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  مقاله پژوهشی

 یسازمان يریادگیت یرنده بر ظرفیادگیو فرهنگ سازمان  يه فکرینقش سرما
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 15/01/1394رش یخ پذیتار 12/10/1393افت یخ دریتار

  
  دهیچک

 يندهايشاي. از پشوند يممحسوب  يسازمان ييها ييدارا نيتر مهم، جز يانسان يها هيسرما خصوص بهو  يفکر يها ييدارا، ياقتصاددانشدر  و هدف: نهیزم شیپ
نقـش   ين مقاله بررسـ ي. هدف اباشد يم يه فکريرنده و سرمايادگيباشد، فرهنگ سازمان  مؤثرها  سازمان يريادگيت يدر قابل تواند يمکه  يو فرد يمهم سازمان

  . باشد يم يدرمان يها در سازمان يسازمان يريادگيت يرنده بر ظرفيادگيو فرهنگ سازمان  يه فکريسرما
مارستان امام رضا شهر مشهد شامل يه پرستاران بيشامل کل ياست. جامعه آمار يو از نوع همبستگ يفي، توصيشناس روش ازنظرپژوهش حاضر  :ها روشمواد و 

نفر در نظر گرفتـه شـد. روش    ١٥٠و مورگان،  ين نمونه کرجسييو بر اساس جدول تع ينمونه با توجه به جامعه آمار. حجم باشد يم ١٣٩٣نفر در سال  ٦٠٠
ن ياطالعات در ا يآور جمع ين شد. برايمع ها بخشک از يتعداد نمونه هر  ها نسبتو  ها بخشاست که بر اساس  ينسبت يا طبقه يتصادف يريگ نمونه، يريگ نمونه

وا يـ چ يسـازمان  يريادگيـ ت يـ ) و ظرف٢٠٠٤انگ و همکـاران ( يرنده يادگي)، فرهنگ سازمان ٢٠٠٤س (يبنت يه فکرياستاندارد سرما يها نامهپرسشپژوهش از 
  استفاده شد. ياز مدل معادالت ساختار يمفهوم يرها در الگويروابط متغ يبررس منظور به) استفاده شد. ٢٠٠٧(
ج ين نتـا يدارنـد. همچنـ   يسـازمان  يريادگيت ين ظرفييدر تب يدار يمعنرنده نقش يادگيو فرهنگ سازمان  يه فکريج پژوهش نشان داد که سرماينتا :ها افتهی

  پژوهش بود.  يد مدل ساختاريرها در تائين متغيب يب همبستگيحاصل از ضرا
ر يـ ن متغيرا بر ا کننده نييتبنقش  توانند يماست و  مؤثر يسازمان يريادگيت يظرف يرنده بر ارتقايادگيو فرهنگ سازمان  يه فکريسرما :يریگ جهینتبحث و 

  فا کنند.يا
 يسازمان يريادگيت يرنده، ظرفيادگي، فرهنگ سازمان يه فکريسرما :ها دواژهیکل
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   يشناس روانو  يتيجان، دانشکده علوم تربيآذربا يد مدنيمراغه، دانشگاه شه –ز يجاده تبر يلومتريک ٣٥، يجان شرقيآذربا آدرس مکاتبه:

  ٠٩١٢٢٨٨٣٣٢٤تلفن: 
Email: ghasemzadee@yahoo.com 

 

                                                
  جانيآذربا يد مدنيدانشگاه شه يو روان شناس يتيار دانشکده علوم تربياستاد ١

  مقدمه
 يکشـور  هـر  در سـالمت  نظـام  ارکـان  از يمارستانيب مراکز

 و مراکـز  نيـ ا بـه  پـرداختن  بـدون  سالمت نظام اصالح و هستند
لذا ضـرورت   ).۱د (بو نخواهد مقدور ها آن عملکرد ارتقاء و بهبود

 حفظ، بقـا و  يم برايرمستقيغ ايم يمستق صورت بهدارد سازمان 
د مواجـه  يـ ه سـازمان را بـا تهد  کـ  يراتييات خود با تغيتداوم ح

 مسـتثنا ن قاعـده  يـ ز از ايـ ن ابد. نظام سالمتيق يتطب نمايند يم
 سازمانن نظام قادر نخواهد بود يت ايرير، مدييست و بدون تغين

نـد  ک يجـاب مـ  يا يسـالمت  هاي ياستسرا مطابق با آنچه اهداف 
مختلـف   يشـورها کن اساس در يا ر داده و متحول سازد. برييتغ

ل کر و اصـالح نظـام سـالمت شـ    ييخصوص تغ در يقو يشيگرا
ه به تفوقِ يه از تسلط سرمايسرما ياي). امروزه دن۲( گرفته است

هـا   سـازمان  يطين شـرا يت داده است. در چنـ ير اولوييدانش تغ
 با ويژه به رامون،يط پيمح راتييتغ با ييهمسو و خود يبقا يبرا

ا يـ ر سـاختار دهنـد   ييـ ا تغيناچارند  شدن يجهان مسائل به توجه
رات را يين تغين مقابله با امجهز سازند تا توا ييخود را به ابزارها

رنده و يادگين ابزارها، سازمان يا ينتر مهماز  يکيآورند.  به دست
ه يسـرما  ).۳( شـود  يمـ عنـوان   يسازمان يريادگينه کردن ينهاد
هم از موضـوعات مـرتبط بـا     رندهيادگيو فرهنگ سازمان  يفکر

بر آن است  ين مقاله سعيهستند. در ا ير و تحوالت سازمانييتغ
 رنـده يادگيو فرهنگ سازمان  يه فکريسرمانقش دو عامل مهم 

 يدولتـ  هـاي  يمارسـتان باز  يکـ ي يسـازمان  يريادگيت يظرفبر 
  رد. يقرار گ موردبررسي
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 يو سـاختار  يري، همـه ابعـاد تفسـ   يسـازمان  يريادگيـ ه ينظر
 يريادگيـ وا از ي). در مطالعات الگر و چ۴( رديگ يبرمستم را در يس

ق يشود که سازمان از طر يم برده نام ينديتحت عنوان فرآ يسازمان
ر در ييـ هرگونـه تغ  يادگرفتن بـه معنـ  يـ ن يـ رد و ايـ گ ياد مـ يـ آن 

ا حفظ عملکرد سازمان ياست که منجر به بهبود  يسازمان يها مدل
، از يسازمان يريادگيز به ي) ن۲۰۰۵). گومژ و همکاران (۵شود، ( يم

ت خلـق،  يـ قابل عنوان بهسته و آن را يند کسب دانش نگريمنظر فرا
 يدانش و اصالح رفتار سـازمان بـرا   يساز کپارچهيکسب، انتقال و 

ف يـ دگاه بهبـود عملکـرد سـازمان تعر   يد با ديت جديانعکاس موقع
ـ ). ۶کننـد (  يمـ   آن يطـ  کـه  اسـت  ينـد يفرآ يسـازمان  يريادگي

 تجارب کنار در و دهند يم گسترش را خود ديجد دانش ها سازمان

 يرو يرگـذار يتأث يبـرا  بـالقوه  ليو پتانس دهد يم قرار افراد يعاد
 ).۷( بخشـد  يمـ  بهبـود  سـازمان را  يها تيقابلو  دارد را افراد رفتار
 عملکـرد  تيـ فيک و تيـ کم شيافـزا  يسازمان يريادگيه ياول هدف

 و بهبـود  را فـروش  مقـدار  دهـد  يمـ  اجـازه  شـرکت  به که باشد يم
 را ديـ جد انيمشـتر  و ابد؛ي دست يشتريب تيحما بهدهد؛  شيافزا

 تـر  عيسـر  که ييها سازمان ن،يا بر عالوه .دهد توسعه و حفظ خلق،

 سازمان و دهند يم شيافزا را کياستراتژ يها تيقابل، رنديگ يم ادي

 .سازد يم قادر جينتا بهبود و يرقابت تيمز تيموقع کي تيتقو به را
ـ  يها ياستراتژ و رفتارها ،ها نگرش نيا  خطـوط  يسـازمان  يريادگي

 ).۸( باشـد  يم ها سازمان يبرا ممتاز، بلندمدت عملکرد يبرا راهنما
ـ  تيقابل ،يسازمان يها تيقابل از يکي  کـه  اسـت  يسـازمان  يريادگي

عملکـرد   و اتيـ عمل يضـرور  و ياساسـ  يابزارهـا  از يکـ ي عنوان به
ـ  تيـ اسـت. قابل  شده شناخته ها سازمان  نيمبـ  يسـازمان  يريادگي

 ساختارها ت،يريمناسب مد اقدامات ياجرا يبرا سازمان کي ييتوانا

 کنـد  يمـ  قيتشـو  و ليتسه را يريادگي نديفرآ که است ييها هيرو و
)۹(. Limpibuterny  وJohri ــقابل ــت يـ ــازمان يريادگيـ را  يسـ

ـ  ييتوانا عنوان به ـ  يدرون و  يسـاز  يغنـ ک سـازمان جهـت خلـق،    ي
ــرا  ــش ب ــت دان ــا   يکاربس ــر از رقب ــار بهت ــبک ــرد و  برحس عملک

  ). ۴-۱۰( کنند يمف يتعر يريپذ رقابت
 مستمر و وستهيپ يريادگي تياهم يرو اجماع که نيا برخالف

 وجود داريپا يرقابت تيمز حفظ جهيدرنت و ييجو رقابت بهبود يبرا

 دارد وجـود  موضوع نيا درباره يا مالحظه قابل بحث هنوز اما دارد،

ـ  تيـ قابل ،يق کارآمديطر به توانند يم رانيمد چگونه که  يريادگي
 يبررس محققان به از ياريبس رو نيازا دهند. توسعه را خود يسازمان
) ۱۱( يپژوهشـ  ي). طبق مبان۹( اند پرداختهآن  بر رگذاريتأث عوامل
 يريادگيـ ت يظرف يبر ارتقا رگذاريتأثعوامل  ازجمله يه فکريسرما

  . باشد يم يسازمان
ک سـازمان بـه کـار    يـ در  يمختلف يکردهايبا رو مفهوم دانش

سـازمان   ي. در مطالعـات انجـام شـده، منـابع دانشـ     شـود  يمـ برده 

). در ۱۲( شـوند  يمـ آن سـازمان شـناخته    يه فکـر يسرما عنوان به
هـا   ه در سـازمان يبـازار سـرما   يابيامـروز، ارزشـ   انيبن دانشاقتصاد 

 يه فکـر يسـرما ات درباره ي). ادب۱۳ست (يد نيمحدود به عناصر تول
ن يـ ). ا۱۳صورت گرفتـه اسـت (   راًياخکه  شود يم يشامل مطالعات

 يکه سازمان برا يمجموع دانش عنوان بهرا  يه فکريمطالعات، سرما
-۱۴( رنديگ يم، در نظر کند يماز آن استفاده  يت رقابتيکسب مز

است کـه   يمحور دانشمنابع  يشامل تمام يه فکري). سرما۱۵-۱۲
وارد  يمـال  يهـا  صـورت در  ي، ولکند يمد يسازمان ارزش تول يبرا
ممکـن اسـت جـز     يه فکـر ي). بـه نظـر هـال، سـرما    ۱۶( شود ينم

مهارت شناخته شـود (ماننـد    عنوان بها يشود  يبند دسته ها ييدارا
ه يانجام دادن کار را بلدند). سرما يکارکنان دانش گر چگونگ که نيا

 کنـد  يمرا فراهم  ياديز يسازمانها تنوع ارزش  سازمان يبرا يفکر
و  ي، شهرت)، نوآورين راهبرد (رهبرييجاد سود، تعيمانند ا؛ )۱۶(

 ي)، عملکرد شغل۱۷( يور بهرهنه، بهبود ي، کاهش هزيمشتر يفدار
  ).۱۸( يسازمان يريادگي)، ۱۶(

 يو ابزار يحافظه سازمان يدارا يستيرنده، بايادگيهر سازمان  
 يها هيسرما يگذار اشتراکو به  ييبازنماره، يباشد که موجبات ذخ

ـ . آورد يمرا فراهم  يو انسان يو فکر يدانش ت يريسـتم مـد  يک سي
رد و آن را در يـ اد بگيـ د را يـ جد يها دانش تواند يم يه فکريسرما
). ۱۹ار افراد قرار دهـد ( يت کند و در اختيريمد يا افتهيبهبودقالب 

" آمـاده  انيـ بن دانـش " يران نهادهايمد يدر عصر حاضر چالش اصل
؛ هاسـت  انسـان رشـد و پـرورش ذهـن     يط مناسب بـرا يکردن مح

 يبـه مهـارت اساسـ    يفکـر  يهـا  هيسـرما ت يريمد يين توانايبنابرا
). در پـژوهش  ۱۸ل شـده اسـت (  يتبـد  هـا  سـازمان ن يران در ايمد
 نيتـر  مهـم  ازجملـه ل يکه موارد ذ کند يم ينيب شيپ) ۲۰( يگريد

ـ  يريـ گ شـکل موانع   يران هسـتند: باورهـا  يـ در ا يسـازان  يريادگي
ران بـه  يل مدير، تمايران و کارکنان در مورد قدرت مدينادرست مد

 نگر يجزئسازمان، تفکر  يررقابتيغو  يط انحصاريحفظ قدرت، مح
بـه   توانـد  يمـ کـه   يعوامل ييشناسا ي). پس در پ۱۸( ينيو خرد ب

بـه وجـود    تـوان  يمـ منجر شود،  يسازمان يريادگيت يظرف يارتقا
ن تـوان را دارد  يـ ا يسازمان فرهنگاشاره کرد.  يقو يسازمان فرهنگ

دن بـه اهـداف   يرسـ  منظـور  بـه روزانـه کارکنـان را    يها تيفعالکه 
 کند يمکمک  ها سازمانکپارچه کند و به يادغام و  شده يزير برنامه

ع و مناسب، انطباق يپاسخ سر منظور به يط خارجيبا مح يخوب بهتا 
بـا فرهنـگ سـازمان     ييهـا  ). سـازمان ۲۱دا کننـد ( يـ پ يو سازگار

 يهـا  تيـ فعالل يرا در جهـت تسـه   يمثبتـ  يهـا  رنده، نگرشيادگي
 يطين محي). همچن۲۲( کنند يمجاد يدر سطح سازمان ا يريادگي

ـ  عنـوان  بـه  يسـازمان  يريادگيـ است که در آن  و ارزش  يک معنـ ي
 يحـاک  زيـ ن نيشيپ يها ). البته پژوهش۲۳( شود يمقلمداد  يجمع

نمونـه؛   عنـوان  بـه . باشـد  يمپژوهش حاضر  يرهاين متغياز روابط ب
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 زاده عليشاهي ابوالفضل قاسم
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ـ  رابطـه  يبـه بررسـ   ي) در پژوهشـ ۱۱و همکـاران (  يديرشـ   نيب

ن ي. همچناند پرداخته يسازمان يريادگيت يقابل و يرکف يها هيسرما
 هيسـرما  يرگذاري) در پژوهش خود تأث۱۶زاده و همکاران ( يقربان

د و ي. خورشـ انـد  کـرده  ديـ تائ را يسـازمان  يريادگي نديفرا بر يرکف
 يريادگي تيقابل بر يسازمان هوش ريتأث يز به بررسي) ن۹پاشازاده (

  .اند پرداخته يسازمان

 يو نظر يمفهوم يد، الگويان گرديبر اساس آنچه ب درمجموع
ت يـ رنده بر ظرفيادگيو فرهنگ سازمان  يه فکرين سرمايارتباط ب

  ن شد.يتدو ۱در قالب شکل  يسازمان يريادگي

  
  
  
  
  
  
  
  

  پژوهش يرهاين متغيروابط ب يمدل مفهوم :)1شکل (
 

 ؟کنند يمفا ينقش ا يسازمان يريادگيت يرنده بر ظرفيادگيفرهنگ سازمان  و يه فکريا سرماين بود که آيا ياصل سؤالن مدل يبر ا يمبتن
  

  ها مواد و روش
ان يـ م ين روابـط علـ  يـي هدف پژوهش حاضـر تع  که يآنجائاز 

 يريادگيـ ت يـ ظرف رنـده بـر  يادگيفرهنگ سازمان  و يه فکريسرما
هدف،  ازنظربود، لذا پژوهش حاضر  يقالب مدل مفهومدر  يسازمان

ــوع  يفياطالعــات توصــ ينحــوه گــردآور ازنظــرو  يکــاربرد و از ن
الت دمعــا يابيــبــر مـدل   يمشــخص مبتنـ  طـور  بــهو  يهمبسـتگ 

و فرهنـگ   يه فکريسرما، يپژوهش يليبود. در مدل تحل يساختار
 ينسـازما  يريادگيت يظرفمستقل و  يهاريمتغ رندهيادگيسازمان 

پرسـتاران  ه يـ ن پـژوهش کل يـ ا ي. جامعه آمـار بودند وابسته ريمتغ
بـود.  نفـر   ۶۰۰ يمارستان اما رضا (ع) شهر مشهد با حجم آمـار يب

بـا   ) = p = ۵/۰d ,۵/۰با استفاده از فرمـول کـوکران (   حجم نمونه
ــار  ــه جامعــه آم روش . نفــر در نظــر گرفتــه شــد  ۱۵۰، يتوجــه ب

ک يبود که از هر  ينسبت يا طبقه يتصادف يريگ نمونه، يريگ نمونه
 مارسـتان يهـر بخـش ب   ياز طبقات متناسب با حجم جامعـه آمـار  

د. از يع گرديتوز ين نمونه آماريپرسشنامه ب ۲۰۰تعداد  ن شد.يمع
ل را دارا يت تحليپرسشنامه قابل ۱۵۰تعداد  يبرگشت يها پرسشنامه

  استفاده شد. ها آنبود که در پژوهش حاضر از 
  :يريگ اندازه يابزارها

پرسشـنامه   سـه ن پـژوهش از  يـ اطالعات در ا يآور جمع يبرا
 يگزارشـ -حاضر از نوع خـود  يها پرسشنامه استاندارد استفاده شد.

ل شـدند.  يـ حاضـر تکم  يبودند که توسط کارکنان نمونـه پژوهشـ  
 يها پژوهشدر  ها آناستاندارد بودن ابزارها و استفاده مکرر  باوجود

و  ي)، نـاد ۲۵و رمضان ( يميرج از کشور مقت در داخل و خايريمد
زاده و همکـاران   ي)، قربـان ۱۸( ي)، ناظم و مطلبـ ۱۰ان (يارمحمدي
در  مجـدداً  هـا  آن ييايـ و پا يـي ) روا۱۲و رمضـان (  ي)، حسنو۱۶(

ب يبرآورد ضـر  يبراد قرار گرفت. يو تائ يموردبررسپژوهش حاضر 
در پـژوهش   هـا  پرسشنامه يها گويه يدرون يمحاسبه همسان يائيپا

ــا  ــر از روش آلف ــرا   يحاض ــد. ض ــتفاده ش ــاخ اس ــب پايکرونب  يائي
ت يظرف و يه فکريسرما ،رندهيادگيفرهنگ سازمان  يها پرسشنامه

ـ  ۸۶/۰، ۸۳/۰، ۷۲/۰ب: يـ به ترت يسازمان يريادگي ؛ دسـت آمـد  ه ب
ن جهـت  يهمچنـ  داشـتند.  ييباال ييايپا ها پرسشنامهن همه يبنابرا
) استفاده CFA( يديتائ يل عامليها از تحل پرسشنامه ييروا يبررس

فرهنـگ سـازمان    ،يه فکـر يم سـرما ينشـان دهـ   کـه  نيا يشد. برا
از هـم   يمتفـاوت  يهـا  سـازه  يسازمان يريادگيت يو ظرف رندهيادگي

م. در پـژوهش حاضـر   يرا با هم وارد معادله کرد ها آنهستند، ابتدا 
کـه همـه    ي) مدل تـک عـامل  ۱شد: ( ينيب شيپف و يسه مدل تعر

 يدوعامل) مدل ۲ک عامل در نظر گرفته شدند، (ي عنوان به سؤاالت
 يرهايمتغ سؤاالتک عامل و يدر  يه فکريسرما سؤاالتکه در آن 

در عامـل   يسـازمان  يريادگيـ ت يو ظرف رندهيادگيفرهنگ سازمان 
ه يسرما سؤاالتکه  ي) مدل سه عامل۳گر در نظر گرفته شدند؛ (يد

در عامـل   رنـده يادگيفرهنگ سازمان  سؤاالتدر عامل اول،  يفکر
در عامـل سـوم در نظـر     يسـازمان  يريادگيت يظرف سؤاالتدوم و 

 X2/dfهـا بـه نسـبت     مـدل  يل آماره مجذور خيگرفته شدند. تبد
 ي، برا۰۱/۲ يمدل تک عامل يبرا آمده دست بهمقدار  دهد يمنشان 
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 باشـد  يم ۶۸/۱ يمدل سه عامل يبرا تيدرنها ۹۵/۱ يدوعاملمدل 
 تـوان  يمـ ن يبنابرا؛ هاست گر مدلياز د تر کوچکن مدل يا يکه برا

داشته  ها دادهبا  يبرازش بهتر يمدل سه عامل احتماالًجه گرفت ينت
دارد. طبـق اطالعـات    يشـتر يب يهمـاهنگ  ياصـل  يو با مدل نظر
ز يها ن برازش مربوط به مدل يها آمارهر يسا يبررس ۲جدول شماره 

 يهـا  ر بر اساس مـالک ين مقاديدر تمام موارد بهتر دهند يمنشان 

، X2 ،df يهـا  آمـاره اختصـاص دارد.   يبه مدل سه عامل گفته شيپ
GFI ،AGFI ،CFI  وNFI ب برابـر  يبه ترت يکه در مدل پنج عامل

اس بــا يــهســتند. در ق ۹۱/۰و  ۹۶/۰، ۸۶/۰، ۲۷۲،۸۹/۰، ۹۶/۴۵۸
 دهنـده  نشـان  جهيدرنتبوده و  تر کينزدک يها به  ر مدلير سايمقاد

 يز در مدل سه عـامل ين RMSEAبرازش بهتر مدل هستند. آماره 
بـر   جـه يدرنت. رود يمبه شمار  ياست که مقدار مناسب ۰۶۸/۰برابر 

نسـبت   يمدل سه عامل ين بررسيدر ا آمده دست به يها دادهاساس 
ج ين نتاي. ارديگ يمد قرار يمورد تائ بوده و تر مناسب ها مدلگر يبه د

  .اند شدهآورده  ۱و شکل  ۱در جدول شماره 
  

  مربوط به برازش مدل يها شاخص): 1جدول (
 Df X2  X2/df AGFI GFI CFI RMSEA  مدل

 ۰۹/۰  ۸۵/۰  ۷۷/۰  ۷۳/۰  ۰۱/۲  ۹۹/۵۵۰  ۲۷۵ يک عاملي

 ۰۸۹/۰ ۸۶/۰ ۷۸/۰ ۷۴/۰ ۹۵/۱ ۵۳۲/۰ ۲۷۴ يدوعامل

  ۰۶۸/۰  ۹۶/۰  ۸۹/۰ ۸۶/۰  ۶۸/۱  ۹۶/۴۵۸  ۲۷۲  يسه عامل

  موردپژوهش يها سازه سؤاالتمربوط به  يعامل يبارها): 2شکل (
 

ل يع و تکميدر پژوهش حاضر، توز يت اصول اخالقيجهت رعا
توسط پژوهشگر انجام شد. الزم به ذکر است که  ها پرسشنامهه يکل

بـا ارائـه    کننـدگان  مشـارکت بـه   يابيدر ابتدا پرسشگر جهت دسـت 
ح اهـداف پـس از اخـذ    يبه مسئوالن مراجعه و بـا توضـ   نامه يمعرف

ح اهـداف  يح و تشـر يبـه توضـ   کننـده  مشـارکت هـر   يموافقت، برا
آغـاز   هـا  پرسشـنامه  ياجـرا  ين وقت قبلييپژوهش پرداخته و با تع

 هـا  دادهنسـبت بـه محرمانـه بـودن      کننـدگان  مشـارکت . ديگرد يم
  نان حاصل نمودند.ياطم

از  يه فکـر يسـرما  يريـ گ اندازه يبرا: يه فکريسرماپرسشنامه 
) اسـتفاده شـد.   ۲۰۰۴س (يبنت يه فکريپرسشنامه استاندارد سرما

 سـؤال  ۲۰کـه شـامل    يه انسـان يدر پژوهش حاضـر از بعـد سـرما   
 يا درجه پنجاس ين ابزار بر اساس مقي). ا۲۵، استفاده شد. (باشد يم
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) پاســخ داده ۵مــوافقم=  کــامالً تــا ۱مخــالفم=  کــامالًکــرت (از يل
-۱۲-۱۶ن (يشيپ يها پژوهشن ابزار در يا ييايو پا يي. رواشود يم

  د قرار گرفته است ي) مورد تائ۱۸
فرهنـگ  ن مطالعه يدر ارنده: يادگيپرسشنامه فرهنگ سازمان 

 DLOQبا استفاده از پرسشـنامه نسـخه کوتـاه     رندهيادگيسازمان 
ده شـد  ي) سـنج ۲۰۰۴ک (ينس و مارسيانگ، وات کي يسؤالهفت 

) ۱۹۹۷ک (ينس و مارسـ ين پرسشنامه توسط وات کي). اصل ا۲۳(
 عنـوان  بـه رنده را يادگين ابزار فرهنگ سازمان يساخته شده است. ا

ن يا ييايب پايضرا يقبل يها پژوهش. سنجد يم يبعد تکک سازه ي
 ييايـ و پا يي). روا۲۲-۲۶( اند کردهگزارش  ۸۳/۰تا  ۶۸/۰ابزار را از 

 ).۲۲د قرار گرفته است (ين مورد تائيشيپ يها پژوهشن ابزار در يا
بـا   يسـازمان  يريادگيت يقابل: يسازمان يريادگيلت يقابپرسشنامه 

). ۲۵ده شد (يسنج) ۲۰۰۷وا و همکاران (يچ يسؤال ۱۴پرسشنامه 
 ۱مخالفم=  کامالًکرت (از يل يا درجه پنجاس ياساس مق ابزار برن يا

ن ابزار در يا ييايو پا يي. رواشود يم) پاسخ داده ۵موافقم=  کامالً تا
د قـرار  يـ کشور مورد تائ يط درمانيو همکاران در مح يپژوهش ناد

  ). ۱۰گرفته است (
شـده   يريگ اندازهمکنون و  يرهاين متغيروابط ب يجهت بررس

 افزار نرمبا استفاده از  ياز مدل معادالت ساختار يمفهوم يدر الگو
LISREL .استفاده شد 

  
  ها افتهی

 کنندگان مشارکت يا نهيزمک و ياطالعات دموگراف ۲شماره جدول 
  .دهد يمرا در پژوهش حاضر نشان 

  
  کنندگان مشارکت يا نهيزمک و يدموگرافاطالعات ): 2جدول (

  اريانحراف مع  نيانگيم  درصد  تعداد  ر / شاخصيمتغ
  تيجنس

      ۷/۴۸  ۷۳  مرد
      ۳/۵۱  ۷۷ زن

  التيتحص
      ۷/۱۴  ۲۲  پلم و فوقيد

      ۳/۵۹  ۸۹ سانسيل
      ۲۶  ۳۹  يو دکتر سانسيل فوق

  ۴/۵  ۶۸/۳۱      سن
  

مـورد مشـاهده    ين کارکنان درمـان ياز ب ۱شماره طبق جدول 
 ۷/۱۴ن ي. همچنـ انـد  بـوده ز زن يدرصد ن ۳/۵۱درصد مرد و  ۷/۴۸

 ۳/۵۹، پلميـ د فـوق پلم و يـ د يليمـدرک تحصـ   يدرصد نمونه دارا

. انـد  بـوده  يو دکتر سانسيل فوقز يدرصد ن ۳/۵۹سانس و يدرصد ل
بـا انحـراف اسـتاندارد     ۶۸/۳۱کارکنان نمونه حاضر  ين سنيانگيم
  مشاهده شد. ۴/۵

  
  پژوهش يرهاين متغيب يهمبستگو  يفيتوص يها شاخص): 3جدول (

  يه فکريسرما  سازه
فرهنگ سازمان 

  رندهيادگي
  اريانحراف مع  نيانگيم  يريادگيت يظرف

  ۶۳/۰  ۳۰/۳      ۱  يه فکريسرما
  ۷۷/۰  ۲۰/۳    ۱  ۵۶/۰**  رندهيادگيفرهنگ سازمان 

  ۷۱/۰  ۰۴/۳  ۱  ۶۱/۰**  ۷۷/۰**  يريادگيت يظرف
۰۵/۰* < , ۰۱/۰** <  

ن و انحراف استاندارد نمرات کارکنـان را در  يانگي) م۳جدول (
ـ  يهمبسـتگ . دهـد  يمـ پـژوهش نشـان    يرهـا يک از متغيهر  ن يب
) ارائـه شـده اسـت. چنانچـه در     ۳پـژوهش در جـدول (   يرهايمتغ

پژوهش  يرهاين متغيب يب همبستگي، ضرشود يمجدول مشاهده 
ن يبه رابطه ب دار يمعن يزان همبستگين ميشتريهستند. ب دار يمعن

زان يـ ن ميو کمتـر  يسـازمان  يريادگيـ ت يـ بـا ظرف  يه فکـر يسرما
و فرهنگ سـازمان   يه فکرين سرمايبه رابطه ب دار يمعن يهمبستگ

 يرهـا يان متغيـ م يل همبسـتگ ي. از تحلشود يمرنده مربوط يادگي
ش در يافـزا  هرگونـه کرد که  يريگ جهينت توان يم زا درونو  زا برون
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  . باشد يم يسازمان يريادگيت يزان نمرات ظرفيدر مش يرنده همراه با افزايادگيو فرهنگ سازمان  يه فکرينمرات سرما
  

  مفروض يبا الگو ها دادهپس از برازش  يتابع ساختار يالگو): 3شکل (
  

 يرهايب اشاره به متغيبه ترت OLC و IC ،LOCدر شکل باال 
 يريادگيــت يـ رنـده و قابل يادگي، فرهنـگ سـازمان   يه فکـر يسـرما 

و نحــوه  يروابــط علــ بهتــر چــهشــناخت هــر  منظــور بــه يســازمان
ت يـ رنده بـر قابل يادگيو فرهنگ سازمان  يه فکريسرما يرگذاريتأث
ــا اســتفاده از مــدل معــادالت ي، مــدل مســيســازمان يريادگيــ ر ب

ج ينتا ديمؤل، ين تحليحاصل از ا يها افتهيصورت گرفت.  يساختار
مربـوط بـه    ير در مـدل سـاختار  يل مسيحاصل از تحل يها افتهيو 

 يکـه در خروجـ   طـور  همـان . دهد يمپژوهش را نشان  يها هيفرض
 يدار يمعنـ ز اعداد ي) و ن۱استاندارد (نمودار يها نيتخماز  افزار نرم

) مشاهده ۴پژوهش (جدول  يها هيفرضر در يل مسيمربوط به تحل
از برازش مناسـب مـدل    يتناسب حاک يها شاخصر ي، مقادشود يم

 و ۶۸/۱برابـر بــا   يدو بـر درجـه آزاد   ياسـت و مقـدار نسـبت کـا    
و  ۰۶۸/۰برابـر بـا    RMSEA، مقـدار  ۳از مقـدار مجـاز    تر کوچک

 .شوند يمده يد دار يمعنب ي. همه ضراباشد يم ۰۸/۰از  تر کوچک
 يريادگيـ ت يـ بـر ظرف  يه فکـر يم سـرما ير مستقيب مسيضر

ن اثـر  يبنابرا؛ شود يمده يد دار يمعن ۷۵/۰ب يبا مقدار ضر يسازمان
د يـ در مـدل تائ  يسـازمان  يريادگيـ ت يـ بر ظرف يه فکريسرما يعل
، يسـازمان  يريادگيت يبر ظرف يه فکريد نقش سرماي. با تائشود يم

 يريادگيـ ت يـ بـر ظرف  دار يمعنم و ياثر مستق يدارا يه فکريسرما
  . باشد يم يسازمان

ت يـ رنـده بـر ظرف  يادگيم فرهنگ سازمان ير مستقيب مسيضر
؛ شـود  يمـ ده يـ د دار يمعن ۲۲/۰ب يبا مقدار ضر يسازمان يريادگي

 يريادگيـ ت يـ رنده بـر ظرف يادگيفرهنگ سازمان  ين اثر عليبنابرا
د نقـش فرهنـگ سـازمان    يـ . بـا تائ شـود  يمد يدر مدل تائ يسازمان

رنده يادگي، فرهنگ سازمان يسازمان يريادگيت يرنده بر ظرفيادگي
  . باشد يم يسازمان يريادگيت يبر ظرف دار يمعنم و ياثر مستق يدارا

  
  يسازمان يريادگيت يرنده بر ظرفيادگيو فرهنگ سازمان  يه فکريم سرمايمستق ريتأثب يضرا): 4جدول (

  جهينت  t  ر استاندارديب مسيضر  ها هيفرضر يمس
  م داردياثر مستق  ۷۳/۶  ۷۵/۰  يريادگيت يبر ظرف يه فکريسرما

 م داردياثر مستق ۳۸/۲  ۲۲/۰  يريادگيت يبر ظرففرهنگ سازمان 

X2 = ۹۶/۴۵۸ , df = ۲۷۲, X2/df = ۶۸/۱ , RMSEA = ۰۶۸/۰ , IFI = ۹۶/۰ , NFI = ۹۱/۰ , NNFI= ۹۶/۰  
  

  يریگ جهینتبحث و 
امکان  ين مقاله بررسيان شد، هدف ايکه ب طور همان

و فرهنگ  يه فکريسرما ياحتمالزان اثر ين مييو تع ياثرگذار
. در باشد يم يسازمان يريادگيت يرنده بر ظرفيادگيسازمان 

و  يه فکريسرما دار يمعنانگر نقش يج بيهدف مذکور، نتا يراستا
. باشد يم يسازمان يريادگيت يرنده بر ظرفيادگيفرهنگ سازمان 

به رابطه  دار يمعن يزان همبستگين ميشتريج حاصل بيمطابق نتا
 نيا. شود يمرنده مربوط يادگيو فرهنگ سازمان  يه فکرين سرمايب

زاده و  يچون قربان يمطالعات پژوهشگران با ها افتهي بخش از
 هيسرما تيوضع بهبود و توسعه) که نشان دادند ۱۶همکاران (

 يسازمان يريادگي نديفرآ تحقق و توسعه بر سازمان در يرکف

) ۱۱و همکاران ( يدين با پژوهش رشيو همچن است رگذاريتأث
 بعد سه هر نيشان بي. ادهد يم نشان يا مالحظه قابل ييهمسو

نشان دادند و  يمثبت رابطه يريادگي تيقابل و يرکف يها هيسرما
 تيريمد ستميس تيتثب يسازمان برا کي يها تالشمعتقدند 

 حق و يرکات فکتمل حقوق از بهتر استفاده به ،يرکف يها هيسرما
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 يريادگي تيقابل بهبود به منجر امر نيا هک ردک خواهد کمک ازيامت
ان يب توان يم آمده دست بهج يبا توجه به نتا .شد خواهد يسازمان

فرهنگ  تيو تقو يه فکريت سرمايکرد که توسعه و بهبود وضع
 يسازمان يريادگيت يرنده بر توسعه و تحقق قابليادگيسازمان 

در  يگذار هيسرمااست که با  ين معنين بدياست. ا رگذاريتأث
و فرهنگ سازمان  يه فکريسرما توان يم يريادگيآموزش و 

را  يسازمان يريادگيت يآن ظرف تبع بهش داد و يرنده را افزايادگي
 ينه پژوهشيشيپ يد گفت در بررسيان بايدر پاد. يبهبود بخش

ن يب رابطهکه  يپژوهش ،يمرز درونقات يتحق با مراجعه به ژهيو به
افت نشد؛ يهم مدنظر داشته باشد  باش رو را يپ مطالعه يرهايمتغ

ش يعالوه بر افزا قين تحقيا يها کمکاز  يکي که نيالذا ضمن 
و  خألن ي، پر کردن ايموردبررس يرهايپژوهش در سوابق متغ

 بودن نيل نويبه دل کنيباشد. ل تواند يمنه ين زميدر ا يحيتوض
 يآوردن شواهد تجرب، جهت به دست يموردبررس موضوع و عرصه

 امتداد نه درين زميدر ا يپژوهشگران آت شود يمشنهاد ي، پتر يقو

تا ضمن  ندياقدام نما يشتريب يحاضر به کنکاش و بررس پژوهش
 تيوضع از يتر جامع شناخت به بتوان گريدکي با ها آن جينتا سهيمقا
ن تکرار يهمچن د.ير رسشوک سطح در موردمطالعه يرهايمتغ

ل، يمختلف و در سطوح گوناگون تحل يشغل يها گروهپژوهش با 
 هيسا در هک است يشنهاداتيپ ازجملهج ما، يم نتايش تعميجهت افزا

ج حاصل يت به نتايبا عنا .شد خواهد محقق يپژوهشگران آت تالش
و  يشغل رفتار ش رو دريپژوهش پ يرهايبودن متغ اثرگذارو 

  ر ارائه داد: يز قرار به ييشنهادهايپ توان يم، يسازمان
با شناخت  توان يمشرو، يپ يها سازمان ييدانش گرابا توجه به 

و  يماد يها هيسرمات آن در کنار توجه به يو اهم يفکر هيسرما
 يها هيسرمات يريا مدي دانش تيريمد اربستک سازمان و با يمعنو

جاد ي، ضمن ايدرمان يها سازمان خصوص بهو  ها سازماندر  يفکر
 همه انيرا م ج فرهنگ اشتراک دانشيترومستمر،  يريادگي
ن يا در دانش انيمتولو  ن اعضايو همچن ها سازماننان کارک

فراهم شود که  يا نهيزمت کرده و يريمد يحيصح طرز به ها سازمان
دانش  يگذار اشتراک و به يساز يسازمان، اجتماع ياعضا يتمام

  ف خود به شمار آورند. ياز وظا يخود را جزو
از به ياست که ن ييها تيمحدود ين داراين مطالعه همچنيا
 شيها تيمحدود به تيعنا با ديبا ج آنيو نتا باشد يم ذکر

ه يپژوهش کل نيا يمکان قلمرو و يآمار رد. جامعهيگ قرار موردتوجه
 ن امر ازيمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد بود که ايپرستاران ب

با  ها سازمان و ها حوزهگر يدبه  پژوهش جينتا يريپذ ميتعم زانيم
 يها پژوهش شود يم هيتوص نيبنابرا ؛کاهد يم متفاوت يها يژگيو

 يمکان يو قلمروها يآمار جوامع در متعدد و در مطالعات يمشابه
 يا گستردهف يطدر  يريپذ ميتعمت يشوند تا قابل انجام زين يگريد

حاضر ن در پژوهش يدهد. همچنش يافزارا  يسازمان يها طيمحاز 
ه يسرما يرهايبا در نظر گرفتن متغ يسازمان يريادگيت يظرف
کن يقرار گرفت ل يموردبررسرنده يادگيو فرهنگ سازمان  يفکر

نه؛ هنوز هم ين زميمرتبط در ا شمار انگشت يها پژوهش باوجود
و فرهنگ  يه فکريدرباره عوامل مؤثر بر سرما يا مالحظه قابل بحث

 يريادگي تيتوسعه قابل نان وکارک نيب رنده دريادگيسازمان 

 يرهايمتغ ريسا ، وجود خواهد داشت؛ لذا درنظرگرفتنيسازمان
مالک مذکور در  يرهايدر رابطه با متغ يسازمان رگذاريتأث

ده نخواهد بود. در ضمن استفاده از ينده دور از فايآ يها پژوهش
 جهت سنجش ابزار تنها عنوان به يگزارش خود يها پرسشنامه

 را خود خاص يها تيمحدود پژوهش حاضر يها داده يآور جمع
  .دارد

 
References: 

1. Irannejhad parizi M. Tabibi. SJ. Hashemzehi Ali. 

Relation to the effectiveness of the quality 

management system of teaching hospitals in 

Tehran. J Health Manag 2010; 2 (1-2): 7-16. 

(Persian) 

2. Kermani B. Learning and organizational agility in 

managing change and health systems, Tehran: 6th 

Annual Conference of State Health Services 

Management Students; 2008. (Persian) 

3. Khalili Araghi M. Learning Organization; The 

necessity for the development. J Tadbir 2003; 

137: 3-92. (Persian) 

4. Nadi MA, Yarmohammaian MH. Reliability, 

validity, and fitness for purpose of the 

organizational learning capability model among 

the faculty members of Isfahan University of 

Medical Sciences. Health Info Manag 2012; (8): 

1073-85. 

5. Alegre J, Chiva R. Assessing the impact of 

organizational learning capability on product 

innovation performance: An empirical test. 

Technovation 2008;28(6):315–26. 

6. Aghdasi M, Khakzarbefroee M. Measurement of 

Organizational Learning Capabilities Level in 

Hospitals, In J of industries & production 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               7 / 9

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2311-fa.html


 نقش سرمايه فکري و فرهنگ سازمان يادگيرنده بر ظرفيت يادگيري سازماني
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1394، خرداد 68هم، شماره سوم، پی در پی سیزددوره  187

management, University of science and industry 

2008; 19 (4): 71-83. (Persian) 

7. Jiménez DJ, Valle RS. Innovation, organizational 

learning, and performance. J Business Res 2011; 

64 (4): 408- 17. 

8. Morales VJG, Lopez-Martín F J, Llamas-Sánchez 

R. Strategies Factors and Barriers for Promoting 

Educational Organizational Learning. J Teach 

Teacher Educ 2011; 22 (4): 478-502. 

9. Khorshid S, Pasha Zadeh A. Business intelligence 

capabilities emotional impact on organizational 

learning. J Manag Stud 2012; 22 (69): 25-58. 

(Persian) 

10. Limpibunterng T, Johri LM. Complementary role 

of organizational learning capability in new 

service development (NSD) process. Learn Organ 

2009; 16 (4): 325-48. 

11. Rashidi M, Habibi M, Farsani Jafari J. The 

relationship between intellectual capital and the 

ability to learn Institute for International Energy 

Studies. J Hum Resources Manag Oil Industry 

2010; 4 (11): 59-76. (Persian) 

12. Hasnavi R, Ramazan M. Improving the 

intellectual capital in the organization: study on 

the role of organizational learning. J Manag 

Improv 2010;5(1):12. 

13. Kuo-An T, Lin Szu-Wei Y. Contingencies of 

intellectual capitals and financial capital on value 

creation. J Intellectual Capital 16 (1): 156. 

14. Nahapiet J, Ghoshal S. Social capital, intellectual 

capital, and the organizational advantage. 

Academy Manag Rev 1998; 23: 242-66. 

15. 1. Roberts H. The control of intangibles in the 

knowledge-intensive firm. 22nd Annual Congress 

of the European Accounting Association [Internet] 

Bordeaux. 

16. Ghorbanzadeh W, Habibi Badrabadi H, 

Ebrahimzadeh H. Moderating role in the 

relationship between intellectual capital and the 

performance of organizational learning process، 

Public Management Research. Message 

knowledge 2012; 5(16): 135-61. (Persian) 

17. Harrison S, Sullivan P. Profiting from Intellectual 

Capital: Learning from Leading Companies. J 

Intellectual Capital 2000; 1 (1): 33-46. 

18. Nazem F, Motallebi A. Structring model of 

Intellectual Capital based on organizational 

learning. New Approach J Educ Admin 2012; 2 

(5): 29-50. 

19. Anderson RM. Accounting for creation of value. 

Retrived December 2007. 

20. Shafaee R. Obstacles in creating learner 

organizations in Iran. (Dissertation). Tehran: 

Tehran University; 2001. 

21. Hassani M. Heydarizadeh Z, Ghasezmadeh A. 

The role of work islamic ethics and organizational 

culture on satisfaction and commitment. J Islamic 

Manag 2013; 20 (2): 9-32. 

22. Jun Jo S, Kyoo Joo B. Knowlege Sharing: The 

influence of learning organization culture, 

organizational commitment, and organizational 

citizenship behaviors. J Leadersh Organiz Stud 

2011; 18 (3): 353-64. 

23. Confessore SJ, Kops WJ. Self-dorected learning 

and the learning organization: examinig the 

connection between the individual and the 

learning environment. Hum Resource Devel 

Quartely 1998; 9 (4): 365-75. 

24. Moghimi SM, Ramazan M. Management 

Research. Tehran: Industrial Management 

Oeganization Press; 2012. (Persian). 

25. Yang B, Watkins KE, Marsick VJ. The construct 

of the learning organizations: Dimentions, 

measurement, and validation. Hum Resource 

Develop Quart 2004; 15: 31-55. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               8 / 9

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2311-fa.html


 The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, Vol 13(3), May, 2015 
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1394، خرداد 68هم، شماره سوم، پی در پی سیزددوره  188

Original Article 

THE ROLE OF INTELLECTUAL CAPITAL AND LEARNING 
ORGANIZATION CULTURE ON ORGANIZATIONAL LEARNING 
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Abstract: 
Background & Aims: In the knowledge economy, intellectual property, and especially human capital, 
is among the most important assets of an organization. Learning organization culture and intellectual 
capital are important organizational and individual behaviors that can affect organizational learning 
capability. This paper examines the role of intellectual capital and learning organization culture in the 
organizational learning capability of health care organizations. 
Materials & Methods: In terms of research methodology, this is a descriptive and correlational study. 
The statistical population included all 600 nurses of Imam Reza Hospital in Mashhad in 2014. 
According to the statistical population, 150 nurses were selected as the sample on the basis of Krejcie 
and Morgan sample table. The sampling method is stratified random sampling according to which the 
sample of each ward is determined on the basis of wards and ratios. To gather the data, the standard 
questionnaires of Bontis (2004) intellectual capital, Yang (2004) learning organization culture and 
Chiva (2007) organizational learning capacity were used. To investigate the relationship among the 
variables in the conceptual model, the average structural model was used. 
Results: The results showed that intellectual capital and learning organization culture bear a 
significant role in explaining the organizational learning capacity. Moreover, the results of the 
correlation coefficient among the variables approved the structural model of the study. 
Conclusion: Intellectual capital and learning organization are effective in promoting and explaining 
the organizational learning capacity.  
 Keywords: intellectual capital, learning organization culture, organizational learning capability 
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