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 چکيدٌ
داٌف  ثیؼیىغفؼٍُگ ؿازىاٌی ةا و  یيیج یؼیادگی انیراةعَ ىُغف پژوُف صاضؼ ةؼرؿی 

کارکٍان داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ ةّییً زُؼا ةّد. روش ىّرد اؿحفاده در ایً پژوُف در 

پژوُف  ُيتـحگی ةّد. در ایً -ُا جّمیفیةؼصـب ُغف کارةؼدی و از ٌؼؼ گؼدآوری داده

ٌفؼ از کهیَ کارکٍان داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ ةّییً زُؼا ةّد کَ از  160زاىؿَ آىاری قاىم 

ىؼد  65ٌفؼ) 113ای گیؼی جنادفی ظتلَ ایً ىیان ةا اؿحفاده از فؼىّل کّکؼان و روش ٌيٌَّ

ؾٍّان صسو ٌيٌَّ در ٌؼؼ گؼفحَ قغ. ةَ ىٍؼّر گؼدآوری اظالؾات از ؿَ  زن( ةَ 48و 

(؛ ىغیؼیث داٌف فٌّگ و 2008ٌاىَ اؿحاٌغارد یادگیؼی جیيی ةؼؿّ و ُيکاران) ؿفپؼ

( اؿحفاده قغ. ةَ ىٍؼّر ؿٍسف پایایی 2000( و فؼٍُگ ؿازىاٌی دٌیـّن)2009چّی)

ُا از ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ اؿحفاده قغ کَ ىلغار ایً ضؼیب ةؼای ُؼ یک از  پؼؿكٍاىَ

چٍیً ةَ ىٍؼّر ؿٍسف روایی  ةَ دؿث آىغ؛ ُو 94/0و  81/0،  84/0ُا ةَ جؼجیب پؼؿكٍاىَ

ُا ةَ جأییغ ىحعننیً ىؼةّظَ از روایی ىضحّا اؿحفاده قغ کَ ةؼای ایً ىٍؼّر پؼؿكٍاىَ

 spssُا از ظؼیق ٌؼم افؽار دؿث آىغه از ازؼای پؼؿكٍاىَرؿیغ. جسؽیَ و جضهیم اظالؾات ةَ

ؼؿیّن چٍغ ىحغیؼه( اٌسام در دو ةعف جّمیفی و اؿحٍتاظی)ُيتـحگی پیؼؿّن و رگ

ُای پژوُف ٌكان داد کَ ةیً یادگیؼی جیيی و فؼٍُگ ؿازىاٌی ةا ىغیؼیث پػیؼفث. یافحَ

ُا ٌكان داد کَ ىحغیؼُای یادگیؼی جیيی و فؼٍُگ چٍیً یافحَ داٌف راةعَ وزّد دارد. ُو

 ةیٍی ىحغیؼ ىغیؼیث داٌف را دارد. ؿازىاٌی كاةهیث پیف
جیيی، فؼٍُگ ؿازىاٌی، ىغیؼیث داٌف، کـب داٌف،  یادگیؼی :يديکل ياژگان

 ةِتّد ىـحيؼ
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 مقدمٍ
قّد. پژوُكگؼان ةـیاری اُيیث داٌف را در ٌائم قغن ةَ ىغیؼیث داٌف، یکی از ىّضّؾات ىِو در ىغیؼیث ٌّیً اىؼوزه ىضـّب ىی

ةادوام از ىؽیث ركاةحی اؿث. ةؼظی از پژوُكگؼان ؾلیغه (، داٌف ىٍتؿی 1991) 1اٌغ. ةا جّزَ ةَ گفحة ٌٌّاکّىؽیث ركاةحی و صفغ آن درك کؼده

، 2جؼیً ىٍتؽ جـعیؼقغه جّؿط ؿازىان و ةؼای اداىة صیات ؿازىان ضؼوری اؿث )ُّآٌگ و ُكّجؼیً و پؼاُيیثدارٌغ کَ داٌف ةاارزش

 (.8،ص2007

 ىی اؿث کَ كغرجيٍغی اةؽار اؿث. داٌف ؾاتو اظال داٌف ةؼ جأکیغ ،21 كؼن در ُای ُّقيٍغؿازىان ىكعنَ جؼیًاز ظؼف دیگؼ اؿاؿی

 قحاةان پیكؼفث ؾنؼ در (. اىؼوزه9 ، ص1387 وُيکاران، )ىضيغی فاجش ؿازد ىيکً را یِا ٌّآور و وزّد آورده ةَ زِان در را جغییؼات جّاٌغ

راُتؼدُای  و امّل ، فٍّن اظالؾات، از داٌف، کارکٍان و ىغیؼان ةؼظّرداری اؿث، صال جغییؼ در کهیةَ داٌكگاه ؿیيای کَ و فٍاوری داٌف

 آورانؽام و اىؼی ضؼوری آىّزقی ُایىضیط در اظالؾات از و ةسا ةٍِگام اؿحفاده و کارگیؼیةَ ةهکَ ؿاىاٌغُی، ٌیـث، کافی جٍِایی ةَ آىّزقی

 و افؽاری ٌؼم زٍتف رقغ ادیىت جّان از ىی را آىّزش و داٌف ىغیؼیث جؼ، ؾتارت ؾهيی ةَ  و (20-18 ،مل1386 و ٌسفی، )رصیيی .اؿث

 کٍغ، ؿؼىایَىی آغاز داٌكگاه از را داٌف ٌكؼ اٌحلال و ةازیاةی، ؿازىاٌغُی، کَ ىغیؼیحی قيار آورد، ةَ اظالؾات كؼن در داٌكگاه در جّنیغ داٌف

 زاىؿَ در ٌِغ،ىی را ةٍیان ازىاٌیؿ یادگیؼی کَ داٌف صیات ةَ چؼظَ و گیؼدىی کار ةَ راُتؼدی ُایایساد اٌگیؽه ةا را زّیان داٌف ؾلالٌی

 (.2016، 3ةعكغ )داوٌپّرتىی ؿؼؾث

ةیؼوٌی کؼدن داٌف( و ) ُا در زىیٍَ یادگیؼی )دروٌی کؼدن داٌف(، کغگػاری داٌفىغیؼیث داٌف، فؼایٍغی اؿث کَ ةّاؿعَ آن ؿازىان

-انگّی ؾيّىی داٌف را ارائَ داده(، 2000) 5و کٍؼاد ٌیّىًراؿحا (. در ایً 2000، 4ىانِّجؼا) غکٍٍُایی را کـب ىیجّزیؽ و اٌحلال داٌف، ىِارت

رفحارُای ىؼةّط ةَ ورود داٌف زغیغ ةَ ؿیـحو  :6ظهق داٌفز:ُا ؾتارجٍغ ا قّد؛ ایً زىیٍَ ىی . در ایً انگّ داٌف در چِار زىیٍَ ؿازىاٌغُیٌغا

جّؿؿَ، کَ پیٌّغی ٌؽدیک ةا رفحاری کَ ٌّآوری ظّاٌغه   ب، فؼاظّاٌی،اٌـاٌی یا ازحياؾی اؿث کَ داىٍة وؿیؿی را در ةؼ دارد، ٌؼیؼ: کكف، کـ

قّد. فؿانیث صفغ، قاىم  ُایی اؿث کَ ىٍسؼ ةَ ةلا و ٌگِغاری داٌف ةؿغ از ورود آن ةَ ؿیـحو ىی: جياىی فؿانیث7صفغ داٌف؛ قّد، دارد ىی

ىاٌٍغ:  : قاىم رفحارُای ةـیار ىحٍّؾی اؿث8اٌحلال داٌفو ...؛  ز کؼدن آنُای ىؼةّط ةَ اؾحتار داٌف، ةَ روفؿانیث رفحارُای ىحٍّؾی اؿث، ىاٌٍغ:

 .ُاؿث ُا، ؾيهکؼدُا و رؿیغن ةَ ُغف گیؼی : اؿحفاده از داٌف ىّزّد ةؼای جنيیو9کارةؼد داٌفف؛ ارجتاط، جؼزيَ، جفـیؼ، پاالیف و ارائَ داٌ

ؿیـحو  یک آىّزقی ُایؿازىان داده، در كؼار جأدیؼ جضث را ةازرگاٌی ُایکَ ؿازىان اٌغازه ُيان ةَ ؿازىاٌی فؼٍُگ ،ٌگؼش ىغیؼیث در

 (.2015، 10دارٌغ)جاٌگ، جاك و وٌگ را ظّد فؼٍُگ ظاص دٍُغ،ىی جكکیم را ُاؿازىان کَ اؿاس آىّزقی ُایىکان ُـحٍغ. ٌیؽ ازحياؾی

 ةَ مضٍَ ایً را در و آىّزش ؾانی آىّزقی ىغیؼیث ىضللان اظیؼ ُایدر ؿال کَ اؿث صغی ةَ آىّزقی ُایؿازىاٌی ىکان فؼٍُگ اُيیث

 اٌـاٌی کَ رواةط آىّزقی ُایؿازىان (. در2016، 11اؿث)جٍگ و ژٌگ آىّزقی اٌـان ُایؿازىان ةازده و ؿحاده داده اؿث. ؿّق جضلیلاجی اٌسام

 داٌكگاه از را داٌكگاه ؿازىاٌی ىٍاؿب فؼٍُگ یک ةا جّاٌغىی ىغیؼ داٌكگاه کٍغ. ىی کـب ةیكحؼی اُيیث فؼٍُگ ؿازىاٌی ىفِّم دارد؛ اُيیث

  (.20،ص 1387 و ُيکاران، )ىؼفؼی کٍغ صفغ را ظّد امانث جّاٌغ داٌكگاه ىی ظاص ؿازىاٌی فؼٍُگ جؼجیب ةغیً .کٍغ ىحيایؽ دیگؼ

ٌلف ىِيی در یک  ةاقغ کَُای اؿاؿی، ةاورُا و امّل اظالكی ىیکٍغ کَ فؼٍُگ ؿازىاٌی ُيان ارزش(، اقاره ىی2000) 12دٌیـّن

پػیؼی،  کار، ؿازگاری، اٌعتاق در قغن ةؼقيؼد: درگیؼ گٌَّایً را ُای فؼٍُگیویژگی ظّد ىغل در کٍغ. وی ؿیـحو ىغیؼیث ؿازىاٌی ایفا ىی

 رؿانث. جؿاریفی ىعحنؼ از اةؿاد فؼٍُگ ؿازىاٌی ؾتاجٍغ از:

                                                           
1 - Nonako 
2 - Huang & Hsueh 
3 - Davenport 
4 - Malhotra 
5 - Newman & Conrad 
6 - Knowledge Creation 
7 . Knowledge Storage 
8 - Knowledge Transfer 
9 - Knowledge Application 
10 - Tong, C., Tak, W. I. W., & Wong 
11 - Tang, M., & Zhang 
12 - Denison 
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 یک قؼکث در ازؼایی ىغیؼ یک کَ کَ ُيان ظّر اؿث کار ةا کاىم یذٍُ قغن درگیؼ ىؿٍای ةَ در کار زیاد درگیؼ قغن در کار: درگیؼی

گیؼد؛  ىی کار ةَ راه ایً در دارد جّان در کَ ُؼ آن چَ و کٍغ ىی کار ظّد قغم در دل و زان ةا فؼد آن داقحَ، ةؼاؿاس اػِار ای کؼه

دارٌغ؛  ٌفّذ کارکٍان ةؼ رفحار کافی ظّرةَ  و ىحيایؽٌغ و كّی فؼٍُگ دارای ،ُاییویژگی چٍیً ةا ُایی ؿازىان ؿازگاری)دتات و یکپارچگی(: .

 ىؽیث جّان را ىی ةیؼوٌی پػیؼی و اٌعتاق دروٌی یکپارچگی نػا یاةٍغ. ىی جغییؼ ؿعحی ةَ ُـحٍغ یکپارچَ ظّةی ةَ کَ ُایی پػیؼی: ؿازىان اٌعتاق

 اُغاف و اُغاف ؿازىاٌی کَ ظّری ةَ دارٌغ، ظّد زِث و افاُغ از روقٍی درك ىّفق ُای آورد؛ رؿانث: ؿازىان صـاب ةَ ؿازىان ةؼجؼی و

 (. 2000کٍٍغ)دٌیـّن،  ىی جؼؿیو را ؿازىان اٌغاز چكو و کؼده جؿؼیف را اؿحؼاجژیک

 ایً و اؿث ظّد کارکٍان و ىغیؼان ویژهاٌـاٌی ةَ ىٍاةؽ فکؼی جّان اؿحؿغادُا، از جسارب، ةؼداریةِؼه یآىّزق ُایىغیؼیث ؿازىان رؿانث

 و ظّر ُياٍُگةَ یا کؼده پیغا جٍاؿب آن در ُاىِارت ُا وجّاٌایی داٌف، اٌحؼارات و ٌیازُا ُا،کَ ظّاؿحَ غٍی ؿازىاٌی فؼٍُگ كانب در ىؼ ىِوا

اؿث.  داٌف ىّفق ةؼای ىغیؼیث انؽاىی یک ؿازىاٌی فؼٍُگ در واكؽ (.24، ص1382پّر،)کؼىی اؿث دؿث یافحٍی آؿاٌی ةَ ةاقغ، قغه ُيـّ

 صاىی فؼٍُگ یک کم در .ٌاػؼ اؿث ؿازىان در افؼاد کؼدار و رفحار ةؼ و ازحياؾی ةّده آداب و ٍُسارُا ُا، ارزش ىؿؼف اؾحلادات، ٍُگفؼ

 در ىغیؼیث داٌف ُای جالش در چانف جؼیً ةؽرگ . کٍغ جكّیق را آن کارةؼد و ظهق و جـِیو، داده ارزش داٌف ةَ کَ اؿث آن ىغیؼیث داٌف

 (. 67،ص13،2005اؿث)وٌگ واكؽ ٍُگیفؼ چٍیً جّؿؿَ

 ىی یک ؿازىان اؾضای اکذؼیث ازحياؾی رفحار ةؼ را جؼیً جأدیؼ ةهٍغىغت و جؼیً پؼداىٍَ جؼیً، ؿازىان، ؾيیق فؼٍُگی ىضیط کَ آٌسا از

 اؿث ىٍاؿب ةـحؼُای وزّد، ىـحهؽم ةهکَ .افحغ ٌيی اجفاق ظّد ظّد ةَ داٌف رقغ اؿث، ازحياؾی پغیغه ٌیؽ یک داٌف دیگؼ ظؼف از گػارد،

 واكؽ در (.14،2016ىِيی اؿث)قیؼةاگی ؾاىم ىحٍاؿب و پكحیتان فؼٍُگ وزّد یک داٌف ةِیٍَ زؼیان جضيیً در (.85،ص1385 )راةیٍؽ،

 ةا ىتحکؼاٌَ و ٌّیً ، اٌعتاكی دُغ ىی جغییؼ را ظّیف داٌف کَ ٌحّاٌغ ُيچٍان ؿازىان اگؼ .اؿث داٌف ةٍای ىغیؼیث زیؼ ؿازىاٌی فؼٍُگ

 (. 2، ص15،2004دیغ)ةانحازارد و کّك ظّاُغ زغی آؿیتی ؿازىاٌی ، فؼٍُگ کٍغ پیغا ىضیط

 اؿث ٌِفحَ ؿازىاٌی فؼٍُگ در داٌف ىضّر ُای ؿازىان ظهق در ىاٌؽ جؼیً کَ ةؽرگ رؿیغ ٌحیسَ ایً ةَ جضلیلی ٌیؽ در (1997)16چؾ

 پؾ .اؿث زیاد داٌف دادن از دؿث اصحيال مّرت ایً غیؼ در و کٍٍغ را فؼاُو داٌف پؼورش و رقغ زِث الزم فؼایٍغُای  ةایغ ُا ؿازىان.

 و كؼار دٍُغ قٍاؿایی ىّرد را افؼاد ٌِفحَ ُای ٌحّاٌٍغ داٌف اگؼ کَ کٍٍغ جّزَ ىِو ایً ٌکحَ ةَ ةایغ آىّزقی ُای ؿازىان ظنّص ُا ةَ ؿازىان

 .داد ظّاٍُغ دؿث از را ُا داٌف ایً ادؼ فؼاىّقی در ، کٍٍغ جتغیم آقکار داٌف ةَ

ُياٌٍغ داٌكگاه  ؿازىاٌی ةٍاةؼایً آورد. فؼاُو را ىؤدؼجؼ داٌف ةؼد کار ُای زىیٍَ ىٍاؿب، فؼٍُگ ؿازىاٌی ةـحؼ و ىٍاؿب اداره ةا ةایغ نػا

 دٌیای ركاةث پؼ در ىضیط ةحّاٌغ جا ةاقغ داقحَ ؿازىان در داٌف ىّزّد از اؿحفاده زِث در ؿؿی ةایغ، ةاقغ جؼةیث ىی و جؿهیو دارؾِغه کَ

 (.1390ٌيایغ)اىیً ةیغظحی و ُيکاران، را صفغ ؿازىان ُای ؿؼىایَ جؼیً ىِو ُيان داٌایی یا ماصتان اىؼوز

جیيی اؿث)یائّ،  یادگیؼی یادگیؼی، اٌّاع از در راؿحای ىغیؼیث داٌف و فؼٍُگ یادگیؼی ةَ ىّضّع یادگیؼی جیيی ةؼظّرد ىی کٍیو. یکی

 كادر ةاقٍغ ُا جیو کَ اؿث ىؿٍا ایً ةَ جیيی یادگیؼی یاةٍغ. ةیكحؼی ىی اُيیث ُا جیو اىؼوز پیچیغه ُای ىانؿاز در (.2015، 17جاؿی و فٍگ

اُيیث  ةَ کیٍگ و ؿٍگَ زيهَ از زیادی (. ىحفکؼی18،2016ًو ةیاىّزٌغ)ةّ، ةارچ، چایّ و ُی کٍٍغ ظهق کؼده، فکؼ واصغ ُّیث یک ؾٍّان ةَ

 (.2001؛ کیٍگ،1999داقحٍغ)ؿٍگَ و ُيکاران، ؿازىاٌی جأکیغ ؿعّح در یادگیؼی کـب ةؼای جیيی یادگیؼی

ی  (، یادگیؼی جیيی را یک جغییؼ ٌـتحا دایيی در ؿعش زاىؽ داٌف جیو و ىِارت جّنیغ قغه جّؿط جسؼة2003َ)19انیؾ و ُيکاران

قٌّغ: ةِتّد یادگیؼٌغه ةَ چِار ةؿغ جلـیو ىیُای ُای اٌسام قغه جّؿط جیوکٍٍغ کَ ىسيّؾَ رفحارُا و فؿانیث ىكحؼك اؾضای جیو جؿؼیف ىی

دُغ. در اداىَ ةَ جؿؼیف ىعحنؼی از ایً اةؿاد  ىـحيؼ؛ ةِتّد ارجتاظات؛ یادگیؼی ىكحؼك ؛ رُتؼی اؿحؼاجژیک کَ جّؿؿَ جیو را ارجلا ىی

 پؼدازیو: ىی

ظات: ةَ ارجلای ؿعش دیانّگ و ارجتاظات ةاز ةَ کٍغ؛  ةِتّد ارجتا ةِتّد ىـحيؼ: ةَ گـحؼه یادگیؼی جیيی از جسؼةیات گػقحَ اقاره ىی

ؾٍّان ىٍاةؽ داٌف ةلیَ جیو در  کٍغ کَ اؾضای جیو ةَ ىیؽان رواةط ةاز و مادكاٌَ در ظالل جیو اقاره دارد؛ یادگیؼی ىكحؼك: ةَ ىیؽاٌی اقاره ىی

                                                           
13 - Wong 
14 - Shirbagi 
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ةاقغ. ؾالوه ةؼ ارجلای جيام رفحارُای گیؼی جیو ىیقٌّغ؛ رُتؼی اؿحؼاجژیک: رُتؼ جیو دارای ىـئّنیث ظعیؼی در ارجلای یاد ٌؼؼ گؼفحَ ىی

مّرت ُایی کَ در صال یادگیؼی ُـحٍغ ةایغ رُتؼاٌی داقحَ ةاقٍغ کَ ةَ انػکؼ)ةِتّد ىـحيؼ، ةِتّد ارجتاظات و یادگیؼی ىكحؼك(، جیو فّق

ـث کَ ةَ ؿادگی ةَ ىؼور زىان اجفاق ةیفحغ، ةهکَ اؿحؼاجژیک و فؿال درةاره جّؿؿَ اؾضای ظّد فکؼ کٍٍغ. ةؼای ایً رُتؼان، یادگیؼی چیؽی ٌی

 (.2008، 20مّرت فؿال زـحسّ قّد)ةؼؿّ و ُيکاران ای اؿث کَ ةایغ ةَىـانَ

 آن صامهَ ٌحایر قّد کَىی ُيـّ ایگٌَّةَ و یافحَ جّؿؿَ اؾضاء آن ػؼفیث ظی کَ داٌغىی فؼآیٍغی را جیيی یادگیؼی ٌیؽ پیحؼؿٍگَ

داٌف  و ةؼؿٍغ زغیغی رویکؼدُای ةَ ةیاىّزٌغ ظّد ةیكحؼ جسارب از کَ گیؼٌغىی یاد ُاجیو اٌغ.ةّده آن واكؿاً ظانب گانُي کَ ةّد ظّاُغ چیؽی

)ؿٍگَ و  اؿث ٌاپػیؼازحٍاب جیيی و یادگیؼی گیؼدٌيی یاد ؿازىان ٌگیؼد یاد جیو اگؼ واكؽ دٍُغ. در اٌحكار ؿؼؾث ةَ ؿازىان ؿؼاؿؼ در را ظّد

 وریةِؼه ارجلای ُغف ةا یادگیؼی و ىغیؼیث داٌف جهفیق ؿازىاٌی یادگیؼی و داٌف ىغیؼیث ةؼرؿی ةیً در (،2003) . ُّوارد(1999ُيکاران،

 اؿث. ؿّد و جّنیغ ىلادیؼ در گیؼی ةا اٌغازه ؿازىاٌی

 و ىـحٍغ ةَ ظّةی ٌفدا گػاری اقحؼاك ةَ ٌلف و ؿازىان ػؼفیث یادگیؼی اؿحؼاجژیک اُيیث دارد: ىی ةیان چٍیً (2009)ىاؿیٍلام

 (.2009اؿث )ىـیٍلام، ٌيّده قغه ىكعل را ؿازىان ػؼفیث یادگیؼی و داٌف ىغیؼیث ةیً ارجتاط

 ٌّآوری کَ ىستّر ُـحٍغ ُا ؿازىان اىؼوزه کَ: دریافث یادگیؼٌغه( در ؿازىان داٌف )ىغیؼیث ؾٍّان ةا ظّد پژوُف در (1999) 21ُاٌگ

 کارکٍان، ةیً در داٌف جـِیو ظؼیق از و یادگیؼی قغه کـب ىـحيؼ یادگیؼی ظؼیق از ٌّآوری مّلکَ ا ةاقٍغ داقحَ ىغیؼیث در پایغاری

 (.2016، 22ؿّرادی، ىاؿاده و جؼُیٍی-)اوةیغات، ال آیغ ىی وزّد ىكحؼیان ةَ

ّد و ةا جّزَ ةَ جّان گفث کَ ٌیاز ةَ ازؼای ىغیؼیث داٌف در داٌكگاه آزاد ةیف از پیف اصـاس ىی قةٍاةؼ آٌچَ کَ گفحَ قغ، ىی

جاکیغات دونث ةَ اكحنادُای داٌف ىضّر در افق جّؿؿَ کكّر و ُيچٍیً ىؽایای ىغیؼیث داٌف و قٍاظث ةِحؼ ؾّاىم ىّفلیث آن ةَ ویژه 

آىّزش کٍغ. ةَ ظّر کهی فؼٍُگ و یادگیؼی جیيی و راةعَ ان ةا ىغیؼیث داٌف، زىیٍَ ىٍاؿتی ةؼای ازؼای ىّفلیث آىیؽ ىغیؼیث داٌف فؼاُو ىی

ریؽی و ُا در ایؼان از ؿّی ؿازىان ىؼکؽی ةؼٌاىَؾانی ةَ ؾٍّان یکی از ارکان اؿاؿی کكّر از اُيیث ةاالیی ةؼظّردار اؿث و از آٌسا کَ داٌكگاه

و ىغیؼیث  ُای ىعحهف ةَ ظنّص فؼٍُگ ؿازىاٌی، یادگیؼی جیيیقٌّغ، از ایً رو ةؼای ایساد ُؼ ٌّع جغییؼ و جضّل زغیغی در زىیٍَاداره ىی

یث داٌف ةحّان ٌؼام آىّزش ؾانی را ةَ ٌؼام آىّزقی پّیاجؼی کَ كادر اؿث ظّد را ةا جغییؼات ىضیعی و دٌیای پیچیغه کٌٍّی ؿازگار کٍغ، ُغا

ةا  یٌفؼٍُگ ؿازىاکؼد. ةاجّزَ ةَ آٌچَ کَ گفحَ قغ پژوُف صاضؼ ةَ دٌتال پاؿط ةَ ایً ؿّال اؿث کَ چَ راةعَ ای ىیان یادگیؼی جیيی و 

 داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ ةّییً زُؼا وزّد دارد؟ کارکٍانداٌف در  ثیؼیىغ

 ُای پژوُكی ذیم جغویً گؼدیغ: ُای مّرت گؼفحَ گػقحَ، فؼضیَ ةا جّزَ ةَ ایً ؿّال و ةا اؿحفاده از پژوُف

 راةعَ وزّد دارد. ةیً یادگیؼی جیيی در ةؿغ ةِتّد ىـحيؼ ةا ىغیؼیث داٌف

 راةعَ وزّد دارد. يی در ةؿغ ةِتّد ارجتاظات ةا ىغیؼیث داٌفةیً یادگیؼی جی

 راةعَ وزّد دارد. ةیً یادگیؼی ىكحؼك یادگیؼی جیيی در ةؿغ ةا ىغیؼیث داٌف

 راةعَ وزّد دارد. ةیً رُتؼی اؿحؼاجژیک یادگیؼی جیيی در ةؿغ ةا ىغیؼیث داٌف

 اةعَ وزّد دارد.ر ةیً فؼٍُگ ؿازىاٌی در ةؿغ درگیؼقغن در کار ةا ىغیؼیث داٌف

 راةعَ وزّد دارد. ةیً فؼٍُگ ؿازىاٌی در ةؿغ پایغاری ةا ىغیؼیث داٌف

 راةعَ وزّد دارد. ةیً فؼٍُگ ؿازىاٌی در ةؿغ اٌعتاق پػیؼی ةا ىغیؼیث داٌف

 راةعَ وزّد دارد. ةیً فؼٍُگ ؿازىاٌی در ةؿغ رؿانث ةا ىغیؼیث داٌف

 غه اؿث:ارائَ ق 1در ٌِایث ىغل ىفِّىی پژوُف در قکم 
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 (2002؛ فًوگ ي چًي،2000؛ دويسًن،2002: مدل مفًُمی پژيَص )بزگزفتٍ اس بزسً ي َمکاران،1ضکل

 

 ضىاسی ريش -1
ُا جّمیفی و از ٌّع ُيتـحگی ةّد. در پژوُف صاضؼ، روش ىّرد اؿحفاده در ایً پژوُف ةؼصـب ُغف کارةؼدی و از ٌؼؼ گؼدآوری داده

گیؼی زن( ةّد کَ ةا اؿحفاده از روش ٌيٌَّ 68ىؼد و  92) 160ُا آىاری قاىم کهیَ کارکٍان داٌكگاه آزاد ةّییً زُؼا ةّد کَ جؿغاد آن زاىؿَ

ُا پؼؿكٍاىَ ای )ظتلات قاىم زٍـیث کارکٍان ةّد کَ از ُؼ ظتلَ ةَ مّرت جنادفی جؿغادی از کارکٍان اٌحعاب قغ و ةیً آنجنادفی ظتلَ

 زن( اٌحعاب قغ. 48ىؼد و  65ٌفؼ ةَ ؾٍّان صسو ٌيٌَّ ) 113( و فؼىّل کّکؼان، جّزیؽ قغ

( و 2009(؛ ىغیؼیث داٌف فٌّگ و چّی)2008ٌاىَ اؿحاٌغارد یادگیؼی جیيی ةؼؿّ و ُيکاران) ُا از ؿَ پؼؿفةَ ىٍؼّر گؼدآوری داده

جياىی ؿّاالت ٌيایف گػاقحَ قغه اؿث. الزم ةَ ذکؼ اؿث کَ ( جّضیضات آن ةَ 1( اؿحفاده قغ کَ در زغول)2000فؼٍُگ ؿازىاٌی دٌیـّن)

ةَ ىٍؼّر ؿٍسف روایی از روایی مّری و ىضحّا . قغ)کاىال ىّافق( ظؼاصی  5)کاىال ىعانف( جا  1جایی نیکؼت جتؿیث ٌيّده کَ از  5از ظیف 

چٍیً ةَ ىٍؼّر ؿٍسف پایایی پؼؿكٍاىَ از ضؼیب  ُو اؿحفاده قغ کَ ةؼای ایً ىٍؼّر پؼؿكٍاىَ ةَ جائیغ ظتؼگان داٌكگاُی و آىّزقی رؿیغ،

 ةَ دؿث آىغ.  90/0و  79/0،  82/0ُا ةَ جؼجیب  آنفای کؼوٌتاخ اؿحفاده قغ کَ ىلغار ایً ضؼیب ةؼای ُؼ یک از پؼؿكٍاىَ

ؿكٍاىَ ىغیؼیث داٌف، ( پایایی پؼ1394ُای پیكیً جاییغ قغه اؿث. ةؼای ىذال فؼقاد )ُا جّؿط پژوُفروایی و پایایی ایً پؼؿكٍاىَ

ُا در ىٍؼّر ةؼرؿی روایی از روایی ؿازه اؿحفاده کؼده ةّد کَ یافحَچٍیً وی ةَگؽارش کؼد؛ ُو 0.7فؼٍُگ ؿازىاٌی و یادگیؼی جیيی را ةاالی 

 ایً پژوُف ةیاٌگؼ روا ةّدن اةؽار اٌغازه گیؼی ةّد.

 

 تغيزَاي پژيَص: اطالعات مزبًط بٍ متغيزَا ي مقدار آلفاي کزيوباخ م1جديل

 آنفای کؼوٌتاخ قياره ؿّاالت ٌّیـٍغه ُای ىحغیؼ ىّنفَ ُای امهیؿازه

 یادگیؼی جیيی

 ةِتّد ىـحيؼ

ةؼؿّ و 

 (2008ُيکاران)

1-7 

82/0 
 12-8 ةِتّد ارجتاظات

 16-13 یادگیؼی ىكحؼك

 20-17 رُتؼی اؿحؼاجژیک

 فؼٍُگ ؿازىاٌی

 درگیؼ قغن در کار

 (2000دٌیـّن)

1-17 

 31-18 پایغاری 79/0

 45-32 پػیؼی اٌعتاق

 مدیزیت داوص:

 کـب داٌف

 ذظیؼه و ٌگِغاری داٌف

 جّزیؽ و اٌحلال داٌف

 ةکارگیؼی داٌف

 

 یادگيزي تيمی:

 ةِتّد ىـحيؼ

 ةِتّد ارجتاظات

 یادگیؼی ىكحؼك

 رُتؼی اؿحؼاجژیک

 

 

 فزَىگ ساسماوی:

 درگیؼ قغن در کار

 پایغاری

 اٌعتاق پػیؼی

 رؿانث
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 60-46 رؿانث

 ىغیؼیث داٌف

 کـب داٌف

فٌّگ و 

 (2009)23چّی

1-8 

90/0 
 17-9 ذظیؼه و ٌگِغاری داٌف

 22-18 جّزیؽ و اٌحلال داٌف

 25-23 ةکارگیؼی داٌف

 

 آىار در دو ةعف SPSSٌؼم افؽار  21ُا ةغؿث آىغ، ةا اؿحفاده از ٌـعَ ٍاىَُایی کَ از ازؼای پؼؿكُا، دادهدر ةعف جسؽیَ و جضهیم داده

جّمیفی و اؿحٍتاظی ةَ قؼح زیؼ ىّرد جسؽیَ و جضهیم كؼار گؼفث. در ةعف اؿحٍتاظی جضهیم داده ُا ةا اؿحفاده از آزىّن ُيتـحگی پیؼؿّن 

ةیٍی ىغیؼیث داٌف را ةؼ اؿاس اةؿاد فؼٍُگ ؿازىاٌی و ىغیؼیث داٌف  ةؼای ةؼرؿی راةعَ ةیً دو ىحغیؼ و رگؼؿیّن چٍغ ىحغیؼه چّن كنغ پیف

 را داریو، اٌسام قغ.

 

 َاي پژيَص یافتٍ -2
 ( آورده قغه اؿث.2ُا، از آزىّن کانيّگؼاف اؿيیؼوٌف اؿحفاده قغ کَ ظالمَ ٌحایر آن در زغول)زِث ةؼرؿی ٌؼىال ةّدن داده

 

 (n=113اسميزيوف)-: خالصٍ آسمًن کالمًگزيف2جديل

 ؿعش ىؿٍی داری آىاره آزىّن ىحغیؼُا

 28/0 93/0 یادگیؼی جیيی

 56/0 71/0 فؼٍُگ ؿازىاٌی

 36/0 77/0 ىغیؼیث داٌف

 

ُای ىؼةّط ةَ  ؾتارت دیگؼ دادهةاقغ. ةَ ىی 05/0جؼ از ةا جّزَ ةَ اظالؾات زغول ةاال ؿعش ىؿٍاداری در ُيَ ىحغیؼُای پژوُف ةؽرگ

 کٍغ. يی، فؼٍُگ ؿازىاٌی و ىغیؼیث داٌف از جّزیؽ ٌؼىال پیؼوی ىیُای یادگیؼی جیىّنفَ

 

 َا آسمًن فزضيٍ -3
داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ ةّییً زُؼا راةعَ  : ةیً یادگیؼی جیيی و فؼٍُگ ؿازىاٌی ةا ىغیؼیث داٌف در ىیان کارکٍانفزضيٍ اصلی 3-1

 وزّد دارد. 

ٍُگ ؿازىاٌی ةا ىغیؼیث داٌف، از آزىّن رگؼؿیّن چٍغگاٌَ اؿحفاده قغ کَ ٌحایر آن در ةَ ىٍؼّر ةؼرؿی راةعَ ةیً یادگیؼی جیيی و فؼ

( آورده قغه اؿث کَ ةؼاؿاس ىفؼوضاجی ٌؼیؼ: اؿحلالل ؾتارت ظعا، دیاگؼام پؼاکٍف و ٌؼىال ةّدن ؾتارت ظعا ىّرد جائیغ كؼار 4( و )3زغول)

 گؼفث.

 

 ادگيزي تيمی ي فزَىگ ساسماوی با مدیزیت داوص: خالصٍ آسمًن رگزسيًن جُت بزرسی رابطٍ ی3جديل

 ىغل
ىحغیؼ ُای پیف ةیً وارد قغه در 

 ىغل
 ضؼیب ُيتـحگی

ىسػور ضؼیب 

 ُيتـحگی

ُيتـحگی جؿغیم 

 قغه

ظعای اؿحاٌغارد 

 ةؼآورد

 51/0 403/0 409/0 64/0 یادگیؼی جیيی 1

 فؼٍُگ ؿازىاٌی

                                                           
23- Fong & Choi  
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 متغيز مالک: مدیزیت داوص 3-2

ال صاکی از آن اؿث کَ ضؼیب ُيتـحگی چٍغگاٌَ ةیً دو ىّنفَ یادگیؼی جیيی و فؼٍُگ ؿازىاٌی ةا ىغیؼیث داٌف اظالؾات زغول ةا 

-درمغ از واریاٌؾ ىغیؼیث داٌف کارکٍان را جتییً ىی 9/40ةؼآورد قغه اؿث. ةَ ؾتارت دیگؼ، ایً دو ىحغیؼ جلؼیتا  64/0ةؼاةؼ ةا 

 (.2R;409/0کٍٍغ)

 

 تيمی ي فزَىگ ساسماوی در پيص بيىی مدیزیت داوص: ضزایب یادگيزي 4جديل 

 ؿعش ىؿٍاداری B SE  Beta t ىغل

 001/0 51/5  190/0 035/1 ؾؼض از ىتغاء       1

 001/0 56/8 454/0 052/0 440/0 یادگیؼی جیيی

 010/0 61/2 136/0 041/0 114/0 فؼٍُگ ؿازىاٌی

 

 مدیزیت داوصمتغيز مالک:  3-3
دار ىؿٍی 05/0دُغ کَ، ضؼایب داةث و ىحغیؼ یؿٍی)ؾؼض از ىتغأ، یادگیؼی جیيی و فؼٍُگ ؿازىاٌی(، در ؿعش ان ىیٌحایر زغول ةاال ٌك

داری جغییؼات ىغیؼیث داٌف ةیٍی ىؿٍیاؿث. ةَ ؾتارت دیگؼ در ىغل رگؼؿیٌّی، ؾؼض از ىتغأ، یادگیؼی جیيی و فؼٍُگ ؿازىاٌی ، كادر ةَ پیف

 جّان ىؿادنَ رگؼؿیّن را ةَ قؼح زیؼ ٌّقث:ُای ىّزّد در زغول،  ىیً ةؼ اؿاس دادهىؿهکارکٍاٌيان اؿث. ةٍاةؼای

 ةیٍی قغه( ىغیؼیث داٌف پیفY; )035/1+440/0+ )یادگیؼی جیيی(114/0)فؼٍُگ ؿازىاٌی(

 114/0و 440/0َ جؼجیب ُای یادگیؼی جیيی و فؼٍُگ ؿازىاٌی ةجّان گفث : ةا افؽایف یک واصغ در ىّنفَةؼ پایَ ىغل رگؼؿیّن ةاال ىی

 قّد. واصغ ةَ ىغیؼیث داٌف کارکٍان افؽوده ىی

ُای یادگیؼی جیيی و فؼٍُگ ؿازىاٌی ةا ىغیؼیث داٌف ةا اؿحفاده از آزىّن ُای فؼؾی ٌیؽ ُيتـحگی ةیً ىّنفَىٍؼّر پاؿط ةَ فؼضیَةَ

 پیؼؿّن در زغول زیؼ آورده قغه اؿث.

 

يزي تيمی)بُبًد مستمز، بُبًد ارتباطات، یادگيزي مطتزک، رَبزي استزاتژیک( ي فزَىگ َاي یادگ: َمبستگی بيه مًلف5ٍجديل 

 (n=113پذیزي، رسالت( با مدیزیت داوص )ساسماوی)درگيز ضدن در کار، ساسگاري، اوطباق

 (sigؿعش ىؿٍاداری) (rضؼیب ُيتـحکی) ىّنفَ

 002/0 59/0 یادگیؼی جیيی

 001/0 51/0 ةِتّد ىـحيؼ

 003/0 59/0 تاظاتةِتّد ارج

 006/0 61/0 یادگیؼی ىكحؼك

 003/0 58/0 رُتؼی اؿحؼاجژیک

 002/0 60/0 فؼٍُگ ؿازىاٌی

 004/0 51/0 درگیؼ قغن در کار

 005/0 60/0 ؿازگاری

 003/0 62/0 پػیؼیاٌعتاق

 002/0 58/0 رؿانث
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ةِتّد ىـحيؼ، ةِتّد ارجتاظات، یادگیؼی ىكحؼك، رُتؼی ُای یادگیؼی جیيی)دُغ، راةعَ ةیً ىّنفَکَ زغول ةاال ٌكان ىیچٍان

درمغ اظيیٍان ٌحیسَ  99رد کؼده و ةا  01/0جّان فؼض مفؼ را در ؿعش ىؿٍادار اؿث. ةٍاةؼایً ىی 01/0اؿحؼاجژیک( ةا ىغیؼیث داٌف ، در ؿعش 

رُتؼی اؿحؼاجژیک( ةا ىغیؼیث داٌف کارکٍان داٌكگاه  ُای یادگیؼی جیيی)ةِتّد ىـحيؼ، ةِتّد ارجتاظات، یادگیؼی ىكحؼك،گؼفث کَ ةیً ىّنفَ

ُای آن، ىغیؼیث داٌف در کارکٍان ؾتارت دیگؼ ةا افؽایف یادگیؼی جیيی و ُؼ یک از ىّنفَ راةعَ ىذتث و ىؿٍاداری وزّد دارد. ةَ ةّییً زُؼا

 یاةغ.افؽایف ىی

پػیؼی،  ی فؼٍُگ ؿازىاٌی)درگیؼ قغن در کار، ؿازگاری، اٌعتاقُادُغ، راةعَ ةیً ىّنفَکَ زغول ةاال ٌكان ىیاز ظؼف دیگؼ چٍان

درمغ اظيیٍان ٌحیسَ  99رد کؼده و ةا  01/0جّان فؼض مفؼ را  در ؿعش ىؿٍادار اؿث. ةٍاةؼایً ىی 01/0رؿانث( ةا ىغیؼیث داٌف ، در ؿعش 

 ی، رؿانث( ةا ىغیؼیث داٌف کارکٍان داٌكگاه ةّییً زُؼاپػیؼُای فؼٍُگ ؿازىاٌی)درگیؼ قغن در کار، ؿازگاری، اٌعتاقگؼفث کَ ةیً ىّنفَ

-ُای آن، ىغیؼیث داٌف در کارکٍان افؽایف ىیؾتارت دیگؼ ةا افؽایف فؼٍُگ ؿازىاٌی و ُؼ یک از ىّنفَ راةعَ ىذتث و ىؿٍاداری وزّد دارد. ةَ

 یاةغ.  
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 گيزي وتيجٍ -4
 جغییؼات جّاٌغ ىی اؿث کَ كغرجيٍغی اةؽار اؿث. داٌف و اظالؾات داٌف ةؼ جأکیغ ،21 كؼن در ُای ُّقيٍغؿازىان ىكعنَ جؼیًاؿاؿی

 صال جغییؼ در کهی ةَ آىّزش ؿیيای کَ و فٍاوری داٌف قحاةان پیكؼفث ؾنؼ در ؿازد. اىؼوزه ىيکً را ُا ٌّآوری و وزّد آورده ةَ زِان در را

 اؿحفاده و کارگیؼی ةَ ةهکَ ؿاىاٌغُی، ٌیـث، کافی جٍِایی ةَ راُتؼدُای آىّزقی و امّل فٍّن، اظالؾات، از داٌف، کارکٍان ةؼظّرداری اؿث،

 و داٌف ىغیؼیث جؼ،ؾتارت ؾهيیةَ (.1386 و ٌسفی، اؿث)رصیيی آور انؽام و اىؼی ضؼوری آىّزقی ُایىضیط در اظالؾات از و ةسا ةٍِگام

 ةازیاةی، ؿازىاٌغُی، کَ ىغیؼیحی قيار آورد،ةَ اظالؾات كؼن در ىغارس در جّنیغ داٌف و افؽاری مٌؼ زٍتف رقغ ىتادی جّان ازىی را آىّزش

 داٌف صیات ةَ چؼظَ و گیؼد ىی کارةَ راُتؼدی ُای ایساد اٌگیؽه ةا را آىّزان ؾلالٌی داٌف کٍغ، ؿؼىایَىی آغاز ىغارس از را داٌف ٌكؼ اٌحلال و

(. نػا ایً پژوُف ةا 1391، ةَ ٌلم از قّكی و ظّش كیام،1382 پّر،ةعكغ)کؼىیىی ؿؼؾث زاىؿَ در ٌِغ،ىی را ةٍیان ؿازىاٌی یادگیؼی کَ

اد، جّزَ ةَ اُيیث ىّضّع، راةعَ ةیً یادگیؼی جیيی و فؼٍُگ ؿازىاٌی ةا ىغیؼیث داٌف در کارکٍان داٌكگاه ةّییً زُؼا را ىّرد ةؼرؿی كؼار د

 پؼدازیو: گیؼی ىی د در پژوُف ةَ ةضخ و ٌحیسَُای ىّزّ کَ در اداىَ ةؼاؿاس فؼضیَ

فؼضیَ امهی ٌكان داد، ةیً یادگیؼی جیيی و فؼٍُگ ؿازىاٌی ةا ىغیؼیث داٌف در کارکٍان داٌكگاه ةّییً زُؼا راةعَ وزّد دارد. در جتییً 

اىؼوزه از داٌف ةَ دنیم  اؿث. ُانجؼیً ؾاىم کـب ىّفلیث ةهٍغ ىغت ةؼای ؿازىا در ؾنؼ اظالؾات، داٌف ىِوجّان گفث، ایً فؼضیَ ىی

اؿث.  ُا یاد قغهارزقی ةؼای رقغ ؿازىان ةَ ؾٍّان ىٍتؽ ةا ،ةؼداری و جلهیغ ٌتاقغ قّد جا ةَ ؿادگی كاةم کپیٌاىهيّس ةّدنِ آن ؿتب ىی

اٌغ. یکی از جؿؼیف کؼه "ؿازىان آنُای داٌكی یک ؿازىان در زِث جضلق اُغاف ةؼداری و جّؿؿَ داراییةِؼه"ایً ؾاىم اؿحؼاجژیک را ىغیؼیث 

چٍیً  ُا و واصغُا اؿث. ُوُای ؿازىاٌی از زيهَ افؼاد، اٌسيًاُغاف اؿاؿی ىغیؼیث داٌف، جّاٌيٍغؿازی و اٌحلال داٌف در ةیً ىّزّدیث

ادگیؼی ؾتارت اؿث از یاکحـاب و ظهق داٌف زغیغ از ظؼیق فؼآیٍغ یادگیؼی ؿازىاٌی یکی از ؾّاىم صیاجی در ادؼةعكی ىغیؼیث داٌف اؿث. 

یادگیؼی ُيؼاه ةا جغییؼ در  قاىمازؽای اؿاؿی ایً جؿؼیف، . ُای ىـحلیو یا غیؼىـحلیو ةاقغ جغییؼی ٌـتحا دایيی در رفحار کَ ٌحیسَ جسؼةَ

ای  یادگیؼی پغیغه کَ؛ در ٌِایث ةایغ جّزَ داقث ایً جغییؼ صامم جسارب ىـحلیو و غیؼىـحلیو اؿث؛ رفحار اؿث؛ ایً جغییؼ جغییؼی ىغاوم اؿث

جؼی روی دُغ، جّاٌغ ةَ مّرت جیيی ةَ مّرت ادؼةعف. ةایغ جّزَ داقث کَ یادگیؼی ىیفؼایٍغی و جغریسی اؿث؛ ةَ یکتاره اجفاق ٌعّاُغ افحاد

یادگیؼی ركاةحی، افؼاد یادگیؼی ىكارکحی، ىتحٍی ةؼ ایساد اجفاق ٌؼؼ از ظؼیق ُيیاری ةیً اؾضای گؼوه اؿث کَ در ىلاةم ركاةث كؼار دارد. در 

ُا را قکـث دٍُغ. در صانی کَ در یادگیؼی جیيی کَ روقی فؿال و فؼاگیؼ ىضّر اؿث، ٌيایٍغ ةِحؼ از دیگؼان ؾيم کٍٍغ یا آن ؿؿی ىی

یؾ ةهکَ کٍٍغ، ةَ ٌضّی کَ یادگیؼی جیيی ٌَ جٍِا یک جکٍیک جغر فؼاگیؼاٌی کَ از ظؼیق ُيیاری ةؼای دؿحیاةی ةَ یک ُغف ىكحؼك کار ىی

جّان ةَ جؿِغ اؾضای جیو ةؼای جالش ةیكحؼ و صم ىـائم پیچیغه کَ یک راُتؼد آىّزقی ظاص اؿث، کَ از پیاىغُای ىذتث یادگیؼی جیيی ىی

 ُا را ةَ جٍِایی صم کٍٍغ، اقاره کؼد. ُيان ظّر کَ در فنم دوم اقاره قغ ؿٍگَ ىؿحلغ اؿث کَ جّاٌٍغ آن صحی ةا اؿحؿغادجؼیً اؾضا ُو ٌيی

دٍُغ و جا زىاٌی کَ جیو ُا یاد  ُای ىغرن را جكکیم ىی ُا و ٌَ افؼاد ؿٍگ ةٍای یادگیؼی در ؿازىان ةاقغ، چؼا کَ جیویادگیؼی جیيی صیاجی ىی

ٌگیؼٌغ، ؿازىان ٌیؽ كادر ةَ یادگیؼی ٌعّاُغ ةّد. یادگیؼی جیيی ٌلف ىٍفؿم یادگیؼٌغه در رویکؼدُای ؿٍحی را ةَ ؾٍنؼی فؿال در فؼآیٍغ 

 گیؼٌغ.ُا از جسارب یکغیگؼ اؿحفاده و آٌِا را یاد ىیدر ایً ؿتک از یادگیؼی افؼاد در جیودُغ. یادگیؼی جغییؼ ىی

ُای اؿاؿی ةؼای ىّفلیث ىغیؼیث داٌف در (، وزّد فؼٍُگ ىٍاؿب را یکی از زیؼؿاظث1391؛ ةَ ٌلم از قّكی و ٌؼؼی، 1999فیٍؼان)

دُغ، فؼٍُگ ةؼ گػارد؛ زیؼا ُيان ظّر کَ ىعانؿات و جضلیلات ٌكان ىیأدیؼ ىیُای ؿازىان جداٌغ. فؼٍُگ ؿازىاٌی ةؼ جيام زٍتَؿازىان ىی

گیؼی و ىیؽان ىكارکث ُا، رفحار فؼدی و ؾيهکؼد ؿازىاٌی، اٌگیؽش و رضایث قغهی، ظالكیث و ٌّآوری، ٌضّه جنيیوجغویً اُغاف و اؿحؼاجژی

-دُغ کَ ؿازىان چٍیً ىعانؿات ٌكان ىی گػارد، ُوب و ىاٌٍغ آن جأدیؼ ىیکّقی و ؿعش اضعؼا کارکٍان در اىّر، ىیؽان فغاکاری و جؿِغ، ؿعث

اٌغ کَ، ُؼگٌَّ اٌغ. چٍان کَ ةؼظی از ىضللان در ىّرد اُيیث فؼٍُگ ؿازىاٌی ةیان کؼدهُای ؾانی و ىّفق دارای فؼٍُگ كّی و ىؤدؼ ةّده

ُا و ٍُسارُا، ىفؼوضات و ُای ػاُؼی، ارزشان چَ ىنٍّؾات و زهّهدگؼگٌّی در ؿازىان ةغون جّزَ ةَ فؼٍُگ ؿازىاٌی، اىکاٌپػیؼ ٌیـث. چٍ

ةاورُای ةٍیادی ؿازىاٌی ُياٍُگ ةا فؼٍُگ یادگیؼی و داٌف ىضّری ةاقغ آن ؿازىان در زِث جؿانی و رقغ صؼکث ظّاُغ کؼد. کارکٍان در 

ىحؿاكب آن ىعازن داٌف فؼدی، جیيی و ؿازىاٌی رقغ و ایً ؿازىان ةَ مّرت ىغاوم در پی یادگیؼی و ارجلا داٌف قعنی و جیيی ظّد ُـحٍغ 

جّاٌغ ةَ ىؽیث ركاةحی پایغار ةؼای ؿازىان ةغل قّد. ٌحایر ةَ دؿث آىغه از ىعانؿات ىؼجتط اٌسام گـحؼش ظّاُغ یافث کَ ایً رویکؼد ىی

و  کالٌحؼیرضایی(، 2009)27ٍگ(، کی2011)26پّر(، آزىا و ىنعفی2013)25(، وٌغر ُار و ُيکاران2014)24قغه?ةاةٍیکا و ُيکاران

                                                           
24- Babnika et al  
25- Van der Harr  
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(، اىیً 1390و ُيکاران) زادهكؼةاٌی(، 1391و ُيکاران) اظّان(، 1392و ُيکاران) ظّاهظؼم(، 1392و ُيکاران) پّرٌنیؼی(، 1393ُيکاران)

 (< ُيـّ ةا ٌحایر ةَ دؿث آىغه از ایً پژوُف اؿث.1390ةیغظحی و ُيکاران )

ُای یادگیؼی جیيی)ةِتّد ىـحيؼ، ةِتّد ارجتاظات، یادگیؼی ىكحؼك، رُتؼی اؿحؼاجژیک( ةا فؼضیَ فؼؾی اول ٌكان داد، ةیً ىّنفَ

جّان گفث، یادگیؼی جیيی دارای چِار ىّنفَ ىغیؼیث داٌف در ىیان کارکٍان داٌكگاه ةّییً زُؼا راةعَ وزّد دارد. در جتییً ایً فؼضیَ ىی

ةاقغ. ةِتّد ىـحيؼ ةؼ گـحؼه یادگیؼی جیيی از جسؼةیات گػقحَ اقاره اؿحؼاجژیک ىی رُتؼی ىكحؼك، یادگیؼی ارجتاظات، ةِتّد ىـحيؼ، ةِتّد

داٌف جؼکیتی از جسؼةیات، ارزش ُا، اظالؾات ىّزّد و ٌگؼش ُای کارقٍاؿی ٌؼام یافحَ اؿث کَ چارچّةی ةؼای ارزقیاةی و دارد. در صانی کَ 

ؿازىان از دو ٌّع داٌف مؼیش و ضيٍی ةؼظّردار اؿث. داٌف مؼیش، داٌكی اؿث کَ  ُؼ دُغ. دؿث ىیَاظالؾات زغیغ ة گیؼی از جسؼةیات و ةِؼه

قّد و داٌف ضيٍی داٌكی اؿث کَ افؼاد ىؿيّالً كادر ةَ اٌسام آن ُـحٍغ، اىا از جّمیف و ةیان آن ٌاجّاٌٍغ. در كانب ٌّقحَ ُا و گفحَ ُا درك ىی

ُا را ةَ ُا ةایغ از ىٍافؽ ُؼ دو ٌّع داٌف یاد قغه آگاه ةاقٍغ و ةحّاٌٍغ آنؿث. ؿازىانایً داٌف ضيٍی جاکٍّن ىّرد جّزَ کافی كؼار ٌگؼفحَ ا

کٍغ جا کارکٍان از جسؼةیات قعنی ظّد را ةا ؿایؼ اؾضای جیو ُای ىعحهف گؼدآوری و ىضافؼث کٍٍغ. یادگیؼی جیيی قؼایعی را فؼاُو ىیقکم

 قّد.  ف ضيٍی ٌیؽ ةیً اؾضای جیو جـِیو ىیةَ اقحؼاك ةگػارٌغ و از ظؼیق جؿاىالت ةهٍغىغت داٌ

ىكارکث را فؼایٍغ ایساد و صفغ درکی ىكحؼك از ىـئهَ یا وػیفَ، جّزیؽ ىـئّنیث در ىیان اؾضای گؼوه و ةَ اقحؼاك گػاقحً جعنل  

رکث ىّفق ىـحهؽم جّؿؿَ قٍاظث گیؼد. در ایً چكو اٌغاز، ىكا کٍغ کَ در آن قٍاظث ةَ ظّر دو زاٌتَ ؿاظحَ و ىّرد ىػاکؼه كؼار ىی جؿؼیف ىی

ىكحؼك دو زاٌتَ اؿث. کَ در واكؽ اؿاس ىكارکث در رفحارُای جیيی ارجتاظات ةیً اؾضای جیو اؿث در واكؽ وزّد ارجتاظات ةاز ىتحٍی ةؼ 

دارد کَ  ةا ىغیؼیث داٌف اؾحياد کَ ٌكات گؼفحَ از مغاكث ظؼفیً اؿث. ةِتّد ارجتاظات ةَ ىیؽان ارجتاظات ةاز و مادكاٌَ در ظالل جیو اقاره 

 ارجتاط دارد.

قٌّغ. ُؼکغام از اؾضای جیو ؾٍّان ىٍاةؽ داٌف ةلیَ جیو در ٌؼؼ گؼفحَ ىیکٍغ کَ اؾضای جیو ةَ یادگیؼی ىكحؼك ةَ ىیؽاٌی اقاره ىی

ةؽ داٌكی در ؿعش فؼد، ىٍتؽ ُای گػقحَ ةَ دؿث آورده اؿث کَ ایً ىٍاُایی اؿث کَ ةَ مّرت جغریسی و در زىاندارای جسؼةیات و آىّظحَ

 قّد. ةَ ؾتارت دیگؼ ایً ىّنفَ از یادگیؼی جیيی ةا ىغیؼیث داٌف ارجتاط ةـیار زیادی دارد.ىِيی ةؼای کارکؼد گؼوه ىضـّب ىی

ی فّق کٍغ. ؾالوه ةؼ ارجلای جيام رفحارُاآظؼیً ىّنفَ یادگیؼی جیيی ةؼ ىـئّنیث ظعیؼ رُتؼ جیو در ارجلای یادگیؼی جیو جاکیغ ىی

مّرت  ُایی کَ در صال یادگیؼی ُـحٍغ ةایغ رُتؼاٌی داقحَ ةاقٍغ کَ ةَانػکؼ)ةِتّد ىـحيؼ، ةِتّد ارجتاظات و یادگیؼی ىكحؼك(، جیو

 ُای اؾضا را ُياٍُگ کؼده و جیو را در زِث دؿحیاةی ةَ اُغاف ُغایثاؿحؼاجژیک و فؿال درةاره جّؿؿَ اؾضای ظّد فکؼ کٍٍغ. رُتؼ جیو فؿانیث

کٍغ. از جؿارضات ىّزّد در جیو را زِث ادؼةعكی جنيیيات اؿحفاده کٍغ و جؿارضات ؾاظفی را ىغیؼیث ٌيایغ کَ ىسيّؾَ ایً ؾّاىم ىّزب 

ٌيایغ. ٌحایر ةَ دؿث آىغه ةا ٌحایر  قّد کَ ارجتاط یادگیؼی جیيی ةا ىغیؼیث داٌف را جـِیم ىیةکارگیؼی ؿایؼ فؼآیٍغُای یادگیؼی جیيی ىی

و  کیّان آرا(، 2009(، کیٍگ)2011پّر)(، آزىا و ىنعفی2014(، ةاةٍیکا و ُيکاران)2015ز ىعانؿات ؿاونـتؼق و ُيکاران)صامم ا

 ةاقغ.(، ُيـّ ىی1390(، اىیً ةیغظحی و ُيکاران )1390و ُيکاران ) كؼةاٌی زاده(، 1390ُيکاران)

پػیؼی، رؿانث( ةا ىغیؼیث داٌف در ؼ قغن در کار، ؿازگاری، اٌعتاقُای فؼٍُگ ؿازىاٌی)درگیفؼضیَ فؼؾی دوم، ٌكان داد، ةیً ىّنفَ

 و اةحکار اظحیار، واگػاری جّان گفث، درگیؼ قغن در کار قاىمىیان کارکٍان داٌكگاه ةّییً زُؼا راةعَ وزّد دارد. در جتییً ایً فؼضیَ ىی

در واكؽ ٍُگاىی کَ  .کارکٍان اؿث ُایىِارت ىكحؼك و جّؿؿَ فاُغا زِث در گؼوُی کار کارقان، ارزش دادن ةَ کؼدن اداره ةؼای جّاٌایی

ةعكغ و از ظؼیق اٌحلال و جـِیو داٌف ایً اىؼ مّرت ُای کارکٍان دارد در واكؽ ىٍاةؽ داٌف ؿازىان را ارجلا ىیؿازىان ؿؿی در ارجلا ىِارت

ُا از ظؼیق اٌٍغ ؿازىان را در جضلق اُغافف یاری ٌيایٍغ. ؿازىانجُّای الزم ةؼای اٌسام وػایف ةاقٍغ ىیگیؼد. کارکٍاٌی کَ دارای ىِارت ىی

ُا از اؾضایی جّاٌيٍغ کَ اظحیارات الزم را ةؼای اٌسام اىّر دارٌغ قکم گؼفحَ اؿث کَ ىٍسؼ دُغ زیؼا جیوؿازی ؾيهکؼد ةِحؼی از ظّد ةؼوز ىیجیو

 قّد.اٌغازُا در ؿازىان ىیةَ جضلق اُغاف و چكو

 اؿث. گؼفحَ ٌكأت ةٍیادیً ُایارزش از رفحار کارکٍان و ةّده یکپارچَ و دتات ةا ادؼةعف، اغهب ُایی اؿث کَؿازىان ؿازگاری ةیاٌگؼ

 قغه پیّؿحَ و ُياٍُگ ةعّةی ؿازىاٌی ُایو فؿانیث دارٌغ( ىحلاةم دیغگاه زىاٌی کَ اٌغ )صحییافحَ ىِارت جّافق ةَ رؿیغن در پیؼوان و رُتؼان

دارٌغ. در چٍیً ؿازىاٌی کارکٍان  ٌفّذ کارکٍان ةؼ رفحار کافی ةعّر و ىحيایؽٌغ و كّی فؼٍُگ دارای ،ُاییویژگی چٍیً ةا ُاییؿازىان اؿث.

                                                                                                                                                                                              
26- Azma & Mostafapour  
27- King  
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قّد. در چٍیً ؿازىاٌی داٌف کارکٍان در جّاٌایی ارجتاظی ةاالیی داقحَ و جؿارضات در زِث کارکؼد ةِحؼ و جنيیيات کارآجؼ ةَ کار گؼفحَ ىی

 قّد کَ ٌحیسَ آن ادؼةعكی و جضلق اُغاف ؿازىاٌی اؿث.ؿازىان ةَ کار گؼفحَ ىیزِث جضلق اُغاف 

را  ةیؼوٌی پػیؼی و اٌعتاق دروٌی یکپارچگی نػا کٍٍغ.ىی جغییؼ یکپارچگی ٌـتحا زیادی دارٌغ، ؿعث کَ ُاییپػیؼی در ؿازىاناٌعتاق

-ىی پٍغ ظّد اقحتاه از کٍٍغ،ىی ریـک قٌّغ،ىی ُغایث ىكحؼیان ّؿیهَة ؿازگار ُایؿازىان .آورد صـاب ةَ ؿازىان ةؼجؼی و ىؽیث جّانىی

ُـحٍغ.  ىكحؼیان ةؼای قغن كائم ارزش زِث ةَ ؿازىان جّاٌایی ةِتّد صال در ىـحيؼ ةعّر ُاآن . دارٌغ را جغییؼ ایساد جسؼةَ و ػؼفیث و گیؼٌغ

َ جغییؼات ىضیعی ؾيغجا ةَ ُيؼاه ظّد ىیؽاٌی از ؾغم اظيیٍان را دارٌغ کَ پػیؼی ةغون درك جغییؼات ىضیعی اىکاٌپػیؼ ٌیـث، کدر واكؽ اٌعتاق

ُای ایساد قغه، ىّارد ُا ةؼای ىغیؼیث ایً ؾغم اظيیٍان ؿؿی ىی کٍٍغ جا ؿازىاٌی یادگیؼٌغه را ایساد کؼده جا از ىكکالت و پیچیغگیؿازىان

کـب کٍٍغ، و آن را ةَ مّرت ىٍاةؽ داٌف در ؿازىان دتث کٍٍغ  َ ةاقٍغ جسؼةَجّاٌغ جادیؼ ةـیار زیادی داقحىِيی را کَ در آیٍغه ؿازىان ىی

 کٍغ.ایً رویَ ؾغم اظيیٍان ىضیعی را کاُف و دؿحیاةی ؿازىان ةَ اُغاف از پیف جؿییً قغه را صيایث ىی

 و وضؿیث ُـحٍغ کسا ٍغداٌٌيی کَ ُاییاؿث. ؿازىان آن ىأىّریث و رؿانث ؿازىاٌی فؼٍُگ ویژگی جؼیً ىِو گفث ةحّان قایغ

 و اُغاف ؿازىاٌی کَ ةَ ظّری دارٌغ، ظّد زِث و اُغاف از روقٍی درك ىّفق ُایؿازىان روٌغ.ىی ةیؼاَُ ةَ ىؿيّالً  چیـث؟ ىّزّدقان

ث داٌف ةیاٌگؼ کٍٍغ. ةؼاؿاس یکی از جؿاریف ارائَ قغه در فنم دوم ىغیؼیىی جؼؿیو را ؿازىان چكو اٌغاز و کؼده جؿؼیف را اؿحؼاجژیک اُغاف

ةاقغ. قایغ ةَ ؾتارت ةِحؼ ىغیؼیث داٌف را یک ىی "ؿازىانآن ُای داٌكی یک ؿازىان در زِث جضلق اُغاف ةؼداری و جّؿؿَ داراییةِؼه"

َ دؿث قّد. ٌحایر ةاؿحؼاجژی ةؼای رؿیغن ةَ رؿانث ؿازىان داٌـث کَ ةؼاؿاس داٌف درون ؿازىاٌی و در مّرت نؽوم ةؼون ؿازىاٌی اٌسام ىی

-ظؼم(، 1392و ُيکاران) پّرٌنیؼی(، 1393و ُيکاران) کالٌحؼیرضایی(، 2013آىغه ةا ىعانؿات ىؼجتط اٌسام قغه جّؿط وٌغر ُار و ُيکاران)

 ةاقغ.(، در یک راؿحا ىی1391و ُيکاران) اظّان(، 1392و ُيکاران) ظّاه

 گؼدد: ُای پژوُف پیكٍِادُایی در اداىَ ارائَ ىی ةؼاؿاس یافحَ

ؿازی ىغیؼیث داٌف  جّاٌغ ةَ ارجلاء و یا ىاٌؿی ةؼای پیاده ( قٍاظث ؾّاىم فؼٍُگی ظاص کَ ةؼای ُؼ ؿازىان ىٍضنؼ ةَ فؼد اؿث و ىی1

 ةیاٌساىغ.

ُای کارکٍان اؿث کَ ىّزب کاُف ُا و اؿحفاده ؿازىان از اٌغوظحَ( اؿحفاده از جسؼةیات قعنی کارکٍان ىّزب ةِا دادن ةَ ٌؼؼات آن2

 گؼدد.ُا و افؽایف جؿِغ کارکٍان ىیَُؽیٍ

 قّد. ُای ُيغل کَ ىّزب ارجلاء ؿعش یادگیؼی در ؿازىان ىی ( ایساد جیو3

ُای کارکٍان، ارزش كائم قغن ؿازىان ةؼای کار گؼوُی و اؾعای ( ةؼای ارجلا ؿعش ىكارکث در اىّر)درگیؼ قغن در کار( جّؿؿَ ىِارت4

 اظحیارات کافی انؽاىی اؿث.

 ُای ةٍیادیً، جّافق، ُياٍُگی و پیّؿحگی در ؿازىان انؽاىی اؿث. رؿیغن ةَ ؿازگاری در ؿازىان جاکیغ ةؼ ارزش ( ةؼای5
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