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 چکیده :

مشتریان در بانک مسکن استان کردستتتان ، بین ابعاد بازاریابی عصبی و رضایت    این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین رابطه

روش کمی است که به شیوه همبستگی انجام پذیرفته استتتر روش تحقیتتق   نظر هدف تحقیق توصیفی با نتایج کاربردی واز  

نفری کارکنتتان، بتتر استتا    2000جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان بانک مسکن استان کردستان بوده که با توجه به تعداد  

صتتورت تصتتادفی  هدر چهار خوشه شمال، جنوب، شرق و غرب  و بنفر که   322ان و نمونه آماری تحقیق شامل  جدول کوکر

ساده انتخاب شده استر ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن توسط خبرگتتان و پایتتایی آن نیتتز بتتا 

های تحریک احساسات، گرفتر برای  ممیزی  بازاریابی عصبی مولفه مورد تایید قرار    %821خ و به مقدار  ضریب آلفای کرونبا

 SPSSتماد در نظر گرفته شده استر نتایج فرضیات که از طریق آزمون رگرسیون و بتتا نتترم افتتزار عتداعی خاطرات و جلب ا

بازاریتتابی عصتتبی در ن ، تمام مولفه های مرتبط با ممیزی مورد بررسی قرار گرفت نشان داد که از منظر مشتریان بانک مسک

تحقیق نشان داد، مولفه تحریتتک احساستتات بازاریتتابی   جیر مستقیم و معناداری دارندر همچنین نتایمندی مشتریان تاثرضایت

لوب به مشتتتریان عصبی بیشترین تاثیر بر ارایه موفق محصوالت نوین بانک دارا می باشدر و در نهایت برای ارائه خدمات مط

 بی عصبی پیشنهاداتی ارائه گردیدربا تمرکز بر بازاریا
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Abstract 
     Investigating the impact of organizational learning on 

organizational transformation with regard to the mediating role of 

employees' professional development (case study: Imam Khomeini 

Relief Committee, Bandar Abbas city). The present research method 

is a descriptive analysis of survey type and applied in terms of 

purpose. The statistical population of the research includes all the 

employees of the Imam Khomeini Relief Committee of Bandar 

Abbas, numbering 210 people. In this research, a stratified random 

sampling method was used to determine the desired sample, and 132 

people were selected as a statistical sample using Cochran's method. 

The research tools in this research include the standard organizational 

learning questionnaires of Strauss (2001), the organizational 

transformation questionnaire of John Gutter and Peter Drucker (2005) 

and the professional development questionnaire of Zand et al. 

employees (2013). The reliability of the mentioned questionnaires was 

evaluated and calculated based on Cronbach's alpha coefficient of 

0.873, 0.851 and 0.701 respectively, which indicates the desired 

reliability of the research questionnaire. In this research, to analyze 

the data from the path analysis technique, using the SmartPLS 

software, the specified paths of the research according to the 

conceptual model have been investigated. The findings of the research 

showed that organizational learning and its dimensions have a direct 

impact on the professional development of employees and 

organizational transformation, and the professional development of 

employees has a significant mediating role in the relationship between 

organizational learning and organizational transformation. 

 
Keywords: organizational learning, organizational 

transformation, professional development, Imam Khomeini 
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 کارکنان  یتوسعه حرفه ا ی انجیبا توجه به نقش م یبر تحول سازمان یسازمان یریادگی ریتاث یبررس
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   دهیچک

 یتوسرر   حر رر  ا  یانجیرر بررا توجرر  برر  ن ررش م  یسررازمان  بررر تلررو   یسازمان  یریادگ ی  ریتاث  یپژوهش بررس  نیاز ا  هدف

از نررو    یفیتوصرر   ی رر یباشد. روش پژوهش حاضررر تل   یشهر بندرعباس( م  ینیامداد امام خم  ت یکارکنان)مورد مطال  : کم

شررهر  ینرر یامررداد امررام خم ترر یکارکنرران کم  یرر شررامک ک  ق،یرر تل  یام   آمارد. جباش یو از نظر هدف کاربردی م  یشیمایپ

نمون  مورد نظررر  نییت   یبرا  یطب   ا  یتصاد   یریپژوهش از روش نمون  گ   نیباشد. در ا  ینفر م  210بندرعباس ب  ت داد  

 نیرر ا راست. ابرررار پررژوهش د  دهیانتخاب گرد  ینفر ب  عنوان نمون  آمار  132ک  با استفاده از روش کوکران    دیاستفاده گرد

 تررریجرران گرراتر و پ ی(، پرسشنام  تلو  سررازمان2001استرهاوس) یسازمان یریادگ یاستاندارد    یشامک پرسشنام  ها  قیتل 

مرروکور بررر  یپرسشنام  هررا ییای( بوده است. پا1390( و پرسشنام  توس   حر   ای کارکنان زند و همکاران )2005دراکر )

مط رروب  ییایرر پا انگریرر کرر  ب  دیرر و ملاسررب  گرد  یابیمورد ارز  0.701و    0.851  0.873  ب یبترت  نباخکرو  یالفا  ب یاساس ضر

بررا اسررتفاده از نرررم ا رررار   ریمسرر   کیتل   کیداده ها از تکن  کیو تل    یتجر  یپژوهش برا  نیباشد. در ا  یم  قیپرسشنام  تل 

 یا ترر  هررایمی پرداخترر  شررده اسررت.  ا  اس ب  بررسی مسیرهای مشخص شده پژوهش مطابق با مد  مفهررو   یاسمارت پ

داشررت  و توسرر    میمست  ریتاث یکارکنان و تلو  سازمان  یو اب اد آن بر توس   حر   ا  یسازمان  یریادگ ی  پژوهش نشان داد

 دارد. یم نادار یانجین ش م یو تلو  سازمان  یسازمان  یریادگ ی نیکارکنان در رابط  ب یحر   ا

 

 بندرعباس  ،ینیامداد امام خم  ت یکم ،یتوس   حر   ا ،یتلو  سازمان  ،یسازمان  یریادگ ی :ید یکل یها واژه
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  مقدمه
با توجه به اینکه یکی از دغدغه های اصلی سازمان های امروزی به روز ماندن و همکام شدن با تغییرات اجتماعی،  

زمینه ی تغییرات سازمانی و  در    موثراقتصادی، فرهنگی و... می باشد یادگیری سازمانی می تواند یکی از متغیرهای مهم و  

روزآمد کردن سازمان ها باشد. به نظر می رسد که یادگیری سازمانی و ایجاد یک سازمان یادگیرنده می تواند تاثیر قابل  

مالحظه ای بر نوآوری کارکنان بگذارد. جهان امروز به ویژه جهان سازمان ها، دستخوش تغییر و تحوالت شگرف و مداومی  

عاد ها از محیط داخلی تا محیط خارجی، از عوامل انسانی تا غیرانسانی و...، همگی با شتابی خیره کننده در  ی ابتماماست و  

حال تغییر از حالتی به حالتی دیگرند. در چنین شرایطی، سازمان ها برای بقا تالش می کنند و برای اینکه بتوانند خود را 

یرپویا خارج می شوند و به سمت توسعه یادگیری و ایجاد سازمانی  ای غ لب هدر محیط پرتالطم اطراف حفظ کنند، از قا

یادگیرنده، حرکت می کنند. یادگیری سازمانی موجب می شود که الگوهای ذهنی جدید و گسترده ای پرورش یابد و افراد  

 . (2020، 1به طور مرتب بیاموزند که چطور با یکدیگر بیاموزند)تمپلتون و همکاران 

بسازمان ه  از محیط  ا چنیایی  را  عالئم  ها،  قابلیت  توسعه  و  دانش  نوآوری، کسب  تشویق  دلیل  به  هایی  ویژگی  ن 

دریافت، تفسیر و در فرصت ها اعمال می کنند که این مهم می تواند بر روی عملکرد کارکنان و تحول سازمان نقش به 

باورند این  بر  انسانی  منابع  مدیریت  اندیشمندان  باشد.  داشته  س  سزایی  از    ازمانکه  تنها  هزاره ی جدید،  در  پیشرو  های 

طریق به کارگیری الگوهای پیشرفته توسعه نیروی انسانی، یادگیری سازمانی و راهبردهای توسعه و بالندگی قابلیت های  

مهم    کارکنان، می تواند پاسخگوی نیازهای سازمان آن هم با سرعت و انعطاف بیشتری باشند، توسعه منابع انسانی یکی از 

اهداف راهبردی سازمان های پیشرو کنونی است که به منظور ارتقای سطح دانش، مهارت، تجربه و کیفیت، تعالی و  ترین  

می   ابالغ  هایی  سازمان  ارشد چنین  به مدیریت  فردی کارکنان،  ویژگی های  تغییر  حتی  و  عملکرد سرمایه های سازمان 

 (. 1396گردد)زارع و مهدی زاده رستم، 

کارآمد، ارزنده ترین ثرورت و دارایی هر سازمان است. مباحث مربوط به یادگیری سازمانی، از    اهر و انی م نیروی انس

جمله عواملی است که باعث ارتقای بهره وری منابع انسانی و توسعه حرفه ای آنها.و در نهایت تغییر و تحول سازمان می  

  یریادگی  ریتاث  بوده است که  نیبر ا  ی پژوهش سع  نیا  درلذا با توجه به مطالب بیان شده    .(1401شود)احمدی و نظری،  

شهر    ینیامداد امام خم  تهیکارکنان)مورد مطالعه: کم  یتوسعه حرفه ا  ی انجیبا توجه به نقش م  ی بر تحول سازمان  ی سازمان

 بررسی شود.  بندرعباس(

 

 بیان مساله 
منظور  . هستند  مواجه  رییتغ  با   وقفهی  ب  کم ی  و   ستیب  قرن  در  ها سازمان   نکته   ، یرقابتی  بازارها  در  یتوانمند  به 

  رات ییتغ  و  ها  ضرورت  توانندی  م یی  ها  سازمان  فقط  .کنند  دیتول  دیجدیی  دانا  و  رندیبگ  ادی   دیبا  چگونه  که  است  نیای  دیکل

آن ابعاد    بر  و   تمرکزی  سازمان ی  ریادگی   بر  که   دهند   ادامه  ریمتغ  دائما  ًطیمح  در  را  خودی  بقا  وی  نیب  ش یپ   موقع   به  رای  طیمح

 .  (2017، 2نظری)ندینما توجه

 
1 Templeton 
2 Nazari 
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راستا  بهبود تحوالت  جهتی  دیکل  عنصر  کی  سازمان  دری  ریادگی م  بهی  بازار   طیشرا  راتییتغی  در    . رودی  شمار 

حفظ شود   یدر سازمان  داریپا  صورت   به  تواندی  م  یدر صورت  یکه تحول سازمان  کنندی  ( عنوان م2018و همکاران )  1لهویف

با   باشمداو  یریادگی که همراه  متعددم  عناصر    همکاران  و   2کی(، جانز2018،  و همکاران  لهوی)فردیصورت گ  ی د که تحت 

ا  (2019)  3اسنسوالندر  و  (2018) واسطه  نیدر  نقش  به  م   یبرخ  یا  خصوص  اشاره  مطالعاتکنند ی  عناصر  در    به  خود  . 

  شده   اشاره  شودی  اد مختلف آن مدر سازمان که منجر به بهبود در ابع  یریادگینوع    یریگ   بر شکل  یاریبس  ی انجیعناصر م

  ان یسخن به م  یاز تحول سازمان  توانیم  یدر صورت  دی گوی  ( م2019و همکاران )  4م یت.  (2018  و همکاران،  کیاست)جانز

  یابیدست  یبرا  ها   سازمان  حالت  نیدر ا.  (2019،  و همکاران  میآن را در نظر گرفت)ت  یبرا  ی انجیم  ی رهاینقش متغ  که  آورد

بهتر د عملکرد  بجو  یسازمان   یریادگی   از  دی با  ،ی متالطم کنون  طیر محبه  از سوندیکمک  یسازمان  تحول  گر ید  ی.   از   ی کی 

ی  ها  به چالش   ییپاسخگو  یبراسازمان های خدماتی)کمیته امداد خمینی )ره(    مانندی  امروز   یها  سازمانی  عناصر ضرور

  تیکسب مز  یو مستمر بازارها برا  دی شد  راتییو سرعت عمل در پاسخ به تغ  ی و چابک  یر یرقبا، انعطافپذ  عملکرد  و  د یجد

 بلندمدت است.    یرقابت

بر   یرگذاریتأث  تیظرف  و  مشترک کارکنان است  ی ها  از دانش و تجربه  دیجد  نشیتوسعه دانش و ب   با  یسازمان  تحول

 رات ییتغ  جادیامنظور    بهً  کارکنانی  ها  دانش و مهارت  شیهدف آن افزا  خواهد داشت که  را  یسازمان  رفتار و بهبود عملکرد

توسعه    گرید   یاز سو  شود،  سازگار ی  طیمح  راتییسرعت با تغ  تا به   سازدی  در رفتار است و سازمان را قادر م   داریپا  نسبتا

و    ی دگیچیآن پ   یژگیو   کهی  طیدر مح  که  خواهد بود، چرا  سازمان  کی  طیشرا  یدر بررس  یکارکنان عنصر ضرور  یا  حرفه

م  مستمر  رییتغ  محافظه  کیاستراتژ  یز یر  برنامه  از  شتریب  اریبس  کارکنان  یا  حرفه  توسعه  تیظرفکه    شودی  است، گفته 

 یکارکنان برا  یا  توسعه حرفه  گری دی  از سو  . ندیآی  م  حساب  به ی  رقابت  تیخلق مز  یعنوان هسته مرکز  کارانه و همگرا به 

  یی و پاسخگو  انیو انتظارات مشتر  هاازیحالت شناخت ن  ن یدر ا  که.  باشدی  م   ها  سازمان  یامروز  ازین  یرقابت  تیحفظ توان مز

تغ کل  جادشده یا  راتییبه  نقش  بازار  حرفه  یکارکردها   انتخاب  در  یدیدر  ا  یا  توسعه  بدکندی  م   فا یکارکنان    منظور،  ن ی. 

شده   بود.  رخواهد یناپذ  اجتناب  یامر  ها   سازمان  در  کیاستراتژ  یهای  ریگ  جهت  یریبکارگ بیان  مطالب  به  توجه  با    لذا 

دق  شود،ی  بب موع سموض  نیای  بررس بر تحول  یا  و توسعه حرفه  ی سازمان  یریادگی  یها  از مؤلفه  ی قیشناخت    کارکنان 

 .نمود  جادیسازمان ا نیدر ا یمناسب یو بتوان راهبردها کمیته امداد امام خمینی )ره( خلقدر  ی سازمان

ی ریادگی  ازمندی ن  خود،ی  سازمان  افاهد  بهی  ابیدستی  راستا  در  ها  سازمان  گرید  همانند  )ره(،ینیامداد امام خمکمیته  

  و  ده یچیپ   ع،یسر  افزون،  روز  راتییتغ  بای  سازگار  منظور  به  اساس  نیهم  بر  است  سازمانی  کار  سطوحی  تمام  در  مستمر

  با  توانمند  و  نوآور  خالق،ی  کارکنان  جامعه، به   فیضع  اقشار  به  کمکۀ  عرص  در  بالقوهی  ها  فرصت  کشف  و   طیمح  نامطمئن

  نرویا از .طلبد ی م  رای متفاوت   و خاص  طیشرا ،ینوآوری عیطب ت یماه  و است ازمند ین  دیجدی  ها فرصت آموزش و توان کشف

  محسوب   سازمان  روزۀ  مسئل  نیتری  اساس  و  قدم  نیاول  کارکنان،  نیا  رشد  و  جذبی  برا  مناسب   بستری  های  ژگیو  شناخت

بر    ینظام آموزش منابع انسان   ریتأثی  نبال بررسد  به  حاضر، محقق  قیاساس، در تحق  نیبر ا  ضرورت،  نیا  به  توجه  با   . شودی  م

امام خم  تهیکم  کارکنان ی  سازمان  یریادگی بندرعباس    )ره(ینیامداد  توجه به خال تحق  است کهشهرستان  ا  ی قاتیبا    نیدر 
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  به  :ینظراز لحاظ    رودکهی  انتظار م  برخوردار باشد، و  ییباال   تیاهم  از  تواند ی  حاضر م  قیتحق   ،ی دولت  ی ها  در سازمان  نهیزم

 .دیفزایب یدولت یها نظام آموزش در سازمان یعلم  ندیمفهوم فراو   دانش

 

 ق یتحق  ینظر یمبان
  سازمان   کیدر    یتیریمفهوم خلق تعهد مد  به  رای  سازمانی  ریادگی  (2019و همکاران)1بروکما   یادگیری سازمانی:

  وی  نوآور  ندیفرآی  برای  رهبر  تعهد   و ی  تیریمد  تیحما  لیتسه  و  توسعه  نیمبی  تیریمد  تعهد   حالت   نیا  در   .دانندی  م

ی  طیمح  طیشرا  براساس  رییتغی  برا  را  سازمانیی  توانا  ؛یشخصی  ریادگی  وی  کارآمد  ،یتیریمد   تعهد   .است  کارکنان  زشیانگ

  ق،یتلف با   که باشد یسازمان م یطبقات  یندهایخلق و انتقال دانش در فرا ی به معن ی سازمان یریادگی  نی. همچندهدی م بهبود

  شده و  شتریب  .اطالعاتی  ها  ستمیس  و  افراد  انیم  در  تعامل  که  شودی  دانش در سازمان سبب م  یگذار  به اشتراکال و  انتق

  ک یصورت    را به  خود  که متخصصان دانش  دانندی  م  یطیرا مح  یسازمان  یریادگی  گر؛ید  یعملکرد را بهبود بخشد. از سو 

  در  را  خود  دانش   سازمان  ن یا  متخصصان  کهیی  جا  ی سازمانی  ریگد ای  دگاه ی د  ن ی. در اگذارندی  به اشتراک م  یشبکه اجتماع 

)بروکما و  شوندی  تلق  متناقض  نه   و   مکمل  عنوان  به  د یبا   ها   دگاه ید  نیا  . کنندی  م   جاد یای  عمل   جوامع  نام  به  خودی  ها  شبکه

 .(2019، همکاران

و    ها  تیتر و کاراتر فعالثرمؤ  چه  هر  جادیا  جهت  ی اتیعمل  یهایژگیو  خلق  یمعن  بهی  سازمان  تحولتحول سازمانی:  

از سازمان    کیستماتیجانبه و س   و همه  ی برادراک کل  یمبتن  نگرش  ی الزم است نوع   حالت  نیاست. در ا  ی سازمان  ی ندهایفرا

 (.2019و همکاران،  2اینگئوآورد) فراهم  را

ی  ها  هیرو  و  ندهایارف  بهبود  هدف  با  که  است  سازمان  در  دیجدی  کردهایرو  و  راتییتغ   اعمالی  معنا  بهی  سازمان  تحول

  صیتشخ  قابل ی  سازمان  تیماهی  حت  و   ها تیفعال  نحوه  ، ی سازمان  شکل   در  عمدتا   راتییتغ  ن یا.  رسدی  م  انجام   به ی  سازمان

 (.2012، همکاران و3  وار دل پاردو )  است

 است  مانساز  در   دیجد ی  ندهایفرا  و  ها  هیرو  زات،یتجه،  ها   نگرشی  ریبکارگی  معنا  بهی  سازمان  تحول،  گرید  منظر  از

  با   بتواند ی  کارامدتر  شکل  به  و   دهد   وفق   د یجد  انتظارات  ا ی  د ی جد  اهداف ،  د یجدی  ازهاین  را  خود   بتواند  سازمان   کهی  نحو  به

 (. 2010، 4بوردام)  گردد منطبق، خود رییتغ حال در طیمح

 برنامه ی  اجرا  هواسط   به  که  شود ی  م  اطالقی  ا  مشاهده  قابل   و  ملموس  راتییتغ  بهی  سازمان  تحول  گر، ید   فیتعر  در

،  ساختار  تواندی  م  و  شود ی  م   جادیا  سازمان  دری  طیمحی  ها  چالش  با  مواجهه  در  سازمانی  توانمندی  ارتقا  و  دی جدی  ها

 (.2011، 5در یاشنا) دهد  رییتغ را سازمان حرکت جهتی حت و  ها  تیفعال نحوه

 سازمانی تحوالت  در  انسانی  منابع  نقش

  رفتار   با   د یبا  آنها  و   هستندی  انسان  عوامل  آن  گرداننده  که  استیی  نو  و  یچندبعد  چرخه  ،ی سازمان  تحول  و  بهبود

 سطوح  دری  رفتار  بلوغ  تحول،  و   رییتغ  عامل  نیمهمتر.  دهند  نشان  آن  تحققی  برا  را  الزم  انعطاف   و  توان  ،یانرژ  خودشان،

  در  ستمیس دوام و  بقاء موجب که دانستی راتییتغ مثبت  ندیبرآ توانیم را بهبود ،یستمیس  نگرش در.  استی گروه  وی فرد
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:  شامل  سازمانی  اصلی  اجزا  از  بعد  کی  از  شیب  در  راتییتغ  به  و  دارد  تیجامع  بهبود،  و  تحول  موضوع.  شودیم  طیمح

  اول   نقش  انسان  آنها،ی  بقا  امتدادی  برا  زین  و  بشرند  مخلوق   سازمانها  که  آنجا  از.  شودیم  گفته (  ساختار  وی  تکنولوژ  انسان،)

  ن یا  به  مؤلفه  سه  از  متشکلی  ریتعب  به  را  رییتغ  ستمیس   اگر.است  انسان  سازمان،   در  رییتغی  اساس  عامل   نیرابناب  دارد،  را

 : (1394ی، رمرادیپ  و ی انیپورک)  میبدان گونه

 رییتغی هامحرکه -1

 رییتغی هازمیمکان -2

 رییتغ عوامل -3

 .است رحطمی  واقع  محرک وی اصل هسته عنوان به  انسان ها،مولفه نیا سه هر در

 

عملکردها  بهی  ا  حرفه  توسعه  :کارکنانی  ا   توسعه حرفه  م  یمجموعه  نها  شودی  کارکنان گفته  در  سبب    ت یکه 

  اسیمق  ریز  نیاست که از چند  یکارکنان شاخص  یا  . توسعه حرفهشودی  آنها م  یکار  طیشرا  آنها و بهبود در  یی توانا  شیافزا

از . (2020خان، )دیاز دانش خلق نما یتوانمندتر و با سطوح باالتر ی ارکناننظر دارد که بتواند ک  در  مجموع و در شده  لیتشک

  ت ی موفق  به  کمکی  برا  که  ردیگی  م  نظر  در  رای  ریادگی  و  آموزش  اشکال  هیکلی  ا   حرفه  توسعه(  2019و همکاران)  1ژائو   نظر

 . است شده گرفته  نظر در کارکنان

و هم در خارج کشور انجام شده است از جمله پژوهش  در رابطه با پژوهش حاضر پژوهش هایی هم در داخل کشور  

توسعه   یانجیبا توجه به نقش م  یبر تحول سازمان  ی سازمان  یریادگی  ریبا عنوان تأث  ی( پژوهش1400)  یو باران  یاحمدهای  

بر   ی مانساز یریادگینشان داد  ج ینتا ( انجام شده است.رانیا یاسالم یجمهور یکارکنان)مورد مطالعه: بانک مرکز یحرفه ا

  ی سازمان   یریادگی  نیکارکنان در رابطه ب   یداشته و توسعه حرفه ا  میمستق  ریتأث  یکارکنان و تحول سازمان  یتوسعه حرفه ا

 دارد. یمعنادار ی انجینقش م ی و تحول سازمان

ورد  کارکنان )م  یاطالعات با رشد حرفه ا  یو فناور  یسازمان   یریادگیرابطه    نییبا عنوان تب  ی ( پژوهش1399)یعباد

اند.  مطالعه: داده  انجام  مازندران(  استان  غرب  ملت  بانک  ا  ی حاک  قیتحق  یها  افتهی   شعب  ب  نیاز  که   یریادگی  ن یاست 

  با (  یمشارکت  یریگ  می گفت و گو و تصم  ،یخارج  طیتعامل با مح  ،یریپذ  سکیر  ،یآن )تجربه اندوز  یو مولفه ها  یسازمان

 وجود دارد.  یمازندران رابطه مثبت و معنادارکارکنان شعب بانک ملت غرب استان  یرشد حرفه ا

پژوهش1395)یجهانشاه بررس  ی(  عنوان  ب  یبا  تحول سازمان  یریادگی  تیقابل  نیرابطه  ادارات کل   ی و  در کارکنان 

اند. داده  انجام  هرمزگان  ب  ی حاک  جینتا  استان  که  است  آن  سازمان  یریادگی   تیقابل  ن یاز  تحول  با  نوع    کی  یکارکنان 

همچن   یمعن  مثبت  یهمبستگ دارد.  وجود  متوسط  مستق  نیدار  و  مثبت   سکیر  ،یمشارکت  یر یگ  میتصم  نیب  میرابطه 

 مشاهده شد.  یبا تحول سازمان  یستمیو داشتن تفکر س طیبا مح ا یتعامل پو ،یریپذ

( و جوانبخش  پژوهش1393هداوند  بررس  ی(  عنوان  مولفه ها  یبا  مهارت ها  یسازمان   یریادگی  یرابطه  توسعه    ی با 

حرفه   یو توسعه مهارت ها  یسازمان   یریادگی  یمولفه ها  نیاز آن است که ب  یحاک  جینتا  مهندسان انجام داده اند.   یه احرف
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رابطه معن  یا انجام تحل  یدار  یمهندسان    ی سازمان  یریادگی  یدهد که مولفه ها  ینشان م  زین  ونی رگرس  لیبرقرار است. 

 هستند.  یه ارفح یتوسعه مهارت ها یبرا یکننده معنادار ی نیب شیپ 

همکاران و  میانجی  2019)1ادوارد  نقش  با  سازمانی  تحول  و  دانش  تسهیم  بین  رابطه  بررسی  به  خود  پژوهش  در   )

و    یفرد  یریادگی  تیدانش و تحول در سازمان با ظرف  میمؤلفه تسهتوسعه حرفه ای کارکنان پرداخته است. نتایج نشان داد  

دارد  داری  رابطه مثبت و معن   ی سازمانی  ریادگی  تیظرف اتوسعه  و همچنین    وجود  بصورت غیر مستقیم   کارکنان  یحرفه 

 تاثیر معناداری بر تحول سازمانی داشته است. 

  ی در جنوب کالیفرنیادر دانشگاه   ی سازمان  رییادگی توانمندسازی و    نیب  رابطه  یبررس  در پژوهشی به (  2017)  2چان

 .دارد قوی روی توانمندسازی ریثتا رییادگینشان داد که  قاتیتحق جینتا ،است پرداخته

 

 تحقیق  فرضیات

 
 فرضیه اصلی  

به نقش م  یبر تحول سازمان  یسازمان   یریادگی ا  یانجیبا توجه  امام خم  تهیکارکنان کم  یتوسعه حرفه   ی نیامداد 

 .دارد  یدار یمعن  ریشهر بندرعباس تاث

 پژوهش   ژه یو  ی فرضیه ها

 ی نیامداد امام خم تهیکارکنان کم یتوسعه حرفه ا ی انجینقش م با توجه به ی بر تحول سازمان یفرد ی مهارت ها -1

 دارد.  یدار یمعن  ریشهر بندرعباس تاث

  ی نیامداد امام خم  تهیکارکنان کم  یتوسعه حرفه ا  ی انجیبا توجه به نقش م  ی بر تحول سازمان  یذهن  یمدل ها  -2

 دارد.  یدار یمعن  ریشهر بندرعباس تاث

ساز  -3 تحول  بر  مشترک  انداز  م  یمان چشم  نقش  به  توجه  ا  یانج یبا  حرفه  کم  یتوسعه  امام    تهیکارکنان  امداد 

 دارد. یدار یمعن  ریشهر بندرعباس تاث ینیخم

 ی نیامداد امام خم  تهیکارکنان کم  یتوسعه حرفه ا   یانجیبا توجه به نقش م  یبر تحول سازمان  یمیت  یریادگی  -4

 دارد.  یدار یمعن  ریشهر بندرعباس تاث

  ی نیامداد امام خم  تهیکارکنان کم  یتوسعه حرفه ا   یانجیبا توجه به نقش م  یبر تحول سازمان  یستمیتفکر س  -5

 .دارد  یدار یمعن  ریشهر بندرعباس تاث

 

 ش تحقیق  رو
جامعه مورد  . پیمایشی و به روش کمی است -میدانیبا ابزار   یکاربردتوصیفی با ماهیت هدف  نظرپژوهش حاضر از 

در    . باشد  یشهر بندرعباس م  ینیامداد امام خم  تهینفر از کارکنان کم  210  هینفر از کل  600  هیپژوهش، کل  نیدر ا  یبررس

نمونه گ  نیا روش  از  ا  ی تصادف  یریپژوهش  برا  تی)براساس جنس یطبقه  آمار  نییتع  یافراد(  استفاده    ینمونه  نظر  مورد 
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 ق یتحق  ن یابزار پژوهش در ا  . ب شده اند. تخاان  ینفر به عنوان نمونه آمار  132است که با استفاده از فرمول کوکران    ده یگرد

فعال  شامل استاندارد  سازمان  ،(2001)استرهاوس، یسازمان   یریادگی  تی پرسشنامۀ  تحول  جان    یپرسشنامه  مدل  اساس  بر 

پ  و  )  تریگاتر  )و  (  2005دراکر  و همکاران  زند  ای کارکنان  توسعه حرفه  استاندارد  باشد   (1390پرسشنامه  یی  رواکه    می 

  0/  873برابر با  ی  سازمان  یریادگی برای پرسشنامه  ها توسط اساتید و خبرگان دانشگاهی و پایایی درونی    نامهپرسش  صوری

تایید قرار گرفته مورد    701/0  کارکنان  یتوسعه حرفه او برای پرسشنامه    851/0برابر با  ی  تحول سازمانبرای پرسشنامه  

  .است
 

 گیری  تحلیل مدل اندازه 
استفاده شده  با کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس   اتیفرض لیجهت تحل ادالت ساختارین معآزموپژوهش از   نیدر ا

 است.
 نمودار زیر مدل پژوهش در حالت استاندارد را به تصویر کشیده است. 

 

 
 

 گیری( های اندازهارزیابی مدل) یعاملمدل پژوهش با ضرایب استانداردشده بار (1نمودار 
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 تصویر کشیده است. عناداری تی را به  هش در حالت ضرایب منمودار زیر مدل پژو

 

 
 

 گیری(های اندازه)ارزیابی مدل t-Valuesضرایب  مدل پژوهش با (2نمودار  

 

  یدر تمام  رهایسواالت و متغ   نیاستاندارد شده ب  یو بارعامل   یاست، مقدار ت  ( نمایان2( و نمودار )1نمودار )همانطور که در  

شده سواالت    یگرد آور   یاز آن دارد که با توجه به داده ها   تیحکا  جیمحاسبه شده است. لذا نتا  0.4و    1.96از    رشتیب  بیموارد بترت

 شود.   یدیگری در سواالت پرسشنامه احساس نم  رییتغ  ای  حذفبه    ازی شده و ن  قیوارد مدل و تحق  یبدرست

 

 های پژوهش آزمون فرضیه 
 فرضیه اصلی 

  ینیامداد امام خم ته یکارکنان کم یتوسعه حرفه ا یانجیبا توجه به نقش م ین بر تحول سازما  یسازمان یریادگی ✓

 دارد.   یدار  یمعن  ریشهر بندرعباس تاث
 بررسی فرضیه اصلی تحقیق ( 1جدول ✓

 tآماره  ضریب مسیر استاندارد  مسیر
سطح  

 معناداری 
 نتیجه 

 تایید شد  0.00 17.69 0.414 ی توسعه حرفه ا  یسازمان   یریادگی

 تایید شد  0.00 21.83 0.498 یتحول سازمان   ی ه اتوسعه حرف 

 تایید شد  0.00 11.47 0.386 ی  تحول سازمان   یسازمان   یریادگی

 آزمون سوبک  ی توس   حر   ااز طریق  یتلو  سازمانبر  یسازمان یریادگ م دار تاثیرات ی

 سطح معناداری  آماره مقدار  تاثیر کل تاثیر غیر مست یم   تاثیر مست یم 

0.386 0.401 0.787 19.110 0.00 
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م تاث  یهمانطور که در جدول فوق مشاهده  ا   یسازمان  یریادگی  ریمتغ  ریگردد،  توسعه حرفه    ر ی مس  بیبا ضر  یبر 

 ریمس  بیبا ضر  ز ین  یبر تحول سازمان   یتوسعه حرفه ا  ری تاث  نیمورد قبول واقع شد. همچن  17.69  ی و مقدار آماره ت  0.414

استنباط کرد که   توانیمدل م  کیدر قالب    ریدو مس  نیآزمون ا  ه. با توجه بدیگرد  دییتا  21.83  ی و مقدار آماره ت  0.489

  گرید  ی . بعبارتد ینما  یم   فایا  یدر تحول سازمان   یسازمان  یریادگی  یگذار  ریرا در تاث  ینقش واسطه ا  یتوسعه حرفه ا   ریمتغ

غیر مستقیم    ریتاث 0.401به اندازه  یبر تحول سازمان  یتوسعه حرفه ا قیاز طر یسازمان  یریادگیشود که   یم ریتفس نگونهیا

محاسبه شده و سطح    1.96و بیشتر از    19.110( برابر با  Sobelمقدار آماره سوبل)  نکهیبا توجه به ا   ی داشته است. از طرف

از سطح خطا0.00آزمون)  یمعنادار آمده  0.05  ی( کمتر  م  بدست  اطم  ی است،  تاث  95  نانیتوان در سطح  ر غی  ریدرصد 

 . را تایید کرد ی بر تحول سازمان  یسازمان یریادگیستقیم م

 

کارکنان    یتوسعه حرفه ا یانجیبا توجه به نقش م  یبر تحول سازمان یفرد یمهارت ها فرضیه فرعی اول:   ➢

 . دارد یدار یمعن ر یشهر بندرعباس تاث ی نیامداد امام خم تهیکم

 . است  آمده(  2اول تحقیق در جدول    فرعی  نتایج مربوط به فرضیه

 
 ق یفرعی اول تحق هیفرض یبررس ( 2جدول  

 tآماره  ضریب مسیر استاندارد  مسیر
سطح  

 معناداری 
 نتیجه 

 تایید شد  0.00 21.01 0.317 ی توسعه حرفه ا   یفرد ی مهارت ها

 تایید شد  0.00 23.04 0.411 یتحول سازمان   ی توسعه حرفه ا

 تایید شد  0.00 9.12 0.274 ی  تحول سازمان    یفرد ی مهارت ها

 آزمون سوبل  ی از طریق توسعه حرفه ا ی بر تحول سازمان  یفرد یمهارت ها راتیمقدار تاث

 سطح معناداری  مقدار آماره  تاثیر کل تاثیر غیر مستقیم  تاثیر مستقیم 

0.274 0.311 0.585 7.20 0.00 

 

ابر توسعه حر  یفرد  ی مهارت ها  ریمتغ  ریگردد، تاث  ی جدول فوق مشاهده مهمانطور که در     ر یمس  بیبا ضر  یفه 

 زین  یبر تحول سازمان   یتوسعه حرفه ا  ریتاث  نی(. همچنp=0.00<0.05مورد قبول واقع شد)  21.01  یو مقدار آماره ت   0.317

در قالب    ریدو مس  نی. با توجه به معناداری ا(p=0.00<0.05د)یگرد  د ییتا   23.04  یو مقدار آماره ت   0.411  ریمس  ب یبا ضر

و تحول   ی فرد  ی مهارت ها  یگذار  ریرا در تاث  ینقش واسطه ا  یتوسعه حرفه ا  ریاستنباط کرد که متغ  توانیمدل م  کی

بر تحول    ودعالوه بر تاثیر مستقیم خ  یفرد  یشود که مهارت ها  یم  ری تفس  نگونهیا  گرید   ی . بعبارتد ینما  یم  فا یا  یسازمان

 ( β=0.311ر غیر مستقیم و معناداری دارد.)تاثی 0.311به اندازه  ی) ( از طریق توسعه حرفه ا ی سازمان

محاسبه شده است. لذا چون   0.00و    7.20مقدار آماره سوبل و سطح معناداری این آزمون بترتیب برابر با    همچنین

از   آزمون کمتر  از    0.05سطح معناداری  بیشتر  آماره تی  مقدار  نتیجه گرفت که    1.96و  میتوان بدین شکل  آمده  بدست 

 . تایید می شود ی تحول سازمان  و یفرد  یدر رابطه بین مهارت ها یعه حرفه امیانجیگری توس
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کارکنان   ی توسعه حرفه ا یانجیبا توجه به نقش م  یبر تحول سازمان یذهن  یمدل ها  فرضیه فرعی دوم: ➢

 دارد.  یدار یمعن ر یشهر بندرعباس تاث ی نیامداد امام خم تهیکم

 

 آمده است.   (3نتایج مربوط به فرضیه دوم تحقیق در جدول  

 
 ق یفرعی دوم تحق هیفرض یبررس (3جدول 

 

 tآماره  ضریب مسیر استاندارد  مسیر
سطح  

 معناداری 
 نتیجه 

 تایید شد  0.00 14.44 0.346 ی توسعه حرفه ا   یذهن یمدل ها

 تایید شد  0.00 19.09 0.492 یتحول سازمان   ی توسعه حرفه ا

 تایید شد  0.00 8.99 0.301 ی   تحول سازمان    یذهن یمدل ها

 آزمون سوبل  ی از طریق توسعه حرفه ا ی بر تحول سازمان  یذهن ی مدل ها راتیمقدار تاث

 سطح معناداری  آماره مقدار  تاثیر کل تاثیر غیر مستقیم  تاثیر مستقیم 

0.301 0.327 0.628 11.24 0.00 

 

و    0.346  ریمس  بیبا ضر  یوسعه حرفه ابر ت  ی ذهن  یمدل ها   ریمتغ  ر یگردد، تاث  ی همانطور که در جدول فوق مشاهده م

  ب یبا ضر  زین  یبر تحول سازمان  یتوسعه حرفه ا  ریتاث  نی (. همچنp=0.00<0.05مورد قبول واقع شد)  14.44  یمقدار آماره ت

مدل    کیدر قالب    ریدو مس  نی(. با توجه به معناداری اp=0.00<0.05)دیگرد  دییتا  19.09  یو مقدار آماره ت  0.492  ریمس

  فا یا  یو تحول سازمان  ی ذهن  یمدل ها  یگذار  ریرا در تاث  ینقش واسطه ا  یتوسعه حرفه ا  ریاستنباط کرد که متغ  توانیم

ها  یم  ریتفس  نگونهیا  گرید  یبعبارت.  د ینما  یم مدل  که  بر    یذهن  یشود  خود  مستقیم  تاثیر  بر    ی سازمان   تحولعالوه 

(β=0.301از طریق توسعه حرفه ا )یر مستقیم و معناداری دارد.تاثیر غ  0.327به اندازه  ی 

به شده است. لذا چون سطح محاس  0.00و    11.24مقدار آماره سوبل و سطح معناداری این آزمون بترتیب برابر با    همچنین

از   کمتر  آزمون  از    0.05معناداری  بیشتر  تی  آماره  مقدار  که    1.96و  گرفت  نتیجه  شکل  بدین  میتوان  آمده  بدست 

 .تایید می شود ی و تحول سازمان یذهن یدر رابطه بین مدل ها یمیانجیگری توسعه حرفه ا
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کارکنان    ی توسعه حرفه ا یانجیبا توجه به نقش م  یچشم انداز مشترك بر تحول سازمانفرضیه فرعی سوم:  ➢

 . دارد یدار یمعن ر یشهر بندرعباس تاث ی نیامداد امام خم تهیکم

 

 آمده است.   (4دول  سوم تحقیق در جفرعی  نتایج مربوط به فرضیه  

 
 بررسی فرضیه فرعی سوم تحقیق  (4جدول 

 

 tآماره  ضریب مسیر استاندارد  مسیر
سطح  

 معناداری 
 نتیجه 

 تایید شد  0.00 13.43 0.401 ی توسعه حرفه ا چشم انداز مشترک  

 تایید شد  0.00 18.88 0.521 یتحول سازمان   ی توسعه حرفه ا

 تایید شد  0.00 7.99 0.347 ی   تحول سازمان  چشم انداز مشترک  

 آزمون سوبل  ی از طریق توسعه حرفه ا ی چشم انداز مشترک بر تحول سازمان   راتیمقدار تاث

 سطح معناداری  مقدار آماره  تاثیر کل تاثیر غیر مستقیم  تاثیر مستقیم 

0.347 0.411 0.758 10.22 0.00 

 

و    0.401  ریمس  بیبا ضر  یانداز مشترک بر توسعه حرفه اچشم    ریمتغ  ریگردد، تاث  یهمانطور که در جدول فوق مشاهده م

 بیبا ضر  زین  یبر تحول سازمان  یتوسعه حرفه ا  ریتاث  نی ( همچن p=0.00<0.05مورد قبول واقع شد)  13.43  یمقدار آماره ت

مدل    کی  در قالب  ریدو مس  نی( با توجه به معناداری اp=0.00<0.05د )ی گرد  د ییتا  18.88  یو مقدار آماره ت   0.521  ریمس

  فا یا ی چشم انداز مشترک و تحول سازمان یگذار  ریرا در تاث ینقش واسطه ا یحرفه ا توسعه ریاستنباط کرد که متغ توانیم

بعبارتدی نما  ی م سازمان   یم  ریتفس  نگونهیا  گر ید  ی .  تحول  بر  خود  مستقیم  تاثیر  بر  عالوه  انداز مشترک  که چشم    یشود 

(β=0.347از طریق توسعه حرفه ا )تاثیر غیر مستقیم و معناداری دارد. 0.411اندازه  به ی 

محاسبه شده است. لذا چون سطح   0.00و    10.22مقدار آماره سوبل و سطح معناداری این آزمون بترتیب برابر با    همچنین

از   کمتر  آزمون  از    0.05معناداری  بیشتر  تی  آماره  مقدار  که    1.96و  گرفت  نتیجه  شکل  بدین  میتوان  آمده  بدست 

 . تایید می شود ی و تحول سازمان کدر رابطه بین چشم انداز مشتر ینجیگری توسعه حرفه امیا
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کارکنان    یتوسعه حرفه ا یانجیبا توجه به نقش م  یبر تحول سازمان یمی ت ی ریادگیفرضیه فرعی چهارم:  ➢

 . دارد یدار یمعن ر یشهر بندرعباس تاث ی نیامداد امام خم تهیکم

 آمده است.   (5چهارم تحقیق در جدول    فرعی  هفرضینتایج مربوط به  

 
 تحقیق  چهارمبررسی فرضیه فرعی ( 5جدول 

 tآماره  ضریب مسیر استاندارد  مسیر
سطح  

 معناداری 
 نتیجه 

 تایید شد  0.00 11.33 0.331 ی توسعه حرفه ا   یمیت یریادگی

 تایید شد  0.00 17.09 0.411 یتحول سازمان   ی توسعه حرفه ا

 تایید شد  0.00 4.69 0.284 ی   تحول سازمان    یمیت یریادگی

 آزمون سوبل  ی از طریق توسعه حرفه ا یبر تحول سازمان  یمیت ی ریادگی  راتیمقدار تاث

 سطح معناداری  مقدار آماره  تاثیر کل تاثیر غیر مستقیم  تاثیر مستقیم 

0.284 0.317 0.601 11.21 0.00 

 

  یو مقدار آماره ت  0.331  ری مس  بیبا ضر  یابر توسعه حرفه   یمیت  یر یادگی  ریمتغ  ریتاثگردد،    یمشاهده مهمانطور که در جدول فوق  

و مقدار    0.411  ریمس  بی با ضر  زین   یبر تحول سازمان  یتوسعه حرفه ا  ریتاث  نی( همچنp=0.00<0.05مورد قبول واقع شد)  11.33

 ر یاستنباط کرد که متغ  توانیمدل م  کیدر قالب    ریو مسد  ن یتوجه به معناداری ا( با  p=0.00<0.05)  دیگرد  دییتا  17.09  یآماره ت

 یم  ریتفس  نگونهیا  گرید   ی . بعبارتدینما  یم  فایا  یو تحول سازمان  یمیت  یریادگی  یگذار  ریرا در تاث  ینقش واسطه ا  یا توسعه حرفه

تاثیر غیر    0.317به اندازه    یا فه( از طریق توسعه حرβ=0.284)  یسازمان  تحولعالوه بر تاثیر مستقیم خود بر    یمیت  یریادگیشود که  

 مستقیم و معناداری دارد. 

محاسبه شده است. لذا چون سطح معناداری    0.00و    11.21مقدار آماره سوبل و سطح معناداری این آزمون بترتیب برابر با    همچنین

در    یات که میانجیگری توسعه حرفه بدست آمده میتوان بدین شکل نتیجه گرف  1.96و مقدار آماره تی بیشتر از    0.05آزمون کمتر از  

 تایید می شود.    یسازمانو تحول    یمیت  یریادگیرابطه بین  

 

کارکنان   یاتوسعه حرفه  یانجیبا توجه به نقش م  یبر تحول سازمان یستم یتفکر س: پنجمفرضیه فرعی  ➢

 دارد.  یدار یمعن ر یشهر بندرعباس تاث ی نیامداد امام خم تهیکم

 ( آمده است. 6تحقیق در جدول    پنجمعی  نتایج مربوط به فرضیه فر

 
 تحقیق  پنجمبررسی فرضیه فرعی ( 6جدول 

 tآماره  ضریب مسیر استاندارد  مسیر
سطح  

 معناداری 
 نتیجه 

 تایید شد  0.00 18.64 0.439 ی توسعه حرفه ا  یستمیتفکر س

 تایید شد  0.00 22.16 0.519 یتحول سازمان   ی توسعه حرفه ا

 تایید شد  0.00 6.77 0.359 ی ازمان تحول س   یستمیتفکر س

 آزمون سوبل  ی از طریق توسعه حرفه ا یبر تحول سازمان  یستمیتفکر س راتیتاثمقدار 

 سطح معناداری  مقدار آماره  تاثیر کل تاثیر غیر مستقیم  تاثیر مستقیم 

0.359 0.404 0.763 15.66 0.00 
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  ی و مقدار آماره ت  0.439  ری مس  بیبا ضر  یابر توسعه حرفه   ی ستمیتفکر س  ریمتغ  ریگردد، تاث  یهمانطور که در جدول فوق مشاهده م

و مقدار    0.519  ریمس  بیبا ضر  زین  یبر تحول سازمان  یاتوسعه حرفه  ر یتاث  ن ی(  همچنp=0.00<0.05مورد قبول واقع شد)  18.64

 ریاستنباط کرد که متغ  توانیمدل م  کیلب  در قا  ریدو مس  نی(  با توجه به معناداری اp=0.00<0.05)  دیگرد  دییتا  22.16  یآماره ت

 یم  ریتفس  نگونهیا  گرید   ی . بعبارتدینما  یم  فایا  یو تحول سازمان  یستمیتفکر س  یگذار  ریرا در تاث  ینقش واسطه ا  یا توسعه حرفه

تاثیر غیر    0.404ه  به انداز   یاحرفه( از طریق توسعه  β=0.359)  یسازمان  ولعالوه بر تاثیر مستقیم خود بر تح  یستمیشود که تفکر س

 مستقیم و معناداری دارد. 

محاسبه شده است. لذا چون سطح معناداری    0.00و    15.6مقدار آماره سوبل و سطح معناداری این آزمون بترتیب برابر با    همچنین

در    یاتوسعه حرفه فت که میانجیگری  بدست آمده میتوان بدین شکل نتیجه گر  1.96و مقدار آماره تی بیشتر از    0.05آزمون کمتر از  

 تایید می شود.   یسازمان  حولو ت  یستمیرابطه بین تفکر س

 

 بررسی بحث و  
  ی فرد   یتهایدر ارزش ها، چشم اندازها و اهداف در فعال  یاتیح  یآگاه و عنصر  یبه عنوان سازمان  رنده،یادگیامروزه سازمان  

  ی بر تحول سازمان   یسازمان  یریادگی  ریتاث  یه بررسمنظور در پژوهش حاضر ب  نیآنها مورد توجه است بد  یاب یو ارز  یو گروه 

شهر بندرعباس( پرداخته شده    ینیامداد امام خم  تهی)مورد مطالعه: کمکارکنان  یتوسعه حرفه ا  ی انجیبا توجه به نقش م

نتا داد    جیاست.  نشان  تو  یسازمان  یریادگیپژوهش  بر  آن  ابعاد  او  تحول سازمان  یسعه حرفه  و   میمستق  ریتاث  یکارکنان 

  ن یدارد. در تب  یمعنادار  یانجی نقش م  یو تحول سازمان  یسازمان  یریادگی  نیکارکنان در رابطه ب  یداشته و توسعه حرفه ا

توانند اشکاالت و    ی باشند بهتر م  شرویپ   ی سازمان   یریادگی کرد هرچقدر سازمان ها در امر    ان یتوان ب  ی پژوهش م  ی ها  افتهی

تشخ را  خود  را  صیاشتباهات  آنها  و  پس    داده  کنند.  توانا  یسازمان   یریادگیاصالح  باالبردن    ی اعضا  ی جمع  ییمستلزم 

تر اثربخش  عملکرد  ارائه  منظور  به  ک  یسازمان  اهم  یجمع  ای   ی سازمان  یر یادگی  تیفیاست.  آن جهت  بر    تیاز  که  دارد 

نقش    یفایرقابت بمانند و به ا  یایسازمان ها اگر بخواهند در دن  نیاست. بنابرا  رگذاریآن تاث  یو هم بر اجرا  یاستراتژ  نیتدو

امر شناخت عوامل   نی روند و الزمه ا  شیپ   یو سازمان  یطیمح  راتییبا تغ  رندیبپردازند، ناگز  یسازمان  یازهایدر برآوردن ن

 است. ی سازمان یریادگیموانع  رفع نیو همچن ی سازمان یریادگیموثر در 

آنها واقعا    یکه برا  یجی خلق نتا   یخود را برا  ییتوانا  وستهیپ   افراد   ،ی سازمان  یریادگی  یبا سطوح باال  ی در سازمان   نیهمچن

و    ابد یپرورش    یو گسترده ا  د یجد   ی ذهن  ی شود که الگوها  ی موجب م  ی سازمان  یریادگی دهند.    ی م  شیمطلوب است افزا

ب مرتب  طور  به  با    اموزندیافراد  هااموزندیب  گریکدیکه چطور  سازمان  چن  یی.  دل  ییها  یژگیو  نیبا   ،ینوآور   قیتشو  لیبه 

 کنند.  ی و در فرصت ها اعمال م ریتفس افت،یدر طیرا از مح میها، عال  تیکسب دانش و توسعه قابل

  ی دیو عوامل کل  رانیمد  دی باشد. در واقع با  ی کارکنان م  یابر توسعه حرفه   یسازمان    یر یادگی  ریتاث  قیتحق  گرید  جینتا  از

شناخت در رفتار و عملکرد   نیا  اًیکرده باشند و ثان  دایپ   رتیو بص  مربوط به سازمان خود فهم  یهادهیسازمان نسبت به پد

 . کارکنان اثرگذار باشد  یبر توسعه حرف ها ی سازمان یر یادگیبتوانند با استفاده از  تاکند   دایآنها در مجموع سازمان نمود پ 
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 شود:  ی م   شنهادیپپژوهش  های  با توجه به تایید فرضیه  

 را فراهم آورند.  ی سازمان یریادگی یارتقا نهیزم یآموزش یادوره ه یبا برگزار رانیمد -

کارکنان،    انیدر م  ی تفکر جهان  جاد یبه ا  قیتشو  ،یریادگیبه در نظر گرفتن منابع    ی توجه کامل و کاف  د یبا  رانیمد-

ا  رانیمد   تیبه آموزش کارکنان و حما  یاختصاص منابع و زمان کاف  از آموزش توسعه حرفه  ر راس کارکنان را د  ی عامل 

 . دیا ی شیملکرد سازمان افزاامور خود قرار بدهند تا ع 

 . د یجد یها ده ی افکار و ا نیارائه ا یها و افکار کارکنان و بستر مناسب برا  دهیمناسب جهت پرورش ا یفضا جادیا-

دانش و    د یمنابع جد  یجستجو  یاستفاده از قوه ابتکار برا  ، یمیرفتارها و افکار قد  رییدر افراد جهت تغ  د یبا  رانیمد-

 . ندینما زهیانگ جاد یحل مساله ا دی جد یروش ها

ا  یراهکارها  ینیب  شیپ - جهت  ها  یی فضا  جادیمدون  تنش  از  دور  به  و  شرا  یناش  یآزاد  کارکنان    یکار  طیاز  که 

 مشکالت و مسائل سازمان ارائه دهند.  نهیخود را در زم یها  دهی بتوانند با فراغ بال ا

  سکیاز کارکنان نوآور و ر  یبانیو پشت  تیحما  یر الزم براشود بست  یم  هیتوص  ینیخمامداد امام    تهیکم  رانیبه مد-

 فراهم کنند.   ریپذ

بر    ی اددهیو    یریادگیجو  ازیو حاک  دی نما  یکه به انتقال و نشر دانش در سازمان کمک م  ییرفتارها  قیو تشو  تیاهم-

 کارکنان سازمان است.

 . یریادگی یها  م یت جاد یو ا یریگادی یالزم برا زاتیمنابع، فضا و تجه صیتخص-

افزا- با  ، یمیت  یریادگی  شیبه منظور  ب   د ی سازمان  انتشار دانش  براانجامد یبه  را    ی امکانات  د یمنظور سازمان با   نیا  ی. 

 گریافراد د  اریبتوانند آن را در اخت  یبه راحت  زیکنند و ن  دایپ   ی ابیبه اطالعات و دانش دست  یفراهم کند که افراد به راحت

 دهند. قرار 

  زهیانگ  جادیا  نهی راه زم  نیخود قرار دهند و از ا  یشود مشارکت کارکنان را در محور برنامه ها   یم  هیتوص  رانیبه مد -

 دهند.  حیترج یفرد  یرا برا مشارکت ها یگروه  ی راستا، مشارکت ها نیدهند. در ا شیبه کار را در معلمان افزا

واجد مذکور در صورت عدم استقرار در سازمان(جهت   جادیا  ایه)و  و توسع  قیتحق  یامکانات مناسب در واحدها   جادیا-

شهر   ینیامداد امام خم  تهیکم  رانیمد  ی برنامه ها  گریاز د  د یکارکنان در سازمان با   یها  یامکان استفاده از نوآور  یبررس

 . ابد ی  ی م شیافزا زین  یبودن کارکنان فراهم گردد، تحول سازمان یا فهنوآور و حر نهیبندرعباس باشد؛ چرا که هر چه زم

واضح و روشن و به    یهدف ها  نییقرار دهند؛ چرا که تع  یآموزش  ی کارها  تیرا در اولو  یتوجه به مسئله هدف گذار-

کارکنان   یدر توسعه حرفه ا یکننده ا نییتواند نقش تع ی در تحقق آنها، م ی و مشارکت همگان یدور از هر گونه ابهام و سع 

 داشته باشد. 
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 نابع م 
  یتوسعه حرفه ا  یانجیبا توجه به نقش م  یبر تحول سازمان  یسازمان  یریادگی  ری، تأث1400صمد،    ،یباران  ژه؛یمن  ،ی احمد -

 سال هشتم.  ،ی(، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانران یا  یاسالم  یجمهور  یکارکنان)مورد مطالعه: بانک مرکز 

  یریادگی  یانجیو نقش م  یپرور   نینان با جانشکارک  یه حرفه ا رابطه توسع  ی، بررس1401  ،یمهد   ،ینظر   ژه؛یمن  ،ی احمد -

 و کالن   یراهبرد   یهااست ی. سیتحول نظام ادار   یاستها یس  کردیبا رو  یسازمان

.صص  195شماره    ر،یماهنامه تدب  ،یو تحول سازمان   ی، توانمندساز 1394  ن،ینسر  ،یرمراد یمسعود . پ  ،یانیپور ک  -

20-  27 

در کارکنان ادارات کل استان هرمزگان،    یو تحول سازمان  یریادگی  تیقابل  نیرابطه ب  یس،  برر 1395  ه،یسم  ،یجهانشاه -

 در آغاز هزاره سوم   یو علوم انسان  یاقتصاد حسابدار  ت،یریمد  یکنفرانس جهان

  یبهره ور  شیبر بهبود عملکرد کارکنان و افزا  یسازمان  یریادگی  ریتاث  ی،بررس1396،یزاده رستم، مهد   یزارع، شبنم و مهد  -

بر اقتصاد    دیبا تاک  ان یو اقتصاد دانش بن  یت،حسابدار یریمد  یالملل  نیکنفرانس ب  نیدر ثبت احوال استان فارس،سوم  یانسان  یرو ین

 ،تهران یمقاومت

کارکنان )مورد مطالعه:    یاطالعات با رشد حرفه ا  یو فناور   یسازمان  یر یادگیرابطه    نیی،تب1399درضا،یحم  دیس  ،ی عباد -

 ی و توسعه اقتصاد   یحسابدار   ت،یری مد  یالملل  نیکنفرانس ب  نیاستان مازندران(،ششمشعب بانک ملت غرب  

  یحرفه ا  یبا توسعه مهارت ها  یسازمان  یریادگی  یرابطه مولفه ها  ی، بررس1393  رضا،یجوانبخش، عل  د؛یهداوند، سع -

 آموزش   یفناور  هیمهندسان، نشر
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