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 چکيدٌ
، اٌسام یک ىٌانَْ جسؼةی در ةعف ظغىات)ةاٌک پارؿیان( ةَ ىٍُّر ُغف جضلیق صاوؼ

راةٌَ ةیً یادگیؼی اؿث. در ایً ىغل ةؼرؿی رواةي ةیً یادگیؼی ؿازىاٌی و روایث قغهی 

َ  ٌفؼ  ة 234ای قاىم ةؼای ةؼرؿی جضلیق ٌيٌَّقّد. ؿازىاٌی و روایث قغهی ةؼرؿی ىی

ای جنادفی از کارکٍان قْب ةاٌک پارؿیان در قِؼ جِؼان اٌحعاب قغ. اةؽار مّرت ظّقَ

ؿّال کَ روایی و پایایی آن جاییغ و ةیً زاىَْ  21ةا  اؿحاٌغاردٌاىَ  گؼدآوری داده پؼؿف

ُا ةا اؿحفاده از آىار جّمیفی و آىار اؿحٍتاًی اٌسام آىاری جّزیِ قغ. جسؽیَ و جضهیم داده

در ؿٌش آىار  ُایی چّن فؼاواٌی و درمغ فؼاواٌی؛در ؿٌش آىار جّمیفی از قاظلگؼفث. 

اؿحٍتاًی از روقِای ُيتـحگی، ىغل ىْادالت ؿاظحاری، جضهیم ىـیؼ اٌسام قغه اؿث؛ کَ 

اؿحفاده قغ. ٌحایر جسؽیَ و جضهیم از وزّد   lisrel و spssةؼای ایً ىٍُّر از ٌؼم افؽارُای 

ةاٌک  جّاٌایی کهی، ًّر ازىاٌی و روایث قغهی صکایث دارد. ةَارجتاط ةیً یادگیؼی ؿ

کارکٍان ةاٌک  کارآىغ و ىّدؼ ىـحيؼ جّاٌایی ًؼیق کارکٍان ظّد از کؼدن راوی ةؼای پارؿیان

 (.p<05/0اؿث ) ارجتاط در

 .، ةاٌک پارؿیانیادگیؼی ؿازىاٌی، روایث قغهی :يديکل ياشگان
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 2علی اکبري، 1 حسه غریبی

 جضّل داٌكگاه ّالىَ ًتاًتایی جِؼانکارقٍاس ارقغ ىغیؼیث ةازرگاٌی گؼایف  1
 فارغ انحضنیم کاىپیّجؼ داٌكگاه آزاد اؿالىی ؿهياس 2

 

 ٌّیـٍغه ىـئّل:يیم ٌام و ٌكاٌی ای

 حسه غریبی
Gharibi717@gmail.com 

 

 تاثير یادگيري سازماوی بر رضایت شغلی کارکىان 
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 مقدمٍ
ُای ظغىاجی و پیؼو كّرُا ؿِو ىِيی از جّنیغ ٌاظانل ىهی ىؼةّط ةَ ةعف ظغىات اؿث. ةا افؽایف جْغاد ؿازىاناىؼوزه در ةـیاری از ک

ُای ىكحؼیان و ةاال رفحً ؿٌش اٌحُارات آٌِا، ةؽرگحؼیً چانكی کَ ایً ؿازىاٌِا ةا آن وكفَ و ىغاوم ؿهیلَآن ركاةث فؽایٍغه، ُيچٍیً جغییؼ ةی

قّد کَ کارکٍان  (. صاکيیث فؼٍُگ یادگیؼی وْیف در ؿازىان ىّزب ىی2011، 1)آواد و آگحید ىؽیث ركاةحی اؿثىّازَ ُـحٍغ، صفٍ و ایسا

ُای زغیغ از دؿث ةغٍُغ و یا ىّزب جؼس کارکٍان از جـِیو داٌف  ُای ىّزّد ّادت ٌيّده و جيایم ظّد را ةؼای ٌّآوری و ظهق ایغه ةَ رویَ

ؼ جياىی ّّاىم ایساد ؿازىان یادگیؼی فؼاُو ةاقغ، اىا فؼٍُگ الزم وزّد ٌغاقحَ ةاقغ، ایساد ؿازىان ةٍاةؼایً اگقّد.  ظّد ةا دیگؼان ىی

َ ًّر یادگیؼٌغه ىّفق ٌعّاُغ ةّد. از ًؼفی دیگؼ ىِارت قغهی و روایث داقحً از قغم ادؼ ىذتحی ةؼ رفحار کارىٍغان و روایث ىكحؼی دارد. اىا ة

فْهی ىِارجِا، جّاٌاییِا و داٌف کارکٍان ةـحگی ٌغارد، ةهکَ ةَ جّاٌایی آٌِا در ةِتّد ةعكیغن ظّدقان ةؼ  کهی ىّفلیث یک ؿازىان مؼفا ةَ ؿٌش

ةؼای رؿیغن ةَ یادگیؼی ؿازىاٌی ةایغ دارای ةاٌک پارؿیان ةٍاةؼایً  (.2004، 2)ؿاىؼویم و ىکٍماؿاس یک ىتٍای ىغاوم و ىـحيؼ ةـحگی دارد

آن ًؼیق ةحّاٌغ فؼآیٍغ یادگیؼی در ؿازىاٌِا را ةا ؿِّنث ةیكحؼی اٌسام دُغ. چؼا کَ ؿازىاٌِای ىّفق آیٍغه ٌّّی فؼٍُگ یادگیؼی ةاقغ کَ از 

ُغف امهی ایً جضلیق، اٌسام یک ةٍاةؼایً  .(2013ؿازىاٌِایی ُـحٍغ کَ وزّد یک فؼٍُگ یادگیؼی را در ظّد ةپػیؼٌغ)پاٌحّاکیؽ و ةّرٌحا، 

پارؿیان( ةَ ىٍُّر ةؼرؿی رواةي ةیً فؼٍُگ یادگیؼی ؿازىاٌی و روایث قغهی و راةٌَ آٌِا ةا روایث ىٌانَْ جسؼةی در ةعف ظغىات)ةاٌک 

 ىكحؼی اؿث.

 جّاٌٍغ آیٍغه ىٌهّةی را ةؼای ظّیف ركو ةؽٌٍغ. ىی ةَ ًّر آگاُاٌَ ةَ ؿيث یادگیؼٌغه قغن صؼکث کٍٍغ، ُا ؿازىان اگؼجّان گفث پؾ ىی

ةؼ ؿایؼ ؿازىاٌِا ةایغ ىٍاةِ اٌـاٌی را جّؿَْ داده و ىیؽان اًالّات و داٌف در دؿحؼس را افؽایف دُغ. چؼا کَ یک ؿازىان ةَ ىٍُّر ةؼجؼی یافحً 

کار، ىّاد ظام و فٍاوری دؿحؼؿی  یادگیؼی جٍِا ىٍتِ جسغیغٌاپػیؼ در ؿازىاٌِا اؿث. ركتا ةَ ىٍاةِ دیگؼ از كتیم ؿؼىایَ، ٌیؼوی اٌـاٌی، ٌیؼوی

(. ةٍاةؼایً ؿازىاٌِا ةَ ىٍُّر 1388ٌغ جّاٌایی یادگیؼی ؿازىاٌی را ةعؼد، جکؼار کٍغ و یا ىٍِغؿی ىْکّس ٌيایغ)ّتاؿپّر، جّادارٌغ اىا کـی ٌيی

کارُا ُـحٍغ کَ ةَ ایً جؼجیب ةَ ىؽیث ركاةحی دؿث پیغا ظّاٍُغ کؼد. یکی از راُِای کـب ىؽیث  ؿازگاری ةا ىضیي ظّد، ةَ دٌتال ةِحؼیً راه

اکیغ ةؼ آىّزش کارکٍان و ةاال ةؼدن اًالّات و داٌف ایكان اؿث. در گػقحَ جٍِا کارکٍان و رُتؼان ةَ دٌتال یادگیؼی ةّدن و ركاةحی پایغار ج

 نیکً اىؼوزه ؿازىاٌِا ةَ دٌتال یادگیؼی ُـحٍغ.

 زىاٌی و روایث قغهیةا جؼویر فؼٍُگ یادگیؼی ؿا جّاٌغ ىیةاٌک پارؿیان  قّد ایً اؿث کَ آیاؿّانی کَ در ایً جضلیق ىٌؼح ىی

 را صفٍ یا افؽایف دُغ؟ کارکٍان ظّد

 

 ادبيات وظري ي پيشيىٍ تحقيق .1
 فؼٍُگی اؿث کَ در آن یادگیؼی ارزقيٍغ جهلی  قغه و جكّیق ،یادگیؼٌغهی ُا ؿازىانی فؼٍُگ ؿازىاٌ. ىفِّم یادگیؼی ؿازىاٌی: 1-1

فؼٍُگ ىكّق جسؼةَ اؿث کَ در آن  ،فؼٍُگ یادگیؼی ،(. ةَ ّتارت دیگؼ2003قّد )پؼیّیث،  قّد و ّّاىم ىاٌِ یادگیؼی در آن جضيم ٌيی ىی

(. در فؼٍُگ یادگیؼی 1997ُای زغیغ ةکّقٍغ و ةَ ًّر ىـحيؼ فؼایٍغُای کاری را ةِتّد ةعكٍغ)گاه،  قٌّغ در ظهق ایغه ىی کارکٍان جكّیق

را در  4فؼٍُگ پكحیتان یادگیؼی، زّ اّحياد . (2002، 3ً، ىایؼزؼت، ىک نیتاّحياد ّيّىی در ؿؼاؿؼ ؿازىان گـحؼش یاةغ )جّن ،قّد ىی ؿْی

قٌّغ  ىی ُای ذٍُی و داٌف یکغیگؼ ؿِیو کٍٍغ و از ًؼیق گفحگّ، در ىغل ىی آورد کَ در آن افؼاد آزاداٌَ ٌُؼات ظّد را ةیان ىی ؿازىان ةَ وزّد

  (.1990؛ ؿٍگَ، 2003و جؼؿی از جٍتیَ ٌغارٌغ)پؼیّیث، 

 اٌغ:( گؼفحَ قغه2003ؿازىاٌی در ایً جضلیق از ىٌانْات واجکیٍؽ و ىارؿیک)اةْاد یادگیؼی 

ُایی ةا جکٍّنّژی ةاال و پاییً زِث جـِیو یادگیؼی)از كتیم جاةهُّای : ؿازىان ؿیـحو5ؿیـحو دؿحیاةی و جـِیو یادگیؼی -1

 و داٌف، ٌگِغاری و اٌحلال آٌِا ةَ کار ىی ةؼٌغ ُا( ةَ ىٍُّر جّفیق در دؿحیاةی ةَ اًالّاتُا، ُيایفاّالٌات انکحؼوٌیک، ةّنحً

                                                           
1.awwad & agti 
2  . somerville & mccnnell 
3. Tolbert &  McLean, & Myers  
4.Atmosphere of Trust 
5 .Create systems to capture and share learning 
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-کٍٍغ و از یکغیگؼ ةازظّرد ىیپػیؼٌغ و جکيیم ىی: کارکٍان ةؼای رؿیغن ةَ یک ةیٍف ىكحؼك ّلایغ ُو را ىی6 جّاٌيٍغؿازی -2

ی یغ اٌسام قّد( اٌگیؽهُا ىكارکث زیادی دارٌغ ةَ ًّری کَ افؼاد ةؼای رؿیغن ةَ ىّكْیث ىٌهّب )کاری کَ ةاگیؼٌغ. در جنيیو گیؼی

 کٍٍغ.الزم را پیغا ىی

ُایی ةؼای آىّزش، رقغ و ارجلای افؼاد، در : یادگیؼی یک فْانیث ىـحيؼ در ٍُگام کار از ًؼیق ایساد فؼمث7یادگیؼی ىـحيؼ -3

 قّد.ٌُؼ گؼفحَ ىی

قان ضیي داظهی و ظارزی ؿازىانیكان را ةا ىُاقٌّغ کَ فْانیث: کارکٍان جكّیق ىی8ىؼجتي ؿاظحً ؿازىان ةا ىضیي ظّد -4

کٍٍغ. ؿازىان ُيّاره ةا زاىَْ در ارجتاط اؿث و کارکٍاٌكان کارقان را جٍُیو ىیارجتاط دٍُغ. و ةا اؿحفاده از جغییؼات ىضیي و پیؼاىّ

 کٍٍغ.ٌكان را ةَ اٌغیكیغن زاىِ و فؼاگیؼ جكّیق ىی

قّد. در ُای ىحٍّع ؿازىاٌغُی ىیُا ةؼای دؿحیاةی ةَ روشاز گؼوه: جالش ؿازىان در زِث اؿحفاده 9ُيکاری و یادگیؼی جیيی -5

 قّد.ُا روصیَ ُيکاری افؼاد ةا ُو و ىكارکث آٌِا ةا ُو فؼٍُگ ؿازی ىیگؼوه

کٍغ، رُتؼان ةَ ًّر اؿحؼاجژیکی یادگیؼی را ةؼای ةِتّد و : ىغل رُتؼان از یادگیؼی صيایث و پكحیتاٌی ىی10رُتؼی اؿحؼاجژیک -6

 (.2003ةؼٌغ)واجکیٍؽ و ىارؿیک، ب و کار ةَ کار ىیجّؿَْ کـ

گفحگّ و ىتاصذَ ةا افؼاد دیگؼ را  ُای اؿحغالل ؿازٌغه را ةؼای اةؼاز ّلایغ، جّاٌایی گّش کؼدن و: افؼاد ىِارت11 جضلیق و گفحگّ -7

 کٍٍغ.ظّد در ؿازىان جالش ىی آىّزٌغ، و در زِث ایساد فؼٍُگ پؼؿف و پاؿط، دریافث ةازظّرد، آزىایف و ةَ کارگیؼی جسؼةیاتىی

 

ةاقغ. چؼا کَ کارکٍان ةا یادگیؼی ؿازىاٌی دارای جادیؼ كاةم جّزِی ةؼ روایث قغهی ىی . یادگيري سازماوی ي رضایت شغلی:2-1

اةٍغ و یادگیؼی یقان دؿث ىیوری در قغمآورٌغ ةَ ؿٌش ةاالجؼی از ىِارت و ةِؼهقان ةَ دؿث ىیفؼمحی کَ ةؼای جّؿَْ و یادگیؼی در قغم

جؼ ُـحٍغ و گػراٌٍغ، جّاٌاجؼ و ىـهيُای آىّزقی را ىیدُغ، کارکٍاٌی کَ دورهؿازىاٌی، یادگیؼی فؼدی را جّؿَْ، جكّیق و ىّرد صيایث كؼار ىی

ٍغ و رفحارُای ازحياّی ُایی را درةاره جْاىالت کـب کٍدُغ جا ىِارتقّد، ُيچٍیً ةَ کارکٍان ازازه ىیٌُارت و کٍحؼل ةؼ کار آٌان کيحؼ ىی

 ظّد را امالح کٍٍغ.

در جضلیلی کَ اٌسام داد ةَ ةؼرؿی جادیؼ فؼٍُگ یادگیؼی ؿازىاٌی ةؼ روایث قغهی، جِْغ ؿازىاٌی و كنغ جؼك ظغىث کارکٍان  12ُـیّ

ز کارکٍان ةعف جضلیق و جّؿَْ ٌفؼ ا 418ةعف جضلیق و جّؿَْ مٍْث جکٍّنّژی پیكؼفحَ جایّان پؼداظث. ٌحایر ایً ىٌانَْ کَ در ةیً در ةیً 

دُغ کَ ادراك کارکٍان از ىیؽان ةاالی فؼٍُگ یادگیؼی ؿازىاٌی، جادیؼ ىذتحی ةؼ روی روایث قغهی و جِْغ ؿازىاٌی دارد مّرت گؼفث ٌكان ىی

-یر ُيیً جضلیق ٌكان ىیداری ةیً فؼٍُگ یادگیؼی ؿازىاٌی و كنغ جؼك ظغىث ةَ دؿث ٌیاىغ اىا ٌحاُؼ چٍغ کَ در ایً ىٌانَْ راةٌَ ىٍْی

دُغ کَ ةا در ٌُؼ گؼفحً جِْغ ؿازىاٌی و روایث قغهی ةَ ٍّّان ىحغیؼ واؿٌَ، فؼٍُگ یادگیؼی ؿازىاٌی جادیؼ ىـحلیيی ةؼ روی كنغ جؼك 

قغهی و  جضلیلی را ةا ٍّّان ادؼات یادگیؼی ؿازىاٌی ةؼ روی جِْغ ؿازىاٌی، روایث 13(. راس و ُيکاران2009ظغىث ظّاُغ گػاقث )ُـیّ،

اداره دونحی کكّر ىانؽی مّرت گؼفث و آٌان پی ةؼدٌغ کَ یادگیؼی ؿازىاٌی ةا  28ٌفؼ کارىٍغان  500ّيهکؼد اٌسام دادٌغ، ایً جضلیق در ةیً 

ای ىذتث ای ىذتث دارد و راةٌَ ةیً جِْغ ؿازىاٌی و روایث قغهی ةا ّيهکؼد قغهی ٌیؽ راةٌَجِْغ ؿازىاٌی، روایث قغهی و ّيهکؼد قغهی راةٌَ

 (.2009اؿث)راس و ُيکاران،

ُای آزاد اؿالىی غؼب اؿحان ىازٌغران اٌسام گؼدیغ، ىكعل قغ کَ ةیً ( در داٌكگاه1389در جضلیلی کَ جّؿي ّـگؼی و ُيکاران)

ُا ىّزب افؽایف َیادگیؼی گؼوُی و ؿازىان یادگیؼٌغه ةا کیفیث زٌغگی کاری و روایث قغهی کارکٍان راةٌَ وزّد دارد و اؿحلؼار ایً ىّنف

قّد. صتیب پّر ةا جضلیلی ةا ٍّّان کیفیث زٌغگی کارکٍان و افؽایف روایث قغهی و جِْغ آٌان ةَ ؿازىان و ةِتّد روصیَ و اٌگیؽه آٌان ىی

پؼداظث.  کارکٍان رؿيی قؼکث گاز اؿحان چِارىضال و ةعحیاری ةیً ةؼرؿی جادیؼ فؼٍُگ یادگیؼی ؿازىاٌی ةؼ جِْغ ؿازىاٌی و روایث قغهی

                                                           
6  . Empower people toward a collective vision 
7 .Create continuous learning opportunities 
8  . Connect the organization to its environment 
9  . Encourage collaboration and team learning 
10. Provide strategic leadership for learning 
11.Promote inquiry and dialogue 
12. Hsiu 
13. Rose  at al 
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ُای آىّزقی ریؽی ةؼٌاىَقّد: ًؼحُای ایً جضلیق ایً ةّد کَ ّّاىم زیؼ ةاّخ افؽایف جِْغ و روایث قغهی کارکٍان ىیىِيحؼیً یافحَ

ُایی ةؼای ّيهکؼد ىذتث کارُای گؼوُی و  کارکٍان در ؿازىان ةَ ًّر ىغاوم و ىٌٍتق ةا ٌیازُای آىّزقی کارکٍان، در ٌُؼ گؼفحً پاداش

  (.1389پّر، )صتیباری ةاُو، ٌِادیٍَ کؼدن فؼٍُگ یادگیؼی در ؿازىان و... ُيک

 

 . ارائٍ مدل تحقيق3-1
قّد؛ کَ یادگیؼی ؿازىاٌی ةَ ٍّّان ىحغیؼ ىـحلم، ىحغیؼ راةٌَ ةیً یادگیؼی ؿازىاٌی و روایث قغهی را ةؼرؿی ىیدر ىغل ارائَ قغه 

دُغ کَ یادگیؼی ؿازىاٌی ةا روایث قغهی ةَ ًّر رواةي در ایً ىغل ٌكان ىیاٌغ. َ قغهروایث قغهی ةَ ٍّّان ىحغیؼ واةـحَ در ٌُؼ گؼفح

زيهَ ةاٌکِا )ىاُیث جکؼاری ةّدن کار( ویژگی و قاظنَ ایً ىغل ىعحل ةّدن آن ةؼای ؿازىاٌِای ظغىاجی ىً جّاٌغ در ارجتاط ةاقغ.ىـحلیو ىی

 یادگیؼی اؿحفاده قغه اؿث کَ ّتارجٍغاز: (2003گاٌَ واجکیٍؽ و ىارؿیک)از اةْاد ُفثُيچٍیً در ایً ىغل ةؼای یادگیؼی ؿازىاٌی ةاقغ. ىی

 .اؿث اؿحؼاجژیک رُتؼی و ارجتاط ؿازىان ةا ىضیي جّاٌيٍغؿازی، ؿیـحو دؿحیاةی و جـِیو یادگیؼی، جیيی، یادگیؼی جضلیق و گفحگّ، ىـحيؼ،

 

 
 : مدل مفًُمی تحقيق1شکل

 )محقق ساختٍ(

 

 َاي تحقيق. فرضي4-1ٍ

 . فؼویَ امهی1-4-1

 .ةیً یادگیؼی ؿازىاٌی و روایث قغهی راةٌَ ىذتث و ىٍْاداری وزّد دارد 

 . فؼویَ فؼّی2-4-1

 .ةیً یادگیؼی ىـحيؼ و روایث قغهی راةٌَ ىذتث و ىٍْاداری وزّد دارد 

 .ةیً جضلیق و گفحگّ و روایث قغهی راةٌَ ىذتث و ىٍْاداری وزّد دارد 

 گیؼی جیيی و روایث قغهی راةٌَ ىذتث و ىٍْاداری وزّد دارد.ةیً ُيکاری و یاد 

 .ةیً ؿیـحو دؿحیاةی و جـِیو داٌف و روایث قغهی راةٌَ ىذتث و ىٍْاداری وزّد دارد 
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 .ةیً جّاٌيٍغؿازی و روایث قغهی راةٌَ ىذتث و ىٍْاداری وزّد دارد 

  وزّد دارد.ةیً ارجتاط ؿازىان ةا ىضیي و روایث قغهی راةٌَ ىذتث و ىٍْاداری 

 .ةیً رُتؼی اؿحؼاجژیک و روایث قغهی راةٌَ ىذتث و ىٍْاداری وزّد دارد 

 

 . ريش شىاسی تحقيق2
ةا جّزَ ةَ ایً کَ ُغف ایً جضلیق جْییً جسؼةی رواةي یادگیؼی ؿازىاٌی و روایث قغهی ىی ةاقغ، از ٌُؼ ُغف کارةؼدی و از ٌُؼ 

ؿاظحاری ةؼای آزىّن ؿازی ىْادالتُيچٍیً ةا جّزَ ةَ ایً کَ از روش ىغل ةاقغ.ىی چگٌّگی گؼدآوری اًالّات جّمیفی از ٌّع پیيایكی

 فؼویات اؿحفاده قغ، ایً جضلیق در ىیان جضلیلات ُيتـحگی از ٌّع جضهیم ىاجؼیؾ ُيتـحگی یا کّواریاٌؾ ىی ةاقغ.
 

 . جامعٍ آماري ي ريش ومًوٍ گيري3
قْتَ اؿث 154ةاقغ. ةاٌک پارؿیان در جِؼان داری  پارؿیان در ؿٌش قِؼ جِؼان ىی در جضلیق صاوؼ  زاىَْ آىاری کارکٍان قْب ةاٌک

، زٍّب غؼب: 209، زٍّب قؼق: 269، زٍّب: 317، ىؼکؽ:233، قيال غؼب: 197، قيال قؼق: 243ٌفؼ کارىٍغ )ٌاصیَ قيال: 1704کَ زيْا 

اؿث. در ایً جضلیق زاىَْ ىضغود در ٌُؼ گؼفحَ قغه اؿث، ةٍاةؼایً  گیؼی قغهای از آٌِا ٌيٌَّگیؼی جنادفی ظّقَ( اؿث کَ جّؿي ٌي236ٌَّ

ٌفؼ ةغؿث آىغ. ةؼای  231کَ جْغاد اّىاء ٌيٌَّ جلؼیتا  زِث ىضاؿتة صسو ٌيٌّة ىّرد ٌیاز ةؼای جضلیق از فؼىّل کّکؼان اؿحفاده گؼدیغه اؿث.

 آوری قغ.پؼؿكٍاىَ زيِ 234قْب ىّردٌُؼ پؼؿكٍاىَ جّزیِ قغ کَ از  236ُای ىٍاؿب صغود ةغؿث آوردن جْغاد داده

 

 پؼؿكٍاىَ گيري: . ابسار اوداز4ٌ

 ةاقغ :  ةعف ّيغه ىی 2پؼؿكٍاىَ از قاىم 

 ؿازىاٌی، یادگیؼی قّد کَ فؼٍُگجلـیو ىی ٌُؼؿٍسی زغا اةؽار ؿَ ةَ کَ ؿّال اؿث 30انف( ؿّاالت جعننی: ایً ةعف قاىم 

گؼفحَ  (1990 ؿٍگَ،) پٍر جا( 2003 فیهیپؾ،) ده از اّو ةؼظی از اةْاد از ؿازىاٌی یادگیؼی ٌَ واكْیکٍغ. ٌيّگیؼی ىیاٌغازه را قغهی روایث

DLOQ) چارچّب ( یک2003) و ىارؿیک واجکیٍؽ .قغه اؿث
ىٌؼح  ؿازىاٌی را یادگیؼی فؼٍُگ وؼوری یک ّيم ُفث قٍاؿایی ةؼای( 14

 یادگیؼی :قغه اٌغ ظالمَ زیؼ قؼح ةَ DLOQ فؼٍُگی ُای ویژگی .َ قغه اؿثةکار گؼفح ىٌانَْ، ایً ةؼای ٌُؼی ىتٍای DLOQکَ  .کؼدٌغ

 .اؿث اؿحؼاجژیک رُتؼی و ارجتاط ؿازىان ةا ىضیي جّاٌيٍغؿازی، ؿیـحو دؿحیاةی و جـِیو یادگیؼی، جیيی، یادگیؼی جضلیق و گفحگّ، ىـحيؼ،

 قغه اؿث. ایً یافحَ ( جّؿ1997َْىارؿیک) و واجکیٍؽ جّؿي امهی ٌّقحَ ،کDLOQَ از کّجاُی ٌـعَ اؿاس ةؼ ؿازىاٌی یادگیؼی گیؼیاٌغازه

 ؿایؼ از جْغادی و ؿازىاٌی یادگیؼی ىیان پیچیغه رواةي درك" کَ ةؼای آیحو کَ ةؼای ُؼ ةْغ ؿَ آیحو داده قغه اؿث. ُفث قاىم فلي ٌـعَ

 ٌَ ؿاظحار .ةّد اؿحّار( 1985 اؿپکحّر،( )JSS) قغهی وایثر ةؼرؿی ةؼ ىتٍای اةؽار قغهی روایث گیؼیاؿث. اٌغازه ىفیغ "ؿازىاٌی ىحغیؼُای

 ارجتاًات و کار، ىاُیث ُيکاران، ،(ّيهیاجی ُای روش)ىلؼرات  و كّاٌیً ىكؼوط، پاداش زاٌتی، ىؽایای ٌُارت، ارجلاء، پؼداظث، اؿاس ةؼ ةْغی

-ىی اةؽار اٌغازه گیؼی  .قغه اؿث داده جّؿَْ ظغىاجی ُای انؿازى در اؿحفاده ةؼای ظاص ًّر کَ ةَ قغه  اٌحعاب اةؽار ةَ ایً دنیم ایً .اؿث

قيا ": ایً ةّد امهی ؿّال .دٍُغكؼار ىی جادیؼ جضث را درك قغه ظّد قغهی روایث ُای زٍتَ ٌَ از یک ُؼ چگٌَّ کارکٍان کَ ظّاُغ پی ةتؼد

 ةـیار" از نیکؼت ٌلٌَ پٍر ىلیاس در قغهی روایث را از روایث ظّد ىیؽان قغ کَ ظّاؿحَ دٍُغگان پاؿط و از"ُـحیغ؟ چلغر از }.....{ راوی

  .رای ةغٍُغ "راوی ةـیار" جا گؼفحَ "ٌاراوی

ب( ؿّاالت ّيّىی: ایً ؿئّاالت کَ جّؿي ىضلق ةَ پؼؿكٍاىَ اوافَ گؼدیغه اؿث. در ؿّاالت ّيّىی ؿْی  قغه اؿث کَ اًالّات کهی 

 ةاقغ.  ؿّال ىی 5ری گؼدد ایً ةعف قاىم آو و زيْیث قٍاظحی در راةٌَ ةا پاؿط دٍُغگان زيِ

 

 

 

 

                                                           
14.DIMENSIONS OF THE LEARNING ORGANIZATION QUESTIONNAIRE 

http://www.partnersforlearning.com/instructions.html


 661 -619، ص 6931، بهار 5ت و حسابداری، صماره پژوهش های کاربردی در مدیری
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 

 َال دادٌيحلتتجسیٍ ي . 5

ُا ةا روش ُيـاٌی دروٌی در ایً پژوُف ةؼرؿی پایایی پؼؿكٍاىَ و ؿّاالت ىؼةّط ةَ ُؼ یک از ىّنفَ. بررسی پایایی پرسشىامٍ: 1-5

کَ ىیؽان آنفای کؼوٌتاخ ةؼای جياىی ؿّاالت پؼؿكٍاىَ  ُای مّرت گؼفحَ صاکی از ایً ةّدقاظل آنفای کؼوٌتاخ مّرت گؼفث. جسؽیَ و جضهیم

 ةاقغ.ةَ دؿث آىغ کَ ىّیغ كاةم پػیؼش ةّدن ؿّاالت پؼؿكٍاىَ ىی 7/0ةیكحؼ از 

 

 : آلفاي کريوباخ1جديل 

 ووْیث آنفای کؼوٌتاخ جْغاد قاظل ُا اةْاد

 ىٌهّب 77/0 3 ىـحيؼ یادگیؼی

 ىٌهّب 79/0 3 فحگّگ و جضلیق

 ىٌهّب 88/0 3 جیيی یادگیؼی

 ىٌهّب 998/0 3 یادگیؼی جـِیو و دؿحیاةی ؿیـحو

 ىٌهّب 88/0 3 جّاٌيٍغؿازی

 ىٌهّب 87/0 3 ىضیي ةا ؿازىان ارجتاط

 ىٌهّب 98/0 3 اؿحؼاجژیک رُتؼی

 ىٌهّب 83/0 9 روایث قغهی

 ىٌهّب 88/0 30 آنفای کؼوٌتاخ کهی ىغل

 

اؿيیؼٌّف ٌحیسَ گؼفحیو کَ ُؼ ؿَ ىحغیؼ یادگیؼی  –اؿحفاده از آزىّن کّنيّگؼوف  ةا. آزمًن ورمال بًدن متغيرَاي تحقيق: 2-5

 ٌيائیو.ةاقٍغ. پؾ ةؼای آزىّدن ایً ىحغیؼُا از روقِای پاراىحؼی اؿحفاده ىیؿازىاٌی و روایث قغهی ٌؼىال ىی

 

 َا:  وتایج آزمًن کًلمًگريف اسميروًف براي متغير 2جديل 

 ٌحیسَ گیؼی جاییغ فؼویَ ىلغار ظٌا ؿٌش ىٍْی داری ىحغیؼ

 ٌؼىال اؿث H0 05/0 079/0 ىـحيؼ یادگیؼی

 ٌؼىال اؿث H0 05/0 086/0 گفحگّ و جضلیق

083/0 جیيی یادگیؼی  05/0  H0 ٌؼىال اؿث 

086/0 یادگیؼی جـِیو و دؿحیاةی ؿیـحو  05/0  H0 ٌؼىال اؿث 

063/0 جّاٌيٍغؿازی  05/0  H0 ٌؼىال اؿث 

076/0 ىضیي ةا ؿازىان ارجتاط  05/0  H0 ٌؼىال اؿث 

074/0 اؿحؼاجژیک رُتؼی  05/0  H0 ٌؼىال اؿث 

 

یادگیؼی  ُای فؼٍُگقاظل جياىی کَ دُغىی ٌكان ّاىهی جضهیم : ٌحایرگيريَاي اودازٌ. تحليل عاملی تایيدي مدل3-5

 ةؼای ةؼظّردارٌغ و كتّنی ىّرد (3/0ّاىهی)ةیكحؼ از  ةار و (96/1جی)ةیكحؼ از  ؿازىاٌی، ىحغیؼ روایث ىكحؼی و ىحغیؼ روایث قغهی از ىلادیؼ

 .قٌّغىی ىضـّب ىٍاؿتی ُای ؿّاالت قاظل ؿٍسف

 

ای ةّدن قاظل ىاجؼیؾ ُيتـحگی ةیً ىحغیؼُای ىغل ةا جّزَ ةَ رجتَ . ضرایب َمبستگی پيرسًن بيه متغيرَاي تحقيق:4-5

ارائَ قغه اؿث. ّالىث یک ؿحاره)*( در ةاالی وؼیب ُيتـحگی  3ر در زغول ُا(، ةا اؿحفاده از آزىّن پیؼؿّن ةؼرؿی قغ کَ ٌحایُا)ؿّال

ةاقغ. ّالىث دو ؿحاره )**( ٌیؽ ىی 95/0و اًيیٍان  05/0ٌكاٌگؼ آن اؿث کَ ىٍْی داری راةٌَ ةیً دو ىحغیؼ در ؿٌش ظٌای کّچکحؼ از 
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قّد رواةي ةیً ُيَ اةْاد ىّرد ةاقغ. ُيان ًّر کَ ىالصَُ ىیىی 99/0و اًيیٍان  01/0داری راةٌَ در ؿٌش ظٌای کّچکحؼ از ٌكاٌگؼ ىٍْی

 دار اؿث.ةؼرؿی ىٍْی

 

 : ماتریس َمبستگی بيه متغير َا3جديل 

 روایث

 قغهی

 رُتؼی

 اؿحؼاجژیک

 ارجتاط

 ؿازىان

 ةا

 ىضیي

 جّاٌيٍغؿازی

 ؿیـحو

 دؿحیاةی

 جـِیو و

 یادگیؼی

 یادگیؼی

 جیيی

 جضلیق

 و

فحگّگ  

 یادگیؼی

 ىـحيؼ

 یادگیؼی

 ؿازىاٌی
 ىحغیؼ

 ؿازىاٌی یادگیؼی 1        

       1 **61/0  ىـحيؼ یادگیؼی 

      1 **75/0  **73/0  گفحگّ و جضلیق 

     1 **75/0  **67/0  **63/0  جیيی یادگیؼی 

    1 **70/0  **75/0  **66/0  **63/0  
 دؿحیاةی ؿیـحو

 یادگیؼی جـِیو و

   1 **70/0  **56/0  **67/0  **62/0  **50/0  جّاٌيٍغؿازی 

  1 **69/0  **68/0  **64/0  **76/0  **71/0  **77/0  
 ةا ؿازىان ارجتاط

 ىضیي

 1 **75/0  **63/0  **77/0  **67/0  **69/0  **66/0  **67/0.  اؿحؼاجژیک رُتؼی 

1 **62/0  **57/0  **55/0  **67/0  **64/0  **61/0  **57/0  **69/0  قغهی روایث 

p<0.05      *p<0.01** 

 

 فرضيات .  آزمًن5-5

گیؼٌغ. در ةؼرؿی ةعف ؿاظحاری ىغل، رواةي ةیً ىحغیؼُای ٌِفحَ دروٌی و ةیؼوٌی )ىحغیؼُای ٌِفحَ ىـحلم و واةـحَ( ىّرد جّزَ كؼار ىی

در ایٍسا ُغف، جكعیل ایً ىّوّع اؿث کَ آیا رواةي جئّریکی کَ ةیً ىحغیؼُا در ىؼصهَ جغویً چارچّب ىفِّىی ىغٌُؼ ىضلق ةّده اؿث، ةَ 

 گیؼد:ُا جأییغ گؼدیغه یا ٌَ. در راةٌَ ةا ایً ىّوّع، ؿَ ىـئهَ ىغ ٌُؼ كؼار ىییهَ دادهوؿ

دٍُغ کَ آیا پاراىحؼُای ىضاؿتَ قغه ( ّالئو )ىذتث یا ىٍفی( پاراىحؼُای ىؼةّط ةَ ىـیؼُای ارجتاًی ةیً ىحغیؼُای ٌِفحَ ٌكان ىی1

 اٌغ.  زِث رواةي فؼوی را ىّرد جأییغ كؼار داده

ةاقٍغ. در ایٍسا پاراىحؼُای جعيیٍی ةایغ ةیٍی قغه، كّی ىیدُغ کَ جا چَ صغ رواةي پیف( ىلغار پاراىحؼُای ةؼآورد قغه ٌكان ىی2

 ةاقغ(.  96/1ةایغ ةیكحؼ از  tدار ةاقٍغ)یٍْی ىلغار كغر ىٌهق ىٍْی

ریاٌؾ ُؼ ىحغیؼ ٌِفحَ دروٌی کَ ةَ وؿیهَ ىحغیؼُای ٌِفحَ ىـحلم ( ةؼای ىْادالت ؿاظحاری، ىلغار وا( ىسػور ُيتـحگی چٍغگاٌَ )3

 (.140: 1388)کالٌحؼی،  کٍغةؽرگحؼ ةاقغ كغرت جتییً ةاالی واریاٌؾ را ةیان ىی دُغ. ُؼ چَ ىلغار قّد را ٌكان ىی)ةیؼوٌی( جتییً ىی

 یق ةَ ًّر ظالمَ آورده قغه اؿث:و وؼیب جْییً فؼویات جضل tوؼایب ىـیؼ، آىاره 4در زغول قياره 

 

 ي ضریب تعييه tي : ضرایب مسير، آمار4ٌجديل 

 ىحغیؼ پیف ةیً ردیف
وؼیب ىـیؼ 

() 
 tآىاره 

وؼیب جْییً کم 

() 
 ٌحیسَ

 جاییغ 36/0 49/5** 60/0 یادگیؼی  ؿازىاٌی و روایث قغهی 1
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 جاییغ 22/0 88/3** 64/0 ایث قغهی و رو  ىـحيؼ یادگیؼی 2

 جاییغ 26/0 23/4** 51/0 و روایث قغهی گفحگّ و جضلیق 3

 جاییغ 32/0 62/4** 56/0 و روایث قغهی جیيی یادگیؼی 4

 جاییغ 35/0 21/5** 59/0 و روایث قغهی یادگیؼی جـِیو و دؿحیاةی ؿیـحو 5

 غجایی 19/0 62/3** 43/0 و روایث قغهی جّاٌيٍغؿازی 6

 جاییغ 24/0 12/4** 49/0 و روایث قغهی ىضیي ةا ؿازىان ارجتاط 7

 جاییغ 27/0 35/4** 52/0 و روایث قغهی اؿحؼاجژیک رُتؼی 8

 
 

ُای ةغؿث آىغه ةؼای ىغل ةَ جٍِایی دنیم ةؼازٌغگی ىغل یا ةؼازٌغگی آن ٌیـحٍغ. ةَ ًّرکهی در کار ةا ةؼٌاىَ نیؽرل، ُؼ یک از قاظل

-ُا ٌكانةاقغ، ىلادیؼ جيام قاظلُا ىیةا ُو جفـیؼ کؼد. زغول پاییً ةیاٌگؼ ىِيحؼیً ایً قاظلُا را ةایغ در کٍار یکغیگؼ و ةهکَ قاظل

ةاقغ. ةٍاةؼایً ةؼ اؿاس ةؼازش انگّی ىفِّىی پژوُف، ُيعّاٌی انگّی ىفِّىی ةا دٍُغه ةؼازش ىٍاؿب و كاةم كتّل ىغل ىفِّىی جضلیق ىی

 (.1388ٌحؼی، قّد )کالُای گؼدآوری قغه ىّرد جاًییغ ىیداده

 

 : شاخص َاي برازش مدل 5جديل 

 ىلغار ةغؿث آىغه صغ ىساز ٌام قاظل

 
 01/2 3کيحؼ از 

GFI )92/0 9/0ةاالجؼ از  )ٌیکّیی ةؼازش 

RMSEA )072/0 08/0کيحؼ از  )ریكَ ىیاٌگیً ىؼةْات ظٌای ةؼآورد 

CFI  94/0 9/0ةاالجؼ از  َ(جْغیم یافح –)قاظل ةؼازش ىلایـَ ای 

AGFI )َ91/0 9/0ةاالجؼ از  )قاظل ةؼازٌغگی جْغیم یافح 

NFI )92/0 9/0ةاالجؼ از  )ةؼازٌغگی ٌؼم قغه 

NFII )94/0 9/0ةاالجؼ از  )ةؼازٌغگی ٌؼم ٌكغه 
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 گيري کلی ي پيشىُادات. وتيج6ٍ

 اؿث. ةَ ةا روایث قغهی ؿازىاٌی یادگیؼی ىـحلیو صاوؼ، کَ در قْب ةاٌک پارؿیان در قِؼ جِؼان اٌسام قغ صاکی از ارجتاط جضلیق

کارکٍان  کارآىغ و ىّدؼ ىـحيؼ جّاٌایی ًؼیق از ىـحلیو ًّر ةَ کارکٍان ظّد کؼدن راوی ةؼای ةاٌک پارؿیان جّاٌایی کَ قغ ىكعل ًّرکهی،

آٌِا داٌف و  ، ٌَ جٍِاگیؼٌغاؿث. وكحی کارکٍان ةاٌک پارؿیان جّؿي فؼٍُگ یادگیؼی ؿازىاٌی ظّد ىّرد صيایث كؼار ىی ارجتاط ةاٌک در

کٍٍغ کَ ةَ ًتِ آن، آٌِا ةا ارائَ کیفیث ةاالی ظغىات ةاّخ کٍٍغ صحی از قغم ظّد اصـاس ظكٍّدی و روایث ىیىِارجِای زغیغ کـب ىی

کارکٍان اؿث.  ءیکی دیگؼ از ّّاىم ىِو در ةِتّد ظغىات ةاٌکی ایساد فىا و فؼمث ىٍاؿب ةؼای پؼورش و ارجلاقٌّغ. روایث ىكحؼیان ةاٌک ىی

ُياٌٌّر کَ ٌحایر جضلیلات كتهی ٌكان  قّد.ُیچ اٌـاٌی دوؿث ٌغارد در یک ؿٌش ةاكی ةياٌغ. ُؼ اٌـاٌی از ؿکّن و ّغم جضؼك ظـحَ ىی

 ُایىِارت ةا کارکٍان جٍِا ةَ کَ در آن ٌَ داقحَ ةاقٍغ، اؿحعغام فؼآیٍغ ةَ جّزَ ظّةی ةایغ ظغىات مٍْث در اٌـاٌی ىٍاةِ ىغیؼان اٌغ،داده

قٌّغ جّزَ داقحَ ةاقٍغ. ةٍاةؼایً ىغیؼان ةاٌک پارؿیان ةایغ ةَ آىّزش ةِحؼ ىی و ةِحؼ کَ ةا یادگیؼی  ىكحاق ةَ افؼاد ةهکَ جسؼةَ و ىٍاؿب

-يؼ قایـحگیةاقغ کَ آٌِا را ةؼای ةِتّد ىـحىی ؿازىان ُؼ در ارزقيٍغ دارایی یک کارکٍان کارکٍان جّزَ ویژه داقحَ ةاقٍغ، چؼا کَ آىّزش

 آوردن دؿث ةَ و زغیغ ُایجکٍیک یادگیؼی جّاٌایی ةا کارىٍغان از دؿحَ آن کٍغ.قان ؿّد ةتؼد، کيک ىیجّاٌغ ؿازىانُای ظّد کَ ىی

 کَ ىضیٌی ةایغ ةاٌک پارؿیان فؼدی، یادگیؼی ىٍغی ازةِؼه ىٍُّر ةَ .قٌّغ ةاٌک آىّزقی ُایدوره در قؼکث ةَ جكّیق ةایغ زغیغ ُایىِارت

ىاه یکتار ةایـحی از کارکٍان و  6کٍغ. ةَ ًّر کهی یادگیؼی ُؼگؽ ٌتایغ ىحّكف قّد و ُؼ  ایساد کٍغ رااز آن پكحیتاٌی ىی و یادگیؼی را جؼویر

ُایی ا کالسىكحؼیان درةاره ةاٌک ٌُؼظّاُی قّد و ٌلاط وْف و كّت ُؼ فؼد ةَ او اّالم قّد. در ىّاردی کَ فؼد ٌیاز ةَ آىّزش دارد کحاةِا و ی

 کٍغ ةَ او ىْؼفی قّد.کَ ةَ ارجلاء کار فؼد کيک ىی

 اداىَ کَ ةَ رقغ ظّد فؼمث داده قّد ایً آٌِا ةَ ىحِْغ قّد، کارکٍان ىغت دراز جّؿَْ ةَ ةعف ةایغ اٌـاٌی ةاٌک ىٍاةِ ةعف ةٍاةؼایً،

 زىیٍَ ایً ّيم ایً در کَ ٌكٌّغ ىسازات اقحتاُات ةؼای و قٌّغ زغیغ ُایىِارت یادگیؼی ةَ جكّیق ةایغ کارکٍان ُو .ظّد ةیفؽایٍغ داٌف ةَ و

 راةٌَ در را ظّد قؼایي و کٍغ آوریزيِ اًالّات الزم را ةایغ ةاٌک پارؿیان ةؼای اٌسام ایً کار .قّدىی دیغه یادگیؼی فؼایٍغ از ةعكی ٍّّان ةَ

 کَ ةاٌک پارؿیان کؼد ظّاُغ کيک ؿٌش ُؼ جغییؼات در ىّرد در الّاتكؼار دُغ. اً کٍغ ىّرد ةؼرؿیفْانیث ىی آن در کَ ىضیٌی و مٍْث ةا

  .واکٍكی ةّدن فْال ةاقغ زای ةَ

 و کٍغ ةؼكؼار ارجتاط ىیان اكغاىات ةا کارکٍان را اجعاذ کٍغ، در ؿیـحو کم ةِتّد ةؼای الزم اكغاىات ةایغ ةیكحؼ قْب ةاٌک پارؿیان ىغیؼیث

 ُایجّاٌایی و ُاىِارت روایث، افؽایف ىٍُّر ةَ اٌگیؽه و جكعیل پاداش، آىّزش، ىاٌٍغ اةْادی حیسَ،ٌ در .ةاقغ کارکٍان ىكارکث دٌتال ةَ

درةاره ّالكَ کارکٍان ةاٌک ةَ ؿازىان ىحتّع ُيچٍیً . ةاقغ ةاٌک پارؿیان ُایاؿحؼاجژی و ُاةؼٌاىَ فْهی، اٌغازچكو ىلغم ظي در ةایغ کارکٍان

ميیيیث در اٌسام وَیفَ و ّالكَ واكْی و كهتی او ةَ  اةؼازایساد ّالكَ و اقحیاق در کارىٍغ ةَ کَ  زیؼ جّزَ کٍٍغ ظّد ىـئّالن ةاٌک ةایغ ةَ ٌکحَ

ةاقغ: یکی جأىیً ٌیازُای ىادی کارىٍغ از راُِای ىعحهف و جّزَ  . در ایً ىـأنَ دو ّاىم دظیم ىیظّاُغ اٌساىیغ پیكؼفث ؿازىان ىحتّع ظّد

ؿؼىایَ امهی ةاٌک چؼا کَ  ؛کكی در اٌحناةات و دادن ىلام و اىحیاز ةَ کارکٍان ةاٌک، دیگؼی اصحؼاز از جتْیه و صقةَ ىـائم رفاُی کارکٍان

 کارکٍان ميیيی و مغیق و ّيهکؼد ىٌهّب آٌان اؿث. 

 

 َاي تحقيق. محديدیت7
 ُای ةاٌک نػا ةِحؼ ةّد کَ فْانیثةاقغ ُای ایً ةاٌک در جياىی ایؼان ىیاز آٌسایی کَ ّيهکؼد ةاٌک پارؿیان صامم فْانیث

پارؿیان در ؿؼجاؿؼ کكّر ارزیاةی قّد، کَ ةَ دنیم ىضغودیث زىاٌی و اىکاٌات الزم اىکان ةؼرؿی در ؿؼجاؿؼ کكّر وزّد ٌغاقث و فلي 

 ةؼرؿی در قْب ةاٌک پارؿیان قِؼ جِؼان اکحفا قغ.

 دیگؼ ُای دونحی و ّان ٌحایر آن را ةَ ًّر ىٌهق ةَ ةاٌکجایً جضلیق در یک ةاٌک ظنّمی اٌسام گؼفحَ اؿث، ةٍاةؼایً ٌيی

 جْيیو داد. ُای جّنیغی ( ؿازىاٌِا )در کارظاٌسات و ؿازىان

 ىّرد ىكحؼی روایث زایگؽیً گیؼیاٌغازه یک ٍّّان ةَ کارکٍان از ُاداده قغ، اقاره قٍاؿیروش ةعف در کَ ُياٌٌّر 

 ةَ یکـان ةّدن دارد، ةَ جيایم ىكحؼی روایث ىّرد در ىكحؼیان و کارکٍان کَ ةؼداقث اؿث ایً ةؼ ایً فؼض اؿحّار .گؼفث كؼار اؿحفاده

 ىّرد در ىكاةِی دیغگاه ىكحؼیان و کارکٍان از گؼوه دو کَ دٍُغىی ٌكان جسؼةی كتهی ُو ُاییافحَ ظغىات جکؼاری، ُؼ چٍغ ةؼای ویژه

 .ىكحؼی دارٌغ روایث از کارکٍان ادراك
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