
 
 
 

 

 

   پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 
(32 یاپی)پ 1396سال هشتم، شماره چهارم، تابستان 

 

 یسازمان بر تعهد سازمان یادگیری یرگذاررابطه عوامل تاث یبررس

 شهر خرم آباد یرانا یکارکنان درشعب بانک مل

 3ینرگس جوزو  2یمحمدرضا هاشم ،1یرضاعل یولچاسالمب

 

 چکیده   
 یادگیری به مربوط های قالب مؤلفه ی درسازمان یریادگینقش  یبررس ق،یتحق نیهدف از ا

 تفکر رهبری مشارکتی، مشترک، انداز چشم توسعه شایستگی های کارکنان، اشتراک دانش،)سازمانی 
ست. تعهد آغازین کارکنان به سازمان تا حد زیادی با برتعهد سازمانی کارکنان سازمان ا( سیستمی

ویژگی های شخصی مانند شخصیت، ارزشها، تحصیالت و میزان سازگاری انتظاراتشان از شغل با 
 داده نوع از نظر و نظر هدف، کاربردی تجربیات شغلی آغازین آنان معین می شود.  روش پژوهش از

جامعه آماری است.   شده انجام میدانی به صورت ر اجراهمبستگی و از نظ نوع از ها، کمی، توصیفی
نفر می باشند. 061بانک ملی ایران شهرستان خرم آباد است که در مجموع این پژوهش کلیه کارکنان 

 متغیر دو بین رابطه پیرسون آزمون همبستگی طریق از و بوده پرسشنامه تحقیق گیری ابزار اندازه

ن تحقیق حاکی از باال بودن ارتباط و همبستگی بین مولفه های نتیجه ای .گرفت قرار بررسی مورد
موثر توانمند سازی بر تعهد سازمانی کارکنان است و از بین همه عوامل ضریب همبستگی به ترتیب 

درصد  66درصد، رهبری مشارکتی  66درصد، اشتراک دانش  66چشم انداز مشترک و تفکر سیستمی 
. در این پژوهش همه عوامل تاثیرگذار بر یادگیری سازمان با درصد بوده است 66و تفکر سیستمی 

 تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت  و معناداری دارند. 
 

 یادگیری سازمان، تعهدسازمانی، بانک ملی ایران، خرم آباد واژگان کلیدی:

 

                                                 
 یرانواحد همدان، همدان، ا ی،دانشگاه آزاد اسالم یریت،دانشکدة مد ی،علم یاتعضو ه 1
 )عهده دار مکاتبات(یرانواحد همدان، همدان، ا ی،دانشگاه آزاد اسالم یریت،دانشکدة مد ی،دکتر یدانشجو 2
 یرانواحد همدان، همدان، ا ی،دانشگاه آزاد اسالم یریت،شکدة مددان ی،دکتر یدانشجو 3
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 مقدمه 
 راتییتغ با ییانعطاف الزم را جهت همسو یسنت یبا ساختارهاو پیچیده بزرگ  یسازمان ها

 رییتغ ایخود ناچارند  یبقا یو برا نداشته را 0شدن یجهان لیتوجه به مسا ژهیبه و یرامونیپ طیمح
از مهم  یکیشدن را داشته باشند.  یمجهز شوند که  توان مقابله با جهان ییبه ابزارها ایساختار دهند 

 یسازمان یریادگی است. یمانساز یریادگیکردن  نهیو نهاد رندهیادگیسازمان  جادیابزارها، ا نیتر
به  یریادگیکه درون سازمان به منظور تحقق  ییندهایعبارت است از روش ها و ساز و کارها و فرآ

به  یسازمان یریادگپس ی است یریادگیکسب تجربه جوهر  ییتواناچون  شوند. یکار گرفته م
دهند،  ینم تیدانش اهمکه به  ییسازمان ها. باشد یها و دانش تجربه م رتیاشتراک گذاشتن بص

راستا دانشگاه ها  نیدر هم ؛باشند یشاهد از دست رفتن اعتماد به نفس در افراد و عدم نوآور یستیبا
شدن  یجهان ندیفرآ. هرچند و توسعه است قیدر تحق یگذار هیدانش و سرما دیتول دفشانه کی زین

و  یدولت یدانشگاه ها مثلمان ها ساز ریاز جمله رقابت با سا یمتعدد یدانشگاه ها را با چالش ها
آموزش و پژوهش  ندهیشدن فزا یالملل نیب ی،شراکت یدانشگاه ها لهیآموزش به وس هیارا ی،خصوص
  (.7112، و همکاران رزی)رم مواجه نموده است و ... قیدر تحق

 یلدل به .نبوده است حیاتی اندازه این به تا هرگز نها سازما در قوی و مستمر یادگیری اهمیت

 افزایش ای گونه به پیچیدگی تحوالت و سرعت فناوری، و شدن جهانی همچون نیروهایی وجود

بگیرند )مارکواد،  یاد بیشتری چیزهای حیات همواره ادامه برای شدند مجبور نها سازما که یافت
0688،0) 
 وضوعاتیم حول عمدتاً که است شده انجام زیادی تالشهای اخیراً سازمانها اصالح و بهبود برای

 در گیری تصمیم در مشارکت و فعال گروههای تشکیل دیوانساالری، و مراتب کاهش سلسله مانند

 شرکتی سوی به آنان گرایش و دولتی بخش های سازمان سازمانی است. نوآفرینی رده ترین پایین

 است کرده ایجاد را جنبشی سنتی، ساختارهای در پذیری عدم انعطاف دلیل به زدایی تمرکز و شدن

 اندازه کاهش برای تالش هرگونه ثقل مرکز به عنوان آنان توانمندی به نیاز و کارمندان نقش که

 نظام از حرکت است. توانمندسازی قرارگرفته تایید مورد مردم و مشتریان به خدمات بهبود و سازمان

 گیری تصمیم و کنترل سلسله مراتب کاهش نظام به مدیران توسط مراتبی سلسله گیری تصمیم

 (.62، ص 0682است )دلگشایی،  پایین های رده توسط
 مدل فردی، های مهارت)7سازمانی هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین عوامل موثر یادگیری

بر تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی  (سیستمی تفکر تیمی، یادگیری مشترک، انداز چشم ذهنی، های
 ایران در شهر خرم آباد می باشد. 
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 ان مسئله  بی
 بير  کيه  شيود  ميی  گرفته نظر در سازمان به روانی و عاطفی وابستگی عنوان به 0 سازمانی تعهد

 مشارکت سازمان در کند، می معین سازمان با را خود هویت است، شدیداً متعهد که فردی آن اساس

 (et al, 1979, 56بيرد   ميی  ليذت  سيازمان  در ازعضيویت  و شيود  ميی  درگیير  آن در و کنيد  ميی 

.(Mowday  
 می سازمان محسوب راهبردی های سرمایه و نامشهود های دارایی ها، سازمان کارکنان امروزه

، 0686 نورتون، و کاپالن( هستند  تأثیرگذار سازمان وری بهره و عملکرد بر مستقیم طور به که شوند

 از سازمان هدافا با متناسب آن سازی بهینه و سازمان در کارکنان رفتار درک و کشف بنابراین (07

 اساسی از سازمانی رفتار .است برخوردار گوناگون های مدیران سازمان برای ای العاده فوق اهمیت

 می سازمان در کارکنان و افراد رفتار تحلیل و بررسی به که است؛ و مدیریت سازمان مباحث ترین

 (0686 همکاران، و )سلیمانی پردازد
 شغل و سازمان به آنها تعهد میزان کارکنان، شغلی رفتار در تاثیرگذار ولی پنهان، عوامل از یکی

 زیادی اهمیت خصوصی بخش در جه و دولتی بخش در چه انسانی نیروی تعهد به است. توجه شان

 جوش بلکه نیست سازمان در افراد نگهداشتن صرفاً ی انسان منابع از و نگهداری شناخت  دارد؛

 در ها سال که افرادی بسا چه . است وسازمان فرد متقابل یو ایجاد همبستگ سازمان با آنها دادن

 بر سازمان دوش از باری تنها نه صورت این در و اجبار است آنها ماندن عامل ولی مانند می سازمان

 افزایش برای پس  گذارند، می دوش سازمان بر سنگینی بار کنند پیدا فرصت اگر بلکه دارد نمی

، 0682کنیم )دلگشایی،  کارتوجه محیط در آنان نیازهای ساختن طرفبر به است الزم کارکنان تعهد
 (.66ص 
 سازمانهای به نسبت سازمان یک عمده برتری شاخص کارآمد، انسانی نیروی که این به توجه با

عرصه بانکداری عامل مهمی  می باشد و از  در کارآمد و مؤثر انسانی نیروی بر تأکید است دیگر
حالتی روانی است که نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک  طرف دیگر تعهد سازمان

 های محیط در که هایی سازمان مورد در سازمان کارکنان به لذا توجه سازمان را فراهم می آورد،

 یکی از رقابت، فضای در .است برخوردار ای العاده فوق اهمیت از کنند می فعالیت وتجاری رقابتی

 مداری اعتباری، مشتری و مالی مؤسسات و ها بانک برای راهبردها ترین مناسب و سودمندترین

                                                 
1- Globalization  

2- Organizational Learning   

3-  organizational commitment                                                                                                     
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 در آنان تمامی و نقش آن افراد  سازمان ازجمله بانکها رقابتی پایدار هر مزیت تنها بنابراین .است

 لذا است؛ کارکنان میسر نمودن متعهد و سازی توانمند طریق از این امر که باشد می سازمان موفقیت

 می پرداخته  سازمانی تعهد و  توانمندسازی یعنی انسانی، اصلی عامل ضرورت دو به مطالعه، ینا در

شود، و این سوال مطرح می شود عواملی که بر مؤلفه های توانمندسازی مؤثرند آیا بر تعهد سازمانی 
 کارمندان تأثیر می گذارند؟

 

 اهداف تحقیق  
ه های موثر توانمندسازی مدیران بر تعهدسازمانی هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مؤلف

 کارکنان می باشد و اهداف فرعی این تحقیق عبارتند از:
 شناخت رابطه بین اشتراک دانش و تعهدسازمانی کارکنان بانک ملی ایران شهرستان خرم آباد -0
ایران  شناخت رابطه بین توسعه شایستگی های کارکنان و تعهدسازمانی کارکنان بانک ملی -7

 شهرستان خرم آباد
مشترک و تعهدسازمانی کارکنان بانک ملی ایران شهرستان  انداز شناخت رابطه بین چشم  -6

 خرم آباد
شناخت رابطه بین رهبری مشارکتی و تعهدسازمانی کارکنان بانک ملی ایران شهرستان خرم  -6

 آباد
 نک ملی ایران شهرستان خرم آباد سیستمی و تعهدسازمانی کارکنان با شناخت رابطه بین تفکر -6
 فرضیه های پژوهش  

: بین اشتراک دانش و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی ایران شهرستان خرم آباد رابطه 0فرضیه 
 مثبت و معناداری وجود دارد. 

: بین توسعه شایستگی های کارکنان و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی ایران شهرستان 7فرضیه
 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  خرم آباد 

مشترک و تعهدسازمانی کارکنان بانک ملی ایران شهرستان خرم آباد  انداز : بین چشم6فرضیه
 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

: بین رهبری مشارکتی و تعهدسازمانی کارکنان بانک ملی ایران شهرستان خرم آباد رابطه 6فرضیه
 دارد.    مثبت و معناداری وجود

سیستمی و تعهدسازمانی کارکنان بانک ملی ایران شهرستان خرم آباد رابطه  : بین تفکر6فرضیه 
 مثبت و معنا داری وجود دارد.
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 مبانی نظری 
 مؤثر رقابت به را ها آن که این اند، برای مواجه تغییر با وقفه بی یکم و بیست قرن در ها سازمان

 جدید دانایی و یاد بگیرند باید چگونه که است این کلیدی نکتۀ یم؛ساز رقابتی توانمند بازارهای در

 واکنش به موقع و برای توانایی مستلزم کنونی تغییر پر دردنیای ها سازمان رشد و بقا کنند. تولید

 و ها ضرورت توانند می هایی سازمان محیطی است. فقط پی در پی تغییرهای برابر در مناسب
 بر که دهند ادامه متغیر دائماً در محیط را خود بقای و نمایند پیش بینی قعمو به را تغییرات محیطی

 (. 0686 همکاران، و تاکید کنند )خانعلی زاده و سازمانی تمرکز یادگیری
 یادگیری دارد، تاکید سازمان یادگیری در کننده تسهیل عوامل بر سازمانی یادگیری مفهوم

 نقش رقابت در صحنه آن موفقیت کسب در هم و زمانسا بقای در هم است که ای مقوله سازمانی

بین  توافق این .شود می قلمداد رقابتی مزیت برای کسب قابلیتی عنوان به یادگیری دارد؛
 دلیل همین به و است بعدی چند و مفهومی پیچیده سازمانی یادگیری که دارد وجود صاحبنظران

دشواراست )تیمورنژاد و صریحی  باشد، پذیرفتنی وسیع طور به که آن از تعریف واحدی یافتن
 (.0686استستانی، 

است.  شده ارائه آن برای مختلف دیدگاه های از زیادی تعاریف که است هایی واژه از تعهد
 های تفاوت داشتن وجود پذیری با مسؤلیت و رغبت کاری، اخالق وجدان، متعددی مانند مفاهیم

 روانشناختی از مفاهیم خیلی مانند عبارتی به گیرند، می قرار استفاده تعهد مورد با معادل مفهومی،

 شده اندازه گیری گوناگون های مقیاس و ابعاد با و تعریف های متفاوتی ه شیو به نیز تعهد سازمانی،

 (.(Shokrzade,2002, 48است 
 تعهد .است سازمان موفقیت در مؤثر و قوی نیرویی تعهد کارکنان، دهند می نشان ها پژوهش

 مشارکت واسطۀ به که است مستمر فرآیندی و سازمان به وفاداری کارکنان بارة در نگرشی نیسازما

آید  می وجود به سازمان رفاه و موقعیت و سازمان افراد به سازمانی، توجه های تصمیم در افراد
(Colverson, 2002, 36)  . 

 به که است مستمر یندفرآ یک و به سازمان کارکنان وفاداری درباره نگرش یک سازمانی تعهد

 می را سازمان رفاه و موفقیت و افراد سازمان به توجه سازمانی، تصمیمات در افراد واسطه مشارکت

 .(Moghimi, 2000, 392)رساند 
 های یادگیری مؤلفه ی مقایسه" عنوان با پژوهشی ویسکانسین دانشگاه در (2001) نیفه

 را اجرا کرده اند )دانشگاههای (AQIP)علمی تکیفی بهبود پروژه که دانشگاههایی در سازمانی

 نتایج .است داده انجام سنتی( اند )دانشگاههای نکرده اجرا را پروژه این که هایی دانشگاه و مدرن(



851 8931سال هشتم، شماره چهارم، تابستان پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي   

 

 سنتی ههای دانشگا به نسبت مدرن ههای دانشگا سازمانی میزان یادگیری که داد نشان پژوهش این

  .دارد باالتر قرار سطحی در
عبارت از تمامی روشها،  و  بودهکشف و اصالح خطا  یبه معنای از نظر لغو یسازمان یریادگو ی

ساز وکارها و فرایندهایی که در درون سازمان به منظور تحقق یادگیری به کارگرفته 
 ،7توسعه شایستگی های کارکنان ،0اشتراک دانشبارت از )در این تحقیق ع (.7116شوند)سنگه،می

پرسشنامه استاندارد  یبر مبنا می باشد که (6سیستمی تفکر ،6هبری مشارکتیر ،6مشترک انداز چشم
  شود یمی ابیو ارز یری( اندازه گ7110) فهیشده ن
 به و تجربی اکتسابی های مهارت داوطلبانه توزیع دانش )تسهیم دانش(، گذاشتن اشتراک به

 سازمان بر زیادی ند اثرهست مهم خیلی که دانش تسهیم اعمال .است سازمان قوای تجدید منظور

 Chuch & Ngai 2008).)باشد  افراد دیگر دسترس قابل دانش آن اینکه مگر داشت، نخواهد

 دانش، از است ای مجموعه انسانی منابع ادبیات در شایستگی ،کارکنان های شایستگی توسعه

 برای .تندهس سهیم پست یا شغل یک موفقیت در که مشاهده و سنجش قابل و رفتارهای ها مهارت

 شایستگی آنان در و ارتقا داد را کارکنان های قابلیت و دانش سطح باید انسانی منابع مناسب مدیریت

 و آن ارتقا هدف که است کالن مرحله چهار از های مجموع شایستگی، حیات چرخه .کرد ایجاد
 تشخیص ،ترسیم شایستگی :از اند عبارت که است سازمانی و فردی یهای شایستگ مستمر توسعه

 (62، 0688نژادیان،  شایستگی)سید بر نظارت و شایستگی توسعه شایستگی،
 شودو می سازمان ایجاد راهبردی سطح در که است جمعی یادگیری نتیجه مشترک، انداز چشم

 در (Molleman & Broekhuis, 2001) آید می حساب به عملیاتی سطح در یادگیری شرط

 و اهداف به توان می آن سایه در آورد که می وجود به اقعیو شناختی مشترک انداز چشم حقیقت
، 0688ساخت)سنگه،  محقق را همفکری و وهمبستگی یافت دست مشترکی عملی های دیدگاه

766.) 
 که است آن چنین کوششی نتیجه .است کارکنان شراکت احساس داشتن مشارکتی، رهبری پیامد

 نیز مدیران که یابند می در آنان سودمند است شانوجود و است نیاز آنان به کنند احساس کارکنان

                                                 
1- Sharing knowledge                                         

2- Development of staff competencies                                          

3- Shared Vision                             

4- Participative leadership      

5- Systemic Thinking 



 153شهر خرم آباد  انیرا یکارکنان درشعب بانک مل یسازمان بر تعهد سازمان یادگیری یرگذاررابطه عوامل تاث یبررس

 

 

 .بدارند پاس و بپذیرند سازمان در را هایی نقش که آنان است آسان بنابراین، .دهند می یاری کار به

 (0688،66 است )سیدنژادیان، مسؤولیت وضعی پذیرش چنین به کارکنان پاسخ
 گرایی تجزیه مقابل استعاره قطهن در که است لگرایی ک چارچوب در تفکر نوعی سیستمی تفکر

 دارند) تن قرار تأکید مورد فرعی های بین سیستم درونی و متقابل روابط تفکر نوع این در .دارد قرار

 (066، 0686،  دیگران و  هو
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                               

 

 

 

 
 : مدل مفهومی پژوهش0کل ش

 روش تحقیق:  
 دنبال به آن اجرای مراحل طی در که است پیمایشی توصیفی تحقیقات نوع از حاضر تحقیق

 تاثیرگذار یادگیری سازمان بر تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی اجزای بین متقابل  توصیف  روابط
 نوع از تحقیق نظر نوع داده ها ایناست از  کاربردی هدف نظر از.  می باشد شهرستان خرم آباد

 پژوهش این باشد.  و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد.  در همبستگی می  -توصیفی

 میدانی از روش عمده طور به پرسشنامه سواالت به گویی پاسخ مربوط به اطالعات آوری جمع برای

 های روش از اولیه اطالعات آوری جمع و اولیه ارائه مدل در چنین هم و است شده استفاده

 اشتراک دانش

توسعه شایستگی 

 های کارکنان

 چشم انداز مشترک

 رهبری مشارکتی

 تفکر سیستمی

 تعهد سازمانی کارکنان یادگیری سازمان
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 با و آماری جامعه نظراز مورد اطالعات کسب است. جهت گردیده اینترنتی استفاده ای وکتابخانه

سواالت پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. قلمرو مکانی این  به گویی پاسخ هدف
مرو زمانی پژوهش از حیث پژوهش کلیه شعب بانک ملی ایران در شهر خرم آباد می باشد، قل

و قلمرو موضوعی پژوهش بررسی رابطه عوامل تاثیرگذار یادگیری  0666گردآوری داده ها، سال 
 سازمان بر تعهد سازمانی کارکنان می باشد.

تعداد است بانک ملی ایران در شهرستان خرم آباد جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان 
جامعه   که آنجا از تحقیق، این نفرمی باشد و در 061نظر گرفته شده کارکنانی که برای این مطالعه در

 نمونه  حجم  جهت محاسبه بنابراین  است، شده گرفته نظر در محدود  صورت  نظر به مورد آماری

که بعد از  گردیده استفاده محدود  جامعه با کوکران نمونه گیری فرمول از پژوهش  مورد نیاز برای
جهت  اطمینان از روایی  ابزار گرد   پژوهشنفر بدست آمده است.  در این 006 محاسبات حجم نمونه

پرسشنامه طراحی شده  در اختیار خبرگان موضوع از جمله رئیس و چندتن از کارکنان آوری اطالعات 
 در استفاده  مورد پرسشنامهخبره بانک ملی قرار گرفت و مطابق نظر آنها پرسشنامه طراحی گردید . 

 .گردد می تشکیل بخش دو از وهشاین پژ
 هر ارزیابی به دوم بخشو  پاسخ دهندگان شخصی  های داده به دستیابی هدف با اول بخش

 برای ت.گرف خواهد قرار بررسی  مورد دهندگان پاسخ دیدگاه از پژوهش الگوی های متغیر از یک

 استفاده موافقم "کامال=6 تا ممخالف "کامال=0از لیکرت امتیازی پنج مقیاس از ها گویه کلیه ارزیابی

و برای پایایی پرسشنامه پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقادیر آن  .شد خواهد
 ارائه می گردد. 0در جدول شماره 

 
 (:  نتایج بررسی وضعیت عناصر پرسشنامه و مقدار آلفای کرونباخ0جدول )

 تعداد سواالت انحراف ن معیارمیانگی آلفای کرونباخ متغیرها نوع متغیرها

 6 2/6 06 /.86 اشتراک دانش متغیر مستقل

 6 6/6 7/06 /.28 توسعه شایستگی های کارکنان مستقل متغیر

 6 2/6 0/06 /.86 چشم انداز مشترک مستقل متغیر

 6 6/6 06 /.80 رهبری مشارکتی مستقل متغیر

 6 2/6 6/08 /.26 تفکر سیستمی مستقل متغیر

 6 6/6 6/06 /.88 تعهد سازمان وابسته متغیر

بیانگر  برای آلفای کرونباخ  2/1طبق قاعده کلی پذیرفته شده در میان محققان، ضرایب باالی 
می باشد، که  2/1پایایی ابزار می باشد. آلفای کرونباخ  پرسشنامه تحقیق برای تمامی موارد باالی
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تحلیل داده های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو نشانگر اعتبار باالی پرسشنامه می باشد.  برای 
. در ابتدا و پس ازجمع آوری داده های آماری از گرددیمصورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح 

طریق پرسشنامه و با استفاده از  آمارتوصیفی، داده ها طبقه بندی وتلخیص گردید. با استفاده از آمار 
ی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان موردنظر همانند جنسیت، هایژگیوتوصیفی، شناختی از وضعیت و 

 مقطع تحصیالت، سن وسابقه خدمت استخراج شده است حاصل گردیده است.

 

 پژوهشیافته های 
شیوه تجزیه و تحلیل با توجه به اهداف پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی، به شرح زیر  در 

 ارائه می گردد.  7جدول شماره 
 دهندگان پاسخ مشخصات (:7) جدول

 جنسیت 

 ( %0/76نفر) 61 مونث  (%6/26نفر ) 86 مذکر

 سطح تحصیالت 

 %6/76 فوق لیسانس و دکتری   %8/66 لیسانس 2/06 فوق دیپلم  

 سن 

 66تا  78
 سال

 66تا  66 2/8%
 سال 

 66باالتر از  %61 سال 66تا  61 6/62%
 سال

06% 

 سابقه کاری 

 %6/71 سال به باال  71 %2/67 سال  71تا  06 %6/76 سال 06تا  00 %6/71 سال 01تا  6

 
(  آزمون  77)ورژن    SPSSو در  ادامه آمار استنباطی این تحقیق و با استفاده از نرم افزار 

اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها انجام شده و بعد از اطمینان از نرمال بودن  –کلموگروف 
ق آزمون همبستگی پیرسون به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته می شود. موارد و داده ها، از طری

 نتایج مهم تحلیل داده ها به شرح زیر است:  
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 پژوهش های اسمیرنف متغیر – کولموگروف آزمون (: 6) جدول

 نتیجه آزمون P – value آماره آزمون متغیرها

 است نرمال ها داده 62/1 08186 تعهد سازمانی

 است نرمال ها داده 66/1 0866 اشتراک دانش

 است نرمال ها داده 66/1 08168 توسعه شایستگی کارکنان

 است نرمال ها داده 22/1 08766 چشم انداز مشترک

 است نرمال ها داده 67/1 08666 رهبری مشارکتی

 است نرمال ها داده 21/1 08662 تفکر سیستمی

 

 متغیرهيا  توزیيع  باشد،6/1 از باالتر آزمون سطح معناداری راسمیرنف اگ _کولموگروف آزمون در

ميی باشيد، و    نرميال  توزیع کلیيه متغیرهيای   نظر، مورد جدول یافته های به باتوجه لذا، است. نرمال
 دار معنيی  مثبيت  متغیرها همبسيتگی  بین درصد 66 اطمینان با که است آن نمایانگر فوق اطالعات

 دارد وجود
 ن همبستگی پیرسون میان  متغیرهای پژوهش(: نتایج آزمو6جدول )

 Pearson Correlation Sig n روابط بین متغیرها

 006 111/1 1/ 667 اشتراک دانش و تعهد سازمانی

 006 111/1 /.667 توسعه شایستگی کارکنان و تعهد سازمانی

 006 111/1 /.661 چشم انداز مشترک و تعهد سازمانی

 006 111/1 /.666 نیرهبری مشارکتی و تعهد سازما

 006 111/1 /.666 تفکر سیستمی و تعهد سازمانی

: بین اشتراک دانش و تعهدسازمانی کارکنان بانک ملی ایران شهرستان خرم آباد رابطه 0فرضیه 
 مثبت و معناداری وجود دارد. 

و /. نشان از همبستگی باال بین این د66، ضریب همبستگی 6با توجه به نتایج جدول شماره 
ای که افزایش متغیر متغیردارد. بنابراین می توان گفت دو متغیر مذکور با هم وابسته بوده به گونه

 شود. اشتراک دانش منجر به افزایش تعهد سازمانی و بلعکس می
: بین توسعه شایستگی کارکنان و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی ایران شهرستان خرم 7فرضیه

 اداری وجود دارد.  آباد رابطه مثبت و معن
/. نشيان از همبسيتگی بياال بيین ایين دو      66، ضریب همبستگی 6با توجه به نتایج جدول شماره 

متغیردارد. بنابراین می توان گفت دو متغیرمذکور با هم وابسته بوده به این صورت که با افزایش میزان 
 یابد.توسعه شایستگی کارکنان تعهد سازمانی نیز بهبود می
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بین چشم انداز مشترک و تعهدسازمانی کارکنان بانک ملی ایران شهرستان خرم آباد  :6فرضیه
 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 
/. نشان از همبستگی قوی بین این دو 66، ضریب همبستگی 6با توجه به نتایج جدول شماره 

افزایش یکی منجر به کاهش متغیردارد. بنابراین می توان گفت دو متغیر مذکور با هم وابسته بوده و 
 دیگری و کاهش یکی منجر به افزایش دیگری خواهد شد.

: بین رهبری مشارکتی و تعهدسازمانی کارکنان بانک ملی ایران شهرستان خرم آباد رابطه 6فرضیه
 مثبت و معناداری وجود دارد. 

ط بین این دو /. نشان از همبستگی متوس66، ضریب همبستگی 6با توجه به نتایج جدول شماره  
متغیردارد. بنابراین می توان گفت دو متغیرمذکور با هم وابسته بوده به این صورت که با افزایش 

 یابد.  رهبری مشارکتی تعهد سازمانی نیز بهبود می
: بین تفکر سیستمی و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی ایران شهرستان خرم آباد رابطه 6فرضیه

   دارد. مثبت و معناداری وجود 
/. نشان از همبستگی قوی بین این دو متغیردارد. 66، ضریب 6با توجه به نتایج جدول شماره 

ای که با افزایش میزان تفکر بنابراین می توان گفت دو متغیرمذکور با هم وابسته بوده به گونه
 یابد. سیستمی، تعهد سازمانی آنها نیز افزایش می

 نرگرسیو آزمونهای تحلیل و بررسی
 متغیرهيای  مجيزای  و مشترک تاثیرهای که است تحلیلی های روش بهترین از رگرسیونی تحلیل

 گانه چند رگرسیون روش از پژوهش این در کند. می سنجش و ارزیابی وابسته بر متغیرهای را مستقل
 یمي  انجام مختلفی های روش به گانه چند رگرسیون شد. استفاده وابسته بینی متغیر پیش و تبیین در

   .شد استفاده گام به روش گام از پژوهش این در که گیرد

                                                           
 رگرسیون مدل (: خالصه6جدول)

 خطای استاندارد پیش بینی شده تعدیل شده 2R 2R (Rضریب همبستگی ) مدل

معنی دار بودن و 
 مؤثری

66/1 21/1 86/1 786 

 

می   2/1 حاضر رگرسیون مدل تعیین ضریب می دهد مقدار نشان 6 شماره جدول که ورط همان
 ذهنی، های مدل فردی، های مستقل)مهارت متغیرهای تغییرات درصد 21که  معنا این به باشد،
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می  تبیین تعهدسازمانی یعنی وابسته متغیر را سیستمی( تفکر تیمی، یادگیری مشترک، انداز چشم
  .کند

 رابطه بودن خطی ارزیابی برای (ANOVAنس) واریا تحلیل آزمون (:6) جدول

مجموع  منبع تغییرات مدل
 مجذورات
SS)  ) 

 آزادی درجه
df 

میانگین 
 مجذورات
MS)  ) 

سطح  Fآماره  مقدار
 معناداری

معنی دار 
بودن و 
 مؤثری

 رگرسیون
 باقیمانده

 کل

726/0681 
681/666 
866/7766 

6 
016 
016 

166/606 
61/6 

06/61 111/1 

 آزمون مورد رگرسیونی مدل که گفت می توان ، ANOVA آزمون معناداری سطح به توجه با

 .دارد معناداری رابطه وابسته متغیر با مستقل متغیرهای از حداقل یکی می باشد. یعنی معنادار
 

 معنادار  مستقل  های متغیر  شده استاندارد غیر و ستاندارد ضرایب  :(2جدول )

Sig t 
 ب استاندارد شدهضری

 B))مقدار ضریب 

 ضرایب استاندارد نشده
 مدل

 خطای معیار ضریب Bمقدار ضریب 

 ثابت مقدار  661/1 616/0  761/1 266/1

 اشتراک دانش  62/1 18/1 60/1 77/6 116/1

111/1 0 0/1 07/1 07/1 
توسعه شایستگی 

 کارکنان

 چشم انداز مشترک 86/1 70/1 26/1 0/6 111/1

 رهبری مشارکتی 66/1 02/1 60/0 6/2 111/1

 تفکر سیستمی 08/1 16/1 06/1 7 161/1

 

 سطح به توجه با گفت توان باشد. می می نظری مدل آزمون رگرسیون کار اولین اینکه با توجه با

 می نشان ،6 شماره جدول که طور همان شود. می تأیید تحقیق نظری مدل باال، معناداری درجداول

 از درصد 21 که معنی این به است  21/1 مدل برازندگی میزان است، همچنین برازنده لمد دهد،

 انداز چشم توسعه شایستگی کارکنان، را )اشتراک دانش،  وابسته( )متغیر سازمانی تعهد تغییرات
 .کنند می مستقل( تبیین های )متغیر (سیستمی رهبری مشارکتی وتفکر مشترک،
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 بحث و نتیجه گیری 
لگوی جدید سازماندهی سازمانها دانش محور تلقی می شوند و به جای تاکید برمنابع فیزیکی در ا

زیرزمینی و طبیعی بر توانمندی انسان یا افراد سازمان تاکید دارند. هرجه کارکنان مدت طوالنی تری 
یه گذاری در سازمانشان  می مانند بیشتر به این نتیجه می رسند که آنچه را طی سالیان متمادی سرما

 کرده اند از دست می دهند.  
امروزه در محیط های پویا تنها سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند میزان یادگیری خود را 
نسبت به رقبا باال ببرند و از این طریق بر رقبای خود پیشی گرفته و به مزیت رقابتی دست یابند. به 

دگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده را مطرح کرده همین منظور مدت هاست که محققین مباحث یا
 اند و بسیاری از سازمان ها اعم از تولیدی، خدماتی و آموزشی نیز تالش بر پیاده سازی آن دارند.

بررسی تأثیر عوامل  موثر یادگیری سازمان بر تعهد سازمانی  هدف اصلی و تاکید این مقاله
 آباد می باشد.  کارکنان درشعب بانک ملی ایران  شهر خرم 

مربوط به متغیرهای مطرح شده در پژوهش مطرح گردید، محاسبات آماری مربوط به  ادبیات مرور
فرضیه ها نشان می دهد که همه عوامل موثر یادگیری سازمان )اشتراک دانش، توسعه شایستگی 

اداری بر همگی رابطه مثبت و معن (سیستمی رهبری مشارکتی وتفکر مشترک، انداز چشم کارکنان،
 تعهد سازمانی کارمندان دارند. 

نتیجه این تحقیق حاکی از باال بودن ارتباط و همبستگی بین مولفه های موثر توانمند سازی بر 
درصد از  66تعهد سازمانی کارکنان است و از بین همه عوامل چشم انداز مشترک و تفکر سیستمی با 

درصد، توسعه شایستگی  66اشتراک دانش با  همبستگی قوی تری برخوردار می باشد و به ترتیب
درصد از همبستگی متوسطی  66درصد همبستگی نزدیک به باال و رهبری مشارکتی با  66کارکنان با 

 برخوردار می باشند.      
اهداف و  -0به سازمانشان تعهد سازمانی دارند دارای ویژگیهای زیر است: رفتار افرادی که عمیقاً

تمایل به انجام تالش فراوان به نیابت از  -7باور دارند و آنها را می پذیرند. شدیداً ارزشهای سازمان را
احتمال عقب نشینی  -6به حفظ عضویت خود در سازمان تمایل نشان می دهند. -6سازمان دارند.

شان کمتر است به این معنی که هرچه کارکنان به سازمانشان متعهدتر باشند احتمال استعفا و 
کارکنان متعهد  -6ر کار کمتروتعهدآنها بموجب ماندگاری آنان در کارشان بیشترخواهد بود. غیبتشان د

تمایل به فداکاری برای سازمان دارند افراد بسیار متعهد گذشته از ماندن در سازمان تمایل زیادی برای 
فداکاری تبادل دانش و تجربه از خودشان نشان می دهند و برای موفقیت سازمان به اندازه کافی 
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خواهند کرد؛  اصلی ترین عامل شخصی میزان تعلق و پیوستگی بالقوه ای است که کارمند در 
 نخستین روز کاری اش با خود به سازمان می آورد. 

کسانی که در آغاز ورود به سازمان بسیار متعهد باشند، احتماال مسئولیتهای بیشتری می پذیرند و 
راد به سازمان به دو عامل بستگی دارد: نخست، فرصتی که برای در سازمان می مانند. تعهد شدید اف

کنترل چگونگی انجام کار به آنان داده می شود و دوم وجهه ای که به دلیل سهم مهمشان در 
 دستیابی به اهداف به دست می آورند.   
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