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 مقدمه

 در بسترسازی و یسازنهیزم سازمان، یا جامعه یک در بروز یادگیری در مؤثر عوامل از یکی   

 دادن رشد برای تالش در همگان آن، یواسطهبه كه است گیفرهن ایجاد جهت ،هاانسانبین 

 اهمیت به توجه با كنند. كمک جامعه، پیشرفت به یکدیگر روی بر تأثیر با و دیگری باشند

 بسط برای را مفصلی یهابرنامه مختلف، كشورهای نوین، اقتصاد كلیدی آموزش و یادگیری در

افزایش  و پویایی و رشد مسیر همچنان بتوانند تا اندیدهد خود تدارک یجامعه در چنین فرهنگی

 گرایش كه است واضح و مشترک، قوی فرهنگ یک بدون .دهند ادامه را های خودسازمان تمركز

 شود عملکرد افزایش و نوآوری سبب توسعه، رقابتی، تواندیم یسختبه سازمان ی یکیادگیرانه

(Deshpande, 1993). در جدید، یهادهیا كاربرد و تولید مستمر یتوسعه، یسازمانفرهنگ در 

 از مشترک درک عنوانبه نوآوری فرهنگ .رودیم شمار به هنجار یک سازمان یهاقسمت تمام

 الگوی یک در كه شودیم مطرح اعتقادات، و اجتماعی شناختی ، محیطهاارزش ،هاتیواقع

 كه قدرت ییهاسازمان برای روشنی آینده .(Ismail, 2005)وجود دارد  افراد، در پایدار رفتاری

 دارند، هاسازمان در مدیریت فرایندهای و یسازمانفرهنگ در را یادگیری و نوآوری نشاندن

 و باشدیم ضروری هاسازمان رشد و مدتیطوالن بقای برای همیشه یادگیری، است. شدهمیترس

 ) كندیم بازی ،هایدگرگون در سریع پیروزی برای شركت یندهیآ را در یترمهم نقش

Tushman and O’Reilly, 1997). یادگیری در تعیین كنندۀ منبع و پاداش ،یسازمانفرهنگ 

 كنندیم فعالیت آن در افراد كه است سازمان محیط بر حاكم جو ،یسازمانفرهنگ. هاستسازمان

 دارد. ییبسزا نقش سازمان كاركنان عملکرد در خود موضوع این كه ردیگیم شکل هاآن رفتار و

 محسوب سازمان نوع هر یهاهیسرما نیترگران و نیترابیكم انسانی، نیروی كهییازآنجا

 ,Woodman) باشدیم سازمانی مشکالت از یکی كاركنان عملکرد پایین بودن معموأل ؛شوندیم

1993).  
 اهی جزر هدف، این به رسیدن برای است. عملکرد به دستیابی سازمان، هر اصلی اهداف از یکی

 یهده چشمگیر یهاتیموفق ندارد. وجود كاربردی و سیستمی یادگیری دیدگاه ینوعبه توسل

 یهاییتوانا بهترین با ییهاسازمان شکست و طرفکیاز امکانات حداقل با ییهاسازماناخیر 

 ستا بوده هاآن موفقیت در معنوی و غیرمادی عوامل توجهقابل نقش بیانگر دیگر، از طرف مادی،

 تلقی سازمان عملکرد در مؤثر عوامل عنوانبه یادگیری و یسازمانفرهنگ این میان، در كه

طریق  . خواه این نیاز ازدیآیمیک سازمان برحسب نیازهای محیطی به وجود  اساساً .شوندیم

سازمان مطرح گردد. آنچه  گذارانانیبنخاص احساس شود، یا آنکه از سوی  عامه یا قشری

تولید كاال یا ارائه خدمات به محیط اجتماعی و ارتقاء  به ازینیجاد سازمان، ا مبنای مسلم است،
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و  هابخشبرای آنکه به اهداف خود نائل شوند مجبورند با  هاسازمان. است یوربهرهسطح 

 توانیمبدین ترتیب  .كنند نیتأمرا  هاآنرتباط داشته و نیازهای ا مختلف محیط خود یهاگروه

بدون سازمان  تواندیممحیط جدا كند و نه محیط  خود را از تواندیمنه سازمان  درواقعگفت كه 

در دانش مدیریت و  یتازگبهموضوعی است كه  یسازمانفرهنگ .(Robbins, 2009) زندگی كند

است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت،  افتهیراهدر قلمرو رفتار سازمانی 

شده و یکی از مباحث اصلی و كانونی مدیریت را  یروزافزونی اهمیت دارا یسازمانفرهنگ

شناسان و حتی اقتصاددانان شناسان و اخیراً روان، جامعهشناسان تیجمعتشکیل داده است. 

توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن 

آورده و در حل مسائل و مشکالت مدیریت به كار  وجود بهها و تحقیقات زیادی را نظریه

 یسازمانفرهنگ آمدهعملبهاند. با بررسی كه توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت گرفته

كه طوریاست. به شدهشناختهعنوان یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه كشورها به

ژاپن در صنعت و مدیریت یکی از علل مهم بسیاری از پژوهشگران معتقدند كه موفقیت كشور 

نقشی كه فرهنگ در رفتار انسان ایفا  .(Asadi, 2009) است یسازمانفرهنگبه  هاآنتوجه 

طور ترین مفاهیمی است كه در علوم رفتاری وجود دارد. هرچند تاكنون بهكند، یکی از مهممی

گیرد و نیز نحوه رفتار او را سان یاد میكامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است. فرهنگ آنچه را كه ان

ای آید، باید گفت كه فرهنگ پدیدهكند. در مورد اینکه فرهنگ چگونه به وجود میتعیین می

 ,Shu-Hung) گیردهای طبیعی و نیروهای اجتماعی سرچشمه میاست كه با توجه به خواسته

2014). 
است كه اعضاء نسبت به یک سازمان از استنباط مشترک  سیستمی، یسازمانفرهنگمقصود از 

شود. كریس آرجریس، دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می

خواند و آن را در قالب رفتاری كه مردم در عمل از خود آشکار را نظامی زنده می سازمانیفرهنگ

طور ای كه بهند و شیوهكناندیشند و احساس میطور واقعی میسازند، راهی كه بر آن پایه بهمی

بدیهی است، تحول در هر . (He Chuan, 2010) كندكنند تعریف میرفتار می اهمبواقعی 

فرهنگ هر سازمانی  بنابراین، ،ردیگیماز فرهنگ حاكم بر آن شکل  متأثرسازمانی )كم یا زیاد( 

مشترک  صورتبه ، هنجارها، باورها و نمادهایی است كه توسط اعضا آنهاارزششامل 

درک و  ، باورها،هاارزش از یامجموعهاز  است عبارتفرهنگ  گریدعبارتبه .است شدهرفتهیپذ

دیگر  .دارند وجوه مشترک هاآناستنباط و شیوه تفکر و اندیشیدن كه اعضای سازمان در 

بودند، كارساز نیستند و حکم  قبل به وجود آمده یهادههكه  یادهیچیپبزرگ و  یهاسازمان

فنا شدند.  بهمحکوممحیط را نداشتند و  كه توان تطبیق خود با رادارندسورهایی داینا
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توان و انعطاف الزم جهت همسویی با تغییرات محیط  بزرگ با ساختارهای سنتی یهاسازمان

را ندارند و برای بقای خود ناچارند یا تغییر  شدنیجهان مسائل با توجه به ژهیوبهپیرامونی 

دست  د را به ابزارهایی مجهز كنند تا توان مقابله با تغییرات جهانی را بهیا خو ساختار دهند

كردن یادگیری سازمانی  این ابزارها، ایجاد سازمان یادگیرنده و نهادینه نیترمهمآورند. یکی از 

   .(Javdani, 2011) است

بگیرند. درست به  تر و بهتر از رقبا یادتر هستند كه زودتر، سریعموفق ییهاسازمانبنابراین،    

مطرح  اخیر یهامهرومومدلیل است كه مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی در  همین

سنتی خود كه در  یهاحركترفتارها و  یجابه هاسازمانای داشته است. و رشد فزاینده شده

سازمانی شوند كه همواره یاد  بود، تبدیل بهآموزش نیز می رندهیدربرگبهترین شکل آن 

 برندیک امتیاز رقابتی به كار می عنوانبهگیرند، یعنی كوشش خود را در جهت یادگیری می

(Bavaghar and Nazem zadegan, 2009).  اخیر توجه زیادی به یادگیری  یهامهرومومدر

بیشتر پژوهشگران معتقدند كه . شده است توسعهدرحالو  افتهیتوسعهسازمانی در كشورهای 

دید روشنی از  تا شودیمانی به مزایای رقابتی مفید برای كارمندان منجر یادگیری سازمانی زم

 اجرای منظوربهكاركنان  یهازهیانگشناسایی  عالوهبهاهمیت كیفیت خدمات داشته باشند. 

، خدمات سازمان را جهت تشکیل سیستم یادگیری توانا سازد. این تواندیمكیفیت خدمات بهتر 

مدیریت منابع انسانی را با رفتاری مطلوب در خدمات كارمندان است، سیاست  رویکرد قادر

مستمر خود را از  طوربههستند كه  ییهاسازمانیادگیرنده،  یهاسازمانطرفی . از  مرتبط كند

 توانیمیادگیری سازمانی را . كنندیمنیروی مضاعفی در خود ایجاد  ، كشف كرده وسازندیمنو 

منابع و ظرفیت كه به عملکرد  هتوسع منظوربهدانش  یآورجمعفرایندی پویا از خلق، كسب و 

 شکیب .(Dabaghi and Gholam nezhad, 2012) ، تعریف كردشودیمبهتر سازمان منجر 

داشتن  ،حالنیباا. اجرای فرهنگ یادگیری سازمانی در كیفیت خدمات داخلی نقش مؤثری دارد

عاملی درونی است كه فرد را از درون به فعالیت  انگیزه برای یادگیری بسیار مهم است، انگیزه

یادگیری نوعی تغییر در رفتار است،  ازآنجاكه رونیازا. ردیگیمو از نیازهای فرد نشأت  داردیوام

از طرف دیگر، داشتن انگیزه .  فراگیران پی برد یهاییتوانا، عالیق و هازهیانگستعدادها، ا باید به

ارادی انسان بدون داشتن انگیزه رخ  یهاتیفعالاز  کیچیهروری است و كاری ض  برای انجام هر

 یادگیری است، كه شاهراه اصلی آن داشتن انگیزه است هاتیفعال . از جملة ایندهدینم
(Mansouri and Rahimi, 2012) . 

 سطحبا استقرار و ارتقاء  تواندیماست كه مدیریت سازمان  ییابزارهایکی از  یسازمانفرهنگ

. كاركنان سازمان را فراهم آورد یوربهرهتحقق اهداف سازمانی و بهبود  یهانهیزمكیفی آن 
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معتقدند كه پذیرش یک استراتژی تغییر یا تحول در درون  ،و خصوصاً دنیسون ، ویکبارنت

بستگی به هماهنگی با الگوهای فرهنگی حاكم بر آن سازمان دارد و از سوی دیگر  سازمان

سازمانی با الگوهای  یهایاستراتژتناسب  درگروو اثربخشی  یوربهرهو افزایش  مانموفقیت ساز

 یانقشهدر یک سازمان، فرهنگ كاركردها و  رونیازا .(Robbins, 2009) است یسازمانفرهنگ

را از هم  هاسازمانكننده مرز زمانی است، یعنی  فرهنگ تعیین ،اوال :كندیممتفاوتی ایفا 

، فرهنگ ثالثاً. كندیموجود اعضای سازمان تزریق  نوعی احساس هویت در ،اًیثان .كندیمتفکیک 

به چیزی به وجود بیاید كه آن بیش از منافع  كه در افراد نوعی تعهد نسبت شودیمباعث 

فرهنگ ازنظر  .شودیمپایداری سیستم اجتماعی  ، فرهنگ موجب ثبات ورابعاًشخصی فرد است. 

ارائه استاندارد مناسب )در  قیطر از تواندیمكه  دیآیم حساببهسب نوعی چ عنوانبهاجتماعی 

. كندیمانجام دهند(، اجزای سازمان را به هم متصل  رابطه با آنچه باید اعضای سازمان بگویند یا

كه موجب به وجود آمدن یا شکل  دیآیم حساببهیک عامل كنترل  عنوانبهفرهنگ  تاًینهاو 

قوی قادر است به میزان  یسازمانفرهنگ یطوركلبه. شودیمكاركنان  و رفتار هانگرشدادن به 

بر تعهد كاركنان اثر بگذارد و استحکام رفتار آنان را افزایش دهد و جانشینی برای  یتوجهقابل

مقررات رسمی باشد. و حتی مؤثرتر از سیستم كنترل رسمی سازمان عمل كند.  قوانین و

 دهندیمانجام  آنچهكه افراد دربارۀ  شودیماشد باعث فرهنگ قوی و مثبت ب كهیدرصورت

داشته و امور را به نحو احسن انجام دهند. درنتیجه موجب عملکرد بهتر و  احساس بهتری

 یهاارزشدر  یوربهرهبه عبارت بهتر مکانیزم اساسی افزایش . شودیم بیشتری یوربهره

با استفاده از نظام تعهد  توانیم كهیطوربهفرهنگی نهفته است.  یهاارزشمشترک و تعهد به 

 نیترمهمفرهنگی  یهاارزشدر جهت ایجاد چنین سیستمی، . افتیدستباال به عملکرد خوب 

در  یوربهرهزیرا بهبود  .كنندیمنقش را ایفا  نیترحساسكاركنان عامل هستند و در این میان 

  .(Asadi nezhad, 2011) است كاركنانحیطة مسئولیت 

)چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم  هاارزش، سیستمی است متشکل از یسازمانفرهنگ

كنند( كه در تعامل متقابل با چطور عمل نمی كنندوعمل میو عقاید )چطور افراد  نیست (

 درهنجارهای رفتاری را  جهیدرنتساختار سازمانی و سیستم كنترل بوده و  نیروی انسانی،

، فرضیات و انتظارات مشتركی را  هانگرشنگ یک سازمان، باورها، فره نهدیمبنا  سازمان

و در اكثر  كندیمرفتارها را هدایت  صریح، دستورالعملیک قانون یا  گیرد كه در نبود یدربرم

منبع نیرومندی از  تواندیماست. فرهنگ  نیچننیامدیریتی  یهاتیموقع، غالب هاسازمان

 . (Shariatmadari and Tavangar, 2011) باشد ریپذانعطاف هویت، هدف مشترک و رهنمود
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با بررسی زوایای آن، نسبت  توانیمبر اعضای سازمان به حدی است كه  یسازمانفرهنگ تأثیر

سازمان پی برد و واكنش احتمالی آنان  یاعضاو نگرش  هادگاهید چگونگی رفتار، احساسات، به

 یسادگبه، یسازمانفرهنگو هدایت كرد. با اهرم  ینیبشیپارزیابی،  موردنظردر قبال تحوالت  را

-Saka) جدید را در سازمان پایدار كرد یهایریگجهتانجام تغییرات را تسهیل كرد و  توانیم

Helmhout, 2009).  یسازمانفرهنگ یهنیدرزمكه  ییهاقیتحقو بسیاری از  ادشدهیمطالب 

یک ضرورت مهم، در اولویت  عنوانبه یسازمانفرهنگشناخت  دهدیماست، نشان  شدهانجام

منجر به ایجاد  تواندیم ینسازمافرهنگشناخت  چراكه قرار دارد، هاسازمانمدیران  یهاتیفعال

 یهاپروژهدر جهت برآورده شدن اهداف سازمان، موفقیت  آن درروندتغییراتی هوشمندانه 

و موفقیت و دستیابی به اهداف سازمانی  سازمان باشد یوربهرهكارآمدی و  تیدرنهامختلف و 

مناسب برای افزایش  یهاراهجستجوی  .برابر خود دارد را در یوربهرهمالكی ارزشمند بنام 

 مدیری در هر سازمان باشد.  هر یهاتالشاز  تواندیم یوربهرهمیزان 

 

 :یشناسروش

یادگیری سازمانی كلیه و رابطه آن با  یسازمانفرهنگبررسی وضعیت  تحقیق حاضرهدف از 

روش تحقیق پیمایشی و توصیفی است. جامعه  .معلمان مقطع دوم متوسطه استان كرمانشاه بود

نفر بودند. نمونه  088آماری شامل كلیه معلمان مقطع دوم متوسطه استان كرمانشاه به تعداد 

نفر بود كه  ۰۶8آماری با استفاده از جدول جرسی و مورگان با احتساب واریانس پیشینه معادل 

آوری جمع ابزار تصادفی انتخاب شدند.  یریگنمونهجهت تعمیم  نتایج با استفاده از روش 

و پرسشنامه  یسازمانفرهنگاستاندارد رابینز جهت سنجش  یهاپرسشنامه، استفاده از هاداده

پایایی بود. با توجه به استاندارد بودن، روایی و  ماركورات جهت سنجش یادگیری سازمانی

با انجام محاسبات آمار توصیفی و استنباطی  آمدهدستبهمورد تائید است اطالعات  هاپرسشنامه

 قرار گرفت. لیوتحلهیتجز)آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون چند متغیره( مورد 

 

 هاافتهی

 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن 

و یادگیری از ضریب  یسازمانفرهنگبررسی فرض وجود یا عدم وجود رابطه بین  منظوربه

كه بین  دهدیم( نشان 1همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. نتایج این آزمون جدول)

 (=Sig.= 547/0rho ,000/0)و یادگیری سازمانی رابطه معنادار و مستقیم  ینسازمافرهنگ
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و یادگیری سازمانی نیز رابطه  یسازمانفرهنگ یهامؤلفهبین كلیه ، نیرا بهوجود دارد. عالوه 

كه  دهدیمهمبستگی نشان  بیضرامعنادار و مستقیم وجود داشته، همچنین دقت در 

 (.=Sig.= 547/0rho ,000/0)و یادگیری سازمانی  یسازمانفرهنگ

 
 و یادگیری سازمانی یسازمانفرهنگ یهامؤلفه( ضریب همبستگی و میزان رابطه بین 1جدول) 

  

 یادگیری سازمانی                   

 

 سازمانیفرهنگ

 

ی
راهبرد یادگیر

ف 
ساختار منعط

ی از  
گ عار

فرهن

ت
مالم

 

چشم
انداز
 

ک
مشتر

 

ی
ی خارج

آگاه
ش 
ق و انتقال دان

خل
 

ت
كیفی

ی 
جوسازمان

ی 
كار تیم

 

ی
ی سلزمان

یادگیر
 

 rho ۰08/8 191/8 0۰8/8 018/8 311/8 1۶8/8 330/8 ۰13/8 39۶/8 035/8 یریخطرپذ

Sig. 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 

 rho 3۶۰/8 010/8 0۰1/8 ۶90/8 319/8 09۶/8 0۶8/8 ۰31/8 011/8 ۶50/8 آوردرهتوجه به 

Sig. 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 

 rho 3۶1/8 081/8 ۶90/8 ۶30/8 305/8 39۰/8 ۶1۰/8 ۰80/8 000/8 ۶00/8 یخالقیت و نوآور

Sig. 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 

 rho 398/8 093/8 000/8 5۰0/8 300/8 39۶/8 05۰/8 1۰۶/8 ۶19/8 5۰1/8 توجه به اعضای سازمان

Sig. 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 

نتایج تصمیمات بر  تأثیر

 كاركنان

rho 318/8 0۶8/8 ۶80/8 ۶9۶/8 35۶/8 395/8 091/8 310/8 ۶10/8 583/8 

Sig. 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 

 rho ۰۰9/8 38۰/8 003/8 0۰8/8 1۰9/8 05۰/8 3۶0/8 ۰01/8 353/8 003/8 توجه به تیم

Sig. 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 

 rho 3۰۰/8 0۰0/8 ۶19/8 5۰1/8 101/8 0۰3/8 ۶۰۰/8 ۰0۰/8 013/8 ۶01/8 سنجش پایداری

Sig. 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 

 rho 330/8 050/8 ۶0۶/8 533/8 398/8 051/8 ۶۰1/8 180/8 ۶13/8 530/8 سازمانیفرهنگ

Sig. 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 

 

 

 

 

 آزمون تحلیل رگرسیون
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میزان یادگیری  بینیپیش)رگرسیون( برای  بینیپیشبررسی برآورد معادله خط  منظوربهسپس 

 هایمؤلفهتوسطه استان كرمانشاه بر اساس سازمانی در بین معلمان مقطع دوم م

 وتحلیلتجزیه 1گامبهگامبا استفاده از مدل رگرسیون  گانههفت هایمؤلفه، كلیه سازمانیفرهنگ

با استفاده از  توانمیكه  دهدمینشان   گرددمیارائه  تفصیلبهكه  گونههمانگردید. نتایج 

نتایج تصمیمات بر كاركنان مدل  تأثیرنوآوری و  توجه به اعضای سازمان، خالقیت و هایمؤلفه

 ارائه نمود.  اتکاقابل

 

 گام اول 

و این  باشدمی  "توجه به اعضای سازمان" مؤلفهدر این مرحله متغیری كه وارد معادله گردید 

AD=444/0) تأثیربر متغیر وابسته بیشترین  مؤلفهبدان مفهوم است كه این 
2, R447/0 =2, R

۶۶5/8r= ) ا داشته و مقدار رF  000/0)واریانس، معنادار  وتحلیلتجزیهحاصل از, Sig.= 

444/402F= ) توجه به اعضای سازمان" مؤلفه. بر این اساس باشدمی اتکاقابلبوده و مدل"  

 درصد از تغییرات متغیر وابسته )یادگیری سازمانی( را  ایجاد كرده است.  33حدود  ییتنهابه

 

 جزیه آنالیز واریانس( نتایج ت2جدول)

 .F Sig ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات مدل

 000/0 888/602 881/88 1 881/88 رگرسيون 1

  188/0 618 181/88 باقيمانده

   612 826/88 مجموع

 000/0 888/162 2282/61 6 828/88 رگرسيون 6

  180/0 618 128/88 باقيمانده

   612 826/88 مجموع

 000/0 108/26 121/11 8 821/81 رگرسيون 8

  128/0 612 228/81 باقيمانده

    612 826/88 مجموع 

 گام سوم 

                                                           
1 . stepwise method 
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وارد معادله گردید. نتایج   "نتایج تصمیمات بر كاركنان تأثیر"در سومین و آخرین مرحله متغیر 

AD=717/0)ضریب همبستگی در  این گام  
2, R740/0= 2, R541/0r= ) و مقدار  باشدمیF 

 اتکاقابلبوده و مدل  (=Sig.= 704/24F ,000/0) واریانس، معنادار وتحلیلتجزیهحاصل از 

 تأثیر "و   "خالقیت و نوآوری"،  "توجه به اعضای سازمان" هایمؤلفه. بر این اساس باشدمی

دگیری سازمانی( درصد از تغییرات متغیر وابسته )یا 0۰به حدود   "نتایج تصمیمات بر كاركنان 

ناچیز در واریانس  تأثیربه علت  سازمانیفرهنگ هایمؤلفهرا  تبیین و تفسیر نموده اند. سایر 

 وارد معادله نشده اند.
 ب مدل رگرسیونیای( نتایج ضر1جدول)

Collinearity Statistics 
Sig. t Beta 

خطای 

 برآورد
 مدل ضرایب

VIF Tolerance 

 باقیمانده 8۶8/1 899/8  503/8 888/8  
1 

 روحیه ۶0۶/8 83۶/8 ۶۶5/8 158/13 888/8 888/1 888/1

 باقیمانده 599/8 180/8  09۶/5 888/8  
 

۰ 
 روحیه 3۰۶/8 8۶1/8 311/8 8۰5/5 888/8 011/8 90۶/1

 تمایل به تغییر 153/8 89۶/8 110/8 338/0 888/8 011/8 90۶/1

 ندهباقیما ۶98/8 189/8  1۰1/۶ 888/8  

 

1 

 روحیه 1۰0/8 8۶5/8 111/8 0۶0/3 888/8 388/8 399/۰

 تمایل به تغییر ۰99/8 85۰/8 ۰۶0/8 1۶3/3 888/8 303/8 ۰83/۰

18۶/۰ 313/8 888/8 1۰1/8 ۰80/8 8۶0/8 ۰1۰/8 
همسویی و 

 تجانس

 

 آزمون صحت مدل برازش شده :

 آزمون نرمال بودن باقیمانده ها   -1

. بنابراین باشدمی 80/8اسمیرنف كه بیشتر از  -ری آزمون كولموگروفبا توجه به سطح معنادا   

با  دیگرعبارتبه، وجود ندارد. هاماندهیباقدلیلی بر رد فرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع 

درجه قرار دارند و  30( نقاط تقریبی بر روی خط راست 1توجه به نمودار نرمالیته نمودار )

نتیجه گرفت  توانمی 80/8اسمیرنف از  -عناداری آزمون كولموگروفبیشتر بودن مقدار سطح م

 . باشدمیتوزیع باقیمانده های مدل برازش شده نرمال 
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 ( نرمالیته باقیمانده ها1نمودار )

 آزمون استقالل باقیمانده ها 

ه ( بوده كه این مقدار در فاصل۰080واتسون ) -شاخص دروبین dبا توجه به اینکه مقدار آماره 

قرار دارد، فرض عدم همبستگی بین خطاها رد نشده و فرض استقالل  0/1 -0/۰قابل قبول 

 از رگرسیون استفاده كرد. توانمیخطاها مورد تایید قرار گرفته و  

 1آزمون هم خطی  -2

برای بررسی وضعیت هم خطی از دو شاخص عامل تورم واریانس و ضریب حداقل تحمل استفاده 

/. و شاخص 313حدود   ۰كه با توجه به اینکه میزان تورم واریانس دهدمیگردید و نتایج نشان 

گفت هم خطی متغیر های مستقل به  توانمیدر دامنه مناسب قرار دارد  18۶/۰حدود  تولرنس

 اندازه ای نیست كه بتواند بکارگیری رگرسیون چندگانه را مخدوش نماید.  

                                                           
1 . Collinearity Statistics 

2 . VIF 
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 قل تحمل( عامل تورم واریانس و ضریب حدا۰نمودار )

 بحث و نتیجه گیری

یادگیری سازمانی با  سازمانیفرهنگهای ، بین تمامی مؤلفهشدهائهاربا توجه به جداول    

، به میزان موردمطالعهی آماری جامعه عنوانبه كرمانشاه مقطع دوم متوسطه استان، در معلمان

 ,Lafter) توان با تحقیقاتی حاصل از این تحقیق را مینتیجه .نسبتاً باالیی رابطه وجود دارد

از  گیریبهرهاز طریق  سازمانیفرهنگمبنی بر وجود تقویت  (Mirkamali, 2009)و   (2008

ارتقاء توانایی سازمان در  چراكهی انسانی همخوان دانست، یک سرمایه عنوانبهاطالعات، 

استفاده مؤثر از  در هاآنپاسخگویی به نیازهای رو به رشد و متغیر محیطی و افزایش قابلیت 

در هزاره سوم  كاركنانهای كلیدی های فکری موجود و در دسترس، از هدفتمامی سرمایه

هایی موفق و كارا خواهند كه در دنیای انسانی و در حیات پرتالطم بشری انسان گونههماناست. 

 ند آموزش پذیریفرآیاز  گیریبهرهها با این انسان تردیدبیباشند،  باال یادگیریبود كه دارای 

قطعاً در دنیای سازمانی نیز وضع به  .خواهند توانست بر مسائل و مشکالت زندگی خود فائق آیند

با توجه به  رودمیدر عصر حاضر هر چه زمان به جلوتر  كهاینخواهد بود، بخصوص  گونههمین

 هاآنتر و اداره یدهها نیز پیچهای جدید، سازمانها و چالشپیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیاز

باید از طریق پیاده كردن جدیدترین  معلمان مقطع متوسطهشود. بنابراین می ترنیز از مشکل

، مدیریت خرد، یادگیریمدیریت اطالعات، مدیریت  ازجملهی سوم، های نوین هزارهتئوری
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باشند. از جهت  های یادگیرنده كوشادر سازمان سازمانیفرهنگمدیریت تغییر و ... با ارتقای 

 توان بای تحقیق حاضر را میدیگر نتیجه

 ,Karami)، (Satari Ghahfarokhi , 2008)، (Elahian and Zavari, 2010)تحقیقات  

2004) ،(Libovits, 1999)، (Showaninger, 2001) های مؤلفه مبنی بر ارتباط معنادار تمامی

همچنین دقت در همخوان دانست.  ازمانییادگیری سهای با برخی از مؤلفه سازمانیفرهنگ

 =.Sig ,000/0)و یادگیری سازمانی  سازمانیفرهنگكه  دهدمیهمبستگی نشان  ضرایب

547/0rho=،)  000/0)جوسازمانیبیشترین و خالقیت و نوآوری و, Sig.= 

404/0rho=)، كه با تحقیقات اندداشتهكمترین رابطه را با یکدیگر (Kashef, 2000) ،

(Khodadadi, 1998) ،(Lahijanian, 1995) ،(Mc kin and Zec, 2005) همخوانی دارد ،

های های آموزشی تركیبی از انسان، نظامسازمانیفرهنگاز   رابینزبنابراین با توجه به تعاریف 

است كه با تعامل این دو عامل هوشمند در  یآموزشكمکو وسائل  آالتنیماشهوشمند و 

كه جامعه  آنچههای آموزشی برآیند قابل قبولی مطابق گیریتصمیم ددهی وفرآیند یادگیری و یا

كه افراد  مدیرانیامروزی انتظار دارد از خود بر جای خواهد گذاشت. ضمن اینکه با انتخاب 

نمایند تا از بیشترین دانش در اختیار بهره بگیرند و برای متفکر و خالق را تشویق و ترغیب می

 ازسازمان یادآوری شود كه  كاركنانكنند و به فکر كردن عادت نمایند و به  انجام هر عملی فکر

 ؟عمل كنیم بهترتوانیم سؤال كنند كه چگونه می خود
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