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 کیدهچ

یادگیری سازمانی و سرمایه فرهنگی کارکنان  بر اساسوری منابع انسانی ارائه مدلی جهت ارتقای بهرهاین پژوهش با هدف 

کـاربردی بـا رویدـرد همگسـتگی  ـپژوهش حاضر از نوع توصیفی . سازمان آموزش و پرورش استان تهران اجرا شده است

عنوان جامعـه آمـاری در سـال اسـتان تهـران بـه پـرورش و آموزش سازمانکارکنان کلیه است که به روش پیمایشی در بین 

عنوان نمونـه به نفر 202ای طگقهی تصادفگیری روش نمونهکه با استفاده از اجرا شده است؛ بدین منظور  1394-93تحصیلی 

، (1980) تیاسـمگلد وی هرسـ مـدلوری منـابع انسـانی پرسشنامه بهـرهآوری اطالعات از آماری انتخاب شدند. برای جمع

اسـتفاده گردیـد  (2001)و پرسشنامه سرمایه فرهنگی آلیس سـالیوان ( 1999)پرسشنامه یادگیری سازمانی کریس آرجریس 

مورد تجزیه و تحلیـل رـرار  و تحلیل مسیررگرسیون چند متغیره خطی آزمون از  آوری شده با استفادههای جمعاست و داده

وری رابطـه معنـاداری وجـود که بین یادگیری سازمانی و سرمایه فرهنگی بـا بهـرهدهد نشان میهای پژوهش یافتهاند. گرفته

درصد توسط ابعاد سرمایه فرهنگـی  31وری توسط ابعاد یادگیری سازمانی و درصد از تغییرات متغیر وابسته بهره 52دارد و 
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 مقدمه

فاه، وری در هر سازمان تأثیر بسزایی بر سطح ربهره نرخ رشد واست، مقدار  یاوری یدی از عوامل پیشرفت هر جامعهبهره

یازها و رشد ن ع ومحدودیت مناب در سطح گسترده دارد. با توجه به یریپذارتصادی سازمان و ررابت پیشرفت، سالمت

 وریباشد امروزه بهرهمی وری، عامل رشد و بقا در بلندمدتشدید در صحنه جهانی، بهره بشری در این ررابتهای خواسته

شورها، کاری از تصمیم گیران هر کشور است. بسی اصلی مدیران اجرایی وهای نیروی انسانی و نقش مهم آن از دغدغه

وری در ایش بهرهسال اخیر افز 15که طی  نحوی اند، بهوری ررار دادهنای افزایش بهرهخود را بر مگ عمده برنامه توسعه

نظران و همه صاحب و یدی از عواملی که (201، 1399، رضاشاه علیو  اسالمی، نصیرزاده) برابر شده است 40سطح جهان 

ست وری انسانی اوری بخصوص بهرهبهره ی مدنظر ررار داده و اتفاق نظر دارند،هر کشوردانشمندان برای توسعه و بقای 

تواند با ترکیب مطلوب منابع مادی و استفاده ور است که می(؛ چرا که نیروی انسانی بهره83، 1393)صمدی و کریمی، 

های بسیاری اجرا وری نیروی انسانی برنامهها و مؤسسات برای ارتقای بهرهها بیافریند. در سازمانها معجزهبهینه از آن

باشد، شامل ارداماتی است که برای حفظ و صیانت های اخیر مورد تأکید میهایی که در سالگردد و یدی از برنامهیم

های تشویقی، آید؛ این اردامات شامل امدانات رفاهی و خدمات درمانی، طرحجسم و روح کارکنان سازمان به عمل می

شد و دن زمینه ره فرد در سازمان، فراهم نمومیت به نقش و جایگاسازی و توسعه شغلی، اهتناسب شغل، امنیت شغلی، غنی

ظر گرفته باشد که مجموعاً تحت عنوان کیفیت زندگی کاری در نپیشرفت کارکنان آموزش و مواردی از این رگیل می

 (.6، 1393شود )رضاییان و راسمی، می

واسطه گردد که بهاطالق می (کاال یا خدمات)محصول  کیفیت از افزایش کمیت و بهگود یاوری نیروی انسانی به جنگهبهره

 وری منابع انسانی و میزان بهتعریف بین بهره سطح کیفی و تالش نیروی انسانی ایجادشده باشند. مطابق این ارتقای

ری از این هرچه در صد بیشت (2016، 1هانایشا) آیدو بالفعل افراد یک رابطه مستقیم به وجود می بالقوههای کارگیری توان

انسانی با افزایش  وری نیرویوری داشت. در وارع بهرهانتظار بهگودی بیشتری از بهره توانبه جریان انداخته شوند، میها توان

سازمانی  هرهای سرمایه نیترانسانی اعم از کارکنان و مدیران، باارزش یابد. منابع، افزایش میهاتیدرجه اثربخشی فعال

 وری آنان باشد. نیروی انسانی درمناسب برای رشد و افزایش بهره رسالت سازمان باید دادن فرصتشوند و محسوب می

نیروی  .باشدوری میهرگونه تالش برای ارتقای بهره گرتیگیرد و هدامورد بهترین شیوه برای بهگود کیفیت، تصمیم می

جهت این نیرو برای سازمان  شود، ازاین یبرداریکپ ررگاتواند توسط نمی یراحتسازمان، تنها منگعی است که به انسانی هر

 (.2017 ،3و ندلدو 2کرسنار)کند پایدار ایجاد می مزیت ررابتی

 یارتقا یضرورت برا کیعنوان آن به شیافزاررار دارد و  سازمان کیاستراتژ برنامه یدر راستا یمنابع انسان یوربهره

 یادیز اریاز عوامل بس یتابع ،یانسان یروین یوراما ازآنجاکه بهره شودمی محسوب سازمان تیموفق ریدر مس عملدرد سطح

                                                      
1 Hanaysha 
2 Cresnar  
3 Nedelko 
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متفاوت است و تأثیر و  گریبه سازمان د یو ... از سازمان اتیعمل ت،یفعال رسالت، ت،یعوامل با توجه به ماه نیو ا است

 یهاجنگه و هانهیکه در تمام زم ستین ریپذها امدانسازمان یلذا برا ست،ین دسانیمختلف  یهاسازمان آن در تیاهم

ی در هر سازمان، نیازمند پژوهش در این خصوص و بررسی انسان یرویدر ن یوربهرهباال بردن  یبرا تأثیرگذار وارد شوند.

عنوان یک به سازمان آموزش و پرورش استان تهرانی است. سازمانبرونعوامل مختلف روزن سازمانی و  تأثیرو  رابطه

وری منابع انسانی خود روی انسانی گسترده و متنوع و متدثر نیازمند یک برنامه جامع در خصوص ارتقای بهرهسازمان با نی

عنوان یک سازمان است و به مرتگطآموزان کشور است، چرا که این سازمان با آموزش و تربیت بخش عظیمی از دانش

شود، چرا که و حال آینده جامعه محسوب میهای تأثیرگذار در وضعیت آموزشی، تربیتی و فرهنگی از سازمان

عنوان پایتخت کشور را بر عهده های پایه و اساسی نسل کودک، نوجوان و جوان را در گسترده جغرافیایی تهران، بهآموزش

عنوان یک نهاد فرهنگی و دارد. ساختارهای فرهنگی و آموزشی در این سازمان از اهمیت باالیی برخوردار هستند و به

منابع  یوربهره یمدل ارتقاوری نیروی انسانی آن دارند؛ هدف این پژوهش، ارائه بهره ارتقاءزشی تأثیر بسیار باالیی در آمو

است در این راستا  کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان تهران یفرهنگ هیو سرما یسازمان یریادگیبر اساس  یانسان

سازمان آموزش و  کارکنانی منابع انسان یوربهره یارتقای در فرهنگ هیسرما و یسازمان یریادگی»فرضیه پژوهش با عنوان 

 یک از عوامل پژوهشکدام ؛ مورد آزمون ررار گرفته و به این پاسخ داده خواهد شده که «نقش دارند پرورش استان تهران

 ؟ستان تهران داردسازمان آموزش و پرورش ا کارکنانی منابع انسان یوربهره یارتقادر تأثیر را  نیشتریب

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

وری را نسگت میـان سـتاده و نهـاده مـرتگط بـه عملیـات تولیـدی بهره« سیگل»وری تعاریف مختلفی ارائه شده است. از بهره

 وری عگـارت اسـت از بـهکنـد، بهـرهوری ژاپن بیان می(. سازمان بهره2002و همداران،  1خواند )سیدرومشخص و معین می

های تولیـد، گسـترش حداکثر رساندن استفاده از منابع نیروی انسانی، تسهیالت و غیره بـه طریـق علمـی و بـا کـاهش هزینـه

کـه بـه نفـع مـدیر و  گونـهآنبازارها، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای وارعی و بهگود معیارهـای زنـدگی 

وری نسـگت سـتاده بریتانیا، بهره المعارفدائره(. در 37، 1388و سگزعلی،  نقل از انصاری به 2006باشد )الین،  کنندهمصرف

، 1391های از کاالها یا خدمات به نهاده شامل یک یا چند عامل تولید کننده آن اسـت )پیمـان، کاال یا خدمت و یا مجموع

انند ستاده کار فـرد در سـاعت یـا وری میزان ستاده در هر واحد نهاده، مفرهنگ مدیریت نوشته هدرک فرنچ؛ بهره در (.45

تواند کارها و وری مگتنی بر این عقیده است که انسان می(. بهره21، 1392ی است )شیدایی، گذارهیسرماستاده هر یک پوند 

وری، وظایفش را هر روز بهتر و یا اخذ نتایج برتر از روز پیش، به انجام رساند بـه ایـن ترتیـب، نهایتـاً هـدف از بهگـود بهـره

                                                      
1 Sicro, R.J. 
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های تولیـد، عگارت است از: استفاده بهینه از منابع مادی، نیروی انسانی، تسـهیالت و غیـره بـه طریـق علمـی، کـاهش هزینـه

گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای وارعی و بهگود معیارهای زندگی آن گونه که به سـود 

 کارگر، مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد.

وری بـر روی مفـاهیم توان نتیجه گرفت که در بیشتر تعاریف ارائه شـده از بهـرهتعاریف بیان شده می مجموعی از طورکلبه

کارایی، اثربخشی، سودآوری، کیفیت، نوآوری، کیفیت زندگی فردی و اجتماعی، فرهنـگ تأکیـد شـده اسـت )مارشـال، 

های عملدـرد واحـدها را بـا ارع نسگتی اسـت کـه برخـی از جنگـهیی در وکارا (.34، 1389نقل از واعظی و وثوری،  به 2007

کند و اثربخشـی بـه معنـی هـدایت منـابع بـه سـوی اهـدافی کـه هایی که بر انجام آن عملدرد متحمل شده مقایسه میهزینه

ت. ارزشمندترند. برای مثال تمرکز روی نتایج، انجام کار صحیح در زمان صحیح، کسب اهـداف کوتـاه مـدت و بلنـد مـد

ها و کسـب منفعـت های مالی دوپونت در وارع سود چگونگی بدارگیری داراییسودآوری طگق مدل تجزیه و تحلیل نسگت

طوری های جدید است، به، سالحی استراتژیک و ررابتی جهت تثگیت وضع فعلی و انجام فعالیتتیفیک حاصل از آن است.

رونـد وری جـدایی ناپـذیر بـوده و بـه مـوازات هـم پـیش مـیهـرهکه افزایش فروش در بـازار را تسـهیل کنـد. کیفیـت از ب

(؛ و در نهایت نوآوری، فرآینـد خالرانـه انتخـاب و انطگـاق کاالهـا و خـدمات، فرآینـدها، 67، 2،1380نورث و 1پروکوپندو)

ممدـن ساختارها و دیگر موارد برای پاسخگویی به فشارهای داخلی و خارجی و تقاضا و تغییـرات محـیط اسـت. نـوآوری 

ها است مگتنی بر کار فردی یا نیازهای سازمانی و یا نتیجه فشارهای محیطی مثل تشدید ررابت باشد. در این حالـت کوشـش

شـود ی آن هـدایت مـیسوبهی تدمیل یا جایگزینی فرآیندی است که اکنون وجود دارد یا با تأمین این حلقه مفقوده سوبه

 های عملدـرد مـالی صـرفاًرسد باید رگول کرد کـه ارزش شـاخصنظر می به(. 37 ،1392نقل از شیدایی،  به 2007)سیدرو، 

فدـری و فرهنگـی های عوامل نامشهودی همچون سـرمایه تواند متأثر ازمادی و فیزیدی نیست بلده میهای ناشی از سرمایه

 (201، 1399، لیرضاشاه عو  اسالمی، نصیرزاده. )شوندمالی گنجانده نمی یهامعموالً در گزارش باشد که

تا در  وری نیروی انسانی را افزایش دهنداند ابعاد کمی و کیفی بهرهکرده ها سعیاخیر بسیاری از سازمان یهادر سال

وری نیروی وجود بهره طور مؤثر خود را اداره کرده و بقای خود را تضمین با اینبا کمگود منابع بتوانند به محیط ررابتی و

 هیوری سرماهها برای موفقیت در بهردر نتیجه سازمان، دارد است که به عوامل متعددی بستگی یاهدیچیانسانی پدیده پ

 ار باشدفهوم اثرگذطور بالقوه بر این مبه تواندیمتعددی را مد نظر ررار دهند. ازجمله عواملی که م انسانی باید عوامل

ش رسمی و اند از: پرورش خانوادگی، آموزوردیو عگارتسرمایه فرهنگی از نظر ب است. سه منگع عمده سرمایه فرهنگی

 (77، 1394 ،بهشتی و اردالن)شغلی.  فرهنگ

است که سازمان را  یندیفرا یسازمان یریادگیاست.  یسازمان یریادگیوری کارکنان، از عوامل تأثیرگذار بر بهره یدی

 ندیفرآ نیا یسازد. تأکید اصلرفتارها می ایمهارت  د،یبه دانش جد یابیو حرکت به سمت دست راتییتغ با رادر به انطگاق

                                                      
1 Prokopenko, Joseph 
2 North, Klaus 
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 یرویوری نبهره یبه عگارت ایعملدرد  یسازنهیو به ظاست که مقصد آن حف یانسان یهاتیرابل و ندیتار، فرااخس یرو

 یوند و براش (رندهیادگی ای ریادگ)یآموزنده  یهاسازمان دیها، باسازمان (.2009 ،2منتید و 1نقامیمسا. )باشدیم یانسان

در سده  راینسگت به ررگا باشند، ز ترعیسر یریادگیرادر به  دپارچهیواحد و  یتیموجود صورتبود به یرابت تیمز ظحف

 ،یذهن یهامدل ،یمهارت فرد گانهپنجسنگه ابعاد . ندازدیررگا جلوتر ب رایس از سازمان را توانداست که می یزیتنها چ نینو

محمدرلی پور، ) داندمی یزم و ضرورال یسازمان یریادگی جادیا یرا برا یستمیو تفدر س یمیتی ریادگی، کآرمان مشتر

 (2، 1395فرهادی محلی، 

سازمانی  مختلفنیروی انسانی پرداخته و رابطه آن را با عوامل  وریبهرههای متعددی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر پژوهش

وری به عوامل محیطی )خارجی( و عوامی عوامل مؤثر بر بهره 1994سال در  3«ورثپیک»اند. و محیطی مطالعه نموده

ها و روانین، تدنولوژی، بندی شده است. عوامل محیطی شامل عوامل ارتصادی، سیاستسازمانی )داخلی( به شرح زیر تقسیم

 (0052، 5، اکاموس4اجتماعی و فرهنگی. عوامل سازمانی شامل عوامل مدیریتی، عملیاتی و فردی )کلیک

کار انجام وری نیروی شرکت آمریدایی پیرامون بهره 600( که در 2001نتایج بررسی انجام شده توسط بلیک ولینج )

گرفت، سازماندهی مجدد محل کار مخصوصاً از طریق افزایش سطح تحصیالت و آموزش نیروی کار و افزایش سطح 

بهگود رویدردهای مدیریتی از جمله مدیریت تولید به و  ICTی درست از ی فرهنگ استفادهمهارت کارکنان و اشاعه

( پژوهش دیگری که در 2008باشد )سیگرز، آیدلین، وری نیروی کار مؤثر میدر افزایش بهره 7و مدیریت جامع 6هنگام

صورت گرفته عواملی چون  2005وری در بخش خدمات در ایسلند در سال راستای شناسایی فاکتورهای مؤثر بر بهره

های چند مهارتی های نیروی کار، آموزشهای فردی، آموزش کارکنان، انگیزش کارکنان، مهارتت و ویژگیصالحی

عنوان سازمانی را بههای ترفیع، سگک مدیریت و فرهنگهای پرداخت، فرصتکارکنان، اردامات انضگاطی، استراتژی

نقل از شیدایی،  به 2005نماید )کلیک، اُکاموس، وری کارکنان در این بخش مطرح میعوامل اثرگذار بر بهره نیترمهم

توان به طرز تلقی نسگت به کار، نوع کار، وری نیروی انسانی می، از دیگر عوامل کلیدی مؤثر بر بهرهنیهمچن (.109، 1392

یروی های نیروی انسانی، شرایط اخالری ندانش و اطالعات تخصصی از کار، درک از مجموعه و فرایند کار، نیازمندی

های ( تحت عنوان فاکتور2005تحقیق دیگری توسط کلیک واکاموس ) (.2009و همداران،  8انسانی اشاره نمود )رایت

های مؤثر فاکتور نیترمهمها در ایسلند انجام گرفته نشان داد از جمله های خدماتی همچون هتلوری در شرکتمؤثر بر بهره

                                                      
1 Massingham  
2 Diment 
3 Pickworth 
4 Klik 
5 Wokamos 
6 JIT 
7 TQM 
8 Wright 
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های آموزشی چند مهارتی، سگک از آموزش کارکنان، انتظارات مشتری، برنامه دانعگارتوری در این نوع صنایع بر بهره

 باشد.ی کارکنان میتوانمندسازی کارکنان و مندتیرضای کارکنان، ریکارگبهمدیریت، کیفیت خدمات، ساختار سازمان، 

ی کارمند، ریکارگبهون آموزش و دهد عواملی چوری در این تحقیق نشان میی عوامل مؤثر بر بهرهبندرتگههمچنین؛ نتایج 

ی سگک مدیریت، توانمندسازهای آموزش چند مهارتی، انگیزش کارکنان، رضایت شغلی، انتظارات مشتری، برنامه

باشد )رایت و وری کارکنان مؤثر میهای پرداختی به کارکنان و فرهنگ سازمانی به ترتیب در افزایش بهرهپاداش

 (.2009همداران، 

ی استان فرماندهی انتظام وری کارکنانعوامل مؤثر بر بهره یبندتی( در پژوهشی با عنوان اولو1397اران )همد فتحی و 

یط د؛ از عوامل محنیروی انسانی شناسایی کردن وریهرهعنوان اولویت اول عوامل بآذربایجان شرری، عوامل ذیل را به

زمانی وامل ساعتی انتخاب و گزینش صحیح کارکنان، از کاری، از عوامل مدیری مناسبهای کاری ساعات کاری و نوبت

حمایت و  ردانی،رد دستمزد کافی، از عوامل فرهنگی روحیه همداری و تعاون در سازمان و از عوامل ارتگاطی حقوق و

 نامدارو  رادی جوکارموثوری نیری، پژوهش های یافتـه. (1397واحدی، و  فتحی، رضایی) پشتیگانی مدیران و مسئولین

 یشتربده تأثیر شان دهننابعاد مختلف یادگیری سازمانی بـر توانمندسازی کارکنان بوده و همچنین  حاکی از تأثیر (1391)

تری مانی مؤثررد سازکارکنان توانمند عملد .ارزیابی عملدرد بر توانمندسازی استیادگیری فردی و گروهی از یادگیری 

 ررگـای وری را نسـگت بـههای بـاالتری از بهرهشاخص، های برخوردارندانسانی که از این نوع سرمایه ییهادارنـد و شرکت

وهش خود که با عنوان ( در پژ1398(. نوری و همداران )1391، نامدارو  وثوری نیری، مرادی جوکار) باشندیمخود دارا 

ها مؤلفه یابیو ارز منتخب یورانه کشورهاو فنا یعلم یهادر سازمان یوری منابع انسانعوامل مؤثر بر بهره یقیمطالعه تطگ»

رهنگ ف ،یریادگیش و آموز ،یسازمان تیحما یهامؤلفهکه  انددهیرساجرا شده، به این نتیجه « یدر جهاد دانشگاه

و  تیو خالر یریپذتکارا و اثربخش، رراب تیریو مد یرهگر ،یکارکنان، ساختار سازمان زهیانگ ،یشغل تیرضا ،یسازمان

 هستند ردارخوو فناورانه بر یعلم یهاازمانسدر  یوری منابع انساندر بهره ییباال یرگذاریو تأث تیاز اهم بیترت به ینوآور

 یبا توانمندساز یمانساز یریادگیرابطه ( در پژوهشی با عنوان 1395)فرهادی و  محمدرلی پور(. 1398)نوری و همداران، 

وری و بهره یسازمان یریادگی نیبه وجود رابط استان گلستان یکشاورز مورد مطالعه: بانک ،یوری منابع انسانو بهره

دالن و بهشتی (. ار1395حلی، ممحمدرلی پور، فرهادی ) اندنمودهرا تائید  یو توانمندساز یسازمان یریادگی نیبو کارکنان 

گری میانجی قشننی با روی انسابررسی تأثیر سرمایه فرهنگی و سرمایه فدری بر بهر هوری نی»( در پژوهش با عنوان 1394)

عنادار ی مثگت و موری نیروی انساناثر مستقیم سرمایه فرهنگی بر بهرهکه  انددهیرسبه این نتیجه « اجتماعی یریپذتیمسئول

رستگار  و عقوبیی(. 1394 ،بهشتی و اردالنا تائید ننمودند )روری نیروی انسانی و تأثیر سرمایه فرهنگی بر بهره نیست

 وریر بر بهرهعوامل مؤث وری نیروی انسانیعوامل اثرگذار بر بهره یبندتیشناسایی و اولودر پژوهشی با عنوان  (1398)

و  مل فرهنگیی، عوامحیطی، عوامل شغل منابع انسانی از هفت عامل: سگک مدیریت، عوامل ارتصادی، عوامل فردی، عوامل

 (.1398، تگاررس و یعقوبی) اندکردهعنوان عوامل توانمند ساز 
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 مدل مفهومی پژوهش

و پـرورده،  منطقی، توصیفی ای استشگده چارچوب شود. ایناستوار می بران پژوهش تمامی که است بنیانی مفهومی مدل

 نظری )ادبیات پیشینه و بررسی مصاحگه، مشاهده چون فرایندهایی اجرای در پی که متغیرهایی میان موجود بر روابط مشتمل

هش مفهـومی ارائـه شـده در ایـن پـژو دهـد. چـارچوبمـی دسـت به نظری چارچوب تدوین برای استواری پژوهش( بنیان

( و همچنـین 2004ارسـیدس )ویدیـنس و م و یـادگیری سـازمانی( 1998) وری هرسـی و اسـمیتبرگرفته از مطالعات بهره

 است. شده داده ( نشان1) در شدلکه  باشدیم( 2001سالیوان )

 مفهومی پژوهشچارچوب (: 1)شدل 

 

 روش پژوهش

جامعـه آمـاری . پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ کاربردی با رویدرد همگستگی است که به روش پیمایشی اجرا شده اسـت

بود کـه بـا ( نفر 45000)بود  94-93استان تهران در سال تحصیلی  پرورش و آموزش سازمانپژوهش، شامل کلیه کارکنان 

 .عنوان نمونه آماری انتخاب شدندبه( زن 48مرد و  154)نفر  202ای طگقهی صادفتگیری استفاده از روش نمونه

ها دارای سه بخش )مقدمه، متغیرهای ها از سه پرسشنامه استفاده شد که این پرسشنامهآوری دادهدر این پژوهش جهت جمع

 ت.ت تنظیم شده اسای لیدردرجه 5جمعیت شناختی تحقیق و بخش سئواالت پژوهشی( بود و بر اساس طیف 

 توانایی

 درک

 شناخت
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 حمایت سازمانی

 بازخورد
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باشد که دارای ( می1980) 1این پرسشنامه برگرفته از مدل هرسی و گلد اسمیت وری نیروی انسانی:الف( پرسشنامه بهره

باشد. ضریب پایایی این هفت مؤلفه توانایی، ادراک، پشتیگانی، انگیزش، ارزیابی، اعتگار و سازگاری با محیط می

 برآورد شد. 82/0فای کرونگاخ پرسشنامه با استفاده از روش آل

ح فردی، ( تنظیم شده در سه سط1999این پرسشنامه توسط کریس آرجریس ) یادگیری سازمانی:پرسشنامه ب( 

 محاسگه شد. 91/0آن  آلفای کرونگاخگروهی و سازمانی تنظیم شده و ضریب 

ها و بعد فعالیت 2شده و دارای  ( تنظیم2001این پرسشنامه توسط آلیس سالیوان ) سرمایه فرهنگی:پرسشنامه ج( 

 است. شدهمحاسگه 93/0آن  آلفای کرونگاخو ضریب  استخانواده 

 

 های پژوهشیافته
 

ایـن  های توصیفی پژوهش حاکی از این است که به دلیل نزدیک بودن متغیرها و ابعـاد آن بـه توزیـع نرمـال، وضـعیتیافته

دهد کـه در زمینـه متغیـر نشان می 1ایج توصیفی ارائه شده در جدول شماره نت. باشدمتغیر در نمونه مورد مطالعه مطلوب می

ن جامعه آماری دارد وضعیت مطلوبی در بی 39/97که ابن متغیر با میانگین  دهدیمهای پژوهش نشان یادگیری سازمان، یافته

نتـایج آمـار . ه اسـتاز سـایر مؤلفـ بیشـتر 00/50بـا میـانگین « سطح سازمانی»و در بین مؤلفه یادگیری سازمانی، سهم مؤلفه 

بوده و مؤلفه  64/25دهد میانگین این متغیر ارائه شده است که نشان می 2توصیفی متغیر فرهنگ سازمانی، در جدول شماره 

توصـیفی متغیـر  نتـایج 3شـماره همچنـین جـدول . دارد« فعالیـت»سهم بیشتری نسگت بـه مؤلفـه  22/15با میانگین « خانواده»

بـه « ارزیابی»باشد که بیشترین میانگین متعلق به مؤلفه می 32/119دهد که دارای میانگین نیروی انسانی را نشان میوری بهره

 باشد.می 29/19به میزان « انگیزش»و در مرتگه بعد مربوط به مؤلفه  50/24میزان 
 

 انی و سطوح آنهای توصیفی متغیر یادگیری سازم(: آماره1جدول )

 سازمانی سطح گروهی سطح فردی سطح سازمانی یادگیری های مرکزیشاخص

 00/50 00/14 39/31 39/97 میانگین

 00/45 00/14 00/31 00/98 میانه

 39 12 31 82 نما

 26 6 24 62 حدارل نمره

نمره حداکثر  129 40 17 73 

 10230 2900 6542 19672 نمره کل

 

                                                      
1Hersi And Gold Smith 
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 ی و ابعاد آنهای توصیفی متغیر سرمایه فرهنگ(: آماره2جدول )
فرهنگی سرمایه های مرکزیشاخص  خانواده فعالیت 

25/64 میانگین  10/42  15/22  

25/00 میانه  10/00  15/00  

 15 10 25 نما

 11 7 19 حدارل نمره

نمره حداکثر  30 13 19 

 3075 2104 7951 نمره کل

 

 ی آنهامؤلفهوری نیروی انسانی و های توصیفی متغیر بهره(: آماره3جدول )
های مرکزیشاخص وریبهره  نقش ادراک توان   محیط اعتگار ارزیابی انگیزش پشتیگانی 

119/32 میانگین  18/95  18/33  9/45  19/29  24/50  11/46  17/36  

115/00 میانه  20/00  18/00  6/00  17/00  26/00  9/00  17/00  

 17 9 26 19 6 17 17 115 نما

 10 6 14 10 6 15 14 101 حدارل نمره

نمره حداکثر  152 22 24 18 35 32 19 21 

 3506 2314 4948 3896 1908 3702 3828 24102 نمره کل

 

 

 آزمون فرضیه پژوهش

 
 دارند تأثیرکارکنان سازمان آموزش و پرورش استان تهران  یمنابع انسان یوربهره یدر ارتقا یفرهنگ هیو سرما یسازمان یریادگی
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 وریو سرمایه فرهنگی با بهره ابطه بین یادگیری سازمانی(: مدل رگرسیون ر4جدول )
 مجذور ضریب همگستگی

 ضریب همگستگی

 همگستگی بیمجذور ضر

 تعدیل شده

 خطای معیار برآورد

0/565  0/319  0/312  10/578  

 

 تفادهه خطـی اسـمتغیر وابسته از رگرسـیون چنـد متغیـر بررسی تأثیر متغیرهای مستقل برآزمون فرضیه پژوهش و برای 

ی کـه میـزان اگونـهبهدهـد همگستگی یا ضریب تعیین را نشـان می بیمجذور ضرجدول باال ضریب همگستگی، . شده است

درصـد از  31ر ایـن اسـت کـه همچنین ضـریب تعیـین بیـانگ. باشدو در سطح باالیی می 56/0های فوق همگستگی بین متغیر

 .شودی پوشش داده میری سازمانی و سرمایه فرهنگوری توسط متغیر یادگیتغییرات متغیر وابسته بهره
 

 Anovaنتایج آزمون تحلیل واریانس (: 5) جدول

 یداریمعنسطح  F مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات 

10447/4 رگرسیون  2 5223/7  46/6  000/0 

22268/2 باریمانده  199 111/9  - - 

32715/7 جمع  201 - - - 

 

تـوان گفـت کـه متغیرهـای مسـتقل می 68/46 برابر که f و مقدار( 5) در جدول شده ارائه یدارینمع سطحبا توجه به 

 .باشندوری را دارا میی تغییرات بهرهنیبشیپرابلیت تگیین و و سرمایه فرهنگی  یادگیری سازمانی

 راستانداردیغمقادیر استاندارد و  برحسبمیزان ضرایب متغیرهای مستقل (: 6)جدول 

 مستقل متغیر
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

t داریسطح معنی 
B خطای معیار Beta 

 000/0 43/5  94/9 04/54 مقدار ثابت

 000/0 65/9 58/0 049/0 47/0 سازمانی یادگیری

 012/0 54/2 153/0 300/0 762/0 فرهنگی سرمایه

 

است؛ به عگـارت  31/0برابر  و ضریب تعیین 56/0وری برابر ا بهرههمگستگی بین یادگیری سازمانی و سرمایه فرهنگی ب

 گیرییـادمیـزان بتـای متغیـر . شـودوری توسط متغیر مستقل پوشـش داده میدرصد از تغییرات متغیر وابسته بهره 31تر دریق

ی بـا تـای متغیـر سـرمایه فرهنگـو میـزان ب 58/0 اندازهبهته بینی متغیر وابسدر پیش 01/0داری کمتر از با سطح معنی سازمانی

بـه عگـارت دیگـر بـا افـزایش یـادگیری ؛ باشـدمی 15/0 انـدازهبهبینی متغیـر وابسـته در پیش 05/0داری کمتر از سطح معنی

ذیـل  صـورتبه معادله خط رگرسـیون (6) ولبا توجه به ضرایب جد. یابدوری افزایش میسازمانی و سرمایه فرهنگی، بهره

 :شودبیان می
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 وریبهره=  048/54 (+470/0) یادگیری سازمانی(+762/0) مایه فرهنگیسر

 ارائه مدل پژوهش

 سرمایه و وری منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش بر اساس یادگیری سازمانیمدل ارتقا بهرهارائه  منظوربه

 .ه شده استبا استفاده از روش تحلیل مسیر استفاده شده که مدل برازش شده در ذیل ارائ رهنگیف

 

 
 وری کارکنانآزمون مدل برای ارتگاط بین یادگیری سازمانی و سرمایه فرهنگی با بهره جینتا :2شدل 

 

توان بیان کرد که این مـدل بـرازش رابـل ، میباشدیم 91/0این مدل برابر « شاخص نیدویی برازش»از آنجا که مقدار 

وری نگـی بـر بهـرهیانگر اثـر مسـتقیم یـادگیری سـازمانی و سـرمایه فرهآمده ب به دستمیزان ضریب . رگولی با وارعیت دارد

ر بعد اثر مستقیم سطح گروهی د الشعاعتحتتوان بیشترین اثر مستقیم را می همچنین مدل فوق بیانگر این است که. باشدمی

 .وری عنوان نمودبر بهرهها در سرمایه فرهنگی یادگیری سازمانی و اثر مستقیم فعالیت

 (وریبهره) Y( = 52/0)یادگیری سازمانی ( + 41/0)یه فرهنگی سرما
 

 های مرتگط با مدل برازش شدهشاخص(: 7)جدول 
 تفسیر میزان شاخص

0/91 (شاخص برازش غیرنرم)لوئیز  -تاکر  (90/0مالک بیش از )برازش عالی  

 (90/0مالک بیش از )برازش عالی  91 (شدهشاخص برازش نرم)بنتلر  -بونت

0/73 ترهول  (70/0مالک بیش از )برازش عالی  
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RMSE 0/390ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب   (05/0مالک کمتر یا مساوی )برازش عالی  

GFI 0/91  (90/0مالک بیش از )برازش عالی  
 

وی دیگر، های تجربی از ستوان به برازش مدل تدوین شده از یدسو و دادهبا تأکید بر پنج شاخص نیدویی برازش می 

م گردیده و های تجربی فراهبنابراین انطگاق مطلوبی بین مدل به تصویر درآمده و یا مدل ساختاری شده با داده. تأکید داشت

وری کارکنـان هـرهی معادالت ساختاری با تأکید بر یادگیری سازمانی و سرمایه فرهنگـی بـا بابیالگو برازش مطلوب معرف 

شود که مدل پیشنهادی پژوهشـگر، از بـرازش کـاملی برخـوردار بـوده ش حاضر، مطرح میبندی نهایی پژوهدر جمع. است

بـوده اسـت؛  90/0، بـاالی (91/0)و شاخص برازش نرم شـده بونـت بنتلـر ( 91/0) لوئیز -تاکر زیرا، شاخص برازش غیرنرم

یشـه خطـای میـانگین همچنین، ر. ددهبوده و برازش مطلوب را نشان می 70/0باالتر از ( 73/0)عالوه بر آن، شاخص هولتر 

 .باشدبوده و معرف برازش مدل می 05/0، کمتر از (039/0)مجذورات تقریب 

 

 پژوهش سؤالپاسخ به 
 

 ؟دسازمان آموزش و پرورش استان تهران دار کارکنانی منابع انسان یوربهره یارتقادر تأثیر را  نیشتریب یک از عوامل پژوهشکدام 
 

کنـان کار یمنـابع انسـان یوربهـره یتأثیر را در ارتقـا نیشتریکدام یک از عوامل پژوهش بی پاسخ به ی پژوهش براهاافتهی

ر پنهـان متغیـ( أثیرمیـزان بارگـذاری یـا تـ) بیانگر این است که میزان المگـدای سازمان آموزش و پرورش استان تهران دارد؟

 68/0« ازمانیسسطح » 03، 88/0« سطح گروهی» 02، 83/0« سطح فردی» 01شامل ( o)بیرونی برای ابعاد یادگیری سازمانی 

 از تغییـرات متغیـر وابسـته 52/0 و درمجمـوعها متغیـر یـادگیری سـازمانی شـدل گرفتـه باشد که از تجمیع این شـاخصمی

 سـطح ریـمتغاالترین و متغیر سـطح گروهـی بیـانگر بـ. ها پوشش داده شده استای از این شاخصوری توسط مجموعهبهره

( یا تأثیر یزان بارگذاریم)المگدای  زانیم .دهدزمانی کمترین ررم شدت انسجام درونی در متغیر پنهان درونی را نشان میسا

از تجمیـع ایـن  کـه .باشـدمی 95/0« خـانواده» c2، 99/0«هـاتیفعال» c1 شـامل( c)پنهان بیرونی ابعاد سرمایه فرهنگـی  ریمتغ

ای از وری توسط مجموعهرات متغیر وابسته بهرهدرصد از تغیی 41 درمجموعفته و ها متغیر سرمایه فرهنگی شدل گرشاخص

ونـی در کمترین ررم شدت انسجام در خانواده ریمتغها بیانگر باالترین و متغیر فعالیت. ها پوشش داده شده استاین شاخص

شـامل ( p)وری رونـی ابعـاد بهـرهمتغیر پنهان بی (میزان بارگذاری یا تأثیر)میزان المگدای . دهدمتغیر پنهان درونی را نشان می

p1 «82/0«توان ،p2 «89/0«ادراک نقش ،p3 «90/0«پشتیگانی ،p4 «90/0«انگیزش ،p5 «86/0« ارزیـابی ،p6 «90/0«اعتگـار ،

p7 «هـای یرنتایج بیانگر این است کـه متغ. گیردوری شدل میها متغیر بهرهاز تجمیع این شاخص ؛ کهباشدیم 89/0 «محیط

ا نشـان نهـان درونـی رکمترین ررـم شـدت انسـجام درونـی در متغیـر پ رتانیمتغاعتگار بیانگر باالترین و  پشتیگانی، انگیزش و

 .دهدمی

 

 یریگجهینتبحث و 
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 یهنگفر هیرماسو  یسازمان یریادگیبر اساس  یمنابع انسان یوربهره یجهت ارتقا یهدف پژوهش حاضر، ارائه مدل

بر  هیا تدپژوهش و ب شینهجهت ابتدا با توجه به مطالعات و پی نیموزش و پرورش استان تهران است؛ به همکارکنان سازمان آ

 قیها، روش تحقمطرح شد و جهت پاسخ به آن ییها-هیحوزه، اهداف و فرض نیموجود در ا یهایچهارچوب و تئور

ه و سهم وابست ریها با متغنآمستقل و ابعاد  یهاریغاز مت کیهر  نیمنظور در ابتدا روابط ب نیگردید. بد یزری¬مناسب طرح

 نیست که بااین  انگریب قیتحق جیتان. دیوابسته با استفاده از معادالت رگرسیون مشخص گرد ریمتغ نییها در تگهرکدام از آن

و  56/0 ن متغیرهایستگی بهمگ بیوجود دارد. ضر یکارکنان رابطه معنادار یوربا بهره یفرهنگ هیو سرما یسازمان یریادگی

متغیر  راتییدرصد از تغ 31د در مجموع حدو یفرهنگ هیو سرما یسازمان یریادگی یرهایباشد و متغدر سطح باالیی می

و  یزمانسا یریادگی شیبا افزا گریاند؛ به عگارت دنموده نییسازمان آموزش و پرورش را تگ یانسان عمناب یوروابسته بهره

 .ابدییم شیکنان نیز افزا یوربهره ،یفرهنگ هیسرما

د نیروی انسانی آموزش دیده و توانمن دیبا باشد، جامعه و مردم یازهاین یپاسخگوکه  ایپو یوپرورشداشتن آموزش یبرا

بر  یمانساز رییادگیهای انجام گرفته تأثیر ابعاد مختلف باشد و از سرمایه فرهنگی باالیی برخوردار باشد. نتایج پژوهش

نوع  نیاکه از  ییهامؤثرتری دارند و شرکت یانمند عملدرد سازماننماید و کارکنان تومی دیندسازی کارکنان را تائتوانم

 ندیر فرا. کارکنان دباشندیرا مدا شیرا نسگت به ررگای خو یورباالتری از بهره یابرخوردارند، شاخصه یانسان یهاهیسرما

و  دانش جادیاطالعات، ا یریکارگاطالعات، به ل، انتقاریو تفس ریدانش، تعگاکتساب، خلق  قیاز طر یسازمان رییادگی

 یریکارگو به جادیا ندهاییها و فراپردازند، مهارتکردن آن در سطوح مختلف فردی، گروهی و سازمانی می نهینهاد

 کنند،یا حل مر یفعل مسائل ،پردازندی، به کشف و اصالح خطا در سازمان مدهندیررار م یدانش در سازمان را موردبررس

 را کنترل موجود ندهاییتنها فرانه رییادگی ندیکارکنان در فرا نیا ی، گاهپردازندیجاری م یهاروش یسازنهیبه به

بر  یمگتن ندیفرا نیکه ا پردازندیم یو ساختار سازمان های، اهداف، استراتژهایمشبلده به اصالح فرهنگ، خط کنندیم

 .داردهگود مستمر را به دنگال تفدر است و ب

و  هاتیای از دانش، مهارت، صالحمثابه ذخیرهطرف دیگر سرمایه فرهنگی نیروهای انسانی آموزش و پرورش به از

ها های سرمایه فرهنگی در بازتولید دیگر سرمایهتوان بیان کرد که وجود مؤلفههای فرهنگی آن رلمرو است و میخالریت

 ییهاتو مهار ییتوانا ت،یرابل ،یفرهنگ هیآورد. سرمارا فراهم می هت رشد فدری و نیز پویایی جامعنقش داشته و موجگا

 دی. تولگرددیمند ماز آن بهره یاجتماع دیجد یهاتیو کسب مورع یموجود طگقات طیحفظ شرا یفرد برا کیاست که 

نتایج  هایست. بر پا یکشور یند نظام آموزشآموزش هدفم ایو  یمستلزم آموزش خانوادگ یفرد در حوزه هیسرما نیا

حساب هب یفرهنگ هیرماسارتقاء  یدر راستا یعامل مهم تواندیخانواده و مدرسه م قیاز طر میمطالعات جاگر، انتقال مفاه

 ت.اس نی مورد توجهنیروی انسا یورعنوان یدی از عوامل ارتقا بهرهو در این پژوهش نیز جایگاه سرمایه فرهنگی به دیآ
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دو عامل یادگیری  دارینماید و تأثیر مثگت و معنمی دیه در این پژوهش فرضیه پژوهش را تائنتیجه حاصل از مدل ارائه شد 

کند. از می دیا تائروری نیروی انسانی در سازمان آموزش و پرورش استان تهران سازمانی و سرمایه فرهنگی در ارتقای بهره

م عامل توان نتیجه گرفت که سهو با توجه مدل ارائه شده در این پژوهش می هشطرف دیگر در پاسخ به سؤال پژو

باشد. در یادگیری یم 41/0بیش از سرمایه فرهنگی با ضریب مسیر  52/0یادگیری سازمانی با توجه به مقدار ضرب مسیر 

است و  83/0ار عاملی بفردی با  حدارد و در مرحله سط 88/0سازمانی، بیشترین تأثیر را مؤلفه سطح گروهی با بار عاملی 

هران در ش استان تزش و پرومیزان تأثیر را دارد و این نشان دهند یک کمگود در سازمان آمو نیترنییسهم سطح سازمانی پا

 ه یادگیریزمین زمینه یادگیری سازمانی است و نشان دهنده ضعف موجود در سازمان آموزش و پرورش استان تهران در

 انسانی است. یسازمانی نیرو

و  هاتیعالو مؤلفه فدمساوی هر  گاًیهای پژوهش نشان دهند تأثیر تقرسرمایه فرهنگی یافته یهازمینه میزان تأثیر مؤلفه در

 هاتیعالت که سهم فتواند نتیجه گرفخانواده در این خصوص است و الگته با توجه اختالف بار عاملی این مؤلفه در مدل می

 شتر است.به نسگت خانواده بی

ر دل فرهنگی ثگت عوامکارکنان و تأثیر م یورمدل ارائه شده در این پژوهش نشان دهند رابطه عوامل فرهنگی و بهره 

(، 1399 ،یو رضاشاه عل یسالما رزاده،ی)نص (،1397و همداران ) یپژوهش فتح جیوری کارکنان است که نتاارتقای بهره

نماید ولی نتایج اردالن و بهشتی ( را تائید می2005، اکاموس، ک(، )کلی1994ورث )(، پیک1398و رستگار ) یعقوبی

ر مثگت کارکنان و تأثی یورکند. همچنین مدل ارائه شده در این پژوهش رابطه عوامل فرهنگی و بهره( را تائید نمی1394)

 ری،ین یراستای نتایج پژوهش وثورین جهت در نماید که از اوری کارکنان است را تائید میعوامل فرهنگی در ارتقای بهره

(، 1398رستگار ) و یعقوبی(، 1395(، محمدرلی پور و فرهادی )1398(، نوری و همداران )1391مرادی جوکار و نامدار )

 ( است.2009و همداران،  تی(، )را2005(، کلیک واکاموس )2001بلیک ولینج )

شود که سازمان یمنهاد سطح سازمانی در یادگیری سازمانی پیش پژوهش با توجه به هم پایین نیحاصل از ا جینتا یمگنا بر

 .د کمک کندنی خوآموزش پرورش استان تهران با ساز و کار مناسب در سطح سازمانی به یادگیری سازمانی نیروی انسا

شود شنهاد میانی، پینسنیروی ا یورتوجه به نتایج مدل و سهم و تأثیر پایین متغیر سرمایه فرهنگی در ارتقای بهره باهمچنین 

رتقای امان برای د در سازمناسب فرهنگی و استفاده از پتانسیل موجو یهاکه سازمان آموزش پورش استان تهران با برنامه

 کند. یزیرسرمایه فرهنگی برنامه

 

 فارسی منابع

وری نیروی رههببررسی تأثیر سرمایه فرهنگی و سرمایه فدری بر (. 1394. )رریه ،بهشتی ؛محمدرضا، اردالن -

ه دور ،1394ن بهار و تابستا. هامدیریت بر آموزش سازمان .اجتماعی یریپذتیمسئول یگریانجیانسانی با نقش م

 .102 - 73، 1شماره  ،4
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وری نیروی انسـانی عوامل سازمانی مؤثر در ارتقای بهره یبندتیاولو (.1388انصاری، محمود؛ سگزعلی، کگری. ) -

 .73-65، صص 21ی، شماره وررمه بهره ، فصلنادر صنایع کوچک

گیری چند معیـاره های تصمیموری نیروی انسانی با استفاده از تدنیکعوامل مؤثر بر بهره(. 1391بردبار، سجاد. ) -

طگایی، نشگاه عالمه طگامقطع کارشناسی ارشد، دا نامهانیپا، مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان شهید صدوری یزد

 تهران.

 ژادنرانیا یدهم همرجت، اناسازی کارکنانمدیریت تو (.1381. )ن، آلفدولران؛ ان، جوسارلک؛ نتارد، کچالنب -

 تهران.نشر مدیران، . یزیارپ

وری و کیفیـت، ترجمـه گـروه مترجمـان. تهـران: (، مـدیریت بهـره1380پروکوپندو، جوزف، نورث، کالوس. ) -

 ر.انتشارات کارآفرینان بصی

ی، فصلنامه مـدیریت در آمـوزش و ریگاندازهالگو برای  ارائهوری و (. کنداش در بهره1391پیمان، سیدمحمد. ) -

 .40-34، ص 38پرورش، انتشارات مدرسه، شماره 

، نجمهوری اسـالمی ایـرا یبدنتیانی در سازمان تربوری نیروی انسرابطه انگیزه و بهره (.1385. )جه یمنحگیب،  -

 مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات، تهران. نامهانیپا

د، مقطع کارشناسی ارشـ نامهانیپا، یوری نیروی انسانرسمی و بهره یزیررویدرد برنامه(. 1384حسینی، سامان. ) -

 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران.

، مدیریت فردا، وری نیروی انسانیمدیریت تنوع و بهره بررسی رابطه بین(. 1393رضاییان، علی؛ راسمی، عگاس. ) -

 .12-5، صص 27شماره 

وری منابع بهره و یباتوانمندساز یسازمان یریادگیرابطه ( 1395. )علی ،فرهادی محلی؛ محمدرلی پور ،سلیمان -

د یت، ارتصایرهای نوین در مدکنفرانس بین المللی پژوهش. استان گلستان یبانک کشاورز: مورد مطالعه ،یانسان

 .1395، 5دوره . روسیه -سن پترزبورک. و حسابداری

 نامـهانیپا، وری نیروی انسانی در صنایع کوچک و متوسط اسـتان رـمشناسی بهرهآسیب (.1392شیدایی، سمیرا. ) -

 مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، واحد رزوین.

وری نیـروی انسـانی از دیـدگاه نسان افزار بر بهرها یهانقش مؤلفه (.1393؛ کریمی، حسام. )محمدجوادصمدی،  -

 .80-87، صص 16، نشریه مدیریت صنعتی، شماره مدیران و کارکنان دانشگاه

هـای وری نیروی انسانی با استفاده از تدنیکعوامل مؤثر بر بهره یبندتیشناسایی و اولو (.1387طواری، مریم. ) -

MADM (ی پوشاک جین در استان یزدهای تولیدمطالعه موردی: یدی از شرکت ،)مقطـع کارشناسـی  نامـهانیپا

 ارشد، دانشگاه تهران، تهران.
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وری کارکنان بر بهره اولویت بندی عوامل مؤثر. (1397)فتحی، آیت اله؛ رضایی، نورمحمد؛ و احدی، بهمن  -

 .28-9، ناجا فصلنامه منابع علمی. فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرری

های تولیـد وری نیروی انسانی، هزینهمتقابل بهره راتیارزیابی و تحلیل تأث(. 1383؛ پیراسته، ناصر. )کریمی، حامد -

 .85-76، صص 54، فصلنامه مدیریت، شماره و صادرات کاالهای صنعتی در ایران

مـده وری نیروی انسانی در تولید محصـوالت ععوامل مؤثر بر بهره(. 1390موسوی، محمد؛ میر محمدی، جواد. ) -

 .42-35، صص 10، راه آینده، شماره زراعی بخش مرکزی شهرستان ممسنی

وری نیروی انسانی از دیدگاه کارکنان شناسایی شده بهره یهابررسی میزان اهمیت مؤلفه(. 1389مهرابیان، سارا. ) -

ه دانشـگا مقطـع کارشناسـی ارشـد، نامـهانیپا، های دانشگاه علوم پزشدی گـیالنت علمی دانشددهئو اعضای هی

 الزهرا، تهران.

پذیری یتبررسی نقـش میـانجی مسـئول(. 1399. )محمود ،رضاشاه علی ؛صدیقه ،اسالمی ؛عگدالمهدی ،نصیرزاده -

ش و اداره کـل ورز: مـورد مطالعـه) وری نیروی انسانیاجتماعی در تأثیر سرمایه فدری و سرمایه فرهنگی بر بهره

 .200-207، 3(2) ،اریحرکتی و رفت علوم(. جوانان استان اصفهان

عوامل مـؤثر بـر  یقیمطالعه تطگ(. 1398. )دیجاو ،نهر یرهرمان، دهیسع ،صمدزاد پ؛نجف ،رراچورلو؛ فرامرز ی،نور -

. یها در جهاد دانشـگاهمؤلفه یابیرزمنتخب و ا یو فناورانه کشورها یعلم یهادر سازمان یوری منابع انسانبهره

 .71-92، صص 1398 بهار، (31) 1اره ، شم9دوره . مطالعات منابع انسانی

وری نیـروی انسـانی پژوهشـی در اجرای مدل تعالی سازمانی و ارتقای بهـره(. 1389واعظی، شگنم؛ وثوری، رریه. ) -

 .30-23، صص 16، مجله مدیریت نوین، شماره شرکت پاالیش نفت تهران

وری در مـدیریت، انتشـارات ه از کتاب بهـرهاز دیدگاه نظریه فعالیت، مقال وریبهره(. 1387الوانی، سید مهدی. ) -

 مرکز آموزش مدیریت دولتی.

سـازمانی  یـادگیری(. 1391. )وثوری نیری، عگـدا  و مـرادی آیدیشـه، شـعگان و جوکـار، علـی و نامـدار، حسـین -

 اسیب شناسی آموزش سازمانی بـدومین همایش آ. وری وتولید ملیلنگرگاه توانمندسازی کارکنان و ارتقاء بهره

 ]205086om/doc/https://civilica.c[. ها، تهرانرویدردی کاربردی مگتنی بر تجربیات اجرایی در سازمان

ه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگا نامهانیپا، مطالعه رابطه سرمایه فرهنگی با اعتماد نهادی(. 1390یاسریان، محمد. ) -

 .تهران، تهران

. وری نیروی انسانیرهشناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر به(. 1398. )نفیسه ،رستگار ؛نورمحمد ،یعقوبی -

 .17-36، (32) 10 نشریه علمی دانش انتظامی سیستان و بلوچستان

  



              1398 زمستان  ،(55مسلسل)3،شماره14، دورهفصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی

 
 
 

145 
 

   
 
 

 منابع انگلیسی
- Collinson, V,Fedoruk Cook, T. (2007). Organizational Learning: Improving Learning, 

Teaching Leadings School Systems, Sage Publication 
- Cresnar, R., & Nedelko, Z. (2017). The Role and Importance of Employee's 

Productivity in Industry. In M. Bezpartochnyi (Ed.), Mechanisms of interaction between 

competitiveness and innovation. Modern International eEconomic Relations (pp. 120-

133). Riga, Latvia: ISMA University. 

- Hanaysha., J. (2016). Improving employee productivity through work engagement: 

Empirical evidence from higher education sector Jalal Hanaysha. Management Science. 

6 (1): 61–70 

- Marshal, H. (2007). The Relation Between Supervise and welfare, P:MC Growhill. 
- Massingham, Peter & Diment, Kieren (2009). Organizational Commitment, Knowledge 

Management Interventions, and Learning Organization Capacity. The Learning 

Organization. Vol. 16, No. 2. 

- Seligman, P., & Schulman, P. (1986). Explanatory style as a predictor of productivityand 
quitting among life insurance sales agents. Journal of Personality and SocialPsychology, 

50, 832–838 
- Sicro, R.J.; Javidan, M.; Hanges, P.J. & Dorfman, P.W. (2002). Understanding Cultures & 

Implicit Leadership Theories across the Globe: An Introduction to Project Globe. 
Journal Of World Business, No. 37, 3-10 

- Wright, P. M., George, J. M., Farnsworth, S. R., & Mcmahan, G. C. (2009). Productivity 
And Extra-Role Behavior: The Effects Of Goals And Incentives On SpontaneousHelping, 
Journal Of Applied Psychology, 78, 374–381. 

 


