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Abstract  
In today's complex and ambiguous environments, organizations are forced to learn and 

pay attention to knowledge sharing in order to sustain, grow, and provide better 

services in their environment. One of the most important tools to create a context for 

strengthening the positive attitude of employees to continuous sharing of knowledge 

and organizational learning is organizational culture. To this end, the present study 

aimed to investigate the effect of organizational culture on organizational learning 

ability with the mediating role of knowledge sharing among the employees of the 

Ardabil Branch of Islamic Azad University. The study was applied in terms of purpose 

and descriptive-survey in terms of data type and research procedure. The research 

population involved the 261 university employees, out of which 157 people were 

selected by simple random sampling based on the Cochran's formula. Research 

instruments involved the Sashkin’s organizational culture, van der Hoof and 

Vanvinen’s knowledge sharing, and Senge’s organizational learning standard 

questionnaires. Since these questionnaires were standard, their validity was approved 

by professors, while their reliability was determined to be 87%. For data analysis, 

structural equation modeling was done using SPSS26 and Amos18 software. The 

results showed that organizational culture affects organizational learning. Moreover, it 

was found that knowledge sharing affects organizational learning, too, and plays a 

mediating role in the relationship between organizational culture and organizational 

learning. Therefore, paying attention to organizational culture and expanding 

knowledge sharing among employees can help increase organizational learning. 

Keywords  
Organizational culture, Knowledge sharing, Organizational learning, Islamic Azad 

University, Ardabil. 

                                                                                                                   
 Corresponding Author, Email: y.khademi@iauardabil.ac.ir 



  

 

 با سازمانی یادگیری قابلیت بر سازمانی فرهنگتأثیر  بررسی

 اسالمی آزاد دانشگاه کارکنان بین دانش تسهیم میانجی نقش

 اردبیل واحد

 2رسولی اسحق ،1خادمی یوسف

 گروه علوم تربیتی، واحداردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران .1

 گروه مدیریت، واحداردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران .2

 (20/20/9911تاریخ پذیرش:  – 20/20/9911)تاریخ دریافت: 

 دهیچك

 توجه و یریادگی به ناچار خود طیمح در بهتر خدمات ةارائ و رشدو  یداریپا منظور به ها سازمان ،یدهامروزیچیپ یها طیمح در
 و دانتش  مستترر  اشتترا  به منظور  ،کارکنان مثبت نگرش تقویت برای هزمین جادیا مهم یابزارها از یکی ند.ا دانش تسهیم به

 یتادگیری ستازمانی،   قابلیت بر سازمانی فرهنگتأثیر  بررسی هدف با حاضر پژوهش .است سازمانی فرهنگ سازمانی، یادگیری
 کتاربردی  هدف لحاظ از قتحقی روش شد. انجام اردبیل واحد اسالمی آزاد دانشگاه کارکنان بین ،دانش تسهیم میانجی نقش با
 و بودند ،نفر 069به تعداد  دانشگاه، کارکنان آماریة جامع بود. پیرایشی ت توصیفی پژوهش اجرایة نحو و ها داده نوع لحاظ از و
 منظتور  بته  شتدند.  انتختا   نرونته  عنتوان  بته  ستاده  تصتادفی  گیری نرونه روش با کوکران فرمول طبق نفر 900 ها آن بین از

 یتادگیری  و ،ویتنن  وان و هتوف  وانتدن  دانتش  تستهیم  ساشکین، فرهنگ سازمانی استاندارد های پرسشنامه از ها، هداد یگردآور
 بترای  بتود. درصد  70 پرسشنامه ییایپا استادان رسید. ییدأتبه  بودند، استاندارد چون ،ها آن رواییو  شد استفاده سنگه سازمانی
 نتتای   شتد.  استتفاده  ،Amos18 و spss26 افتزار  نترم  کرک به ،ساختاری تمعادال سازی مدل روش از ها داده وتحلیل تجزیه
 تتأثیر  ستازمانی  یتادگیری  بتر  دانش تسهیم هرچنین، است. گذارتأثیر سازمانی یادگیری بر سازمانی فرهنگ داد نشان پژوهش
 و ستازمانی  فرهنتگ  بته  جته تو بنتابراین،  دارد. میتانجی  نقتش  سازمانی یادگیری و سازمانی فرهنگ بینة رابط در و گذارد می

 .کند کرک سازمانی یادگیری افزایش به تواند می کارکنان بین دانش تسهیم گسترش
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 مقدمه

 ساازمای   هر است. سازمانآن  بر حاکم فرهنگ شناخت سازمان هر ندیفرا صحیح درك الزمة

 Furtasan Ali) دارد را خاود  خاا   فرهناگ  اش ساازمای   اصاو   و خصوصیات به توجه با

 بدان توجاه داریاد   خود روزمرة یکارها در کارکنایش که  یها ارزش بر اساس که (16 :2020

 یاا  ،هنجارهاا  ها، ارزش بازتاب معنا این به فرهنگ (.6: 7931 لبادی و )یصیری گیرد م  شکل

 باه  دساریاب   بارای  و گذاریاد  ما   اشارراك  باه  سازمان اعضای ةهم که است  اساس باورهای

 (.Giri et al 2016: 22)ایاد  و فرهناگ را سااخره   ایاد  پیوساره  هام   باه ها  ارزش سازمای  اهداف

 و شاود  ما   افاراد  شاناخت  بهباود  باعث و کند م  بیشرر را اجرماع  سیسرم اسرحکام فرهنگ

ییسات   ایکاار  قابال  ساازمان  اعضای یها توایای  یکارگیر به در و دهد م  شکل را ها آن رفرار

 دارد ساازگاری  ساازمان  اعضای یگرش با که ای سازمای  فرهنگ (.6: 7931 لبادی و یصیری(

 اعضاا  هاای  ارزش باا  کاه  ای ساازمای   فرهناگ  بارعک   و گیرد م  قرار اعضا پذیرش مورد

 گیارد  یم  قرار اعضا حمایت مورد و بود خواهد منف ، تاثیرش  باشدداشره  سازگاری کمرری

(Attar 2020: 11.) و اصاو   تیا رعا و فرهناگ  رشیپاذ  که است دهندة آن یشان دیدگاه نیا 

 ساازمان   یایا پو و بقاا  ضاامن  ،بلکه ف،یوظا جزء تنها یه سازمان از سوی آن  یربنایز نیمواز

 عاال   آماوزش  در مسااعد  ساازمای   فرهناگ  یک . بنابراین،(6: 7931 لبادی و یصیری( است

 اهاداف  به دسریاب  به منظور را دایشگاهاسرادان  و کارکنان رفرار و ها یگرش و عالیق تواید م 

 شاکل  باه کاه   (Pudjiarti, Wahyudi & Suharnomo 2017: 8)باا خاود هماراه کناد      سازمای 

 فعاا   مشارکت و همکاری صورت به و شناسای  سازمای  اهداف و دایشو  ها ارزش پذیرش

 .کند م  کمک دایش مدیریت به و (Rao 2016: 472) شود م  منعک  دایشگاه در انکارکن

 ذخیاره،  ایجااد،  مایند ؛است مخرلف فرایندهای یا ها فعالیت شامل دایشگاه در دایش مدیریت

 راه کاه  است دایش مدیریت ندیفرا نیتر مهم دایش اشرراك .کاربردی های بریامه و دایش اشرراك

 را  ساازمای  یریادگیا  عموماا،،  (.Attar 2020: 11) کند  م هموار جدید دایش یندهایافر یبرا را

 آماوزش  مراکاز  و  دایشاگاه  )مثال  انیا بن دایاش  یهاا  سازمان در و دایند م  دایش تیریمد مکمل

 .کند  م خلق را دیجد دایش که است یندیفرا ،اصل  اهداف از یک مثابة  به ،عال (
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 لهئمس بیان

 مخرلاف  ینادهای افر که دارد وجود محدودی مطالعات ،(1177) یینکو و 7کامرون یظر طبق

 طاور  باه  ساازمای (  یادگیری )و یوآوری و  سازمای فرهنگ بین ةرابط در را دایش مدیریت

 از هاای   جنباه  چاه  کاه  ییسات  مشخص این، بر عالوه .باشد کرده بررس  زمان هم و جامع

 در را تاثثیر  بیشررین یا کند م  مهار ای تسهیل را دایش مدیریت عمل ابرکار  سازمای فرهنگ

 فرهناگ  شاناخت  اهمیات  (.Abdi et al 2018: 2) دارد ساازمای   موفقیات  عادم  یا موفقیت

 را آموزشا   تِیریماد  محققاان   اخیر یها سا  در که است یّ حد به آموزش  مراکز سازمای 

 آموزشا   یها مانساز بازده و سراده است. داده سوق تحقیقات دادن  ایجام به صحنه نیا در

 مفهاوم  دارد زیاادی  اهمیات  ایساای   روابا   آموزشا   یهاا  سازمان در چون و است ایسان

 عظایم  تحوالت با (.1: 7931 لبادی و یصیری( کند م  پیدا یبیشرر اهمیت سازمای  فرهنگ

 ةتوساع  مهام  مراکاز  عناوان  باه  ،جهان سراسر در عال  آموزش مؤسسات فناوری، و علم 

 و سااخراری  ساریع  تغییارات  باا  کشاورها،  برای دایش گذاری اشرراك به و تولید و اسرعداد

 مهم  عامل دایش و (Caliskan & Zhu 2020: 21) یدا شده رو هروب تکنولوژیک  و اجرماع 

 (.AlOthman & Sohaib 2016: 1229) اسات  سازمان مدت طوالی  پایداری از اطمینان برای

 اسات   شاده  شاناخره  یاوآور  یها سازمان ایجاد رد مثبت  روییی دایش میتسه گفت توان م 

 فضاای  خاود  تجربیاات  و دایاش  ایرقاا   باا  افراد (.112: 7936 مقدس  و خرازیان اخوان)

: 7933 و همکااران  )خنیفار  آوریاد  م  پدید سازمان در را همکاری و مشارکتو  صمیمیت

  اجرمااع  ةنیزم ویابد  یشافزا کارکنان یکار یها مهارت شود  م باعث دایش اشرراك .(13

 ،توساعه   باعاث  کاه  کنناد  دیتول ارزشمند دایش یمحروا بروایند تا آید وجود به ها آن یبرا

 در مهام  عوامال  از یکا   (.Attar 2020: 13) شاود  م   سازمای یمعنو ةیسرما دیتول و رشد

 دیباا   باه  و افاراد   فرهنگ یها  ویژگ زیرا .است  فرهنگ عامل دایش تسهیم موفق اجرای

 دارد. دایش میتسه فرایند در  بسزای یقش گذارد  م  سازمای فرهنگ رب که یریتثث آن

 همچناین  و خالقایه یها حل راه یا ها ایده بروز به دایش تسهیم که یدباور این بر محققان

                                                                                                                   
1. Cameron 
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 Zhou & Li) شاود  ما  منجار   سازمان در عملیات  یها رویه و یندهاافرو  محصوالت بهبود

 امکاان  کنناد  ما   تسهیم دیگران با را خود دایش سازمان اعضای که هنگام  (.1094 :2012

 از دیگار  یکا   ساازمای   و گروها   ییاادگیر  قابلیات  .یاباد  ما   افزایش گروه  ییادگیر

 مهما   یقاش  و (Sheng & Chien 2016: 2302است ) دایش تسهیم در گذارتثثیر یها لفهؤم

 ساایر  قابلیات،  ایان  غیااب  در (.Chung et al 2015: 1217) دارد سازمای  عملکرد بهبود در

 و فرهنگا   تکامل و توسعه یها راه پیمودن و دهند م  دست از را خود اثربخش  ها سرمایه

 و ساازمای   ییاادگیر  قابلیات  یرو ساازمای   فرهناگ  که آیجا از د.شو م  دشوار یاقرصاد

 .دشو  بررس تر دقیق طور به مرغیر سه این ةرابط است ییاز است گذارتثثیر دایش تسهیم

 پژوهش نظری نةیشیپ
 سازماني فرهنگ

 فرهناگ  مفهاوم  .دارد مادیریت  رویکردهاای  در مهما   جایگااه  ساازمای   فرهناگ  امروزه

 زمیناة  در اولیاه  مطالعاات  .اید بیان کرده مخرلف جهات از دایشمندان از بسیاری را سازمای 

 1واریار  کماک  باا  7وماای  الرون زمان آن در گردد. برم  7391 دهة اوایل به سازمای  فرهنگ

 به و دادید ایجام الکرریک وسررن شرکت در کاری گروه های فرهنگ زمینة در را مشاهدات 

 ادراك یظیار  رفرارهاای   بررسا   باه  شناساان  ایسان و ،شناسان روان شناسان، جامعه آن دیبا 

: 7936همکااران   و پور )پسندی پرداخرند سازمای  یادگیری و ،مشررك های یگرش سازمان،

 صاداقت،  اعرمااد،  مایناد  ا ساازمان  در مثبات  های ارزش تحقق برای سازمان اعضای (.971

 Furtasan Ali) داریاد  ییااز  ساازمان  در خاوب  فرهناگ  به ا وفاداری ،سازگاری صالحیت،

 یظر در سازمان هر در قدرت ترین ثابت و ترین اساس  حق، به ،سازمای  فرهنگ (.21 :2020

 فعاا   ساازمان  یک توجه قابل ةلفؤم یکمثابة  به و است همراه یپایدار با و شود م  گرفره

 موفقیات  و ،اسرقامت کارآی ، توایای ، ةکنند کنرر مهم  عوامل از یک  و دهد م  پرورش را

 (.Attar 2020: 12) است )سازمان( شرکت

                                                                                                                   
1. Elton Mayo 

2. Warner 
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 باا  کاه  اسات  سازمان محی  فرهنگ  کالن یندهایفرا از یمینیاتور سازمان کی فرهنگ

 چگاویگ   و شادن   جهاای   ةدیا پد ارتباطاات،  و اطالعاات  یفناور مایند  یها لهمقو ظهور

 دایش، مدیریت دایش، ایفجار مداوم، آموزش شناخر ، جمعیت یها دگرگوی  آن،با  برخورد

 در اثربخش  و کیفیت به توجه دایش، ةندیفزا رشد و ادگیریدهی سازمان اخالق ، یها بحران

 ساطو   ةهما  در را خاالق  ساازمای   فرهناگ  در سا  منا یبسررسااز  ضارورت  ها سازمان

 در توایاد  ما   عاملیات  و فرهناگ  یقاش  به سازمان اعضای یگاه یوع .دکن م  جادیا سازمای 

 (.7931 یزدی  یتقوا و ی)ییازآذر باشد مؤثر اخیر قرن تغییرات با ،سازمان در ،ها آن ةمواجه

 فرهنگ مد  سازمای ، رهنگف مخرلف های مد  و ها شناس  سنخ بین از حاضر، پژوهش در

 علما   اعرباار  و دایشاگاه  فرهنگا   وضعیت با بیشرر سنخیت جهت به ،7ساشکین سازمای 

 و ایرخااب  ساازمان،  فرهناگ  ةحوز در ویژه هب رفرار، علم ةحوز یظران صاح  بین آن باالی

 :است شر  دینب آن اصل  ةلفؤم پنج که شد مطالعه

 پیراماون  محای   تغییرات با سازمان ایطباق رتقد که است شاخص  :2تغییر مدیریت .1

 دهد. م  یشان را سازمان یفع به ها آن از ثرترؤم و بهرر برداری بهره و مدیریت ةیحو و

 و مشاررك  کارکنان اهداف چقدر که است دهندة آن یشان :3اهداف به نیل در توفیق .2

 4تارازی  هم و سوی   هم این ،ضمن در .است سازمان مدون اهداف سو با هم و هم  به یزدیک

 جاای  باه  ،مشاررك  هاای  ارزش کاه  دهد را یشان م  میزای  و درجه سازمان و افراد اهداف

 کند. م  حمایت سازمان روزافزون موفقیت و پیشرفت و بهبود از ،1موجود وضع حفظ

 دادن ایجاام  اینکاه  باه  باور و کامل همکاری از ستا عبارت :6هماهنگ گروهی کار .3

 است. ضرورت یک مشررك اهداف به ییل برای جمع  دسره و گروه  صورت به کار

                                                                                                                   
1. sashkyn 

2. managing change 

3. achieving goals 

4. alignment 

5. maintenance of the status quo 

6. coordinated teamwork 
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 و هاا  ارزش و عقایاد  هماة  گارفرن  قارار  و شادن  واقاع  یعنا   :1فرهنگی توانمندی .4

 شاکل  باه  هاا  آن تطابق و توافق دیگر، عبارت به ؛1طاق یک زیر کارکنان و مدیران باورهای

 کند. م  ی شایا کمک سازمان فرهنگ  اسرحکام به که ،هم با تضایف 

 بارآورده  و شاناخت  سامت  باه  ساازمان  های فعالیت دادن سوق :3مشتری سوگیری .5

 (.7934 )الوداری رجوع ارباب تکریم و مشرریان اهداف و ها خواسره و ییازها ساخرن

 دانش تسهیم

 اسات.  یاپایادار  و مرغیر و مرنوع دیگری زمان هر از بیش امروزی های سازمان رقابر  محی 

 هاای  دارایا   تملاک  بار  عاالوه  رقباا،  از گارفرن  پیش  برای ها سازمان از بسیاری رو، ازاین

 خاود  کارکناان  مهاارت   و فکری های سرمایه گرفرن اخریار در ایدیشة در ،ایسای  و فیزیک 

 دایاش  باه  گسررده طور به دایش دارید. سروکار دایش مدیریت با ترتی  بدین و هسرند ییز

 باه  صاریح  یا ضمن  صورت به تواید م  دایش ،بنابراین .ودش م  بندی طبقه صریح و ضمن 

 از و باشاد  6شاناخر   ا ضامن   یا 1فن  ا ضمن  تواید م  4ضمن  دایش .شود گذاشره اشرراك

 باه  افاراد  بین ضمن  دایش که است سطح  شهود ةدرج .شود م  مرمایز 1شهود ةدرج یظر

 و  شخصا  یهاا  مهاارت  نا  ف ا ضامن   دایاش  .شود م  گذاشره اشرراك به تعامل  صورت

 دایاش  کناد.  ما   پیادا  تحاو   شخص عمل  دایش حو  و است فرد یک یهنر یها مهارت

 بیاان  گویاه  آن غالباا،  کاه  اسات  فارد  یک های دیدگاه و ها ارزش و باورها شناخر  ا ضمن 

 امار  ایان  و دهد م  رخ طبیع  طور به تقریبا، و کند م  تفسیر را خود محی  فرد که شود م 

 ،بناابراین  (.Attar 2020: 13) کند م  ایجاد افراد در را سخت و پذیریا ایعطاف گذاری اشرراك

 و هزیناه  به معنادار طور به است. چون تر سخت کارکنان بین تسهیم جهت از ضمن  دایش

                                                                                                                   
1. cultural strength 

2. agreement of overarching 

3. customer orientation 
4. tacit Knowledge 

5. technical tacit 

6. cognitive tacit 

7. tacitness 
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 دایاش  باه  7صاریح  دایاش  .(9: 7934 مقادم  خیاا   و بحرینا   ولا  ) دارد ییااز  بیشارر  زمان

 اساناد  شاکل  باه  کنند و بیان آسای  به توایند م  افراد کهکند   م اشاره رسم  و ساخراریافره

 باا  دایاش  از آگااه   و اشارراك .شود م  منرقل ها وشره  دست یا گزارشات جمله از یوشراری

 طریاق  از صاریح  دایاش  یهایات  در .دهاد  ما   رخ پاذیری  جامعاه  صورت به ضمن  دایش

 :Attar 2020) شاود  ما   ایجااد  عاتاطال بازیاب  های سیسرم و ها داده پایگاه در رمزگذاری

 باودن  محاور  دایاش  دارد را اهمیات  بیشاررین  آموزشا   یهادهای و ها سازمان در آیچه (.13

 (.633: 7931 و همکاران )عطارییا هاست آن

 يسازمان یریادگي

 گساررش  یمعناا  باه  و شاود  ما   منجر رفرار تغییر به یهایت در که است ییندافر ییادگیر

 آن به حقیق  زیدگ  در که آوریم فراهم را یرایج  سازد م  قادر را ما که است های  توایای 

 یقش  تواید م  سازمان در دایش مدیریت و یادگیری(. Chung et al 2015: 1217) ییازمندیم

 اساسا   اصاو   منزلاة  باه  ،کاار  ییروی و سرمایه و منابع ایرقا  در ارزشمند و توجه درخور

 دیگار،  عباارت  باه  دهاد.  افازایش  را سازمان رقابر  های زیتم و باشد داشره ،یوین اقرصاد

 باه  هاا  ساازمان  و هاا  شرکت در دایش مدیریت و سازمای  یادگیری فرایند در گذاری سرمایه

 ناد یتوا م  مداوم طور به ها سازمان که است مهم  های راه از یک  خود جایگاه حفظ منظور

 مفهاوم  (.Wu & Chen 2014: 1142) دیا بند کاار  باه  دایاش  مادیریت  بهباود  و خلق جهت

 ایرقاا   موضاوع  تیلاور  کاه  هنگاام   گاردد؛  برما   یمیالد 7311 سا  به سازمای  ییادگیر

 و )قرباای   کارد  مطار   ساازمان  بهباود  و کارای  یارتقا یبرا را کارکنان دیگر به ییادگیر

 یاد جد دایاش  ةتوسع به که است پیچیده یفرایند سازمای  ییادگیر (.712: 7931همکاران 

 لیا دل باه   ساازمای  یریادگیا  دارد. را ساازمان  در رفراار  تغییار  یبرا الزم توان وایجامد  م 

 ساازمان  تیموفق و بقا جهت در و مهم یدیکل  عامل کارکنان مهارت و دایش سطح یارتقا

 ساازمای   یادگیری واقع، در (.761: 7931 و همکاران بشلیده( است کارکنان  ترق و رشد و

 موجاود  رقاابر   فضاای  در تغییرات با سازمان سازگاری فرایند در تواید م  که است ابزاری

                                                                                                                   
1. explicit Knowledge 
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 ییاادگیر  قابلیات  (.Franco & Almeida 2011: 783) شاود  گرفراه  یظار  در ییااز  پایش  یک

 روا  ةیقادایا  ارزیااب   باه  تمایال  افازایش   موج و باز فکر رویکرد عما اِ باعث سازمای 

 Akgün et al) شاود  ما   اگار  یمشارر  و ساررده گ سازمان یک به رسیدن و سازمان عملیات 

 ساازمای   و گروها  و  یفارد  سطح سه در ییادگیر ،حاضر پژوهش در (.531-540 :2014

 شود. م  بررس  (111: 7939 سنگه)

 و ایگیازش  فاردی،  هاای  توایاای   همچاون  عوامل  فردی سطح در :فردی سطح الف(

 آموزشاا  هااای مهااارت ،عملکاارد روشاان اساارایداردهای افااراد، شخصاایر  هااای ویژگاا 

 مؤثرید. غیره و ،کاف  بازخورد دهنده، آموزش

 هاا  مساوولیت  درك، قابل و روشن گروه  اهداف گروه  سطح در :گروهی سطح  ب(

 عوامال  از گاروه  پیوسارگ   و ،وظاایف  و فرایندها روشن ساخرار شده، تعریف های یقش و

 و یدیگار  کااری  از اعضاا  تحمایا  منساجم  گروه در .هسرند سازمای  یادگیری بر اثرگذار

 .دارد وجود مرقابل احررام

 یاادگیری  بار  ماؤثر  مرغیرهاای  تارین  اساس  سازمای  سطح عوامل :سازمانی سطح ج(

 یاادگیری،  فرهناگ  ساازمای ،  هوش فکری، ةسرمای گرا، تحو  رهبری شامل که اید سازمای 

غیره اسات   و ،دایش مدیریت مشررك، آرمان و ایداز چشم سازمان، راهبرد سازمای ، فرهنگ

 (.11ا  14 :7931و همکاران  )مجدی

 پژوهش يتجرب نةیشیپ

اماروز و   یاامطمون  و ،پویا رقابر ، پیچیده، محی  در خود های هدف به رسیدن برای ها سازمان

 توجاه  جاز  ای چاره اجرماع  و اقرصادی مخرلف های عرصه در مؤثر و کارا حضور منظور به

 و ساازمای   فرهناگ  اگار  گفات  تاوان  ما   یدارید. دایش دیریتم مخرلف های حوزه به بیشرر

 ایان  در  عظیما  تحاوالت  باشاد،  وجاود داشاره   هاا  سازمان در روز به دایش مدیریت سیسرم

 دیگار  طرفا   از .شاد  خواهناد  پیشاگام  جهان علم  عرصة در حر  و آید پدید م  ها سازمان

 بار  مؤثر عوامل شناخت یشگاهدا در فرهنگ  و علم  صحیح ریزی بریامه جهت گام ترین مهم
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 زمیناه  این در تری وسیع تحقیقات و مطالعات باید که است سازمای  یادگیری و دایش اشرراك

 راهکارهاای  و مادون  الگوی بروایند دایشگاه مدیران و مسووالن آن اساس بر تا پذیرد صورت

 .کنند طراح  کارکنان یادگیری و خالقیت و دایش توسعة و کارگیری، به خلق، برای اساس 

 .گذارد می مثبتتأثیر  کارکنان بین سازمانی یادگیری قابلیت بر سازمانی فرهنگ اول:فرضیة 

 یریادگیا  فرهناگ  میمسارق  اثار  دادیاد  یشاان  تحقیق  در (7931)و همکارایش  بشلیده

 یتوایمندسااز  بار   سازمای یریادگی فرهنگ میرمسرقیغ اثر و  سازمای یریادگی بر  سازمای

و  پاور  نیحسا  .اسات  معناادار   ساازمای  یریادگی قیطر از  سازمای ییوآور و  خرشنا روان

 و  ساازمای  یریادگیا  بار   سازمای فرهنگ ریتثث» عنوان با ،پژوهش  در (7931) همکارایش

 رانیا دب تیا خالق و  ساازمای  یریادگیا  بار   ساازمای  فرهنگ که دریافرند ،«رانیدب تیخالق

 ایان  ییاز  (1171) 7جاییساوی   گذارد. م  معنادار و مثبت ریتثث ایهیم شهرسران یها رسرانیدب

 کرد. ییدثت خود پژوهش در راتثثیر 

 .گذارد می مثبتتأثیر  کارکنان بین دانش تسهیم بر سازمانی فرهنگ دوم:فرضیة 

 ةسارمای  و دایش گذاری اشرراك سازمای ، فرهنگ» عنوان با ،پژوهش  در (1111) عطار

 یف  اعرمادبه رب سازمای  فرهنگ که گرفت یریجه ،«آینده اتتحقیق برای گیری جهت :فکری

 ساوی  از اتخاذشاده  ارتباط  های سبک و ،اطالعات فناوری از مدیریر  پشریبای  کارمندان،

 دایاش  تبااد    یمحا  بار   مثبرا  ریثثتا   ساازمای  فرهنگ یها جنبه و گذارد م تثثیر  سازمان

 تعهاد  بار  ساازمای   فرهنگ تثثیر» عنوان با ،تحقیق  در (1111) عل  فرتاسان دارد. سازمان

 تعهاد  بار  ساازمای   فرهنگ داد یشان ،«ایدویزی خصوص  های دایشگاه در اسرادان سازمای 

 خوب سازمای  فرهنگ یک وگذارد  م  مثبت تثثیر اسرادان اعرماد و ،دایش تسهیم سازمای ،

 ،ایساجام  صالحیت، صداقت، کند تشویق م  را دایشگاه کارکنان عال  آموزش سساتؤم در

 خاود  دایش کند م  ترغی  ها را آن و گیرید کار به سازمان موفقیت برای را خود وفاداری و

 فرهناگ  دادیاد  یشاان  (7936) مقدسا   و خرازیاان  اخاوان  .بگذارید همکاران اخریار در را

 کارکناان  توایمندسازیو  (درصد 31 ضری  )با کارکنان دایش تسهیم بر مشارکر  سازمای 

                                                                                                                   
1. Janićijević 
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 موفقیات  دیگار،  عباارت  به گذارید. م  معنادار تثثیر (درصد 64 ضری  )با دایش تسهیم بر

 توایمندساازی  باه  زیاادی  حاد  تاا  ،دایاش  تسهیم جمله از ،اسرراتژی هر اجرای در سازمان

 .دارد بسرگ  کارکنان

 اشارراك  هاای  شیوه بر سازمای  عوامل تثثیر» عنوان با ،پژوهش  در (1176) کوژییل آره

 درصاد بار   1/69 ساازمای   عوامال  کاه  دریافرناد  ،«عاال   آماوزش  در شااغل  ساتیدا دایش

 پاژوهش  در )7934( تاوکل   و وظیفاه  .گذارد م  دارامعن تثثیر ها آن دایش اشرراك های شیوه

 یهاا  ساازمان  در دایاش  تیریماد  و ساازمای   فرهناگ  یهاا  مؤلفاه  ةرابطا  بررس  به خود

 ةرابطا  دایاش  تیریماد  و ساازمای   فرهناگ  باین  که دریافرند و پرداخرند درمای ا  آموزش 

 (1171) جاییساوی   و (7934) ایادایش  و فدای  پژوهش یرایج .رددا وجود معنادار و مثبت

 .کرد ییدثت را رابطه این ییز

 .گذارد می مثبتتأثیر  سازمانی یادگیری قابلیت بر کارکنان بین دانش تسهیم سوم:فرضیة 

 یریادگیا  باا  دایاش  میتساه  ةرابطا » باا یاام   هشا  پژو در (7932) و همکارایش یقنبر

 اثار  یدارا دایاش  میتساه  ریا مرغ دادیاد  یشاان  « شغل  دلبسرگ یگر  ایجیم یقش : سازمای

 بر معنادار و (191/1) مثبت کل اثر و ،(1911/1) مثبت میرمسرقیغ اثر %(،11) مثبت میمسرق

 در (7932) ارایشو همکا  یقنبار  همچناین  .اسات  11/1 سطح در  سازمای یریادگی ریمرغ

 مادارس  پژوهش: ةیموی) سازمای  یادگیری با دایش تسهیم کایوی  ةرابط تحلیل با پژوهش 

 واریاای   درصد 1/1 ینیتب به قادر سازمای  یادگیری ابعاد دادید یشان همدان( شهر 1 ةیاحی

 رییاادگی  مرغیار  واریای  درصد 3/6 ینیتب به قادر دایش تسهیم ابعاد و دایش تسهیم مرغیر

 یاادگیری  مرغیر بر (درصد 919) معنادار و مثبت اثر دایش اهدای بُعد فق  و است سازمای 

 بار  معناادار  رگرسایوی   اثار  فاقاد  دایش گردآوری بُعد وگذارد  م  17/1 سطح در سازمای 

 است. سازمای  یادگیری

 فرهناگ  دایاش،  مادیریت  تاثثیر » عناوان  باا  ،پژوهش  در (1172)همکارایش  و عبدی

 ساازمای   فرهنگ دادید یشان ،«خودرو صنعت در یوآوری در سازمای  یادگیری بر ای سازم

 باه  سازمای  یادگیری وگذارد  م  معنادار و مثبت تثثیر سازمای  یوآوری بر دایش مدیریت و
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 باا  ،پژوهشا   در ییاز  (1171) 7شارل   کند. م  ایفا مهم  یقش رابطه آن در واسطه یک مثابة

 کار، محل در غیررسم  یادگیری سازمای ، فرهنگ :دایش اشرراك درك برای بنیادی» عنوان

 کاه  یاد ا یاادگیری  حاا   در هاای   ساازمان  داد یشان ،«دایش مدیریت و ،عملکرد از پشریبای 

 .شود قلمداد مهم اقرصادی ارزش و قدرت ایجاد در ها آن (کارکنان) ایسای  ةسرمای دایش 

 برومناد  و آشاوری  ،(7936) بارای  و فاطم  حسین  (،7936 (همکاران  و مقدم یمحمد

 مادیریت  باین  کاه  دادید یشان خود های پژوهش در (7931) مسلم  و عبدعل و  (،7939)

 دارد.  وجود معنادار و مثبت ارتبا  یادگیری سازمای  و دایش )تسهیم(

 رد.دا سازمانی یادگیری بر سازمانی فرهنگتأثیر  در میانجی نقش دانش تسهیم چهارم:فرضیة 

 فرهناگ  بار  تیما   اعرمااد  ثار ا» عناوان  باا  ،پژوهشا   در (7933)و همکاارایش   خنیفر

تاثثیر   دایش ایرقا  بر گروه اعرماد که دادید یشان ،«دایش ایرقا  گری میایج  یقش مشارکر :

 ایرقاا   بار  غیرمسارقیم  و مسارقیم  صورت به مشارکر  فرهنگ وگذارد  م  مسرقیم و مثبت

 فرهناگ » عناوان  تحات  ،خود قیتحق در )1174) 1هو .گذارد م  ادارمعن و مثبت تثثیر دایش

 و میمسارق  ریثثتا   ساازمای  فرهناگ  داد یشاان  ،«گاذارد    ما  ریتاثث  یزیا چ چه بر سازمای 

 دایاش  تیریماد  تیا ظرف و شاده  خاودکنرر   یریادگیا ة اشااع  بار   توجه قابل میرمسرقیغ

 میاایج   یقاش  بررسا  » عناوان  با ،پژوهش  در ییز (7931)همکارایش  و قربای  .گذارد م 

 یشاان  ،«ساازمای   ییاوآور  قابلیات  و دایاش  تسهیم بین ةرابط در سازمای  ییادگیر قابلیت

 قابلیات  و دارد وجاود  معناادار  ةرابطا  ساازمای   ییاوآور  قابلیت و دایش تسهیم بین دادید

 و همکاارایش  خفاجاه  پاژوهش ة یریجا  .کند م  گری میایج  را رابطه این سازمای  ییادگیر

 کرد. ییدثت را رابطه این ییز (7939(

 زمیناة  در شاده  ایجاام  محادود  هاای  پژوهش گرفرن یظر در با و یادشده مطال  به توجه با

 از یکا   کاه  ،اردبیال  واحاد  ،اسالم  آزاد دایشگاه در ها مقوله این بین ارتباط  الگوی بررس 

 آن عملکارد  و شود  م محسوب اسران و شهر این پژوهش  و آموزش  و علم  اصل  مرولیان

                                                                                                                   
1. Shirley 

2. Hu 
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 دادن ایجاام  ضارورت  باوده،  گاذار تثثیر توایمناد  و کارآمد ایسای  ییروی تربیت ابعاد همة در

 ساازمای   یادگیری بر سازمای  فرهنگ تثثیر محققان ،رو ازاین .شد احساس م  پژوهش  چنین

 .کردید بررس  7 یمودار مفهوم  الگوی قال  در را دایش تسهیم میایج  یقش واسطة به
 

 
 پژوهش مفهومی مدل .1 نمودار

 تحقیق روش

 یظار  چاون  ،اجارا ة یحاو  و هاا  داده یاوع  لحاا   از و کاربردی هدف از یظر حاضر پژوهش

ة جامعا  .اسات  پیمایشا  ا  توصایف   د،ش بررس  پژوهش مرغیرهای بارةدر دایشگاه کارکنان

 از .بودید ،یفر 167 به تعداد ،اردبیل واحد ،سالم ا آزاد دایشگاه کارکنان پژوهش این آماری

 خطاای  میازان  باا  کاوکران  فرماو   از اسرفاده با ،آماریة یموی عنوان به یفر 711 جامعه این

 ازیا ی ماورد  یها داده و اطالعات شدید. ایرخاب ،ساده تصادف  گیری یمویه روشه ب و 11/1

 اتییشار  و کرا   ةمطالعا ) یا ابخایاه کر مطالعاات  ابا  ق،یتحق ییظر  مبای به  ابیدسر یبرا

 تجاارب  از یمند بهره و نرریت(یا و  اطالعات یها گاهیپا در جوو جست و  خارج و  داخل

 ییااز دایشااگاه کارکنااان یظاار گااردآوری باارای شااد. یگااردآور خبرگااان و نامحققاا ریسااا

 میتساه ة پرسشنام ا ؤس 71) اسرایدارد های پرسشنامه از اسرفاده با ا ؤس 61 با ای پرسشنامه

 ا ؤسا  99 سانگه،  ساازمای   یاادگیری ة پرسشانام  ا ؤسا  14 ،وینن وان و هوف وایدن دایش

 ای درجاه پنج  طیف از اسرفاده با که شد گرفره کار به ساشکین( سازمای  فرهنگة پرسشنام

 که است این معرّف ها گزینه یک سطح کند. م  تبدیل  کمّ مقادیر به را کیف  عوامل لیکرت

 یشاان  پنجم سطح و است مخالف کامال، گرفره قرار پرسش مورد که  وضعیر اب دهنده پاسخ

 دانش تسهیم

 سازمانی یادگیری سازمانی فرهنگ

H2 H3 

H1 
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 ایان  در اسات.  موافاق  کامال، گرفره قرار پرسش مورد که وضعیر  با دهنده پاسخ که دهد م 

 بارای  و پرسشانامه  کرویبااخ  آلفای میزان و پایای  بررس  برای spss26 افزار یرم از ،قتحقی

 افازار  یرم کمک با ساخراری معادالت سازی مد  روش از ها داده وتحلیل تجزیهو  یبند جمع

Amos18 ة جامعا  از یفار  91 ابرادا  ها پرسشنامه پایای  تعیین منظور به همچنین شد. اسرفاده

 آلفاای  روش باا  ساس   و گرفات  قارار  هاا  آن اخریاار  در پرسشنامه وشدید  ایرخاب آماری

 دسات ه با درصاد   21 برابار  آن آلفای مقدار که دش ارزیاب  پرسشنامه پایای  میزان کرویباخ

 است. برخوردار قبول  قابل پایای  و ثبات از پرسشنامه گفت توان م  که آمد

 ها داده یلوتحل يهتجز

 ییاز  KMO شااخص  و گرفات  ایجام بارتلت آزمون اکرشاف ، تحلیل برای ،پژوهش این در

 236/1 باا  برابار  KMO شااخص  اسات.   دهآم 7 جدو  در تحلیل این یرایج که شد محاسبه

 بارتلات  آزماون  معنااداری  ضاری   و اسات  7 عادد  به یزدیک و 6/1 از تر بزرگ که است

 ماد   و سااخرار  شناساای   بارای  عاامل   تحلیال  دهد م  یشان که است 11/1 از تر کوچک

 .است مناس  عامل 

 دیگار بررسا    با مرغیرهای مرغیر آن همبسرگ  ضری  از مرغیر هر AVE ، جذر1جدو   در

 تثییاد  این موضوع باه معناای   بود و بیشرر دیگر با مرغیرهای مرغیر هر همبسرگ  شد که ضری 

   تثیید شد ها پرسشنامه و گویه پایای  و مرغیرهاست. بدین ترتی  روای  واگرای روای 

 KMO شاخص و بارتلت آزمون .1 جدول

آزادی درجة آماره KMO شاخص   معناداری ضریب 

 111/1 711 631/411 236/1 بارتلت آزمون

 پژوهش متغیرهای همبستگی ضرایب و AVE جذر مقایسة ماتریس .2  جدول

 3 2 1 رمتغی

   62/1 سازمای  فرهنگ

  17/1 13/1 سازمای  یادگیری

 61/1 61/1 19/1 دایش تسهیم
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 ها يافته

  میاایج  یقاش  باا  کارکناان  ساازمای   یادگیری قابلیت بر سازمای  فرهنگ تثثیر آزمون برای

 بارای  بارازش  هاای  شااخص  شاد.  اسارفاده  ساخراری معادالت سازی مد  از دایش  تسهیم

 ارزیااب   منظاور  باه  و Amos18 افازار  یارم  باا  تثییدی( عامل  تحلیل( گیری ایدازه الگوهای

 حاداکثر  بارآورد  باا  مسایر  تحلیال  روش از اسرفاده با مرغیرها بین رواب  پیشنهادی الگوی

 اصال   الگاوی  برازیادگ   مسیر، ضرای  بررس  از پیش .آمدبه دست  (ML) یمای  درست

 های شاخص از ترکیب  ها داده با پیشنهادی الگوی برازیدگ  کفایت تعیین برای .شد بررس 

 .قابل مشاهده است 9 جدو  در که گرفت قرار اسرفاده مورد برازیدگ 

 مدلیید أت های شاخص .3 جدول

 اساس بر ها داده با پیشنهادی الگوهای برازش
 برازندگی های شاخص

 اساس بر ها داده با نهایی الگوهای برازش
 برازندگی های شاخص

 مقدار شاخص مقدار شاخص

χ2 91/6 χ2 91/6 

Df 9 Df 4 

df

2 712/1 
df

2 12/7 

GFI 331/1 GFI 331/1 

AGFI 311/1 AGFI 346/1 

IFI 321/1 IFI 337/1 

TLI 313/1 TLI 369/1 

CFI 326/1 CFI 331/1 

NFI 311/1 NFI 311/1 

RMSEA 111/1 RMSEA 114/1 

 

 کاای  مجاذور  یسبت ویژه به برازیدگ  های شاخص ،شود دیده م  9 جدو  در که گویه همان

 ،331/1 برابار  (GFI) بارازش  ییکاوی   شااخص  (،1 از کمرار  )مالك 12/7 برابر آزادی  درجة به

 (IFI) ای مقایساه  برازیادگ   شااخص  ،331/1 برابر (AGFI) یافره تعدیل برازش ی ییکو شاخص

 (NFI) هنجارشده برازش شاخص ،331/1 برابر (CFI) افزایش  برازیدگ  شاخص ،346/1 برابر
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 یشاان  که است 114/1 برابر (RMSEA) مجذورات میایگین تقری  خطایریشة  و ،311/1 برابر

 مسایر  ضارای    هماة  ،همچناین  اسات.  برخاوردار  خوب  بسیار گ برازید از یهای  مد  دهد م 

 .است معنادار p<11/1 سطح در مد  در مرغیرها بین موجود
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 پیشنهاد و  جهینت

 یاادگیری  بر ی سازما فرهنگ بررس  مورد جامعة سطح در دهد م  یشان پژوهش های یافره

 گاری  میاایج   را رابطاه  ایان  دایاش  تساهیم  و دارد معنادار و مثبت، مسرقیم، تثثیر سازمای 

 .شدید ییدثت تحقیق های فرضیه . بنابراین،کند م 

 فرضیات آزمون .4 جدول

 یریگ جهینت ریتاث مقدار tآمارة  هیفرض فیتوص پژوهش ةیفرض

 دارد ریثثت 676/1 11/4 سازمای  یادگیری         سازمای  فرهنگ 7 ةفرضی

 دارد ریثثت 614/1 93/1 دایش میتسه               سازمای  فرهنگ 1ة یفرض

 دارد ریثثت 192/1 14/9 سازمای  یادگیری           دایش  میتسه 9 ةفرضی

 اردد ریثثت 111/1 22/1 یادگیری سازمای          دایش میتسه        سازمای  فرهنگ 4 ةفرضی

 

 تساهیم  باا  ساازمای   فرهنگ و 676/1 ضری  با سازمای  یادگیری و سازمای  فرهنگ بین

 قبلا   مطالعات یرایج با ها یافره این و دارد وجود معنادار و مثبترابطة  614/1 ضری  با دایش

 و همکااران  یقنبار   ؛1171 جاییساوی  ؛ 1176 کوژییل آره ؛7936 مقدس  و خرازیان اخوان)

 بشالیده ؛ 1111 عطار؛ 7933و همکاران  خنیفر؛ 1171 شرل  ؛1172همکاران  و عبدی ؛7932

 یااب  ارز» عناوان  باا  پژوهش  در (1173)همکارایش  و ینگااو سوست. هم (7931و همکاران 

 هنجااری  عوامال  دادیاد  یشان «یجریهی یها دایشگاه در  علم هیوت یانم دایش اشرراك عوامل

 فرهناگ  و دهاد  ما  بهراری   ایگیزة دایش اشرراك برای نانکارک به سازمای ( )فرهنگ سازمان

 بارای  فاردی  موایاع  موجاود،  ساازمای   موایاع  رغام  به و کند م  برجسره را ایگیزه این یهادی

 سیسارم  یاک  عنوان به گسررده طور به تواید م  سازمای  فرهنگ .است بار فاجعه دایش اشرراك

 آماوزش  بایاد  که است فرضیات از ای مجموعهوشود تعریف کارمندان بین مشررك های ارزش

 کناد  ما   مرماایز  دیگار  ساازمان  از را ساازمان  یاک  که است اساس  ویژگ  یک و شود داده

(Caliskan & Zhu 2020: 22). ساازمای   فرهنگ که است آن از حاک  قبل  مطالعات های یافره 

 یاادگیری  دایاش،  متسهی ا ها دیدگاه سنن، ها، یگرش اعرقادات،ا  رفرار بر آموزش  مؤسسات در

 فرهناگ  یاوع  باا  پیشرفت معیارهای وگذارد  م  مثبتتثثیر  مشارکر  محی  ایجاد و ،سازمای 
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 پاژوهش  های یافره با ها . این یافرهیابد م  تسهیل حام  رهبری یوآورایه، رویکردهای سازمای ،

 باه  را رکنانکا که باشد ای گویه به باید دایشگاه محی  گفت توان م  پ  هسرند. سو هم حاضر

 اعضاای  باین  را دایاش  تساهیم  توایاد  ما   اعرمااد  ایجاد چون. کند تشویق دیگر یک به اعرماد

 آزاد دایشاگاه در ارتباا  باا    ،بناابراین  کند. ایجاد پایدار رقابر  مزیت ودهد  گسررش سازمان

باه   ساازمای   جاوّ  شود م  پیشنهاد ،دایش اسرراتژیک  راهبردهای به رسیدن به منظور ،اسالم 

ن مادیران و مساووال   و باشاند  داشاره  اعرماد ح  دیگر یک به کارکنان که شود فراهم ای گویه

 باه  رسایدن  و دایاش  ایرقاا   و گیری بهره و کس و  ایجاد در کارکنان توایای  به باید دایشگاه

 شاغل  در خالقیات  ارتقاای  بارای  را خاود  یقش ها آن تا باشند داشره ایمان سازمای  یادگیری

 فراینادهای  بازساازی  و خطاها اصال  برای خالقایه های راه وجوی جست در و هندد افزایش

 یاادگیری  و دایاش  تساهیم  کاردن   یهادیناه  برای دایشگاه مدیران شود م  پیشنهاد .باشند کاری

 را احرماال   موایاع  کیفا   های پژوهش دادن ایجام به کمک با کارکنان بین سازمای  و گروه 

 ایساای    ییاروی  پارورش  یعنا   دایشگاه، خطیر و اصل  رسالت به وکنند  برطرف و شناسای 

 کنند. عمل ،مولّد و خلّاقو  توایمند
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 منابع
 و دایاش  تساهیم  بار  توایمندساازی  تاثثیر  ررس ب» (.7936)مقدس   فائزه ؛مریم ،خرازیان اخوان

 ،«دایاش  تساهیم  بار  مشاارکر   ساازمای   فرهنگ تثثیر تبیین برای چندسطح  مد  طراح 

 .119ا  111صص  (،7)71 ، سازمای فرهنگ تیریمد

 بررسا  » (.7936کاارآموز )  رضاوی  طااهره  ؛خاوارزم   مهدیه ؛طینت پاك اقبا  ؛یدا پور، پسندی

 ،«سایرجان  شهر اجرای  های دسرگاه کارکنان بین اعرمادسازی بر سازمای  فرهنگ ابعاد تثثیر

 .913ا  913صص  (،1)71 ، سازمای فرهنگ تیریمد

یاادگیری   بار  سازمای  تثثیر فرهنگ (. »7931اقدم؛ عل  محجوب ) بهرام اصغری ؛داوود ،پور حسین

 .11ا  11(، صص 71ا  77)4، دولر  مدیریت رسالت ،«دبیران و خالقیت سازمای 

 قصاد  و سازمای  یادگیری فرهنگ بین ةرابط بررس » (.7936بارای  ) قاسم ؛آذر ،فاطم  حسین 

 میاان  در ساازمای   شاهرویدی  رفرار و سازمای  تعهد میایج  یقش بر تثکید با دایش تسهیم

 ترجماه،  و زباان  مطالعات ،«ایران های دایشگاه در ایگلیس  زبان غیر و ایگلیس  زبان اساتید

 DOI: 10.22067/62142 .21ا  92صص  (،7)11

 یرییاادگ  بار  ساازمای   فرهنگ تثثیر» (.7939( بیدخر  اکبر عل  ی؛جمشید الله ؛فرامرز خفاجه،

 تیریماد  ارشاد  کارشناسا   ةیاما  انیا پا ،«دایاش  مادیریت  گاری  میایج  با معلمان سازمای 

 .سمنان دایشگاه آموزش ،

 فرهناگ  بار  تیما   اعرمااد  اثار » (.7933کیاارمش )  خواه اهلل ییک رضا کامل ؛ رو  عل ؛ خنیفر، حسین

 .46ا  11صص (، 7)72، سازمای  فرهنگ مدیریت، «ایرقا  دایش گری میایج  مشارکر : یقش

 (.7936) الاوای   مهادی  سید ؛یزدای  حمیدرضا ؛جعفری محمدباقر سید ؛محمد سید جو، رکن 

 ، ساازمای  فرهناگ  تیریمد ،«ها دایشگاه در دایش مدیریت موفق سازی پیاده موایع واکاوی»
 .464 ا 441صص  (،1)71

 سازمای  خرد بر آفرین و تح رهبریتثثیر » (.7931شوق  ) بهزاد؛ کار شعله شیما ؛احمد عطارییا،

 ،«تهاران(  شاهر  ماوردی: ة )مطالع اسالم  آزاد دایشگاه در سازمای  فرهنگ میایج  یقش با

 .114ا  631صص  (،9)76 ، سازمای فرهنگ تیریمد

 در دایاش  تیریماد  و ساازمای   فرهناگ  ةرابطا » (.7934) ایادایش  اهلل سایف ؛ رضا غالم فدای ،
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 (،1)7 ،شناسا   دایاش  مطالعاات  ،«تهاران  دایشاگاه  س شنا دایش و اطالعات علوم ةدایشکد

 .14ا  47صص 

 (.7931) یعقاوب   محسان ؛ زاده خاان  عرفاییاان  دحمیا  ؛یییشاابور  وحیدرضاا  ؛محمود ،قربای 

 قابلیات  و دایاش  تساهیم  باین  ةرابطا  در ساازمای  ی یاادگیر  قابلیت میایج  یقش بررس »

 .714ا  711صص  ،(94)3، عموم  مدیریتی ها پژوهش ،«سازمای ی یوآور

 دایاش  تسهیم کایوی  ةرابط تحلیل» (.7932)  افضل نیافش ؛ رحمای لیاسماع ؛روسیس ،یقنبر

 راهباردی  مادیریت  ،«همادان(  شاهر  1 ةیاحیا  مدارس پژوهش: ةیموی) سازمای  یادگیری با
 .11ا  41صص  (،4)1 ،سازمای  دایش

 یریادگیا  باا  دایاش  میتساه  ةطراب» (.7932)  افضل نیافش ؛ رحمای لیاسماع ؛روسیس ،یقنبر

صاص   (،1)2 ،هاا  مدیریت بر آموزش سازمان ،« شغل  دلبسرگ یگر  ایجیم یقش : سازمای

 .929ا  911

 عوامال  واکاوی و تحلیل» (.7931) میرمحمدتبار احمد سید؛ تیموری محمود ؛اکبر عل  مجدی،

 اتیا ادب دایشکدة  عاجرما علوم ،«موجود تحقیقات از فراتحلیل  سازمای ؛ یادگیری بر مؤثر
 .11ا  17صص  ،(7)71 ،مشهد  فردوس دایشگاه  ایسای علوم و

 فرهناگ  و آموزشا   هاای  ساازمان  در ساازمای   فرهناگ » (.7931لبادی ) زهرا؛ مهدی یصیری،

 (،9)9 ،توساعه  و مادیریت  علاوم  در کاربردی مطالعات ،«عال   آموزش در  پژوهش  علم 

 .2ا  7صص 

 .آگاه ،سوم ةهزار در سازمای  فرهنگ (.7931(ی زدی  یتقوا میمر ؛کیومرث ،یییازآذر
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