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 چکیده

. در این تحقیق باشد میکارآفرینی سازمانی در شهرداری تهران  ابعاد یادگیری سازمانی بر تأثیرهدف تحقیق حاضر بررسی 

ها از ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جهت گردآوری دادهگردآوری داده شیوهروش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر 

ارزیابی شد و برای روایی  7/1با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ باالتر از  نامه پرسشاستفاده شده است. پایایی  نامه پرسش

آماری شامل کارکنان شهرداری تهران است، که با استفاده از  جامعهاستفاده گردید.  و محتواییپرسشنامه از روایی صوری 

گیری تصادفی ساده بوده است. برای تجزیه و عنوان نمونه در نظر گرفته شد. روش نمونهنفر به  873فرمول کوکران تعداد 

ذهنی،  های مدلشخصی،  های قابلیتابعاد ها نشان داد: استفاده شد. یافته ا از آزمون مدل معادالت ساختاریهتحلیل داده

 تأثیرنگرش سیستمی، یادگیری جمعی و آرمانهای مشترک در یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در شهرداری تهران 

 مثبت و معنی داری دارد.

 

 مانی، کارآفرینی سازمانی، شهرداری تهرانیادگیری سازهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

در دنیای امروز، سازمانها را با چالشهای مختلفی روبرو کرده است، بنابراین سازمان ها ناچارند خود را با چنین  تغییرات سریع 

قع و مناسب در برابر آن محیط پویا و پر تالطمی وفق دهند و در این راستا سعی می کنند، توانایی الزم را برای واکنش به مو

داشته باشند و به دنبال راهکارها و رویه هایی هستند تا به این امر فائق آیند. امروزه یادگیری سازمانی به عنوان واکنشی نسبت 

(. تنها سازمان هایی می توانند ضرورت ها و تغییرات محیطی را 2114، 1به تغییرات فزاینده محیط محسوب می گردد )برانسو

وقع پیش بینی کنند و بقای خود را در محیطی که دائماً در حال تغییر است، تداوم بخشند که رفتار های فعلی آنان مبتنی به م

( .یادگیری سازمانی فرآیندی است 1834بر تجربیات گذشته، درک شرایط فعلی و معطوف به اهداف آینده باشند )جوادی پور، 

ده و با پیوند زدن آنها به زمان آینده، بلوغ سازمانی را تسهیل و بقای سازمان را که آموختن از تجربیات گذشته را ممکن کر

(. یادگیری سازمانی در واقع فرایندهای سازمانی است که در نتیجه به اشتراک گذاری دانش، 1832)عباسی، « تضمین می کند

جه به تغییرات سریع و رقابت شدید، جهانی (. با تو1834فرضیات واعتقادات در میان اعضای سازمان شکل میگیرد )بهرامی، 

سازی، گسترش تکنولوژی های جدید، انفجار دانش، تغییرات جمعیت شناختی، افزایش تنوع جنسیتی و نژادی، و افزایش 

فاصله بین ثروتمندان و فقرا سازمان ها برای بقا و احیای مجدد خویش و موفقیت در محیط کسب و کار باید همیشه آماده 

خود با محیط باشند و واکنش مطلوب و به موقع به تغییرات نشان دهند. آن ها برای دستیابی به دانش و بینش جدید تطبیق 

باید فرهنگ یادگیرندگی را بپذیرند تا بتوانند دانش را ایجاد کنند، آن را انتقال دهند و رفتارشان را تغییر دهند )عباسی، 

وز، تغییرات سریع است و کشورهایی می توانند از نظر اقتصادی قوی و موفق گردند یکی از ویژگیهای بارز اقتصاد امر(. 1834

که دارای کارآفرینان سازمانی نوآور و ریسک پذیر باشند در واقع می توان گفت که کارآفرینی نماد نوآوری و موفقیت در امور 

ت اساسی در ساختار نظام اداری و افزایش تجاری و کارآفرینان پیشگامان آن هستند که با نظرات نوین خویش موجب تحوال

کارآفرینی قرار دارد و اگر سازمانها نتوانند  تأثیرکارایی و اثربخشی آن می شوند و این بیانگر این مطلب است که اقتصاد تحت 

اشت و خود را با تحوالت پرشتاب جهانی همگام سازند دچار حالت ایستایی شده و بی شک درآینده حضور فعالی نخواهند د

کارآفرینی فرآیندی است که در شبکه ای از روابط اجتماعی (. 1831شوند )فتحی زاده و همکاران، سرانجام دچار اضمحالل می

واقع شده و این روابط می تواند رابطه کارآفرین را با منابع فرصتها، محدود یا تسهیل نماید .ویکلن معتقد است که عالوه بر 

ت های بازار و سرمایه که بر کارآفرینی تاثیر گذارند عوامل غیر اقتصادی نظیر شبکه روابط عوامل اقتصادی هم چون مزی

سرمایه اجتماعی به عنوان یک پدیده اجتماعی باعث بروز خالقیت، .اجتماعی نیز می تواند بر پدیده کارآفرینی تاثیر گذار باشد

ه از جمله شاخص های کارآفرینی محسوب می شوند ایده پروری، تسهیل رفتارهای نوآورانه و ریسک پذیری می شود ک

(. افرادی با سرمایه اجتماعی باالتر به منابع و اطالعات بیشتری دسترسی دارند که میتواند در روند تشکیل و 1834)حسینی، 

رای کارآفرینان توسعه کسب و کار و دستیابی به بازارهای جدید تاثیر گذار باشند از این رو سرمایه اجتماعی اهمیت ویژه ای ب

شناخت عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی از جمله اقدامات اولیه در بکارگیری اثربخش سرمایه های (. 1831دارند )اسدی، 

می ابعاد یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در شهرداری تهران  تأثیرلذا در تحقیق حاضر به بررسی  انسانی سازمان است

 پردازیم.

 

 

                                                           
1Birasnav 



 سیاستگذاری و پژوهی آینده مطالعات

 1-11، صفحات 1411 مستانز، 4، شماره 7دوره 

8 

 

 نی نظری و پیشینه تحقیقمبا

 یادگیری سازمانی

میالدی بر می گردد یعنی هنگامی که فردریک تیلور موضوع انتقال یادگیری به دیگرر کارکنران    1311مفهوم یادگیری به سال 

دو  1318را برای افزایش کارایی و بهبود سازمان مطرح کرد. اما ریچارد سی یرت و جیمز مارچ اولین کسانی بودند که در سرال  

واژه یادگیری و سازمان را در کنار هم قرار دادند و یادگیری به عنوان پدیده ای سرازمانی در ادبیرات مطررح کردنرد )فرهنرگ و      

یادگیری سازمانی را می توان این گونه تعریف کرد: توانایی سازمان، به عنوان یک کل، بررای کشرف خطاهرا و    (. 1831دیگران، 

دانش و ارزش های سازمان، به طوری که مهارت های جدید برای حل مسراله و ررفیرت جدیرد    اصالح آن ها و همچنین تغییر 

 (.2111، 2برای کار ایجاد شود )هانایشا

 سطح در انطباق گروهی و و انطباق های فردی بین تعامالت از ای از مجموعه سازمانی، متشکل : یادگیری8کانجلوسی و دیل

 و آن، اعضای سازمان خطاها راکشف طی است که فرآیندی از عبارت سازمانی زمانی : یادگیری4است.آرگریس و شوان سازمان

: یادگیری سازمانی عبارت است از فرآیند بهسازی عملکردها از 1. فایول و الیس(1838)شمس،  کنند می اقدام آن اصالح برای

است که در طول زمان موجب ایجاد  دمدتفعالیت بلن یک سازمانی یادگیری که: کند می ارهار 1طریق دانش و درک بیشتر.گو

 (.1831مزیت رقابتی می شود و نیاز به توجه مداوم مدیریت، تعهد و تالش دارد )حاجی فتحعلی و همکاران، 

7مارچ و سیرت
 طریق از سازمانی : یادگیری3زمان. استاتا طول در سازمان انطباقی از رفتار است عبارت سازمانی یادگیری :

های گذشته و رویدادهای پیشین استوار است. استاتا  وهای ذهنی و دانش، حاصل شده و بر تجربه و آگاهیمشترک، الگ بینش

سازمانی عبارت است از توسعه دانش و بینش جدید که  یادگیری کند: می تعریف در جایی دیگر نیز یادگیری سازمانی را چنین

 رفتارهای اطالعات واسطه پردازش به میگیرد اگر یاد نهاد یا عامل یک: 11(. هوبر2113، 3دارد )هاتانی بالقوهای بر رفتار تأثیر

 قابلیت یک عنوان به این که کنند دانش کسب واحدهایش از کدام هر می گیرد اگر یاد یک سازمان کند. بالقوه اش تغییر

تکرار فرآیندهای درونی شدن و  اعتقاد دارد که یادگیری سازمانی از 11. نوناکا(1838)ملکی،  است سازمان برای هر مفید بسیار

 و تبدیل در سازمان توانایی به گردد می سازمانی بر یادگیری فرآیند 12ماگبرگن و اعتقاد کیم بیرونی شدن حاصل می شود.به

 طور به اطالعات ترتیب این به بخشها که بخش های مختلف شبکه برای سایر در تجربیات و توسعه اطالعات سازی پارچه یک

(. 1832تواند مقدمه ای برای ایجاد یک موقعیت جدید باشد )فهیمی و همکاران،  می و بود خواهد افراد همه دست در وسیعی

یادگیری سازمانی را این گونه تعریف می کند: رشد بینش و تجدید ساخت دهی و بازنگری موفقیت آمیز مشکالت  18سایمون

 .(1831)حیدری،  تایج سازمان منعکس شودسازمانی توسط افراد که نتایج آن در عوامل ساختاری و ن
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 کارآفرینی سازمانی

از کارآفرینی سازمانی تعاریف متعددی شده است اما تمام این تعاریف بر عرواملی ماننرد فرهنرگ، ریسرک پرذیری، نروآوری در       

نیرز فرآینرد    (1331) 14محصوالت، شناخت فرصتها، بازار جدید، خالقیت و توسعه سازمان تاکید مری کننرد، جنینرگ و یانرگ    

و همکراران،   11کارآفرینی سازمانی را به عنوان فرآیند توسعه محصوالت و یا شناسایی بازارهای جدید تعریف می نمایند )اُکرا  

( کارآفرینی سازمانی، فرآیندی است که از طریق القاء فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان منجرر  1338) 11به نظر فرای(. 2113

حصول و فرآیندها می شود. همچنین برگمن نیز معتقد است که کارآفرینی سازمانی به فرآیندی اشاره مری  به ارائه نوآوری در م

کند که سازمانها با استفاده از مجموعه فرصتها و شایستگی های خویش منجر به تنوع محصوالت و نهایتا توسرعه سرازمانی مری    

که فعالیت های سازمانی را به سمت خالقیرت، نروآوری، ریسرک     در یک تعریف دیگر، کارآفرینی سازمانی فرآیندی است شوند .

 (.2111، 17کارمیپذیری و پیشتازی سوق می دهد )

کارآفرینی سازمانی راهبردی برای توسعه اقتصادی محسوب می شود و سازمانها این اسرتراتژی را در پاسرب بره افرزایش سرریع      

یریت سنتی در سازمانها و خروج بهترین نیروهای کار از سرازمانها  رقبای جدید، ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مد

و اقدام آنان برای کارآفرینی مستقل در پیش میگیرند.که این موارد موجب شده اسرت ترا حیرات سرازمانها هرر چره بیشرتر در        

باشند ترا بتواننرد برا تطبیرق     معرض خطر قرار گیرد و مدیران سازمانها دائما به فکر یافتن راه حلی برای رهایی از این مشکالت 

هرچه بیشتر با شرایط متغییر اقتصادی و پذیرش ریسک ها و اعمال نوآوری در محصوالت و خدمات، سرودهای کالنری را عایرد    

(. هر چه زمان می گردد، اهمیت نیروی انسانی مبتکرر و خرالق در سرازمانها    1831سازمان خود سازند )فتحی زاده و همکاران، 

یدا می یابد، افرادی که بوجود آورنده پروسه نوآوری در عرصه رقابتهای جهانی می باشند که با خلق ایرده هرای   نمود بیشتری پ

نوین و شناسایی بازارهای جدید برای سرمایه گذاری منجر به ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه و رونق بخشریدن بره سراختار    

زیابی دقیق و جامعی از اجرای این استراتژی در سازمانها داشته باشرند ترا   اقتصادی کشور می شوند. پس الزم است تا مدیران ار

بتوانند به سرعت به تغییرات نامطلوب محیطی واکنش دهند و با موفقیت از بحران های پیش روی خرویش عبرور نمروده و بره     

 (.1831وند،  عنوان یک سازمان پیشرو و کارآفرین معرفی گردند )جلیل

( که نتایج پژوهش نشان داد یادگیری سازمانی بر همه ابعاد غیر مالی عملکرد سازمانی مورد 1831تچی )نتایج تحقیقات پرداخ

های  گذارد. در واقع یادگیری سازمانی و ابعاد غیر مالی عملکرد مثل نوآوری و انگیزش شغلی مقوله می تأثیرنظر در پژوهش 

طور غیر مستقیم و از طریق یادگیری سازمانی  مان یادگیرنده به( نشان داد که ساز1838مرتبط به هم هستندو تحقیق شمس )

گذارد. رابطه بین همه ابعاد سازمان یادگیرنده با یادگیری سازمانی به غیر از بعد تسلط فردی  می تأثیربر عملکرد سازمانی 

 مشتری رضایت و سازمانی گیرییاد فرهنگ بین ارتباط وجود از تحلیل و تجزیه نتایج (1838معنادار بود و در تحقیق حقیقی )

 و مستقیم طور به خود مشتریان کردن راضی برای پارسیان بانک طورکلی، توانایی به دارد. حکایت شغلی رضایت و

نتایج پژوهش است و  ارتباط در کارکنان شغلی رضایت و بانک کارکنان کارآمد و موثر مستمر توانایی طریق غیرمستقیم، از

داد که از آن جایی که مدار  غیرانتفاعی در مقایسه با مدار  دولتی و نمونه باید برای بقای خود و ( در نشان 1838ملکی )

جذب دانش آموز و منابع تالش جدی کرده و مدام باید رضایت مشریان خود را بهبود دهند، در اغلب مولفه های سازمان 
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نشان داد که مشارکت کار به طور کامل ارتباط بین ( 2117) 13یادگیرنده وضعیت بهتری دارند و نتایج پژوهش لین و لی

یادگیری سازمانی و رفتار نوآورانه کارکنان را تعدیل می کند، یعنی مدیران با یادگیری سازمانی می توانند تعامل کاری کارکنان 

( نشان داد که 2111) 13قرار دهد و نتایج پژوهشگل مرادی تأثیررا تقویت نمایند و در نتیجه رفتار نوآوری کارکنان را تحت 

سبک رهبری بر  تأثیررابطه بین سبک رهبری و یادگیری سازمانی و همچنین سرمایه اجتماعی قابل توجه است. عالوه بر این، 

یادگیری سازمانی بیشتر از سرمایه اجتماعی است، در نتیجه همبستگی باال بین این دو متغیر وجود دارد. با توجه به نتایج، 

ی ممکن است یادگیری سازمانی را دهد . بنابراین، مدیران باید توجه زیادی به سرمایه اجتماعی به عنوان یک سرمایه اجتماع

( نشان داد که 2111) 21محرک به منظور ترویج یادگیری اجتماعی و فعالیت های سازمانی کنند ونتایج پژوهش وجی ابودوال 

(به این نتیجه 2111) 21ی و عملکرد شرکت دارد و در پژوهش دکوال نوآوری اثرات واسطه ای در روابط بین یادگیری سازمان

کارآفرینی سازمانی یکی از رسیدند که توجه به عملیات یادگیری منجر بع بهبود رضایت و عملکرد فردی در سازمان میشود .

های فراوانی که دربارة  و کار بوده است که کمتر مورد توجه قرار گرفت و علی رغم بحث ترین مفاهیم دنیای کسب  نویدبخش

برداری از آن اندک و ناچیز است ولی اکنون به موضوع روز مبدل گشته است لذا در تحقیق  فواید یادگیری سازمانی شده، بهره

 می پردازیم.حاضر به بررسی تاثیرابعاد یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در شهرداری تهران 

 

 فرضیه های تحقیق

 مثبت و معنی داری دارد. تأثیرشخصی در یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی  های قابلیتبعد -1

 مثبت و معنی داری دارد. تأثیرذهنی در یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی  های مدلبعد -2

 اری دارد.مثبت و معنی د تأثیربعد نگرش سیستمی در یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی -8

 مثبت و معنی داری دارد. تأثیربعد یادگیری جمعی در یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی -4

 مثبت و معنی داری دارد. تأثیربعد آرمانهای مشترک در یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی -1

 

 روش تحقیق

رینی سازمانی در شهرداری تهران پرداخته است. روش تحقیق، از ابعاد یادگیری سازمانی بر کارآف تأثیرتحقیق حاضر، به بررسی 

نظر جمع آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری 

عنوان نفر به  873داد نفر است، که با استفاده از فرمول کوکران تع 24111پژوهش شامل کارکنان شهرداری تهران به تعداد 

ارزیابی شد و  731/1با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  نامه پرسشنمونه اانتخاب گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه بود و پایایی 

ها از آزمون مدل معادالت استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده و محتواییبرای روایی پرسشنامه از روایی صوری 

 استفاده شد. Plsو نرم افزار  یساختار

 

                                                           
18 Lin & Lee 
19 Golmoradi 
20 Wujiabudula 
21 Dekoulou 
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 ها  نتایج تجزیه تحلیل داده

 شوند. آزمون می Plsو نرم افزار های تحقیق با استفاده از آزمون مدل معادالت ساختاری  در تحقیق حاضر فرضیه

 

 
 فرضیه های تحقیق T-VALUESمدل معادالت ساختاری در حالت  -1نمودار 

 

 
 ری در حالت استاندارد فرضیه های تحقیقمدل معادالت ساختا -2نمودار 
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 نتایج حاصل از بررسی فرضیات تحقیق:

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق -1جدول 

 فرضیه
ضریب 

 مسیر

معنی 

 داری

نتیجه 

 فرضیات

 اول
 تأثیرشخصی در یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی  های قابلیتبعد 

 مثبت و معنی داری دارد
 تائید 33٪ 47114 17171

 

 1731که بیشتر از  47114داری  و ضریب معنی 17177براسا  نتایج بدست آمده ازمدل، فرضیه اول تحقیق با ضریب مسیر 

 گیرد. باشد مورد تائید قرار می می

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق -2جدول 

 فرضیه
ضریب 

 مسیر
 معنی داری

نتیجه 

 فرضیات

 دوم
ی در یادگیری سازمانی بر کارآفرینی ذهن های مدلبعد 

 مثبت و معنی داری دارد تأثیرسازمانی 
تائید 31٪ 87217 17178  

 

 1731که بیشتر از  87217داری  و ضریب معنی 17178براسا  نتایج بدست آمده ازمدل، فرضیه دوم تحقیق با ضریب مسیر 

 گیرد. باشد مورد تائید قرار می می

 مون فرضیه سوم تحقیقنتایج حاصل از آز -3جدول 

 فرضیه
ضریب 

 مسیر
 معنی داری

نتیجه 

 فرضیات

 سوم
بعد نگرش سیستمی در یادگیری سازمانی بر کارآفرینی 

 .مثبت و معنی داری دارد تأثیرسازمانی 
تائید 33٪ 27214 17113  

 

 1731که بیشتر از  27214داری  و ضریب معنی 17113براسا  نتایج بدست آمده ازمدل، فرضیه سوم تحقیق با ضریب مسیر 

 گیرد. باشد مورد تائید قرار می می

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم تحقیق -4جدول 

 فرضیه
ضریب 

 مسیر
 معنی داری

نتیجه 

 فرضیات

 چهارم
بعد یادگیری جمعی در یادگیری سازمانی بر کارآفرینی 

مثبت و معنی داری دارد تأثیرسازمانی   
تائید 33٪ 47821 17211  
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 1731که بیشتر از  47821داری  و ضریب معنی 17211براسا  نتایج بدست آمده ازمدل، فرضیه سوم تحقیق با ضریب مسیر 

 گیرد. باشد مورد تائید قرار می می

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنچم تحقیق -5جدول 

 فرضیه
ضریب 

 مسیر
 معنی داری

نتیجه 

 فرضیات

 پنجم
ی سازمانی بر کارآفرینی بعد آرمانهای مشترک در یادگیر

 مثبت و معنی داری دارد تأثیرسازمانی 
تائید 33٪ 17812 17233  

 

 1731که بیشتر از  17812داری  و ضریب معنی 17233براسا  نتایج بدست آمده ازمدل، فرضیه سوم تحقیق با ضریب مسیر 

 گیرد. باشد مورد تائید قرار می می

 

 نتیجه گیری و پیشنهادها

ابعاد یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در شهرداری تهران، الزم است  تأثیره تائید فرضیه های تحقیق و تائید با توجه ب -

در شهرداری تهران فرهنگ یادگیری به عنوان یک تسهیل گر مطرح شود، فرهنگی که تغییر را به سختی می پذیرد و از 

کارمندان خود را نسبت به  می شود بنابراین مدیران در شهرداری تهران مخاطره دوری می کند مانع ایجاد یادگیری سازمانی

مقاصد و اهداف شرکت آگاهی دهند که کارمندان با آگاهی کامل نسبت به هر تغییری در زمینه فعالیت های خود پاسخگو 

العات و دانش دستیابی پیدا کنند باشند و به منظور افزایش یادگیری سازمانی امکاناتی را فراهم کنند که افراد به راحتی به اط

و نیز به راحتی بتوانند آن را در اختیار افراد دیگر قرار دهند.همچنین برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت متناسب با 

نیازهای یادگیری سازمانی کارکنان می تواند در بهبود عملکرد سازمانی نقش بسزایی ایفا کند، همچنین به مدیران در 

تهران پیشنهاد میشود با کاربرد استراتژی های جدید و بهبود زیرساختار ها از جمله استقرار ساختار سازمانی شهرداری 

منعطف، برون سپاری، تأمین و خدمات، توسعه حرفه ای کارکنان و آمادگی برای مواجهه با تغییرات محیطی موجبات بروز 

با توجه به نقش مهم فرایند اجتماعی سازی در کارآفرینی سازمانی،  و کارفرینی سازمانی را در خود افزایش دهد های قابلیت

اجرای برنامه هایی مثل طوفان مغزی، به اشتراک گذاری تجربیات و شرکت در سمینار ها و کنفرانس ها به مدیران توصیه می 

کارگروهی تأکید بیشتری  شود. همچنین الزم است مدیران در شهرداری تهران بر تبادل عقاید مهارت و دانش بین اشخاص و

 داشته باشند و از نظرات مطلوب استفاده کنند تا هم ایجاد انگیزه کند و هم سازمان از این نظرات بهره مند گردد.

 

 منابع

(. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی. دومین همایش ملی مدیریت 1831اسدی، منصور . زهرا صفایی )-

 ، تهران، انجمن الکتروشیمی ایران.و حسابداری

( بررسی رابطه یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی دربیمارستان های آموزشی شهر یزد در سال 1834بهرامی، محمد امین )-

 .1، 1831.نشریه راهبردهای مدیریت در نظام سالمت 1834
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( نقش یادگیری سازمانی در بهبود عملکرد غیر مالی سازمان، فصلنامه مطالعات 1831اباصلت ) خراسانیپرداختچی حسن، -

 .144-127، صفحه 1831، تابستان 24شماره پیاپی  - 2، شماره 7منابع انسانی، دوره 

(. نقش یادگیری سازمانی و فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمانی )مورد مطالعه: 1831حاجی فتحعلی7 عبا  و زهرا آقازاده )-

شرکت خودروسازی(، همایش ملی مدیریت توسعه )چالش ها و راهکارها در سازمان های دولتی و خصوصی(، بندرعبا ، جهاد 

 دانشگاهی هرمزگان.

سرمایه اجتماعی بر  تأثیر( بررسی 1834لهام. پوربخشیان، علیرضا . پوررستمی، فاطمه و پوربخشیان، پرویز )حسینی، سیده ا-

روحیه ی کارآفرینی دانشجویان )مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور رامسر(، اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی 

 مدیریت و اقتصاد، اصفهان، دبیرخانه همایش.

رابطه بین فرهنگ یادگیری (. 1831حمد؛ حسینی، حسن؛ اصغریه اهری، حامد؛ آرین، ابوالفضل و دریکنده، علی )حقیقی، م-

 . 12- 44(، 4) 2پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین - . فصلنامه عملییانجیگری رضایت شغلیمنقش :سازمانی و رضایت مشتری

توانمندسازی کارکنان )موردمطالعه: دانشگاه ایالم(، پژوهش های ، بررسی رابطه یادگیری سازمانی و 1831حیدری، عزیز، -

 . 211 – 221جدید در مدیریت و حسابداری، سال دوم، شماره پیاپی چهارم، صص: 

بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی با کارآفرینی سازمانی در "(. 1831جلیل وند، جمشید )-

، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت و برنامه "استان سیستان و بلوچستان اداره کل تربیت بدنی

 ریزی در ورزش، دانشگاه شهید چمران اهواز.

، 7دوره  . نشریه مطالعات مدیریت ورزشی. نقش ابعاد یادگیری سازمانی در تسهیل چابکی سازمان(. 1834جوادی پور، محمد )-

 .121-111فحه ، ص1834، مهر و آبان 81شماره 

سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی با واسطه  تأثیر(بررسی 1838مس غالمرضا، پرداختچی محمد حسن، ملکی حاتم )ش-

، 11دوره  :یادگیری سازمانی:مطالعه موردی شرکت ملّی صنایع پتروشیمی، فصلنامه علمی اندیشه های نوین دوره و شماره

 .1838، پاییز 8شماره 

 سازمان مدل کاربرد :زیست محیط حفارت سازمان در سازمانی یادگیری فرهنگ سی(. برر1832عباسی، عنایت )-

 .(823-817، صص )1832 ، تابستان2 ، شماره44 ایران، دوره کشاورزی توسعه و اقتصاد یادگیرنده.نشریه تحقیقات

یری، نوآوری و عملکرد تسهیم دانش بر یادگ تأثیر، بررسی 1834کشاورزی، علی حسین، سعید، صفری و جواد، حمیدی راد، -

 . 118 – 123، صص: 22سازمانی، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره

، بررسی رابطه ساده و چندگانه یادگیری سازمانی و اعتماد اجتماعی در سازمان با توسعه کارکنان 1831فرهنگ و دیگران، -

، 41دی، سال بیست و دوم، شماره پیاپی دانشگاه های دولتی پزشکی و غیر پزشکی جنوب شرق کشور، جامه شناسی کاربر

 113-132، صص 1831شماره اول، بهار 

بررسی میزان خالقیت و نوآوری در سه اداره  "(. 1831فتحی زاده، علیرضا؛ پاک طینت، دکتر اقبال؛ شهبا، محمد جواد، )-

 ، فصلنامه مدیریت، سال هشتم."دولتی

(. رابطه بین ابعاد یادگیری سازمانی و سطح نوآوری در سازمانها مطالعه 1832فهیمی7 میالد؛ مریم دستیار و آزاده آرامی )-

موردی ادارات دولتی شهر اصفهان، اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، شیراز، موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی 

 خوارزمی

http://www.jhrs.ir/?_action=article&au=413322&_au=%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%AA++%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://journals.ssrc.ac.ir/issue_115_128_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+7%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+31%D8%8C+%D9%85%D9%87%D8%B1+%D9%88+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-250.html
http://journals.ssrc.ac.ir/issue_115_128_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+7%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+31%D8%8C+%D9%85%D9%87%D8%B1+%D9%88+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-250.html
http://journals.ssrc.ac.ir/issue_115_128_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+7%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+31%D8%8C+%D9%85%D9%87%D8%B1+%D9%88+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-250.html
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