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پنج مؤلفه اصل شامل مؤلفههای مجدیریر  ،اهجدار،
یرهنگ  ،اسرراتژیک و یادگیری شناسای و نا توججه
نه ادیبات تحقیق نامگذاری شدند .در دومی مرحله،
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تکنیک و نرمایزار دیماتل نرای تعیی میزان اهمین و

پژوهشگاه شاخص پژوه-دانشگاه اصفهان
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درمرحله سوم نااسرفاده از نجرم ایجزار لیجزرل الگجوی
نهادینهسازی یادگیری سازمان حراح گردید.
يافتهها :در پاسججگوی نجه یرضجیه اول پجژوه
مبرن نر ای که نی مؤلفههای الگوی نهادینجه کجردن

دریافت :پذیرش:

یادگیری سازمان (عوامل یرهنگ  ،مدیریر  ،اهدار،

چکيده

نهادینهسازی یادگیری سازمان وتحلیل ارتباط آن نجا

(تورنههای مویق ،ترغینهای کالمج یجا اجرمجاع ،

خودکارآمدی در سازمان هالل احمر کل کشورانوام

حاالت عاحف و ییزیولوژیجک) رانطجه وججود دارد،

شده اسن.

تأیید شد و نیز نرایج یرضیه دوم مبرن نراینکجه نجی

روش :ای تحقیق ازنجو تحقیجق تحلیلج اکرشجای

مؤلفههای نهادینجهسجازی یجادگیری سجازمان ناانعجاد

هه :ایج پججژوه
مقدمه

م ناشد نا اسرفاده از یرمول کوکران حوم نمونجه نجه
میزان  215نفر تعی گردید نه منظجور حراحج مجدل
نهادینهسازی یادگیری سازمان  ،پس از مطالعه مرجون
عام جامعه شناس و پایگاههای علم 450 ،مفهوم در
خصججون نهادینججه نمججودن یرهن ج

نججه حججور عججام،

اسجججرجرار گردیجججد واز حریجججق رول دلفججج در

خودکار آمدی رانطه چندگانه وجود دارد ،نر اسجا
نرجایج تحلیججل رگرسججیون گججام نجه گججام ارتبججاط نججی
مؤلفه های نهادینهسازی یجادگیری سجازمان نجا انعجاد
خودکار آمدی (تورنه های مویق ،ترغین های کالم
یا اجرماع  ،حاالت عاحف و ییزیولوژیجک) معنجادار
نوده اسن.

اخریارصججاحن نظراندانشججگاه وصججاحن نظججران

کلمات کليدي :خودکارآمدی ،یجادگیری سجازمان ،

سازمان هالل احمر قرار داده شد تا از نظجر خبرگجان

نهادینه سازی یادگیری سازمان  ،تورنجه هجای مویجق،

تأیید شود سپس نر اسجا

تأییجد مؤلفجه هجا توسج

ترغینهای کالم

1
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نججا هجدر حراحج الگججوی

اسججرراتژیک و یججادگیری) نججا انعججاد خودکارآمججدی

حراح الگوی نهادینه سازی یادگیری سازمان و تحلیل ارتباح آن نا خودکارآمدی مدیران و کارشناسان

مقدمه

مؤلفهها کجه در پجژوه

مویقین سازمانهای کجه نجه شجدت درگیجر جهجان

م ناشد عبارتند از :تورنه هجای مویجق ،تورنجه هجای

شدن هسرند در گرو نهادینه کردن یادگیری سجازمان

مشاهدهای ،ترغینهای کالم یا اجرماع و حجاالت

اسن .اصطالح نهادینه کردن یعن درون کردن یجک

عججاحف و ییججججججزیولوژیک (شججویل و همکججاران،4

ارزل نا یک اعرقاد که عمیقرر و پایدارتری پاسخ نه

.)2007

نفوذ اجرماع اسن ومبرن نر ای تمایجل اسجن کجه

الف)تورنه های مویجق :توجارب مویجق یجا عملکجرد

میجواهیم ریرار وایکارمان درسن وصجحی ناشجد و

مویقین آمیز و یا پرورل تورنه و تسجل شجصج ،

قبول آن پادال درون دارد( .ارنسون)2004 ،1

مؤثرتری منبس ایوجاد و تقویجن کارآمجدی شجصج

در پژوه

حاضر نهادینه کجردن یجادگیری سجازمان

حاضجر نیجز مجورد مطالعجه

کارمند هسرند (نانجدورا .)85 :2004 ،5تورنجه مویجق

یک از مرغیر های مورد مطالعه م ناشد نهادینه کردن

شغل نه شدت و نیرومندی ناورهای خودکارآمجدی

یادگیری سازمان ناعث درونج سجازی اسجرراتژیهای

نه عنوان نریوه انوجام و جایف اشجاره دارد (اپلبجام و

سازمان  ،پی

یرضها و هنوارها نه منظور دسجریان

همکاران)36 ،6

نه نازده ها و انرظارات صورت م گیرد و سپس در

مویقینهای قبل که نر تسل شجص مبرن هسرند،

حایظجه سججازمان ذخیججره مج شججود .نهادینججه نمججودن

شواهد یجوری و ملمجو

یجراهم مج کننجد کجه آیجا

یادگیری سازمان عامل تعیی کننجده ای در عملکجرد

شجص م تواند در انوام یک و یفجه خجان مویجق

حوالن مدت و نقای سازمان اسن (یوکجل)2009 ،2

شود یا نه؟ (ناندورا)2006 ،

و عامل مؤثر نرای مویقین سازمان و منبعج نجرای

ب) تورنههای مشاهده ای :الگوسازی که نجا عوامجل

کسن مزین رقانر م ناشد (نرنگار.)2006 ،3

محیط مجرتب اسجن ،انجزاری مجؤثر نجرای ارتقجا و

از مرغیججرهججای مججورد مطالعججه در پججژوه

حاضججر

تقویججن احسججا

خودکارآمججدی شجصجج اسججن.
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خودکارآمجججدی مج ج ناشجججد .نجججه نظجججر لجججوننبر ،

«الگوسازی نه مشاهده ریرار دیگران نه عنجوان الگجو

خودکارآمدی ،نجاور نجه توانمنجدیهجای خجود نجرای

در حججی انوججام و ججایف اشججاره دارد» (اپلبججام و

تحقججق یججک و یفججه خججان نججر روی و یفججهای کججه

همکاران.)36 :2007 ،

کارکنان نرای یادگیری انرجاب م کنند و اهدای کجه

عالوه نر ای  ،وت و کمرون )2009( 7نیان مج کننجد
ریرارهای مطلوب م توانجد نقج

نرای خود تدوی م کنند تأثیر م گذارد.

که مدیر نا نمای

خودکارآمدی همچنی نر روی میزان پشجرکار ایجراد

الگو را نازی کند .عالوه نجرای  ،مجدیران مج تواننجد

نرای ادامه تالل هنگام مواجه نا مشکالت نیز تجأثیر

توجججه همکججاران خججود را نججه ایججراد دیگججری کججه در

م گذارد .نرای ایواد و تغییجر نظجام ناورهجای خجود

موقعیر مشانه مویق نودهاند ،جلن کنند.

کارآمدی چهار مؤلفه مهم تشجیص داده اسجن .ایج
1. ernson
2. uakel
3. betgar
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4. shofly et al
5. bandora et al
6. Appelbaum et al
7. Voten & kmeron

علیرضا انراهیم  ،عل نصر اصفهان  ،سیداکبر نیل پور حباحبای

یرد شایسره انوام ریرارهجای معینج اسجن (نانجدورا

چه اندازه کارکنان آنهجا نجه نهادینجه کجردن یجادگیری

 .)101 :2006هدر ترغین کالم یجا اجرمجاع کجه

سازمان مرعهد مج ناشجند و آنچجه مجورد مطالعجهی

نا عوامل محیط مرتب اسن ،ایج اسجن کجه ایجراد

تحقیججق حاضججر اسججن اینکججه الگججوی نهادینججهسججازی

نرای انوام و ایف نهحور مویقیجن آمیجز توانايیهجای

یادگیری چگونه حراح م شود و تا چجه انجدازه نجا

خود را نهکار گیرند ،نه اینکه انرظارات غیر واقع که

خودکارآمدی سازمان کارکنان ارتباط دارد؟

ممک اسن نر یرد اثر منف داشره ناشد ،ایواد کند.

ادبیات تحقیق

د)حاالت عاحف و ییزیولوژیک :انرظارات کارآمجدی

اصججطالح نهادینججه کججردن را نبایججد نججا مرانعججن و

شجص یک یرد تحجن تجأثیر حجاالت نرانگیجرگج

همانند سازی اشرباه گرین درمرانعن ،یجرد نجه دنبجال

هیوجججان وحجججاالت ییزیولوژیجججک وی قجججرار دارد.

کسن پادال و اجرناب از تنبیه اسن و ای ریرار تجا

(ناندورا )2006 ،م گوید که قضاوت ایراد در مجورد

هنگام دوام دارد که وعده پادال و یا تهدیجد تنبیجه

توانمندیهای خود تانس حاالت جسجمان اسجن کجه

موجود ناشد .همانندسازی مبرن نرهماننجد شجدن نجا

آنهججا نججه نونججه خججود مرججأثر از حججاالت عججاحف و

شجص صجاحن نفجوذ اسجن در همانندسجازی هجم

ییزیولوژیک شجص هسرند .نرانگیجرگ هیوان نه

مانند مرانعن ،ریرجار یجرد ناشج از رضجاین درونج

معن دور کردن احساسات منفج  :تجر  ،نگرانج و

نیسجن نلکججه نججه ایج منظججور اسججن کججه نججرای وی،

نداخالق و ایوجاد احساسجات متبجن ماننجد عشجق،

ران های رضایربج

نا شجص یا اشجاص که مایل

هیوججان و سججبقن جججوی اسججن( .وت ج و کمججرون،

اسن نا آنها همانند شود ،ایواد م کند و تا حجدودی

)390 :2008

نه آن اعرقجاد دارد ولج پجانر ججا نیسجن .اصجطالح

مسالهای که پژوهشگر نجه آن مواججه اسجن حراحج

نهادینه کردن یعن درون کردن یجک ارزل نجا یجک

الگوی نهادینجه سجازی یجادگیری سجازمان وتحلیجل

اعرقجاد کجه عمیجقتجر و پایجدارتری پاسجخ نجه نفجوذ

ارتباح آن نا خودکارآمدی ،مدیران در سازمان هالل

اجرمججاع اسججن ومبرنج نججر ایج تمایججل اسججن کججه

احمر کل کشجور مج ناشجد .اهمیجن نهادینجه سجازی

میجججواهیم ریرجججار وایکارمججان درسجججن وصجججحی

مهم از تالشجهای

ناشدوقبول آن پادال درون دارد( .ارنسون)2014 ،

یادگیری سازمان نه عنوان نج

سازمان هجالل احمجر نجرای نهبجود کیفیجن خجدمات

(نرنگار )2006 ،1در پژوهش نه اندازهگیجری قانلیجن

داوحلبانه ،ماندگار کردن کارکنان کلیدی و رویاروی

درونج ج سجججازی یجججادگیری سجججازمان در مجججدیران

نا چالشهای ناش از حوادث ورویداد های پی

نین

سججازمانهججای دولرجج و خصوصجج و چنججد ملیرجج

نشده در حراح کار نوده اسن .مدیران نا توججه نجه

پرداخره و رانطه نی قانلین یادگیری سازمان درون

کترت چال هادر سازمانهای امداد رسان وتوجه نجه

شده و عملکرد سازمان را مجورد نررسج قجرار داده

پیچیده تر شدن حوادث حبیع و نیز پیامد تکنولوژی
1. btgar
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ر) ترغین های کالم یا اجرماع  :نجدی معنج کجه

نشری ،ناید نه ای نکره مهم توجه داشره ناشندکه تجا

حراح الگوی نهادینه سازی یادگیری سازمان و تحلیل ارتباح آن نا خودکارآمدی مدیران و کارشناسان

اسججن .دادههججا نججه حججور تصججادی از  612مججدیر در

لجورنس و همکجاران ( )2015در تحقیقشجان نججرروی

صنعن کشور هند جمس آوری گردید .نرایج  ،حجاک

تأثیرخود کارآمجدی نجر ایوجاد انگیجزل در کارکنجان

از وجججود نحججران قانلیججن درون ج سججازی یججادگیری

نشان دادند خودکارآمدی نه متانه یک نو ساز و کجار

هجای

خود انگیزشج عمجل مج کننجد ،کارکنجان در نریوجه

سازمان در مدیران هند م ناشد .مدیران نج

تکنولوژی احالعات و مدیران شرکن های چند ملیر
نیشرری و مدیران نج

مهندسج کمرجری قانلیجن

مشاهده توانمندی خجود ،اهجدار جدیجدی را وضجس
م کنند کجه آنهجا را نجرای نجه خجرر دادن تجالل و

درون سجازی یجادگیری سجازمان را دارا مج ناشجند.

پشججرکار نرانگیجرججه مجج کنججد در نهایججن احسججا

)چیوا)2013 ،1

خودکارآمججدی نججاال ناعججث ایوججاد حججس خججوب و

در پژوهش نجه نررسج نقج

واسج هجای قانلیجن

یادگیری سازمان نر هول عجاحف و خودکارآمجدی

احسا

عدم خودکارآمدی ناعث ایوجاد یجک حجس

ناخوشایند در کارکنان م شود.

شغل پرداخره اسن .نرایج پژوه

نیجانگر آن اسجن

چاو و چون ( )2017نا تحقیق روی نهادینجه کجردن

که قانلین یادگیری سازمان نق

مهمج نجر هجول

شججهروندی سججازمان  ،مؤلفججههججای تعهججد

عججاحف وخودکارآمججدی شججغل دارد( .جججان مججک،2

یرهنجج

سجازمان  ،ایرججار نجه نرنجد سجازمان ،اسجطوره هجای
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)2014

سازمان ،یرهن

تحقیق نا عنجوان نررسج توسجعه و اعربجار مقیجا

نهادینه کردن یرهن

خودکارآمججدی وتوسججعه یججادگیری سججازمان مججدیران

چیوا ( )2017در تحقیق روی نهادینه کردن جانشی

مدرسه انوام داده اسن ،نرایج نشان م دهد ،پیشنهاد

پروری در سازمان ،چهار مؤلفه مدل نهادینجه سجازی

نرای یک ساخراراز هشن عامل شجامل  :ایوجاد یجک

جانشی پروری را نا عنجاوی اعرمادسجازی سجازمان ،

ساخرار سازمان مناسن ،هداین و مدیرین سجازمان

چرخ

شغل  ،تشکیل اسرجر اسرعداد ،نهادینهکردن

یادگیرنده ،خود ارزیان نجرای نهبودعملکردکارکنجان،

تغییر در سازمان را معری نمودند.

مدیرین تعارض ،نررس شجیوه هجای کجال

جانشی پروری را معیارهجای مجدل
سازمان شناسای نمودند.

در ،

اندرسجججججون (  )2018در تحقیقججججج نشجججججان داد

پیوسر نه جامعه و سیاسن خواسره شجده ،آمجوزل

یرهن سازی تغییر تاثیر عمده ای در انعطار پذیری

مانیرورینجج

و رهبججری مججداوم و توسججعه یججادگیری

سازمان دارد.

سازمان  ،تبعین م کند.

نرگار ( )2018در پژوهش روی نهادینه نمودن نرنجد

شولرر و شولز ( )2014در پژوهش نیان داشره اند که

سازی یردی در سازمان ،مؤلفه های نهادینجه نمجودن

مردان نه حور مروس خود کارآمدی ناالتری نسجبن

نرند سجازمان را خودنجاوری ،تسجهیم دانج  ،خجود

نه زنان دارند .ای تفجاوت هجای جنسجین حجدود20

کارآمدی نیان نمود.

سالگ نه اور م رسد و در سال های نعدی کجاه

از نرایج پژوه های قبل انوام گریره چنی م توان

م یاند.

نریوججه گریججن ،سججازمانهججای کججه جهججنگیججری
1. Heeoua
2. jhan mak

4

نهادینه سازی یجادگیری سجازمان دارنجد نجه احرمجال

علیرضا انراهیم  ،عل نصر اصفهان  ،سیداکبر نیل پور حباحبای

زیادی از رشد ،توسجعه وعملکجرد سجازمان نهرجری

اصطالح نهادینه گردد .ضرورت اسرفاده از مجدیران

نرخوردار و ای عامل نر خودکار آمجدی کارکنانشجان

که توانای نهادینه کردن یادگیری سازمان را دارنداز

تأثیرگذار م ناشد .پژوه

حاضر نا هجدر حراحج

یک حرر و مزین ها و یواید یجادگیری سجازمان از

الگوی نهادینجه سجازی یجادگیری سجازمان و تحلیجل

حرر دیگر ناعجث شجده اسجن کجه سجازمان تمایجل

تأثیرخودکارآمدی مدیران نرای اولی نار توجه نموده

زیادی در نه کارگیری الگوها و نرنامجه هجای تجدوی

وامید م رود نرواند مدیران را در راه انوام عملکجرد

نهادینه سازی یادگیری سجازمان از خودشجان دهنجد.

یردی وسازمان نهرر یاری رساند.

نی

چارچوب نظری

معریج مج کنجد ،از مجدیران ارشجد دارای تجصجص

پژوه

حاضر پیوند نی رشرهای نی جامعه شناس

از 25درصد از  500شرکن که موله یورچجون

مدیرین دان

نرای نهادینه کردن یادگیری سجازمان

و نیز جامعه شناس سازمان اسن ننانرای در تدوی

هسججرند .نججه عججالوه تقریب جاً  81درصججد از نزرگرججری

چارچوب نظری نه ای دو حوزه رجو شد نجه ایج

شرکنهای آمریکای و اروپای از نرخ شجیوههجای

ترتین که مباحث نظری در خصون نهادینجه کجردن

نهادینه کردن یجادگیری سجازمان اسجرفاده مج کننجد.

نجه حجور عجام ،رهیجایر نجو نجرای مباحجث

(اندرسججون )2015,و نیججز سججرمایهای کججه در سججال

یرهن

نهادینهسازی یادگیری سازمان شده اسن

2016میالدی صرر درون کردن یادگیری سجازمان

نهادینهسازی یادگیری سازمان جزء تعیجی کننجدهای

شججده اسججن نزدیججک نججه13نیلیججون دالر نججوده اسججن

از راهبردهججای مججدیرین اسججن ننججانرای توانججای

(خلیفاویوش ؛.)2017

مدیرین کردن حایظه یادگیری سازمان نجه مهجارت

نهادینه سجازی یجادگیری سجازمان اسجرانداردهای را

نسیار مهجم در جهجن تجامی و حمایجن از مویقیجن
سازمان و حفظ نقجاء در اقرصجادنوی دانج

محجور

نرای ارزیان اثرنج

نودن نج های عملیات هالل

احمر الزم دارد .اگر درون کردن یادگیری سجازمان

م تواند نرایج راهبردی مهم نجرای سجازمان هجالل

مدت ناشد ،پس نه سجطوح نجاالتری از اسجرانداردها

احمر در نرداشره ناشد .درون سازی ونهادینجه کجردن

نرای ارزیان اثرنجش عملیات خود نه عنوان هجدر

یججادگیری سججازمان مج توانججد ناعججث نهبججود یراینججد

نهادینه سازی یادگیری سازمان نیجاز خواهندداشجن.

موقعیججن امججداد ونوججات ،کججاه

ضرورت و اهمین نهادینه سازی یادگیری سازمان از

وحبیع  ،نهبجود قانلیجن چجانک سجازمان  ،حجداکتر

آنوا ناش م گردد که حوادث حبیعج عمجدتا غیجر

کردن سجرمایه یکجری ،نهبجود خالقیجن در سجازمان،

قانل نی

نین مهین همانند سونام و زلزله و گاهجا

نهبود اثرنجشج عملیجات امجداد ونوجات و ایجزای

نیمه شن روی میدهدو ناعث تلفات جان زیاد شده

سججرعن عمججل در امججداد ونوججات نججا ذخیججره کججردن

وسرعن عمل هالل احمر نا الگو های نهادینجه شجده

یادگیری سازمان در حایظه نلنجد مجدت شجودیا نجه
5
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تبدیل شده اسن .نهادینه نمودن یجادگیری سجازمان
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تلفججات انسججان
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یادگیری سازمان ناعجث پیشجگیری از عمجق یاجعجه

حراح الگوی نهادینه سجازی یجادگیری سجازمان نجه

خواهد شد.

عنوان یک اسراندارد ،نقشه ای راه اسن.

آنچه مورد تأکید سازمان هالل احمر نه حجور مکجرر

حال در نیان یرضیه تحقیق ،نی مؤلفجههجای نهادینجه

اسن تاکیجد نجر سجرعن عمجل از حریجق اسجرفاده از

سجججازی یجججادگیری سجججازمان ناانعادخودکارآمجججدی

حایظه سازمان یا نهادینه سجازی یجادگیری سجازمان

(تورنه های مویجق ،تورنجه هجای مشجاهده ای ،رانطجه

اسججن کججه در جلججوگیری از صججدمات نعججد از وقججو

معن دار وجود دارد.

همانند صدمات روح و تلفات نیشرر  ،مجورد توججه

نه عنوان سوال اصل پژوه  ،الگوی نهادینجهسجازی

قرار میگیرد .آنچه ناید در یلسجفه وججودی سجازمان

یادگیری سازمان چگونجه حراحج میشجود؟ تجا چجه

هالل احمر نه عنوان جهجن دهنجده و سجمن سجوی

انججدازه ناانعادخودکارآمججدی (تورنججههججای مویججق،

هدر سازمان جهن ارایه خدمات داوحلبانه ،مکجرراً

تورنججههججای مشججاهدهای ،ترغیججنهججای کالم ج یججا

تأکید گردد نهادینه کردن یادگیری سجازمان ازحریجق

اجرماع و حاالت عجاحف و ییججزیولوژیک) رانطجه

خودکارآمد نمودن کارکنان اسن.

معن دار دارد؟

در جاییکه صحبر از پادال مادی نه میان نم آیجد

روش تحقيق

در واقس نهادینه نودن یادگیری هجای مجدیران وامجداد

رول تحقیق تحلیل اکرشای اسجن .رول کجار نجه

رسانان م تواند نه عنوان حایظه یجادگیری سجازمان ،

ای صورت که در خصون نهادینه کجردن یجادگیری

سازمان هالل احمر را یاری رساند.

سازمان نا نررس کراب ها ،مرون علم  ،ساین هجا و

آنچه در سازمان هالل احمر نجه عنجوان نقطجه قجوت

موججالت علم ج و پژوهشج  ،در خصججون نهادینججه

محسججوب م ج شججود اسججرعدادهای تجصص ج نججاالی

سازی یادگیری سجازمان  ،مطلبج یایجن نشجد لجذا

کارکنان هسن که در اثر ضعف یرآیند نهادینه شجدن

محقق موبور شد از مطالعات انوجام شجده در زمینجه

یادگیری سازمان وضعف خودکارآمجدی داوحلبجان،

علوم اجرماع وجامعه شناس در خصون نهادینجه

ناعث رکود عملکردی آنهجا مج شجود و پیامجد قانجل

نه حور عام اسجرفاده کنجد ،مؤلفجههجای

مشاهده و مملو

کردن یرهن

آن ،جداشدن کارکنجان خجود کجار

اسرجرار شده از ای مطالعات که حجدودا چهارصجد

آمد ومشرار خدمن ،از سازمان اسن یعنج سجازمان

وهشجراد مججورد مج ناشججد ،از حریججق رول دلفج در

هالل احمر نا تحلیجل ریجر نیروهجای مرعهجد خجود

اخریارصججاحن نظججران دانشججگاه و صججاحبنظران

رونروسن که مج توانجد ایج سجازمان داوحلبانجه را

سازمان هالل احمر قرار گریجن تجااز نظجر خبرگجان

ضعیف نموده نا عدم کارای و اثرنجش در انوجام و

تأیید شود .سپس نجر اسجا

ارایه امدادرسان نه مصدومان خود مواجه سازد.

خبرگان ،حدود هفراد و سه مفهوم در زمینجه نهادینجه

تأییجد مؤلفجه هاتوسج

آنچه که م تواند داوحلبان ای جمعیجن را در نرانجر

کردن یرهن

حوادث سنگی یاری رساند نهادینه سجازی یجادگیری

خبرگان قرار گرین وپرسشنامه تهیجه شجد ،در ادامجه

سازمان و خودکارآمجد نمجودن کارکنجان مج ناشجدو

نه منظور حراحج الگجوی نهادینجه نمجودن یجادگیری
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یادگیجری سجازمان مجورد اتفجار نظجر

علیرضا انراهیم  ،عل نصر اصفهان  ،سیداکبر نیل پور حباحبای

سازمان ح سه مرحله توس سه نرمایزار صجورت

رول دیماتججل نرمبنججای تئججوری گججرار م ج ناشججد و

پذیرین.

میروانیم معیارها را نه گروه علن ومعلول تقسیم کنیم

مرحلججه اول تحلیججل عامججل اکرشججای  :نججا اسججرفاده از

تاشناخن نهرجری ازروانج مرقانجل علجن و معلجول

نرم ایزار SPSSنه منظجور تعیجی عوامجل شجاخص و

حاصل شود و شجبکه ای از روانج مرقانجل راترسجیم

وتعیی مفاهیم تاثیر گذار در حراح مدل اسرفاده شد

نماییم .درای مجدل گروهجکهجا ،معیارهجا و ارتبجاط

تحلیل عامل اکرشای روش اسن کجه اغلجن نجرای

یال های گرار م ناشدپس ازتشکیل ماتریس  ،زمجان

کشف و اندازهگیری منانس مکنون پجرال و همپجرال

انوام محاسبه روی ماتریس یرا م رسجدکه مراحجل

در اندازهگیری های مشجاهده شجده نجه کجار مج رود.

زیرح م شود.

پژوهشگران نه ای واقعین پ نجردهانجد کجه تحلیجل

الف)نرمالسازی ماتریس:

عامل اکرشای م تواند در مراحجل اولیجه تورنجه یجا

نرای نرمالسازی ازرانطه زیراسرفاده م شود:

پرورل پرسشنامهها کامال مفید ناشد .ای نو توزیه

رانطه ()1

و تحلیل از حریق نرم ایزار های SPSSقانجل محاسجبه

درایجج رانطججهAمججاتریس مقایسججه زوججج اسججن

اسن نا توجه نه انوام تحلیجل عامجل اکرشجای روی

ومقدارzنااسرفاده ازرانطه  2محاسبه میشود:

هفراد و سه مفهوم ،پنج مؤلفه نجه عنجوان مؤلفجههجای
اصل شناسای و ای پنج مؤلفه نا توجه نجه نررسج
ادنیات موضو  ،شجامل مؤلفجهی مجدیریر  ،مؤلفجه ی
اهججدار ،مؤلفججهی یرهنگجج  ،مؤلفججه اسججرراتژیک و
مؤلفه ی یادگیری نامگذاری شدند .هر مؤلفجه شجامل
مرغیرهای اسن که درادامه نه آنها اشاره خواهد شد.

Nمججاتریس نجج مقیججا

شججده مقایسججه زوججج

معیارهاسن.
ب) محاسبه ماتریس روان مرقانل نی معیارهجای T
نه کمک رانطه زیر:
رانطه()3

:DEMATEL

زمان که محقق نامسايل پیچیده سروکاردارد کشجف
روانج مرقانججل نججی شججاخصهججا از اهمیججن زیججادی
نرخوردار مج شجود الگوسجازی روانج مرقانجل نجی
شاخص های مجرلف یک ازموضوعات اساسج کجه
محقق نا آن مواجه اسن .یکج ازرولهجای مناسجن

یا نه حورخالصه
رانطه()4

نرای ساخرارسازی اسرفاده از نرمایزار دیماتل اسجن.

در ادامه از حریق نرم ایزارمطلن ،تکنیک دیماتجل نجه

ای رول ازجملجه رولهجای ذهنج ساخرارسجازی

منظور تعیی میزان اهمین وتاثیرگذاری وتاثیر پذیری

مسايل تصمیم محسوب م شود.

نی مؤلفهها که زمینجه سجاز حراحج الگجوی نهادینجه
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در مرحله دوم کجارنرد تکنیجک و نجرمایجزار دیماتجل

رانطه ()2

حراح الگوی نهادینه سازی یادگیری سازمان و تحلیل ارتباح آن نا خودکارآمدی مدیران و کارشناسان

کردن یادگیری سازمان مج ناشجد ،کجدین

ونوشجره

نمونه نا اسرفاده از یرمول یجور نرانجر نجا عجدد 215

شد.

حاصل م شود.

مرحله سوم اسرفاده از نرمایزار لیزرل نجرای حراحج

ابزار گرد آوری دادهها و اطالعات

الگوی یادگیری سازمان اسرفاده شد.

در پژوه

جامعه آماری و نمونه آماری پژوهش

از انزار پرسشنامه اسرفاده شجد .نجرای تعیجی روایج

حوم جامعه آماری که مدیران وکارشناسان جمعین

پرسشنامه نهادینه کجردن یجادگیری سجازمان از پجنج

هالل احمر کل کشور شجامل 31نفرمجدیرکل نعجالوه

مؤلفججهی یججادگیری ،اهججدار ،اسججرراتژیک ،یرهنگ ج

456مدیران در سط کشور مج ناشجد کجه از یرمجول

ومدیرین و یک پرسشجنامه نجا سج ودو سجوال هجر

کوکران نرای نرآورد حوم نمونه اسرفاده شد.

مؤلفه  1تا  5امریاز حراح گردیده اسن .نرای تعیی

حاضر ،همچون سایر تحقیقات پیمایش ،

روای محروای پرسشنامه ،مؤلفه های نهادینجه کجردن
رانطه ()5
در ای یرمول:

یادگیری سازمان در اخریار پنج ت از اعضای هیات
علم دانشگاه ارایه شد وروایج محرجوای آن مجورد
تأیید قرار گرین.

=nحوم نمونه

جدول  -1توزیس سواالت پرسشنامه نهادینه کردن

 =Nکل مدیران هالل احمر

یادگیری سازمان نر حسن مؤلفههای نهادینهساز

tیا =zدر صد خطای معیار ضرین احمینان قانل قبول

یادگیری سازمان

=pنسبر از جمعین دارای صفن معی (متال جمعین

ردیف

مؤلفه

شماره سواالت

مردان)

1

یرهنگ

1-7

) =q (1-pنسبر از جمعین یاقد صفن معی (متال

2

مدیریر

8-14

جمعین زنان)

3

اسرراتژیک

15-20

=dمیزان خطا یا دقن احرمال مطلوب

4

یادگیری

21-26
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5

حبق یرمجول نجاال اگجر نججواهیم حوجم نمونجه را نجا

اهدار

27-32

شکار جمعیر ( 0/5یعن نیمج از جمعیجن حجایز

پرسشنامه خود کار آمدی از آلبرت نندورا ( )2010و

صفر معی ناشند .نیم دیگر یاقد آن هسرند .مقدار

نرز ( )2014اسن و نمایانگر آن اسن که یک چگونه

zمعموال  96 .1اسن d .م توانجد  01 .0یجا 05 .0

شیوه های مورد نیاز نرای رسجیدن نجه موقعیجنهجای

ناشججد .نججرای حججداقل کججردن خطججا  .p=q=0. 5در

مورد انرظار را سازمان م دهد و آنها را اجرا م کنجد

یرمول یور ،نمونه گیری در سط احمینان  95درصد

ای پرسشنامه شامل  17سوال م ناشد هر مؤلفه  1تا

و نا لحاظ نمودن  5درصد خطا انوام شده اسن .که

 5امریاز و مؤلفه هجای (-3-8-1-9-11-13-15-17

مقدار  p,qنا اسرفاده از رول احریاح  50درصد در

 )1از راسججن نججه چججی و نقیججه مؤلفججههججا نصججورت

نظججر گریرججه شججده اسججن .همچنججی خطججای انججزار
اندازهگیری  5درصد لحاظ شده اسن .ننانرای حوم
8

معکو

یعن از چی نه راسن امریاز گریرهاند .ایج

علیرضا انراهیم  ،عل نصر اصفهان  ،سیداکبر نیل پور حباحبای

پرسشنامهها اسراندارد م ناشجد( .روایج وپایجای آن

مرحله اول -تحلیل عامل اکتشافی

قبال مورد تأیید قرار گریره اسن)

انوام تحلیل عامل اکرشای نجا اسجرفاده از نجرم ایجزار

در ای پژوه

نرای تعیی پایای پرسشجنامه هجا نجه

 spssنه منظور تعیی عوامل شاخص وتعیی مفاهیم

حور جداگانه انردا یک مطالعه مقدمات روی  30نفجر

تأثیرگذار و تاثیر پذیردر حراح مدل:

اجرا گردید و داده ها اسرجرار و نا اسرفاده از آلفجای

در تحلیل عامل اکرشای نریوه شامل  5سراده اسجن.

کرونباخ ،پرشسجنامه خودکارآمجدی  ./82و پرسشجنامه

سججراده اول نججه ترتیججن مقججدار شججاخص نججرمایججزاری

مؤلفه های نهادینه کردن یادگیری سازمان  ./73نجهدسجن

ارزیججان کفایججن نمونججه  ،kmoمقججدارآماره آزمججون

آمد که نیجانگر دقجن و پایجای نجاالی پرسشجنامه هجا

نارتلن (که تقریب از آزمون کای دو اسجن) ،درججه

م ناشد.

آزادی و  sigآزمون را نشان م دهد.

يافتهها

ازآنوا که مقدار شاخص نرم ایجزاری  kmoنرانجر .0

سججوال اصججل پججژوه

ایجج اسججن کججه الگججوی

 746اسججن (نججی  )5 .0 -1تعججداد پاسججخدهنججدگان

مج شججود و تججا چججه انججدازه نججا انعججاد خودکارآمججدی

مقدار نرمایزاری  sigآزمجون نارتلجن کجوچکرر از 5

(تورنههای مویق ،تورنههای مشاهدهای ،ترغینهای

درصد اسن که نشان م دهجد تحلیجل عجامل نجرای

کالم یا اجرماع و حاالت عاحف و ییجزیولوژیک)

شناسججای سججاخرار و مججدل عججامل مناسججن اسججن و

رانطه معن دار وجود دارد؟

یرض شناخره شدن ماتریس هبسرگ رد م شود.

در پاسجججخ نجججه سجججوال اصجججل پژوه (الگجججوی

سججراده دوم نججه ترتیججن اشججرراو اولیججه و اشججرراو

نهادینججهسججازی یججادگیری سججازمان چگونججه حراحج

اسرجراج را نشان م دهد .چون سرون اشرراکاولیه،

میشود؟)نه شرح ریر اقدام گردید:

اشرراوها را قبل از اسرجرار مفجاهیم نیجان مج کنجد،

نه منظور حراح الگجوی نهادینجه سجازی یجاد گیجری

تمام اشرراوهای اولیه نرانر یک اسن .هرچه مقدار

سججازمان انرججدا از رول دلفجج نمنظججور تأییججدنظر

اشرراو اسرجراج نزرگرر ناشجد ،مفجاهیم اسجرجرار

خبرگان درخصون مؤلفههای نهادینهسجاز یجادگیری

شده ،مرغیرها را نهرر نمای

م دهند .هرچجه مقجدار

سجازمان اسجرفاده شجد کججه در چهجار مرحلجه انوججام

اشرراو اسرجراج مرنوط نه مرغیرها کوچکرر ناشد،

نظریات دلفج  ،از میجان چهارصجد وهشجراد

م توان ای مرغیر را حذر نمجود .البرجه نایجد توججه

مفهوم ،حجدود هشجراد وهفجن مفهجوم مجورد توایجق

داشن که حذر مرغیرهجا نجه صجورت گجام نجه گجام

قجرار گریجن .انرجدا مراحجل

صورت گیرد و انردا ناید مرغیری را حذر نمجود کجه

چرخ

جمع خیرگان پژوه

حراحج الگججوی نهادینجه سججازی یجادگیری سججازمان
تشری م گردد:

کمرری مقدار اسرجراج را داشره ناشد .نج
نججا عنججوان نججرمایججزاری مقججادیر چججرخ

سوم

مرنعججات

rotation sums of squared loadings

1

1
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نهادینججهسججازی یججادگیری سججازمان چگونججه حراحج

(نمونه) نرای تحلیل عجامل کجای اسجن .همچنجی

حراح الگوی نهادینه سازی یادگیری سازمان و تحلیل ارتباح آن نا خودکارآمدی مدیران و کارشناسان

نشاندهنده مقدار ویژه عوامل اسرجراج نا چجرخ

عاملهای نجاق مانجده ،نسجبر از کجل تغییجرات کجه

اسججن .در ایج تحلیججل  5عامججل دارای مقججدار ویججژه

توس ای  5عامل توضی داده م شود ،تقریباً ثانجن

نزرگرر از  3هسرند و در تحلیل ناق م مانند( .علن

اسن ،ول نرخالر رول ندون چرخ  ،که در آن،

اساس انرجاب عدد  3ایج اسجن کجه چجون تعجداد

در رول چرخ

عاملها ،هر ی عامل پنوم درصد

مرغیرها نسیار زیاد اسن ،م توان تعداد عاملها را نجا

نیشرری از تغییرات (تقریباً  )50را تبیی م کنجدو از

ای رول محدود کرد که مسلماً مرغیرهای تأثیرگذار

عاملها نسبن تقریباً یکسان از تغییجرات را توضجی

در هر عامل ایزای

خواهد یاین .حال اگر ای عدد

م دهند .ای ویژگج  ،ویژگج چجرخ

واریمجاکس

 1در نظججر گریرججه شججود ،تعججداد عام جلهججا ایججزای

( )varimaxاسن که تغییرات را نجی عامجلهجا نجه

چشججمگیری خواهججد داشججن کججه در ایجج صججورت

شکل یکنواخر توزیس م کند.

مرغیر های تأثیر گجذار در هجر عامجل کجاه
یاین .نا توجه نه کاه

خواهجد

مرغیر های تأثیرگذار در هجر

سراده سوم حاوی سجه نجج

اسجن .نجج

اول نجا

عنوان مقادیر ویژه اولیه مرنوط نه مقادیر ویژه نوده و

عامل ،اوالً نامگذاری ای عامل ها نجا مشجکل رونجرو

تعیی کننده عاملهجای هسجن کجه در تحلیجل نجاق

خواهد شد .ثانیاً امکان تأثیر یجک مرغیجر در چنجدی

م مانند(عاملهای که دارای مقدار ویژه کمرر از یک

عامل نیشرر خواهد شد کجه منوجر نجه عجدم تحلیجل

هسرند ،از تحلیل خارر مج شجوند) .عوامجل خجارر

درسن میزان تأثیر مرغیر در یک عامل خواهجد شجد.

شده از تحلیل عامل هجای هسجرند کجه حضجور آنهجا

ننانرای نه ای وسیله تعداد عامل ها محدود م شوند

ناعث تبیی نیشرر واریانس نم شوند .نجج

دوم نجا

تا تحلیل درسر انوام شود) .ای  5عامل مج تواننجد

عنججوان اسججرجرار مومججو مرنعججات Extraction

تقریباً  50درصداز تغییر پذیری واریجانس مرغیرهجا را

 Sums of Squared Loadingsمرنوط نه مقدار

توضی دهنجد .نایجد توججه داشجن کجه در چجرخ
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جدول -2چرخ

واریماکس مفاهیم نهادینهسازی الگوی یادگیری سازمان ()total variance explained

چرخش مقادیر کمترین مربعات
درصد

درصد از

انباشره

واریانس

ویژه عوامل اسرجراج ندون چرخ

اسن.

جمس

مقادیر کمترین مربعات
درصد

درصد از

انباشره

واریانس

2

مقادیر ویژه اولیه
جمس

درصد

درصد از

انباشره

واریانس

1

جمس

مؤلفهها

21/972

21/972

16/040

25/931

25/931

18/930

25/931

25/931

18/930

1

33/201

11/229

8/197

35/143

9/212

6/725

35/143

9/212

6/725

2

39/639

6/438

4/700

41/251

6/107

4/458

41/251

6/107

4/458

3

45/849

6/210

4/534

46/217

4/967

3/626

46/217

4/967

3/626

4

50/906

5/056

3/691

50/906

4/688

3/423

50/906

4/688

3/423

5

1. initial eigenvalues
2. extraction sums of squared loadings
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مقالۀ پژوهشی

سراده چهجارم (رججو نجه ضجمایم-تحلیجل عجامل )

عدم تحلیل درسن میزان تأثیر مرغیجر در یجک عامجل

ماتریس اجزا را نشان مج دهجد کجه شجامل نجارهجای

خواهد شد .ننانرای نه ایج وسجیله تعجداد عامجل هجا

عامل هر یک از مرغیرها در عامل هجای نجاق مانجده

محدود م شوند تا تحلیل درسر انوام شود) .ای 5

سجاده

عامجل مج تواننججد تقریبجاً  50درصججداز تغییجرپججذیری

نیسججن ،ننججانرای عامججلهججا را مجج چرخججانیم تججا

واریانس مرغیرها را توضی دهند .ناید توجه داشجن

اسن .تفسیر نار هجای عجامل نجدون چجرخ

تفسیرپذیری آنها ایزای

که در چرخ

یاند.

عاملهای ناق مانجده ،نسجبر از کجل

سراده ( 5رجو نه ضمایم-تحلیل عجامل ) مجاتریس

تغییرات که توس ای  5عامل توضی داده م شجود،

چرخیده شده مفجاهیم را نشجان مج دهجد کجه شجامل

تقریبججاً ثانججن اسججن ،ولجج نججرخالر رول نججدون

نارهای عاملهای هر یک از مرغیرهجا در مؤلفجههجای

چرخ  ،که در آن عامجل پجنوم درصجد نیشجرری از

اسن .هرچه مقجدار قجدر

تغییججرات(تقریبججاً  )50را تبیججی مجج کنججد ،در رول

ناق مانده پس از چرخ

مطلق ای ضراین نیشرر ناشد ،عامجل مرنوحجه نقج

چرخ

نیشرری در کل تغییرات مرغیر مورد نظر دارد.

یکسان از تغییرات را توضی م دهند.

همانطور که در نج
در ای

عاملها ،هر یک از عامجلهجا نسجبن تقریبجاً

سوم تحلیل عامل گفرجه شجد

نا توجه نه انوام تحلیل عامل روی  73مفهوم مجؤثر

تحلیل  5عامل دارای مقدار ویژه نزرگرر از 3

یادگیری سازمان  5 ،مؤلفجه

در نهادینه کردن یرهن

هسرند و در تحلیل نجاق مج ماننجد( .علجن اساسج

نه عنوان مؤلفه هجای اصجل شناسجای شجدند .ایج 5

انرجاب عدد  3ای اسجن کجه چجون تعجداد مرغیرهجا

عامل نا توجه نجه سجازمان -اسجرفاده از رول مرنج

نسیار زیاد اسن ،م توان تعداد عامجل هجا را نجا ایج
رول محدود کرد که مسلماً مرغیر های تأثیر گجذار در
هر عامل ایزای

خواهد یاین .حال اگر ای عجدد 1

گری در سازمان نه منظور ایزای
یرهن ج

پرس ج

یجادگیری -ایوجاد

گججری در سججازمان -ایوججاد واحججد

ارجاعات مشکل علم و عمل کار.

چشججمگیری خواهججد داشججن کججه در ایجج صججورت

روشجج در جهججن ارتقججای یججادگیری– نرگججزاری

خواهجد

میججزان یججادگیری -تججأثیر دادن

مرغیر های تأثیر گجذار در هجر عامجل کجاه
یاین .نا توجه نه کاه

آزمونهججای سججنو

مرغیر های تأثیر گذار در هجر

یادگیری کارکنجان در مسجیر شجغل  -ایوجاد مهجارت

نررس ادنیات موضو نایجد نامگجذاری شجوند .هجر

یادگیری حل مسجاله و نگجرل نجاز -تعهجد مجدیران

مؤلفه شامل مفهوم اسن که نه آنها اشاره خواهد شد:

نسبن نه نهبجود آمجوزل -مشججص نمجودن مبجادی

مؤلفه (1یرهنگ ) شامل مفاهیم  :ایواد یرهن
یاد گریر  -ایواد یرهن
آن -اشاعه یرهن

نا هم

کشف و خطا و راه اصالح

جریان احالعات جهن نهجره گجریر از آن -کجاه
مدیران میان جهن دسریان سریس نه احالعات.

اعرماد سازی در سجازمان -ایوجاد

مؤلفه ( 3اسرراتژیک) شامل مفاهیم  :تعدیل مقجررات

گفرگوی خالر در عامل ،اوالً نامگذاری ای عاملهجا

دسن و پجا گیجر اداری در مسجاله یجادگیری -ایوجاد

نا مشکل رونرو خواهد شد .ثانیجاً امکجان تجأثیر یجک

یادگیری سازمان نه عنجوان شجرای احجراز شجغل -

مرغیر در چندی عامل نیشرر خواهد شد که منور نجه

توسججعه اسججرراتژی یججادگیری در سججازمان -نهبججود
11
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در نظججر گریرججه شججود ،تعججداد عامججلهججا ایججزای

مؤلفه ( 2مدیریر ) شامل مفاهیم  :ایواد چشم انجداز

حراح الگوی نهادینه سازی یادگیری سازمان و تحلیل ارتباح آن نا خودکارآمدی مدیران و کارشناسان

توانججای هججای یججردی نججرای کججارنرد تکنولجوژیهججای

یادگیری سازمان اسن از  5معیار اسرفاده شده اسن

مدرن -در نظر گریر یادگیری سجازمان نجه عنجوان

که اسام آنها در جدول زیر آورده شده اسن.

دارای نجا مشجهود سجازمان -منظجور نمجودن نرنامجه

جدول -3اسامی معیارها

شماره عالمن اخرصاری

یججادگیری در اساسججنامه و گنوانججدن آن در نرنامججه

عنوان

1

C1

یرهنگ

2

C2

مدیریر

3

C3

اسرراتژیک

یادگیری تیم  -ایواد شبکه موازی نجرای دسررسج

4

C4

یادگیری

نججه منججانس یججادگیری ،مشججارکن ایججراد در کمججک نججه

5

C5

اهدار

اسرراتژیک.
مؤلفججه ( 4یججادگیری) مفججاهیم ماننججد تشججویق نججه

یججادگیری ،توجججه نججه نججو درو ایججراد از یججادگیری،

هم چنی نه منظور مقایسه معیارهجا نجا یکجدیگر از 5

ننیان ،نظام دسریان نجه

مقدارشامل ندون تاثیر تجا تجاثیر زیجاد اسجرفاده شجده

همکاری نا سازمانهای دان
دان

اسن.

و تسهیل یادگیری.

مؤلفه (5اهدار) شامل مفجاهیم  :مشجارکن ایجراد در

نرای نررس معیارها از نظر  25خبجره اسجرفاده شجده

تعیی اهدار  ،شالوده شجکن هنوجار هجای کهنجه در

کججه جججدول  3مقایسججه زوج ج هججر خبججره را نشججان

سازمان ،ایوجاد درو مشجررو ازیجادگیری سجازمان ،

احالعات خروج نرم ایجزار

تأکید نر اهدار ،ایرجار نه محصول و خدمات نرتجر،
ایواد ناور نه توانای های یردی ،مسرند نمودن و نیان

م دهد(نه ضمایم نج

دیمرل رجو شود) ،در ای ماتریسها 𝑥𝑖𝑗 ،نظر هجر
خبره م ناشد و )𝑛 𝑥𝑖𝑖 = (𝑖 = 1,2,3, … ,نرانجر

ارتباط نی ریرجار جدیجد یجادگیری و مویقیجن هجای

صفر م ناشد (قطر اصل صفر اسن).

سازمان.

رانطه()6

مرحلههه دوم -کههار بردتکنیهه

و نههرمافههزار
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دیماتلDEMATE
تعیی میزان اهمین وتأثیرگذاری وتجأثیرپجذیری نجی

خبره  pم ناشد.

معیارها از حریق تکنیک ونرمایزار دیمرجل در جهجن

نججرای نرمججالیزه کججردن مججاتریس نججهدسججن آمججده از

حراح الگوی نهادینه کردن یادگیری سازمان (نحوه

یرمولهای ( )7و ( )8اسرفاده م کنیم.

کارنرد ای تکنیجک در ضجمایم پیوسجن ارایجه شجده

رانطه()7

اسن)

نرای در نظر گریر نظر همه خبرگان حبق یرمول 1

مؤلفههای الگوی نهادینه کردن یادگیری سازمان :

از آنها میانگی حسان م گیریم.

پس از تعیی میزان اهمین وتأثیرگذاری وتأثیرپذیری

که rاز رانطه زیر نهدسن م آید :

نی معیارها(مؤلفه ها) از حریجق تکنیجک ونجرم ایجزار

رانطه ()8

دیمرل در ادامه نه منظجور نررسج ارزیجان معیارهجا

=𝑟
) 𝑗𝑖𝑧 𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑛 (∑𝑛𝑗=1
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𝑝

در ای یرمجول pتعجداد خبرگجان و 𝑝 𝑥  𝑥 1 ، 𝑥 2 ،نجه
ترتین ماتریس مقایسجه زوجج خبجره  ،1خبجره  2و

نسبن نه هدر کجه حراحج الگجوی نهادینجهسجازی

𝑝 𝑥1 +𝑥 2 +𝑥 3 +… +

𝑗𝑖𝑧
𝑟

= 𝑗𝑖𝐻

علیرضا انراهیم  ،عل نصر اصفهان  ،سیداکبر نیل پور حباحبای

نعد از محاسبه ماتریس های یور ،ماتریس روان کل
یازی نا توجه نه یرمول ( )9نهدسن م آید.
𝑇 = 𝑙𝑖𝑚𝑘→+∞ (𝐻1 +

یرمول()9

𝐻2 + ⋯ + 𝐻𝑘 ) = 𝐻 × (𝐼 − 𝐻 ) −1

Di − R i

Di + R i

معیار

-1/30

4/23

معیار 5

مرحله سوم :حراح الگجوی جهجن نهادینجه کجردن

در ای یرمول  Iماتریس یکه اسن.

یادگیری سازمان نا اسرفاده از نرمایزار لیزرل.

جدول زیر ماتریس  tرا نشان م دهد

در ادامه نا داشر پنج مؤلفه زمینهساز حراح الگوی
نهادینهسازی یادگیجری سجازمان شجامل مؤلفجه هجای

جدول -4ماتریس روابط کل
C5

C4

C3

C2

C1

ماتریس روان کل

0/75

0/67

0/62

0/56

0/30

C1

0/64

0/56

0/51

0/29

0/35

C2

اسرراتژیک ،اهدار ،مجدیریر  ،یجادگیجری ویرهنگج
همچنجججی تعیجججی میجججزان اهمیجججن وتأثیرگجججذاری
وتأثیر پذیری نی معیارها از حریق تکنیک ونرم ایجزار

0/56

0/47

0/27

0/34

0/31

C3

0/53

0/28

0/35

0/32

0/29

C4

دیمرل ،خروج احالعات ایج نجرمایجزار نجه عنجوان

0/28

0/34

0/31

0/28

0/25

C5

ورودی نججرمایزارلیججزرل جهججن حراحجج الگججوی

گججام نعججدی نججهدسججن آوردن مومججو سججطرها و

نهادینه سازی یادگیری سازمان مجورد اسجرفاده قجرار

سججرونهججای مججاتریس𝑇 اسججن .مومججو سججطرها و

میگیرد شکل زیرمدل نهادینه کردن الگوی یجادگیری

سرونها نا توجه نجه یرمجولهجای ( )35-4و ()36-4

سازمان وارتباط نی مرغیجر هجای پجژوه

در مجدل

نهدسن م آوریم.

معادالت ساخراری را نشان م دهد.

رانطه ()10
رانطه ()11

= [∑𝑛𝑗=1 𝑇𝑖𝑗 ]𝑛×1
𝑛×= [∑𝑛𝑖=1 𝑇𝑖𝑗 ]1

𝑛×1

𝑛×1

) 𝐷(

) 𝑅(

کججه 𝐷 و 𝑅 نججه ترتیججن مججاتریس  𝑛 × 1و 𝑛 × 1
هسرند.

در ای الگو مرغیرهای مکنون ،مؤلفه های اسرراتژیک،
معیار اهدار ،معیار یادگیری ،معیار مدیریر و معیجار
یرهنگ اسن و مرغییرهای آشجکار ،مؤلفجههجای هجر
کدام از مرغییرهای مذکور م ناشد .ننانرای پنج مرغیر

و رانطه نی معیارها ( 𝑖𝑅  )𝐷𝑖 −مشجص م گجردد.

گنوانده شده اسن .در نهاین الگوی نهادینه نمجودن

اگر  𝐷𝑖 − 𝑅𝑖 > 0ناشد معیجار مرنوحجه اثرگجذار و

یادگیری ساز مان توس نرمایزار لیزرل ترسیم شجده

اگججر  𝐷𝑖 − 𝑅𝑖 < 0ناشججد معیججار مرنوحججه اثرپججذیر
اسن .جدول زیجر 𝐷𝑖 + 𝑅𝑖 ،و 𝑖𝑅  𝐷𝑖 −را نشجان
م دهد.

و نجرازل

توس مدل معادله ساخراری مورد سنو

قرار گرین .نرازل مدل نا نررس شاخصهای زیجر
انوام گریجن .احرمجال آزمجون  df>3و  نجرازل
2

جدول  -5اهمیت وتأثیرگذاری معیارها

 GFIنزرگرر از  0/9شجاخص تعجدیل شجده AGFI

Di − R i

Di + R i

معیار

1/39

4/40

معیار 1

نزرگرججر از  0/9و ریشججه خطججای تقریبجج میججانگی

0/56

4/15

معیار 2

کجوچکرر از  0/5ناشججد .نجا توجججه نجه نرججایج جججدول

-0/11

4/02

معیار 3

شاخص های نرازندگ الگوی نهادینه کردن یادگیری

-0/54

4/08

معیار 4
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مرحله نعدی میزان اهمین شاخص هجا ( 𝑖𝑅 ) 𝐷𝑖 +

مکنون و نیسن وچهار مرغیجر آشجکار در ایج الگجو

حراح الگوی نهادینه سازی یادگیری سازمان و تحلیل ارتباح آن نا خودکارآمدی مدیران و کارشناسان

سججازمان  ،نریوججه گریرججه مج شججود مججدل از نججرازل

در نمججودار زیججر نججار عججامل آمججاره  tشججاخصهججای

مطلون نرخوردارسن.

سججنو

جدول -6شاخصهای برازندگی الگوی نهادینه کردن

احمینان  5درصد مقداری نزر تر از  1/96م ناشد.

یادگیری سازمانی

شاخص خ -دو نهنوار نرای مدل یور نجه صجورت
نرآورد

شاخصهای نرازندگ
شاخص نیکویی برازش)GFI( 1

0/92

شاخص تعدیل شده نیکویی برازش)AGFI( 2

0/86

سطح معناداری ()p-Value

1/000

ریشه خطای تقریبی مجذور

0/083

میانگین)RMSEA(3
مجذور کا x2

185/8

درجه آزادی ()df

85

هریججک از انعججاد مججورد مطالعججه در سججط

زیر محاسبه م شود:
رانطه()12

2 247.13

 2.187
df
113

همچنججی از آنوججا کججه شججاخص ریشججه میججانگی
موذورات تقرین ( )RMSEAنرانر  0/038مجدل از
نرازندگ خون نرخوردار اسن.

جدول یور شاخص های نیکوی نرازل مجدل را در

تشریح یافتههای استنباطی داده ها

لیزرل نشان م دهد .شاخص نیکوی نجرازل ()GFI

تحلیل عامل تأیید پرسشنامه خودکارآمدی

 0/92اسن و شاخص تعدیل شجده نیکجوی نجرازل

نار عجامل اسجراندارد تحلیجل عجامل تأییجدی نجرای

( 0/86 )AGFIاسججن .مقججدار هججر دو شججاخص هججر

سنو

قدرت رانطه نی هر عامل (مرغیر پنهجان) نجا

چقدر نه یک نزدیکرر ناشد گویای نهرر نودن نرازل

مرغیرهای قانل مشاهده آن (گویههای پرسشجنامه) در

مججدل م ج ناشججد .ننججانرای  ،مججدل از نججرازل خججون

تمام موارد نزر تر از  0/3نجهدسجن آمجده اسجن.

نرخوردارسن.

ننانرای ساخرار عامل پرسشنامه قانل تايید اسن.

تحلیههل عامههل تأییههد پرسشههنامه نهادینههه سههازی

پس از محاسبه نجار عجامل اسجراندارد ،نایجد آزمجون

یادگیری سازمانی
در تحلیل عامل تأییدی مقیجا

معناداری صورت گیرد .نر اسا
پرسشجنامه نهادینجه

نرایج مشاهده شده

نار عامل آماره  tشجاخصهجای سجنو

هریجک از
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سازی یادگیری ،نار عامل اسراندارد نجرای سجنو

انعاد مورد مطالعه در سط احمینان  5درصد مقداری

قدرت رانطه نی هر عامل (مرغیر پنهان) نا مرغیرهای

نزر تر از  1/96م ناشد.

قانل مشاهده آن (گویههای پرسشجنامه شجامل مؤلفجه

نیکوی نرازل مدل

یرهنگ  ،یجادگیری ،اسجرراتژیک ومؤلفجه هجدر) در

جهن نرازل مدل ساخراری مدل اصل تحقیجق نیجز

تمام موارد نزر تر از  0/3نجهدسجن آمجده اسجن.

از تعدادی از شاخص های نیکجوي نجرازل اسجرفاده

ننانرای ساخرار عامل پرسشجنامه قانجل تايیجد اسجن

شده اسن .یک از شاخص هجای عمجوم نجرای نجه

پس از محاسبه نجار عجامل اسجراندارد ،نایجد آزمجون

حسججججاب آوردن پارامررهججججای آزاد در محاسججججبه

نرایج مشاهده شده

شاخص های نرازل ،شاخص خ -دو نهنوار اسجن

معناداری صورت گیرد .نر اسا

که از تقسیم ساده خج  -دو نجر درججه آزادی مجدل
)1 Goodness Fit Index (GFI
)2 Adjust Goodness Fit Index (AGFI
3 Root Mean Saua ve Error of Approximation

14

علیرضا انراهیم  ،عل نصر اصفهان  ،سیداکبر نیل پور حباحبای

محاسبه م شود .چنانچه ای مقدار نی  1تا  3ناشجد
مطلوب اسن.

2 634.89

رانطه ( 2.360 )13
df 269
همچنججی از آنوججا کججه شججاخص ریشججه میججانگی
موذورات تقرین ( 1)RMSEAنرانر  0/042مدل از
نرازندگ خجون نرخجوردار اسجن .همچنجی سجایر
شاخص های نیکوي نرازل نیز در نازه مجورد قبجول
قرار گریرهاند.
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1

)Root Mean Square Error of Approximation) RMSEA
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جدول  -7شاخصهای نیکوئی برازش تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه خودکارآمدی
RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

مقادیر قانل قبول

>0/1

<0/9

<0/9

<0/9

<0/9

0-1

مقادیر محاسبه شده

0/042

0/97

0/93

0/91

0/92

0/95

شاخص برازندگی

یرضیه اول  :نی مؤلفههای نهادینه سازی یادگیری سجازمان ناانعادخودکارآمجدی (تورنجههجای مویجق ،تورنجههجای
مشاهدهای ،ترغینهای کالم یا اجرماع و حاالت عاحف و ییجزیولوژیک) رانطه معن دار وجود دارد.
جدول  -8ضرین همبسرگ نی مؤلفه های نهادینه سازی یادگیری سازمان ناانعادخودکارآمدی (تورنههای مویق ،تورنههای مشاهدهای،
ترغینهای کالم یا اجرماع و حاالت عاحف و ییجزیولوژیک)
نین شونده /مؤلفههای الگوی نهادینه سازی یادگیری سازمان

مرغییر پی
شاخص آماری مرغیر پی

ضرین همبسرگ

نی

خودکارآمدی



تورنههای مویق



تورنههای مشاهدهای
ترغینهای کالم یا اجرماع

0/382

0/145

0/017

0/303

0/091

0/029

0/187

0/034

0/156



0/267

0/071

0/029

0/303

0/091

0/036



حاالت عاحف و ییججججزیولوژیک

جدول  -9ضرین نرا در پی

نین مؤلفههای نهادینه سازی یادگیری سازمان مدیران
ضراین نرای غیر

شاخص آماری
مرغییر پی
مرغییر پی

نرا

مؤلفههای
الگوی

مویق ،ترغینهای کالم یا
اجرماع

نهادینهسازی

خودکارآمدی

یادگیری
سازمان

گام سوم

خطای

ضراین نرای

ضرین

اسراندارد

t

سط
معناداری

معیار

0/192

0/043

0/386

2/891

0/005

0/224

0/061

0/463

3/734

0/001

1/711

0/532

0/377

3/052

0/005

ترغینهای کالم یا

0/252

0/057

0/490

4/198

0/001

اجرماع ،

1/398

0/528

0/329

2/856

0/008

حاالت عاحف و

2/342

0/823

0/326

2/731

0/006
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خودکارآمدی
خودکارآمدی تورنههای

گام دوم

اسراندارد

نی

نین شونده
گام اول

موذور ضرین همبسرگ

) (r 2

سط معناداری

ییزیولوژیک
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خودکارآمدی (تورنههای مویق ،تورنجههجای مشجاهدهای ،ترغیجنهجای کالمج یجا اجرمجاع و حجاالت عجاحف و
ییجزیولوژیک) اسن .نر اسا

ضرین تعیی

) 14/5 (r2درصد واریانس مؤلفههجای الگجوی نهادینجه کجردن یجادگیری

سازمان و خودکارآمدی مشررو اسن(یعن از روی یک مرغیر ،نمره همان یرد را در مرغیردیگر پی

نین م کنیم).

لذا یرضیه اول مبن نر ای که نی مؤلفه های نهادینه سازی یادگیری سجازمان نجا انعادخودکارآمجدی (تورنجههجای
مویق ،تورنههای مشاهدهای ،ترغینهای کالم یا اجرماع و حاالت عجاحف و ییججزیولوژیک) همبسجرگ وججود
دارد ،تأیید م گردد ول نی مؤلفجه هجای نهادینجه کجردن یجادگیری سجازمان ناتورنجههجای مشجاهدهای همبسجرگ
معن داری مشاهده نشد .یایرههای ضرین نرا در پی

نین مؤلفه های نهادینه کجردن یجادگیری سجازمان مجدیران در

جدول ( )9قانل مشاهده اسن.
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نرایج جدول  8نیانگر رانطه معن دارنی ضرین همبسرگ مؤلفه هجای نهادینجه سجازی یجادگیری سجازمان نجا انعجاد

حراح الگوی نهادینه سازی یادگیری سازمان و تحلیل ارتباح آن نا خودکارآمدی مدیران و کارشناسان

نرایج جدول  10نیانگر آن اسن که ضرین نرا نه ازای یک واحد ایزای

در نعد خود کارآمدی ،مؤلفجههجای الگجوی

نهادینه سازی یادگیری سازمان مدیران را  0/490واحد و نه ازای یک واحجد ایجزای

در نعجد تورنجههجای مویجق،

ترغینهای کالم یا اجرما مؤلفههای نهادینه کردن یادگیری سازمان مدیران را  0/329واحجد ایجزای
یک واحد ایزای
ایزای

و نجه ازای

در نعد حاالت عاحف و ییزیولوژیک ،مؤلفههای نهادینه کردن یادگیری سازمان را  0/326واحجد

م دهد .معادلهساخراری مرنوط نه پی

نین یرضیه دوم نه شکل زیر م ناشد:

مؤلفههجای الگجوی نهادینجه کجردن یجادگیری سجازمان



ضجرین ثانجن ( + )362 .11خودکارآمجدی (+ )0/252

ترغینهای کالم یا اجرماع ( + )1/398حاالت عاحف و ییزیولوژیک (.)342 .2
بحث و نتيجه گيري
حراح الگوی نهادینهسازی یادگیری سازمان وتحلیل ارتباح آن نا خودکارآمدی (مجورد

هدر اصل ای پژوه

مطالعه سازمان هالل احمر کل کشور)م ناشد.
و سوال اصل پژوه

ای اسن که الگوی نهادینهسازی یادگیری سازمان چگونه حراح میشجودو تجا چجه انجدازه

ناانعاد خودکآرآمدی سازمان کارکنان ارتباط دارد ؟مسالهای که پژوهشگر نا آن مواجه شد پج نجردن نجه اهمیجن و
لزوم نهادینهسازی یادگیری سازمان در نی مدیران ،منانس کسن آن ،شیوه های ارتقاء و ارتباط آن نجا خودکارآمجدی
نوده اسن .اینکه نرای ایواد و نهادینه سازی یادگیری سازمان چه منانع ناید در اخریار ایراد قجرار داده شجود ،ایج
منانس چه هسرند و در جهن ایواد خودکارآمدی کدام منبس مهمرر م ناشد و نیز پ نردن نجه اهمیجن نهادینجهسجازی
یادگیری سازمان نه عنوان نج

مهمج از تجالل هجای سجازمان هجالل احمجر نجرای نهبجود کیفیجن امجدادرسجان ،

ماندگارکردن کارکنان کلیدی و رویاروی نا چال های ناش از نحرانهجای حبیعج در سجط جهجان ،آسجینهجای
اجرماع در حراح کار اسن .چرا که نحران های حبیع در سط جهجان نجه صجورت روز ایجزون ،سجازمان هجالل
احمرکل کشور را موبور م سازد تا کارکنان خود را در درو و شناخن نهرر نحرانهجای حبیعج و حریجق مواجهجه
صحی ناکمرری خسارت روح وجان هم نرای امداد گرا هم نرای مردم اسین دیده یاری دهند.
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مویقین سازمانهای جهان امداد ونوات که نه شدت درگیر نحرانها و سوان حبیع هسرند در گرو نهادینه شجدن
خودکارآمدی کارکنان اسن .چرا که خودکارآمدی عامل مهم و پی

یادگیری سازمان و ایزای

عملکرد ایراد اسن .اشجان نا خودکارآمدی ناال ،عالقه ذات نه کارها دارند و تمایل نه ایزای
در مقانله نا موانس وتر

نین کننجده نجرای
تالل خود دارند و

درون هنگام حوادث یویس ،پشرکار نیشرری از خود نشان م دهند و خیل مؤثرتجر عمجل

م کنند.
در پاسخ نه سوال پژوه

مبن نر اینکه الگوی نهادینهسازی یادگیری سازمان چگونه اسن؟نه حورخالصه مراحجل

اصل حراح الگوی نهادینهسازی یادگیری سازمان نه شرح زیرانوام پذیرین:مرحله اول ،نعد از چرخ

نظریات

دلف وتوایق جمع روی هفرادو سه مفهوم نهادینهساز یادگیری سازمان  ،انوام تحلیل عامل اکرشای نجا اسجرفاده از
نرمایزار آماری نه منظور تعیی عوامل شاخص و وتعیی مفاهیم تأثیرگذار و تجاثیر پجذیردر حراحج مجدل صجورت
پذیرین .همانطور که در نج
هسرند و در تحلیل ناق
18

سوم تحلیل عامل گفره شد در ای تحلیل  5عامل دارای مقجدار ویجژه نزرگرجر از 3

م مانند( .علن اساس انرجاب عدد  3ای اسن که چون تعداد مرغیرها نسیار زیجاد اسجن،

علیرضا انراهیم  ،عل نصر اصفهان  ،سیداکبر نیل پور حباحبای

م توان تعداد عامل ها را نا ای رول محدود کرد که مسلماً مرغیر های تأثیر گذار در هر عامل ایزای
حال اگر ای عدد  1در نظر گریره شود ،تعداد عامل هجا ایجزای
مرغیرهای تأثیرگذار در هر عامل کاه

خواهد یایجن.

چشجمگیری خواهجد داشجن کجه در ایج صجورت

خواهد یاین .نا توجه نه کاه

مرغیجرهجای تجأثیرگجذار در هجر عامجل ،اوالً

نامگذاری ای عامل ها نا مشکل رونرو خواهد شد .ثانیاً امکان تأثیر یک مرغیر در چندی عامل نیشرر خواهد شد کجه
منور نه عدم تحلیل درسن میزان تأثیر مرغیر در یک عامل خواهد شد .ننانرای نه ای وسیله تعداد عامل ها محجدود
م شوند تا تحلیل درسر انوام شود) .ای  5عامل م توانند تقریباً  50درصداز تغییجر پجذیری واریجانس مرغیرهجا را
توضی دهند .ناید توجه داشن که در چرخ

عامل های ناق مانده ،نسبر از کل تغییرات که توس ایج  5عامجل

توضی داده م شود ،تقریباً ثانن اسن ،ول نرخالر رول ندون چرخ  ،که در آن عامل پنوم درصد نیشجرری از
تغییرات(تقریباً  )50را تبیی م کند ،در رول چرخ

عاملها ،هر یک از عاملها نسبن تقریباً یکسان از تغییجرات

را توضی م دهند.
نا توجه نه انوام تحلیل عامل روی  73مفهوم مؤثر در نهادینه کردن یرهن

یادگیری سازمان  5 ،مؤلفجه نجه عنجوان

مؤلفههای اصل شناسای و ای  5عامل نا توجه نه نررس ادنیات موضو نامگذاری شدند.
مرحله دوم -کار نردتکنیک و نرمایزار دیماتل  DEMATELو تعیی میزان اهمین وتأثیرگذاری وتأثیرپجذیری نجی
معیارها از حریق ای تکنیک ونرمایزار در جهن حراح الگوی نهادینه کردن یادگیری سازمان
مرحله سوم :حراح الگوی جهن نهادینه کردن یادگیری سازمان نا اسرفاده از نرمایزار لیزرل.
در ادامه نا داشر پنج مؤلفه زمینهساز حراح الگوی نهادینهسازی یادگیری سازمان شامل مؤلفجه هجای اسجرراتژیک،
اهدار ،مدیریر  ،یاد گیری ویرهنگ همچنی تعیی میزان اهمین وتأثیرگذاری وتأثیر پذیری نی معیارهجا از حریجق
تکنیک ونرم ایزار دیمرل ،خروج احالعات ای نرم ایزار نه عنجوان ورودی نجرم ایزارلیجزرل جهجن حراحج الگجوی
نهادینهسازی یادگیری سازمان مورد اسرفاده قرار میگیرد در قسمن توزیه وتحلیجل احالعجات مؤلفجه هجای نهادینجه
کردن الگوی یادگیری سازمان وارتباط نی مرغیر های پجژوه

در مجدل معجادالت سجاخراری را نشجان میدهجد .در

سنو

و نرازل قرار گرین .نرازل مدل نا نررس شاخص های زیر انوام گرین .احرمال آزمون  df>3و نجرازل

 GFIنزرگرر از  0/9شاخص تعدیل شده  AGFIنزرگرر از  0/9و ریشجه خطجای تقریبج میجانگی کجوچکرر از 0/5
ناشد .نا توجه نه نرایج جدول شاخص های نرازندگ الگوی نهادینه کردن یادگیری سازمان نریوه گریرجه مج شجود
مدل از نرازل مطلون نرخوردارسن.
خالصه پاسخ به فرضیه پژوهش
شماره
یرضیه
-1

شرح

نججی مؤلف جههججای نهادینججهسججازی
یججادگیری سججازمان نججا انعججاد

موذور

ارتباط

ضرین

معنادار

همبسرگ

وجود

2

) (r

دارد/ندارد

14/5

وجود دارد

توضیحات

نر اسا

ضرین تعیی چهارده ونیم درصد واریانس مؤلفجههجای الگجوی

نهادینه کردن یادگیری سازمان و خودکارآمدی مشررو نوده اسن (یعن
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نهاین الگوی نهادینه نمودن یاد گیری ساز مان توس نرم ایزار لیزرل ترسیم شده توس مدل معادله ساخراری مجورد

حراح الگوی نهادینه سازی یادگیری سازمان و تحلیل ارتباح آن نا خودکارآمدی مدیران و کارشناسان
خودکارآمدی (تورنههای مویجق،

نینج میکنجیم).

از روی یک مرغیر ،نمره همان یرد را در مرغیر دیگر پی

تورنججججههججججای مشججججاهدهای،

لذا یرضیه اول مبن نر ای که نجی مؤلفجههجای نهادینجهسجازی یجادگیری

ترغین های کالم یا اجرماع و

سازمان نا انعاد خودکارآمدی (تورنههای مویق ،تورنههجای مشجاهدهای،

حاالت عاحف و ییجزیولوژیک)

ترغیجنهجای کالمج یججا اجرمجاع و حجاالت عجاحف و ییجججزیولوژیک)

رانطه معن دار وجود دارد

همبسرگ وجود دارد ،تأییجد مج گجردد نجی مؤلفجههجای نهادینجه کجردن
یادگیری سازمان ناتورنههای مشاهده ای همبسرگ معنج داری مشجاهده
نشد.

-2

نججی مؤلفججههججای نهادینججهسججازی

0/327

وجود دارد

خودکارآمدی (تورنههای مویق ،ترغینهای کالم یا اجرماع  ،حجاالت

یادگیری سازمان ناانعاد خودکار

عججاحف و ییزیولوژیججک) 32/7 ،درصججد س ج ودو وهفججن دهججم درصججد

آمجججدی (تورنجججههجججای مویجججق،

واریانس از یادگیری سازمان مدیران را تبیی م کند

ترغین های کالم یا اجرمجاع ،
حاالت عجاحف و ییزیولوژیجک)
رانطه چندگانه وجود دارد.

ای یایرهها نا نرایج پژوه های انوام شده توس داگرت ( )2012که نه ای نریوه رسید مدیران مدار

انردای نجا

عملکرد خودکارآمد انرظار داشرند که درسشان نه صورت یک جامعه یادگیری دورون شده در سجط نجاالی عمجل
کنند .کلونینور 2014 ،نه ای نریوه دسن یاین که مؤلفههای یادگیری حررهای تحجن تجأثیر انعجاد خودکارآمجدی
اسن و نا مؤلفههای آن رانطه چندگانه دارد .در نریوه پجژوه

حاضجر سجازمان هجالل احمجر کجل کشجور نایجد در

نرنامه های آموزش خود تمرینات عمل را نرای یراهم ساخر زمینه نهادینجهسجازی یجادگیری سجازمان مجدیران نجا
توجه نه مؤلفه های نهادینهساز الگو یراهم سازد .نعد از یراهم ساخر نرنامه های آموزشج همجراه تمرینجات عملج
نرای زمینه نهادینهسازی یادگیری سازمان مدیران ،خودکارآمد نمودن مدیران را از حریق توجارب مویقیجن شجغل
(توارب تسل یان ) الگوهای نق
و کاه

هرا

عملکرد مطلوب (توارب مشاهده ای) هداین و تشویق (مرقاعدسازی کالمج )

از مواجهه نا سوان (اداره حاالت هیوان ) را مورد توجه خان قجرار دهجد .در نریوجه مج تجوان

گفن که هر اندازه سازمان هالل احمر نرواند خودکارآمدی را ایزای

دهد ،زمینه نهادینه نمودن یجادگیری سجازمان
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مدیران سازمان هالل احمر نیز آمادهتر خواهد شد.
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Abstract
Background: This research was aimed at designing a model for institutionalizing organizational learning and
analyzing its relationship with self-efficacy in the Red Crescent Organization of the whole country.
Method: The research method is exploratory. Using the Cochran formula, the sample size was determined to be
215 people. In order to design an organizational learning institutionalization model, after studying the general
texts of sociology and scientific bases, 450 concepts have been extracted about the institutionalization of
culture. Through the Delphi method, academic researchers and researchers from the Red Crescent Society were
put in place to confirm the experts, then, based on the confirmation of the components by the experts, about
seventy-three concepts in the field of institutionalization of the organizational learning culture were agreed by
the experts and a questionnaire was prepared In the first stage, considering the exploratory analysis of the
software using seventy-three concepts, five main components including management, goals, cultural, strategic,
and learning components were identified and named according to the research authors. In the second stage, the
methodology and software used to determine the significance and impact of the criteria were used to determine
the significance and impact between the criteria. In the third stage, using the Laser Les software, the
organizational learning institutionalization model was designed.
Findings: After designing the institutionalization model of organizational learning in response to the first
hypothesis of research based on the relationship between the components of the institutionalization model
organizational learning (cultural factors, management, goals, strategic and learning) has a relationship with selfefficacy dimensions (successful experiences, verbal or social persuasions, emotional and physiological states),
confirmed.
Conclusion: The results of the second hypothesis are based on the relationship between the components of
organizational learning institutionalization with the automatic multi-factor input. Based on the results of stepby-step regression analysis, the relationship between the organizational learning institutionalization components
with auto-earning factors (successful experiences, verbal or social stimuli, emotional and physiological states) is
significant have been.
Keywords: self-efficacy, organizational learning, organizational learning institutionalization, successful
experiences, verbal investigations
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