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 The main objective of this research is to identify the impact of Learning 

Organization on job satisfaction and individual performance of staff in the Roads 

and Urban Development Mazandaran province. The study consisted of all 

managers and staff are Roads and Urban Development Mazandaran province using 

simple random sampling method, using Morgan, 118 samples were selected. The 

questionnaires are measuring devices that its validity was confirmed by the 

supervisor and several experts. After reviewing the validity and reliability, 

information and data are collected and analyzed using descriptive and inferential 

statistics were used. Method of analyzing the data, descriptive statistics (including 

frequency, percentage relative frequency) and inferential statistics (including 

Kolmogorov-Smirnov test, regression) was performed using spss software. The 

results indicate that the learning organization and its components (dimensions) 

positive impact on job satisfaction and can place significant and effective role in 

increasing individual performance of employees in the organization. 
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 راه و شهرسازی استان مازندران
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شناسایی تاثیر مولفه های سازمان یادگیرنده بر رضایت شغلی و عملکرد فردی اصلی این تحقیق هدف  

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و . بودکارکنان در سازمان راه و شهرسازی استان مازندران 

باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی  کارکنان سازمان راه و شهرسازی استان مازندران می

ابزار اندازه گیری در . نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند 111تعداد  کرجسی و مورگانبا استفاده از  ساده و

این تحقیق پرسشنامه می باشد که روایی صوری آن توسط استاد راهنما و چند نفر از صاحب نظران تایید 

ا استفاده از آمار توصیفی پس از بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه، اطالعات و داده ها جمع آوری و ب. شد
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سازمان یادگیرنده و مولفه های آن ه بیانگر آنست که نتایج حاصل .انجام شد spssاستفاده از نرم افزار 

تاثیر مثبت، مستقیم و معناداری بر رضایت شغلی دارد و می تواند نقش موثری در افزایش عملکرد ( ابعاد)
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 مقدمه 

در محیط پویا و رقابتی سازمانی امروز حرکت سازمان ها به 

سمت سازمان های یادگیرنده از الزامات موفقیت در چنین 

اهمیت سازمان یادگیرنده، زمانی است که در . محیطی است

از آنجایی که . زمینه منابع و نیروهای انسانی نمایان گردد

ها کارکنان به عنوان اساسی ترین منبع برای سازمان 

محسوب می شوند، رضایت شغلی می تواند مهم ترین دارایی 

ناملموس در اختیار آنان باشد تا به مزیت رقابتی پایدار در 

امروزه رضایت شغلی می تواند مهم ترین . سازمان تبدیل شود

دارایی ناملموس در اختیار آنان باشد تا به مزیت رقابتی پایدار 

ضایت شغلی کارکنان یکی امروزه ر. در سازمان ها تبدیل شود

از پایه های اساسی و ضروری سازمان محسوب می شود و 

برای اینکه کارکنان احساس خوبی از ارتباط و تعامل با 

سازمان داشته باشند، نیاز دارند از محیط و زمینه هایی که در 

رضایت شغلی به عنوان . آن کار می کنند آگاهی داشته باشند

یی سازمان نگرش کلی فرد درباره یکی از مقوله های زیربنا

 .(2112، 1رابینز)ی کارش است 

از جمله عناصر مطرح در رضایت شغلی می توان به پرداخت، 

. شغل، سرپرست، همکاران و فرصت های ارتقا اشاره کرد

پرداخت میزان حقوق دریافتی و انصاف و برابری آن، شغل، 

 حدی که وظایف شغلی، فرصت را برای آموزش و پذیرش

فرصت های ارتقا، قابلیت دسترسی . مسئولیت فراهم می آورد

به فرصت ها برای پیشرفت، سرپرست، توانایی های سرپرست 

برای نشان ددن عالقه و توجه به کارکنان، همکاران، حدی 

نجف بیگی )که همکاران، دوستانه و شایسته و حمایتی هستند

 .(1911و درودی ، 

یرنده نیازمند نگرشی همه اجرای موفقیت آمیز سازمان یادگ

جانبه و فراگیر به عنوان مختلف رضایت شغلی کارکنان است، 

زیرا یکی از عوامل کلیدی در هر سازمانی کارکنان آن 

کارکنان سازمانی، بزرگترین و مهمترین سرمایه و . هستند

                                                           
1 .Robbins 

دارایی سازمان به شمار می روند و با توجه به نقشی که در 

ازمانی دارند، برای حفظ بهره پیش برد مقاصد و اهداف س

وری در سازمان نیاز به جو سازمانی مناسب در جهت انگیزش 

امروزه آموزش و یادگیری شرط اصلی پیشرفت و . بیشتر دارند

موفقیت هر سازمانی است بنابراین چنانچه افراد و کارکنان 

له سازمان پیوسته آموزش ببینند و در نتیجه در وظایف محو

در جهت رفع و ارضای  کنند می توانندخود مهارت کسب 

نیازهای مشتریان گام مثبتی را برارند و بدین ترتیب سهم 

. بیشتری از بازار محصوالت و خدمات را بدست بیاورند

همچنین برای افزایش روحیه تعاون و همکاری میان کارکنان 

الزم است که از سیستم های ارتباطی مطلوب و ساختار 

میل و اشتیاق کارکنان برای . ده شودسازمانی مناسب استفا

یادگیری را از طریق نظام پاداش باال برد، در این صورت است 

که کارکنان از هیچ کوششی برای رشد و بالندگی سازمان 

دریغ نخواهند کرد در نتیجه این امر می تواند مزیت نسبت به 

رقبا برای سازمان به شمار آید که این امر احتماالً از طریق 

   .(1911نژاد حاجی ، )مان یادگیرنده میسر می شودساز

با توجه به تغییرات فراوان و غیر قابل پیش بینی دنیای کنونی 

مدیریت به شیوه ی سنتی نمی تواند محتوای درون و برون 

یکی از راه های . سازمانی را بررسی، پیش بینی و کنترل کند

گیرنده بهبود رضایت شغلی، کاربرد مولفه های سازمان یاد

سازمان یادگیرنده سازمانی است که در آن کارکنان به . است

طور مستمر قابلیت خود را برای تحصیل نتایجی که به راستی 

الگوهای تفکر ارائه می شود . طالب آن هستند، گسترش دهند

و در خواست های جمعی فرصت بروز پیدا می کند در نهایت 

نه یاد کارکنان به طور مداوم می آموزند که چگو

  .(1111، 2سنگه)بگیرند

سازمان یادگیرنده به دنبال آموزش و آماده سازی کارکنان 

بدون شک . برای رویارویی با شرایط آتی سازمان است

آموزش و یادگیری با حضور مشارکت فعال فرد و نیز فراهم 

سازی زمینه های یادگیری، تامین امکانات آموزشی، ساختار 

                                                           
2 .Senge 
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فاف فرد و نیز فراهم سازی زمینه سازمانی مناسب، تعریف ش

های یادگیری، تامین امکانات آموزشی، ساختار سازمانی 

مناسب، تعریف شفاف ارتباطات، ایجاد آرمان مشترک و کار 

پنج ویژگی سازمان یادگیرنده شامل . تیمی صورت می پذیرد

تسلط فردی، یادگیری گروهی، آرمان مشترک، الگوهای 

شد اما مسئولیت سازمان ذهنی و تفکر سیستمی می با

منحصراً معطوف به منابع مادی و اطالعاتی نیست چرا که 

نیازهای روحی و معنوی کارکنان و توجه به رضایت شغلی 

کارکنان به عنوان عناصر اصلی سازمانی دارای ارزش واالیی 

می باشند که نقش موثری خواهند داشت و ابزاری در جهت 

سازمان یادگیرنده به  .کاستن ترک خدمت آنها می باشند

عنوان شکلی از سازمان دارای اصولی است که صاحبنظران 

با . مختلف اصول و ویژگی های متعددی را بیان نموده اند

توجه به اینکه سازمان راه و شهرسازی استان مازندران از 

جمله نهادهایی است که خدمات متنوعی برای شهروندان از 

ز طرف دیگر با گسترش روز طریق کارکنان ارائه می دهد و ا

افزون دانش و اطالعات ابعاد مختلف سازمانی و استفاده 

کارکنان از دانش به عنوان منبع کلیدی در جهت تحقق 

اهداف سازمانی،  سازمان راه و شهرسازی می تواند با 

کاربست و اشاعه و همچنین توجه به یادگیری مستمر، 

. ویت نمایدرضایت شغلی بیشتری را در کاکنان خود تق

با بهره گیری از مولفه های سازمان یادگیرنده  سازمانمدیران 

می توانند به رویارویی با چالش هایی نظیر رضایت شغلی 

پایین، محیط کاری نامطلوب و عملکرد ضعیف کارکنان 

از آنجایی که پژوهش در بین کارکنان صورت می . بپردازند

رد تاثیر اصول گیرد می توان با بررسی نظرات آنان در مو

سازمان یادگیرنده بر رضایت شغلی و عملکرد فردی کارکنان 

به نقاط ضعف و قوت سازمان پرداخت و راهبردها و 

 . راهکارهایی را در جهت بهبود وضعیت این سازمان ارائه داد

بنابراین سوال اصلی که در این تحقیق مطرح می باشد، این 

آیا مولفه های سازمان یادگیرنده بر رضایت شغلی  "است که 

و عملکرد فردی کارکنان در سازمان راه و شهرسازی استان 

 "مازندران تاثرگذار می باشد؟ 

 یمبانی نظر

 :1سازمان یادگیرنده

سازمان های یادگیرنده سازمان هایی هستند که در آنها افراد 

سازند تا به به طور مستمر توانایی های خود را افزون می 

نتایجی که مدنظر است دست یابند، جایی که الگوهای جدید 

تفکر رشد می یابد، اندیشه های جمعی و گروهی ترویج می 

شوند و افراد چگونه آموختن را به اتفاق هم می 

نشان داد رضایت شغلی ( 1911)غالمی.(1911الوانی،)آموزند

، دارد ثاثیرنیل به اهداف سازمان یریت عملکرد در مدبر 

بهره وری نیز افزایش یافته و در نتیجه سهم بازار و همچنین 

( 1912)یزدانی و همکاران .شودمیری عاید سازمان سود بیشت

بررسی مولفه ها و عوامل تاثیرگذار بر مدل سازمان به 

یادگیرنده در دانشگاه شیراز دریافتند که با توجه به دیدگاه 

گی های سازمان یادگیرنده کارکنان دانشگاه شیراز از نظر ویژ

قویترین مؤلفه . در سطحی باالتر از سطح متوسط قرار دارد

مدل ذهنی با )یادگیری کارکنان در دانشگاه شیراز مربوط به 

تسلط فردی و )و ضعیفترین مؤلفه مربوط به ( 29/9میانگین 

 و همکاران  شمس.بود( 11/9تفکر سیستمی با میانگین 

بررسی تاثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد  به ( 1912)

سازمانی با واسطه یادگیری سازمانی دریافتند که سازمان 

یادگیرنده به طور غیر مستقیم و از طریـق یادگیری سازمانی 

( 1911)نجاریو  بـر عملکرد سازمانی تأثیر می گذارد حیدری

که یادگیری سازمانی یکی از راه های برتری  نشان دادند

ان ها نسبت به رقبای آنها است که منجر به ایجاد مزیت سازم

با بررسی عملکرد  (2121)موریتی و کی رو. رقابتی می گردد

ادگیری تیمی، اند یادگیری، گفتگو، یسازمانی نشان داده

توانمندسازی، پاسخ دهی منجر به تاثیر در عملکرد سازی 

طی تحقیقی در خصوص رابطه بین ( 2111)دیرانی   .شومی

                                                           
1 .Learning Organization 
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فرهنگ سازمان یادگیرنده، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در 

بانک های لبنان به این نتیجه رسید که ابعاد فرهنگ سازمان 

یادگیرنده با تعهد سازمانی و رضایت شغلی هم از جنبه درونی 

تعهد  ،همچنین. و هم بیرونی ارتباط مستقیم و معنادار دارد

سازمانی نیز ارتباط مستقیم و معناداری با رضایت شغلی 

بررسی ارتباط بین ابعاد سازمان  با( 2111)هالی .دارد

از بین نشا دادند یادگیرنده و عملکرد کتابخانه های دانشگاهی 

هفت بعد سازمان یادگیرنده، بعد خلق فرصت هایی برای 

و ایجاد ( 1/1)یادگیری مستمر دارای بیشترین میانگین 

سامانه هایی برای کسب و اشتراک یادگیری دارای کمترین 

بنابراین، در کتابخانه های . باشد می( 11/9)میانگین 

دانشگاهی مورد تحقیق یادگیری مستمر ارتقاء داده شده 

است، در صورتی که سیستم های گنجانده شده پشتیبانی 

 .نشده است

 روش تحقیق

کلیه مدیران و کارکنان ، متشکل از امعه آماری پژوهشج

 112سازمان راه و شهرسازی استان مازندران که در حدود 

بوده است که تعداد  112حجم جامعه به تعداد  .می باشند

نفر تعیین  111نمونه با استفاده از  جدول کریجسی و مورگان 

ابزار گردآوری . به روش تصادفی ساده انتخاب شدند شد که

پرسشنامه . است پرسشنامه داده ها در این تحقیق، سه

 ،(2119)لینز استاندار رضایت شغلی کارکنان توسط پرسشنامه

( 2119)آچیو مدل از استفاده با کارکنان عملکرد ی پرسشنامه

 پیتر استاندارد پرسشنامه از یادگیرنده و پرسشنامه سازمان

مولفه های سازمان یادگیرنده . ارائه شده است (1111) سنج

 ، تفکر ذهنی های شخصی ، مدل های قابلیت: شامل

در نظر گرفته  مشترک تیمی و آرمان سیستمی ، یادگیری

براین اساس، روایی این تحقیق مورد تایید است  .شده است

برابر است با  قدار آلفای محاسبه شده برای پژوهش حاضر م

توان گفت از درصد اطمینان می% 10بنابراین در سطح  11110

در این پژوهش سه متغیر . برخوردار استپایایی قابل قبول 

های سازمان یادگیرنده، مدیریت عملکرد و رضایت  مولفه

رابطه این دو متغیر در . شغلی مورد بررسی قرار گرفته است

در این پژوهش . مدل مفهومی پژوهش ترسیم شده است

مولفه های یادگیرنده به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته 

مولفه نیز از پنج بعد مختلف مورد بررسی لذا این . شده است

قابلیت های شخصی، : این پنج بعد عبارتند از. گیرد قرار می

مدل های ذهنی، تفکر سیستمی، یادگیری جمعی و آرمان 

بر این اساس پژوهشگر معتقد است، سازمان . مشترک

یادگیرنده بر رضایت شغلی و عملکرد فردی کارکنان تاثیرگذار 

 .باشدمدل مفهومی آن بصورت شکل زیر می .است
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 (2193،  9دکولوز و تریوالز)مدل مفهومی پژوهش  -9 شکل

                                                           
1 .Dekouloua & Trivellasb 
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 هایافته

واریانس رگرسیون می باشـد کـه بـه منظـور بررسـی      تحلیل 

در .  باشـد بین متغیرهای مسـتقل و وابسـته مـی    رابطه خطی

با توجـه  ( 11)،(12)،(10)،(19)،(11)،(1)،(2)،(0)،(9)،(1)جداول 

بنـابراین  . مـی باشـد   1110 داری کمتر از به اینکه سطح معنی

یـین  متغیرهای مستقل به خوبی تغییر در متغیـر وابسـته را تب  

 .های مورد تأئید استبنابراین، معادله رگرسیونی .کنند می

 در شغلی رضایت بر شخصی های قابلیت:  1فرضیه فرعی 

 .است تاثیرگذار مازندران استان شهرسازی و راه سازمان

 ANOVA -9جدول 

 سطح معناداری Fمقدار میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 11119 21002 11192 1 11192 رگرسیون

   11211 211 211291 خطاها

    221 211921 جمع

 

 (شغلی رضایت :متغیر وابسته)جدول ضرایب رگرسیون -2جدول

 مدل

 ضرائب استاندارد ضرائب غیر استاندارد

 ضرائب  سطح معنی داری آماره

 ( B)رگرسیون
 خطای استاندارد

 ضرائب رگرسیون

(Beta) 

 000. 1.912  901. 2.111 عرض از مبدا

شخصی های قابلیت  .101 .111 .912 1.011 .119 

 

در معادلـه رگرسـیونی فـوق، از نظـر تـأثیر      ( 2) با توجه به جدول

شغلی  بر متغیر وابسته رضایت شخصی های گذاری متغیر قابلیت

بـوده   11119برابر   معناداری آن سطح زیرا .، مورد تأئید می باشند

همچنین ضریب رگرسیون برای متغیر  .باشند می 1110 از و کمتر

ضـریب  . مـی باشـد   11101برابـر   شخصـی  های قابلیتمستقل 

مقدار استاندارد شده ضرایب کـه نشـاندهنده میـزان تغییـر در     )بتا

شغلی به ازای تغییر به اندازه یـک انحـراف    متغیر وابسته رضایت

 11912برابـر  ( شخصی، اسـت  های معیار در متغیر مستقل قابلیت

 شخصـی بـر   هـای  که نشان دهنده میزان تاثیر قابلیت. شدمی با

مـی   مازنـدران  اسـتان  شهرسازی و راه سازمان شغلی در رضایت

 .باشد

 سازمان در شغلی رضایت بر ذهنی های مدل:  2فرعیفرضیه 

 .است تاثیرگذار مازندران استان شهرسازی و راه
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 ANOVA -9جدول 

 سطح معناداری Fمقدار میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 11111 21911 11209 1 11209 رگرسیون

   11291 111 221111 خطاها

    112 211921 جمع

 

(شغلی رضایت :متغیر وابسته)جدول ضرایب رگرسیون -8جدول  

 مدل

 ضرائب استاندارد ضرائب غیر استاندارد

 ضرائب  سطح معنی داری آماره

 ( B)رگرسیون
 خطای استاندارد

 ضرائب رگرسیون

(Beta) 

 000. 12.121  221. 2.101 عرض از مبدا

ذهنی های مدل  .111 .111 .211 2.219 .111 

 

در معادلـه رگرسـیونی فـوق، از نظـر تـأثیر      ( 1) با توجه به جدول

شـغلی ،   وابسـته رضـایت  بر متغیر  ذهنی های گذاری متغیر مدل

بـوده و   11111برابر   معناداری آن سطح زیرا .باشندمورد تأئید می

همچنین ضریب رگرسیون بـرای متغیـر    .باشند می 1110 از کمتر

مقـدار  )ضریب بتا. می باشد 11111برابر  ذهنی های مستقل مدل

استاندارد شده ضرایب که نشاندهنده میزان تغییر در متغیر وابسـته  

شغلی به ازای تغییر به اندازه یک انحراف معیار در متغیـر   ترضای

که نشـان  . می باشد 11211برابر ( ، است ذهنی های مستقل مدل

 سـازمان  شـغلی در  رضایت بر ذهنی های دهنده میزان تاثیر مدل

 .می باشد مازندران استان شهرسازی و راه

 سازمان در شغلی رضایت بر سیستمی تفکر:  9فرعیفرضیه 

 .است تاثیرگذار مازندران استان شهرسازی و راه

 ANOVA -3جدول 

 سطح معناداری Fمقدار میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 11111 111101 11109 1 11109 رگرسیون

   11121 111 211212 خطاها

    112 211921 جمع

 

 



 ........بررسی تاثیر مولفه های سازمان یادگیرنده بر رضایت شغلی و عملکرد فردی  82/ و همکار باباجانی
 

 

 (شغلی رضایت :متغیر وابسته)رگرسیونجدول ضرایب  -6جدول 

 مدل

 ضرائب استاندارد ضرائب غیر استاندارد

 ضرائب  سطح معنی داری آماره

 ( B)رگرسیون
 خطای استاندارد

 ضرائب رگرسیون

(Beta) 

 000. 1.111  211. 1.112 عرض از مبدا

سیستمی تفکر  .111 .101 .019 1.111 .111 

 

در معادلـه رگرسـیونی فـوق، از نظـر تـأثیر      (1) با توجه به جـدول 

شـغلی ،   بـر متغیـر وابسـته رضـایت     سیستمی تفکرگذاری متغیر 

بوده و  11111برابر   معناداری آن سطح زیرا .مورد تأئید می باشند

همچنین ضریب رگرسیون بـرای متغیـر    .باشند می 1110 از کمتر

مقـدار  )ضـریب بتـا  . می باشد 11111برابر  سیستمی تفکرمستقل 

استاندارد شده ضرایب که نشاندهنده میزان تغییر در متغیر وابسـته  

شغلی به ازای تغییر به اندازه یک انحراف معیار در متغیـر   رضایت

کـه نشـان   . می باشد 11019برابر ( ، است سیستمی تفکرمستقل 

 راه سازمان شغلی در رضایت بر سیستمی تفکردهنده میزان تاثیر 

 .می باشد مازندران استان شهرسازی و

 سازمان در شغلی رضایت بر تیمی یادگیری:  1فرعی فرضیه

 .است تاثیرگذار مازندران استان شهرسازی و راه

 ANOVA -3جدول 

 سطح معناداری Fمقدار میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 11111 011121 11111 1 11111 رگرسیون

   11121 111 211122 خطاها

    112 211921 جمع

 

 (شغلی رضایت :متغیر وابسته)جدول ضرایب رگرسیون -4 جدول

 مدل

 ضرائب استاندارد ضرائب غیر استاندارد

 ضرائب  سطح معنی داری آماره

 ( B)رگرسیون
 خطای استاندارد

 ضرائب رگرسیون

(Beta) 

 000. 1.119  212. 1.221 عرض از مبدا

تیمی یادگیری  .101 .111 .002 2.121 .111 
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در معادلـه رگرسـیونی فـوق، از نظـر تـأثیر       (1) با توجه به جدول

شـغلی ،   بـر متغیـر وابسـته رضـایت     تیمی یادگیریگذاری متغیر 

بوده و  11111برابر   معناداری آن سطح زیرا .مورد تأئید می باشند

همچنین ضریب رگرسیون بـرای متغیـر    .باشند می 1110 از کمتر

مقـدار  )ضـریب بتـا  . می باشد 11101برابر  تیمی یادگیریمستقل 

استاندارد شده ضرایب که نشاندهنده میزان تغییر در متغیر وابسـته  

شغلی به ازای تغییر به اندازه یک انحراف معیار در متغیـر   رضایت

کـه نشـان   . می باشد 11002برابر ( ، است تیمی یادگیریمستقل 

 راه سازمان شغلی در رضایت بر تیمی یادگیریدهنده میزان تاثیر 

 .می باشد مازندران استان شهرسازی و

 سازمان در شغلی رضایت بر مشترک آرمان:  0فرضیه فرعی

 .است تاثیرگذار مازندران استان شهرسازی و راه

 ANOVA -1جدول 

 سطح معناداری Fمقدار میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 11111 921211 21199 1 21199 رگرسیون

   11112 111 221292 خطاها

    112 211921 جمع

 

(شغلی رضایت :متغیر وابسته)جدول ضرایب رگرسیون -91جدول   

 مدل

 ضرائب استاندارد ضرائب غیر استاندارد

 ضرائب  سطح معنی داری آماره

 ( B)رگرسیون
 خطای استاندارد

 ضرائب رگرسیون

(Beta) 

 000. 1.920  211. 2.111 عرض از مبدا

مشترک آرمان  .121 .111 .119 1.111 .111 
 

در معادله رگرسـیونی فـوق، از نظـر تـأثیر     ( 11) با توجه به جدول

شـغلی ،   بـر متغیـر وابسـته رضـایت     مشترک گذاری متغیر آرمان

بوده و  11111برابر   معناداری آن سطح زیرا .مورد تأئید می باشند

همچنین ضریب رگرسیون بـرای متغیـر    .باشند می 1110 از کمتر

مقـدار  )ضـریب بتـا  . می باشد 11121برابر  مشترک مستقل آرمان

یر وابسـته  استاندارد شده ضرایب که نشاندهنده میزان تغییر در متغ

شغلی به ازای تغییر به اندازه یک انحراف معیار در متغیـر   رضایت

کـه نشـان   . می باشد 11119برابر ( ، است مشترک مستقل آرمان

 راه سازمان شغلی در رضایت بر مشترک دهنده میزان تاثیر آرمان

 .می باشد مازندران استان شهرسازی و

 فردی عملکرد بر شخصی های قابلیت:  1فرضیه فرعی 

 تاثیرگذار مازندران استان شهرسازی و راه سازمان در کارکنان

 .است

 ANOVA -99جدول 

 سطح معناداری Fمقدار میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 



 9911چهارم،زمستان شماره اول، دورهفصلنامه مطالعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی، / 89 

 

 

 11111 111201 01211 1 01211 رگرسیون

   11111 111 111101 خطاها

    112 221191 جمع

 (کارکنان فردی عملکرد :متغیر وابسته)جدول ضرایب رگرسیون -92جدول 

 مدل

 ضرائب استاندارد ضرائب غیر استاندارد

 ضرائب  سطح معنی داری آماره

 ( B)رگرسیون
 خطای استاندارد

 ضرائب رگرسیون

(Beta) 

 000. 1.129  212. 1.220 عرض از مبدا

شخصی های قابلیت  .100 .122 .011 1.911 .111 

 

در معادله رگرسـیونی فـوق، از نظـر تـأثیر     ( 12) با توجه به جدول

 بـر متغیـر وابسـته عملکـرد     شخصـی  هـای  گذاری متغیر قابلیت

  معنـاداری آن  سـطح  زیـرا  .، مورد تأئید می باشند کارکنان فردی

همچنـین ضـریب    .باشـند  مـی  1110 از بوده و کمتر 11111برابر 

 11100برابـر   شخصـی  های رگرسیون برای متغیر مستقل قابلیت

مقدار استاندارد شده ضرایب کـه نشـاندهنده   )ضریب بتا. می باشد

به ازای تغییر  کارکنان فردی میزان تغییر در متغیر وابسته عملکرد

 هـای  به انـدازه یـک انحـراف معیـار در متغیـر مسـتقل قابلیـت       

کـه نشـان دهنـده میـزان     . می باشد 11011برابر ( شخصی، است

 سـازمان  در کارکنان فردی عملکرد شخصی بر های تاثیر قابلیت

 .می باشد مازندران استان شهرسازی و راه

 کارکنان فردی عملکرد بر ذهنی های مدل:  2فرضیه فرعی

 .است تاثیرگذار مازندران استان شهرسازی و راه سازمان در

 ANOVA -99جدول 

 سطح معناداری Fمقدار میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 11111 111121 11211 1 11211 رگرسیون

   11111 111 121119 خطاها

    112 221191 جمع

 

 (کارکنان فردی عملکرد :متغیر وابسته)جدول ضرایب رگرسیون  -98جدول 

 مدل

 ضرائب استاندارد ضرائب غیر استاندارد

 ضرائب  سطح معنی داری آماره

 ( B)رگرسیون
 خطای استاندارد

 ضرائب رگرسیون

(Beta) 
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 000. 12.121  100. 1.119 عرض از مبدا

ذهنی های مدل  .121 .110 .111 1.111 .111 

 

رگرسـیونی فـوق، از نظـر تـأثیر     در معادله ( 11) با توجه به جدول

 فـردی  عملکـرد بر متغیـر وابسـته    ذهنی های گذاری متغیر مدل

برابـر    معنـاداری آن  سـطح  زیـرا  .، مورد تأئید می باشند کارکنان

ــر 11111 ــوده و کمت ــی 1110 از ب ــند م ــریب  .باش ــین ض همچن

مـی   11121برابـر   ذهنی های رگرسیون برای متغیر مستقل مدل

دهنـده  مقدار استاندارد شـده ضـرایب کـه نشـان    )ضریب بتا. باشد

به ازای تغییر  کارکنان فردی عملکردمیزان تغییر در متغیر وابسته 

،  ذهنـی  هـای  به اندازه یک انحراف معیار در متغیر مستقل مـدل 

 که نشان دهنده میـزان تـاثیر مـدل   . می باشد 11111برابر ( است

ــای ــی ه ــر ذهن ــرد ب ــردی عملک ــان ف ــازمان در کارکن  و راه س

 .می باشد مازندران استان شهرسازی

 در کارکنان فردی عملکرد بر سیستمی تفکر:  1فرضیه فرعی

 .است تاثیرگذار مازندران استان شهرسازی و راه سازمان

 ANOVA -93جدول 

 سطح معناداری Fمقدار میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 11111 211209 11192 1 11192 رگرسیون

   11112 111 191111 خطاها

    112 221191 جمع

 

 (کارکنان فردی عملکرد :متغیر وابسته)جدول ضرایب رگرسیون -96جدول 

 مدل

 ضرائب استاندارد ضرائب غیر استاندارد

 ضرائب  سطح معنی داری آماره

 ( B)رگرسیون
 خطای استاندارد

 ضرائب رگرسیون

(Beta) 

 000. 11.122  120. 1.121 عرض از مبدا

سیستمی تفکر  .119 .110 .191 1.211 .111 
 

در معادله رگرسـیونی فـوق، از نظـر تـأثیر     ( 11) با توجه به جدول

 فـردی  عملکـرد بـر متغیـر وابسـته     سیستمی گذاری متغیر تفکر

برابـر    معنـاداری آن  سـطح  زیـرا  .، مورد تأئید می باشند کارکنان

ــر 11111 ــوده و کمت ــی 1110 از ب ــند م ــریب  .باش ــین ض همچن

مـی   11119برابـر   سیسـتمی  رگرسیون برای متغیر مستقل تفکـر 

مقـدار اسـتاندارد شـده ضـرایب کـه نشـاندهنده       )ضریب بتا. باشد

به ازای تغییر  کارکنان فردی عملکردمیزان تغییر در متغیر وابسته 

،  سیسـتمی  به اندازه یک انحراف معیار در متغیـر مسـتقل تفکـر   

 که نشان دهنده میـزان تـاثیر تفکـر   . می باشد 11191برابر ( است

 شهرسـازی  و راه سـازمان  در کارکنان فردی عملکرد بر سیستمی

 .می باشد مازندران استان
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 .است تاثیرگذار مازندران استان شهرسازی و راه سازمان در کارکنان فردی عملکرد بر تیمی یادگیری:  1فرضیه فرعی

 ANOVA -93جدول 

 معناداریسطح  Fمقدار میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 11111 1121112 111010 1 111010 رگرسیون

   11119 111 111190 خطاها

    112 221191 جمع

 

 (کارکنان فردی عملکرد :متغیر وابسته)جدول ضرایب رگرسیون -94جدول 

 مدل

 ضرائب استاندارد ضرائب غیر استاندارد

 ضرائب  سطح معنی داری آماره

 ( B)رگرسیون
 خطای استاندارد

 ضرائب رگرسیون

(Beta) 

 000. 1.111  111. 1.011 عرض از مبدا

تیمی یادگیری  .111 .111 .111 11.110 .111 

 

در معادله رگرسـیونی فـوق، از نظـر تـأثیر     ( 11) با توجه به جدول

 فـردی  عملکـرد بـر متغیـر وابسـته     تیمی گذاری متغیر یادگیری

برابـر    معنـاداری آن  سـطح  زیـرا  .تأئید می باشند، مورد  کارکنان

ــر 11111 ــوده و کمت ــی 1110 از ب ــند م ــریب  .باش ــین ض همچن

مـی   11111برابـر   تیمـی  رگرسیون برای متغیر مستقل یـادگیری 

مقـدار اسـتاندارد شـده ضـرایب کـه نشـاندهنده       )ضریب بتا. باشد

تغییر به ازای  کارکنان فردی عملکردمیزان تغییر در متغیر وابسته 

،  تیمـی  به اندازه یک انحراف معیار در متغیـر مسـتقل یـادگیری   

کـه نشـان دهنـده میـزان تـاثیر      . مـی باشـد   11111برابـر  ( است

 و راه ســازمان در کارکنـان  فـردی  عملکـرد  بـر  تیمـی  یـادگیری 

 .می باشد مازندران استان شهرسازی

 کارکنان فردی عملکرد بر مشترک آرمان:  11فرضیه فرعی

 .است تاثیرگذار مازندران استان شهرسازی و راه سازمان در

 ANOVA -91جدول 

 سطح معناداری Fمقدار میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 11111 021111 21191 1 21191 رگرسیون

   11121 111 101110 خطاها

    112 221191 جمع

 

(کارکنان فردی عملکرد :متغیر وابسته)ضرایب رگرسیونجدول  -21جدول   
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 مدل

 ضرائب استاندارد ضرائب غیر استاندارد

 ضرائب  سطح معنی داری آماره

 ( B)رگرسیون
 خطای استاندارد

 ضرائب رگرسیون

(Beta) 

 000. 1.122  111. 1.111 عرض از مبدا

مشترک آرمان  .121 .102 .021 2.011 .111 

 

در معادله رگرسـیونی فـوق، از نظـر تـأثیر     ( 21) با توجه به جدول

 فـردی  عملکـرد بـر متغیـر وابسـته     مشترک گذاری متغیر آرمان

برابـر    معنـاداری آن  سـطح  زیرا .، مورد تأئید می باشند کارکنان

ــر 11111 ــوده و کمت ــی 1110 از ب ــند م ــریب  .باش ــین ض همچن

مـی   11121برابـر   مشـترک  رگرسیون برای متغیر مستقل آرمـان 

مقـدار اسـتاندارد شـده ضـرایب کـه نشـاندهنده       )ضریب بتا. باشد

شغلی به ازای تغییر به انـدازه   میزان تغییر در متغیر وابسته رضایت

برابـر  ( ، اسـت  مشترک یک انحراف معیار در متغیر مستقل آرمان

 بـر  مشـترک  که نشان دهنده میزان تاثیر آرمان. می باشد 11021

 اسـتان  شهرسـازی  و راه سـازمان  در کارکنـان  فـردی  عملکرد

 می باشد مازندران

 نتیجه گیریبحث و 

 شمس ، مشابه تحقیقاتنتایج حاصل از فرضیه های پژوهش

( 2121)ها دیوتی و کی رومشابه تحقیقو  (1912) و همکاران

 سازمان فرهنگ بین رابطه خصوص در( 2111) دیرانی و

نتایج این .است سازمانی تعهد و شغلی رضایت یادگیرنده،

 بخش در ای فزاینده بطور حاکی از آن است که پژوهش

 افزایش را مدیران کارآمدی تواند می سازمانی یادگیری دولتی

 نامطمئن محیط یک با مدیران هم بخش این در زیرا دهد

-می آن های مکانیزم و سازمانی یادگیری که هستند روبرو

 با که شود باعث و باشد اثرگذار نامطمئن پیشگیری در تواند

 محیط به تریمناسب پاسخ مدیران های توانمندی افزایش

 افراد تأثیر افزایش به شخصی قابلیت باالی سطح .بدهند خود

 رضایت افراد، ارتباطی های مهارت سازمانی، تغییرات در

 .شود می منجر مطلوب طور به شغلی مسائل حل و شغلی

 تأثیر یادگیرنده سازمان هایمؤلفه کاربست کههمچنین 

 یادگیری به تشویق. دارد کارکنان شغلی رضایت بر مثبتی

 تغییر موجب سیستمی تفکر و فرهنگ عمیق یادگیری مداوم،

 درونی رضایت و شغل خصوص در کارکنان دیدگاههای

 بر مثبتی تاثیر نواوری همچنین. دهد می افزایش را کارکنان

 سازمان هایمؤلفه بین که.گذاردمی شرکت عملکرد روی

 وجود رابطه نیز کارکنان شغلی جایی جابه میزان و یادگیرنده

 های ساخت زیر استقرار و ایجاد با تواندمی شهرداری .دارد

 سازمانی، مراتب سلسله کاهش چونهم یادگیرنده سازمان

 همه ارتباطات شبکه تیمی، کار پروژه، بر مبتنی عملیات انجام

 رضایت افزایش به تشویقی سیستم بکارگیری نیز و جانبه

با توجه به ترتیب .یابند دست سازمان مزیت کسب و شغلی

 بر شخصی های قابلیتتاثیر )از فرضیه اول تحقیقها فرضیه

با ایجاد به مدیران پیشنهاد می شود که ( شغلی رضایت

آموختن و یادگیری مستمر و توسعه قابلیت های فرهنگ 

شخصی از طریق ارزش قائل شدن برای یادگیری و پاداش 

دادن به کارکنان موجب ایجاد احساس خودکارامدی و 

 های مدل)فرضیه دوم تحقیق.رضایت شغلی در کارکنان شوند

 بیشتر آشنایی برایپیشنهاد می شود، ( شغلی رضایت بر ذهنی

 مبنای بر مدیریت مانند) سازمان ذهنی یالگو با کارکنان

 به را سازمان مدت کوتاه و مدت بلند اهداف مدیریت،( هدف

فرضیه سوم  .نماید اعالم کارکنان به مکتوب صورت

 شرایطی باید سازمان( شغلی رضایت بر سیستمی تفکر)تحقیق

 همچون فنونی و اقدامات از کارکنان همه که آورد فراهم را

 های برنامه مربیگری، ارتباطی های شبکه افراد، با مصاحبت

 برای یادگیری های آزمایشگاه سیستمی، تفکر فکری، رشد
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فرضیه چهارم  .ببرند بهره یادگیری تقویت و افزایش

به تشکیل ( شغلی رضایت بر تیمی تاثیر یادگیری)تحقیق

گروههای کاری و تقویت روحیه گروهی در کارکنان و 

 امکان تبادل دانش، تجربیات و مهارتها مدیران و ایجاد زمینه

فرضیه پنجم . شوداز طریق گروه های کاری توصیه می

 مدیران به( شغلی رضایت بر مشترک آرمانتاثیر )تحقیق

 به صحیح طور به بتواند سازمان اینکه برای گردد می پیشنهاد

 همسو سازمان اهداف با را کارکنان اهداف برسد خود اهداف

 بین در خاص های برنامه و طرح ایجاد با واقع در و کند

 امر که این آورند وجود به را مشترک هدف یک کارکنان

 فرضیه.شود می سازمان کارکنان رضایت شغلی افزایش باعث

 فردی عملکرد بر شخصی های قابلیتتاثیر )تحقیق ششم

 و منسجم برنامه های مدیرانکه پیشنهاد می شود  (کارکنان

 و از فواید سازمان کارکنان ساختن آگاه منظور به مستمری

 و سازمان تعالی و رشد در یادگیرنده سازمان بیشمار مزایای

 هفتم فرضیه .نمایند و اجرا طراحی آنها عملکرد بهبود

به  (کارکنان فردی عملکرد بر ذهنی های مدلتاثیر )تحقیق

 اجرا و دیده تدارک مدیران پیشنهاد می شود آموزشهایی

 در سطوح را نوآوری و خالقیت بروز زمینه بتوانند که گردند

 پویا ذهنی مدلهای گسترش برای سازمانی و گروهی فردی،

 الگوهای بکارگیری از موفقیتهای حاصل قطعاً. آورد فراهم

 خواهد افراد عملکرد سطح بهبود سبب پویا و خالق ذهنی

 عملکرد بر سیستمی تفکرتاثیر )فرضیه هشتم تحقیق  .شد

 آموزشهایی ،شود مدیران سازمانپیشنهاد می( کارکنان فردی

 و فکری رشد زمینه بتواند که نمایند اجرا و دیده تدارک را

 برای سازمان کارکنان در را جانبه همه و تکامل فردی

 در آن مؤثر و مفید به کارگیری و فردی مهارت به دستیابی

تحقیق فرضیه نهم . آورند وجود به خود سازمانی فعالیتهای

شود  می پیشنهاد( کارکنان فردی عملکرد بر تیمی یادگیری)

 الزم زمینه بتواند که گردد اجرا و دیده تدارک آموزشهایی

 را گروهی یادگیری از هم افزایی ناشی و فواید درک برای

 موجب طریق این از و نموده فراهم سازمان کارکنان برای

فرضیه دهم . گردد آنها عملکردی سطح افزایش بهبود و

( کارکنان فردی عملکرد بر مشترک آرمانتاثیر )تحقیق 

 و دیده تدارک را آموزشهایی مربوطه پیشنهاد می شود مدیران

 آرمان یک برای ایجاد را مساعدی زمینه بتواند که نماید اجرا

 آرمان این. نماید فراهم کارکنان در سازمان آینده از مشترک

 موفقیت برای را زمینه مساعدی شک بدون مشترک

 خواهند پی در آنها عملکرد بهبود و کاری زندگی فعالیتهای

 .داشت

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و  :مالحظات اخالقی

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماماً  نیز امانت

 . رعایت گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض  :تعارض منافع

 .منافعی بوده است

نگارش مقاله تماماً توسط نویسندگان  :سهم نویسندگان

 .بصورت مشترک و برابر انجام گرفته است

از تمام کسانی که ما را در تهیه این : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاریم مقاله یاری رسانده

این پژوهش بدون تأمین اعتبار : تأمین اعتبار پژوهش

 .مالی سامان یافته است
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