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چكيده 
هدف اصلي از اين پژوهش ،بررسي ارتباط ميان يادگيري سازماني و تعهد سازماني است .جامعه
آماري عبارتند ازكاركنان معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران ،كه 245نفر بهعنوان نمونه
انتخاب شدند .دو پرسشنامه بهعنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفت كه عبارت بود از پرسشنامه
يادگيري سازماني ( )OASو پرسشنامه تعهد سازماني آلن و مه ير ( .)1111در نهايت  237پرسشنامه
قابل تحليل تشخيص داده شد .نتايج تحليل دادهها بر اساس روش همبستگي پيرسون نشان داد كه
ارتباط معناداري ميان يادگيري سازماني و تعهد سازماني وجود دارد .همچنين يافتههاي پژوهش بيانگر
آن بود كه تحصيالت با تعهد سازماني كاركنان رابطه منفي دارد.
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.1مقدمه 
تعهد سازماني از جمله موضوعاتي است كه بررسي تاثير آن بر عملکرد فردي و اثريخشي
سازماني محور پژوهشها مديريت و سازمان بوده است .به دليل اهميت تعهد در مباحث
سازمان ،عوامل اث رگذار بر تقويت و بهينه سازي اين عامل نيز همواره مورد توجه بوده است.
تاثير عواملي مانند شخصيت ،فرهنگ سازماني ،تعالي سازماني ،تعهد مديران و از اين قبيل بر
تعهد سازماني بارها مورد مطالعه قرار گرفته است ()Marquardt, 2002؛ ليکن يکي از
موضوعاتي كه اخيرا در ارتباط با تعهد سازماني مورد مطالعه قرار گرفته يادگيري سازماني است
( .)Caruth et al, 2009با افزايش تعهد سازماني ،افراد پيوستگي بيشتري با سازمان مي يابند
و در ساختارهاي سازمان يادگيرنده سهيم مي شوند.در نهايت مشاركت در ساختار هايي كه
منجر به يادگيري سازماني مي شود موجب رشد فردي و بقا و پيشرفت سازمان ميشود
).)Kofman, & Senge, 1993

در دنيايي كه تغيير وجه بارز آن است ،تنها راه براي بقا ،سازگار شدن با اين تغييرات است
و شايد قابليت سازگاري ،بهترين سرمايه اي است كه در اختيار افراد و سازمانها قرار دارد .اين
قابليت از طريق يادگيري ،به بهترين شکل تحقق مييابد .بنا به گفته پيتر سنگه
()1111سازمانهايي موفقيت در آينده را به دست خواهند گرفت كه كشف كنند چگونه از تعهد
و ظرفيت يادگيري افراد در همه سطوح سازمان بهره بگيرند .بنابراين يادگيري نقش ويژهاي
در سازمانهاي امروزي دارد .يادگيري سازماني بازتابي از هوش باال و قابليت بارآوري حاصل
از فرصتهاي بهوجود آمده و تعهد به پيشرفت مداوم در سازمان است (.)Marquardt, 2002
از سوي ديگر سازمانهاي يادگيرنده به نقش تعهد سازماني در پيشبرد هدفها و ارزشهاي
سازمان واقف بوده و زمينه را براي افزايش آن فراهم ميسازند .اقدام براي تغييرات عميق كه
فارغ از قابليت تعهد قوي صورت بگيرد ،احتماالً نتايج قابل قبولي بهدست نخواهد داد
( .)Thames & Webster, 2009در واقع تعهد از تالشي مخاطرهآميز براي تغيير پشتيباني
ميكند تا جاييكه اين تالش بهعنوان بخشي از ساختار و روش جاري سازمان درآمده و خود را
حفظ نمايد ( . )Gebo et al, 2010در مقاله حاضر سعي بر آن است تا نقش يادگيري سازماني
در بهبود تعهد سازماني كاركنان نسبت به سازمان مورد بررسي قرار گيرد.جامعه آماري اين
پژوهش ،شهرداري تهران در نظر گرفته است .دليل انتخاب اين جامعه در اين است كه
شهرداري تهران به دليل حوزه فعاليتي گستردهاي كه دارد بر زندگي عموم شهروندان اثرگذار
است ازاين رو وجود كاركناني كه از تعهد سازماني بااليي برخوردار باشند ،براي شهرداري
نيازي ضروري است؛ با توجه به اين امر پژوهشگران شهرداري تهرا رار بهعنوان جامعه آماري
خود انتخاب كردهاند.
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.2مبانینظريوپيشينهپژوهش 
تعهدسازمانی .از آنجا كه پيامدهاي تعهد سازماني ميتواند مشتمل بر ماندن در سازمان يا
ترک آن و تغيير در عملکرد فردي و اثربخشي سازماني باشد ،از اين رو اين موضوع براي
سازمان بسيار حائز اهميت است ( .)Meyer &Allen,1997با علم به اهميت اين مولفه
محققان سازمان پژوهشهاي عمدهاي در اين زمينه ترتيب دادهاند كه از آن ميان ميتوان به
پژوهشهاي آلن و مه ير اشاره كرد .
افرادي كه داراي تعهد بااليي هستند همسويي بيشتري با هدفها و ارزشهاي سازمان
دارند .زماني كه سازمان ساختارهاي رسمي براي به اشتراک گذاشتن اطالعات در اختيار
كاركنان قرار ميدهد ،كاركنان با تعهد باال كه هدفها و ارزشهاي خود را با هدفها سازمان
يکي مي دانند ،اين ساختارها را نه تنها براي رشد سازماني بلکه براي رشد فردي بهعنوان
فرصت خواهند ديد .بنابراين در جهت هدفها سازمان تالش خواهند كرد( Weng et al,
.)2010

آلن و مه ير( )1111چارچوب مورد قبولي را براي تعهد سازماني فراهم آوردهاند .آنان تعهد
سازماني را بعنوان «يك پيوند روانشناختي ميان كارمند و سازمانش ميدانند ،كه احتمال ترک
داوطلبانه سازمان توسط كارمند را پايين ميآورد» معرفي كرده اند ( Allen & Meyer,
 .)1991از نظر آنان ( )Meyer &Allen,1997تعهد سازماني بهعنوان يکي از شاخصهايي
است كه نشان ميدهد آيا افراد بهطور موثر به يك سازمان پيوند يافتهاند يا امکان ترک
سازمان از سوي آنان وجود دارد.
بنابهنظر مه ير و آلن ( )1111تعهد سازماني حالتي روانشناختي است كه ارتباط كارمند با
سازمان را مشخص ميكند و متضمن داللتهايي است كه منجر به ماندن كارمند در سازمان
ميشود .آنان سه جزء تعهد سازماني را چنين برشمردهاند )1( :تعهد عاطفي 1كه اشاره به
وابستگي عاطفي كارمند به سازمان و درگير شدن در سازمان دارد .اين تعهد باعث ميشود
كارمند در ارتباط با سازمان ،احساس هويت كند .كاركناني با تعهد عاطفي قوي به فعاليت در
سازمان ادامه ميدهند زيرا مي خواهند در سازمان بمانند )2( .تعهد مستمر 2كه اشاره به آگاهي
فرد از هزينههاي ترک سازمان دارد .كاركناني كه بر اساس تعهد مستمر با سازمان پيوند يافته
اند ،در سازمان ميمانند زيرا نياز دارند كه در سازمان بمانند )3( .تعهد هنجاري 3كه اشاره به
احساس التزام براي ماندن در سازمان دارد .كاركناني كه تعهد هنجاري به سازمان دارند
1. affective commitment
2. continuance commitment
3. normative commitment
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احساس ميكنند كه مجبورند به فعاليت در سازمان ادامه دهند ( .)Allen & Meyer, 1991به
اين ترتيب مشخص ميشود كه بقا وپيشرفت سازمان بدون وجود تعهد عاطفي ،مستمر و
هنجاري در كاركنان ميسر نيست و سازمان بايد زمينه الزم براي تحقق اين امر را فراهم آورد
).(Cho& Kwon, 2005

با توجه به تأثيرات مثبت تعهد براي سازمان ،مدت زمان زيادي است كه پژوهشهاي
گوناگون به بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعهد سازمان پرداختهاند .براي مثال اردهايم و همکاران
( ) 2112به بررسي تاثير پنج عامل شخصيت بر تعهد سازماني پرداختند و بر اساس پژوهش
خود اين تاثير را مورد تاييد قرار دادند و يا در پژوهشي كه در ايران صورت گرفت مدني و
زاهدي ( ) 1334به بررسي عوامل تاثيرگذار بر تعهد سازماني پرداختند  .از جمله اين عوامل
ميتوان به درک حمايت سازماني ،مشاركت سازماني ،نگرش نسبت به كار و احساس امنيت
شغلي اشاره كرد .عالوه بر متغيرهاي نامبرده ،يادگيري سازماني نيز از جمله عواملي است كه
در پژوهش هاي گوناگون اثر آن بر تعهد سازماني مورد مطالعه قرار گرفته است .براي مثال ليم
( )2111پژوهشي به منظور تعيين روابط موجود ميان تعهد سازماني ،رضايت شغلي و فرهنگ
سازمان يادگيرنده در سازمان هاي خصوصي كرهاي انجام داد .بدينمنظور نمونهاي به تعداد
 225نفراز كاركنان مشغول در  5زيرمجموعه يك كمپاني چند شركتي 1انتخاب شد .نتايج اين
پژوهش نشان داد كه فرهنگ سازمان يادگيرنده بهصورت مثبت و با واسطه ،با رضايت شغلي
در ارتباط است .عالوه بر آن مشخص شد كه تعهد سازماني به استثناي تعهد هنجاري ،بهطور
مثبت و باواسطه با فرهنگ سازمان يادگيرنده و رضايت شغلي در ارتباط است ( Weng et al,
 .)2010هسو( )2111تأثير فرهنگ يادگيري سازماني را بر رضايت شغلي ،تعهد سازماني و
ترک خدمت مورد بررسي قرار داد .يافتههاي اين پژوهش نشان داد كه فرهنگ يادگيري
سازماني تعهد سازماني را بهصورت مثبت تحت تأثير قرار ميدهد .اين رابطه معطوف به تعهد
عاطفي بود و تعهد مستمر در اين رابطه نقشي نداشت .براساس يافتههاي جو و ليم (،)2111
فرهنگ يادگيري سازماني نه فقط براي پيچيدگي درک شده شغل ،بلکه همچنين براي تعهد
سازماني ،پيشبيني كنندهي مهمي است .اين يافتهها بيانگر آن است كه براي كاركنان با
كنشگري 2باال ،سطح درک شده فرهنگ يادگيري سازماني ،اثر زيادي بر تعهد سازماني ندارد.
ليکن براي كاركنان با كنشگري كمتر ،سطح فرهنگ يادگيري سازماني درسطح تعهد سازماني
آنان تفاوت ايجاد ميكند .در حالي كه افراد با كنشگري باال فکر ميكنند ميتوانند بدون
حمايت سازماني يا با وجود آن محيط را تغيير دهند ،افراد با كنشگري پايين مايلند بطور

1. conglomerate
2. proactivity
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مثبتتري توسط پشتيباني سازماني يا فرهنگ يادگيري سازماني تأثير بگيرند .همچنين اين
نتايح بيانگر آن است كه آمادگي براي يادگيري خود هدايت شده ،متغير مهمي در پيشبيني
تعهد عاطفي است .كاركناني كه رغبت عملي و قابليت ذهني براي تشخيص ،طراحي،
بهكارگيري و ارزيابي يادگيري مستمر خود دارند ،احساس تعلق و وفاداري بيشتري به سازمان
خود دارند .اين نتايج از وجود ارتباط ميان تجارب يادگيري كاركنان و تعهد سازماني آنان
حمايت ميكند .تجارب يادگيري كاركنان در هرگونه يادگيري غيررسمي ميتواند به افزايش
اثربخشي سازماني از طريق تعهد سازماني كاركنان كمك كند .به همين ترتيب پژوهش چو و
كاون ( )2115نشان ميدهد كه آمادگي براي يادگيري خود -هدايت شده 1با تعهد عاطفي
ارتباط مثبت دارد .با اين وجود تعهد هنجاري و مستمر بهصورت منفي با آمادگي براي
يادگيري خود هدايت شده در ارتباط هستند ).(Cho& Kwon, 2005
كريشنا ( )2113در پژوهشي براي بررسي تأثير يادگيري سازماني بر تعهد عاطفي442 ،
نفر از كاركنان  35شركت نرمافزاري را مورد مطالعه قرار داد .بدينمنظور تعهد عاطفي بر
اساس مقياس تعهد سازماني مه ير و آلن و يادگيري سازماني بر اساس پرسشنامه ي OAS
كه بهصورت اينترنتي در اختيار كاركنان گذاشته ميشد  ،مورد بررسي قرار گرفت .نتايج ،رابطه
مثبت و معناداري ميان يادگيري سازماني و تعهد عاطفي را نشان داد .همچنين هر يك از چهار
خرده نظام يادگيري سازماني تعهد عاطفي را پيشبيني كردند.
در ايران نيز در پژوهشي كه يعقوبي ( )2111در كشور انجام داد ،رابطه ميان كاربست
مولفههاي سازمان يادگيرنده و تعهد سازماني ،معنادار گزارش شده است .اين نتايج همچنين
بيانگر وجود رابطه معنادار ميان كاربست مولفههاي سازمان يادگيرنده با تعهد عاطفي ،تعهد
مستمر و تعهد هنجاري است.
عالوه بر پژوهشهاي انجام شده آلن و مه ير( )1117در اين زمينه بيان داشتهاند كه
كاركناني كه احساس ميكنند خواستههايشان برآورده شده است و شايستگي نقشهاي شغلي
خود را دارند ،به احتمال زياد به سازمان خود احساس تعهد پيدا كرده و فرهنگ يادگيري ايجاد
ميكنند كه اين مسئله بالقوه محيط پايداري را براي ايجاد نتايج رضايتبخش مشابه براي
كاركنان را فراهم سازد .از سويي ديگر هدفهاي كه براي يادگيري سازماني ايجاد ميشود
موجب افزايش تعهد سازماني كاركنان ميگردد ( Haibo et al, 2009; Wu&Cavusgil,
 .)2006اما يادگيري سازماني نيز بدون وجود تعهد تحقق نمييابد .كافمن و سنگه  )1113(2در
مطالعات خود نشان ميدهند كه يادگيري در سازمانها بدون وجود تعهد قابل دستيابي نبوده و
)1. self directed learning(SDL
2. Kofman, &Senge
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تبديل شدن به سازمان يادگيرنده امکانپذير نخواهد بود.نيازهاي رقابتي سازمانهاي عصر
اطالعات جهانشمولتر ،مشتري مدارتر ،انعطافپذيرتر و يادگيري مدارتر شده و وابستگي
بيشتري به كار تيمي پيدا كرده است .اين تقاضاها با تمايل به تبديل شدن به سازمان
يادگيرنده نيازمند افرادي هستند كه انرژي عاطفي ،ذهني و جسمي خود را براي موفقيت
سازمان تركيب نموده و تعهد بااليي داشته باشند (.)Ulrich, 1994
با توجه به اين امر و پژوهشهاي انجام شده فرضيه اصلي اين پژوهش عبارتاستاز:
ميان يادگيري سازماني وتعهد سازماني كاركنان رابطه وجود دارد.
با توجه به اينکه تعهد از ابعاد هنجاري ،مستمر و عاطفي تشکيل شده است ،فرضيههاي
فرعي اين پژوهش عبارتنداز:
ميان يادگيري سازماني و تعهد عاطفي كاركنان رابطه وجود دارد .
ميان يادگيري سازماني و تعهد هنجاري كاركنان رابطه وجود دارد.
ميان يادگيري سازماني و تعهد مستمر كاركنان رابطه وجود دارد .
ازاينرو در ادامه به بحث يادگيري سازماني ميپردازيم.

يادگيريسازمانی.در چند دهه گذشته مطالعههاي بسياري در ارتباط با يادگيري سازماني
صورت گرفته است وجه مشتركي كه در بيشتر اين تعاريف به چشم ميخورد مفهوم سازگازي
است (براي مثال  )Kloot, 1997; Rosenstiel&Koch, 2001از نظر شواند (1نقل در
 )Krishna, 2998يادگيري سازماني نظامي از اقدامات ،عاملين ،نمادها و فرآيندهاست كه يك
سازمان را قادر ميسازد اطالعات را به دانش با ارزش تبديل كرده و در عوض ظرفيت
سازگاري بلندمدت خود را افزايش دهد .كلوت ( )1117اظهار ميدارد كه يادگيري سازماني
فرآيند تغيير دادن سازمان بهمنظور متناسب ساختن آن با محيط متغيراست و ممکن است
بهصورت سازشي( 2نه اينکه شامل تغيير مبتني بر پارادايم) بوده و يا زايشي( 3متمايل به اشکال
و ساختارهاي جديد) باشد .
سازمان هايي كه اساسشان يادگيري است ،سعي دارند فعاليتها را بهتر انجام دهند .از ديد
آنها ،يادگيري بهترين راه براي بهبود عملکرد در درازمدت است (گانز .)1373 ،آرگريس معتقد
است هر فرد ظرفيت و انرژي روانياي دارد كه بهترين انگيزه براي يادگيري اوست .بنابراين
چالش در اين نيست كه برنامههاي انگيزشي در سازمان اجرا شود ،بلکه كافي است به
تشخيص ظرفيتها و توانايي انرژيهاي رواني فراگيري كاركنان پرداخته شود و نسبت به
1. Schwandt
2. adaptive
3. generative

تعهد سازمانی،يادگيري سازمانی و ميزان تحصيالت ...

361

برانگيختن اينگونه انگيزههاي فراگيري بهتر اقدام شود .او معتقد است مهمترين انگيزه در
كارك نان يادگيري است .بر همين اساس آموزش را اساس و پايه انگيزه كاركنان ميداند
(مؤمني ،هوشنگ .)1337 ،سازمان يادگيرنده با درک اهميت اين انگيزه هادر جهت رشد
سازماني ،تمهيداتي براي يادگيري سازماني فراهم ميآورد( & Haibo et al, 2009; Wu
2006

.)Cavusgil,

در ارتباط با فرآيند يادگيري سازماني نظرات مختلفي ارائه شده است كه اغلب مغايرتي با
يکديگر ندارند .ماركوارت )2112( 1شش خرده نظام دانش در سازمانهاي يادگيرنده كه روابط
تعاملي با يکديگر دارند را مطرح كرده است :اكتساب ،خلق ،ذخيرهسازي ،تحليل و بررسي
دادهها ،تبديل و توزيع ،و بهكارگيري و ارزيابي دانش 2هوبر )1111(3يادگيري سازماني را
تركيبي از چهار فرآيند معرفي ميكند« :اكتساب دانش ،توزيع اطالعات ،تفسير اطالعات ،و
حافظه سازماني» .كسب دانش و اطالعات از طريق كنترل محيط ،استفاده از سيستمهاي
اطالعاتي براي ذخيرهسازي اطالعات ،بازيافت اطالعات ،اجرا و آموزش و ...صورت ميگيرد.
البته يادگيري به واسطه تنظيم مجدد دانش موجود در ساختارهاي قبلي و ساختن نظريهها و يا
تجديد نظر در آنها نيز تحقق پيدا ميكند .در مرحله توزيع اطالعات سازمان دراطالعات بين
واحدها و افراد سهيم ميشود .طي فرآيند تفسير ،اطالعات معاني قابل فهم و مشتركي پيدا
ميكنند و در نهايت دانش براي استفاده در آينده ذخيره ميشود (آتش پور و همکاران.)1337 ،
بر اساس چارچوبي كه شواند و ماركوارت (نقل در )Krishna, 2008براي يادگيري
سازماني فراهم آوردهاند ،در اين پژوهش چهار فرآيند كه از طريق آن افراد بهطور جمعي در
اقدامات پوياي اجتماعي مرتبط با يادگيري درگير ميشوند مورد استفاده قرار ميگيرد .اين چهار
فرآيند عبارتند از :ميانجي محيطي ،اقدامات /بازتابها ،توزيع و پخش و معنادهي و حافظه.4
هدف اساسي خرده نظام ميانجي محيطي عبارتاست از جستجو ،بررسي و غربال اطالعات
به دست آمده از درون و بيرون سازمان .برونداد اين خرده نظام اطالعات جديد است .خرده نظام
اقدامات/بازتابها در قلب فرآيند يادگيري سازماني قرار دارد و بيانگر فعاليتهاي سازمان و
بررسي اقداماتي است كه سازمان را قادر ميسازد به اطالعات جديد معنا دهد و دانشي همسو
با هدفها خلق كند .هدف خرده نظام توزيع و پخش عبارتاست از تحرک ،انتقال و استخراج
اطالعات و دانش .توزيع اشاره به كانالهاي رسمي تسهيم دانش ،و پخش اشاره به فرآيندها و

1. Marquardt
2. acquisition, creation, storage, analysis & data mining, transfer& dissemination, application
&validation
3. Huber
4. environmental interface, action/reflection, dissemination & diffusion, meaning & memory
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كانال هاي غيررسمي ارتباطي براي تسهيم دانش دارند .برونداد اين خرده نظامها عبارتاست
از ساختاربندي .خرده نظام معنادهي و حافظه متشکل از مکانيزمي براي ذخيره سازي و بازيابي
اطالعات است .ارزشها و مفروضاتي كه بخشي از فرهنگ يك سازمان به حساب مي آيند،
حافظه آن را تشکيل ميدهند كه بهصورت معناداري يادگيري سازماني را تحت تأثير قرار
ميدهد .برونداد اين خرده نظام معنادهي است كه مشتمل بر فرآيندي اختصاص معناي جمعي
به اقدامات سازماني است.
با توجه به اين امر مدل مفهومي اصلي اين پژوهش بهصورت زير است:

شکل  .1مدل مفهومي پژوهش

از ديگر عواملي كه در زمره متغيرهاي جمعيت شناختي قرار ميگيرد و ميتواند بر تعهد
سازماني اثر گذارد ،سطح تحصيالت است .در ارتباط با رابطه تحصيالت و تعهد سازماني مباني
نظري پژوهش بيانگر وجود رابطه منفي ميان اين دو متغير است .موداي ،پورتر و
استيرز( )1132مطرح ميكنند كه ميزان تحصيالت كاركنان رابطه منفي ضعيفي با تعهد
سازماني دارد .همچنين نتايج تحقيق يون و تاي ( )2112بيانگر ان است كه ميزان تحصيالت،
تعهد سازماني را به صورت منفي تحت تأثير قرار ميدهد .اين ارتباط منفي در نتايج پژوهش
ونگ ،مك الروي ،مارو و ليو )2111( 1بهطور ويژه در ارتباط با تعهد هنجاري گزارش شده
است .ازاينرو در اين پژوهش اين رابطه نيز مورد بررسي قرار ميگيرد به گونهاي كه فرضيه
ديگر اين پژوهش عبارت است از:
ميان تحصيالت و تعهد سازماني رابطه منفي وجود دارد.

1. Weng, McElroy, Morrow,& Liu
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.3روشپژوهش 
در پژوهش حاضر كه از نوع توصيفي است ،دادهها بصورت ميداني و از طريق پرسشنامه
گردآوري شده است .جامعه آماري پژوهش شامل كليه كاركنان حوزه معاونت اجتماعي و
فرهنگي شهرداري تهران ( 711نفر) كه از طريق فرمول كوكران نمونه پژوهشي شامل 245
نفر تعيين شد ،در ادامه بر اساس روش نمونهگيري خوشهاي  2منطقه از مناطق شهرداري
تهران انتخاب شد .سپس مراكز وابسته به معاونت اجتماعي شهرداري تهران معين شده و
پرسشنامهها ميان كاركنان آنها توزيع شد .پس از جمعآوري پرسشنامهها  237پرسشنامه مورد
تحليل قرار گرفت .پرسشنامههاي يادشده كه بهعنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند
عبارت بودند از ( )1پرسشنامه يادگيري سازماني كه توسط كريشنا ( )2113براساس چهار
زيرشاخه پرسشنامه  OASتنظيم شده و مشتمل بر  17گويه است و چهار سيستم ميانجي
محيطي ،اقدامات و بازتابها ،توزيع و پخش و معنادهي و حافظه را مورد سنجش قرار ميدهد؛
( )2پرسشنامه تعهد سازماني كه توسط آلن و مه ير ( )1111تهيه شده و مشتمل بر  24گويه
براي سنجش سه بعد تعهد سازماني يعني عاطفي ،مستمر و هنجاري بهكار مي رود .ضريب
پايايي اين پرسشنامهها به ترتيب برابر با  1/11و  1/71بهدست آمد .براي تحليل دادهها نيز
روشهاي تحليل همبستگي پيرسون مورد استفاده قرار گرفت.
4تجزيهوتحليلدادهها 
جدول شماره  1اطالعات جمعيت شناختي مربوط به پژوهش را نشان ميدهد 54 .درصد نمونه
را زنان و  42درصد آن را مردان تشکيل ميدهند .كاركنان با مدرک كارشناسي بيشترين تعداد
( 43درصد) را به خود اختصاص دادهاند.
جدول .1اطالعات جمعيتشناختي

جنسيت

ميزان تحصيالت

مرد
زن
ديپلم
كارداني
كارشناسي
كارشناسي ارشد

فراوانی

درصد

درصدتجمعی

111
127
44
51
114
21

42/4
53/2
13/2
21/1
43/1
12/2

13/2
31/7
37/3
111
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در جدول شماره  2رابطه ميان فرآيندهاي يادگيري سازماني و ابعاد تعهد سازماني بر اساس
همبستگي پيرسون مشخص شده است .بر اين اساس به استثناي ارتباط ميان تعهد مستمر با
ميانجي محيطي و اقدامات/بازتابها كه( با  sigبيشتر از  ) %11فاقد معناداري آماري است در
سطح  %11اطمينان ارتباط معناداري ميان مولفه هاي يادگيري سازماني و ابعاد تعهد سازماني
وجود دارد .شايان ذكر است كه در اين ميان بيشترين رابطه مربوط به يادگيري سازماني و تعهد
عاطفي است .براساس اطالعات اين جدول فرضيه اول (رابطه يادگيري سازماني با تعهد
سازماني) و فرضيه دوم (رابطه يادگيري سازماني و تعهد عاطفي) مورد تأييد قرار ميگيرد.
همچنين با توجه به معناداري رابطه يادگيري سازماني با تعهد هنجاري و مستمر فرضيههاي
سوم و چهارم نيز مورد تاييد قرار ميگيرد.
جدول .2رابطه ميان فرآيندهاي يادگيري سازماني و ابعاد تعهد سازماني

جدول شماره  3نشان ميدهد كه سطح معناداري محاسبه شده براي تحصيالت و تعهد
سازماني كمتر از  %15ميباشد ،بنابراين مي توان نتيجه گرفت رابطه معناداري ميان تحصيالت
و تعهد سازماني وجود دارد .همچنين دادههاي اين جدول نشان ميدهد كه متغير تحصيالت
تنها در ارتباط با بعد تعهد هنجاري از تعهد سازماني در سطح  %15اطمينان داراي رابطه
معنادار است .در نهايت ميتوان گفت كه با افزايش تحصيالت تعهد سازماني كاهش مييابد.
اين نتايج مؤيد فرضيه پنجم است.
جدول .3رابطه تحصيالت كاركنان با تعهد سازماني و ابعاد آن

تحصيالت
معناداري

تعهدسازمانی 

تعهدعاطفی 

تعهدمستمر 

تعهدهنجاري 

-1/124
1/112

-1/112
1/112

-1/114
1/131

-1/132
1/115
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.5نتيجهگيريوپيشنهادها 

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رابطه يادگيري سازماني با تعهد سازماني است .نتايج
حاصل از انجام پژوهش وجود چنين رابطهاي ميان متغيرهاي مورد مطالعه را تأييد ميكند .اين
نتايج حاكي از وجود رابطه نسبتاً قوي و مثبت ميان يادگيري سازماني و تعهد سازماني است كه
مطابق با پژوهش هاي سابق است (براي مثال ;Cavusgil, 2006; Song et al, 2009
 )Joo& Lim, 2009همچنين يافته ها مبين وجود رابطه مثبت ميان يادگيري سازماني با تعهد
عاطفي ،تعهد مستمر و تعهد هنجاري است .يافتهها همچنين رابطه منفي ميان تحصيالت و
تعهد سازماني را همسو با مباني نظري مربوطه مرتبط ميكند.
نتايج تحليل آماري نشان ميدهد كه يادگيري سازماني با تعهد سازماني كاركنان در ارتباط
است .اين يافته همسو با مباني نظري پژوهش (براي مثال Cavusgil, 2006;Krishna,
 )2008; Hsu, 2009است .سازمان با فراهم كردن فرصتهايي براي بهدست آوردن مهارتها
و تجارب جديد انگيزش و وفاداري كاركنان را افزايش ميدهد .كاركنان با دانستن اينکه
تالشهاي آنان شناخته شده و پاداش داده خواهد شد ،و ترقي در كار ،ارتقا ،و حقوق بيشتري
را در پي خواهد داشت ،تمايل پيدا ميكنند عملکرد سطح بااليي داشته و نسبت به سازمان
متعهد بمانند ( .)Caruth et al, 2009بنا به نظر ماركوارت ( )2112سازمانهاي يادگيرنده
تعهد بااليي براي تدارک منابع مالي و انساني مورد نياز براي ارتقاي كيفيت يادگيري
كاركنانشان دارند .از اين رو ميتوان گفت برداشت فرد از ساختارهايي كه سازمان براي
يادگيري -بهعنوان سرمايه گذاري -در اختيار فرد قرار ميدهد با تعهد هنجاري وي در ارتباط
است.
از ديگر يافته هاي پژوهش وجود رابطه ميان يادگيري سازماني و تعهد عاطفي ،است.
نتايج پژوهش اتاک و ارترگو )2111( 1و هسو ( )2111نيز چنين رابطهاي را نشان ميدهد .چو
و كاون ( )2115نيز به ارتباط مثبت ميان آمادگي براي يادگيري خود -هدايت شده و تعهد
عاطفي اشاره كردهاند .همچنين يافتههاي هاوكينز ( )2115نشان ميدهد كه فرهنگ يادگيري
قويتر درک شده توسط كاركنان با سطوح باالي تعهد عاطفي آنان و پشتيباني سازماني در
ارتباط است.
افرادي كه داراي تعهد عاطفي بااليي هستند پيوستگي عاطفي بيشتري با هدفها و
ارزشهاي سازمان دارند .زماني كه سازمان ساختارهاي رسمي براي به اشتراک گذاشتن
اطالعات در اختيار كاركنان قرار ميدهد ،كاركنان با تعهد عاطفي باال كه هدفها و ارزشهاي
خود را با هدفها سازمان يکي مي دانند ،اين ساختارها را نه تنها براي رشد سازماني بلکه براي
1. Atak&Erturgu
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رشد فردي به عنوان فرصت خواهند ديد .براي تأييد اين مطلب مي توان به رابطه ميان فرآيند
توزيع/پخش با تعهد عاطفي اشاره كرد .جدول (زيرمولفه ها) نشان ميدهد كه فرآيند
توزيع/پخش در ميان فرآيندهاي يادگيري سازماني باالترين رابطه با تعهد عاطفي را به خود
اختصاص ميدهد.
نتايج بهدستآمده همچنين بيانگر وجود ارتباط ميان يادگيري سازماني با تعهد مستمر و
هنجاري با ميزان كمتر است.از عوامل ايجاد تعهد هنجاري اين است كه سازمان به گونهاي بر
افراد سرمايهگذاري ميكند كه افراد احساس ميكنند قادر به جبران آن نيستند و اين امر در
فرد نوعي التزام و تعهد به باقي ماندن ايجاد ميكند .از اين رو ميتوان گفت برداشت فرد از
ساختارهايي كه سازمان براي يادگيري  -بعنوان سرمايه گذاري -در اختيار فرد قرار ميدهد با
تعهد هنجاري وي در ارتباط است.
به عالوه استفاده از ساختارهاي يادگيري سازماني براي انطباق بيشتر با سازمان ميتواند
احتمال ماندن آنان در سازمان را افزايش دهد .بنابراين افراد با تعهد مستمر باال توجه بااليي
به يادگيري سازماني خواهند داشت .به اين صورت ميتوان گفت نوعي تعامل بين اين دو
عامل بوجود ميآيد (.)Caruth et al, 2009
يافتههاي حاصل از پژوهش حاضر وجود ارتباط منفي ميان سطح تحصيالت و تعهد
سازماني را همسو با مباني نظري پژوهش ()Mowday et al, 1982; Yoon&Thye, 2002
تأييد ميكند .براساس نتايج بهدست آمده تنها بخش از تعهد سازماني كه با سطح تحصيالت
در ارتباط است ،تعهد هنجاري است .اين بعد از تعهد سازماني با سطح تحصيالت رابطه منفي
دارد .اين يافته مطابق با نتايج پژوهش ونگ ،مك الروي ،مارو و ليو ( )2111است.
ميتوان علت وجود اين رابطه منفي را در افزايش انتظارات كاركنان با تحصيالت باالتر
دانست .چرا كه افراد با سطح تحصيالت باالتر امکان بيشتري براي يافتن شغل جديد در خود
مشاهده ميكنند .از سوي ديگر با توجه به رابطه ويژه تحصيالت با تعهد هنجاري ،ميتوان
گفت افراد با تحصيالت باالتر عذر موجهتري براي ترک احتمالي شغل كنوني خواهند داشت
كه به نوبه خود فشار هنجارها و اخالقيات براي ماندن در سازمان را كاهش خواهد داد.
در نهايت ميتوان گفت كه يادگيري سازماني بيانگر قابليتهاي توسعه يافته عقالني و بارآور
است كه از طريق تعهد سازماني و فرصتهاي رشد سازماني حاصل مي شود ( Marquardt,
 .)2002از سوي ديگر همانگونه كه تعهد سازماني از ملزومات يادگيري سازماني و سازمان
يادگيرنده است ،تعهد سازماني خود بهعنوان نتيجهاي از يادگيري سازماني است .مديران و
رهبراني كه به دنبال تحقق سازمان يادگيرندهاند بايد در جهت نزديكتر ساختن هدفها
سازماني و هدفها و ارزشهاي كاركنان پيشقدم باشند .بنابراين «توان مديران در بنا نهادن

تعهد سازمانی،يادگيري سازمانی و ميزان تحصيالت ...

313

نگاه مشترک به هدفها سازمان ،تعهد كاركنان نسبت به تحقق اين هدفها را رقم خواهد
زد» .از سوي ديگر تدارک ساختارها و كانالهايي براي يادگيري و توسعه دانش در سازمان،
ميتوان يادگيري سازماني را افزايش داده ،فرصتهايي براي رشد فردي كاركنان فراهم نموده
و منجر به حفظ دانش حاصل شده از راه يادگيري سازماني گردد.
براساس نتايج حاصل از اين تحقيق ميتوان پيشنهادهاي زير را براي افزايش تعهد
كاركنان به سازمان و بهبود عملکرد ارائه نمود :
 .1بايد نيازهاي آموزشي كاركنان را شناسايي كرد و با ايجاد فرصت كسب مهارت و تجارب
جديد (چون دوره هاي ضمن خدمت و  )...اين نيازها را رفع و توانايي ها و مهارتها و درنتيجه
وفاداري و تعهد كاركنان به سازمان را ارتقاء بخشند.
 .2سازمانها بايد با استقرار نظام پاداش دهي مبتني بر ميزان تالش و مهارت ،تعهد كاركنان
خويش را نسبت به سازمان ارتقاء دهند.
 .3سازمانها با قرار دادن نظام توزيع و اشتراکگذاري اطالعات رسمي براي كاركنان سطح
تعهد سازماني آنها را باال ببرند.
 .4سازمان ها بايد از جذب كاركنان با مدارک باالتر از حد نياز پرهيز كنند ولي بعد از جذب
شرايط مناسب جهت ادامه تحصيل آنان را فراهم آورند اين امر به باال بردن سطح تعهد
كاركنان نسبت به سازمان كمك شاياني ميكند.
از محدوديتهاي اين پژوهش حجم نمونه مورد بررسي بوده است از اينرو توصيه ميشود
با توجه به پيشينه محدود موضوع در ايران ،پژوهشگران اين موضوع را در جامعههاي ديگر نيز
مورد بررسي قرار دهند.
محدوديت ديگر تحقيق كاربرد كوتاه مدت نتايج آن است چرا كه نگرشها ماهيت پايداري
ندارند لذا پيشنهاد ميشود بعد از گذشت مدتي از اجراي راهکارهاي بهبود ،پژوهش حاضر
تکرار و نتايج با يکديگر مقايسه شود .همچنين از ديگرمحدوديتهاي اين تحقيق استفاده از
روش خود ارزيابي است ،از اينرو دادههاي اين پژوهش را بايد با احتياط زيادي تفسير كرد.
عيب عمده روش خود ارزيابي در خطاي ارفاقي جامعه مورد بررسي ميباشد.
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