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 چکیدٌ

کتريویک بر بُبًز عملکرز سازماوی کارکىان تامیه اجتماعی استان َسف از اوجام ایه تحقیق بررسی تاثیر استراتژی یازگیری ال

پیمایطی بًز کٍ بٍ صًرت میساوی اوجام ضس. جامعٍ آماری ایه تحقیق را کارکىان سازمان  -ارزبیل بًز. ريش تحقیق تًصیفی

ي با استفازٌ از جسيل  وفر تطکیل می زازوس. ومًوٍ گیری بٍ صًرت ذًضٍ ای 304تامیه اجتماعی استان ارزبیل بٍ تعساز 

وفر از آوُا بٍ پرسطىامٍ َا پاسد مىاسب ي زرست زازوس بىابرایه ومًوٍ آماری ایه  136تعییه ضسوس کٍ  170مًرگان بٍ تعساز 

 -2( ي 1386. پرسطىامٍ استراتژی یازگیری الکتريویک )سیس تقًی، 1وفر تعییه ضسوس. ابسار اوسازٌ گیری ضامل  136تحقیق 

( بًزوس. ريایی محتًایی ي صًری پرسطىامٍ َا بٍ يسیلٍ اساتیس 1390ُبًز عملکرز سازماوی )سرمس ي َمکاران، پرسطىامٍ ب

ي پرسطىامٍ بُبًز عملکرز  85/0مسیریت تائیس ي سپس پایایی آلفای کريوباخ برای پرسطىامٍ استراتژی یازگیری الکتريویک 

َای آمار تًصیفی چًن محاسبٍ میاوگیه،  َای آماری از ريش ل زازٌگسارش گرزیس. بٍ مىظًر تجسیٍ ي تحلی 85/0سازماوی 

اوحراف معیار ي زر برص آمار استىباطی از آزمًن کلمًگراف اسمیروف برای تطریص ورمال بًزن تًزیع جامعٍ آماری ي از 

استراتژی یازگیری آزمًن رگرسیًن برای تجسیٍ ي تحلیل فرضیٍ َای تحقیق استفازٌ ضس. یافتٍ َای تحقیق وطان زاز کٍ 

الکتريویک ي مًلفٍ َای آن بر بُبًز عملکرز سازماوی کارکىان تامیه اجتماعی استان ارزبیل تاثیر زارز. بىابرایه می تًان وتیجٍ 

 گرفت کٍ یازگیر الکتريویک یکی از ريش َای وًیه زر امر آمًزش ي بُبًز عملکرز سازماوی کارکىان است. 
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