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رابطه یادگیری سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان 

 )شرکت سهامی برق منطقه ای هرمسگان(

 2، رضامهرانی1طاهره پور سبسعلی

 t.poorsabzali@yahoo.com   hrec وبرؽٌبط ثزًبهِ ریشی آهَسػ ؽزوت عْبهی ثزق هٌغمِ ای ّزهشگبى   -1
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 چکیذه :
ثیي یبزگیزی  عبسهبًی ٍزرخِ ثلَك عبسهبًی وبروٌبى ؽزوت عهْبهی ثهزق هٌغمهِ    راثغِ  تقییيّسف پضٍّؼ    

ّوجغتگی اعالفبت ثب اعهتفبزُ اس پزعؾهٌبهِ    –ثَز.ثسیي هٌؾَرثب ثْزُ گیزی اسرٍػ تَفیفی  ای اعتبى ّزهشگبى

ی ثهزق  ولیِ وبروٌبى ؽزوت عهْبه خبهقة آهبری ؽبهل   .ّبی  یبزگیزی عبسهبًی ٍ ثلَك عبسهبًی خوـ آٍری ؽس

ًفز ثب اعتفبزُ اس فزهَل وهَوزاى ٍ رٍػ ًوًَهِ گیهزی      300تقساز ثَز. ًوًَةپضٍّؼ ؽبهل  هٌغمِ ای ّزههشگبى

 اًتربة ؽسًس.زازُ ؽس پزعؾٌبهِ فَزت 260. پظ اس تَسیـ پزعؾٌبهِ تقساز ؽساًتربة  عجمِ ای –تقبزفی 

تَفهیفی ثهب اعهتفبزُ اس هؾرقهِ ّهبی       تدشیِ ٍتحلیل زازُ ّبزرزٍعغح تَفیفی ٍاعتٌجبعی اًدبم ؽس.زرعهغح 

یبفتهِ ّبًؾهبى زازًسوهِ      .آهبرتَفیفی ٍزرعغح اعتٌجبعی اس آسهَى ّوجغتگی پیزعَى ٍ رگزعیَى اعتفبزُ ؽس

، وزوشثزهؾهتزی ثیي یبزگیزی عبسهبًی ثب ثلَك عبسهبًی ّوجغتگی هقٌبزار ٍخَز زارز.ّوچٌیي ثیي  هَلفِ ّهبی ت 

رٍیىزز ٍالـ گزا ثِ تقهوین  ، ثْجَز هساٍم، رٍیىززعیغتوی ثِ هسیزیت ، یٌسی رٍیىزز فزآ، هؾبروت افزاز، رّجزی

ثب یبزگیزی عبسهبًی راثغِ هقٌهبزاری ٍخهَز زارز.زرًتیدهِ یهبزگیزی      تبهیي وٌٌسُ ثزاعبط هٌبثـ هتمبثلٍ  گیزی

  ز.عبسهبًی زرثلَك عبسهبًی ؽزوت ّب ٍ عبسهبى ًمؼ زاؽتِ ٍ تبثیز ثغشایی زار
 

 ثلَك عبسهبًی ، یبزگیزی عبسهبًی:  کلیذ واشه ها
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 مقذمه:

اًغبى هدْش ثِ زاًؼ ، ولیس تقییي اثزثرؾی زرعبسهبى اعت . الجتِ ًجبیس فزاهَػ وزز وِ ثْزُ گیزی اسایي اهتیبس 

زررلبثت ّبی تدبری ، زرؽزایغی هغزح اعت وِ فقبلیتْبی التقبزی رلبثتی ثبؽس زرهحیظ پز رلبثت ، هشیت رلبثت 

زرگزٍ زاؽتي تفىز تىٌَلَصی هحَراعت ٍزرایي حَسُ فٌبٍری ثِ زًجبل ایي اعت وِ عىَى راثِ تغییز ٍتقجیز راثِ عَی 

ایدبز عبسهبًی پَیب ٍثِ ًبگشیز یبزگیزًسُ ّسایت وٌس . ثِ فجبرت زیگزیبزگیزی هٌؾب افلی هشیت رلبثتی اعت.یبزگیزی 

 ٍفبزت هٌدزؽَز. ثزای تغییزاعت ٍزرّزعبسهبًی ثبیس ثِ تحَل هثجت

َفِ الساهبتی اعت وِ ثِ یبزگیزی وبروٌبى هی اًدبهس ٍزرثزگیزًسُ رفتبرّبی وهد بزگیزی عبسهبًی ، یه فزآیٌس ٍی

عبسهبًی هؾرقی اعت وِ زرعبسهبًی یبزگیزًسُ افوبل هی ؽَز، زرچٌیي عبسهبًی ّبیی ّوِ ؽزایظ یبزگیزی ثزای 

( 2007) 1وبرثزز آًچِ یبزگزفتِ اًس، ّوت هی گوبرًس. گبرعیبهَرالش ٍّوىبراىافضب فزاّن هی ؽَز ٍافزاز پیَعتِ ثزای 

یبزگیزی عبسهبًی رالبثلیت عبسهبًی ثزای حفؼ ٍثْجَز فولىزز ثزاعبط تدبرة گذؽتِ تقزیف هی وٌٌس ٍایي لبثلیت 

 2اًٌس.هبروَارزراتَاًبیی وغت ٍثْزُ ٍری اسزاًؼ ضوٌی ٍفزیح ثِ تؾزیه زاًؼ ٍاعتفبزُ زاًؼ زرعبسهبًی هی ز

ٍعبسهبًی  ( ًیش اؽْبرهی زارز یبزگیزی سیزعیغتن افلی عبسهبى یبزگیزًسُ اعت وِ زرعغَح فززی ، گزٍّی2002)

رخ هی زّس . یبزگیزی عبسهبًی ثیبًگزلبثلیت تَعقِ فىزی ٍثْزُ ٍری اعت وِ اسعزیك تقْس ثِ آى ثزای ثْجَز هغتوز 

 (.1390ٌزی،وبرگز، ) افؾبری، ّ زر عزاعزعبسهبى حبفل هی ؽَز

ثلَك عبسهبًی ثغبى ذغی وؾی اعت وِ الساهبت ٍفزایٌسّبی عبسهبًی راعٌدیسُ ٍزرعغَح هرتلف زعتِ ثٌسی هی 

وٌس. ایي عغَح زرٍالـ هٌؾَر راٌّوبیی را هی هبًٌس وِ عبسهبى ّب رازر رتجِ ثٌسی فزایٌسّبی هْن وبری یبری هی 

زرهی یبثس تبچِ  ثبهبهَریت افلی اػ یٌسّبی هرتلف زرحَسُ ّبی هزتجظرعبًٌس. زرٍالـ ّزعبسهبًی ثب ارسیبثی فزآ

اًساسُ زرآى فزایٌستَاًوٌساعت ٍآیب ثِ ثلَك عبسهبًی زرآى فزایٌس ذبؿ رعیسُ اعت یبذیززرٍالـ ثلَك عبسهبًی ثِ اًساسُ 

ساسُ گیزی ؽسُ ٍوٌتزل ای وِ یه عبسهبًی فزاحتب ٍثسٍى تٌبلض، الساهبت ٍفزآیٌسّبی هغتٌس ؽسُ ، هسیزیت ؽسُ، اً

اسعزیهك  یؽسُ رازرعغَح هرتلفیغجمِ ثٌسی وززُ ٍپیَعتِ ثْجَز هی زّس ، اؽبرُ زارز. ثلهَك فزآیٌهسّبی عبسهبًه

 ( . 2009ر، 3) وَرتیظ،ّفلی ٍ هیل ّباًساسُ گیههههزی هی ؽَز یارسیبثه

 

 ادبیات نظری پصوهش:

 .گیزًسثلَك عبسهبًی وبروٌبى هَرز ثحث ٍ ثزرعی لزار هیزر ایي ثرؼ هفبّین ٍ الگَّبی یبزگیزی عبسهبًی ٍ 
 

 یادگیری سازمانی

ذَاٌّس زر آیٌسُ پب ثز خب ثوبًٌس، یّب ًِ تٌْب هّب ؽىل خسیسی ثِ ذَز گزفتِ اعت. ثسٍى ؽه عبسهبىهسیزیت عبسهبى

هَفمیت یه عبسهبى زر ّوگبهی ثب ثبؽٌس لذا ثبیس زائوبً زر حبل تغییز ثبؽٌس؛ زر ًتیدِ یثلىِ ذَاّبى حفؼ لسرت ًیش ه

وٌس. آهبزگی پبعرگَئی ثِ ًیبسّبی هتغیز هحیغی ٍ ذَاعتِ ّبی خسیس یه تغییزات را یبزگیزی آى عبسهبى تقییي

(. هَضَؿ یبزگیزی عبسهبًی 1996هبروَارت،) ارثبة رخَفبى یبزگیزی عبسهبًی را اهزی هْن ٍ حیبتی عبذتِ اعت

رز وِ عی آى اعالفبت ٍزاًؼ وبرثززی ثِ ٍخَزهی آیس، ثِ اؽتزان گذاؽتِ هی ؽَز ، فوَهب ثب فزآیٌسّبیی عزٍوبرزا

                                                           
1
 - Garcia Morales and rt al 

2
 - Marquardt 

3
 - Curtis , Hefley&Miler, 
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» زارای چْبرفزآیٌس فزفی 4یبزگیزی زرعبسهبى ّب اسًؾزفیگَرزٍ.هی گززز تقجیزٍتفغیزهی ؽَز ٍزرعبسهبى ًْبزیٌِ

» ٍثِ رهشزرآٍرزى ٍ« ،فوَهی وززى زاًؼ  « اوتغبة زاًؼ اسزرٍى عبسهبى «  »اوتغبة زاًؼ اس ثیزٍى عبسهبى 

 اعت . « تسٍیي زاًؼ 

(، یبزگیزی عبسهبًی فزآیٌسی اعت وِ اسعِ 1995)  6بعلیتزًٍزٍری( 1991) 5اسهٌؾزثغیبری اسًَیغٌسگبى هبًٌس ّیَثز

هزحلِ هتفبٍت تؾىیل ؽسُ اعت الف ( وغت ) تَلیس( اعالفبت ، وِ ثِ گززآٍری ٍارسیبثی اعالفبت هزثَط ثِ ًیبسّب 

 یًیبسّبٍذَاعتِ ّبی آًبى اؽبرُ زارز.ة( ًؾزٍتَسیـ اعالفبت، فزآیٌس تزیبى ًٍیزٍّبی هَثززرتمَیتٍتزخیحبت هؾ

 اعت وِ عی آى اعالفبت هزثَط ثِ ثبسارزرزرٍى یه ؽزوت ذبؿ هجبزلِ هی ؽَز.

بی ج( تقجیزٍتفغیز هؾتزن، فزآیٌسی اعت وِ عی آى اعالفبت هقٌی زار هی ؽَز، الجتِ ثبزرًؾزگزفتي هحسٍزیت ّ

، 7) ّیَلت، فزل ٍّیَرلی هَخَز زراًتمبل اعالفبت ٍتَعقِ فْن هؾتزن ٍهسل ّبی هفَْهی هؾتزن زرثیي افزاز

2002). 

بزگیزی عبسهبًی فزآیٌسی اعت  وِ عی آى ثب تغییز لَاًیي ٍراّجززّبی عبسهبًی ، ًتبیح ثْجَز هی یبثس ٍپیبهسّبی ی

بسهبًی فزآیٌسی اعت وِ هٌدزثِ ثزٍسرعبًی ٍتغییزهسل ّبی هغلَة حبفل هی ؽَز ، ثِ فجبرت زیگز، یبزگیزی ع

 (.2004، 8هی ؽَز) چَیی    هؾتزن عبسهبى 

ٍعبهبًسّی زاًؼ پززاذتِ  بزگیزی عبسهبًی ثِ فٌَاى راّی تقزیف ؽسُ اعت وِ عی آى عبسهبى ّب ثِ تَلیس،تىویلی

(. 2003،  9)هْزاٍزاٍاى  ز ٍارز هی وٌٌس،فقبلیت ّبی ذَزراثزاعبط آى فبزی هی عبسًس ٍآى راثِ زرٍى فزٌّگ ذَ

ه ٍضقیت ثبثت یب ّسف هحسٍز ًیغت، ثلىِ فزآیٌس هغتوز تغجیك ثبؽزایظ هحیغی ٍتىبهل اعت ییبزگیزی عبسهبًی 

وِ عی آى گزٍُ ّبی زرٍى عبسهبى تؾَیك هی ؽًَس تب هْبرت ّب ، زاًؼ ٍاخوبؿ زرثبرُ همقس عبسهبى راتَعقِ 

 (. 2003  10ٍوَتبًیش زٌّس)ثبیزاذتهههههبرٍغلَ

 

 بلوغ سازمانی

ثلَك عبسهبًی ًیشهمَلِ خسیسی اعت وِ یه راّىبرثزتززرعبسهبًْب تلمی هی ؽَز ٍهَرز تبئیس وبرؽٌبعبى ٍفلن هسیزیت 

لزارگزفتِ اعت . ثلَك عبسهبًی هْبرتْبی ٍیضُ ای راهقزفی ٍراثغِ آى راثبهَارزی چَى ، فزٌّگ عبسهبًی ، رضبیت 

ی ٍهسیزیت ، وبرایی ٍغیزُ ثیبى هی وٌس ٍثب ارائِ راّىبرّب ٍهسل ّبی ثْتزعبسهبًی ثِ رفـ ًیبسّبی ؽغلی، عجه رّجز

 ( .1387هی ؽَز)یبرهحوسیبى ٍّوىبراى ،  عبسهبى هٌدز

 هْبرت،تىٌیهزاًؼ،   وبرگیزی زرثِ اسعزیك اعتبًسارزعبسی وِ اعت ای گفت؛هؤلفِ هیتَاى عبسهبًی  َكهثل زرتقزیف

 ثبعت یبثٌس )ثي زعتاس رلجب   گزفتي یههٍپیؾ ٍهَفمیت ثجبت هسیزیتی عبسهبًْبرالبزرهیغبسزتبثِ فحیح ٍرٍؽْبی

 (.1999ٍّوىبراى، 

                                                           
4
 - Figueiredo 

5
 - Huber 

6
 - Slster &Narver 

7
 - Hult,Ferrell&Hurley 

8
 - Choe 

9
 - Mehra&Dhawan 

10
- Bayraktaroglu&Kutaniz 
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زرتقزیف ثلَك عبسهبًی هی تَاى گفت : هَلفِ ای اعت وِ اسعزیك اعتبًسارزعبسی زرثِ وبرگیزی زاًؼ ، هْبرت، 

بثِ ثجبت ٍهَفمیت ٍپیؾی گزفتي اسرلجب زعت یبثٌس)ثي تىٌیه ٍرٍؽْبی فحیح هسیزیتی عبسهبًْب رالبزرهی عبسز ت

 (.11،1997ىثبعت ٍّوىبرا

ن، پبلَه عغح ثلَك ، یه ٍضقیت تىبهلی هؾرـ ثزای هَفمیت یه فزآیٌس اعت وِ ثِ حس ثلَك رعیسُ اعت )ی

اٍلیِ (. هسل ّبی هرتلفی ثزای ًوبیؼ ثلَك عبسهبى ّب ارائِ ؽسُ اًس. هفَْم 1996، 12وَرتیظ، خزیغیظ ٍ ٍثز

عبل  27هغزح ؽس . ّبهفزی زر 1980ثی ام زر یٍّوىبراًؼ زرؽزوت أ 13چبرچَة ثلَك ثَعیلِ ٍاتظ ّبهفزی

هتَخِ ؽسوِ ثیي ویفیت یه هحقَل ًزم افشارثبویفیت فزآیٌس تَلیس آى ارتجبط هغتمین ٍخَز 14 فقبلیتؼ زرآی ثی ام

 15هرتلف فٌقت ثزآى ؽس تب چزذِ ویفیت زارز. ّبهفزی ثب هؾبّسُ هَفمیت هسیزیت ویفیت خبهـ زرثرؼ ّبی

فزآیٌسّبی تَلیس ؽزوت ًزم افشارثِ وبرگیزز)وَرتیظ ٍ ّوىبراى،  وزؽَارت زهیٌگ را ثِ فٌَاى رٍؽی ثزای ثْجَز هغت

1995.) 

ارائِ ؽس.ایي  1995هسل ثلَك لبثلیتْبی هٌبثـ اًغبًی ثزایي اعبط ثزای ًرغتیي ثبرتَعظ ثیل وَرتیظ ،ّبفلی ٍهیلز زر

ل فزآیٌسّبی هْن حَسُ وبروٌبى را زرپٌح عغح زعتِ ثٌسی هی وٌس . خسای اسآى وِ هسل ثلَك ذَز ثِ ؽىلی هس

 فولىزز عبسهبى را زرحَسُ فزآیٌسّبی هٌبثـ اًغبًی هسیزیت هی وٌس.

ِ عوت راثِ وبرهی ثزًس فاللِ هٌسّغتٌس تبثِ ثلَك ثیؾتزثزعٌس یبهغیزذَزراث یعبسهبًْبیی وِ هسل ّبی ثلَك عبسهبً

ٍضقیت وبهل عَق زٌّس. ثلَك عبسهبًی ًمبط هزخقی راثزای عبسهبى هْیب هی وٌس تب اسعزیك ذَز ارسیبثی ٍحتی 

اسعزیك ارسیبثبى ذبرج عبسهبًی،زرثزاثزراّىبرّبی ثزتزهغبثك یه یبچٌس زعتَرالقول ٍیضُ ارسیبثی ًوبیس) 

عبسهبًی ّسف فوسُ ٍافلی ایي پضٍّؼ اعت ) ( اسایي رٍ یبزگیزی عبسهبًی ثزاعبط زرخِ ثلَك 1385حىیویبى،

 .(1392ؽىبری ،  ؽیجبًی فز، 
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 الگوی مفهومی پصوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زرخِ ثلَك عبسهبًی راثغِ هقٌبزاری ٍخَززارز . ٍثیي یبزگیزی عبسهبًی : فرضیه اصلی
 های فرعی:فرضیه

ثیي یبزگیزی عبسهبًی ٍتوزوشثزهؾتزی زر ؽزوت عْبهی ثزق هٌغمِ ای ّزهشگهبى راثغهِ هقٌهبزاری ٍخهَز      -

 زارز.

 عْبهی ثزق هٌغمِ ای ّزهشگبى راثغِ هقٌبزاری ٍخَز زارز.ثیي یبزگیزی عبسهبًی ٍرّجزی زر ؽزوت  -

 ثیي یبزگیزی عبسهبًی ٍهؾبروت افزاز زرؽزوت عْبهی ثزق هٌغمِ ای ّزهشگبى راثغِ هقٌبزاری ٍخَز زارز. -

ثیي یبزگیزی عبسهبًی ٍرٍیىهزز فزآیٌهسی زر ؽهزوت عهْبهی ثهزق هٌغمهِ ای ّزهشگهبى راثغهِ هقٌهبزاری           -

 ٍخَززارز.

ٍرٍیىززعیغتوی ثهِ ههسیزیت زرؽهزوت عهْبهی ثهزق هٌغمهِ ای ّزهشگهبى راثغهِ          عبسهبًیثیي یبزگیزی  -

 هقٌبزاری ٍخَز زارز.

 ٍثْجَز هساٍم زر ؽزوت عْبهی ثزق هٌغمِ ای ّزهشگبى راثغِ هقٌبزاری ٍخَز زارز. ثیي یبزگیزی عبسهبًی -

ٌغمهِ ای ّزهشگهبى راثغهِ    ثیي یبزگیزی عبسهبًی ٍرٍیىزز ٍالـ گزا ثِ تقوین گیزی زر ؽزوت عْبهی ثزق ه -

 هقٌبزاری ٍخَز زارز.

تبهیي وٌٌسُ ثزاعبط هٌبثـ هتمبثهل زر ؽهزوت عهْبهی ثهزق هٌغمهِ ای ّزهشگهبى         ٍثیي یبزگیزی عبسهبًی  -

 راثغِ هقٌبزاری ٍخَز زارز.

 یبزگیزی عبسهبًی

 ثلَك عبسهبًی

 توزوش ثز هؾتزی

 رّجزی

 هؾبروت افزاز

 تبهیي ثزپبیِ هٌبثـ هتمبثل

 رٍیىزز ٍالـ گزا

 رٍیىزز فزآیٌسی

 رٍیىزز عیغتوی

 ثْجَز هساٍم
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 شناسی پصوهش روش

خبهقِ هَرز هغبلقِ زر ایي پضٍّؼ ولیِ وبروٌهبى  ثبؽس.ایي پضٍّؼ اس ًؾز ّسف وبرثززی ٍ اس ًؾز رٍػ، ّوجغتگی هی

ًفز هی ثبؽهٌههس ثزای اًتربة حدن ًوًَهِ اسفزههَل    813ؽزوت عْبهی ثزق هٌغمِ ای ّزههشگبى وِ عجك آهبر تقساز 

ًفهز ثهب اعهتفبزُ اس فزههَل وهَوزاى ٍ رٍػ ًوًَهِ گیهزی          300وَوزاى اعتفبزُ ذَاّس ؽس.اس ثیي خبهقِ آهبری تقساز 

 پزعؾٌبهِ فَزت زازُ ؽس. 260اًتربة هی ؽًَس. پظ اس تَسیـ پزعؾٌبهِ تقساز  عجمِ ای –تقبزفی 

رٍػ وتبثربًِ ای ٍ ثب اعتفبزُ اس وتت ٍ همبالت ٍ عبیت ّبی ایٌتزًتهی اًدهبم    اسزر ایي پضٍّؼ ثزای گززآٍری هغبلت 

 ی ٍ پزعؾٌبهِ اعتفبزُ ؽس.پذیزفت ٍ ثزای گززآٍری زازُ ّبی هَرز ًیبس ثزای ثزرعی فزضیبت اس  رٍػ هیساً

 گَیِ تؾىیل ؽسُ اعت وِ ثِ هٌؾَر عٌدؼ هیشاى ثلَك عبسهبًی ثىبر هی رٍز. 24پزعؾٌبهِ ثلَك عبسهبًی اس 

تبحسٍزی »، «ون »، «ثغیبرون »ًمغِ ای هی ثبؽس وِ ثزای گشیٌِ ّبی  5ًوزُ گذاری پزعؾٌبهِ ثقَرت عیف لیىزت 

 زر ًؾز گزفتِ هی ؽَز. 5ٍ  4، 3، 2، 1اهتیبسات  ثِ تزتیت«  ثغیبرثبال»ٍ «  ثبال» ، «

 ( زر ّفهت ثقهس  1990پزعؾٌبهِ یبزگیزی عهبسهبًی تَعهظ ًیهف ٍ ّوىهبراى)    ثزای عٌدؼ هیشاى یبزگیزی عبسهبًی اس

 .ای تٌؾین ؽسُ اعتگشیٌِ 5ی عیف ٌبگَیِ ثز هج 27ایي پزعؾٌبهِ زارای اعتفبزُ ؽسُ اعت.

ضهزیت  SPSSًفز اس افضبی ًوًَِ اخزا ؽس ٍ پظ اس تحلیل ثب ًزم افهشار   30، ثیي ثزای هحبعجِ هیشاى پبیبیی پزعؾٌبهِ

 هی ثبؽس. ثسعت آهس وِ ًؾبى اس پبیبیی ثبالی ایي پزعؾٌبه86/0ِآلفبی وزًٍجبخ 

ؽهَز ٍ ثهب   آٍری ؽسُ، اعهتفبزُ ههی  ّب، ثِ هٌؾَر تَفیف زازُ ّبی خوـزر ایي تحمیك اس تدشیِ ٍ تحلیل تَفیفی زازُ

ـ  spssافشار آهبری اس ًزم اعتفبزُ آٍری ؽهسُ ثهب اعهتفبزُ اس خهساٍل     اعالفبت تدشیِ ٍ تحلیل ذَاّس ؽس. اعالفبت خوه

ّبی هزوشی ٍ پزاوٌسگی آهبر تَفیفی هبًٌهس هیهبًگیي ٍ اًحهزاف    ؽَز. اس ؽبذـثٌسی ٍ ذالفِ هیتَسیـ فزاٍاًی عجمِ

ّبی تحمیك ًیش اس عتفبزُ ذَاّس ؽس.ثزای آسهَزى فزضیِاعتبًسارز ، رگزعیَى ثزای ذالفِ ًوَزى ٍ تَفیف اعالفبت ا

 آسهَى ّبی رٍػ ضزیت ّوجغتگی ٍ رگزعیَى چٌس هتغیزُ  اعتفبزُ ؽسُ اعت.

 

 های پصوهشیافته

 های توصیفیالف( یافته

 ؽَز.زر ایي لغوت، ًرغت هؾرقبت فززی ًوًَِ هَرز ثزرعی ارائِ هی

 

 ای هرمسگانبرق منطقهمشخصات فردی کارکنان شرکت سهامی -1جذول

 زرفس تقساز 

 خٌغیت
 52.3 136 هزز

 47.7 124 سى

 عغح تحقیالت

 1.2 3 سیززیپلن

 8.1 21 زیپلن

 26.2 68 فَق زیپلن

 47.3 123 لیغبًظ

 17.3 45 فَق لیغبًظ ٍ ثبالتز

 18.8 49 عبل 30سیز  عي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


          5931دی ماه              ملی مدیریت توسعهاولین همایش 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 7 

 56.9 148 عبل 40تب  31

 21.5 56 عبل 50تب  41

 2.7 7 عبل 51اس  ثبالتز

 تبّل
 17.7 46 هدزز

 82.3 214 هتبّل

 عجمِ ؽغلی

 0.13 34 همسهبتی

 0.38 101 پبیِ

 0.40 105 ارؽس

 0.04 11 ذجزُ

 0.03 9 فبلی

 ًَؿ لزارزاز
   پزعٌل زائن

   پزعٌل هست هقیي

 عبثمِ وبر

 15 39 عبل 5تب  1

 33.1 56 عبل 10تب  6

 19.2 50 عبل 15تب  11

 9.2 24 عبل 20تب  16

 15 39 عبل 25تب  21

 8.5 22 عبل ثِ ثبال 25

 

ًفز وبرهٌس ثِ فٌَاى ًوًَِ زر ًؾز گزفتِ ؽسًس. ًتبیح حبفل اس هؾرقبت عي ًؾهبى زاز وهِ ثیؾهتز پبعهد      260تقساز 

 زرفس ثَزًس.   3عبل ثب حسٍز   50زرفس ٍ ووتز اس ّوِ عي ثبالی 57عبل ثب حسٍز   40تب  30زٌّسگبى زر عي 

ثَز ٍ ووتزیي گشیٌِ ًیش هزثَط ثهِ خهٌظ سى )   زرفس  52.3زر ثرؼ خٌغیت ثیؾتزیي گشیٌِ هزثَط ثِ خٌظ هزز ثب 

زرفس ( ثَز ٍ  47.3زرفس ( ثَز.زر ذقَؿ هیشاى تحقیالت پبعد گَیبى ًیش ثیؾتزیي گشیٌِ هزثَط ثِ لیغبًظ ) 47.7

زرفس ( ثَز. زر ذقَؿ عجمِ ؽغلی پبعد گَیبى ًیهش ثیؾهتزیي گشیٌهِ    1.2ووتزیي گشیٌِ ًیش هزثَط ثِ سیز زیپلن  ثب )

زرفس ( ثَز.زر ذقَؿ عهبثمِ وهبر    4.6زرفس ( ٍ ووتزیي گشیٌِ هزثَط ثِ ذجزُ )  43.5جمِ ؽغلی ارؽس ) هزثَط ثِ ع

زرفس ( ٍ ووتزیي گشیٌِ هزثَط ثِ عبثمِ  33.1عبل)  10تب  6پبعد گَیبى ًیش ثیؾتزیي گشیٌِ هزثَط ثِ عبثمِ وبر ثیي 

 زرفس ( ثَز. 8.5عبل )  25ثبالی

 
 انگین و انحراف معیار متغیرهای پصوهششاخص های توصیفی می -2جذول 

 تقساز اًحزاف هقیبر هیبًگیي هتغیزّب

 260 1.10316 4.1225 یبزگیزی عبسهبًی

 260 0.65042 3.0109 ثلَك عبسهبًی

 260 0.79651 2.9875 توزوش ثز هؾتزی

 260 0.53164 4.5510 رّجزی

 260 0.90875 3.3758 هؾبروت افزاز

 260 0.57845 4.2229 رٍیىزز فزآیٌسی 

 260 1.03795 3.2102 رٍیىزز عیغتوی ثِ هسیزیت
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 260 0.69445 4.1497 ثْججَز هساٍم

 260 0.55580 4.3662 رٍیىزز ٍالـ گزا

 260 0.60344 4.1369 تبهیي وٌٌسُ ثز اعبط هٌبثـ

 

 های استنباطیب( یافته
 

 زرًؾز گزفتِ ؽسُ اعت.  P<0.01زاری توبهی ًتبیح ثِ زعت آهسُ زر حس هقٌی

 
 ارتباط بین عوامل بلوغ سازمانی با یادگیری سازمانی -3جذول

 ًتیدِ Pارسػ همسار ّوجغتگی هتغیز پیؼ ثیي هتغیز هالن

یبزگیزی 

 عبسهبًی

 رز فزضیِ ففز 0.000 0.430 توزوش ثز هؾتزی

 رز فزضیِ ففز 0.000 0.577 رّجزی

 ففز رز فزضیِ 0.000 0.586 هؾبروت افزاز

 رز فزضیِ ففز 0.000 0.462 رٍیىزز فزآیٌسی

 رز فزضیِ ففز 0.000 0.622 رٍیىزز عیغتوی ثِ هسیزیت

 رز فزضیِ ففز 0.000 0.324 ثْجَز هساٍم

 رز فزضیِ ففز 0.000 0.629 رٍیىزز ٍالـ گزا ثِ تقوین گیزی

 رز فزضیِ ففز 0.000 0.563 تبهیي وٌٌسُ ثزاعبط هٌبثـ هتمبثل

 

ّبی ثلَك عهبسهبًی  ّبی ضزیت ّوجغتگی پیزعَى ًؾبى زاز وِ ثیي ؽبذـ، ًتبیح آسهَى2ثب تَخِ ثِ اعالفبت خسٍل 

)توزوش ثز هؾتزی، رّجزی، هؾبروت افزاز، رٍیىزز فزآیٌسی، رٍیىزز عیغتوی ثِ هسیزیت، ثْجَز ههساٍم، رٍیىهزز ٍالهـ    

( ثب یبزگیزی عبسهبًی آًبى راثغِ هقٌهی زاری ٍخهَز زارز وهِ    گزا ثِ تقوین گیزی ٍ تبهیي وٌٌسُ ثزاعبط هٌبثـ هتمبثل

 یبثس.ّبی تَاًوٌسعبسی، یبزگیزی عبسهبًی افشایؼ هیزّس ثب افشایؼ ّز یه اس ؽبذقِهی خْت رٍاثظ ًؾبى

ثِ هٌؾَر هؾرـ ؽسى تبثیز ّزیه اس هتغیزّبی پیؼ ثیي ثز هتغیز هالن، ثِ تحلیل رگزعیًَی زازُ ّب پززاذتِ ؽهس.  

ّویي زلیل توبهی هتغیزّبی پیؼ ثیي ثِ رٍػ گبم ثِ گبم اًتربة ٍ زر یه زعتَر رگزعهیًَی ثهزای زعهتیبثی ثهِ     ثِ 

، هسل رگزعیًَی چٌس هتغیزُ را ثزای تجییي یبزگیزی عهبسهبًی ًؾهبى   4هقبزلِ ًْبیی هَرز اعتفبزُ لزار گزفتٌس. خسٍل 

 زّس.هی

 
 یادگیری سازمانیمذل رگرسیون چنذ متغیره برای تبیین  -4جذول 

 هتغیزّب
 ضزایت  غیزاعتبًسارز

 ضزایت اعتبًسارز
Beta 

t همسار 
عغح هقٌی 

 زاری

 
B ذغبی اعتبًسارز 

 0.000 7.353 0.430 0.082 0.604 توزوش ثز هؾتزی

 0.000 10.899 0.577 0.077 0.835 رّجزی

 0.000 11.153 0.586 0.070 0.785 هؾبروت افزاز

 0.000 8.033 0.462 0.047 0.376 رٍیىزز فزآیٌسی
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 0.000 12.255 0.622 0.076 0.935 رٍیىزز عیغتوی ثِ هسیزیت

 0.000 5.283 0.324 0.050 0.264 ثْجَز هساٍم

 0.000 12.476 0.629 0.079 0.982 رٍیىزز ٍالـ گزا ثِ تقوین گیزی

 0.000 10.496 0.563 0.082 0.859 تبهیي وٌٌسُ ثزاعبط هٌبثـ هتمبثل

 

 

ثیؾهتز اس هتغیزّهبی    0.629ًؾبى هی زّس، هتغیز رٍیىزز ٍالـ گزا ثِ تقوین گیزی ثهب ثتهبی    4ّوبًغَر وِ زر خسٍل 

زّس وِ ثب زیگز ثز یبزگیزی عبسهبًی پبعرگَیبى تبثیز زارز. خْت تبثیز ایي هتغیز ًیش هثجت ٍ هغتمین اعت ٍ ًؾبى هی

یبزگیزی عبسهبًی ًیش افشایؼ پیسا  هی وٌس. ثقس اس هتغیز رٍیىزز ٍالهـ  افشایؼ هیشاى رٍیىزز ٍالـ گزا ثِ تقوین گیزی، 

لهزار زارز وهِ زارای تهبثیز سیهبزی ثهز رٍی       0.622گزا ثِ تقوین گیزی، هتغیز رٍیىزز عیغتوی ثِ ههسیزیت ثهب ثتهبی    

ثْجهَز ههساٍم،    یبزگیزی عبسهبًی اعت. ثِ تزتیت اس ثیؾتزیي ثِ ووتزیي تبثیز ثهز رٍی یهبزگیزی عهبسهبًی؛ هتغیزّهبی    

 توزوش ثز هؾتزی، رٍیىزز فزآیٌسی، تبهیي وٌٌسُ ثزاعبط هٌبثـ هتمبثل، رّجزی ٍ هؾبروت افزاز ّغتٌس.
 

 های تحلیل رگرسیونیشاخص ها و آماره -5جذول

 0.692 ضزیت ّوجغتگی چٌسگبًِ

 0.479 ضزیت ًقییي

 0.076 ذغبی اعتبًسارز

 

زرفس ٍاریبًظ ٍ تغییزات یبزگیزی عبسهبًی وبروٌبى ؽزوت عْبهی  48تمزیجب زّس، ًؾبى هی 5ّوبًگًَِ وِ زر خسٍل 

ؽهَز. ضهوي ایٌىهِ ثهب تَخهِ ثهِ ضهزیت ّوجغهتگی         ای ّزهشگبى تَعظ ثلَك عبسهبًی زر هقبزلِ تججیي هیثزق هٌغمِ

ایدهبز  ، تغییهز  عبسهبًییبزگیزی زر ٍاریبًظ ًوزُ  692/0ثِ اًساسُ  ثلَك عبسهبًیثب ّز ٍاحس تغییز زر ٍاریبًظ چٌسگبًِ، 

 هی گززز.
 

 گیریبحث و نتیجه

ی ثلهَك عهبسهبًی   ای هقٌبزار ٍ هثجت هیبى یبزگیزی عبسهبًی ٍ ّؾت هَلفِیبفتِ ّبی ایي پضٍّؼ حبوی اس ٍخَز راثغِ

عت، اعت. زر ٍالـ، یبزگیزی پسیسُ ای ًیغت وِ زر ذال فَرت گیزز؛ ثلىِ ثِ یه ثغتز هٌبعت ًیبس زارز. ایي ثغتز هٌب

آٍرز ٍ فزٌّگی اعت وِ وبروٌبى را ثِ لحبػ رٍاًی آهبزُ پذیزػ هغئَلیت هی وٌس، زر آًْب ؽَق یبزگیزی ثِ ٍخَز ههی 

بزگیزی عبسهبًی فزآیٌهسی اعهت  وهِ عهی آى ثهب تغییهز لهَاًیي ٍراّجززّهبی         گززز.یثبفث ایدبز افتوبز هیبى افضب هی

حبفل هی ؽَز ، ثِ فجبرت زیگز، یبزگیزی عبسهبًی فزآیٌهسی اعهت   عبسهبًی ، ًتبیح ثْجَز هی یبثس ٍپیبهسّبی هغلَة 

 (.2004، 16هی ؽَز) چَیی  وِ هٌدزثِ ثزٍسرعبًی ٍتغییزهسل ّبی هؾتزن عبسهبى

یىی اس ًتبیح ثسعت آهسُ اس ایي هغبلقِ، تبئیس راثغِ هغتمین ثیي ثلَك عبسهبًی ٍ یبزگیزی عبسهبًی وبروٌبى اعت. ایهي  

، ( 2002چبرلشّبرٍیَخبى زى تَى )  ،( 2008الگزٍچیَ )  (، پضٍّؼ پضٍّؼ2013تیغچ ٍ ّوىبراى )یبفتِ، ثب یبفتِ ّبی 

خوهبل سازُ  ٍ ّوىهبراى )   (1389، عْزاثی،رئیغهی ٍاًهبًی ٍ فلیسٍعهتی )   (1392ؽىبری ٍ ؽیجبى فزز)(، 2001ًیفِ ) 

زهشگهبى؛ ثبیهس تهب خهبی هوىهي      هی ثبؽس. هسیزاى ٍ هغئَالى ؽزوت عْبهی ثزق هٌغمِ ای ّ ( 1380ؽفبفی) ،(1388

                                                           
16
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تَاًس زاًؼ خسیس ذلك ؽَز زر عبسهبى تغْیل ؽَز چزا وِ ایي وبر هی تَاًس زر ًْبیت  فزآیٌسّبی وبری وِ زر آًْب هی

ای ّزهشگبى را ثِ یه عبسهبى یبزگیزًسُ ثسل وٌس. چَى ّسف ًْبیی اس فزآیٌسّبی هزتجظ ثهب  ؽزوت عْبهی ثزق هٌغمِ

 عبسهبى ثِ یه عبسهبى یبزگیزًسُ اعت. یبزگیزی عبسهبًی، تجسیل

هَلفِ رٍیىزز ٍالـ گزا ًغجت ثِ تقوین گیزی ثیؾتزیي تبثیز را ثز یبزگیزی عبسهبًی ؽهزوت عهْبهی ثهزق هٌغمهِ ای     

 ّزهشگبى زارز. 

ؽَز هسیزاى تقوین عبس ؽزوت عهْبهی ثهزق هٌغمهِ ای ّزهشگهبى تهب خهبی هوىهي زر تهسٍیي          ثٌبثزایي، پیؾٌْبز هی

هبهَریتْب ٍ اّساف ثلٌسهست ذَز ثب ٍالـ گزایی ٍ ثِ زٍر اس آرهبًگزایی هحض تقهوین گیهزی وٌٌهس.  اگهز تهب       راّجززّب،

( ثزای ثزرعی ًمبط لَت ٍ ضقف زاذلی ٍ فزفتْب ٍ تْسیسات هحیغی زر ایهي عهبسهبى   SWOTوٌَى تدشیِ ٍ تحلیل)

هَلقیت ذَزػ زر حبل حبضز را ؽٌبعهبیی وٌهس ٍ   اًدبم ًگزفتِ، السم اعت ایي وبر زر ایي ؽزوت اًدبم ؽسُ ٍ ؽزوت 

عپظ ثب زیس ٍالقی ًغجت ثِ هغبئل ٍ ایٌىِ زر ودبی ًمؾِ اعت ًغجت ثِ اذذ تقوین السام وٌٌس. لؾقب ثىبرگیزی ایي 

هَضَؿ، ٍالـ گزایی زر اذذ تقوین را تمَیت ذَاّس وزز ٍ اس پظ آى یبزگیزی عبسهبًی ًیهش ثْجهَز ذَاّهس یبفهت ٍ زر     

 تؾبر زارین ایي ؽزوت تب حسٍز سیبزی ثِ یه عبسهبى یبزگیزًسُ ثسل ؽَز.ًْبیت اً
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 منابع فارسی:
 

، ارتجبط هْبرتْبی عِ گبًِ هسیزیتی ثبیبزگیزی عبسهبًی زرعبسهبى تزثیت ثسًی ٍارائِ 1390افؾبری، م، ٌّزی ، ح، وبرگز، ك ، 

 .31تب  5، ففحبت  11، زرًؾزیِ هسیزیت ٍرسؽی ، ؽوبرُ   AHPهسل ثزاعبط 

عغَح ثلَك ؽزوت گبسذزاعبى رضَی زرفزآیٌسهسیزیت فولىزز ثزاعبط هسل ثلَك لبثلیت ّبی  ،1392،م ،فز یؽىبری،ك، پؾتیجبً

 .129تب  157، ففحبت 13، زرهدلِ چؾن اًساس هسیزیت زٍلتی،ؽوبرُ  PCMM،وبروٌبى 

، ارائِ هسلی وبرثززی ثزای عٌدؼ ثلَك هسیزیت زاًؼ زر فٌقت ًزم 1389ٍاًبًی، الف، فلیسٍعتی، ط ،عْزاثی، ة،رئیغی 

 .63-79،ؿ1پضٍّؾی عیبعت فلن ٍ فٌبٍری. عبل عَم، ؽوبرُ -افشار.فقلٌبهِ فلوی

حمیمبتی زرفٌقت پتزٍؽیوی، پزٍصُ ت OPN3، ثزرعی وبرثزز هسل ثبلٌسگی هسیزیت عبسهبًی پزٍصُ 1385حىیویبى، ح ،  

 وبرؽٌبعی ارؽس، زاًؾگبُ تزثیت هسرط، حَسُ هقبًٍت پضٍّؾی.

، ؽٌبعبیی ًیبسّبی عغَح ثلَك عبسهبًی ثزاعبط هسل ثبلٌسگی تَاًوٌسی وبروٌبى زرثد 1387حبتن پَر، ف ، یبرهحوسیبى ، م، 

شؽىی اففْبى ، زاًؾىسُ پشؽىی ثیوبرعتبًْبی زٍلتی ؽْزاففْبى ، پبیبى ًبهِ همغـ وبرؽٌبعی ارؽس، زاًؾگبُ فلَم پ

 .هسیزیت ٍاعالؿ رعبًی پشؽىی 
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