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 چکیده
ه رازی اپژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان و مدیران دانشگاز هدف 

. بود یهمبستگ -توصیفی پژوهش. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع استبوده کرمانشاه 

نفر )مرد و زن(  022شامل  دانشگاه رازی کرمانشاهجامعه آماری این پژوهش شامل همه کارمندان و مدیران 

صورت سرشماری کامل انجام شد. هگیری بنمونهو  داشتنددر این سازمان اشتغال  0858که در سال  ندبود

ندارد استاو  های یادگیری سازمانی واتکینز و مارزیکپرسشنامه ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش

رای ب صورت روایی محتوایی صورت گرفته است.روایی ابزار پژوهش به .استبوده تعهد سازمانی آلن و مایر 

 ینامهکه این مقدار برای پرسش است برآورد شدهآلفای کرونباخ  روشآزمون پایایی هر دو پرسشنامه نیز به 

حاصل از  وتحلیلتجزیهآمده است. دستبه 50/2تعهد سازمانی  یبرای پرسشنامه و 35/2 ییادگیری سازمان

ه شده ن استفادضریب همبستگی پیرسو آمار استنباطیاز روش  spssآماری  افزارنرماین پژوهش با استفاده از 

بین . ی وجود داشتدارمعنینتایج حاصل نشان داد که بین تعهد سازمانی و یادگیری سازمانی رابطه  .است

ی وجود دارد همچنین بین بعد دارمعنیگیری سازمانی رابطه دد سازمانی با یاهابعاد عاطفی و مستمر تع

ولی بین دیگر ابعاد  .شتی وجود ندادارمعنیهای فردی یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مهارت

شود هاد میپیشنپژوهش های وجود داشت. با توجه به یافته دارمعنییادگیری سازمانی و تعهد سازمانی رابطه 

افزایش تعهد سازمانی کارکنان تدوین و  جهت یادگیری سازمانیهای شیوه هایی در زمینه بهبودبرنامهکه 

 طراحی شود.

 ، یادگیری سازمانیمدیران، انشگاه رازید، تعهد سازمانیکلیدی:  هایواژه
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 مقدمه

، (0858، معروف است )الیاس پوریان و همکاران هاسازماندر عصر حاضر که به عصر  

، هااجازه نخواهد داد در مقابل فشارهای ناشی از مهارت هاسازمانمحیط متغیر امروز به 

، امروز واقع در جهان رقابتیبه صورت سنتی اداره شوند.به، های رقیبها و تکنولوژیتوانایی

سازمانی شانس بقا دارد که بتواند خود را پیوسته با تغییرات محیط پیرامون وفق دهد. تغییرات 

منظور سازگاری با محیط به دنبال بهترین را وادار ساخته تا پیوسته به هاسازمانمحیطی 

و  حانی نژادسب) خواهند یافت ها باشند و بدین ترتیب به مزیت رقابتی دستراهکارها و رویه

تنها در نه هاسازمان، سازیدر سناریوی کنونی جهانی، درواقع؛ .(0839، شهائیهمکاران 

تی و ساختاری و تکنولوژیکی باید رقاب، بلکه در تغییرات رفتاری، های خودتصویر و ارزش

ازمانی ه و نیاز به سهای نوآورانهای جدید و استراتژیپویا باشند. این شرایط نیاز به نگرش

(. 0209، و همکاران 1ها خود تجدیدنظر کند )هاسمنظور عملکرد بهتر در روشدارد که به

عنوان یک واکنش سریع به این تغییرات محیطی ظهور برای اولین بار یادگیری سازمانی به

 هایی موفق هستند که همهدر عصر حاضر سازمان (.0208، 3برگمن؛ 0200، 2کرد )سانتوس

های انسانی خود بکوشند. یادگیری سازمانی یک بردن توانایی سرمایه مدیران آن برای باال

ار انجامد و دربرگیرنده رفتفرایند و مجموعه اقداماتی است که به یادگیری کارکنان می

 هایی همهگردد. در چنین سازمانسازمانی مشخص است که در سازمان یادگیرنده اعمال می

، اندشود و افراد پیوسته برای کاربرد آنچه یاد گرفتهبرای اعضا فراهم میشرایط یادگیری 

های امروزه باید توانایی تطابق با دگرگونی هاسازمان(. 0838، گمارند )خلیلیهمت می

تر شدن مداوم را برای نیل به موفقیت داشته باشند گسترش روزافزون علوم و فنون و پیچیده

عدم  ،های نو و گوناگونشدن اندیشهمطرحو  جامعهی اقتصاد فرهنگی و، شرایط اجتماعی

انی کند که سازمهای زیاد دنیا ایجاب میعدم قطعیت و تغییرات و چالش، اطمینان محیطی

های الزم روزرسانی خود ایجاد گردیده و خود را به فنون و استراتژیباقدرت یادگیرنده و به
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محیطی  هایمحرکموقع به ود را منطبق ساخته و بهو بتوانند با تحوالت سریع خ کنندمجهز 

پاسخ داده و با کسب دانش و آگاهی گسترده و به شکل پویا و زنده در حوزه بهسازی و 

عنوان هایی خود بهتوسعه سازمان به حیات خود ادامه دهند. امروزه اداره چنین سازمان

 نی که در اثر تحوالت وگردد. ازجمله مفاهیم نویترین چالش مدیریت مطرح میبزرگ

، الوانی) یادگیری سازمانی است یادگیرنده و هایسازمان، های فوق مطرح گردیدهدگرگونی

0832.) 

داند که شامل ( یادگیری سازمانی را فرآیندی پویا می0850نصر اصفهانی و همکاران )

 کندر میگیرند که سازمان را قادها و رفتارهای جدید در نظر میمهارت، تولید دانش

( اثربخشی یادگیری 0201) 1سرعت با تغییرات پیرامونی خودسازگاری یابد. تام و گریبه

 گذاری دانش برایبه اشتراک، کارکنان و افراد سازمان تکتکسازمانی را به عملکرد 

 و کرتیادگیری در محیط کار و حمایت سازمان از محیط کار یادگیری بستگی دارد. 

 که بودند کردند. آنان معتقد ابداع را سازمانی یادگیری عبارت بار یناول 0518 در 0 مارچ

 با سازمان اهداف برای تطابق خود خارجی محیط در تغییرات به پاسخ در هاسازمان تالش

 بیشتر اثربخشی به رسیدن را برای سازمان که هاییرویه یافتن برای کنکاش به جدید شرایط

 (0833، نقل از عالمه و مقدمی 0221، 8یتزر)اسپر شودمی منجر، کندمی یاری

مـانی سازدرون، درون بخشی، گروهی، سطوح متفاوت یادگیری شامل یادگیری فردی

یری در ترین و باالترین سطح یادگو سازمانی هستند. بدین ترتیب یادگیری سازمانی کالن

از سازمان نی، نیرود. بر اساس مفهوم یادگیری سازمانظریه مدیریت و سازمان به شمار می

اشد. دیدگاه بلندمدتی داشته ب، کنددارد که نسبت به خود و محیطی که در آن فعالیت می

ر کاال یا خدمات ای از بازاانداز و افق بسیار گستردهبنابراین سازمان بایستی بتواند باید چشم

ن است مکانداز کار آسانی نیسـت و مبینـی افق آینده و طراحی چشمداشته باشد. پیـش

 بینی با مشکالت بسیاری روبرو شوندبرای پیش، اندمدیرانی که به این کار نپرداخته

                                                           
1. Tam and Gray 
2. Kurt & march 
3. Asprytzr 



 

131 

 

 95 ، تابستان8شماره ، سال دوم فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

رسد که مدیران درواقع به نظر می (.0839، عالقه بند یترجمه، 0573، 0)آرگیریس و شون

برخوردار  بینیپیشارشد از آمادگی و تجهیزات کافی برای تفکر در مورد آینده غیرقابل

آمده تدسهای بهاند که رفتارهای خود را بر اساس موفقیتعادت کرده هاآناکه نیستند. چر

یا طرز تفکر و رفتاری که در عمل برایشان مثبت بوده انجام دهند. این شیوه تفکر و مدیریت 

به ترتیبی که اعضای سازمان و مدیران عالی ، شودموجب ایجاد جمود فکری در سازمان می

آرگیریس کنند )ها نگاه میپردازند یا اینکه بادید منفـی به چالشنمی هاآن به بررسی چالش

 (.0573، 0و شون

به شغلشان  هاآنمیزان تعهد ، در رفتار شغلی کارکنان تأثیرگذارولی ، یکی از عوامل پنهان

بر  هاسازمانمدیریت منابع انسانی در (. 0850، و سازمان است )ملکی آوارسین و همکاران

به سازمان در برابر عملکرد کارکنان است.  هد کارکنان تأکید دارد و این در پاسخافزایش تع

انگیزه ، افکار خود را بیان کنند در یک سازمان کارکنان این اجازه را ندارند که کههنگامی

، کنند )چیابورایبه کار م احساس بیگانگی بیشتری نسبت، و تعهد افراد کمتر شده و درنتیجه

 متعهدتر و مؤثرتر از، کارکنان با سطح باالیی از رفاه، نیبر ا عالوه؛ (0208 ،3دیاز و واس

بیشتری دارند  وریکنند و بهرهکمتر احساس بیگانگی می، کارکنان با سطح پایین رفاه هستند

(. تعهد سازمانی یک نگرش و یک 0200، دلگشایی و کوچک یزدی، طبیبی، افضل، )برزگر

هنده تمایل نیاز و الزام جهت ادامه فعالیت در یک سازمان است. دحالت روانی است که نشان

اخیر تعهد کارکنان نیروی موفقیت یک سازمان به  هایسالکولورسون معتقد است که در 

(. توجه به تعهد نیروی انسانی چه در بخش دولتی و چه در بخش 0852، رود )هومنشمار می

اد در داشتن افراز منابع انسانی صرفاً نگهخصوصی اهمیت زیادی دارد. شناخت و نگهداری 

با سازمان و ایجاد همبستگی متقابل فرد و سازمان است.  هاآنسازمان نیست بلکه جوش دادن 

اجبار است و در این  هاآنمانند ولی عامل ماندن ها در سازمان میبسا افرادی که سالچه

ی بر اگر فرصت پیدا کنند بار سنگیندارند بلکه تنها باری از دوش سازمان برنمیصورت نه
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پس برای افزایش تعهد کارکنان الزم است به برطرف ساختن ؛ گذارنددوش سازمان می

 (0850، نیازهای آنان در محیط کار توجه کنیم. )ملکی آوارسین و همکاران

اه کارکنان دانشگیادگیری سازمانی در  رسدینظر مه شده با توجه به مطالب مطرحب

است و لذا این پژوهش  رومشکالت فراوانی روبه جامعه بادر  تأثیرگذارنهاد یکی از  نعنوابه

ی یادگیری هادر دانشگاه ارتباط بین مؤلفه تعهد سازمانیهای در نظر دارد تا با بررسی مؤلفه

 سازمانی و تعهد سازمانی را بررسی کند

 تکامل تا کرد ارائه باره رایادگیری دو اصطالح 0570در سال  0بیتسون .یادگیری سازمانی

 فراموش و بیاموزند که بگیرند یاد بتوانند که کند بیان هاسازمان را برای مشابهی ظرفیت

، نیست رویدادها و اطالعات سطحی انباشت به عادت شامل صرفاً یادگیری گونهیناکنند: 

 گرفته نادیده تریشپ که مفاهیمی و الگوها کردن پیدا و هایتموقع بنای توان تجدید بلکه

ی دهه اواخر تا موضوع این، سازمانی یادگیری بحث قدمت رغمیعلشود. می نیز شامل را

از  تعدادی که بود بعدازآن اما؛ نکرد جلب خود به را چندانی توجه میالدی 0572

 این بیستم قرن نود یدهه کردند. در آغاز مبحث این در را خود فعالیت پردازانیهنظر

 آن یادگیری چگونگی نیز و سازمان فعالیت چگونگی به یافت. توجه دوباره یمبحث تولد

از  قبل تا کهیدرحال؛ است گرفته قرار موردتوجه بسیار اخیر هایسال در که عنوانی است

 نبود موردتوجه و معروف چندان عنوان سنگه این پیتر معروف کتاب نگارش

 (.0831، میرکمالی ؛0228، 0فریج و اوبری ،)کونتوجیروگ

زم ال، که افراد پیش از آنکه به شغلی گمارده شوند شودیاغلب در هر محیط فرض م

 آموزشی شرکت جویند. یهادر دوره، است آموزش ببینند و یا در حین انجام وظائف شغلی

ذیرند. در آغوش باز بپ ااست که تمامی کارکنان باید آن را ب العمرمادامیادگیری یک فرایند 

 ،صورت جمعی در بهبود و موفقیت سازمانبرای مشارکت افراد و یا کارکنان به، هاسازمان

یوز  وایی شه، تمایل زیادی به مفهوم سازمان یادگیرنده به وجود آمده است )سبحانی نژاد

 (.0839، باشی
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ی یا مجاز هایسازمان)ازجمله  وکارکسب یهاطهیفناوری و گسترش ح، با توسعه دانش

ر از چالش و به محیطی رقابتی و پ افتهیگسترشاقتصادی  یهاشبکه( بنگاه تحت هایسازمان

تبدیل گردیده است. در چنین محیطی طبیعی است که امتیازهای رقابتی در جریان یادگیری 

 یهارفتارها و حرکت یجابه هاسازمانو آموزش در سطح کارکنان و سازمان مطرح شود. 

 شوندیی متبدیل به سازمان، آموزش نیز بوده رندهیربرگد، سنتی خود که در بهترین شکل آن

یاز عنوان یک امتکه همواره در پی یادگیری هستند و کوشش خود را در جهت یادگیری به

رعت خود را با سو به گرفته ادی ترعیسرباید  هاسازمان. در دنیای امروز برندیرقابتی به کار م

ت. در دوام و بقا نخواهند یاف یسادگبه، این صورتتغییرات محیطی انطباق دهند که در غیر 

 یهاغیر یادگیرنده( و گونه هایسازمانمسلط اما در حال افول )از قبیل  یهاگونه، یاهر دوره

اما ؛ کنندییادگیرنده( در کنار هم زندگی م هایسازمان)مانند  ریپذانعطافنوظهور و 

یادگیرنده بقا خواهند داشت.  هایازمانستنها ، آتی هایسالکه در  شودیم ینیبشیپ

ه قادر به برای اینک، از بین خواهند رفت زودیبهکه سازمان یادگیرنده نباشند  ییهاشرکت

 انطباق با محیط متغیر پیرامون خود نیستند.

الزم به ذکر است که یادگیری سازمانی ارتباط نزدیکی با خالقیت سازمانی دارد. در 

 صورتنیبدنتیجه آن ، و همکارانش ارائه شد 1توسط کاالنتون 0220که در سال  یامقاله

بود که سطح باالتری از یادگیری باعث ایجاد درجه بیشتری از خالقیت در مدیران و 

ویراورادنا و  0221. همچنین در مقاله سال شودیآمریکایی م 2و توسعهپژوهش  یهابنگاه

 شودیباعث نوآوری سازمانی بیشتری محاصل شد که یادگیری بیشتر  جهینت، همکارانش

 یادگیری مفهوم ایجاد در مختلفی نظری مفاهیم سنگه پیتر از قبل (.0555، 3)ویسبرگ

 این گرفتن شکل به که نظری را جریان ( چهار0533) 1لس و آلتمن .بودند مؤثر سازمانی

 ند .کرد شناسایی را کردند کمک مفهوم

                                                           
1. Kalantvn 
2. research & development (R&D) 
3. Vysbrg 
4. Altman & los 
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 یدرباره نظری متن یک در یادگیرنده را ناصطالح سازما (0222شون ) و آرگیریس

 یاحلقه یادگیری دو و یاحلقه تک یادگیری مفاهیم بین که بردند کار به سیستمی بازخورد

 شده آغاز بیستم میالدی قرن نود یدهه آغاز با آن اصلی زندگی یبود. دوره قائل تمایز

 برای بزرگ هایکردز ا یکی پیترسنج از فرمان پنجمین کتاب چون هاییکتاب و است

 سازمانی یادگیری یدر زمینه . البتهرودیم شمار به مدیریتی علوم در مبحث این شکوفایی

 انگلیسی متون یدر ترجمه غالباً و است نگرفته صورت ما کشور در زیادی اتهایپژوهش

 در نیز و کشور یهادر دانشگاه کارهایی اخیر هایسال در ندرتبهاند. شده خالصه

 هاییفسنگه تعر پیتر اعتقاد رسد. بهنمی نظر به کافی که است گرفته شکل هاازمانس

؛ شناختی ـشود: الفمی بندیطبقه عمده گروه دو در سازمانی یادگیری گوناگون

 است. هرچند مطرح جدید و بینش فهم، دانش کسب، شناختی تعریف گروه رفتاری. درـب

، است داده قرار موردبحث را موضوع یادگیری خاصی ییهزاو از گروه این در تعریفی هر

 است. شناختی تغییر بر هاآن همگی تمرکز حالینباا

 در تغییرات به پاسخ در اعضای بنیاد نخبگان در این پژوهش یادگیری سازمانی به تالش

 معنی شده است و همچنین جدید شرایط با سازمان اهداف برای تطابق خود خارجی محیط

کند  یاری بیشتر اثربخشی به رسیدن را برای سازمان که هاییرویه یافتن برای کنکاش به

 توجه شده است.

 مدل یادگیری سازمانی پیتر سنگه .1شکل 

سازمان 
دهیادگیرن

قابلیت های
شخصی

مدل های 
ذهنی

آرمان 
مشترک

یادگیری 
جمعی

نگرش 
یکسیستمات
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 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 ،قابلیت یادگیری را از طریق پنج فاکتور تعهد مدیریت (0839در این راستا داورزنی )

 انشمدیریت د -فردی هایکار تیمی و قابلیت، تفکر سیستمی، های ذهنی مشترکمدل

یری از سایر تعهد مدیریت بر قابلیت یادگ یر. از بین این فاکتورها میزان تأثکندیم یریگاندازه

 ارد.مدیریت دانش بیشترین اهمیت را د، با اندکی تفاوت ازآنپسفاکتورها بیشتر است و 

 ییرگشکل موانع ینترمهمکند که موارد ذیل ازجمله می بینییشپ( 0832شفاعی نیز )

یادگیری سازمانی در ایران هستند: باورهای نادرست مدیران و کارکنان در مورد قدرت 

 نگریزئجتفکر -سازمان  یررقابتیغمحیط انحصاری و  -تمایل مدیران به حفظ قدرت -مدیر

 و خرد بینی.

ودن دارا ب، های برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگرکی از شاخصی. تعهد سازمانی

 منبع هر سازمانی است. وجود چنین ترینمهمزیرا نیروی انسانی ، یروی انسانی متعهد هستن

سازمان را در اجتماع مهم جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه آن فراهم ، نیروی متعهدی

تنها خود در جهت نیل به اهداف سازمان کند و برعکس نیروی انسانی با تعهد اندک نهمی

ر تفاوتی نسبت به مسائل و مشکالت سازمان دبلکه در ایجاد فرهنگ بی، ندکحرکت نمی

تدابیر  هانسازمااست  یبا عنایت به این مسئله ضرور. تواند مؤثر باشدمیان سایر همکاران می

واند تعهد تکارگیرند و عواملی را که میمنظور حفظ و افزایش تعهد اعضایشان بهالزم را به

 .به حداقل ممکن رسانده و از میان بردارندآنان را کاهش دهد 

کند: می ارائه مفهوم این درباره کلی دیدگاه دو سازمانی تعهد مورد در موجود منابع

 تعهد دیدگاه این اساس . برداندیم عاطفی نگرشی یا امری را سازمانی تعهد دیدگاه یک

 باآنکهآن.  با هویت تعیین و سازمان به قوی عالقه و یبستگدل از است عبارت سازمانی

 اعتقاد و ـ پذیرش 0گرفت:  نظر در آن برای توانیم عامل سه کمدست مفهومی ازنظر

 سازمان اهداف تحقق برای زیاد تالش به تمایلـ  0 سازمان یهاارزش و اهداف به قوی

 (.0222، 0یدر سازمان. )مؤد عضویت و ماندن باقی به شدید تمایل ـ 8 

                                                           
1. Mowday 
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موضوع « تعهد سازمانی»مفهوم  0552دهد در طول دهۀ نی نشان میادبیات تعهد سازما

بسیاری از پژوهشگران بود. در این دوره به ایجاد و توسعه نظریه در این زمینه  موردتوجه

 .(0220، 0هرسکوویچ و توپولنیتسکی، شد )میرداده می یامالحظهقابلاهمیت 

 که تعهد تعهد کند. اینمی تلقی رفتاری امری را سازمانی تعهد، دیدگاه دومین

 دیدگاه این است. در استوار 0هومنز و بکر نظری کارهای مبنای بر شودمی حسابگرانه نامیده

 به اندکرده سازمان در که هایگذارییهسرماو  دارند که منافعی و مزایا دلیل به افراد

، 8اتیو و زایاک)م دهندیم ادامه سازمان در خود عضویت به و شوندیم بستهدل سازمان

حوزه علوم رفتاری ارائه شده  نظرانصاحب(. گرچه تعاریف متعددی از تعهد توسط 0552

در زمینه تعریف تعهد سازمانی وجود ندارد و در تمامی تعاریف تعهد  نظراختالفاست ولی 

سازمان و تمایل به تالش شدید و خواست  یهاارزشسازمانی سه عامل اعتقاد به اهداف و 

نقش مهمی در ، ادامه عضویت در سازمان وجود دارد. برداشت و استنباط درست عمیق

از  هانآکارکنانی که معتقدند سازمان  . مثالًکندیتعهد کارکنان سازمان ایفا م یریگشکل

 ییهاکه به سازمان تعهد عاطفی داشته باشند. آن کنندیتمایل پیدا م، کندیآنان حمایت م

 شانهیاند و در صورت ترک آن سرمااساسی برای سازمان کرده ذاریگیهسرما بینندیکه م

که از  کنندیکه فکر م ییها. آنکنندینسبت به سازمان تعهد مستمر پیدا م افتدیمبه خطر 

د سازمانی تعه یبعدسه. مدل گیرندیتعهد تکلیفی را پی م، آنان وفاداری مورد انتظار است

د تعه، سه بعد برای تعهد سازمانی تحت عنوان تعهد عاطفی( 0550، آلن و مایر )آلن و میر

 :اندو تعهد هنجاری قائل شده مستمر

 هایارزش و اهداف کامل طوربه فرد که آیدمی وجود به تعهد عاطفی: تعهد عاطفی زمانی

 شیوه ترینعمومیشود. می درگیر سازمان در طور احساسیبه برگیرد. در را سازمانی

 وابستگی عنوانتعهد به که است ایشیوه، مربوطه ادبیات در سازمانی تعهد با برخورد

 متعهد که شدیداً فردی اساس این بر شود.می گرفته نظر در، سازمان به روانی و عاطفی

                                                           
1. Meyer, Herscovitch &  Topolnysky 
2. Becker & Hvmnz 
3. Mathieu & Zajac 
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 شودمی در آن درگیر و مشارکت سازمان در، کندمی هویت تعیین سازمان با را خود، است

 .(0835، والیی و باقریبرد )تلذت می سازمان در عضویت از و

 تعریف آن انجام به تمایل و مداوم هایتفعالی جموعهمعنوان به را تعهد 1تعهد مداوم: بیکر

 آن ترک با که است هاییسرمایه و هاشدن اندوخته ذخیره خاطر به تمایل این د.کنمی

 کار به ازمانس به تعهد بیان برای تعریف وقتی رود اینمی بین از هااندوخته این، فعالیت

از  نقل  0221، )بیکر کند اشاره در سازمان عضویت به فقط مداوم هایفعالیت که رودیم

 (.0835، توالیی و باقری

 مسئولیت و تکلیف، وظیفه را کار به دادن ادامه فرد، از تعهد بعد این درهنجاری:  تعهد

 بیشتر احتمالبه وددارندخ سازمان به تعهد بیشتری هنجاری ازنظر که افرادی داند.می خود

 کنند.بیشتری می تالش آن به خدمت برای و فداکاری خود سازمان برای

در سازمان  کندیوابسته بیانگر نیرویی است که فرد را ملزم م ریمتغعنوان یک تعهد سازمانی به

 یعنی تعهد سازمانی با یک سری؛ جهت تحقق اهداف سازمان کار کند خاطرتعلقبماند و با 

، دمانیفتارهای مولد همراه است. فردی که تعهد سازمانی باالیی دارد در سازمان باقی مر

و برای رسیدن به آن اهداف از خود تالش زیاد و حتی ایثار و  ردیپذیاهداف آن را م

تجربی بسیاری را  هایپژوهشتعهد سازمانی  یامؤلفه. مدل سه دهدیفداکاری نشان م

نقل   0221)بیکر،  شودیلفه تشکیل مؤدل تعهد سازمانی از سه مموجب شده است طبق این م

 (.0835از توالیی و باقری، 

 پردازیم:یم هاآنی انجام شده است که به چند نمونه از پژوهشدر راستای این موضوع 

 ربخشیاثخود با عنوان بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با پژوهش ( در 0832) حیدری فرد

 گانههسوسطه شهر کرمانشاه به این نتیجه رسید که بین هریک از اجزاء مدیران مدارس مت

 لیطورکبهی وجود دارد. دارمعنیهنجاری با اثربخش مدیران رابطه ، مستمر، تعهد عاطفی

ن تعهد همچنین بی بیشتر است. هاآن اثربخشیهرچه میزان تعهد سازمانی مدیران باال باشد 

 یاقرب ی وتوالی. ی مشاهده نشده استدارمعنیمرد تفاوت  مدیران زن و اثربخشی سازمانی و

                                                           
1. Baker 



 137   ... یبر تعهد سازمان یسازمان یادگیری یرتأث یبررس

به این  وپرداخته  هاسازمانبررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد  پژوهشی به ( در0850)

تگی و وابس، تعلق، نتیجه دست یافته است که تعهد سازمانی کارکنان احساس رضایت

 ،کاهش خروج کارکنان از سازمان، ترمطلوبعملکرد شغلی ، به سازمان هاآن یبستگدل

و کمک به همکاران و کاهش استرس  یدوستنوع، عدم غیبت از کار، رفتار اجتماعی فعال

 سازمان را به همراه دارد. وریبهرههای مالی و افزایش اثربخشی و شغلی و همچنین موفقیت

ی با عنوان پژوهش( در 0831، نقل از اسالمبولچی 0220) 0الکمن و پیس، الناسا، سابان

 به مطالعه کارکردی بین« های اساسی جهت ایجاد محصول جدیدیادگیری سازمانی: مؤلفه»

 ژوهشپاند. نویسندگان در این یادگیری سازمانی و فرآیند ایجاد محصول جدید پرداخته

سه مؤلفه یادگیری  یرندهدربرگند که ادگیری محصول جدید را طراحی کردهمدل یا

نش و فناوری سازمانی است. در مؤلفه یادگیری سازمانی به سطوح توسعه دا، سازمانی

 ،کنند. در توسعه دانش بر فراگیری اطالعاتای اشاره میدو حلقه، اییک حلقه، یادگیری

نشر آن و تفسیر و درک مشترک افراد از اطالعات توجه دارند و در مورد رفتار سازمانی که 

مات کارکنان دارد به دو نوع سنجش عملکرد در پایان ی نیز بر اعمال و تصمیدارمعنیتأثیر 

بتوانند  هکیناها قبل از گیرند که شرکتنتیجه می هاآنکنند. و در حین فرآیند اشاره می

وضعیت فعلی یادگیری سازمانی را ، محصول جدیدی را ایجاد کنند الزم است مدیریت

 اینماکوالدا ،ویسنت بود بخشد.تحلیل کند و در صورت لزوم سبک یادگیری سازمانی را به

نی عملکرد سازما بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و»پژوهشی با عنوان  (0227) 2کارلوس و

 ام دادآلن انج در کشور اسپانیا با استفاده از مدل سه بعدی می یر و «خدماتی هایسازماندر 

وجود  یاردمعنی و مثبت یاعملکرد سازمانی رابطه گرفت که بین تعهد سازمانی و یجهنت

 رضایت بررسی رابطه تعهد سازمانی و» با عنوان( پژوهشی 0227) 3فالکنبرگ واسچینز دارد.

ت نتایج بیانگر وجود ارتباط منفی بین رضای انجام دادند. «جابجای کارکنان شغلی غیبت و

بین ه ک دهدیمهمچنین این نتایج نشان  جابجایی کارکنان است. تعهد سازمانی با شغلی و

 مثبتی وجود دارد. و دارمعنیرابطه ، جابجایی کارکنان تعهد تکلیفی و
                                                           

1. Saban, Lanasa, Lackman & Peace 
2. Vicente, Aynmakvlada & Carlos 
3. Falknbrg & Vaschynz 
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 یک یهاواژه ترینمهمبا این اوصاف تعهد سازمانی همانند یادگیری سازمانی ازجمله 

با  .ندتاز این قاعده نیس مستثناعنوان یک سازمان ها نیز بهدانشگاه .دیآیسازمان به حساب م

گیرد و های دانشگاه توسط کارکنان انجام میای از فعالیتش عمدهتوجه به اینکه انجام بخ

ارتباطی که دانشگاه با جامعه دارد و گستردگی وظایف دانشگاه انجام پژوهشی که  واسطهبه

بتوان ارتباط بین دو متغیر یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی را در نظام دانشگاهی و آموزش 

ازمانی بین یادگیری س یمنظور درک رابطهالعۀ حاضر بهمطعالی بررسی کند ضروری است. 

و در پی  طراحی شده است 0858-51در سال تحصیلی  دانشگاه رازیو تعهد سازمانی در 

 :استپاسخگویی به سؤاالت زیر 

 ی وجود دارد؟دارمعنی یو یادگیری سازمانی رابطه آیا بین تعهد سازمانی

 ی وجود دارد؟دارمعنی یهد سازمانی رابطهآیا بین یادگیری سازمانی و ابعاد تع

 ی وجود دارد؟دارمعنی یآیا بین تعهد سازمانی و ابعاد یادگیری سازمانی رابطه

 روش پژوهش

از دید هدف ، همبستگی -های توصیفیپژوهش حاضر به لحاظ موضوع از نوع پژوهش

بر اساس صورت همبستگی انجام خواهد گرفت و کاربردی بوده و به لحاظ روش به

 پژوهش از نوع بررسی مقطعی خواهد بود.، هاداده آوریجمع

شامل  دانشگاه رازی کرمانشاهجامعه آماری این پژوهش شامل همه کارمندان و مدیران 

گیری نیز نمونه و؛ در این سازمان اشتغال دارند 0858که در سال  ندنفر )مرد و زن( بود 022

زار گردآوری اطالعات در این پژوهش صورت سرشماری کامل انجام شد. اببه

یادگیری  یریگاندازهبرای «: 1واتکینز و مارزیک»های استاندارد یادگیری سازمانی پرسشنامه

است و برای سنجش ابعاد یادگیری سازمانی که شامل سه  سؤال 18سازمانی که مشتمل بر 

 وهی یادگیری سازمانی در سطح گر-0یادگیری سازمانی در سطح فردی -0سطح 

 گرفت. قرار مورداستفاده یادگیری سازمانی در سطح سازمانی - 8

                                                           
1. Watkins & Marzyk 
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مشتمل  تعهد سازمانی که یریگاندازهبرای «: آلن و مایر»( پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی 0

  یتعهد عاطف -0ابعاد تعهد سازمانی که شامل سه بعد  است و برای سنجش سؤال 07بر 

. روایی ابزار پژوهش قرار گرفت مورداستفاده، ستتعهد هنجاری ا -8تعهد مستمر -0

تأیید قرار  مورد متخصصان ازنظربا استفاده  صورت روایی محتوایی صورت گرفته است.به

ه متخصصان مربوطه استفاده شد ازنظرگرفته است. برای سنجش روایی هر دو پرسشنامه 

اقدام به محاسبه آلفای  spss رافزانرمبرای آزمون پایایی هر دو پرسشنامه نیز به کمک ، است

برای  و 35/2 ییادگیری سازمان یکه این مقدار برای پرسشنامه کرونباخ شده است

حاصل از این پژوهش با  وتحلیلتجزیهآمده است. دستبه 50/2تعهد سازمانی  یپرسشنامه

فاده ستن اضریب همبستگی پیرسو آمار استنباطیاز روش  spssآماری  افزارنرماستفاده از 

 .شده است

 هاافتهی

 ی وجود دارد؟دارمعنی یو یادگیری سازمانی رابطه آیا بین تعهد سازمانی -0سؤال 

داری از آزمون معنی، بین تعهد سازمانی و یادگیری سازمانی برای بررسی همبستگی

آن  آمده بیانگر این است مقداردستپیرسون استفاده شده است. نتایج به rضریب همبستگی 

(078/2 r = )و سطح معنی است( 221/2داری محاسبه شده Sig =( کمتر از آلفای )29/2= )

ن وجود دارد. ای یدارمعنی. لذا بین تعهد سازمانی و یادگیری سازمانی رابطه است پژوهش

 امر در جدول نشان داده شده است.

 یسازمان یریادگی و یسازمان تعهد نیب رابطه .1جدول 
 تعهد سازمانی 

 یدارمعنیسطح  همبستگی تعداد

 20/2 078/2 022 یادگیری سازمانی

نتایج همبستگی بین نمره تعهد سازمانی با یادگیری سازمانی نشان داده شده  0در جدول 

آمده ضریب همبستگی بین تعهد سازمانی با یادگیری سازمانی دستاست. بر اساس نتایج به
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(. ضرایب p<20/2) است دارمعنی 20/2فای مثبت بوده و در سطح آل 078/2برابر با 

 .استدهنده وجود ارتباط مستقیم بین این متغیرها آمده نشاندستهمبستگی به

 ی وجود دارد؟دارمعنی یآیا بین یادگیری سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی رابطه -0سؤال 

ری ضریب دااز آزمون معنی، برای بررسی یادگیری سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی

اد آمده بیانگر این است که بین ابعدستپیرسون استفاده شده است. نتایج به rهمبستگی 

ین ی وجود دارد همچنین بدارمعنیگیری سازمانی رابطه دعاطفی و مستمر تعد سازمانی با یا

 ی وجود ندارد.دارمعنیبعد هنجاری تعهد سازمانی و یادگیری سازمانی رابطه 

 یسازمان تعهد ابعاد و یسازمان یریادگی نیب رابطه .2جدول 

 ابعاد تعهد سازمانی
 یادگیری سازمانی

 یدارمعنیسطح  همبستگی تعداد

 215/2 057/2 022 عاطفی

 220/2 121/2 022 مستمر

 990/2 212/2 022 هنجاری

ده تعهد سازمانی با یادگیری سازمانی نشان دا یهامؤلفهنتایج همبستگی بین  0در جدول 

ادگیری با ی ابعاد تعهد عاطفی و تعهد مستمر آمده بیندستده است. بر اساس نتایج بهش

( ولی بین بعد هنجاری با یادگیری سازمانی رابطه p<20/2) هستند دارمعنی سازمانی مثبت و

 ی ندارد.دارمعنیمثبت و 

 ؟وجود دارد یدارمعنی یآیا بین تعهد سازمانی و ابعاد یادگیری سازمانی رابطه -8سؤال 

داری ضریب از آزمون معنی، برای بررسی تعهد سازمانی و ابعاد یادگیری سازمانی

اد آمده بیانگر این است که بین ابعدستپیرسون استفاده شده است. نتایج به rهمبستگی 

گیری دیادگیری تیمی و تفکر سیستمی و مستمر یا، مشترک اندازچشم، ذهنی یهامدل

 های فردیی وجود دارد همچنین بین بعد مهارتدارمعنیازمانی رابطه سازمانی با تعهد س

 ی وجود ندارد.دارمعنییادگیری سازمانی و تعهد سازمانی رابطه 
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 یسازمان یریادگی ابعاد و یسازمان تعهد نیب رابطه .3جدول 

 ابعاد یادگیری سازمانی
 تعهد سازمانی

 یدارمعنیسطح  همبستگی تعداد

 055/2 082/2 022 ردیهای فمهارت

 20/2 183/2 022 ذهنی یهامدل

 20/2 910/2 022 مشترک اندازچشم

 20/2 102/2 022 یادگیری تیمی

 20/2 923/2 022 تفکر سیستمی

ه یادگیری سازمانی با تعهد سازمانی نشان داده شد نتایج همبستگی بین ابعاد 8در جدول 

یری یادگ، مشترک اندازچشم، های ذهنیعاد مدلاب آمده بیندستاست. بر اساس نتایج به

( ولی p<20/2ی وجود دارد )دارمعنیتفکر سیستمی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و ، تیمی

 ی وجود ندارد.دارمعنیهای فردی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و بین بعد مهارت

 گیرینتیجهبحث و 

ن تعهد سازمانی بیتوان چنین استنباط کرد که میآمده دستدر این پژوهش با توجه به نتایج به

پیرسون استفاده شده است.  rداری ضریب همبستگی از آزمون معنی، و یادگیری سازمانی

داری محاسبه و سطح معنی است( = r 078/2آمده بیانگر این است مقدار آن )دستنتایج به

ا بین تعهد سازمانی و . لذاست پژوهش( =29/2( کمتر از آلفای )= Sig 221/2شده )

و همس وجود دارد. این امر در جدول نشان داده شده است یدارمعنییادگیری سازمانی رابطه 

یادگیری دوم  سؤالبرای بررسی  .یافتدستبه نتایجی مشابهی  حیدری فردپژوهش با نتایج 

تفاده شده پیرسون اس rداری ضریب همبستگی از آزمون معنی، سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی

ازمانی با د سهآمده بیانگر این است که بین ابعاد عاطفی و مستمر تعدستاست. نتایج به

قری توالیی و باپژوهش که همسو با نتایج ی وجود دارد دارمعنیگیری سازمانی رابطه دیا

ی داریمعنهمچنین بین بعد هنجاری تعهد سازمانی و یادگیری سازمانی رابطه . است( 0850)

 از آزمون، تعهد سازمانی و ابعاد یادگیری سازمانی سؤال سوم برای بررسی ندارد. وجود

انگر این است آمده بیدستداری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج بهمعنی
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مر یادگیری تیمی و تفکر سیستمی و مست، مشترک اندازچشم، ذهنی یهاکه بین ابعاد مدل

های ی وجود دارد همچنین بین بعد مهارتدارمعنید سازمانی رابطه یادگیری سازمانی با تعه

 ی وجود ندارد.دارمعنیفردی یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی رابطه 

که کارکنان نظم بیشتری در  شودیموجب م طرفکیاز یتعهد سازمان باال بودن میزان

بیشتر کار کنند و از طرف بگذرانند و  در سازمانمدت بیشتری را ، کار خود داشته باشند

ترک  هعملکرد بهتر و عدم تمایل ب، حضور مستمر، پیامدهایی از قبیل رضایت شغلی با دیگر

، چوبدو چار یبر مبناسازمانی  و تعهدارتباط میان یادگیری  در خصوصخدمت رابطه دارد. 

. گرددیل مکانتر و نوناکا را شام یهاکه مدل شودیمترسیم  تعهد و روابط میان یادگیری

احساساتی که به نظام اجتماعی مقید  کانتر طبق نظریه کنش اجتماعی نشان داد عواطف و

 . امروزهشوندیگروه ناشی م در مشارکت زیاد درنتیجهاعضا  یاز خشنود، اندشده

 ،و ارزشمندترین سرمایه انسان ترینمهم که کنندیماندیشمندان سازمان و مدیریت بیان 

 هانسازمابر روند شکست یا کامیابی  بهاگرانسرمایه  آن است و توجه با اینسرمایه انسانی 

 است که مدیران باید یامر مهم، تأثیر مستقیم دارد. لذا تالش برای توسعه تعهد در کارکنان

تر هسازمان پایبندترند و فعاالن و اهداف هاارزشبه ، آن توجه داشته باشند. افراد متعهدتره ب

غلی ش یهافرصتو کمتر به ترک سازمان و یافتن  خواهند کرد ینیآفرشنق در سازمان

که از احساس  مثبتی داللت دارد نگرش بر، یتعهد سازمان. مفهوم کنندیم اقدام دیجد

 توجه ،و با مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی شودیموفاداری کارکنان به سازمان حاصل 

نه نشان زمی نیدر ا. مطالعات انجام شده ابدییمن تجلی آنا و رفاهبه افراد سازمان و موفقیت 

خواهد پی  در را هاسازمانبرای  یارزشمند اریبسنتایج  به سازمان تعهد کارکنان که دهندیم

نتایج  موضوع از این بر مؤثرعوامل  یریکارگبه با توانندیم زیها نسازمانکه مدیران  داشت

 نیز زمانعملکرد سا یبر رو سازمان کهکارکنان به  تعهد نتایج ترینمهمگردند.  مندبهرهآن 

ر دافزایش ماندگاری کارکنان ، نوآوری کارکنان افزایش خالقیت و :از اندعبارت مؤثرند

عملکرد شغلی ، کارکنان به سازمان یبستگدلوابستگی و ، تعلق، احساس رضایت، سازمان

، کار ازعدم غیبت ، تار اجتماعی فعالرف، کاهش خروج کارکنان از سازمان، هاآن ترمطلوب

مالی  یهاتیموفقاسترس شغلی و همچنین  و کاهشبه همکاران  و کمک یدوستنوع
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موجب تعالی و کسب  درنهایتاین نتایج  که سازمان وریبهرهسازمانی و افزایش اثربخشی و 

 کندیم مندبهرهکارکنان  و تالشمنفعت سازمان  از را و جامعهاهداف سازمانی شده 

 ی فردی باهاارزشکه  دهدیمتعین هویت فرد از طریق سازمان زمانی رخ  کهییازآنجا

 طوربهو انتظارات خود را  هاارزشسازمان  شودیمپیشنهاد ، ی سازمانی سازگار باشدهاارزش

ازگار س هاارزشمکتوب یا شفاهی در اختیار کارکنان قرار دهد تا کارکنان خود را با این 

واملی تعهد سازمانی به عو به احساس غرور ناشی از تعین هویت با سازمان دست یابند. کنند 

وابسته است که ممکن است کنترل و بهبود برخی از این عوامل از حیطه اختیارات خارج 

یجه نت بنابراین به دست آوردن تعهد سازمانی کامل کارکنان امری دشوار است و؛ باشد

رابطه افزایش نتایج فوق با نظر جورج هومنز در خصوص  این مدعا است. یدمؤ پژوهش

های سازمانی و اجتماعی شغل )نظیر فرصت و ارتقای شغلی( با افزایش تعهد سازمانی پاداش

های کار را منجر های کار و ارزشزیرا وی تجانس بین پاداش خوانی دارد.تا حد زیادی هم

(. این نتیجه با نظریه برابری آدامز نیز 0873، )کریم زاده داندیبه تعهد سازمانی بیشتر م

های ارائه شده از سوی سازمان از دید کارکنان سازگاری دارد. طبق نظریه وی اگر پاداش

به عدالت  شود. لذا دیدگاه کارمند نسبتعادالنه و برابر باشد خشنودی باالتر و تعهد بیشتر می

 تأثیر داشته باشد )دیویس اشیسازماند تواند در عملکرد او ازجمله تعهسازمانی موجود می

مارشال  به نظریه توانی(. درباره تأثیر مشارکت سازمانی بر تعهد سازمانی م0872، و نیواسترم

که وی گسترش و افزایش مشارکت سازمانی را باعث تقویت تعهد سازمانی  کرداشاره 

 ه آن نیز بر تعهدشود کچراکه مشارکت سازمانی باعث افزایش کرامت فرد می داندیم

و همکارانش  ینتایج فوق با نظریه مؤد نیچنهم(. 0839، سازمانی وی مؤثر است )چلبی

ر دهای شغلی نظیر ابهام نقش و فشار شغلی و استقالل ویژگی هاآنسازگاری دارد چراکه 

 ،اگر سازمان به مشکالت شغلی کارکنان توجه کند. دانندیرا مؤثر بر تعهد سازمانی م کار

مدیران به  ودشیمتوصیه  روازاینکارکنان احساس تعلق و تمایل بیشتری به کار خود دارند. 

شناخت مشکالت نیروی انسانی خود به میزان کافی توجه کنند تا از این طریق بتوانند بیشتر 

در ایجاد و احساس تعلق کارکنان به سازمان مؤثر باشند. زمانی که این احساس در کارکنان 
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منظور به هاآنآید سازمان هزینه یا نیروی زیادی را برای آموزش و آماده کردن  به وجود

 بهبود عملکردشان صرف کرده است.

نظر گرفتن نتایج کارهای سایر محققین  های این پژوهش و با درنابراین با توجه به یافتهب

ش تعهد سازمانی افزای سازتواند زمینهگرفت که یادگیرنده بودن سازمان می توان نتیجهمی

سازمان  که کارکنان باور کنند مشکلطوریدر آنان بارد. به کارکنان از طریق ایجاد انگیزش

ترک سازمان اشتباه بزرگی ، خانواده آنان است بخشی ازسازمان، است هاآنمشکل خود 

و  ای بین سازماندوستانه که کارکنان با سازمان ارتباط عاطفی دارند و رابطهاین است و

کارکنان افزایش حقوق  بنابراین با توجه به اهمیت بعد تعهد مستمر در .اعضایش وجود دارد

مدنظر مدیران  وضعیت معیشتی و امکانات رفاهی برای آنان باید بهبود، و مزایای کارکنان

 . با در نظر گرفتنشودافزایش میزان تعهد سازمانی آنان  تواند باعثکه این امر می ردیقرار گ

سازمانی باید مدیران بستر فرهنگی الزم  هایگیریتصمیمیادگیری تیمی در کارها و نقش 

آنان را فراهم کنند. از طرفی با  ها و افکار جدیدمشارکت کارکنان و استفاده از ایده جهت

نوآوری کارکنان  های ذهنی زمینه مناسب برای ایجاد خالقیت ومدل توجه به اهمیت وجود

افزایش  تواند منجر بهمی کهکارکنان تعهد مستمر در بین  ل اهمیت وجودایجاد رود. به دلی

 . همچنین تدوینشودروز تعریف کارکنان به وظایف شرح، شودو کارایی آنان  عملکرد

دانشگاه جهت سوق دادن کارکنان  یادگیری سازمانیهای شیوه هایی در زمینه بهبودبرنامه

 هانآتواند در افزایش تعهد سازمانی رنده شدن میرازی کرمانشاه به سمت سازمان یادگی

 واقع شود. مؤثر

 منابع

. هاسازمانبررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد (. 0835) باقری، روح اله و مسلم، توالیی

 .51-78(، 82)7، توسعه انسانی پلیس یدوماهنامه

شی مدیران مدارس بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و اثربخ(. 0832رضا )، حیدری فرد
 .تهران معلمتیتربکارشناسی ارشد دانشگاه  ینامهپایان، دولتی یمتوسطه
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 ماهنامه .ضرورتی برای تحول و توسعه های یادگیرنده:سازمان، (0838) مریم، خلیلی عراقی

 .72، 018، تدبیر

گیری یادگیری سازمانی در صنعت ارائه مدلی برای اندازه. (0839) هدی، داورزنی
 .دانشکده مدیریت، تهران، ارشد یکارشناسنامه پایان .سازی ایرانقطعه

 .انتشارات سازمان مدیریت صنعتی :تهران .مدیریت تحول(. 0878) اصغر، زمردیان

 :تهران .سازمان یادگیرنده(. 0839علیرضا )، بهنام و یوز باشی، مهدی. شهائی، سبحانی نژاد

 یسطرون.

د عملکر بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و(. 0837) هدیم، مقدمی و محسن دیس، عالمه

ی پژوهشنامه .خودرورانیای شرکت ی موردی: واحد نیرو محرکهمطالعه، سازمانی
 .022-79(، 0)02، مدیریت اجرایی

مطالعه ) آن بر عوامل مؤثر سازمانی کارکنان و (. بررسی میزان تعهد0831) نیحس، مدنی

 .دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی ،ایع پتروشیمی(شرکت ملی صن موردی در

(. رابطه توانمندسازی 0850راحله )، تقی و وکیلی، زوار؛ صادق، ملکی آوراسین

رهبری  فصلنامهو تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهرستان مراغه.  شناختیروان
 .011-080، (0) 7، و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

 .فرایند مدیریت دانش از حافظه سازمانی تا یادگیری سازمانی، (0833ناصر )، میرشاهی

 .00، ماهنامه مدیریت و توسعه

: . تهرانتهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی(. 0852حیدرعلی )، هومن

 آموزش عالی. یزیربرنامهموسسه پژوهش و 

 .ین :تهران .چاپ شانزدهم ،عمومیمدیریت  .(0832سید مهدی )، الوانی

 یربررسی تأث(. 0858یا )رؤ، علیرضا و اشراقی سامانی، یدپور سع؛ یممحمد کر، پورانالیاس

در سطح  موردمطالعههای تخصصی با تأکید بر توانمندی شغلی منابع انسانی )آموزش

، (0)02، ترویج و آموزش کشاورزی ممجله علوجهاد کشاورزی اسالم(.  سازمان

87-92. 
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