یسازمان تیخالق و یسازمان قابلیت يادگیری ریمتغ دو داد نشان یپژوهش در( 6182)

 . گذارند یم ریتأث یسازمان یو به طور همزمان بر نوآور یجزئ

 1، سسپدز لرنت، و وال کابرراگومز زيجر، (8331) 9، نويس و گودباليد قاتیتحق جينتا

را به  یریادگي، یسازمان یریادگي ديجد یکردهايروداد نشان ( 8332) 1فرل و هالت ، و(6111)

و  یگروه، یفرد یریادگي یساز کپارچهيکرده و به دنبال  یتلق یفرهنگ سازمان کيعنوان 

و استفاده از  یخارج یها نشدن از چالش غافل یسازمان برا کرديرو نيدر ا. است یسازمان

مختلف  یها است تا با توجه به سبک یدرون یها تیو قابل ها يیناتوا ازمندیمناسب ن یها فرصت

                                                           
1. Prahalad & Hamel 
2. Sutanto 

3. Dibella, Nevis & Gould 

4. Je´rez-Go'mez, Cespedes-Lorente & Valle-Cabrera 

5. Hult & Ferrell 
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ارزش در  کيها را به عنوان  همزمان آن، یسازمان طیاز مح ديجد یها دهيضمن اخذ ا یریادگي

 .کند نهيدرون خود نهاد

قابلیت يادگیری سازمانی از  دادند نشان ای مطالعه در( 6181) 8کیوينن و لمینتاکانن، هلننیپ

انتقال، انتشار و به اشتراک گذاشتن دانش میان کارکنان )هايی همچون تسهیم دانش  طريق شاخص

برداری بهتر و  وخلق دانش جديد برای بهره ها ايده ةمشکالت سازمانی، توسع برای حل مسائل و

يک روش مشترک از طريق همکاری )گو و گفت، ها دستیابی به مزيت رقابتی بیشتر در سازمان

های سازمان به هم  متقابل کارکنان با يکديگر و تشويق به برقراری ارتباط و اينکه تمام بخش

گیری مشارکتی  تصمیم (6181) 6، میشرا(کنند ای هماهنگ کار می شیوهپیوسته و با يکديگر به 

های گروهی که  گیری و درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت دادن افراد در تصمیم دخالت)

های گروهی يکديگر را ياری دهند و در مسئولیت کار  نگیزد برای دستیابی به هدف آنان را برمی

تعهد سازمان در برابر کارکنان و اينکه )تعهد مديريتی  (6182) 9و کوچینگ، اه (شريک شوند

توجه دارند و متعهد هستند يا ، سازمان هستند ةمديران تا چه اندازه نسبت به کارکنانی که شالود

آزمايش و ( 6182) 1، مون، رونا وولنتاينها تالش در جهت حمايت از افزايش عملکرد آن

زمان تا چه اندازه تشويق به تعامل با محیط، رقبا، مشتريان، اينکه کارکنان در اين سا)گشودگی 

توزيع دانش از نظر )انتقال دانش  (6181)، مالن و همکاران (شوند  ها می سسات و دانشگاهؤم

افراد در سازمان تا چه )پذيری  ريسک (6181) 1، دهیر(فرستنده و اکتساب دانش از نظر گیرنده

شوند و در قلمرو  يادگیری از شکستها و اشتباهات تشويق میاندازه به ريسک پذيری برای 

ها  سطح يادگیری در سازمان یباعث ارتقا، (کنند ی شغل خود اقدام به ريسک میها ناشناخته

                                                           
1. Pihlainen, Kivinen & Lammintakanen  
2. Mishra 

3. Oh & Kuchinke 

4. Moon, Ruona & Valentine 
5. Dhir 
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ها شناسايی  ترين مؤلفه را مهم( 6181، 8؛ اوناگ، تبسی و باسالپ8931، 21پور،  ابراهیم)شود  می

 . کردند

غیر رسمی، ،  های يادگیری فرايندهای رسمی کنند قابلیت اظهار می( 8331) ، نويس و گودباليد

عالوه بر . ها هستند ها در سازمان ساختارهای مناسب، اکتساب، استفاده و تقسیم دانش و مهارت

های يادگیری  ها قابلیت در سازمان. آن، رويکرد هنجاری و تکوينی، بعد سوم رويکرد قابلیت است

ها در نوسان  ها و الگوهای يادگیری در بین سازمان ها با توجه به مدل ر آنذاتی وجود دارد که ظهو

، قابلیت يادگیری سازمانی را به عنوان ظرفیت (6189)و همکاران  6از سوی ديگر، آلريچ. است

قابلیت يادگیری يعنی داشتن توانايی . دانند ها می مديران در يک سازمان برای تولید و تعمیم ايده

ری دانش چرايی در عمل؛ که در بستر سازمانی به معنای آن است که دانش عالوه بر برای بکارگی

قابلیت اساسی سازمان عالوه . شود ها تعمیم داده می يادگیری فردی به ديگر افراد، واحدها و نقش

 پژوهش در. بر مطالب يادشده، بايد گفت قابلیت يادگیری سازمانی آثار زيادی در سازمان دارد

 پژوهش جينتا. شد أيید ت یرقابت تيبر مز یسازمان ی ریادگي ریثأت( 8931) یتفت فالح و انيریص

 یتوانمندساز بری، فکر يةسرما ریثأت یکه با هدف بررس( 8931) اديفر و نژاد یخی، شیطهران

  یریدگيا تیقابل داد نشان، افتيانجام  یقابلیت يادگیری سازمان قيکارکنان از طر یشناخت روان

، یطاهر و باجولوند) دارد ارادمعن و مثبت ریثأت کارکنان یشناخت روان یتوانمندساز بر یسازمان

 و یسازمان  یریادگي نیب دادند نشان( 8931) یمهراب و ی، خراسانیزرند یپورسلطان. (8933

به بررسی ( 6189) 9یل و وميچو، ا یپژوهش در. دارد وجود معناداری رابطة سازمانی لکردعم

های شناختی بر تعهد سازمانی با مطالعة کارکنان شرکت قابلیت يادگیری سازمانی از ديدگاه جمعیت

ای خطی با تعهد عاطفی  نتايج نشان داد قابلیت يادگیری سازمانی رابطه. است شده  ای پرداخته کره

انداز مشترک و فعالیت مشارکتی، های چشميادگیری سازمانی مؤلفه های داشته و از بین مؤلفه

                                                           
1. Onagm, Tepeci & Basalp 

2. Alrich 

3. Cho, Eum & Lee 

http://journalieaa.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF
http://journalieaa.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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و در اين  داری با تعهد عاطفی دارندگیری مشارکتی رابطة معناها و تصمیمرهبری، دانش و مهارت

 .به نتايج مشابهی دست يافت( 6111) 8زمینه، کريشنا

از جمله  زيادی یابزارها متنوع، امروزه یافزار نرم یها بسته ةتوسع و شرفتیپ با چندهر 

 اریاخت درشد،   که در اين پژوهش نیز از آن استفاده( 6112) 6، آلدر و لپیدراوایچپرسشنامه 

قابلیت  یریگ اندازه دهد ابزار اختصاصی و مناسبی برای شواهد نشان میدارد،  قرار پژوهشگران

 دربنابراين، . ندارد وجودگراست،  فرهنگیان که حاکمیتی و مأموريتيادگیری سازمانی در دانشگاه 

 کهمستقل  ینهاد و یراهبرد دانشگاه کي عنوان، بهاين دانشگاهدر  موجود مشکل حل به پاسخ

نوشتار  ينا، است متفاوت ها دانشگاه ريسا با آن رسالت تربیت معلم را بر عهده دارد و تيمورأم

 یمبان در یجهان روز به اتیتجرب از استفاده باست که ا آن در حاضر پژوهش ، نوآوریشکل گرفت

قابلیت  سنجشابزار مناسب  یساز یبومبا کرده، دانشگاه توجه  نيا یاصل تيمورأبه م، ینظر

 ران، بهيا تیترب ومیتعل نامتخصص یجمع براساس خردان، یفرهنگ دانشگاهدر  يادگیری سازمانی

 .شد  پرداخته مهم نيا به( 8932، یمسلم و فریخن) یمورد ةمطالع روش

 .های پژوهش حاضر به شرح زير است پرسش

 ست؟یچ انیفرهنگدر دانشگاه  یقابلیت يادگیری سازمان یریگ اندازه یابزار مناسب برا .8

، برای سنجش قابلیت يادگیری در دانشگاه اعتبار الزم و يیروااز شده  ارائه ةپرسشنامآيا   .6

 ؟ استفرهنگیان، برخوردار 

 شناسی پژوهش  روش

در راستای . است که از نوع مطالعه با رويکرد تحلیلی است پژوهش حاضر از نوع ابزارسازی

 قاتیتحق جينتا ازشده  گیری قابلیت يادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان، پرسشنامة ساخته اندازه

، (8332) 1، گاه و ريچارد(6182) 9، گومز و وجان(6112) ، آلدر و لپیدراوایچی ها پرسشنامه و
                                                           
1. Krishna 
2. Chiva, Alegre & Lapiedra 
3. Gomes & Wojahn 
4. Goh & Richards 
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 یساز یبوم راکرده و آن  استفاده( 6181) اوناگ، تبسی و باسالپ، و (8331)، نويس و گود باليد

 و یعلم ةخبر و کارشناس 61 با یدلفکمک پانل  هب ابتدا درساخته  محقق ةپرسشنام. است کرده

  برای اين پرسشنامه در نظر گرفته گويه 19، در نهايت، گرفت قرار یبررس مورد و میتنظ يیاجرا

و شاخص روايی  CVR روش ضريب نسبی روايی محتوايی دو با پرسشنامه محتوايی روايی. شد

يا  CVRنفر کارشناس در شاخص  61حداقل مقدار قابل قبول برای  .شد محاسبه CVI محتوا

  .پرسشنامه احصا شد نيکه در ا است 23/1هم  CVIو برای  92/1ضريب نسبی روايی محتوايی 

بودند، که براساس جدول  نفر 981 شامل، انیفرهنگجامعة آماری همة کارکنان دانشگاه 

برای  .تحلیل شد ةپرسشنام 831، بنابراين، است ازینمورد  ةنمون 821، جامعه نيا یبرامورگان 

با توجه به . دش استفادهنیز  یعامل لیتحل و یاکتشاف یعامل لیتحلاز ، نیهمچنتأيید پرسشنامه 

ها مقدور نبود واز  و محدوديت دسترسی، توزيع چندبارة پرسشنامه 83شیوع بیماری کوويد 

توان به  بنابراين، توزيع دوبارة پرسشنامه را می. های موجود برای هر دو تحلیل استفاده شد داده

 .عنوان محدوديت پژوهش در نظر گرفت

از پايايی ترکیبی به منظور . شد ای کرونباخ استفاده منظور بررسی پايايی بیرونی از روش آلف به

میانگین به منظور بررسی روايی همگرا از . شد  بررسی روايی درونی پرسشنامه و ابعاد آن استفاده

به منظور بررسی روايی  6و از روش فورنل و الرکر. شد  استفاده AVEيا  8شده واريانس استخراج

 .واگرا استفاده شد

 پژوهشهای  یافته

 11نفر مديران ارشد و مسئوالن دانشگاه معادل  88شناختی پنل دلفی شامل  اطالعات جمعیت

های علوم تربیتی و مديريت  درصد اعضای هیئت علمی با گرايش 11نفر معادل  81درصد و 

 .آموزشی بودند

                                                           
1. Average Variance Extracted 

2. Fornell &d Larcker 
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( CVI)و شاخص روايی محتوا ( CVR)محتوايی  روايی نسبی در ابتدا، نتايج تحلیل ضريب

 .شود می ارائه
 های پرسشنامه گویه CVRو  CVIنتایج . 1جدول 

CVI CVR ابعاد مؤلفه ردیف ها شاخص 

21/1 36/1 
 های مصوب برنامه در اين دانشگاه مسئوالن نسبت به اجرای

 .اهتمام دارند
8 

 تعهد مديريتی

ت سازمانی
مديري

 

11/1 11/1 
 تأکید اعضا به نسبت تعهدات بر انجام مديران دانشگاه در اين

 .دارند
6 

91/1 91/1 
 عمل گردد می و تايید مصوب جلسات در انچه به دانشگاه در اين

 .شود  می
9 

11/1 11/1 
 جانبة کارکنان به کار مديران تمام توان خود را برای رشد همه

 .گیرند می
1 

21/1 31/1 
 یها فرايند در علمی هیئت غیر اعضای مشارکت به مديران
 .دارند تأکید دانشگاه گیری تصمیم و سازی تصمیم

1 

گیری  تصمیم
 11/1 11/1 مشارکتی

 هیئت اعضاب از بر نظرخواهی امور انجام در دانشگاه مديران
 .دارند تأکید علمی هیئت و غیر علمی

1 

 2 .شود می ها در اين دانشگاه با نظر جمع اتخاذ تصمیم 36/1 11/1

11/1 11/1 
ای از اجزای مرتبط در   دانشگاه به عنوان مجموعهنگاه به 

 .ها مورد توافق مديران است گیری تصمیم
1 

داشتن ديدگاه و 
 3 .های مختلف سازمان مورد اهتمام است ارتباط متقابل بخش 86/1 61/1 تفکرسیستمی

 81 .تفکر سیستمی در بین همة اعضای سازمان وجود دارد 11/1 16/1

61/1 11/1 
 و صراحت وصمیمت شفافیت و کارکنان مديران روابطدر 

 .دارد وجود خواسته
88 

سازی  شفاف
 اهداف

16/1 36/1 
 وضوح برای اعضا مشخص های دانشگاه به اهداف و مأموريت

 .شود  می
86 

21/1 11/1 
کنندة طرح و نقش هر عضو دقیقاً  ريزی واحد پیگیری در برنامه

 .شود  می تعیین
89 

11/1 36/1 
 در اين دانشگاه مديران به تأمین مسائل رفاهی اعضا اهمیت

 .دهند می
81 

مديريت 
 پشتیبان

21/1 11/1 
جذب و نگهداری نیروها براساس قوانین ومقررات تأمین نیرو 

 .پذيرد می انجام
81 
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CVI CVR ابعاد مؤلفه ردیف ها شاخص 

11/1 31/1 
مديران دانشگاه همواره در صدد اقدام مستمر برای توسعة 

 .باشند می استادان و کارکنان ها و شايستگی مهارت
81 

خلق شرايط 
حمايتی برای 

های  پیشرفت
 مداوم

21/1 11/1 
اين دانشگاه همواره در صدد تسهیل شرايط برای افزايش دانش 

 .ای اعضا است  های حرفه تخصصی وشايستگی
82 

11/1 11/1 
مديران در جهت متحدکردن اعضای سازمان حول يک محور 

 .انداز مشترک موفق هستند چشمواحد و ايجاد 
تدوين آرمان  81

مشترک و 
 مأموريت

ی سازمانی
استراتژ

 

 83 .مسئولیت اصلی سازمان برای کارکنان سازمان مشخص است 61/1 91/1

 61 .اهداف سازمان برای کارمندان واضح و روشن است 36/1 11/1

11/1 61/1 
 اهداف به رسیدن جهت در جمعی خرد کارگیری به های راه

 .است تبیین شده مديران توسط سازمان
هوش جمعی و  68

انداز  چشم
 6/1 96/1 مشترک

 دانشگاه نهايی انداز چشم با مختلف یها بخش در سازمان اعضای
 .دارند کامل آشنايی

66 

21/1 11/1 
ريزی الزم برای برقراری ارتباط با  مديران دانشگاه برنامه

 .ديگر را دارندها و مراکز علمی  دانشگاه
69 

تعامل با محیط 
 خارجی

ط سازمانی
محی

 

11/1 11/1 
های جديد خارج دانشگاه در ارتقای کیفی  ها وايده از نوآوری

 .شود می دانشگاه استفاده
61 

61/1 11/1 
در استراتژی سازمان تأثیرگذاری بر محیط اجتماعی و تربیت 

 .عمومی جامعه وجود دارد
61 

11/1 11/1 
ای در اين دانشگاه بین اعضا به صورت   تخصصی و حرفه دانش

 .مستمر در حال مبادله است
61 

توسعه و انتقال 
دانش در میان 

کارکنان و 
 مديران

21/1 31/1 
ريزی  در اين دانشگاه برای انتقال دانش کارکنان به يکديگر برنامه

 .صحیح انجام پذيرفته است
62 

 61 .مديريت دانش در تمام سطوح وجود دارددر دانشگاه استقرار  11/1 11/1

 63 .در دانشگاه انتقال دانش در تمام سطوح وجود دارد 61/1 61/1

11/1 11/1 
ای   برای کار کنان متناسب با پست سازمانی شرايط رشد حرفه

 .شود   می فراهم
91 

سازماندهی 
 يادگیری

21/1 11/1 
 افراد تخصصی دانش به شغل افراد نسبت به دانشگاه اين در

 .شود می داده اهمیت
98 

11/1 11/1 
های  در اين دانشگاه به منظور يادگیری و توسعة دانش بخش

 .تخصصی وجود دارد
96 
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CVI CVR ابعاد مؤلفه ردیف ها شاخص 

11/1 31/1 
در اين دانشگاه سیستمی برای باالبردن قابلیت جذب دانش وجود 

 .دارد
99 

 قابلیت جذب
 91 .تشويق شودافزايی  اعضا در جهت دانش 36/1 11/1

 91 .شود موقع شناسايی و حمايت می های تغییر به فاکتور 61/1 61/1
 قابلیت تغییر

 91 .گیرد می خوبی انجام مديريت تغییرات در اين دانشگاه به 6/1 61/1

 92 .شود می و حمايت تشويق فردی توسعة برای دانشگاه در افراد 11/1 11/1
های  قابلیت

 31/1 11/1 فردی
های رفتاری حمايت و  افراد در دانشگاه برای رشد توانمندی

 .شود تشويق می
91 

 93 .های تیمی ارزش گذاشته و بر آن تأکید دارد دانشگاه بر توانايی 11/1 21/1

 11 .شود می است و بر آن تأکید در اين دانشگاه کار گروهی ارزشمند 86/1 91/1 يادگیری تیمی

 18 .دهند می کارکنان يادگیری تیمی را بريادگیری فردی ترجیح 11/1 11/1

11/1 36/1 
 و تجارب دانش نگهداری برای اطالعاتی بانک دارای دانشگاه
 .است سازمانی

آوری  جمع 16
های  تجربه

 11/1 21/1 داخلی
 توسط دانشگاه امروز یها تصمیم برای گذشته تجارب از استفاده
 .گیرد می صورت مديران

19 

 11 .فرايندهای رسمی به منظور يادگیری کارمندان وجود دارد 31/1 11/1
فرايندهای 

 رسمی يادگیری

ساختار سازمانی
 

 11 .گیرد می های رسمی صورت نامه کنترل اعضای دانشگاه با آيین 86/1 91/1

 11 .هايی برای آموزش کارکنان وجود دارد نامه ها و آيین نامه بخش 11/1 11/1

21/1 36/1 
آموزش به کارمندان به صورت غیر رسمی در دانشگاه وجود 

 .دارد
12 

فرايندهای غیر 
 رسمی

91/1 6/1 
های مختلف در کانال غیر رسمی نیز وجود  اندازی بخش کار راه

 .دارد
11 

21/1 31/1 
استفاده از روابط غیر رسمی در فرايندهای رسمی به منظور 

 .فرهنگیان وجود دارد يادگیری نیز در دانشگاه
13 

61/1 61/1 
 تجربة از خود شغلی مشکالت حل برای دانشگاه اين کارکنان
 .شوند می مند بهره يکديگر

11 

کار تیمی و حل 
 مسئلة گروهی

91/1 6/1 
 در تیمی طور به وکارکنان ارزشمند گروهی کار دانشگاه اين در

 کنند می فعالیت ساطمان امور
18 

91/1 91/1 
 را ترويج وآن دارند اهتمام تیمی کار به دانشگاه اين مديران

 .کنند می
16 
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CVI CVR ابعاد مؤلفه ردیف ها شاخص 

96/1 61/1 
 مسئوالن توسط و صحیح شفاف صورت به و وظايف اتنظارات

 شودو می ابالغ تر پايین یها اليه به
19 

های  سیستم
 61/1 91/1 ارتباطی

 انجام صحیح شکل به مربوطه مسئوالن به کارکنان دهی گزارش
 .پذيرد می

11 

 11 .های اين سازمان امری متداول است همکاری بین بخش 86/1 11/1

16/1 36/1 
 در مؤثر را، امری کارکنان وگوی و گفت تعامل دانشگاه مديران

 .دانند می يادگیری
11 

فرهنگ 
گ سازمانی وگو گفت

فرهن
 91/1 61/1 

 موفق مشکالت حل در دانشگاه اين گروهی جلسات از بسیاری
 .است بوده

12 

16/1 11/1 
 تشويق از سازمانی يادگیری اهداف پیشبرد برای دانشگاه اين در

 .شود می استفاده
11 

 13 .دارند جدی اهتمام اعضا تشويق به دانشگاه اين مديران 86/1 91/1 قابلیت تشويق

16/1 31/1 
 خوبی و امکانات شرايط اعضا به يادگیری تشويق برای دانشگاه

 .دهد می در اختیار کارمندان قرار
11 

قابلیت ابداع و  18 .شود می ترويج و نوآوری خالقیت های و تکنیک ها روش 11/1 11/1
 نوآوری

ی سازمانی
نوآور

 

 16 .شود تشويق می و ابداعاتها  نوآوری دانشگاه در اين 36/1 16/1

11/1 11/1 
 ترغیب و نوآوری ايده خلق به را و کارکنان مديران، استادان

 کنند می
19 

 خلق ايده
 11 .شوند  می و تشويق حمايت سازمان اين در و مبتکر خالق افراد 36/1 16/1
 11 .کارکنان در انجام وظايف خود تا حدی زيادی استقالل دارند 6/1 91/1

16/1 11/1 
 مهیا شده خلق یها ايده بروز و ظهور برای شرايط دانشگاه اين در

 .است
11 

 تعمیم ايده
 12 .است شده   نهادينه ايده انتقال فرايند دانشگاه اين در 11/1 11/1

1/1 11/1 
 قبلی تجارب از افراد و استفاده اطالع امکان دانشگاه اين در

 .است فراهم
11 

توانايی 
سازی  فعال

ی سازمانی تجارب قبلی
فناور

 11/1 36/1 
 و اطالعات ذخیرة جهت مناسب اطالعاتی بانک از دانشگاه
 .است برخوردار تجارب

13 

 21 .شود می آموزشی از تجربیات گذشته نیز استفاده امور انجام در 11/1 16/1
 28 .های مختلف در دانشگاه انجام گرفته است سازی بین بخش شبکه 36/1 11/1

مبادلة اطالعات 
از طريق 

 افزار گروه

16/1 11/1 
بخشی صورت گرفته  برای ارتباطات بینافزارهای مناسب  تهیة نرم

 .است
26 

11/1 36/1 
مبادلة اطالعات تخصصی و تفسیری در دانشگاه فرهنگیان وجود 

 .دارد
29 
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CVI CVR ابعاد مؤلفه ردیف ها شاخص 
 21 .روابط غیر رسمی خوب در سازمان بین کارکنان وجود دارد 86/1 1/1

 محیط دوستانه

جو سازمانی
 

11/1 36/1 
يادگیری و ياددادن راحت محیط دوستانة دانشگاه شرايط را برای 

 .کرده است
21 

 21 .آموزش به طرق غیر رسمی نیز در دانشگاه وجود دارد 11/1 16/1

11/1 11/1 
در سازمان برای افرادی که از خالقیت بااليی در کار برخوردار 

 .هستند، کارمندان و مديران احترام بیشتری قائل هستند
22 

 محیط خالقانه
16/1 31/1 

خورد از خالقیت افراد برای رفع آن  می که کارها به مشکلزمانی 
 .شود می استفاده

21 

 23 .مدير بر ايجاد تحول در سازمان تأکید دارد 11/1 16/1
سبک رهبری 

 آفرين تحول

ی
ک رهبر

سب
 11 .است شده  پاداش برای افراد خالق در سازمان در نظر گرفته  31/1 16/1 

61/1 6/1 
کردن مقاومت کارمندان در برابر تغییر   همواره در پی کممديران 
 .هستند

18 

سبک رهبری  16 .مشارکت کارکنان در آموزش و يادگیری وجود دارد 36/1 16/1
 19 .آموزش و يادگیری در سازمان از ارزش خاصی برخوردار است 11/1 11/1 مشارکتی

گیری  گويه از نظر کارشناسان برای اندازه 61دهد  می نشان CVRو  CVIنتايج دو شاخص 

 هر وجود ضرورت زانیم، واقع در آزمون دو نيا. باشند قابلیت يادگیری سازمانی مناسب نمی

در حد قابل قبول کسب  یبيضرا هيگو ايشاخص  کيکه  یو در صورت دکن یم مشخص را شاخص

شده  های مشخص از حذف گويه پسابراين، بن. توانند در پرسشنامه حضور داشته باشند یکنند م

 .بیان شده است 6نتايج در جدول . تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد

 

 قابلیت یادگیری سازمانی های تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامة فرض پیش. 2جدول 

 ها مقادیر شاخص 

 KMO 111/1آزمون 

 211/61833 آزمون بارتلت

 118/1 سطح معناداری

 همبستگی وجود و باشند داشته همبستگی يکديگر با معینی حد در بايد پرسشنامه های گويه

 مستقل هایعامل استخراج از مانع امر اين که شود می چندگانه خطی هم ايجاد موجب حد از بیش
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 بارتلت کرويت آزمون داری معنا .اجرا شد بارتلت کرويت مهم، آزمون اين بررسی برای. شود می

 تحلیل بتوان که دارد وجود همبستگی کافی اندازة بهها  ماده ماتريس در که است اين دهندة نشان

 سنجش آزمون عنوانبه 8نیرالکیم سریک آزموننمونه از  حجمتناسب  یبرا .داد ادامه را عوامل

. است نمونه تيکفا زانیم دهنده نشان 2/1 از باالتر بيضر کهاستفاده شد ، نمونه حجم تيکفا

در مجموع، . است  شده نشان داده  9طور که در جدول  عامل بررسی شد و همان 3با  پرسشنامه

همچنین، دترمینال ماتريس همبستگی . شود می عامل تبیین 3درصد از پرسشنامه توسط اين  13/28

 ارتباطات ةدهند نشان ، اين امراست صفر به نزديک سیارـب کهبه دست آمد  918/8*81-98معادل 

 .کند می ترمطلوب را عاملی حلیلت انجام که است متغیرها از برخی قلالا بین قوی
 

 شده هر عامل پس از چرخش واریماکس درصد واریانس تبیین. 3جدول 

 انسیوار یتراکم درصد انسیوار نییتب درصد ژهیو ارزش 

 36/82 36/82 12/81 اول عامل

 91/63 92/88 28/1 دوم عامل

 61/11 39/81 11/1 سوم عامل

 99/11 13/1 13/9 چهارم عامل

 99/16 33/1 11/9 پنجم عامل

 11/12 91/1 89/9 ششم عامل

 18/16 32/1 39/6 هفتم عامل

 91/12 29/1 23/6 هشتم عامل

 13/28 91/1 11/6 نهم عامل

، عامل 3 نيتوسط ا، قابلیت يادگیری پرسشنامه های گويهاز  درصد 13/28دهد  می نتیجه نشان

در نتیجه، . دهد شود و خطايی ارائه نمی اجرا می SPSSافزار  همچنین، مدل در نرم. شود می تبیین

                                                           
1. KMO 
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دهندة ارتباط قوی بین  توان ادعا کرد دترمینال ضرايب ماتريس بسیار نزديک به صفر و نشان می

هر بعد  یعامل بار زانیم ةژيارزش و یعن، يستون اول در .است عاملی متغیرها و مطلوبیت تحلیل

 نییتب درصد یعنيدر ستون دوم  ودهد  یرا نشان م یسازمان قابلیت يادگیری یعني یاصل ریمتغ بر

عامل ، نيبنابرا .دهد ینشان م، کند نییرا تب یاصل ریتواند از متغ یکه هر بعد م یدرصد انسيوار

قابلیت  ییعني یاصل ریمتغ راتییکل تغ رانیدرصد از م 91/9درصد و عامل نهم  36/82 اول

 مجموع انسيوار یستون سوم با نام درصد تراکم، تيدهد و در نها یرا نشان م یيادگیری سازمان

، شود یم مالحظهطور که  کند و همان یابعاد مختلف را مشخص م انسيوار نیتبب یهادرصد رانیم

  .است شده 13/28اول تا نهم  های عامل نیتبب یدرصدها مجموع

 
 تأییدی پرسشنامة قابلیت یادگیری سازمانیتحلیل عاملی . 1شکل 
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 تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة قابلیت یادگیری سازمانی در حالت معناداری اعداد. 2شکل 

های تی به منظور معناداری ضرايب  بارهای عاملی استاندارد به همراه شاخص 1در جدول 

 بيضرا معموالً که هستند استاندارد یعامل یبارها، واقع در ریمس بيضرا. مسیر ارائه شده است

 بيضرا یدارامعن نکهيا یمورد نظر است، اما برا يةبودن گو مناسب ةدهند نشان 1/1 از بزرگتر

 شتریبتی  زانیکه م یصورت در شاخص نيا در که شود یم هاستفادتی از شاخص ، مشخص شوند

  .است دارامعن نظر مورد بعد بر هيگو آن ریثأت، واقع ، درباشد 31/8از 
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 های پرسشنامه بارهای عاملی استاندارد مربوط به گویه. 4جدول 

بار عاملی 
 استاندارد

 ابعاد مؤلفه ردیف ها شاخص

 8 .اهتمام دارند های مصوب برنامه در اين دانشگاه مسئوالن نسبت به اجرای 111/1
 تعهد مديريتی

ت سازمانی
مديري

 

 6 .دارند تأکید اعضا به نسبت تعهدات بر انجام مديران دانشگاه در اين 299/1
 9 .گیرند می جانبة کارکنان به کار مديران تمام توان خود را برای رشد همه 111/1

188/1 
 سازی تصمیم یها فرايند در علمی هیئت غیر اعضای مشارکت به مديران

 .دارند تأکید دانشگاه گیری تصمیم و
1 

گیری  تصمیم
 216/1 مشارکتی

و  علمی هیئت اعضاب از بر نظرخواهی امور انجام در دانشگاه مديران
 .دارند تأکید علمی هیئت غیر

1 

 1 .شود می ها در اين دانشگاه با نظر جمع اتخاذ تصمیم 132/1

211/1 
ها  گیری ای از اجزای مرتبط در تصمیم  نگاه به دانشگاه به عنوان مجموعه

 .مورد توافق مديران است
2 

ديدگاه داشتن 
و تفکر 
 1 .تفکر سیستمی در بین همة اعضای سازمان وجود دارد 282/1 سیستمی

 3 .شود  می وضوح برای اعضا مشخص های دانشگاه به اهداف و مأموريت 131/1
سازی  شفاف

 111/1 اهداف
 کنندة طرح و نقش هر عضو دقیقاً تعیین ريزی واحد پیگیری در برنامه

 .شود  می
81 

 88 .دهند می در اين دانشگاه مديران به تأمین مسائل رفاهی اعضا اهمیت 111/1
مديريت 
 186/1 پشتیبان

 جذب و نگهداری نیروها براساس قوانین ومقررات تأمین نیرو انجام
 .پذيرد می

86 

191/1 
ها و  مديران دانشگاه همواره در صدد اقدام مستمر برای توسعة مهارت

 .باشند می کارکنان شايستگی استادان و
89 

خلق شرايط 
حمايتی برای 

های  پیشرفت
 مداوم

238/1 
اين دانشگاه همواره در صدد تسهیل شرايط برای افزايش دانش 

 .ای اعضا است  های حرفه تخصصی وشايستگی
81 

321/1 
مديران در جهت متحدکردن اعضای سازمان حول يک محور واحد و 

 .هستند انداز مشترک موفق ايجاد چشم
81 

تدوين آرمان 
مشترک و 
 ماموريت

ی 
استراتژ

سازمانی
 

 81 اهداف سازمان برای کارمندان واضح و روشن است 311/1

113/1 
ها و  ريزی الزم برای برقراری ارتباط با دانشگاه مديران دانشگاه برنامه

 .مراکز علمی ديگر را دارند
تعامل با  82

محیط 
 خارجی

ط سازمانی
محی

 

121/1 
های جديد خارج دانشگاه در ارتقای کیفی دانشگاه  ها وايده از نوآوری

 .شود می استفاده
81 
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بار عاملی 
 استاندارد

 ابعاد مؤلفه ردیف ها شاخص

128/1 
ای در اين دانشگاه بین اعضا به صورت مستمر   دانش تخصصی و حرفه

 .در حال مبادله است
83 

توسعه و 

انتقال دانش 

در میان 

کارکنان و 

 مديران

361/1 
ريزی صحیح  دانش کارکنان به يکديگر برنامهدر اين دانشگاه برای انتقال 

 .انجام پذيرفته است
61 

 68 .در دانشگاه استقرار مديريت دانش در تمام سطوح وجود دارد 311/1

386/1 
 ای فراهم  برای کار کنان متناسب با پست سازمانی شرايط رشد حرفه

 .شود   می
66 

سازماندهی 

 يادگیری
111/1 

 داده اهمیت افراد تخصصی دانش شغل افراد نسبت به به دانشگاه اين در

 .شود می
69 

131/1 
های تخصصی  در اين دانشگاه به منظور يادگیری و توسعة دانش بخش

 .وجود دارد
61 

 61 .در اين دانشگاه سیستمی برای باال بردن قابلیت جذب دانش وجود دارد 133/1
 قابلیت جذب

 61 گیرند می افزايی مورد تشويق قراراعضا در جهت دانش  319/1

 62 .شود می و حمايت تشويق فردی توسعة برای دانشگاه در افراد 319/1
های  قابلیت

 381/1 فردی
های رفتاری حمايت و تشويق  افراد در دانشگاه برای رشد توانمندی

 .شود می
61 

يادگیری  63 .تأکید داردهای تیمی ارزش گذاشته و بر آن  دانشگاه بر توانايی 212/1

 91 .دهند می کارکنان يادگیری تیمی را بريادگیری فردی ترجیح 193/1 تیمی

236/1 
 سازمانی و تجارب دانش نگهداری برای اطالعاتی بانک دارای دانشگاه

 .است
آوری  جمع 98

های  تجربه

 236/1 داخلی
 مديران توسط دانشگاه امروز یها تصمیم برای گذشته تجارب از استفاده

 .گیرد می صورت
96 

فرايندهای  99 .فرايندهای رسمی به منظور يادگیری کارمندان وجود دارد 391/1

رسمی 

 يادگیری

ساختار سازمانی
 

 91 .هايی برای آموزش کارکنان وجود دارد نامه ها و آيین نامه بخش 311/1

 91 .دانشگاه وجود داردآموزش به کارمندان به صورت غیر رسمی در  319/1
فرايندهای 

 369/1 غیر رسمی
استفاده از روابط غیر رسمی در فرايندهای رسمی به منظور يادگیری نیز 

 .در دانشگاه فرهنگیان وجود دارد
91 
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بار عاملی 
 استاندارد

 ابعاد مؤلفه ردیف ها شاخص

312/1 
 يادگیری در مؤثر را، امری کارکنان وگوی و گفت تعامل دانشگاه مديران

 .دانند می
92 

فرهنگ 

 وگو گفت

گ 
فرهن

سازمانی
 

321/1 
 استفاده تشويق از سازمانی يادگیری اهداف پیشبرد برای دانشگاه اين در

 .شود می
91 

قابلیت 

 تشويق
311/1 

در  خوبی و امکانات شرايط اعضا به يادگیری تشويق برای دانشگاه

 .دهد می اختیار کارمندان قرار
93 

قابلیت ابداع  11 .شود می ترويج و نوآوری خالقیت های و تکنیک ها روش 331/1
ی سازمانی و نوآوری

نوآور
 

 
 

ی سازمانی
 نوآور

   

 18 .شود تشويق می و ابداعاتها  نوآوری دانشگاه در اين 332/1
 16 کنند می ترغیب و نوآوری ايده خلق به را و کارکنان مديران، استادان 332/1

 خلق ايده
 19 .شوند  می و تشويق حمايت سازمان اين در و مبتکر خالق افراد 333/1
 11 .است مهیا شده خلق یها ايده بروز و ظهور برای شرايط دانشگاه اين در 328/1

 تعمیم ايده
 11 .است شده   نهادينه ايده انتقال فرايند دانشگاه اين در 321/1

331/1 
 وتجارب اطالعات ذخیرة جهت مناسب اطالعاتی بانک از دانشگاه

 .است برخوردار
11 

توانايی 
سازی  فعال

 تجارب قبلی

ی سازمانی
فناور

 

 12 .شود می آموزشی از تجربیات گذشته نیز استفاده امور انجام در 331/1
مبادلة  11 .های مختلف در دانشگاه انجام گرفته است سازی بین بخش شبکه 321/1

اطالعات از 
طريق 

 افزار گروه

 13 .بخشی صورت گرفته است برای ارتباطات بینافزارهای مناسب  تهیة نرم 331/1

 11 .مبادلة اطالعات تخصصی و تفسیری در دانشگاه فرهنگیان وجود دارد 332/1

331/1 
محیط دوستانة دانشگاه شرايط را برای يادگیری و ياددادن راحت کرده 

 .است
محیط  18

جو سازمانی دوستانه
 

 16 .دانشگاه وجود داردآموزش به طرق غیر رسمی نیز در  333/1

331/1 
در سازمان برای افرادی که از خالقیت بااليی در کار برخوردار هستند، 

 .کارمندان و مديران احترام بیشتری قائل هستند
19 

محیط 
 خالقانه

331/1 
 خورد از خالقیت افراد برای رفع آن استفاده می زمانی که کارها به مشکل

 .شود می
11 

سبک رهبری  11 .مدير بر ايجاد تحول در سازمان تأکید دارد 311/1
 آفرين تحول

ی
ک رهبر

سب
 

 11 .است شده  پاداش برای افراد خالق در سازمان در نظر گرفته  311/1
سبک رهبری  12 .مشارکت کارکنان در آموزش و يادگیری وجود دارد 321/1

 11 .ارزش خاصی برخوردار استآموزش و يادگیری در سازمان از  318/1 مشارکتی
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همچنین، نتايج آزمون تی . است 1/1دهد همة بارهای عاملی بیشتر ار  می نشان 1نتايج جدول 

دهد  است، که نشان می معادل با ضرايب مسیر به منظور بررسی معناداری هر ضريب ارائه شده 

 ..باشند و ضرايب معنادارند می 31/8همة ضرايب بیشتر از 

ادامه، به منظور بررسی پايايی مدل بیرونی از معیار ضريب آلفای کرونباخ و معیار پايايی در 

 .استفاده شده است( CR)ترکیبی 
 

 ضرایب پایایی بیرونی با آلفای کرونباخ. 5جدول 

 سازه
مديريت 

 سازمانی

استراتژی 

 سازمانی

محیط 

 سازمانی

ساختار 

 سازمانی

فرهنگ 

 سازمانی

نوآوری 

 سازمانی

فناوری 

 سازمانی

جو 

 سازمانی

سبک 

 رهبری

 391/1 311/1 321/1 312/1 311/1 366/1 312/1 311/1 381/1 آلفای کرونباخ

 21/1ها بیشتر از  شود که ضرايب آلفای کرونباخ در همة مولفه می ، مشاهده1مطابق با جدول 

 یهمبستگ بيضر عنوان به توان یم را کرونباخ یآلفا. شود یم دأيیتاست، بنابراين، پايايی بیرونی 

. شوند یم گرفته کار به هدف کي به یابیدست یریگ اندازه منظور به که گرفت نظر در پرسش دو نیب

 و ها هيگو زوج نیب انسيکووار پرسشنامه، متوسط در ها هيگو تعداد از یتابع عنوان به شاخص نيا

 .است پرسشنامه ازاتیامت انسيوار

 8درونی مدل به دست آمده يا ابعاد پرسشنامه از ضريب پايايی ترکیبیبه منظور بررسی پايايی 

 .شود می استفاده
 

 ضرایب پایایی درونی با استفاده از روش پایایی ترکیبی. 6جدول 

 سازه
 تیریمد

 یسازمان

 یاستراتژ

 یسازمان

 طیمح

 یسازمان

 ساختار

 یسازمان

 فرهنگ

 یسازمان

 ینوآور

 یسازمان

 یفناور

 یسازمان

 جو

 یسازمان

 سبک

 یرهبر

 يیايپا

 یبیترک
391/1 321/1 311/1 399/1 322/1 329/1 311/1 328/1 311/1 

                                                           
1. Composite Reliability 
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 21/1ها بیشتر از  شود ضرايب پايايی ترکیبی در همة مؤلفه می ، مشاهده1مطابق با جدول 

( 8321) 8، لین و کورسکجورتس توسط اریمع نيا. شود می است، بنابراين، پايايی درونی تأيید

 صورت به نه هاسازه يیايپا که است نيا در کرونباخ یآلفا به نسبت آن یبرتر و شد یمعرف

 مقدار که یصورت در. دشو  یم محاسبه گريکدي با شانيهاسازه یهمبستگ به توجه با بلکه، مطلق

 یدرون يیايپا از شود، نشان( 8331، 6ی و برنستننونال)1 /2 یباال سازه هر یبرا یبیترک يیايپا

 و یداور) دهدیم نشان را يیايپا نبود 1/1 از کمتر مقدار و دارد یریگاندازه یهامدل یبرا مناسب

 AVEيا  شده میانگین واريانس استخراجبه منظور بررسی روايی همگرا از (. 8936رضازاده، 

 .شد استفاده 
 شده ابعاد پرسشنامه میانگین واریانس استخراج. 7جدول 

 سازه
 تیریمد

 یسازمان

 یاستراتژ

 یسازمان

 طیمح

 یسازمان

 ساختار

 یسازمان

 فرهنگ

 یسازمان

 ینوآور

 یسازمان

 یفناور

 یسازمان

 جو

 یسازمان

 سبک

 یرهبر

AVE 186/1 398/1 111/1 221/1 391/1 111/1 312/1 139/1 118/1 

دهد ها نشان می يافته. تاس  شده  ارائه هاسازهيک از  مقدار اين ضريب برای هر، 2 در جدول

دهندة  بوده که نشان( 1/1)های پژوهش بیش از مقدار بحرانی  برای هر يک از سازه AVEمیزان 

 نیانگیم ةمحاسب با و یرونیب مدل براساس همگرا اعتبار. روايی همگرای مناسب مدل است

 اشتراک به انسيوار نیانگیم ةدهند نشان AVE اریمع. شود یم یبررس شده استخراج انسيوار

 کي یهمبستگ زانیم AVE، تر ساده انیب به. است خود یها شاخص با سازه هر نیب شده گذاشته

 شتریب زین باشد، برازش شتریب یهمبستگ نيا هرچه که دهد یم نشان را خود یها شاخص با سازه

به  .باشد بزرگتر 1/1 از AVE که دارد وجود یزمان همگرا يیروا معتقدند الرکر و فورنل. است

جذر  1قطر اصلی ماتريس جدول ) شد منظور بررسی روايی واگرا از روش فورنل و الرکر استفاده 

AVE است). 

                                                           
1. Werts, Linn & Joreskog 

2 Nunnally & Bernsten 
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 روش فورنل و الرکر برای ابعاد پرسشنامه. 8جدول 

 ساختار

 سازمانی

 استراتژی

 سازمانی

 مدیریت

 سازمانی

 سبک

 رهبری

 فناوری

 سازمانی

 محیط

 سازمانی

 فرهنگ

 سازمانی

 جو

 سازمانی

نوآوری 

 سازمانی
 

 نوآوری سازمانی 361/1        

 سازمانی جو -861/1 311/1       

 سازمانی فرهنگ 121/1 -161/1 311/1      

 سازمانی محیط 121/1 -118/1 116/1 223/1     

 سازمانی فناوری -992/1 111/1 -191/1 -118/1 316/1    

 رهبری سبک 116/1 162/1 811/1 161/1 -191/1 382/1   

 سازمانی مديريت 111/1 116/1 111/1 811/1 -118/1 191/1 281/1  

 سازمانی استراتژی 181/1 -118/1 113/1 189/1 113/1 163/1 -112/1 311/1 

 سازمانی ساختار 111/1 -191/1 811/1 111/1 -111/1 113/1 816/1 163/1 

مشخص است، مقدار جذر ( 8318)برگرفته از روش فورنل و الرکر  1همانگونه که از جدول 

AVE اند، از مقدار متغیرهای مکنون در پژوهش حاضر که در قطر اصلی ماتريس قرار گرفته

اند، بیشتر است و های زيرين و چپ قطر اصلی ترتیب داده شدهها که در خانههمبستگی میان آن

 .شود می ايی واگرايی مدل تأيیدبنابراين، رو

 گیری بحث و نتیجه

گیری  با هدف پرکردن خأل کمبود ابزار مناسب و بومی برای بررسی يا اندازه حاضرپژوهش 

 19در اين مرحله پرسشنامه با . قابلیت يادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی بود

 ا استفاده از دو روش ضريب نسبی روايی محتوايیگويه بازبینی تیم متخصصان قرار گرفت، که ب

CVR و شاخص روايی محتوا CVI ،61  ،بعد مورد تحلیل  3گويه در  11گويه حذف و در نهايت

 عامل تبیین 3درصد از پرسشنامه توسط اين  13/28نتايج نشان داد . عاملی اکتشافی قرار گرفت

پس از تأيید تعداد ابعاد پرسشنامه، مورد تحلیل عاملی اکتشافی قرار گرفت که . شوند می

گیری هر بعد بررسی شد، نتايج نشان داد همة بارهای عاملی  ها برای اندازه بودن گويه مناسب
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ه سپس، ب. ها تأيید شدند قرار داشتند در نتیجه، همة گويه 9/1استاندارد باالتر از مقدار بحرانی 

نتايج . ها، ابتدا، پايايی بیرونی با روش آلفای کرونباخ بررسی شد منظور بررسی پايايی پرسشنامه

پايايی . داشتند که در واقع، ضريب مطلق هر بعد بود 2/1نشان داد همة عوامل ضريبی بیشتر از 

ها نه به سازه در واقع، پايايی. شود ترکیبی که به منظور بررسی پايايی درونی پرسشنامه استفاده می

نتايج نشان داد . شود هايشان با يکديگر محاسبه میصورت مطلق، بلکه با توجه به همبستگی سازه

در انتها، روايی همگرا با میانگین واريانس . ها يا ابعاد، تأيید شد پايايی ترکیبی همة سازه

است و در  بیشتر 1/1شده بررسی شد و نتايج نشان داد همة ضرايب از مقدار بحرانی  استخراج

ی خود را (هاشاخص)ها   روايی همگرا میزان همبستگی هر سازه با گويه. شوند می نتیجه، تأيید

ی واگرا يیروا. کند که هرچه اين همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است بررسی می

و روايی و  پرسشنامة قابلیت يادگیری سازمانی با استفاده از روش فورنل و الرکر بررسی شد،

متغیرهای مکنون در پژوهش حاضر که در قطر اصلی اعتبار اين پرسشنامه تأيید و نتايج نشان داد 

های زيرين و چپ قطر اصلی ها که در خانهاند، از مقدار همبستگی میان آنماتريس قرار گرفته

نون يا همان ابعاد توان اظهار کرد متغیرهای مکرو، میاز اين . اند، بیشتر استترتیب داده شده

های ديگر و روايی واگرای های خود دارند تا با سازهپرسشنامه در مدل تعامل بیشتری با شاخص

  .متناسب است انیدانشگاه فرهنگ رد قابلیت يادگیریسنجش  یبرامدل در حد مناسبی است و 

رويداد موجود يک تصمیم يا  ةتر و مستندتری در زمین هرچه اطالعات دقیق، در فرايند مديريت

. تر خواهد بود باشد، تحلیل فرايند اتخاذ تصمیم، نقاط ضعف فرايند و نیز رويدادهای تابع آن آسان

تر و  باشد، دانش ارزنده  شده تر ثبت  تر و روشن هرچه مستندات موجود دقیق، همچنین

 قیتحق جينتا پژوهش حاضر همسو با جينتا. های بعدی منتقل کرد توان به نسل تری را می کاربردی

در واقع، . دارد سازمانی اشاره  نیز به نقش مديريت در يادگیری ( 8932، 8)پناه و صادقی  دين

تواند تولید هدف کند و از اهداف و کارمندان خود پشتیبانی کند،  می مديريت به دلیل اينکه

 . سازمانی در آن به وجود آيد  تواند سازمان را به سمتی ببرد که يادگیری بنابراين، می

استراتژی سازمانی يکی ديگر از ابعاد پرسشنامة قابلیت سازمانی که تا حدودی با مديريت 

 منابع تيريمد در ديجد یکرديرو دانش بر یمبتن یانسان منابع تيريمد. سازمانی همپوشانی دارد
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 از سازمان درون دانش یها نديفرا یارتقا یبرا هدفمند صورت به را شيها تیفعال که است یانسات

. (6182، 8، سانزب و آرامبورگانتوایک) کند یم اجرا و یدانش، طراح یریادگي و کسب جمله

به اين موضوع اشاره داشتند حاضر  پژوهش جيبا نتا همسو در پژوهشی( 6181)و همکاران  6چنگ

تواند بر تغییرپذيری سازمان و در نتیجه، قابلیت يادگیری سازمانی  می که مديريت استراتژيک

 . اثرگذار باشد

بر طبیعت  انسان بنا. ی بودسازمان طیمح، پرسشنامهدر شده  استخراجاز ابعاد  گريد یکي

رفتار  ةها، مشاهد يادگیرنده است و در جريان يافتن مسائل و حل آنموجودی ، جوگر خودو جست

سوابق گذشتگان خود و اطالعات  ةافراد ديگر، درخواست کمک از همکاران يا دوستان و مطالع

توان محیط سازمان را به عنوان يک متغیر اثرگذار بر قابلیت  در نتیجه، می. گیردهنگام، ياد می به

دريافتند محیط ( 6118) 1و الستروم( 6111) 9در همین زمینه، رائلین. يادگیری سازمان دانست

رسد قرارگرفتن در يک  می به نظر. تواند قابلیت يادگیری را در سازمان افزايش دهد می سازمانی

توان محیط  ، میتواند انگیزة يادگیری را در افراد افزايش دهد و از اين رو می محیط يادگیرنده

صورتی را که از نوع فضای يادگیری و آموزش باشد، به عنوان يک قابلیت برای  سازمانی را در

 .سازمان دانست

 سازمانی ساختارپژوشه حاضر تأيید شد، در  کهابعاد قابلیت يادگیری سازمانی  از گريد یکي

ند گیرد، اما فرايها شکل میها از طريق افراد و گروههرچند يادگیری سازمانتوان گفت  می .است

ها ساختار سازمانی  ترين آن مهماست که تری از متغیرها گسترده ةيادگیری تحت تأثیر مجموع

هايی که به صورت مستقیم تأثیر ساختار سازمانی را بر قابلیت يادگیری سازمانی را  پژوهش. است

 و 1در پژوهشی پرتوسا. اند بررسی کرده باشد، بسیار اندک است اما متغیرهای آن بررسی شده

                                                           
1. Kiantoa, Sáenzb & Aramburu 

2. Cheng 

3. Raelin 

4. Ellström 

5. Pertusa 
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پیچیدگی و تمرکز سازمانی، به ترتیب تأثیر مثبت و منفی بر روی نشان دادند ( 6181)همکاران 

 و داورپناه پژوهش جينتا. ندارند مثبت ةعملکرد دانش دارند؛ اما رسمیت و اجرای دانش، رابط

سه بعد ساختار سازمانی  است که نشان داده است ناهمسو حاضر پژوهش جينتا با( 8932) دايهو

. ، ارتباط منفی و معناداری با قابلیت يادگیری سازمانی کارکنان دارد(تمرکز، پیچیدگی و رسمیت)

پشتیبانی  و کافی حمايت به، سازمان درگیری ساختار  و شکلها  سازی اين زيرساخت نهادينه

 (.8931آبادی و شفیع،  ، قدرتنسب حقیقی) ددار نیاز سازمان مديران ارشد

تأيید شد، فرهنگ  پژوهش یتخصص پانل توسطيادگیری در سازمان، قابلیت  از گريد بعد

، سازمانکه  است مشترک بنیادیاز مفروضات  مدلی، فرهنگ( 6111) 8شاين از نظر. سازمانی بود

صحیح  ةاست تا شیو  و انسجام درونى، فراگرفته تطابق با محیط بیرونیمشکالت  رفعآن را براى 

اما جانستون و . آموزش دهدادراک و تفکر در رابطه با آن مشکالت را به اعضاى جديد خود 

 هاى درونها و فعالیتها، ارزشاى از نگرشمجموعهد ر پژوهش خود به ( 6116) 6هاوک

کند، اشاره  می يند مستمر يادگیرى سازمان و اعضاى آن، حمايت و آن را تشويقاسازمانى که از فر

 . دانند میجزئى از فرهنگ سازمانى را فرهنگ يادگیرى کنند و  می

که اثر  پژوهشی. شناخته شد ابعاد قابلیت يادگیری سازمانی از گريد یکي زین یسازمان ینوآور

قابلیت يادگیری  ریثأت ها پژوهش شترینشد و ب افت، يکند یبررس یسازمان ی ریادگيرا بر  ینوآور

 به. کردند یبررس را( 8931، اقبال و محمدی باجگیران، بلوچیاز جمله ) ینوآور برسازمانی 

 ازمندین ینوآوراز آنجا که . کندیم شتریرا ب یسازمان ی ریادگيلزوم  یسازمان ینوآور سدر یم نظر

 توان یم نظر نيا از .دهند قیتطب را خود ديجد ليوسا و ابزار احتماالً و طيشرا با افراد که است نيا

 و ارندد یبرگشت و رفت ةرابط هم بالفه ؤدو م نيا، نگارنده نظربه . هستند یریادگي ازمندین گفت

 .کنند یم تيتقو را هم

                                                           
1. Schein 

2. Johnston & Hawke 
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فناوری به ويژه فناوری اطالعات به افزايش دانش  .است یسازمان یفناوره، پرسشنام گريد بعد

کارکنان موجب تسلط  دانش. کندهای کارکنان و نیز کیفیت بهتر محتوای مشاغل کمک می و آگاهی

توان ادعا کرد در  شود و اگر بپذيريم که دانش، توانايی است، می می ها بر سازمان ای آن  حرفه

شود، کارکنان قابلیت يادگیری بیشتر و از توانايی بیشتری  می هايی که فناوری حاکم سازمان

های شخصی  ان قابلیتتو می با کمک فناوری اطالعات(. 8911زاده،  صرافی)برخوردار هستند 

به اين ترتیب که به کمک فناوری در جهت کسب دانش جديد و . کارمندان را بهبود بخشید

. شود می های کارمندان بیشتر شود و قابلیت می ها اقدام های بیشتر برای انجام فعالیت مهارت

طريق، شود و از اين  می همچنین، از طرف ديگر، فناوری موجب نوآوری و خالقیت فردی

های خدادادحسینی و الجوردی  اين نتیجه با نتايج پژوهش. يابد می های ذهنی افراد بهبود مدل

 .است همسو( 6182)سوتانتو ، و (8931)، و يعقوبی فرانی، حاجی هاشمی و سعدی (8931)

يافتگی از طريق يادگیری غیر رسمی به  متخصصان محیط کار اغلب بر اين باورند که توسعه

در خارج از محیط کار، از  چهشود، چه در داخل و  می آيد و بسیاری از آنچه ياد گرفته می وجود

، اما آنچه در عمل، در حال وقوع است، (6111 8کانلن)افتد  می طريق يادگیری غیر رسمی اتفاق

(. 832، 8938نجفی، آتشی و جعفری، )تمرکز و صرف هزينه بر روی يادگیری رسمی است 

نیز مطابق با فرهنگ سازمانی باشد و در صورتی که جو  سازمان جو اگر رسد یم ه نظربنابراين، ب

جو سازمانی . شود می سازمان، جوی يادگیرنده باشد، قابلیت يادگیری سازمانی در سازمان بیشتر

 . اغلب به عنوان متغیر میانجی بین اقدامات سازمان و رفتار کارکنان عمل می کند

، بنابراين. يک سازمان يادگیرنده رهبران نقش طراح، ناظر و مربی را دارد محققان در ةبه گفت

برای اينکه سازمانی موفق باقی بماند، وجود سبک رهبری مناسب واجب و ضروری است، حتی 

توانند در راه رسیدن به اهداف سازمانی مشارکت بهترين کارکنان نیز نیاز دارند، بدانند چگونه می

                                                           
1. Conlon 
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های جديدی را برای کنند تا راه رهبران کارکنان را ترغیب می(. 6111، 8تسنگ چو و)د داشته باشن

کردن فضايی آزاد است تا کارکنان  اصلی رهبران در اين مرحله فراهم هدف. کردن مسائل بیابند حل

توان گفت به طور کلی، می .های خود را برای حل مسائل دنبال کنندها و تصويرسازیبتوانند ايده

رهبران در . سازمانی اقدام کنند توانند در راستای يادگیری می با دادن انگیزه و نفوذ بر افرادرهبران 

سازمانی اثرگذار باشند، بنابراين،  توانند بر يادگیری می يک سازمان الگو هستند، از اين نظر نیز

 جينتا باکه  دانست سازمانتوان سبک رهبری را از ابعاد اثرگذار بر قابلیت يادگیری در  می

 .همسو است( 8931)هاشمی و سعدی  ، و يعقوبی فرانی، حاجی(6181) 6های سینگ پژوهش

شود به  اندرکاران دانشگاه فرهنگیان توصیه می مسئوالن و دست بهبا توجه به نتايج پژوهش، 

، یراتژ، استتيرياعم از مد یعوامل سازمان ةهم در دانشگاه یقابلیت يادگیری سازمان یارتقا منظور 

، تا افراد را حمايت کنندتفکر خالق ی، پرورش وجو سازمان ی، نوآوریساختار، فرهنگ، فناور

از  .کنند اقدام ی و تعامل با محیط خارجريپذ سکير، دهيا یشگريوآزما، دهيبه خلق ا دبتوانن

تفاده اسگیری  اندازهها،  دهيو آزمون ا يیِتوانا زاتیتجه، امکانات پرسشنامة حاضر برای سنجش

و  زهیپرداز در سازمان فراهم شود و کارکنان با انگ دهيحفظ افراد نوآور و ا یبرا طيتا شراشود،   می

 ديمشغول شوند و با د یسازمان یاعضا نیدانش و اطالعات ب ةبه جذب و مبادل یشتریانسجام ب

اعضا  یوسازمان یفرد یرشد وارتقا کانام، کنند  می دایپ یطیمح یها که نسبت به چالش یجامع

 .شود فراهم

 یرا در دانشگاه به عنوان مسئول بررس ی، واحدشود توصیه می اندرکاران و دست رانيمدبه 

، از پرسشنامه موجود که آن یریگ و اندازه  گیری گزارش یو برا نیوسنجش قابلیت يادگیری مع

 فرهنگیان برای  شگاهدانهای  پرديسدر سازی شده و اعتبار و روايی آن تأيید شده است،  بومی

 .بهره ببرند یعلم ئتیه یکارکنان واعضا

                                                           
1. Cho & Tseng 

2. Singh 
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ها  دانشگاه یقابلیت يادگیری سازمان ینظر به نقش ارتقا شود؛ یم شنهادیپ یبه پژوهشگران آت

کسب اطالعاتِ، به مناسبت  یسنجش برا یها هيآن، گو تیکشور و اهم داريپا ةدر توسع

 .شود یروزرسان کسب اطالعاتِ، به مناسبت به یسنجش برا یها هيگوهمچنین،  .شود یروزرسان به

، ایموجود در دن راتییخارج از دانشگاه و رصد تغ یایو تعامل با دن یدسترس یبرادر نهايت، 

پرسشنامه انجام داد،  نيها براساس ا دانشگاه ريبا سا انیدر دانشگاه فرهنگ یقیتطب ةسيمقا توان یم

 .ها توسعه داد یری را در دانشگاهقابلیت يادگ، جهیدانش و در نت
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ی در امور اجتماع ینیبال تیحاکم یو اجرا تیظرفی سازمان یریادگي (8931)پور، حمید  ابراهیم

 .21-19، (81)6 بیمارستان،(. یموردة مطالع) مارستانیبامنیتی 

بینی برای  سازمانی به عنوان پیشقابلیت يادگیری (. 8931) ، علیرضاو الهی ،اسکندری، عیسی

، 91 ،مديريت توسعه و تحول .کارآفرينی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان شمال ايران

63-69.  
عملکرد  بررسی تأثیر فرهنگ يادگیری سازمانی بر(. 8932) فرهادنورد، و میهن ،علیرضا، امیرکبیری

المللی مديريت،  چهارمین کنفرانس بین. شغلی با توجه به نقش میانجیگری سرمايه فکری
 .آموزش عالی تاکستان ةسسؤ، تاکستان، ماقتصادی ةکارآفرينی و توسع

بررسی تأثیر قابلیت يادگیری سازمانی بر (. 8933)حجت  طاهری گودرزی،مريم، و  اجولوند،ب

پیام  ای در دانشگاه مطالعه)سازی کارکنان با تبیین نقش میانجی شايستگی مديران  توانمند

 .989-911 ،(6)1، ها مديريت بر آموزش سازمان .(نور استان لرستان

های  بررسی تأثیر قابلیت(. 8931) احسانو محمدی باجگیران،  ،مريماقبال،  ،حسین، بلوچی

کارهای  آمیز کسب ومديريت دانش، يادگیری سازمانی و نوآوری در اجرای موفقیت

 .818-661، (1)6، سازمانیمديريت راهبردی دانش . الکترونیک

سازمانی با استفاده از  مدلی جهت ارتقای خالقیت و يادگیری ةارائ(. 8931) پاسبانی، محمد 

 مديريت، محرکه یهای کلیدی موفقیت مديريت دانش در صنايع خودرو و نیرو شاخص
 .831-686 ،(81)91 وری، بهره

گری قابلیت نقش میانجی(. 8931)مهرابی، کلثوم ، و نداخراسانی،  ،حسین، پورسلطانی زرندی

فکری با عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش  ةعلی سرماي ةيادگیری سازمانی در رابط

 .سومین همايش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ايران. و جوانان استان اصفهان

تأثیر تعهد مديران ارشد، مديريت (. 8931)شکوفه  ع،، لیال، و شفیآبادی قدرت، منیژه، نسب حقیقی

 .912-169، (6)88، مديريت بازرگانی .مشتری ةدانش و يادگیری سازمانی بر سرماي

بررسی تأثیر فناوری اطالعات، مديريت (. 8931)محمد  ،الجوردی، و سیدحمیدی، خدادادحسین

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/94044/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/94044/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1124636/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%84%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d9%88-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1124636/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%84%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d9%88-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%a7
http://rmpjmd.jrl.police.ir/?_action=article&au=125115&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF++%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://rmpjmd.jrl.police.ir/?_action=article&au=125114&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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، مديريت منابع در نیروی انتظامی. سازمانی بر عملکرد سازمانی  دانش و يادگیری

61، 811-891. 

. های کیفی، رويکردی نو و کاربردی اصول و مبانی روش(. 8932)خنیفر، حسین، و مسلمی، ناهید 

 .انتشارات نگاه دانش: تهران

بین ساختار سازمانی و قابلیت  ةبررسی رابط، (8931)، رضا هويدا و، اهلل سیدهدايت، داورپناه

 ،های مديريت آموزشی نوآوری، (کارکنان دانشگاه اصفهان: مورد مطالعه)يادگیری سازمانی 

81(6)، 61-2. 

:  تهران . PLS افزار نرم با ساختاری معادالت سازی مدل(. 8936)آرش  و رضازاده،  ،داوری، علی 

 . دانشگاهی جهاد

تربیت سازمانی کارکنان سازمان   ارتباط بین توانمندسازی و يادگیری(. 8931)دستگردی، کاظم 
بدنی و علوم ورزشی، تربیت ةکارشناسی ارشد مديريت ورزشی، دانشکدة نامپايان. بدنی

 .دانشگاه تهران

بررسی نقش مديريت استراتژيک در رشد و يادگیری (. 8932)پناه، مرتضی، و صادقی، تورچ  دين

 .8-86، (8)8، توانمندسازی سرماية انسانی. سازمان

 .میر: تهران (.مفاهیم و کاربردها)اوری اطالعات در سازمان فن(. 8911)زاده، اصغر  صرافی
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 .تهران، انجمن مديريت دانش ايران المللی مديريت دانش، بالکچین و اقتصاد، بین
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http://rmpjmd.jrl.police.ir/issue_12306_12307.html
https://jmte.riau.ac.ir/?_action=article&au=8604&_au=%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7
https://jmte.riau.ac.ir/issue_282_284.html
https://jmte.riau.ac.ir/issue_282_284.html
https://jmte.riau.ac.ir/issue_282_284.html
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