فصلنامه رسالت مديريت دولتي

تاریخ دریافت44/11/1 :
تاریخ پذیرش44/11/22 :

سال پنجم /شماره سيزدهم و چهاردهم /بهار و تابستان 9313

بررسي رابطه بين اصول سازمان يادگيرنده و تعهد سازماني کارکنان
(مطالعه موردي شرکت توزيع نيروي برق منطقهاي فارس)
سارا ريواز1ـ مليحه نيک کار2ـ مژده ريواز 3ـ فريبا تابع بردبار

4

چکيده
مطالعه حاضر با هدف بررسي همبستگي بين اصول سازمان يادگيرنده و تعهدد سدازماني کارکندان ردرکت توزيدع
نيروي برق منطقهاي فارس (توصيفي-همبستگي) انجام رد .روش تحقيق مورد استفاده توصيفي-پژوهشي است.جامعه
آماري کارکنان ررکت برق منطقهاي فارس ( 053نفر) و حجم نمونه پژوهشي  073نفدر بده صدورص تفدادفي سداده
انتخاب رد .ابزارهاي مورد استفاده پرسشنامههاي تعهد سازماني آلن و ميير و سازمان يادگيرنده سدنگه بدود .تح يدل
يافتهها از طريق آزمونهاي ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون انجدام گرديدد .نتدايج نشدان داد کده بدين سدازمان
يادگيرنده و تعهد سازماني رابطه معنادار مثبت وجود دارد .بيشترين و کمترين نوع تعهد بده ترتيدب مربدو بده تعهدد
عاطفي و مستمر ميبارد .بيشترين و کمترين نمره کارکنان از نظر مولفههاي سازمان يادگيرنده بده ترتيدب مربدو بده
نگرش سيستماتيک و مدلهاي ذهني ميبارد .ابعاد تعهد سازماني با سن ،جنس ،سابقه خددمت و تحفديالص ارتبدا
معنادار نشان دادند ،درحاليکه مولفههاي سازمان يادگيرنده با تاهل و سابقه خدمت ارتبا آماري معنادار نشان دادندد.
وجود ارتبا بين سازمان يادگيرنده و تعهد سازماني را ميتوان اينگونه تفسير كرد وقتي فرد ديددگاه مثبتدي در مدورد
تقويت و افزايش اطالعاص خود در سازمان دارته بارد ،نسبت به آن سدازمان عالقدهمندد مديردود و در نتيجده بدراي
رساندن سازمان به اهداف خود تالش مينمايد.
واژگان كليدي :سازمان يادگيرنده ،تعهد سازماني ،برق منطقهاي فارس
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رويكرد "سازمان بهعنوان يك نظام يادگيرنده" در

مقدمه

0

از ديرباز مفهوم تعهد در ادبياص بوده است .تعهد

اوايل دهه  03توسط تي ور مطرح رد .الواني در

سازماني 0يک نگرش دربارة وفاداري کارکنان به

توصيف سازمان يادگيرنده بيان کرده ،سازمان يادگيرنده

سازمان است .بنابراين تعهد سازماني يک نگرش است.

سازماني است که در طول زمان ميآموزد ،تغيير ميکند

تعهد سازماني يك نگرش مهم رغ ي و سازماني است

و عم کردش را متحول ميسازد (الواني.)17-11 ،1378

كه در طول سالهاي گذرته مورد عالقه بسياري از

به طور ک ي سازمانهاي مط وب ،سازمانهاي يادگيرنده

محققان ررتههاي رفتار سازماني و روانشناسي اجتماعي

خواهند بود .اين سازمانها فرصتهايي را براي اعمال

بوده است .زيرا اوالً تعهد سازماني مفهومي جديد بوده

مسئوليت بهوجود ميآورند ،از تجربهها ميآموزند،

و با وابستگي و رضايت رغ ي تفاوص دارد .ثانياً

ريسك ميپذيرند و از نتايج حاص ه احساس رضايت

تحقيقاص نشان داده است كه تعهد سازماني با پيامدهايي

ميكنند (طالبي.)1811

از قبيل رضايت رغ ي ،حضور و عم كرد رغ ي رابطه
مثبت و با تمايل به ترك رغل رابطه منفي دارد (استيرز

از نظر سنگه 03اجزاي اص ي هر سازمان يادگيرنده
عبارتند از:
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و پورتر .)19912بهعالوه ،امروزه بحث سازمانهاي

 )0قاب يتهاي رخفي( 00تس ط فردي) :موجب ميرود

يادگيرنده 0مورد توجه عميق دانشمندان ،مديران،

کارکنان براي کسب اهداف سازمانيران تواناييهاي

رهبران سازمانها و رركتها قرار گرفته است .لذا افراد

خود را گسترش دهند.

و سازمانها بايد عادص جديد يادگيري را كسب كنند و

 )2مدلهاي ذهني :02الگوهاي ذهني نه تنها تعيين کننده
چگونگي رکلگيري دنياي پيرامون است ،ب که تعيين

سازمان خود را به يك سازمان يادگيرنده مبدل سازند.
تحقيقاص زيادي پيرامون تعهد سازماني انجام

کننده نوع فعاليت و ريوۀ نگرش انسانها نيز هست.

گرفته است و تعاريف متعددي براي آن تعريف رده

 )8آرمان مشترك :00اين رويکرد از افرادي که در کارران

است .پورتر و همكارانش 1تعهد سازماني را درجه

نهايت دقت را به عمل آوردهاند و بينش قوي فردي

نسبي تعيين هويت فرد با سازمان و مشاركت او در آن

دارند به عنوان کساني که ميتوانند بينش تمامي افراد

تعريف كردهاند (پورتر و همكاران .)774-749 ،1991

سازمان را منسجم کنند ،سرچشمه ميگيرد.

ميير و آلن 5که از جم ه رناخته ردهترين پيشگامان

 )1يادگيري تيمي :01تفميماص مهم سازمان در گروهها

حوزة مطالعۀ تعهد سازماني هستند ،سه مضمون متمايز

گرفته ميرود .واحد اساسي براي يادگيري در

در تعاريف موجود از تعهد را رناسايي کردند .اول تعهد

سازمان هاي جديد گروهها هستند.
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به مثابه نوعي تع ق احساسي به سازمان ،دوم تعهد به

 )5نگرش سيستماتيك  :تفکر سيستمي سازمان را يک

مثابه هزينه ترك سازمان و سوم تعهد به مثابه الزام

کل درنظر ميگيرد .تمرکز بر کل ،به جاي تمرکزبه

اخالقي باقي ماندن در سازمان .آنها اين سه نوع تعهد

اجزاي سازماني ،رويکرد جامع به وقايع سازماني و

8

آينده نگري و تجربه کردن روابط اجزاي درون

را به ترتيب تعهد عاطفي ،6استمراري 7و هنجاري

ناميدند .از ميان اين سه نوع تعهد ،تعهد عاطفي بيشترين

سازماني را ميتوان مهمترين خفايص تفکر سيستمي

توجه را از سوي پژوهشگران به خود ج ب کرده است

ناميد (سنگه.)1811

(آلن و ميير .)11-19 ،1991موضوع مشترکي که در

برخي مطالعاص نشان ميدهد چنانچه سازمان به

همه تعاريف تعهد سازماني وجود دارد احساس

پيشرفت فردي و گروهي كاركنان اهميت دهد ،ميتواند

وابستگي ،پيوستگي و پيوند بين فرد و سازمان است.
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تعهد سازماني آنان را باال ببرد(كوهن -814 ،7009،
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اهميت بيشتري ميدهند و محيط كاري را حمايت

اجتماعي و جهاني ،به عدم كارايي الزم در عرصه

ميكنند تا به نتايج بهتري برسند (ديراني.)7009 ،07

رقابتهاي اقتفادي محكوم ردهاند .بنابراين سازمانها

سازمانها نياز دارند تا يك محيط يادگيرنده براي

و رركتها براي مقاب ه با اين معضالص و ايجاد

كاركنان خود ايجاد كنند ،جايي كه هر فردي در آن به

هماهنگي با ررايط جديد بايد خود را به ابزارهايي

يادگيري عالقمند رود و دانش مرتبط به كار خود را

مجهز كنند .يكي از مهمترين اين روشها ،ايجاد

افزايش دهد و بهعبارتي ديگر سازمان خود را يادگيرنده

»سازمان يادگيرنده« و نهادينه كردن فرآيند يادگيري در

نمايند (هاكو .)7001 08از آنجا که تعهد سازماني براي

سازمان است .امروزه بحث سازمانهاي يادگيرنده مورد

کارکنان يک پيشرر اساسي است و همچنين با در

توجه عميق مديران ،رهبران سازمانها و رركتها قرار

نظر گرفتن سير تحوالص مديريت منابع انساني ،به

گرفته است .تعداد زيادي از محققين سازماني تشخيص

فراست در خواهيم يافت كه توجه به انسان در دنياي

دادهاند که قاب يت يادگيري سازمانها تنها مزيت رقابتي

سازمان و مديريت از ديرباز مورد نظر صاحبنظران

آنها در آينده است (يانگ و همكاران-11 ،7004 00

مديريت بوده است .اين توجه روز به روز افزايش يافته

 .)81به زعم کيدورسکي 23با در نظر گرفتن ررايط

تا جاييكه امروزه نيرويانساني را مشتريان سازمانها

غيرقابل پيشبيني ،نامطمئن و پرتنش در عرصه کسب و

نام نهادهاند (فقهي .)1810از طرف ديگر همزمان با

کار ،قاب يت يک سازمان در زمينه يادگيري ممکن است

موج عظيم تغييراص اجتماعي ،اقتفادي ،سياسي و

تنها منبع مزيت رقابتي بارد (کيدورسکي -818 ،7001

فرهنگي ،سازمانها براي حفظ و بقاي خود ،تالش

 .)819برخي مطالعاص نشان ميدهد چنانچه سازمان به

گستردهاي را براي خارج ردن از قالبهاي غير پويا و

پيشرفت فردي و گروهي كاركنان اهميت دهد ،ميتواند

حرکت به سمت سازمانهاي يادگيرنده آغاز کردهاند.

تعهد سازماني آنان را باال ببرد(هان ،موون و وان700920

بنابراين اهميت وجود سازمانهاي يادگيرنده که زمينه

 .)11-70،از اينرو امروزه مديران به آموزش كاركنان

ساز بهبود عم کرد و کارايي سازمان ميبارد ،تا حد

خود اهميت بيشتري ميدهند و محيطكاري را حمايت

زيادي رناخته رده است.

ميكنند تا به نتايج بهتري برسند (ديراني .)7009لذا

بنابراين سوال اص ي تحقيق اين است كه آيدا بدين

يادگيري سازماني عم ي است كه براي بقا و دوام هر

اصدول سدازمان يادگيرنددده و تعهدد سدازماني كاركنددان

سازمان موفقي الزم و ضروري است .در اين رابطه

ررکت توزيع برق منطقهاي فارس ارتبا وجود دارد؟

سازمانهاي خدماتي ،صنعتي و كشاورزي ايران رديدا

به طور ک ي تعهد سازماني نشان دهنده ديدگاه

نيازمند تغيير و تحول هستند ،كه در اين ميان جايگاه

كاركنان نسبت به سازمان و كارران است و با

بعضي از اين سازمانها به دليل اهميت ،تنوع و نوع

راخصهايي مانند احساس افتخار به سازمان ،ارتياق

خدماتي كه ارائه ميدهند و جمعيتي كه تحت پورش

بيشتر به درگيري در كارهاي سازمان ،باقي ماندن در آن

قرار ميدهند بسيار حياتي است .بر اين اساس كسب

به مدص طوالني و با ارزش دانستن سازمان خود نمايان

قاب يت يادگيري سازماني جهت انطباق با موقعيت

ميرود (كرماني  .)1811بررسيها نشان ميدهد كه

رقابتي يكي از مهمترين چالشهاي سازمان در كشور

رركتها و سازمانها با ساختارهاي سنتي توان

ما در جهت بقا و حفظ مزيت رقابتي در آينده

انعطافپذيري الزم براي همسويي با تغييراص پيراموني

محسوب ميرود (آزادي و واله ق ي .)1818بنابراين در

ناري از جهاني ردن اقتفاد و پيچيدگيهاي ناري از آن

عفر متغير كنوني كه محفول فنآوري ارتباطاص و

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

 .)006از اين رو امروزه مديران به آموزش كاركنان خود

را ندارند و به ع ت عدم تطابق خود با روند تحوالص
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اطالعاص است ،تنها منبع قدرص و ماندگاري سازمانها،

رابطه معنيدار وجود دارت (س يماني و نفري.)1890

يادگيري بهتر و سريعتر نسبت به رقبا است (رريفي و

نتايج تحقيق محرابي و همكاران نشان داد كه ارتبا

اسالميه .)1819از طرف ديگر ،پژوهشها نشان داده

معناداري بين تعهد سازماني و يادگيري سازماني وجود

است كه تعهد كاركنان يك نيروي قوي و مؤثر در

دارد .همچنين اختالف معناداري بين سطوح مخت ف

موفقيت سازمانها است .در واقع ،وجود نيروي متعهد،

يادگيري سازماني با تعهد سازماني و يادگيري در سطح

زمينه را براي ررد و توسعه سازمانها فراهم ميکند

فردي ،گروهي و سازماني يافت رد (محرابي و

(الهدادي  .)74-71 ،7007مطالعه انجام رده در كره

همكاران  .)1891در پژوهشي در زمينه رابطه بين تعهد

جنوبي نشان ميدهد كه بين ايجاد فرهنگ سازمان

سازماني و سازمان يادگيرنده در بيمارستانهاي ع وم

يادگيرنده و رضايت رغ ي و تعهد سازماني رابطه

پزركي گيالن ،يافتهها نشان داد که رابطه مثبت و

.)799-801 ،7004

معناداري بين ابعاد تعهد سازماني و يادگيري سازماني

پژوهش انجام رده توسط وانگ نشان داد كه مولفههاي

وجود دارد (رضايي و همكاران  .)1891در پژوهشي

سازمان يادگيرنده سنگه با ابعاد تعهد سازماني كاركنان

نشان داده رد كه در محيط متحول امروزي ،تنها

داراي همبستگي است (وانگ .)7001 20در مطالعهاي

سازمانهايي ميتوانند بقا يابند و ررد كنند كه ،قادر به

كه در تايوان در سال  2303بر روي پرستاران راغل در

سازگاري فعال با محيط پيرامون بارند كه اين هدف

يك مركز بهدارتي انجام رد ،مشخص رد كه ابعاد

تنها در سازمانهاي يادگيرنده محقق ميرود(يعقوبي و

تجربه ،ساختار ،فرهنگ و اطالعاص سازمان يادگيرنده

همكاران  .)225-201 ،1811در مطالعهاي در زمينه

بيمارستان همبستگي مثبت معناداري با ميزان تعهد

تعيين ارتبا بين سازمان يادگيرنده و تعهد سازماني در

سازماني دارند (يافانگ .)7010 21در پژوهشي در سال

ميان کارکنان دفتر مرکزي ورزش و جوانان استانهاي

 ،2303مشخص رد كه که ريوههاي يادگيري سازماني

غربي ايران ،نتايج نشان داد که همبستگي باال و

ميتواند بهعنوان عامل مهم براي تعهد سازماني بارد.

معناداري بين سازمان يادگيرنده بودن و تعهد سازماني

عالوهبراين ،رابطه بين تعهد سازماني و اثربخشي

وجود دارد .همچنين مشخص رد رابطه سازمان

سازماني متقابل اما برابر نيست .تعهد سازماني تاثير

يادگيرنده با تعهد عاطفي و تعهد هنجاري معنادار

نسبتا مثبتي بر اثر بخشي سازماني دارد .تقويت

است ،اما رابطه بين تعهد مستمر و سازمان يادگيرنده

ريوههاي يادگيري سازماني راه توسعه تعهد سازماني

معنادار نبود (آقايي و همكاران .)50-60 ،1891

مثبت وجود دارد (ماررال
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هستند و تعهد سازماني به خوبي توسعه يافته يک
مزيت براي تقويت اثربخشي سازماني است (تسانگ

25

بنابراين با توجه به نقش تعهد سازماني در افزايش
کارايي و عم کرد کارکنان و همچنين نقش سازمان

 .)49-10 ،7010در مطالعهاي در زمينه تعهد سازماني

يادگيرنده در ايجاد و افزايش تعهد سازماني کارکنان

و سازمان يادگيرنده ،مشخص رد كه تعهد سازماني

ررکتها و سازمانها بهخفوص در سازمانهاي

بهخفوص تعهد عاطفي يكي از عناصري است كه بر

خدماتي و با در نظر گرفتن اين نکته که تاکنون

روي سازمان يادگيرنده تاثير ميگذارد (اتک،701126

مطالعاص بسيار اندکي در اين زمينه در ررکتها و

 .)1117-1111در بررسي رابطه بين تعهد سازماني و

سازمانهاي خدماصرسان در ايران انجام گرفته است،

مؤلفههاي سازمان يادگيرنده در بين كاررناسان ررکت

در پژوهش حاضر ررکت توزيع برق منطقهاي فارس

سهامي سيمان اصفهان انجام رد ،نشان داده رد كه بين

بهعنوان نمونهاي از اين ررکتها مورد بررسي و

تمامي مؤلفههاي سازمان يادگيرنده و تعهد سازماني

تحقيق قرار ميگيرد.
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مدل مفهومي پژوهش

منبع -پژوهشگر

چهار چوب نظري استوار است که متغيرهاي مورد نظر

فارس در سال 1897به تعداد  053نفر است .بر اساس

و روابط ميان آنها را مشخص مينمايد ،اساس تحقيق

فرمول کوکران ،از بين ك يه كاركنان تعداد  073نفر به

حاضر ت فيقي از ديدگاههاي تعهد سازماني آلن و ميير

صورص تفادفي ساده انتخاب و وارد مطالعه ردند.

( )1990كه رامل ابعاد تعهد عاطفي ،تعهد هنجاري و

براي اين تحقيق دو پرسشنامه تعهد سازماني و سازمان

تعهد مستمر است و ديدگاه سازمان يادگيرنده سنگه

يادگيرنده تهيه رد .يکي پرسشنامه تعهد سازماني آلن و

( )1990است که داراي مولفههاي قاب يتهاي رخفي،

ميير ( )0003بود که براي اندازهگيري ابعاد سه گانه

مدلهاي ذهني ،آرمان مشترک ،يادگيري تيمي و نگرش

تعهد سازماني مورد استفاده قرار گرفت .در اين

سيستماتيک ميبارد.

پرسشنامه براي سنجش هر يك از ابعاد سه گانه تعهد

 -1آيا بين اصول سازمان يادگيرنده و تعهد سازماني

عاطفي ،مستمر و هنجاري از 8گويه ( 21سوال) استفاده

در بين کارکنان ررکت توزيع برق منطقهاي فارس

ميرود .ديگري پرسشنامه سازمان يادگيرنده سنگه

رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؟

( )1990بود که براي بررسي اصول سازمان يادگيرنده

 -7آيا بين مولفههاي سازمان يادگيرنده (قاب يتهاي

استفاده گرديد ،كه داراي مولفههاي قاب يتهاي

رخفي ،مدلهاي ذهني ،آرمان مشترک ،يادگيري

رخفي ،مدلهاي ذهني ،آرمان مشترك ،يادگيري تيمي

تيمي و نگرش سيستماتيک) با تعهد سازماني

و نگرش سيستماتيك است ،كه هر يك از اين مولفهها

کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؟

داراي  1گويه ( 71سوال) ميبارد .نمرهگذاري اين دو
پرسشنامه به صورص  5گزينهاي ليكرص (از كامال
موافقم=  5تا كامالً مخالفم= ) 1تدوين رد .براي

روش پژوهش
روش انجام اين مطالعه بر حسب نحوه گردآوري

بررسي روايي پرسشنامههاي مورد استفاده در اين

دادهها از نوع توصيفي-پيمايشي و از حيث هدف از

تحقيق ،و با توجه به استاندارد بودن پرسشنامهها و

به ررکت

مورد تاييد قرار گرفتن از طرف اساتيد محترم ،ميتوان

توزيع برق منطقهاي ريراز بهعنوان نمونهاي از ررکت

چنين استنبا كرد كه روايي محتوايي و صوري حاصل

برق منطقهاي فارس ميبارد .در تحقيق حاضر جامعه

رده است .براي بررسي پايايي هر يک از پرسشنامهها

نوع كاربردي ميبارد .اين تحقيق مربو

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

با توجه به اين که هر پژوهش ع مي بر مبناي يک

آماري مورد مطالعه رامل ك يه كاركنان برق منطقهاي
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نيز ابتدا به تعداد تقريبا يکسوم حجم نمونه و به

درصد) هستند ،اکثر کارکنان متاهل ( 91/7درصد)،

صورص تفادفي 10عدد پرسشنامه در بين کارکنان برق

داراي سن  81-40سال ،با تحفيالص ليسانس (10/1

منطقهاي فارس توزيع رد و بعد از پاسخ گويي به

درصد) و سابقه خدمت  11سال به باال ( 81/1درصد)

سواالص مطرح رده ،پرسشنامهها جمعآوري و

ميبارند.

آلفايکرونباخ هر يک از پرسشنامهها تعيين رد .مقدار

جدول( )7راخصهاي مرکزي متغيرهاي مورد

آلفايکرونباخ براي پرسشنامه تعهد سازماني  0/91و

مطالعه را نشان ميدهد .بر اين اساس ميانگين تعهد

براي پرسشنامه سازمان يادگيرنده  0/91بهدست آمد.

سازماني کارکنان ( )99/71و سازمان يادگيرنده

با توجه به ميزان باالي آلفايکرونباخ بهدست آمده

( )90/71ميبارد .بيشترين نمره ابعاد تعهد سازماني

ميتوان گفت که هر دو پرسشنامه مورد استفاده در اين

مربو به بعد عاطفي است و بيشترين نمره مولفههاي

تحقيق از پايايي الزم برخودار هستند .بخش اول

سازمان يادگيرنده مربو به مولفه نگرش سيستماتيک

پرسشنامهها مربو به مشخفاص جمعيترناختي افراد

ميبارد.

مورد مطالعه از قبيل سن ،جنس ،تاهل ،تحفيالص و
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سابقه خدمت ميبارد .دادهها پس از جمعآوري و

جدول ( :)2راخصهاي مرکزي متغيرهاي تعهد

وارد ردن در نرم افزار SPSS v.17مورد تجزيه و

سازماني و سازمان يادگيرنده

تح يل آماري قرار گرفتند .براي توصيف پاسخهاي داده

حداقل حداکثر ميانگين انحراف معيار

متغيرها

رده از جداول توزيع فراواني ،تعيين ميانگين ،انحراف

تعهد عاطفي

11

40

27/88

0/28

معيار و درصد پاسخهاي مربو به هر يك از سواالص

تعهد هنجاري

1

81

26/06

1/80

تعهد مستمر

11

88

21/08

2/70

رگرسيون استفاده رده است .سطح معناداري (3/35

تعهد سازماني

74

91

70/25

7/22

قاب يتهاي رخفي

1

71

05/02

1/02

< )pدرنظر گرفته رد.

مدلهاي ذهني

4

71

01/60

1/01

آرمان مشترک

1

78

05/22

0/55

يادگيري تيمي

1

71

05/55

0/50

نگرش سيستماتيک

8

41

19/77

1/35

سازمان يادگيرنده

71

111

03/28

8/78

و براي آزمون سواالص از ضريب همبستگي پيرسون و

يافتهها
جدول( )1مشخفاص جمعيت رناختي ررکت
کنندگان در مطالعه را نشان ميدهد .مشاهده ميرود
که بيشترين ررکت کنندگان در مطالعه مرد (50 /8

جدول ( :)0مشخفاص جمعيت رناختي کارکنان
جنسيت

متغير

سن

تاهل

زن

مرد

مجرد

متاهل

 70-80سال

 81-40سال  41سال به باال

فراواني

11

19

49

171

49

98

10

درصد

41/7

11/1

71/1

91/7

79/1

47/9

79/4

متغير

تحصيالت
ديپ م و فوق ديپ م

ليسانس

سابقه خدمت
فوق ليسانس و باالتر  1-1سال  1-10سال  11-11سال  11سال به باال

فراواني

71

108

89

40

40

81

14

درصد

11/1

10/1

77/9

78/1

78/1

71/7

81/1
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جدول( :)8همبستگي پيرسون بين سازمان يادگيرنده با

متغيرها برقرار است و انجام رگرسيون بالمانع ميبارد.

تعهد سازماني و ابعاد آن

با در نظر گرفتن نتايج جدول ( ،)1ضريب بتا (=0/80

تعهد

تعهد

تعهد

تعهد

 )βنشان ميدهد که يادگيري تيمي تاثير بسيار زيادي

سازماني

عاطفي

هنجاري

مستمر

به صورص مثبت بر تعهد سازماني کارکنان دارد که با

ضريب همبستگي

**0/81

**0/79

0/18

0/17

در نظر گرفتن مقدار  tاين تاثير به لحاظ آماري

سطح معنيداري

0/000

0/000

0/091

0/118

معنادار است .همچنين ميزان R2نشان ميدهد که
يادگيري تيمي به تنهايي  78درصد از تغييراص در تعهد

نتايج (جدول  )4نشان ميدهد که همه مولفههاي

سازماني کارکنان ررکت توزيع برق منطقهاي فارس را

سازمان يادگيرنده با تعهد سازماني رابطه مثبت و

به ريوه مثبت پيشبيني کرده است .دومين عامل

معناداري را نشان ميدهند .در بين مولفههاي سازمان

پيشبيني کننده تاثير مدلهاي ذهني بر تعهد سازماني با

يادگيرنده ،مولفه يادگيري تيمي بيشترين ضريب

ضريب بتاي ( )β =0/74است .بنابراين مهمترين عوامل

همبستگي و نگرش سيستماتيک کمترين ضريب

موثر بر تعهد سازماني کارکنان ،يادگيري تيمي و مدل

همبستگي را با تعهد سازماني نشان دادند.
با توجه به ارتبا

هاي ذهني ميبارند .يعني با افزايش اين دو مولفه

قوي و مثبت بين مولفههاي

ميزان تعهد سازماني هم افزايش مييابد.

اثر همزمان مولفههاي سازمان يادگيرنده بر تعهد

بحث و نتيجهگيري

سازماني از آزمون رگرسيون چندگانه با روش گام به
گام (

بر اساس نتايج حاصل از بررسي ضريب همبستگي

Multiple Linear Regreation Stepwise

پيرسون مشاهده رد که بين تمام مولفههاي سازمان

 )Methodاستفاده رد.
* معناداري در سطح

يادگيرنده با تعهد سازماني رابطه مثبت و معنادار وجود

P<0/01

** معناداري در سطح

دارد .که اين يافته با نتايج تحقيقاص يعقوبي و همکاران

P<0/01

( ،)0088نجف آقايي و همکاران ( ،)0000اصغري و

با توجه به مقدار ( )Fو معناداري آن در سطح
( )P≥ 0/01مالحظه ميرود که ارتبا

همکاران ( ،)0000وانگ ( )2335و اتک ( )2302همد

خطي بين

جدول( :)4همبستگي پيرسون مولفههاي سازمان يادگيرنده با تعهد سازماني
نگرش سيستماتيک

قابليتهاي

مدلهاي

آرمان

يادگيري

شخصي

ذهني

مشترک

تيمي

ضريب همبستگي

**0/87

**0/47

**0/89

**0/44

**0/74

سطح معني داري

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

جدول( : )1نتايج تح يل رگرسيون متغير تعهد سازماني بر حسب مولفههاي سازمان يادگيرنده
R2

S.E
ضريب F

b

ضريب Β

t

سطح معناداري

مدلهاي ذهني

3/18

3/23

3/05

25/05

3/12

3/21

2/81

3/335

يادگيري تيمي

3/11

3/20

3/07

13/00

3/60

3/03

0/56

3/333

R

(خطاي استاندارد)

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

سازمان يادگيرنده و تعهد سازماني ،به منظور بررسي
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خواني دارد.همچنين با توجه به مثبت بودن رابطه

بهتر با اين تغييراص به کارکناني نياز است که متعهد به

بين تعهد عاطفي و تمام مولفههاي سازمان يادگيرنده

سازمان بوده و مدام ع م خود را به روز کنند .لذا يک

ميتوان چنين استنبا کرد که وجود سازمان يادگيرنده

فرد متعهد صرفاً حضور فيزيکي در سازمان ندارته ب که

ميتواند باعث افزايش تعهد عاطفي کارکنان رود .اين

در راستاي منافع سازمان تالش ميکند.
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يافته با يافتههاي اتک ( )7011همخواني دارد .با توجه

بنابراين با توجه به يافتههاي اين پژوهش و با در

به اين که از ميان ابعاد تعهد سازماني ،تعهد عاطفي

نظر گرفتن نتايج کارهاي ساير محققين ميتوان نتيجه

بهترين و تاثير گذارترين نوع تعهد و تع ق يک فرد به

گرفت که يادگيرنده بودن سازمان ميتواند زمينه ساز

سازمان ميبارد ،بنابراين ميتواند باعث افزايش تمايل

افزايش تعهد سازماني کارکنان از طريق ايجاد انگيزش

کارکنان به ماندن در سازمان ،کاهش ترک کار و

در آنان بارد .بهطوريکه کارکنان باور کنند مشکل

پيشبرد اهداف سازمان رود .بنابراين وجود ارتبا بين

سازمان مشکل خود آنها است ،سازمان بخشي از

تعهد سازماني و سازمان يادگيرنده را ميتوان اين گونه

خانواده آنان است ،ترک سازمان ارتباه بزرگي است و

تفسير كرد كه وقتي فردي ديدگاه مثبتي در مورد ررايط

اين که کارکنان با سازمان ارتبا عاطفي دارند و رابطه

تقويت و افزايش اطالعاص و مهارصهاي خود در

دوستانهاي بين سازمان و اعضايش وجود دارد.

سازمان و برآورده ردن نياز خود به ركوفايي مهارصها،

بنابراين با توجه به اهميت بعد تعهد مستمر در

انجام كارهاي جمعي و ، ...دارته بارد ،نسبت به آن

کارکنان افزايش حقوق و مزاياي کارکنان ،بهبود

سازمان عالقهمند و وابسته ميرود و در نتيجه براي

وضعيت معيشتي و امکاناص رفاهي براي آنان بايد

رساندن سازمان به اهداف خود ،كه در واقع اهداف فرد

مدنظر مديران قرارگيرد ،که اين امر ميتواند باعث

نيز ميبارد ،تالش و كورش مينمايد .از طرف ديگر

افزايش ميزان تعهد سازماني آنان رود .با در نظر گرفتن

چند بعدي بودن مفهوم سازمان يادگيرنده را نيز ميتوان

نقش يادگيري تيمي در کارها و تفميمگيريهاي

در اين مورد مؤثر دانست .بهطوري که يادگيري تيمي به

سازماني بايد مديران ررکت بستر فرهنگي الزم جهت

تنهايي ميتواند باعث رضايت رغ ي و افزايش تعهد

مشارکت کارکنان و استفاده از ايدهها و افکار جديد

سازماني کارکنان رود .بهعالوه ،ساير ابعاد سازمان

آنان را فراهم کنند .از طرفي با توجه به اهميت وجود

يادگيرنده نيز در ررد و ارتقا و اثربخشي سازمان مؤثر

مدلهايذهني زمينه مناسب براي ايجاد خالقيت و

ميبارد.

نوآوري كاركنان ايجاد رود .به دليل اهميت وجود

با توجه به اين که مهمترين و ارزرمندترين سرمايه

تعهد مستمر در بين کارکنان که ميتواند منجر به

هر سازمان ،سرمايه انساني آن است و توجه به اين
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