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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر ،تعیین ارتباط بین تعهد سازمانی و سازمان یادگیرنده در ادارات
کل ورزش و جوانان غرب ایران بود .حجم نمونه آماری  311نفر بود که با روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای و جدول مورگان انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده ،پرسشنامههای ابعاد
سازمان یادگیرنده مارسیک و واتکینز و تعهد سازمانی آلن و مییر بودند .پایایی این دو
پرسشنامه به ترتیب  1/399و  1/881برآورد و روایی آنها توسط  2نفر از اساتید متخصص
مدیریت ورزشی تایید شد .روش پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی بود که به صورت
میدانی اجرا شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای کلموگروف اسمیرونف ،ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده گردید.
یافتهها نشان داد بین سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی ،همبستگی باال و معناداری وجود
دارد ( )r=1/133و ( .)P=1/113از بین ابعاد تعهد سازمانی ،تنها ارتباط سازمان یادگیرنده با
تعهد مستمر معنادار نبود ( )r=1/329و ( .)P=1/181بر اساس آنالیز واریانس و تحلیل
رگرسیون ،باالترین ضریب اصالح شده در مدل چهارم بین یادگیری تیمی و تعهد سازمانی
( ) β=1/181و کمترین ضریب اثر در مدل پنجم بین گفتگو و تبادل نظر و تعهد سازمانی
( )β= -1/512به دست آمد .با توجه به ضریب تعیین محاسبه شده ،مدل هفتم (هفت بعد
سازمان یادگیرنده) با  58/3درصد و مدل اول (گفتگو و تبادل نظر) با  31/1درصد ،به تربیب
بیشترین و کمترین میزان از واریانس تعهد سازمانی را تبیین کردند .در نهایت با توجه به
نتایج میتوان پیشنهاداتی را به مسئولین محترم وزارت و مدیران ادارههای کل ورزش و
جوانان در راستای افزایش تعهد کارمندان ارائه نمود.
کلید واژگان :تعهد سازمانی ،سازمان یادگیرنده ،کارکنان ،اداره کل ورزش و جوانان
*نویسنده مسئول:

Email : AliZia89@yahoo.com
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مقدمه
بدون محوریت نیروی انسانی ،انجام فعالیتها در هر سازمان و نهادی امکانناپذیر است .با آغاز
قرن  ،21عصر جدیدی در تکامل زندگی و ساختار سازمانی پدید آمده است .تغییرات عمده در
محیط اقتصادی که به وسیله جهانی شدن و ظهور فناوری رخ داده ،تحوالت اساسی سازمانها
را به منظور انطباق با دنیای نو ضروری ساخته است .سازمانها دیگر نمیتوانند با تواناییها و
ویژگیهای موفقیت آفرین گذشته ادامه حیات دهند .تنها راه موفقیت در ورود به بازار جهانی،
پیگیری هوشمندانه چالشهای محیطی و حرکت به سوی نوآوری و خالقیتهای جدید با
استفاده از شیوههای نوین مدیریت است ( .)1از این رو سازمان یادگیرنده به عنوان یک عامل
کارآمد در این زمینه ،به منظور بهره گیری از شرایط محیطی به نفع سازمان و ارتقای آن مطرح
می شود .تعاریف متعددی از سازمان یادگیرنده به عمل آمده است .پیتر سنگه 1سازمان
یادگیرنده را به عنوان سازمانی تعریف میکند که در آن افراد به طور مستمر تواناییهای خود را
ارتقا می بخشند تا به نتایجی که مد نظر است دست یابند و بدین ترتیب الگوهای جدید تفکر،
رشد یافته و اندیشههای جمعی و گروهی گسترش پیدا کنند ()2؛ بنابراین توسعه روابط سازنده
و همچنین تشویق مذاکرات بین جهت انتقال تجربیات و مهارتها بین اعضای سازمان ،به ایجاد
سازمان یادگیرنده کمک خواهدکرد (.)3
بنابراین سازمانها برای ادامه حیات خود ناچار به بهرهگیری از راهبردهای سازمان یادگیرنده
هستند .از طرفی دیگر از جمله عوامل تعیین کننده موفقیت یک سازمان در جهان متغیر
امروزی ،میتوان به میزان وفادار ی ،همراهی و تعهد کارکنان به موازات دگرگونیهای رخ داده
اشارهکرد.
امروزه سازمان یادگیرنده به طور فزایندهای در میان سازمانهایی که به افزایش مزیت رقابتی،
نوآوری و اثربخشی عالقمندند ،مورد توجه ویژه قرار گرفته است .عصر حاضر ،دوره تغییرات
شتابزده و عدم اطمین ان به آینده است .تغییراتی که اگر سازمان خود را با آن موافق نسازد ،چه
بسا به ورطه نابودی کشیده شود ( .)4این روند تغییرات ،مدیران سازمان را به این باور رسانیده
است که بدون یادگیری سازمانی ،هیچ روشی برای موفقیت پایدار سازمان وجود ندارد و از آنجا
که فرآیندهای برتر یادگیری ،دربرگیرنده منبعی از مزیت رقابتی هستند ،ایجاد سازمان
یادگیرنده ،اولین و مهم ترین اقدام راهبردی برای دستیابی به کیفیت و تعالی سازمانی است و
ارتقای عملکرد را در پیخواهدداشت .نظریهپردازان همچنین با تاکید بر ضرورت یادگیری
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سازمانی و ایجاد سازمان یادگیرنده ،آنرا عاملی موثر در کاهش هزینهها و به دنبال آن پیشرفت
سازمان در دنیای سراسر تغییر میدانند ( .)1ایجاد سازمان یادگیرنده در ورزش ،این نهادها را
تا حدود زیادی در برابر تغییرات محیطی حفظ میکند .از طرف دیگر از مشکالت عمده بسیاری
از کشورها در دستر سی به اهداف مورد نظر ،فقدان یا کمبود وجدانکار ،تعهد حرفهای و تعهد
سازمانی کارکنان نهادها و سازمانهای مختلف آن کشورها است .بدین جهت از دالیلی که
اهمیت بررسی و مطالعه تعهد سازمانی را نمایان میسازد این است که سازمانهایی با اعضایی
در سطوح باالی تعهد سازما نی معموال از عملکرد باالتر ،غیبت و تاخیر کمتری از سوی کارکنان
خود برخوردارند و در موارد بسیاری سازمان ها به افرادی نیاز دارند که به نفع سازمان و حتی
فراتر از وظایف مقرر تالش کنند (.)5
تمامی تعاریفی که در زمینه تعهد سازمانی صورت گرفته ،دربرگیرنده مفهوم مشترکی است و
آن میزان وفاداری فرد به سازمان ،داشتن حس تعلق به آن ،تمایل به انجام کار و استفاده از
تمامی نیروها برای پیشرفت در سازمان است .آلن و مییر 1سه بعد یا عامل را برای تعهد بیان-
میکنند:
2
تعهد عاطفی  :شامل وابستگی عاطفی کارکنان به تعیین هویت با سازمان و درگیر شدن در
فعالیتهای سازمان با داشتن احساس نسبت است.
تعهد مستمر :3در این نوع تعهد ،فرد کارمند به دلیل باال بودن هزینههای ترک سازمان ،به
سازمان متعهد میماند .دلبستگی های فردی در این دیدگاه صرفا بر مبنای مالحظههای
اقتصادی و عملی است.
تعهد هنجاری :4شامل احساسات افراد مبتنی بر ضرورت ماندن در سازمان است .در این بعد از
تعهد ،فرد ادامه دادن به کار را وظیفه ،تکلیف و مسئولیت خود میداند (.)6
امروزه سازمانها به مدیران و کارمندان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در
جهت رشد و توسعه همهجانبه دست یابند .به طور کلی کارآیی و اثربخشی سازمان ،به کارآیی
و اثربخشی نیروی انسانی و به ویژه مدیران در آن سازمان بستگی دارد .تعهد سازمانی از
مهمترین مولفههای موثر بر عملکرد مدیران است؛ لذا باید به دنبال روشهای موثر بر افزایش
این مولفه پرداخت که یکی از آنها حرکت به سمت سازمانهای یادگیرنده میباشد ( .)7کلیار،
رفی و احمد ( )2112در پژوهشی با عنوان "یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی" به این نتیجه
1. Meyer & Allen
2.Affective Commitment
3.Continuance Commitment
4.Normative Commitment
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دست یافتند که تعهد سازمانی به طور مثبتی توسط یادگیری سازمانی قابل پیشبینی میباشد
( .)8ین هسو )2112( 1نیز در پژوهشی به تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر رضایت شغلی،
تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت کارکنان بخش پژوهش و توسعه صنعت تکنولوژی پیشرفته
تایوان پرداخت .وی به این نتیجه پی برد که ادراک کارکنان از میزان باالی یادگیری سازمانی و
تمایل به ایجاد سازمان یادگیرنده ،تاثیر مثبتی روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارد (.)2
همچنین اتک )2111( 2در پژوهشی با عنوان مطالعه رابطه بین تعهد سازمانی و سازمان
یادگیرنده ،به این نتیجه رسید که تعهد سازمانی عاملی است که بر سازمان یادگیرنده تاثیر
میگذارد؛ بنابراین سازمانها نیاز به استخدام کارکنانی با تعهد سازمانی باال دارند تا به یک
سازمان یادگیرنده تبدیل شوند .وی به این نتیجه دست یافت که تعهد عاطفی و مستمر،
یادگیری سازمانی را تحت تاثیر قرار میدهند؛ اما تعهد هنجاری تاثیری ندارد (.)11
در پژوهشی نیز که توسط اتکا و ارترگتپ )2111( 3با عنوان "بررسی رابطه سازمان یادگیرنده
و تعهد سازمانی" انجام شده است ،نتایج به دست آمده نشان میدهد که تعهد سازمانی،
مهمترین و تاثیرگذارترین عنصر سازمان یادگیرنده میباشد و همچنین به روز کردن اطالعات
قدیمی توسط کارکنان میتواند به ایجاد سازمان یادگیرنده و افزایش تعهد سازمانی کمک
فراوانی بکند (.)11
جون جو )2111( 4در پژوهشی با عنوان "تسهیم دانش :تاثیرات فرهنگ سازمان یادگیرنده،
تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمان" به این نتیجه رسید که فرهنگ سازمان یادگیرنده ،به
طور معناداری با تعهد سازمانی در ارتباط است (.)11
چی چنگ و همکاران )2111( 5در پژوهشی با عنوان "تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد
سازمانی بر یادگیری سازمانی" بیان داشتند که تعهد سازمانی ،اثرات یادگیری سازمانی را به
طور مثبتی تحت تاثیر قرار میدهد .به طوریکه با وجود تعهد سازمانی ،روند یادگیری در
سازمان به خوبی پیشمیرود؛ چرا که در این صورت کارکنان ،فرهنگ ،اهداف و ارزشهای
سازمان را بهتر میشناسند و تمایل دارند تا هر گونه توانایی ،مهارت و دانشی را در جهت
دستیابی به اهداف سازمانی یاد بگیرند (.)12

1 .Yen Hsiu
2 .Atak
3 .Ataka & Erturgutb
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دیرانی ( )2112طی پژوهشی در مورد رابطه بین فرهنگ سازمان یادگیرنده ،رضایت شغلی و
تعهد سازمانی در بانکهای لبنان و با بررسی ارتباط بین الگوهای اجتماعی افراد (اعم از
فردگرایی و جمعگرایی) و ابعاد فرهنگ سازمان یادگیرنده ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی به
این نتیجه رسید که ابعاد فرهنگ سازمان یادگیرنده با تعهد سازمانی و رضایت شغلی ،هم از
جنبه درونی و هم از لحاظ بیرونی ارتباط مستقیم و معنیداری دارد .عالوه بر آن ،تعهد
سازمانی نیز ارتباط مستقیم و معناداری با رضایت شغلی دارد (.)13
جو و لیم )2118( 1با بررسی اثر فرهنگ یادگیری سازمانی و شخصیت فعال روی تعهد
سازمانی و انگیزه ذاتی (نقش میانجی پیچیدگی شغلی ادراک شده) دریافتند که فرهنگ
یادگیری سازمانی میتواند تعهد سازمانی را تبیین کند .همچنین آنها نشان دادند که
کارکنان ،تعهد باالیی به سازمان خواهند داشت ،زمانیکه سازمان ،فرهنگ یادگیری باالتری
داشته باشد (.)14
تا اینجا مالحظه میشود که نتایج پژوهشهای خارجی صورت گرفته ،متغیرهای تعهد سازمانی
و سازمان یادگیرنده را به نوعی در ارتباطی نسبتا قوی با یکدیگر میدانند و برخی نیز اشاره
نمودهاند که گسترش یادگیری در سازمان ،قابلیت پیشبینی تعهد سازمانی را دارا است .مروری
بر یافتههای پژوهشهای داخلی مرتبط نیز این نتایج را تایید میکند .در پژوهش فریدون
احمدی ،علیاکبر احمدی و توره ( )2111با عنوان "ارتباط بین سازمان یادگیرنده و تعهد
سازمانی در سازمانهای عمومی استان کردستان" ،تعهد عاطفی و مستمر بر خالف تعهد
هنجاری ،رابطه معناداری با سازمان یادگیرنده داشت ( .)15همچنین یعقوبی ،رئیسی ،افشار،
یارمحمدیان ،حسنزاده ،جوادی و انصاری ( )2111در مطالعهای با موضوع "ارتباط سازمان
یادگیرنده و تعهد سازمانی در میان مدیران پرستاری بیمارستانهای آموزشی استان اصفهان"
پی بردند که ارتباط معناداری بین سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی وجود دارد ( .)16حبیب-
پور دهکردی ( )1321نیز در مطالعهای با عنوان "تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر تعهد
سازمانی و رضایت شغلی در بین کارمندان شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری" به این
نتیجه رسید که فرهنگ یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی با اطمینان  1/25تاثیر دارد و
ضریب رگرسیونی استاندارد شده برای آن  1/61میباشد (.)17
بنابراین میتوان گفت که با صرفنظر از نقش تاثیرگذار فرهنگ در جوامع مختلف ،از نتایج
پژوهشهای مختلف برمیآید که اشاعه یادگیری در سازمانهای مختلف ،تعهد کارکنان را به

1.Joo & Lim
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سازمان خودشان تحت تاثیر قرار میدهد .به گونهای که آنها با وفاداری بیشتری در سازمان
باقی میمانند و برای پیشرفت آن خدمت میکنند.
مارسیک و واتکینز 1هفت اصل را در ارتباط با ایجاد سازمان یادگیرنده بیان میکنند که عبارتند
از:
 .1ایجاد فرصتهای یادگیری مستمر :افراد می توانند در ضمن شغل خود یاد بگیرند .همچنین
فرصتها برای رشد و آموزش مداوم ،مهیا میشوند.
 .2ارتقا گفتگو و تبادل نظر :به معنای مهارت یافتن افراد در استدالل و بیان دیدگاهها و استفاده
نمودن از بازخوردها.
 .3ترغیب همکاران و یادگیری گروهی :بدین معنا است که الگوهای متعدد تفکر به یادگیری
بهتر کمک میکند.
 .4استقرار سیستمها برای دستیابی و تسهیم دانش :نظامهای فناوری سطح پایین و باال ،با
کار ترکیب شده است و استفاده از آنها به انتقال بهتر دانش کمک میکند.
 .5توانمندسازی افراد به سوی چشمانداز جمعی :یعنی اینکه درگیری کارکنان در مسئولیتها
و تصمیمگیریها ،در آنان انگیزه یادگیری ایجاد میکند.
 .6اتصال سازمان با محیط :حاکی از آن است که با کمک به کارکنان ،آنها محیط را بررسی
میکنند و کارهایشان را بر اساس آن تنظیم مینمایند.
 .7مدل رهبران و حمایت از یادگیری :بدین معناست که مدیران با الگو قرار دادن خود در
جهت یادگیری تالش میکنند (.)18
برای مشخص نمودن اهمیت هر یک از ابعاد فوق در تحقق سازمان یادگیرنده ،پژوهشهای
فراوانی انجامشدهاست .ملکی آوارسین و قلنجی تبریزی در پژوهش خود عنوان نمودند که
اسکان کین و همکارانش )2112( 2در پژوهشی با عنوان "توضیح ویژگیهای یک سازمان
یادگیرنده به عنوان یک محیط یادگیرنده" به این نتیجه رسیدند که یک سازمان یادگیرنده با
یک سازمان خشک سنتی متفاوت است .سازمان یادگیرنده محیطی است که در آن ،ارتباط و
کار گروهی آزاد است و تشویق میشود؛ افراد از اشتباه کردن نمیترسند؛ اشتباهات به عنوان
بخش جداییناپذیر روند یادگیری تلقی میشوند و یادگیری ،گسترش سازمان و دستیابی به
اهداف سازمان را به دنبال دارد و در واقع جزء جداییناپذیر گسترش سازمان است .آنها
همچنین عنوان نمودند چهار عامل زیر بر پایه یادگیری سازمانی قرار دارند1 :ـ حمایت سازمانی
1.Marsick & Watkins
2 .Skuncikiene & et al
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از محیط یادگیرنده2 ،ـ همکاری و مبادله دانش3 ،ـ فرهنگ برقراری ارتباط باال و 4ـ عوامل
محرک برای بهبود و گسترش سازمان (.)12
در پژوهشی که سانگ و همکاران )2112( 1برای تعیین روایی پرسشنامه ابعاد سازمان
یادگیرنده 2در جامعه کره انجام دادند به این نتیجه رسیدند که این ابعاد هفتگانه ،ابزار
(معیارهای) مناسبی برای ایجاد فرهنگ سازمان یادگیرنده میباشند (.)21
همچنــین در مــورد پــژوهشهــای صــورت گرفتــه دربــاره ابعــاد ســازمان یادگیرنــده در
ســازمانهــای ورزشــی جمهــوری اســالمی ایــران ،نتــایج پــژوهش صــفاری ( )1387نشــان داد
بین ابعـاد سـازمان یادگیرنـده در سـه سـازمان تربیـت بـدنی ،کمیتـه ملـی الم یـک و تربیـت
بـدنی آمـوزش و پــرورش ،تفـاوت معنــیداری وجـود نــدارد .در عـین حــال از نظـر مشخصــه-
هــای ســازمان یادگیرنــده و وضــعیت یــادگیری ،هــر ســه ســازمان در ســطحی پــایینتــر از
متوســط قــرار داشــتند؛ زیــرا در همــه ابعــاد ،ســازمانهــا نمراتــی کمتــر از میــانگین دریافــت
کردهاند (.)21
در نهایت با توجه به اهمیت سازمان یادگیرنده ،لزوم سازگاری سازمانها با دگرگونیهای به
وجود آمده و بهرهگیری مطلوب از تغییرات حاصل شده ،بسیار حیاتی و در بقای هر چه موثرتر
آن تعیینکننده است .حال مسالهای که باید مورد مطالعه بیشتری قرار گیرد این است که سطح
تعهد و ابعاد سازمان یادگیرنده در بین کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب کشور ،چه
میزان است و آیا سازمان یادگیرنده و ایجاد اینچنین سازمانی در این ادارات کل میتواند پیش-
بینی کننده تعهد سازمانی کارکنان باشد؟
روش پژوهش
روش پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به صورت میدانی اجرا شدهاست .جامعه
آماری این پژوهش ،تمام کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استانهای منطقه غرب کشور
است که تعداد آنها طبق لیست ارائهشده از طرف واحد انفورماتیک این ادارات ،برابر با 213
نفر اس ت (کرمانشاه  52نفر ،همدان  61نفر ،کردستان  45نفر و ایالم  46نفر) .با استفاده از
جدول حجم نمونه مورگان ،3تعداد  131نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که با انجام
نمونهگیری طبقهای ،سهم ادارات کل ورزش و جوانان استانهای ایالم ،کردستان ،کرمانشاه و
همدان به ترتیب برابر  34 ،22 ،22و  38نفر تعیین گردید (این نمونهها پس از جمعآوری نام
1. Ji Hoon Song & et al
2 .Dimensions of Learning Organization Questionnaire
3.Morgan
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کلیه کارمندان ادارات مربوط ،به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند) .همچنین بعد از جمع-
آوری پرسشنامهها 124 ،مورد از آنها قابلیت استفاده در این پژوهش را داشتند .ابزار جمع-
آوری دادهها عبارت بودند از1 :ـ پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده که در سال  1226توسط
مارسیک و واتکینز طراحی گردیده است که  43سوالی بوده و بر اساس مقیاس  6ارزشی مرتب
شده است .پرسشنامه مورد نظر دارای  3سطح میباشد :سطح فردی (13ـ 1سوال) ،سطح
تیمی/گروهی (14ـ )12و سطح سازمانی (43ـ )21میباشد و 2ـ پرسشنامه  24سوالی تعهد
سازمانی آلن و مییر ( )1223که به منظور سنجش میزان تعهد در سازمانها مورد استفاده قرار
میگیرد و سه نوع تعهد عاطفی ،مستمر و هنجاری را آزمون میکند .به این صورت که سواالت
8ـ 1میزان پایبندی از لحاظ احساسی و تعلق ،سواالت 16ـ 2وفاداری به جهت نبود موقعیت
شغلی بهتر از وضع موجود و در نهایت سواالت 24ـ ،17تعهد کارکنان را به خاطر حس انجام
وظیفه در محل خدمت خود را مورد اندازهگیری قرارمیدهند.
روایی صوری 1پرسشنامههای این پژوهش ،توسط  5تن از اساتید متخصص مدیریت ورزشی که
سابقه فعالیت در زمینه متغیرهای این پژوهش را نیز داشتند ،مورد تایید قرارگرفت.
به منظور تعیین پایایی پرسش نامه ابعاد سازمان یادگیرنده 15 ،درصد از نمونه آماری جهت
مطالعه راهنما انتخابشدند .جدول 1ضریب آلفای کرونباخ 2برای هر یک از ابعاد و کل
پرسشنامه را نشان میدهد .صفاری ( )1386در پایاننامه خود به ضریب آلفای کرونباخ 1/84
برای کل گویههای این پرسشنامه دستیافتهبود.
جدول -1ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده
سطوح
فردی
گروهی
سازمانی

ابعاد سازمان یادگیرنده
یادگیری مداوم
گفتگو و تبادل نظر
یادگیری گروهی
سیستمهای ادغام شده
توانمندسازی
پیوند با سیستم
رهبری راهبردی
پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده

شماره سوال

ضریب آلفای کرونباخ

 1تا 7
 8تا 13
 14تا 12
 21تا 25
 26تا 31
 32تا 37
 38تا 43
 1تا 43

1/218
1/862
1/812
1/827
1/882
1/823
1/212
1/266

1.Face Validity
2. Cronbach’ s. Alpha
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جدول  2نیز نمایانگر ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد مختلف و برای کل پرسشنامه تعهد
سازمانی است .بدین منظور نیز  15درصد از نمونه آماری جهت مطالعه راهنما انتخاب شده
بودند .تندنویس و همکاران ( )1385نیز در مطالعه خود ،ضریب آلفای کرونباخ  1/81را برای
تمام سواالت این پرسشنامه گزارش کردند (.)22
جدول2ـ ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه تعهد سازمانی
ابعاد تعهد سازمانی

شماره سوال

ضریب آلفای کرونباخ

تعهد عاطفی
تعهد مستمر
تعهد تکلیفی
پرسشنامه تعهد سازمانی

 1تا 8
 2تا 16
 17تا 24
 1تا 24

1/213
1/778
1/784
1/883

در این پژوهش با انجام آزمون کلموگروف اسمیرونف ( ،)KSنرمال بودن دادهها به اثبات رسید
که از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین روابط و از تحلیل رگرسیون گام به گام
برای پیش بینی تاثیرات استفاده گردید .تمامی تحلیلهای آماری آزمونهای ذکر شده با
استفاده از نرمافزارهای اس .پی .اس 1نسخه  16صورت گرفته است.
نتایج
بر اساس نتایج جدول  ،3از  124نفر شرکتکننده در این پژوهش ،نسبت زنها به مردها به
ترتیب  32/5و  61/5درصد ،بیشترین و کمترین سن نمونه آماری به ترتیب با  34/7و 12/2
درصد مربوط به گروه سنی  22تا  34سال و  24تا  28سال و بیشترین تعداد آزمودنیها با
 45/7درصد دارای حداکثر  7سال دارای سابقه خدمت میباشند .همچنین  63/7درصد نمونه
آماری دارای مدرک لیسانس بودهاند.
جدول  -3توصیف آماری متغیرهای جمعیتشناختی
مولفه
جنسیت
سن
سابقه کار
میزان تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

75

61/5%

زن

42

32/5%

 24تا  28سال

16

12/2%

 22تا  34سال

43

34/7%

تا  7سال

48

45/7 %

 15تا  21سال

22

21/3 %

دی لم

15

5/6%

لیسانس

48

63/7%

1. SPSS
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به منظور بررسی پیشفرض نرمال بودن توزیع دادههای پژوهش حاضر در مقیاسهای مورد
استفاده ،از آزمون کولموگروف ـ اسمیرونوف 1استفاده شد .نتایج به دست آمده در جدول4
گزارش شده است.
جدول  .4نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای تعیین نرمال بودن توزیع دادهها
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3

ابعاد سازمان یادگیرنده
گفتگو و تبادل نظر
یادگیری مداوم
یادگیری گروهی/تیمی
سیستمهای ادغام شده
توانمندسازی
پیوند با سیستم
رهبری راهبردی
نمره کل
تعهد عاطفی
تعهد مستمر
تعهد تکلیفی
نمره کل

مقدار آماره کلموگروف اسمیرونوف
1/213
1/861
1/141
1/112
1/144
1/126
1/832
1/218
1/155
1/713
1/121
1/782

سطح معناداری
1/388
1/451
1/148
1/261
1/226
1/152
1/483
1/368
1/216
1/621
1/162
1/563

نتیجه
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال

س س از آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط بین دو متغیر ابعاد سازمان یادگیرنده و
تعهد سازمانی استفاده گردید .یافتههای جدول 5حاکی از آن بود که همبستگی باال و معنادار

( )1/422و ( )P= 1/111بین این دو متغیر برقرار است.
جدول .5ارتباط بین ابعاد سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی
متغیر
سازمان یادگیرنده

تعهد سازمانی
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب تعیین
سطح معناداری
تعداد

1/422
24/2%
1/111
124

همچنین بر اساس نتایج جدول  ،6ارتباط سازمان یادگیرنده با تعهد عاطفی و تعهد
تکلیفی ،معنادار P= 1/111؛ اما رابطه سازمان یادگیرنده و تعهد مستمر غیرمعنادار
( )P= 1/184بود.

)1. Kolmogorove-Smirnov (K-S
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جدول6ـ ارتباط سازمان یادگیرنده و خردهمقیاسهای تعهد سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان
آزمون همبستگی

سازمان یادگیرنده

سطح معناداری

ضریب همبستگی پیرسون

ضریب تعیین

درجات آزادی

1/111
1/184
1/111

1/551
1/156
1/461

31/36%
2/43%
21/16%

122
122
122

تعهد عاطفی
تعهد مستمر
تعهد تکلیفی

به منظور تعیین تفاوت دو ضریب همبستگی در بین نمونه آماری ،از آزمون  Zفیشر استفاده
گردید .از این رو ،ابتدا ارتباط متغیرهای پژوهش به تفکیک جنسیت ،به گونهای که در جدول7
آمده است مشخص گردید:
جدول7ـ ارتباط بین سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی به تفکیک جنسیت
جنسیت

مرد

زن

متغیر

سازمان یادگیرنده

سازمان یادگیرنده

تعهد سازمانی
ضریب همبستگی پیرسون

0/394

ضریب تعیین

43/4%

سطح معناداری

0/000

تعداد

57

ضریب همبستگی پیرسون

0/394

ضریب تعیین

43/4%

سطح معناداری

0/000

تعداد

39

جدول  ،7نشان میدهد که ارتباط بین سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی در بین مردان و
زنان ،به دلیل اینکه P-Value < 1/11میباشد معنادار است .همچنین با توجه به جدول باال،
برای مشخص نمودن نتیجه آزمون  Zفیشر با مراجعه به جدول بحرانی Zr ،های معادل ضرایب
 1/423و  1/428به ترتیب حدود  1/538و  1/546تعیین گردید که با جایگزین کردن در
فرمول ،خواهیم داشت:
=Z
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چون  Zمحاسبه شده ( ،)1/154از  Zجدول در سطح  1/15یعنی ( )1/26کوچکتر است؛
بنابراین تفاوت بین دو ضریب معنادار نیست.
جدول .8جداول رگرسیونی مربوط به متغیرهای ابعاد سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی
مدل

ضریب
همبستگی

ضریب
تعیین

ضریب تعیین تعدیل
شده

خطای استاندارد
تخمینی

1
2
3
4
5
6
7

1/323
1/414
1/424
1/511
1/522
1/534
1/535

1/114
1/163
1/244
1/261
1/272
1/274
1/286

1/127
1/151
1/225
1/235
1/241
1/237
1/243

14/1
13/68
13
12/27
12/22
12/25
12/2

آزمون دوربین واتسون

1

2/174

چنانچه مقدار آماره آزمون دوربین واتسون2/5 ،ـ 1/5باشد انجام رگرسیون تایید میشود؛ لذا با
توجه به نتیجه جدول باال ( ،)2/174میتوان از رگرسیون نیز برای تحلیل دادهها استفاده نمود.
شکل .1باقیمانده ضریب اصالح شده رگرسیون

1.Durbin-Watson
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جدول .2آنالیز واریانس ابعاد هفتگانه سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی
مدل
1

2

3

4

5

6

7

رگرسیون
باقیمانده
کل
رگرسیون
باقیمانده
کل
رگرسیون
باقیمانده
کل
رگرسیون
باقیمانده
کل
رگرسیون
باقیمانده
کل
رگرسیون
باقیمانده
کل
رگرسیون
باقیمانده
کل

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

نسبت F

2826
24248/8
27174/8
4424
22651/7
27174/7
6613/8
21461/2
27174/7
7145/7
21122
27174/7
7363/5
12711/2
27174/7
7427/2
12646/8
27174/7
7745/1
12322/6
27174/7

1
122
123
2
121
123
3
121
123
4
112
123
5
118
123
6
117
123
7
116
123

2826
128/7

14/2

2212
187/2

11/81

2215
171/5

12/2

1761/5
163/3

11/46

1472/7
167

8/8

1238
167/2

7/3

1116/4
166/6

6/64

سطح معناداری
1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

P<1/15
بر اساس آزمون تحلیل واریانس ،معناداری ضریب تعیین یا رابطه خطی در مدل  1بین گفتگو
با تعهد سازمانی با مقادیر  ،F)122،1(=14/2 ،P=1/111در مدل  2بین گفتگو و یادگیری مداوم
با تعهد سازمانی  ،F)121،2(=11/81 ،P=1/111در مدل  3بین گفتگو ،یادگیری مداوم و
یادگیری تیمی با تعهد سازمانی  ،F)121،13(=12/22 ،P=1/111در مدل  4بین گفتگو،
یادگیری مداوم ،یادگیری تیمی و ادغام با سیستم ،با تعهد سازمانی ،P=1/111
 ،F)112،4(=11/46در مدل  5بین گفتگو ،یادگیری مداوم ،یادگیری تیمی ،ادغام با سیستم و
توانمندسازی با تعهد سازمانی  ،F)118،5(=8/8 ،P=1/111درمدل  6بین گفتگو ،یادگیری
مداوم ،یادگیری تیمی ،ادغام با سیستم ،توانمندسازی و پیوند با سیستم تعهد سازمانی
 F)6،117(=7/3 ،P=1/111و در نهایت در مدل  7بین گفتگو ،یادگیری مداوم ،یادگیری تیمی،

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،52مهر و آبان 3131

319

ادغام با سیستم ،توانمندسازی ،پیوند با سیستم و رهبری با تعهد سازمانی ،P=1/111
 F)7،116(=6/46مورد تایید قرار میگیرد (جدول.)2
همچنین با توجه به اینکه سطوح معناداری  1/111پایینتر از سطح معناداری مفروض ()1/15
قرار دارد ،مدل رگرسیونی اثبات میشود.
جدول -11جدول ضرایب رگرسیون
ضرایب غیر استاندارد
ضریب غیر
استاندارد()B

خطای
استاندارد

مقدار ثابت

71

4/15

گفتگو و تبادل
نظر

1/77

1/215

مقدار ثابت

65/47

4/32

گفتگو و تبادل
نظر

1/113

1/311

1/147

یادگیری مداوم

1/845

1/282

1/368

مقدار ثابت

64/65

4/13

گفتگو و تبادل
نظر

-1/581

1/346

-1/243

یادگیری مداوم

1/511

1/222

1/218

1/71

یادگیری تیمی

1/242

1/347

1/513

3/58

1/111

مقدار ثابت

64

3/44

15/54

1/111

گفتگو و تبادل
نظر

1/541

1/345

- 1/57

1/112

مدل

1

2

3

4

ضرایب استاندارد
ضریب اصالح
شده()Beta

1/323

-1/226

t

سطح
معناداری

16/87

1/111

3/77

1/111

15/15

1/111

1/347

1/712

2/22

1/114

15/65

1/111

-1/67

1/126
1/182

یادگیری مداوم

1/324

1/311

1/141

1/141

1/222

یادگیری تیمی

1/248

- /321

1/383

2/42

1/117

ادغام با سیستم

1/483

1/312

1/211

0/6

1/112

مقدار ثابت

65/45

4/22

07/7

1/111

گفتگو و تبادل

-1/521

1/346

- 0/5

1/121

5
-1/247
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نظر
یادگیری مداوم

1/251

1/314

1/112

1/811

1/425

یادگیری تیمی

1/813

1/413

1/325

2

1/142

ادغام با سیستم

1/278

1/335

1/122

1/822

1/412

توانمندسازی

1/422

1/316

1/212

1/38

1/171

P<1/15

در توالی پنجم با ورود متغیر توانمندسازی ،سطح معناداری فقط برای یادگیری تیمی برقرار
است )beta=1/325 ،t=15/5 ،P=1/142( .و مدل رگرسیونی به صورت زیر قابل ارائه میباشد:
در حالت غیراستاندارد:
(توانمندسازی) ( +1/422ادغام با سیستم) ( +1/278یادگیری گروهی) ( +1/813یادگیری
مداوم) ( +1/251گفتگو) ( =65/45 )-1/521تعهد سازمانی
در حالت اصالحشده:
(توانمندسازی) ( +1/212ادغام با سیستم) ( +1/122یادگیری گروهی) ( +1/325یادگیری
مداوم) ( +1/112گفتگو)  = -1/247تعهد سازمانی
الزم به ذکرست که در توالی ششم ،با ورود متغیر پیوند با سیستم و در توالی هفتم با اعمال
متغیر رهبری ،سطح معناداری برای هیچ کدام از متغیرها برقرارنمیباشد.
بحث و نتیجهگیری
یافتهها حاکی از آن ا ست که ارتباط معناداری بین سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی در ادارات
کل ورزش و جوانان غرب ایران وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهش حبیبپور دهکردی
( ،)1321یعقوبی ( ،)2111اتکا ( ،)2111جون جو ( ،)2111ین هسو ( ،)2112بودالیی
( )1388و دیرانی ( )2112همسو است .تمامی این پژوهشها به نوعی یادگیری سازمانی و
سازمان یادگیر نده و همچنین تالش برای گسترش آن را در میزان وفاداری و تعهد کارمندان به
محل خدمت خود موثر دانستهاند .در جستجوی دلیل این ارتباط میتوان گفت که تداعی
جایگاه سازمان برای کارکنان در مقایسه با رقبا ،تاکید بر لزوم توانمندسازی و افزایش مهارتها
برای بقای سازمان و به دنبال آن تدوین برنامههایی جهت باال بردن سطح قابلیتهای نیروی
انسانی ،به مرور زمان سبب افزایش انگیزه و تعهد آنها نسبت به سازمان خود خواهدشد.
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از همین رو ارتباط میان یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی بر مبنای دو چارچوب روابط میان
یادگیری و تعهد ترسیم میشود که شامل مدلهای ارائهشده توسط کانتر و نوناکا 1است .کانتر
بر اساس نظریه کنش اجتماعی نشان داد که عواطف و احساساتی که به سیستم اجتماعی مقید
شده ،ناشی از خشنودی منتج از مشارکت باالی اعضای در گروه میباشد .بر اساس نظریه کنش
عمومی ،پارسونز 2دانش را بدینگونه درنظرمی گیرد که به صورت اجتماعی و از طریق تعامالت
اجتماعی در یک سیستم خلق میشود .وی یادگیری را به عنوان یک فرآیند جمعی در نظر
می گیرد که دانش عمومی را از طریق تعامالت پویا ایجاد مینماید .در این مدل ،اطالعات به
دانش تبدیل شده زمانی وجود دارند که زمینه مشترکی بین دریافتکننده و انتقالدهنده
اطالعات موجود باشد .زمینه مشترک ،به یک فه م مشترک از محیط درونی و بیرونی سازمان و
ارتباط بین آنها اشاره دارد .زمانی که محیط مشترک نادیده گرفتهمیشود ،آنگاه آفرینش و
توزیع اطالعات ،موجب رسیدن افراد به سطح باالتری از فهم نمیگردد .در مجموع ،دانشی که
به موجب تعامل اجتماعی در میان کارکنان ایجاد گردیده ،بهبود تعهد سازمانی را به وسیله
برقراری دیدگاههای عمومی در میان اعضای سازمانی تحت تاثیر قرارمیدهد (.)13
آنچه از این گفتهها بر میآید این است که اطالعات تفهیم شده به کارکنان که به صورت دانش
مشترکدرآمدهاست ،حمایت از نظام نظرخواهی و شرکت دادن آنها در تصمیمگیریهای مهم،
تشویق کارکنان به یادگیری و توانمندسازی آنان و وجود نوعی توافق برای یادگیری جمعی و
کمک به یکدیگر در این زمینه ،سبب شکل گیری نوعی دیدگاه و احساس مسئولیت مشترک
نسبت به سازمان و مسائل آن ،ادراک وضعیت سازمان و تعامل بیشتر افراد با یکدیگر جهت
دستیابی مجموعه خود به اهدافش می گردد که خواه ناخواه نتیجه تمامی این عوامل ،افزایش
حس تعلق و پایبندی کارکنان به سازمان و آرمانهای آن میباشد .همچنین یافتهها نشان داد
که ارتباط سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی در بین هر یک از دو گروه زنان و مردان معنادار
است؛ ولی تفاوت معنا داری بین ارتباط این دو متغیر بر اساس جنسیت وجود ندارد .به طور
کلی میتوان علت چنین ارتباطی را در این گروهها به همگانی و مشترک بودن برنامههای
آموزشی کارکنان و ادراک واحد از رسالت اصلی سازمان نسبت داد که سبب یکی شدن آنها
در انجام بهینه مسئولیتهای خود در قبال سازمان میشود؛ بنابراین به مسئولین محترم وزارت
ورزش و جوانان به عنوان متولی این ادارات کل پیشنهاد میشود از طریق تدوین برنامههای

1.Kanter & Nonaka
2.Parsons
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متناسب آموزشی و توانمندسازی و نشاندادن اهمیت سازمان یادگیرنده ،تعهد و وفاداری
کارمندان این ادارات کل را که سهم ارزندهای در پیشرفت سازمان خود دارند ،افزایش دهند.
بر اساس یافتههای پژوهش  ،ارتباط بین سازمان یادگیرنده با تعهد عاطفی و تعهد تکلیفی
معنادار ا ست؛ اما رابطه بین سازمان یادگیرنده با تعهد مستمر معنادار نمیباشد .این با نتایج
پژوهش هن سو ( )2112همسو است .احمدی و همکاران ( )2111نیز با انجام پژوهش مشابهی
در سازمانهای عمومی استان کردستان به این نتیجه دستیافتند که تعهد عاطفی و مستمر
برخالف تعهد هنجاری ،رابطه معناداری با سازمان یادگیرنده دارد .در پژوهشی که یعقوبی و
همکاران ( )2111در بیمارستانهای آموز شی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجامدادهبودند به
این نتیجه پی بردند که بین سازمان یادگیرنده با هر سه بعد تعهد سازمانی (تعهد عاطفی،
مستمر و تکلیفی) ارتباط معناداری وجود دارد.
اداره کل ورزش و جوانان ،دارای پست های متعددی (واحدهایی چون معاونت توسعه ورزش،
روا بط عمومی ،معاونت توسعه منابع و سرمایه انسانی و زیر مجموعههای آنها) میباشد که هر
کدام نیازمند افراد متخصص و متناسب خود است؛ بنابراین میتوان دالیل معناداری و عدم
معناداری متغیرهای ذکر شده را بدین صورت شرح داد :سنخیت رشته تحصیلی با پستهای
تصدی شده توسط ا کثر کارکنان و تمایل به انجام کارها و وظایف مرتبط با آن به دلیل عالقه
درونی به رشته تحصیلی و تالش برای افزودن سطح دانش و مهارتهای خود در زمینه مرتبط
را می توان از یک سو از جمله دالیل ارتباط معنادار سازمان یادگیرنده با تعهد تکلیفی و از
سویی دیگر ارتباط معنا دار سازمان یادگیرنده با تعهد عاطفی عنوان داشت؛ زیرا کارمندان در
سازمانی مشغول به کار شدهاند که با تمایل خود ،درباره تشکیالت ،اهداف و سیاستهای آن
تخصصهای علمی و عملی الزم را بهدستآوردهاند .همچنین از سایر عوامل تاثیرگذار در
افزایش این دو بعد تعهد (عاطفی و تکلیفی) ،می توان به وجود تعامالت مفید ،سازنده و
صمیمانه کارمندان با یکدیگر در زمینه مسائل کاری و وظیفهای مشترک ،وجود برنامههای
آموزشی برای باال بردن سطح قابلیتهای کارکنان که سبب به وجودآوردن نوعی الزام یا به
عبارت بهتر ،اشتیاق برخاسته از مهارتهای کسب شده جهت انجام وظایف میگردد ،اشاره
کرد .همانگونه که گفت ه شد ،ارتباط بین سازمان یادگیرنده و تعهد مستمر (ماندن در سازمان
به دلیل نبود فرصت شغلی مناسب دیگر) در اداره کل ورزش و جوانان استانهای منتخب،
معنادار نبود .عالوه بر عالقهمندی ذاتی به سازمان و احساس مسئولیت در قبال انجام وظایف
شغلی ،موارد دیگری هم هستند که وجود آن ها در معنادار شدن این ارتباط نقش دارند .میزان
حمایت سازمان از کارکنان خود در پیشآمدهای گوناگون و مهمتر از همه ،وجود پرداختها و
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خدمات رفاهی مناسب نسبت به آنها ،از مهمترین عوامل در افزایش این بعد از تعهد میباشند؛
بنابراین بهنظرمی رسد در کنار همه عواملی که در نهایت سبب توانمندسازی کارکنان میگردد،
به مواردی که به نوعی می شود از آن به عنوان کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی نام برد،
توجه داشت .از همین رو کلی و همکاران ،)2117( 1در پژوهشی با بررسی رابطه بین سازمان
یادگیرنده و نگهداری کارکنان دانشی( 2دانشگران) به این نتیجه رسیدند که تمام مولفههای
سازمان یادگیرنده حداقل با یکی از ابعاد رضایت شغلی ارتباط دارند که از میان آنها پاداش و
چالش (مسئولیتهای چالشبرانگیز) بیشترین تاثیر را بر تصمیم جابهجایی شغلی اعمال می-
کند .بین مولفههای رضایت شغلی و میزان جابهجایی شغلی کارکنان نیز رابطه وجود دارد.
مولفه های سازمان یادگیرنده ،ارتباط و همبستگی معناداری با مولفههای رضایت شغلی دارند و
مولفههای رضایت شغلی نیز در تعیین میزان جابهجایی شغلی کارکنان موثرند؛ بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که بین ابعاد سازمان یادگیرنده و میزان جابهجایی شغلی کارکنان نیز رابطه وجود
دارد ( .)23بر این اساس ،به مسئولین محترم وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد میشود که از
طریق نیازسنجی کارکنان ،احتیاجات آنان (بویژه افزایش حقوق و مزایا) را به نوعی برطرف
نمایند تا تمایل کارکنانی که از لحاظ عاطفی و تکلیفی به سازمان خود متعهدند ،از این جنبه
نیز افزایش یابد؛ زیرا در این صورت به احتمال فراوان ،انگیزه و کارایی آنان هم دو چندان
خواهد شد.
همچنین یافتههای فرضیه پنجم نشانداد از میان مولفههایی که قدرت پیشبینی تعهد
سازمانی را داشتند بیشترین ضریب اصالح شده ( )Betaدر مدل چهارم بین متغیر یادگیری
تیمی و تعهد سازمانی و کمترین ضریب اثر در مدل پنجم بین گفتگو و تبادل نظر و تعهد
سازمانی برقرارست .شاید علت عمده آن ،یادگیری در کنار یکدیگر و به وجود آمدن نوعی حس
رقابت بین کارمندان برای افزایش قابلیتها و مهارتهای خود باشد که حتی به طور
ناخودآگاهی سبب باال رفتن تعهد آنها به سازمان نیز میگردد .بودالیی و همکاران ()1321
نیز در پژوهش خود ،میزان اثر یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی را  1/124گزارش کردند
( .)24همچنین با توجه به ضریب تعیین محاسبه شده ،مدل هفتم (هفت بعد سازمان
یادگیرنده) با  28/1درصد و مدل اول (گفتگو و تبادل نظر) با  11/4درصد ،به تربیب بیشترین
و کمترین میزان از واریانس تعهد سازمانی را تبیین میکنند .با عنایت به تاثیر هر یک از ابعاد
سازمان یادگیرنده در افزایش تعهد ،این یافته نیز بدیهی به نظر میرسد؛ زیرا مجموعهای از
1.Kelley and et al
2.Knowledge workers
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عوامل در کنار یکدیگر ،به مراتب اثرگذاری قویتری نیز خواهندداشت .همانطور که اشارهشد بر
اساس نتایج ،در اشاعه فرهنگ یادگیری در سازمان ،جنبه گروهیبودن آن نقش بیشتری در
پیشبینی تعهد کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استانهای غربی کشور داشت .با عنایت به
اجتماعیبودن انسان ،کار گروهی ،فرصت ایجاد نگرشهای مثبت و تعامل عاطفی را بین آنها
تقویت میکند.
از یک سو گسترش یادگیری در سازمان از طریق ایجاد حس مسئولیتپذیری در کارکنان،
وفاداری آنها را به سازمان تحت تاثیر قرار میدهد .از سوی دیگر با شرکت در کار گروهی،
یادگیری عمیقتر و ماندگارتر میشود.
عالوه بر این ،نتایج حاکی از آن بود که مولفه گفتگو و تبادل نظر که داللت بر مهارت یافتن
افراد در بیان دیدگاهها ،نقطهنظرات و در نهایت حل مسائل سازمان دارد ،در کنار یادگیری
مداوم که به مفهوم ایجاد فرصتها برای کارکنان به منظور یادگیری در ضمن خدمت میباشد،
از توانایی پیشبینی تعهد سازمانی در این جامعه آماری برخوردار بودند؛ لذا به نظر میرسد
اقداماتی مانند تشکیل اتاق فکر و تشویق کارکنان در به اشتراک گذاشتن دیدگاههای خود در
مورد سازمان و به دنبال آن کشف بهترین راههای حل مشکالت و ارتقای عملکرد سازمان در
جهان معاصر ،همچنین تشویق به افزایش مهارتها و به روز کردن تواناییهای خود به طور
مستمر و در ضمن شغل ،در این زمینه موثر باشند؛ بنابراین با مشخص شدن قدرت پیشبینی
هر یک از ابعاد سازمان یادگیرنده برای تعهد سازمانی و نقشی که تعهد و وفاداری کارکنان در
عملکرد موفقیتآمیز و نائل شدن سازمان به اهداف و رسالتهای مهم خود دارا است ،علیرغم
ادعای احتمالی مدیران مربوط مبنی بر وجود موانعی در توجه به ابعاد سازمان یادگیرنده ،بهتر
است با صرف زمان و هزینه افزونتر ،حداقل به این ابعاد (یادگیری تیمی ،یادگیری مداوم و
ارتقای گفتگو و تبادل نظر) و تقویت آن به منظور افزایش تعهد کارکنان در جامعه آماری مورد
نظر ،بیشتر پرداخته شود.
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