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 فصلنامه رسالت مديريت دولتي

 9313بهار و تابستان / سيزدهم و چهاردهم/ شماره مپنجسال 

 

  
 

 کارکنان يو تعهد سازمان رندهيادگياصول سازمان  نيرابطه ب يبررس

 فارس( يا برق منطقه يروين عيشرکت توز ي)مطالعه مورد
 

 4با تابع بردباريـ فر 3وازيـ مژده ر2ک کاريحه نيـ مل1وازيسارا ر

 

 چکيده

 عيد کارکندان ردرکت توز   يو تعهدد سدازمان   رندهيادگيازمان اصول س نيب يهمبستگ يمطالعه حاضر با هدف بررس

است.جامعه  يپژوهش-يفيمورد استفاده توص قي( انجام رد. روش تحقيهمبستگ-يفيفارس )توص يا برق منطقه يروين

سداده   ينفدر بده صدورص تفدادف     073 ينفر( و حجم نمونه پژوهش 053فارس ) يا کارکنان ررکت برق منطقه يآمار

 ليد سدنگه بدود. تح    رندهيادگيو سازمان  ري يآلن و م يتعهد سازمان يها مورد استفاده پرسشنامه يارهاانتخاب رد. ابز

سدازمان   نينشدان داد کده بد    جي. نتدا ديد انجدام گرد  ونيو رگرس رسونيپ يهمبستگ بيضر يها آزمون قياز طر ها افتهي

مربدو  بده تعهدد     بيد نوع تعهد بده ترت  نيکمترو  نيشتريرابطه معنادار مثبت وجود دارد. ب ينو تعهد سازما رندهيادگي

مربدو  بده    بيد بده ترت  رندهيادگيسازمان  يها نمره کارکنان از نظر مولفه نيو کمتر نيشتري. ببارد يو مستمر م يعاطف

ارتبدا    الصيبا سن، جنس، سابقه خددمت و تحفد   ي. ابعاد تعهد سازمانبارد يم يذهن يها و مدل کيستماتينگرش س

معنادار نشان دادندد.   يبا تاهل و سابقه خدمت ارتبا  آمار رندهيادگيسازمان  يها مولفه که يحال  ادند، درمعنادار نشان د

گونه تفسير كرد وقتي فرد ديددگاه مثبتدي در مدورد     اين توان يرا م يو تعهد سازمان رندهيادگيسازمان  نيوجود ارتبا  ب

ردود و در نتيجده بدراي     مندد مدي   نسبت به آن سدازمان عالقده  افزايش اطالعاص خود در سازمان دارته بارد،  وتقويت 

 نمايد. رساندن سازمان به اهداف خود تالش مي

 فارس يا برق منطقه ،يتعهد سازمان رنده،يادگيسازمان  واژگان كليدي:
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 مقدمه

 تعهد است. بوده اصيادب در تعهد مفهوم ربازيد از 

 به نکارکنا يوفادار دربارةک نگرش ي 0يسازمان 

. ک نگرش استي ين تعهد سازمانيبنابرا. است سازمان

 است سازماني و رغ ي مهم نگرش يك سازماني تعهد

 از مورد عالقه بسياري گذرته هاي سال طول كه در

اجتماعي  و روانشناسي سازماني رفتار  هاي رتهر محققان

 بوده جديد مفهومي سازماني تعهد  را اواًليز .است بوده

 دارد. ثانيًا رغ ي تفاوص و رضايت وابستگي با و

 پيامدهايي با سازماني كه تعهد  است داده نشان تحقيقاص

 رغ ي رابطه عم كرد و رضوحرغ ي،  قبيل رضايت از

 )استيرزدارد  منفي رابطه رغل به ترك تمايل با مثبت و

 هاي انسازم بحث عالوه، امروزه . به(21991و پورتر

 مديران، نشمندان،دا عميق توجه مورد 0يادگيرنده

 افراد ت. لذااس گرفته قرار ها و رركت ها سازمان رهبران

 و كنند كسب را يادگيري جديد عادص بايد ها سازمان و

 ند.ساز مبدل يادگيرنده سازمان يك خود را به سازمان

انجام  يرامون تعهد سازمانيپ ياديقاص زيتحق 

ف رده يآن تعر يبرا يف متعدديگرفته است و تعار

سازماني را درجه  تعهد  1پورتر و همكارانشت. اس

نسبي تعيين هويت فرد با سازمان و مشاركت او در آن 

. (774-749، 1991همكاران  و )پورتراند  تعريف كرده

 شگامانين پيتر رناخته رده جم ه از که 5آلن و ري يم

ز يمتما سه مضمون هستند، يتعهد سازمان ۀحوزة مطالع

تعهد  اول کردند. ييرناسا عهد رات از موجود فيتعار در

 به تعهد سازمان، دوم به ياحساس تع ق ينوع مثابه به

 الزام مثابه به تعهد سوم و سازمان ترك نهيهز مثابه

 تعهد نوع سه نيا ها آن .سازمان در ماندن يباق ياخالق

7استمراري ،6يعاطف تعهد  بيترت به را
8و هنجاري 

 

 نيشتريب يعاطف تعهد  هد،تع نوع ن سهيا انيم از. دندينام

 است کرده ج ب خود به پژوهشگران سوي از را توجه

که در  يموضوع مشترک (.11-19، 1991ير )آلن و مي

وجود دارد احساس  يف تعهد سازمانيهمه تعار

 ن فرد و سازمان است.يوند بيو پ يوستگي، پيوابستگ

عنوان يك نظام يادگيرنده" در  رويكرد "سازمان به 

 در يمطرح رد. الوان 0 وريتوسط ت 03ه اوايل ده

 رندهيادگي کرده، سازمان انيب رندهيادگي سازمان فيتوص

 کند يم رييتغ آموزد، يم زمان طول در که است يسازمان

 (.17-11، 1378)الوانيسازد  يم متحول را عم کردش و

 يادگيرنده هاي مط وب، سازمان هاي سازمان يبه طور ک 

 اعمال براي را هايي ها فرصت ناين سازما بود. خواهند

 آموزند، ها مي تجربه آورند، از ميد وجو همسئوليت ب

رضايت  احساس حاص ه نتايج از و پذيرند مي كريس

  .(1811)طالبي كنند مي

03گهسن نظر از 
 سازمان يادگيرنده هر اص ي اجزاي 

 از:  عبارتند

رود  يموجب م(: ي)تس ط فرد 00رخفي هاي قاب يت (0

 يها ييران توانا يکسب اهداف سازمان يکارکنان برا

  خود را گسترش دهند.

ن کننده يينه تنها تع يذهن يالگوها: 02ذهني يها مدل (2

ن ييرامون است، ب که تعيدنياي پ يريگ رکل يچگونگ

 .تز هسيها ن نگرش انسان ۀويت و ريکننده نوع فعال

که در کارران  يکرد از افرادين رويا: 00مشترك آرمان (8

 يفرد ينش قوياند و ب عمل آوردهه ب ت دقت راينها

افراد  ينش تماميتوانند ب يکه م يعنوان کسانه دارند ب

  رد.يگ يسرچشمه م ،سازمان را منسجم کنند

ها  ماص مهم سازمان در گروهيتفم: 01تيمي يادگيري (1

در  يريادگي يبرا يرود. واحد اساس يگرفته م

 .هستند ها د گروهيجد يسازمان ها

ک يسازمان را  يستميتفکر س :05اتيكسيستم شنگر (5

تمرکزبه  يجا تمرکز بر کل، به .رديگ ينظر م کل در

و  يع سازمانيکرد جامع به وقاي، رويسازمان ياجزا

درون  يو تجربه کردن روابط اجزا ينده نگريآ

 يستميس  ص تفکرين خفايتر وان مهمت يرا م يسازمان

 (.1811)سنگه دينام

 به چه سازمان چنان دهد مي نشان مطالعاص برخي 

 تواند يم ن اهميت دهد،اكاركن گروهي و فردي پيشرفت

-814، 06،7009)كوهنباال ببرد را آنان سازماني تعهد 
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 خود به آموزش كاركنان مديران امروزه رو اين از (.006

 حمايت را محيط كاري و دهند مي بيشتري اهميت

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

 براي محيط يادگيرنده يك تا دارند نياز ها انسازم

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

 را خود كار به مرتبط و دانش رود عالقمند يادگيري

 يادگيرنده را خود سازمان ديگر عبارتي به و دهد افزايش

 يبرا يکه تعهد سازمان جا  از آن (.7001 08هاكو )نمايند 

ن با در يچن است و هم يرر  اساس شيک پيکارکنان 

 به انساني، منابع مديريت تحوالص سير نظر گرفتن

 دنياي در انسان توجه به كه يافت خواهيم در فراست

 نظران صاحب نظر مورد ديرباز از مديريت و سازمان

 يافته افزايش روز به روز توجه اين است. بوده مديريت

ها  سازمان شتريانم را انساني نيروي امروزه كه جايي تا

 با زمان هماز طرف ديگر  (.1810)فقهي اند  نهاده نام

 و ياسيس اقتفادي، ،ياجتماع راصييتغ ميعظ موج

 تالش بقاي خود، و حفظ براي ها سازمان ،يفرهنگ

 و ايپو ريغ هاي قالب از ردن خارج براي را اي گسترده

اند.  کرده آغاز رندهيادگيهاي  سازمان سمت به حرکت

نه يکه زم يادگيرنده هاي سازمان ن اهميت وجوديرابناب

حد  بارد، تا يسازمان م ييساز بهبود عم کرد و کارا

 است. رده رناخته زيادي

بنابراين سوال اص ي تحقيق اين است كه آيدا بدين    

كاركنددان  سدازماني  اصدول سدازمان يادگيرنددده و تعهدد    

 اي فارس ارتبا  وجود دارد؟  ع برق منطقهيررکت توز

 ديدگاه دهنده نشان سازماني تعهد  يبه طور ک  

با  و است كارران و سازمان به كاركنان نسبت

 سازمان، ارتياق به افتخار احساس مانند هايي راخص

 آن در ماندن سازمان، باقي كارهاي در درگيري به بيشتر

 نمايان خود سازمان ارزش دانستن با و طوالني مدص به

كه  دهد مي نشان ها سيبرر (.1811)كرماني رود  مي

 توان سنتي ساختارهاي با ها سازمان و ها رركت

 پيراموني تغييراص با سويي هم براي الزم پذيري انعطاف

 آن از ارين هاي پيچيدگي و اقتفاد ردن جهاني ناري از

تحوالص  روند با خود تطابق عدم ع ت به و دندارن را

 هعرص عدم كارايي الزم در به ،جهاني و اجتماعي

 ها سازمان نيبنابرا اند. رده مومحك اقتفادي هاي رقابت

و ايجاد  معضالص ينا با مقاب ه براي ها تررك و

 ابزارهايي به را خود بايد ررايط جديد با هماهنگي

 ايجاد ها، روش اين ترين مهم از يكي كنند. مجهز

 در يادگيري كردن فرآيند نهادينه و »سازمان يادگيرنده«

 مورد يادگيرنده هاي انسازم بحث وزهامر است. سازمان

 قرار ها و رركت ها سازمان رهبران مديران، عميق توجه

ص يتشخ يسازمان نيمحقق از ادييز تعدادت. اس گرفته

 يرقابت تيمز ها تنها ري سازمانيادگيت يقاب  که اند داده

-11، 7004 00)يانگ و همكاراناست  ندهيآ در ها آن

 طيررا گرفتن نظر رد با 23يدورسکيزعم ک به (.81

 و عرصه کسب در پرتنش و نامطمئن ،ينيب شيپ قابل ريغ

است  ممکن رييادگي نهيزم در سازمان کي تيقاب  کار،

-818، 7001 يدورسکي)ک بارد يرقابت تيمز منبع تنها

 به چه سازمان چنان دهد مي نشان مطالعاص برخي .(819

 ندتوا مي ،دهد كاركنان اهميت گروهي و فردي فتپيشر

 207009)هان، موون و وانباال ببرد را آنان سازماني تعهد 

 آموزش كاركنان به مديران امروزه رو اين از (.70-11،

 حمايت را كاري محيط و دهند مي بيشتري اهميت خود

لذا . (7009)ديرانيبهتري برسند  به نتايج تا كنند مي

يادگيري سازماني عم ي است كه براي بقا و دوام هر 

موفقي الزم و ضروري است. در اين رابطه سازمان 

هاي خدماتي، صنعتي و كشاورزي ايران رديدا  سازمان

 نيازمند تغيير و تحول هستند، كه در اين ميان جايگاه

ها به دليل اهميت، تنوع و نوع  بعضي از اين سازمان

دهند و جمعيتي كه تحت پورش  مي خدماتي كه ارائه

بر اين اساس كسب  دهند بسيار حياتي است. مي قرار

قاب يت يادگيري سازماني جهت انطباق با موقعيت 

هاي سازمان در كشور  ترين چالش رقابتي يكي از مهم

ما در جهت بقا و حفظ مزيت رقابتي در آينده 

 ن دريبنابرا (.1818آزادي و واله ق ي )رود  محسوب مي

 و ارتباطاص آوري فن محفول كه كنوني متغير عفر
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 ها، سازمان ماندگاري و قدرص تنها منبع است، اطالعاص

 و )رريفيرقبا است  به نسبت تر سريع و بهتر يادگيري

 داده نشان ها پژوهش ديگر، طرف از (.1819اسالميه

 در مؤثر و نيروي قوي كي كاركنان تعهد كه است

 متعهد، نيروي واقع، وجود  است. در ها سازمان موفقيت

کند  مي فراهم ها نسازما توسعه و ررد براي را زمينه

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

دهد كه بين ايجاد فرهنگ سازمان  جنوبي نشان مي

يادگيرنده و رضايت رغ ي و تعهد سازماني رابطه 

. (799-801، 7004 22)ماررالمثبت وجود دارد 

هاي  انجام رده توسط وانگ نشان داد كه مولفه پژوهش

ده سنگه با ابعاد تعهد سازماني كاركنان سازمان يادگيرن

اي  در مطالعه (.7001 20)وانگداراي همبستگي است 

بر روي پرستاران راغل در  2303كه در تايوان در سال 

يك مركز بهدارتي انجام رد، مشخص رد كه ابعاد 

تجربه، ساختار، فرهنگ و اطالعاص سازمان يادگيرنده 

ا ميزان تعهد بيمارستان همبستگي مثبت معناداري ب

در سال  يپژوهشدر  (.7010 21)يافانگسازماني دارند 

 يسازمان يريادگي يها وهي، مشخص رد كه که ر2303

بارد.  يتعهد سازمان يعنوان عامل مهم برا به تواند يم

 يو اثربخش يتعهد سازمان نيرابطه ب ن،يا بر عالوه

 ريتاث ي. تعهد سازمانستيمتقابل اما برابر ن يسازمان

 تيتقو. دارد يسازمان يبر اثر بخش يتا مثبتنسب

 يسازماني راه توسعه تعهد سازمان يريادگي يها وهير

 کي افتهيتوسعه  يبه خوب يهستند و تعهد سازمان

 25)تسانگاست  يسازمان ياثربخش تيتقو يبرا تيمز

اي در زمينه تعهد سازماني  در مطالعه (.10-49، 7010

كه تعهد سازماني ، مشخص رد  گيرنده و سازمان ياد

خفوص تعهد عاطفي يكي از عناصري است كه بر  به

، 267011)اتکگذارد  روي سازمان يادگيرنده تاثير مي

 و سازماني تعهد نيب رابطه بررسي در (.1111-1117

 ررکت ررناسانكان يب يادگيرنده در سازمان يها مؤلفه

 اصفهان انجام رد، نشان داده رد كه بين مانيس يسهام

 يسازمان و تعهد رندهييادگ سازمان يها فهمؤل تمامي

 (.1890)س يماني و نفريدارت  وجود دار معني رابطه

نتايج تحقيق محرابي و همكاران نشان داد كه ارتبا  

معناداري بين تعهد سازماني و يادگيري سازماني وجود 

چنين اختالف معناداري بين سطوح مخت ف  دارد. هم

ازماني و يادگيري در سطح يادگيري سازماني با تعهد س

)محرابي و فردي، گروهي و سازماني يافت رد 

نه رابطه بين تعهد يدر زم يدر پژوهش (.1891همكاران 

هاي ع وم  سازماني و سازمان يادگيرنده در بيمارستان

که رابطه مثبت و  دادها نشان  افتهيپزركي گيالن، 

 يانسازم يريادگيو  يسازمان  دن ابعاد تعهيب يدارامعن

 يدر پژوهش (.1891)رضايي و همكاران  وجود دارد

نشان داده رد كه در محيط متحول امروزي، تنها 

توانند بقا يابند و ررد كنند كه، قادر به  هايي مي سازمان

سازگاري فعال با محيط پيرامون بارند كه اين هدف 

)يعقوبي و رود هاي يادگيرنده محقق مي تنها در سازمان

نه ياي در زم مطالعهدر  (.225-201، 1811همكاران 

در  يسازمان درنده و تعهيادگين سازمان ين ارتبا  بييتع

 يها ورزش و جوانان استان يان کارکنان دفتر مرکزيم

باال و  يج نشان داد که همبستگينتا، رانيا يغرب

 يو تعهد سازمانبودن رنده يادگين سازمان يب يدارامعن

بطه سازمان را مشخص رد نيچن هم. وجود دارد

دار  امعن يو تعهد هنجار يرنده با تعهد عاطفيادگي

 ندهريادگين تعهد مستمر و سازمان ياما رابطه باست، 

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

 شيدر افزا يسازمان  با توجه به نقش تعهد نيبنابرا 

نقش سازمان  نيچن و عم کرد کارکنان و هم ييکارا

کارکنان  يتعهد سازمان شيو افزا جاديدر ا رندهيادگي

 يها خفوص در سازمان ها به ها و سازمان ررکت

نکته که تاکنون  نيو با در نظر گرفتن ا يخدمات

ها و  در ررکت نهيمز نيدر ا ياندک اريمطالعاص بس

انجام گرفته است،  رانيرسان در ا خدماص يها سازمان

فارس  يا برق منطقه عيدر پژوهش حاضر ررکت توز

و  يها مورد بررس ررکت نياز ا يا عنوان نمونه به

 .رديگ يقرار م قيتحق
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 پژوهش يمدل مفهوم

 
 پژوهشگر -منبع

 

ک ي يبر مبنا ين که هر پژوهش ع ميبا توجه به ا

مورد نظر  يرهاياستوار است که متغ ينظرچهار چوب 

ق يد، اساس تحقينما يها را مشخص م ان آنيو روابط م

ر ي يآلن و م يتعهد سازمان يها دگاهياز د يقيحاضر ت ف

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

رنده سنگه يادگيسازمان  دگاهيد تعهد مستمر است و

، يرخف يها تيقاب  يها مولفه ي( است که دارا1990)

و نگرش  يميت يريادگي، آرمان مشترک، يذهن يها مدل

 بارد. يک ميستماتيس

 يرنده و تعهد سازمانيادگين اصول سازمان يب ايآ -1 

اي فارس  ع برق منطقهين کارکنان ررکت توزيدر ب

 رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؟ 

 يها تيسازمان يادگيرنده )قاب  يها ن مولفهيا بيآ -7

 يريادگي، آرمان مشترک، يذهن يها ، مدليرخف

 يک( با تعهد سازمانيستماتيو نگرش س يميت

 رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؟  کارکنان

 

 روش پژوهش  

روش انجام اين مطالعه بر حسب نحوه گردآوري  

و از حيث هدف از  يشيمايپ-يفيتوصها از نوع  داده

ق مربو  به ررکت ين تحقيا بارد. نوع كاربردي مي

از ررکت  يا عنوان نمونه راز بهير يا ع برق منطقهيتوز

 جامعه حاضر تحقيق در .بارد يفارس م يا برق منطقه

 اي برق منطقهكاركنان  ك يه رامل مطالعه مورد آماري

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

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

صورص تفادفي ساده انتخاب و وارد مطالعه ردند. 

و سازمان  يماندو پرسشنامه تعهد ساز تحقيق اين براي

 و سازماني آلن تعهد پرسشنامه يکي رنده تهيه رد.يادگي

 گانه سه ابعاد يريگ ( بود که براي اندازه0003) ري مي

 اين در .مورد استفاده قرار گرفت سازماني تعهد

 تعهد گانه سه ابعاد از يك هر براي سنجش پرسشنامه

 استفاده سوال( 21 )گويه 8 از يو هنجار مستمر عاطفي،

پرسشنامه سازمان يادگيرنده سنگه  يگريد. رود مي

( بود که براي بررسي اصول سازمان يادگيرنده 1990)

هاي  هاي قاب يت د، كه داراي مولفهياستفاده گرد

هاي ذهني، آرمان مشترك، يادگيري تيمي  رخفي، مدل

ها  از اين مولفه و نگرش سيستماتيك است، كه هر يك

 دو اين يگذار نمرهبارد.  يسوال( م 71گويه ) 1داراي 

 كامال )ازاي ليكرص  گزينه 5 صورص به پرسشنامه

 يبرا .رد تدوين ( 1مخالفم= كاماًل تا 5موافقم= 

ن يمورد استفاده در ا يها پرسشنامه ييروا يبررس

ها و  ق، و با توجه به استاندارد بودن پرسشنامهيتحق

وان ت مورد تاييد قرار گرفتن از طرف اساتيد محترم، مي

حاصل  يچنين استنبا  كرد كه روايي محتوايي و صور

ها  ک از پرسشنامهيهر  ييايپا يبررس يرده است. برا
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سوم حجم نمونه و به  کيبا يز ابتدا به تعداد تقرين

ن کارکنان برق يعدد پرسشنامه در ب 10يصورص تفادف

به  ييع رد و بعد از پاسخ گويفارس توز يا منطقه

و  يآور ها جمع سشنامهسواالص مطرح رده، پر

ن رد. مقدار ييها تع ک از پرسشنامهيکرونباخ هر  يآلفا

و  91/0 يپرسشنامه تعهد سازمان يکرونباخ برا يآلفا

دست آمد.  به 91/0رنده يادگيپرسشنامه سازمان  يبرا

دست آمده  کرونباخ به يآلفا يزان بااليبا توجه به م

ن يتوان گفت که هر دو پرسشنامه مورد استفاده در ا يم

الزم برخودار هستند. بخش اول  ييايق از پايتحق

افراد  يرناخت تيمشخفاص جمعها مربو  به  پرسشنامه

الص و يل سن، جنس، تاهل، تحفيمورد مطالعه از قب

و  يآور ها پس از جمع دادهبارد.  يسابقه خدمت م

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

هاي داده  تح يل آماري قرار گرفتند. براي توصيف پاسخ

رده از جداول توزيع فراواني، تعيين ميانگين، انحراف 

هاي مربو  به هر يك از سواالص  معيار و درصد پاسخ

و  سونو براي آزمون سواالص از ضريب همبستگي پير

 35/3استفاده رده است. سطح معناداري ) ونيرگرس

p<) نظر گرفته رد در. 

 

 ها افتهي

( مشخفاص جمعيت رناختي ررکت 1جدول)

رود  دهد. مشاهده مي کنندگان در مطالعه را نشان مي

 50/ 8که بيشترين ررکت کنندگان در مطالعه مرد )

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

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

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

 بارند. مي

مورد  يرهايمتغ يمرکز يها راخص (7)جدول

تعهد  نيانگياساس م ني. بر ادهد يمطالعه را نشان م

 رندهيادگي( و سازمان 71/99کارکنان ) يسازمان

 ينمره ابعاد تعهد سازمان نيشتريبارد. ب مي (71/90)

 يها ه مولفهنمر نيشترياست و ب يمربو  به بعد عاطف

 کيستماتيس نگرشمربو  به مولفه  رندهيادگيسازمان 

 .بارد يم

 

هاي مرکزي متغيرهاي تعهد  راخص :(2جدول )

 سازماني و سازمان يادگيرنده

 انحراف معيار ميانگين حداکثر حداقل متغيرها

 28/0 88/27 40 11 تعهد عاطفي

 80/1 06/26 81 1 تعهد هنجاري

 70/2 08/21 88 11 تعهد مستمر

 22/7 25/70 91 74 تعهد سازماني

 02/1 02/05 71 1 هاي رخفي قاب يت

 01/1 60/01 71 4 هاي ذهني مدل

 55/0 22/05 78 1 آرمان مشترک

 50/0 55/05 71 1 يادگيري تيمي

 35/1 77/19 41 8 نگرش سيستماتيک

 78/8 28/03 111 71 سازمان يادگيرنده

 

 کارکنان يناختر تيمشخفاص جمع :(0) جدول

 سن تاهل جنسيت متغير

 سال به باال 41 سال 81-40 سال 70-80 متاهل مجرد مرد زن 

 10 98 49 171 49 19 11 فراواني

 4/79 9/47 1/79 7/91 1/71 1/11 7/41 درصد

 سابقه خدمت تحصيالت متغير 

 سال به باال 11 سال 11-11 سال 1-10 سال 1-1 و باالتر  فوق ليسانس ليسانس ديپ م و فوق ديپ م 

 14 81 40 40 89 108 71 فراواني

 1/81 7/71 1/78 1/78 9/77 1/10 1/11 درصد
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رنده با يادگين سازمان يرسون بيپ يهمبستگ :(8جدول)

 و ابعاد آن يتعهد سازمان

 

ي ها مولفههمه که  دهد ي( نشان م4)جدول  جينتا

رابطه مثبت و  يبا تعهد سازمان سازمان يادگيرنده

سازمان  يها مولفه ني. در بدهند يرا نشان م يمعنادار

 بيضر نيشتريب يميت يريادگيمولفه  رنده،يادگي

 بيضر نيکمتر کيستماتيو نگرش س يهمبستگ

 نشان دادند. يرا با تعهد سازمان يهمبستگ

هاي  با توجه به ارتبا  قوي و مثبت بين مولفه 

بررسي  سازمان يادگيرنده و تعهد سازماني، به منظور

هاي سازمان يادگيرنده بر تعهد  زمان مولفه اثر هم

سازماني از آزمون رگرسيون چندگانه با روش گام به 

 Multiple Linear Regreation Stepwise) گام

Method ).استفاده رد  

 >P 01/0داري در سطح  * معنا

 >P 01/0داري در سطح  ** معنا

آن در سطح  ي( و معنادارFبا توجه به مقدار )

(01/0 ≥Pمالحظه م )نيب يکه ارتبا  خط رود ي 

. بارد يبالمانع م ونيبرقرار است و انجام رگرس ها ريمتغ

= 80/0بتا ) بي، ضر(1)ول جد جيبا در نظر گرفتن نتا

βياديز اريبس ريتاث يميت يريادگيکه  دهد ي( نشان م 

کارکنان دارد که با  يمانبه صورص مثبت بر تعهد ساز

 يبه لحاظ آمار ريتاث نيا tدر نظر گرفتن مقدار 

که  دهد ينشان م R2زانيم نيچن معنادار است. هم

عهد در ت راصييدرصد از تغ 78 ييبه تنها يميت يريادگي

فارس را  يا برق منطقه عيکارکنان ررکت توز يسازمان

عامل  نيدوم کرده است. ينيب شيمثبت پ وهيبه ر

با  يبر تعهد سازمان يذهن يها مدل ريکننده تاث ينيب شيپ

عوامل  نيمهمتر ني( است. بنابراβ= 74/0) يبتا بيضر

و مدل  يميت يريادگيکارکنان،  يموثر بر تعهد سازمان

دو مولفه  نيا شيبا افزا يعنيبارند.  مي يذهن يها

 .ابدي يم شيهم افزا يتعهد سازمان زانيم

 

 گيري  بحث و نتيجه

بر اساس نتايج حاصل از بررسي ضريب همبستگي  

هاي سازمان  پيرسون مشاهده رد که بين تمام مولفه

يادگيرنده با تعهد سازماني رابطه مثبت و معنادار وجود 

تايج تحقيقاص يعقوبي و همکاران که اين يافته با ندارد. 

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

 د  ( هم2302اتک ) ( و2335(، وانگ )0000همکاران )

 

 يرنده با تعهد سازمانيادگيسازمان  يها رسون مولفهيپ يهمبستگ :(4جدول)
  

 
 يها تيقابل

 يشخص

 يها مدل

 يذهن

آرمان 

 مشترک

 يريادگي

 يميت

 کيماتستينگرش س

 **74/0 **44/0 **89/0 **47/0 **87/0 يب همبستگيضر

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 يدار يسطح معن

 

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

 Fضريب  Β bضريب  t سطح معناداري
S.E 

 )خطاي استاندارد(
R2 

 
R  

 هاي ذهني مدل 18/3 23/3 05/3 05/25 12/3 21/3 81/2 335/3

 يادگيري تيمي 11/3 20/3 07/3 00/13 60/3 03/3 56/0 333/3

  

 
تعهد 

 يسازمان

تعهد 

 يعاطف

تعهد 

 يهنجار

تعهد 

 مستمر

 17/0 18/0 **79/0 **81/0 يب همبستگيضر

 118/0 091/0  000/0 000/0 يدار يسطح معن
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ن با توجه به مثبت بودن رابطه يچن همخواني دارد. 

رنده يادگيسازمان  يها و تمام مولفه ين تعهد عاطفيب

رنده يادگين استنبا  کرد که وجود سازمان يتوان چن يم

ن ياکارکنان رود.  يش تعهد عاطفيباعث افزا تواند يم

با توجه  دارد. ي( همخوان7011اتک ) يها افتهيافته با ي

 ي، تعهد عاطفيان ابعاد تعهد سازمانياز من که يبه ا

ک فرد به ين نوع تعهد و تع ق ير گذارترين و تاثيبهتر

ل يش تمايباعث افزا تواند ين ميبارد، بنابرا يسازمان م

و کاهش ترک کار اندن در سازمان، کارکنان به م

ن ين وجود ارتبا  بيبنابرابرد اهداف سازمان رود.  شيپ

گونه  توان اين يرنده را ميادگيو سازمان  يتعهد سازمان

 مورد ررايط در ديدگاه مثبتي فردي وقتي كه كرد تفسير

 در هاي خود مهارص و اطالعاص افزايش و تقويت

 ها، مهارص به ركوفايي خود نياز ردن برآورده و سازمان

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

 براي نتيجه در و رود و وابسته مي مند عالقه سازمان

فرد  اهداف واقع در كه خود، اهداف به رساندن سازمان

گر ينمايد. از طرف د مي كورش و تالش بارد، مي نيز

 توان ز ميني يادگيرنده را سازمان مفهوم بودن بعدي چند

به  يميت يريادگيکه  يطور به دانست. مؤثر مورد اين در

ش تعهد يو افزا يت رغ يتواند باعث رضا يم ييتنها

 ابعاد سازمان عالوه، ساير کارکنان رود. به يسازمان

مؤثر  سازمان اثربخشي ارتقا و و ررد در نيز يادگيرنده

 بارد. يم

ه يسرما نيارزرمندتر و نيتر مهم که نيبا توجه به ا 

 نيا به توجه و است آن يانسان هيسرما هر سازمان،

 ها سازمان يابيکام اي رکست روند بر بها گران هيسرما

 در تعهد توسعه يبرا تالش لذا ،دارد ميمستق ريتأث

 توجه آن به ديبا رانيکه مد است يمهم امر کارکنان،

 سازمان اهداف و ها ارزش به متعهدتر، افراد بارند. دارته

 ينيآفر نقش سازمان در تر فعاالنه و بندتر بوده يپا

 يها افتن فرصتي و سازمان ترک به کمتر و کرد خواهند

با توجه به گر ياز طرف د .کنند يم اقدام ديجد يرغ 

تطابق  ي، برايآور ع وم و فن يايع در دنيراص سرييتغ

از است که متعهد به ين يراص به کارکنانيين تغيبهتر با ا

 کيه و مدام ع م خود را به روز کنند. لذا سازمان بود

 ب که ندارته در سازمان يکيزيف حضور متعهد صرفًا فرد

 کند. يم تالش سازمان منافع يراستا در

ن پژوهش و با در يا يها افتهين با توجه به يبنابرا 

جه يتوان نت ين ميمحقق  ريسا يج کارهاينظر گرفتن نتا

نه ساز يتواند زم يرنده بودن سازمان ميادگيگرفت که 

زش يجاد انگيق ايکارکنان از طر يسازمان  ش تعهديافزا

که کارکنان باور کنند مشکل  يطور در آنان بارد. به

از  يها است، سازمان بخش سازمان مشکل خود آن

است و  يخانواده آنان است، ترک سازمان ارتباه بزرگ

ه دارند و رابط يارتبا  عاطف ن که کارکنان با سازمانيا

 ش وجود دارد. ين سازمان و اعضايب يا دوستانه

در   مستمر  تعهد ت بعد ياهم به  توجه    ن با يبنابرا

کارکنان، بهبود   يايمزا و  حقوق   شيافزا کارکنان  

د يآنان با يبرا يرفاه امکاناص  و  يشتيت معيوضع

باعث   تواند يامر م ن يا  که رد، يگ ران قرارينظر مد مد  

گرفتن  نظر   در   با آنان رود.  يسازمان زان تعهديمش يافزا

 يها يريگ ميتفم  و  کارها  در  يميت  يريادگي نقش   

  جهت الزم   يفرهنگ ررکت بستر  ران يمد د يبا  يسازمان 

  ديافکار جد و   ها دهيا از   استفاده و   کارکنان  مشارکت

وجود  ت يهما به  با توجه  يکنند. از طرف  را فراهم آنان 

 و  زمينه مناسب براي ايجاد خالقيت يذهن يها مدل

 ت وجودياهم ل يدل  بهجاد رود. يا كاركنان  نوآوري 

تواند منجر به  ين کارکنان که ميدر ب مستمر   تعهد 

ف يررح وظا ˛آنان رود ييش عم کرد و کارايافزا

ن ين تدويچن ف رود. هميتعر  کارکنان به روز

 يسازمان يريادگي يها وهينه بهبود ريدر زم ييها برنامه

 يا منطقه  ع برقيجهت سوق دادن کارکنان ررکت توز

تواند در  يرنده ردن ميادگيفارس به سمت سازمان  

 آنان موثر واقع رود. يش تعهد سازمانيافزا
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