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بررسی وضعیت یادگیری سازمانی کارکنان بانک های ضهرستان دورود
ػلیزضب لغیفی داًؾیبر
هحوذرضب ّبؽوی
تاریخ دریافت55/5/1:
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تاریخ پذیزش55/12/1 :

چکیده:
ایي پضٍّؼ ثب ّذف آگبّی اس ٍضؼیت فزآیٌذ یبدگیزی عبسهبًی وبروٌبى ثبًه ّبی ؽْزعتبى دٍرٍد ثِ رٍػ پیوبیؾی -تَفیفی ثِ اًدبم
رعیذُ اعت .خبهؼِ آهبری پضٍّؼ ؽبهل ً 321فز اس وبروٌبى ثبًه ّبی هَرد هغبلؼِ اعت وِ تؼذادً 175فز اس آًبى ثزاعبط فزهَل وَوزاى ثِ
ػٌَاى ًوًَِ اًتخبة ؽذًذ .ثزای گزدآٍری دادُ ّبی هَرد ًیبس پضٍّؼ اس پزعؾٌبهِ اعتفبدُ ؽذُ اعت .ثزای تدشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب اس ًزم افشار
آهبری  SPSSاعتفبدُ ؽذ.
یبفتِ ّبی پضٍّؼ ًؾبى داد وِ ٍضؼیت پَیبیی یبدگیزی خوؼی ،تحَل عبسهبًی ،تَاًوٌذعبسی افزاد ،هذیزیت داًؼ ٍ ثْىبرگیزی فٌبٍری
اعالػبت در ثیي وبروٌبى ثبًه ّبی ؽْزعتبى دٍرٍد ثبالتز اس حذ هتَعظ ثَدُ اعت .ثزاعبط ًتبیح پضٍّؼ هی تَاى چٌیي ًتیدِ گزفت وِ عبسهبى
ّب هی تَاًٌذ ثب فزاّن عبختي ؽزایظ ٍ اهىبًبت السم ثزای یبدگیزی هذاٍم ٍ هغتوز وبروٌبى خَد ،عجت ّوزاّی ٍ ّوگبهی آًبى ثب تحَالت ٍ
دگزگًَی خبهؼِ خْبًی ثب ّذف تؼبلی عبسهبى خَد ؽًَذ.
واژگان کلیدی :یبدگیزی،یبدگیزی عبسهبًی ،وبروٌبى ،ثبًه ّب ،دٍرٍد

 . 1داًؾىذُ هؼبرف اعالهی ٍ هذیزیت داًؾگبُ اهبم فبدق (ع) (ًَیغٌذُ هغئَل)m.latifi@isu.ac.ir

 . 2داًؾدَی دوتزی هذیزیت هٌبثغ اًغبًیّ ،وذاى ،داًؾگبُ آساد اعالهیّ ،وذاى ،ایزاىhashemi@iau-doroud.ac.ir.
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مقدمه
عبسهبى ّب اهزٍسُ در هحیغی وبهالً رلبثتی وِ ّوزاُ ثب تحَالت ؽگفت اًگیش اعت ،ثبیذ ادارُ ؽًَذ .در چٌیي ؽزایغی
هذیزاى فزفت چٌذاًی ثزای وٌتزل وبروٌبى دراختیبر ًذارًذ ٍ ثبیذ ثیؾتزیي ٍلت ٍ ًیزٍی خَد را فزف ؽٌبعبیی هحیظ
خبرخی ٍ داخلی عبسهبى وٌٌذ ٍ عبیز ٍظبیف رٍسهزُ را ثِ ػْذُ وبروٌبى ثگذارًذ .وبروٌبى سهبًی هی تَاًٌذ ثِ خَثی اس
ػْذُ ٍظبیف هحَلِ ثزآیٌذ وِ اس هْبرت ،داًؼ ٍ تَاًبیی السم ثزخَردار ثَدُ ٍ اّذاف عبسهبى را ثِ خَثی ثؾٌبعٌذ.
اثشاری وِ هی تَاًذ در ایي سهیٌِ ثِ ووه هذیزاى ثؾتبثذ فزایٌذ تَاًوٌذعبسی اعت (ػجذالْی ٍ دیگزاى .)1385 ،عبیوَى
یبدگیزی عبسهبًی را رؽذ ثیٌؼ ٍ تدذیذ عبختدّی ٍ ثبسًگزی هَفمیت آهیش هؾىالت عبسهبًی تَعظ افزاد وِ ًتبیح آى
در ػَاهل عبختبری ٍ ًتبیح عبسهبى هٌؼىظ ؽَد ،تؼزیف وزدُ اعت (عجحبًیًضاد ٍ ّوىبراى.)52 ،1385 ،
اهزٍسُ عبسهبى ّب در پی آى ّغتٌذ تب ثب آهَسػ ًیزٍی اًغبًی خَد ٍ ّوزاُ ٍ ّوگبم عبختي آًبى ثب تحَالت خبهؼِ
خْبًی راُ خَد را ثزای تغْیل تحمك اّذاف عبسهبًی فزاّن عبسًذ.ایي تالػ ثِ ٍیضُ در ؽزایظ وًٌَی وِ ّوِ عبسهبى ّب
تالػ هضبػف ثزای اداهِ حیبت ٍ عجمت گزفتي اس رلجبی خَد را دارًذ ثیؼ اس پیؼ اّویت دارد.یبدگیزی عبسهبًی ثز
تَاًوٌذی ّبی وبروٌبى هی افشایذ ٍ آًبى را ثزای هَاخِْ ثب ؽزایظ خذیذ هْیب هی عبسد.
ثب پیؾزفت رٍس افشٍى داًؼ ٍ تىٌَلَصی ٍ خزیبى گغتزدُ اعالػبت ،اهزٍسُ خبهؼِ هب ًیبسهٌذ آهَسػ هْبرت ّبیی
اعت وِ ثب ووه آى ثتَاًذ ّوگبم ثب تَعؼِ ػلن ٍ فٌبٍری ثِ پیؼ ثزٍدّ .ذف ثبیذ پزٍرػ اًغبى ّبیی ثبؽذ وِ ثتَاًٌذ ثب
هغشی خالق ثب هؾىالت رٍثزٍ ؽذُ ٍ ثِ حل آًْب ثپزداسًذ .ثِ گًَِ ای وِ اًغبى ّب ثتَاًٌذ ثِ خَثی ثب یىذیگز ارتجبط ثزلزار
وزدُ ٍ ثب ثْزُ گیزی اس داًؼ خوؼی ٍ تَلیذ افىبر ًَ هؾىالت را اس هیبى ثزدارًذ .اهزٍسُ هزدم هب ًیبسهٌذ آهَسػ خاللیت
ّغتٌذ وِ ثب خلك افىبر ًَ ثِ عَی خبهؼِ ای عؼبدتوٌذ لذم ثزدارًذ .رؽذ فشا یٌذُ اعالػبت ،عجت ؽذُ اعت وِ ّز اًغبًی
اس تدزثِ ٍ ػلن ٍ داًؾی ثزخَردار ثبؽذ وِ دیگزی فزفت وغت آًْب را ًذاؽتِ اعت ،لذا ثِ خزیبى اًذاختي اعالػبت
حبٍی ػلن ٍ داًؼ ٍ تدزثِ در ثیي اًغبى ّب اس رهَس هَفمیت در دًیبی اهزٍس اعت (رحیوی ،عیذی (.)27 ،1389
ثبیذ گفت در حبل حبضز یبدگیزی عبسهبًی خشء الیٌفه هَفمیت اعت.اگز عبسهبًی ًتَاًذ وبروٌبى خَد را ثزای
هتٌبعت ثب اّذاف خَد آهبدُ عبسد ّ ،زگش ًخَاّذ تَاًغت اس اهىبًبت ٍ داؽتِ ّبی خَد ثِ ًحَ هغلَة اعتفبدُ وٌذ.
یبدگیزی عبسهبًی اثشاری اعت وِ ثِ عبسهبى ایي تَاًبیی را هی دّذ تب اؽتجبّبت گذؽتِ خَد را افالح ٍ سهیٌِ ثْجَد آًبى
را فزاّن وٌذ ؛ ثِ ػجبرت دیگز یبدگیزی عبسهبًی ثغتز هٌبعت را ثزای اعتمجبل وبروٌبى اس تغییزات هَرد ًیبس وِ اغلت
حبفل فٌبٍری ّبی ًَیي اعت ،فزاّن هی عبسد.
ادبیات و پیطینه پژوهص
اهزٍسُ هذیزیت فحیح هٌبثغ اًغبًی آى چٌبى پزاّویت ؽذُ اعت وِ عبیز همَلِ ّبی هذیزیتی در هزاحل ثؼذی لزار
گزفتِاًذ ٍ ثزای پزٍرػ ًیزٍی اًغبًی ،ایدبد ؽزایغی وِ عبسهبى یبدگیزًذُ را رؽذ دّذ یه ضزٍرت اعبعی اعت .ثِ
ّویي دلیل در ػقز حبضز عبسهبىّبی ی هَفك ّغتٌذ وِ ّوِ وبروٌبى آًْب ثزای ثبال ثزدى تَاًوٌذی خَد ثىَؽٌذٍ .ظیفِ
هذیز ًیش فزاّن آٍردى ؽزایظ هٌبعت ثزای ایي رًٍذ آهَسؽی ٍ تَاىافشایی اعت .هفَْم ٍ رٍػّبی یبدگیزی عبسهبًی اس
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ثزرعی ٍضؼیت یبدگیزی عبسهبًی وبروٌبى ثبًه ّبی ؽْزعتبى دٍرٍد

خزیبًبت یبدگیزی فزدی ًبؽی ؽذُ اعت ،ثب ایي حبل یبدگیزی فزدی لشٍهبً ثِ یبدگیزی عبسهبًی هٌدز ًویؽَد .در ٍالغ ایي
ٍظیفِ عبسهبى یبدگیزًذُ اعت وِ یبدگیزی فزدی را ثب یبدگیزی عبسهبًی ادغبم وٌذ (ٍاًگ.)2003 ،1
رؽذ ٍ تغییزات عزیغ فٌبٍری ثبػث تغییز هبّیت وبرّب ؽذُ ٍ اثشارّبی خذیذ (رایبًِّب ٍ رثبتّب) تغییزات سیبدی در
ًَع هْبرتّبی هَرد ًیبس افزاد ٍ اػضبی عبسهبىّبی خذیذ ایدبد وزدُ اعت  ،ثزای رٍیبرٍیی ثب چٌیي چبلؾی ثذیْی اعت
وِ وبروٌبى ثبیذ تَاًوٌذ ؽًَذ ٍ در توبهی خْبت رؽذ وٌٌذ (راثیٌش.)1381 2،
داًٍپَرت ٍ ٍالف )2012( 3در تحمیمی ثِ ثزرعی ًظبمّبی فؼبل در اؽتزان داًؼ ٍ تَعؼِ یبدگیزی عبسهبًی
پزداختٌذ .در عبسهبًی وِ الگَّبی رفتبری لَی ٍخَد دارد رفتبر هؾتزن ٍ ٌّدبرّبیی ؽىل گزفتِاًذ وِ ثِ دًجبل آى
عزهبیِ اختوبػی ًبثی خلك ؽذُ اعت .ایي عزهبیِ اختوبػی ًبة ثِ ووه فزٌّگ لَی ٍ عبلن تَاًغتِ اعت افزاد را در
تغْین اعال ػبت ٍ داًؼ ثزای تَعؼِ ظزفیت یبدگیزی عبسهبًی تؾَیك ٍ یبری وٌذ .اگز عزهبیِ اختوبػی ثِ تمَیت
الگَّبی رفتبری ٍ هٌبفغ هؾتزن هٌدز ًؾَدٌّ ،دبرّبی هٌفی خبی آى را خَاّذ گزفت .ایي هَضَع را پبتٌبم ثب ػٌَاى
ثخؼ تبریه عزهبیِ اختوبػی هؼزفی وزدُ اعت.
هَرالظ ٍ ّوىبراى )2006( 4در پضٍّؾی ثب ّذف ؽٌبعبی ی ػَاهل ٍ هَاًغ تحمك یبدگیزی عبسهبًی آهَسؽی در هزاوش
آهَسؽی وؾَر اعپبًیب ثِ ایي ًتیدِ دعت یبفتِ اًذ وِ هؤلفِ تَعؼِ لبثلیت ّبی ؽخقی ثب تأثیز ثز ایدبد آرهبى هؾتزن ٍ
یبدگیزی تیوی هٌدز ثِ یبدگیزی عبسهبًی آهَسؽی (خلك داًؼ ،اؽتزان داًؼ ،اؽتزان داًؼ) هٌدز ؽذُ وِ یبدگیزی
عبسهبًی آهَسؽی هتؼبلجبً ثْجَد ػولىزد ایي هزاوش را ثِ ّوزاُ دارد .ضوي ایٌىِ ٍخَد ػبهلی هثل هَاًغ ثب تأثیز هٌفی ثز
ایدبد آرهبى هؾتزن ٍ یبدگیزی تیوی ،تَلیذ ،اؽتزان ٍ وبرثزد داًؼ در ایي هزاوش هحذٍد وزدُ ٍ ثِ وبّؼ ػولىزد
ایي هزاوش هی گزدد.
ّزراً )2007( 5یش در پضٍّؾی ثِ ایي ًتیدِ دعت یبفتِ اعت وِ هی تَاى ٍظبیف وبری افزاد را عَری عزاحی وزد وِ
وٌتزل ٍظبئف ٍ ًتبیح وبر ثْجَد پیذا وٌذ ثِ گًَِ ای وِ درن ًتبیح یبدگیزی ٍ ّوچٌیي تَاًوٌذی عبسهبى افشایؼ یبثذ.
ًتبیح ایي پضٍّؼ ّوچٌیي حبوی اس آى اعت وِ یبدگیزی هذاٍم ثیؾتزیي تأثیز را در ػولىزد عبسهبًی وبروٌبى هَرد
هغبلؼِ دارد.
ػغگزی ٍ ّوىبراى ( ) 1393در پضٍّؾی ثب ػٌَاى ارتجبط یبدگیزی عبسهبًی ثب تَاًوٌذعبسی رٍاى ؽٌبختی وبروٌبى
ادارُ ول ٍرسػ ٍ خَاًبى اعتبى تْزاى ثِ ایي ًتیدِ دعت یبفتِ اًذ وِ هتغیز یبدگیزی عبسهبًی ثب هتغیز تَاًوٌذعبسی رٍاى
ؽٌبختی ٍ هؤلفِ ّبی احغبط اعتمالل ،احغبط هؤ ثز ثَدى ٍ احغبط اػتوبد راثغِ هثجت ٍ هؼٌبداری داردّ .وچٌیي ثیي
یبدگیزی عبسهبًی ٍ هؤلفِ ّبی احغبط ؽبیغتگی ٍ احغبط هؼٌبداری ،راثغِ هؼٌی دار هؾبّذُ ؽذ.
ػلَی ٍ ّوىبراى ( )1393در پضٍّؼ خَد ثب ػٌَاى ثزرعی ارتجبط یبدگیزی عبسهبًی ٍ ًَآٍری اس دیذگبُ عیغتن
دیٌبهیىی در هزوش تحمیمبت هٌْذعی اففْبى ثِ ایي ًتیدِ دعت یبفتِ اًذ وِ حوبیت رّجزی عبسهبى اس یبدگیزی هَخت
ارتمبی عغح داًؼ در عبسهبى ٍ در ًتیدِ افشایؼ ًَآٍری هی ؽَد .اس عَی دیگز حوبیت رّجزی اس ًَآٍری هَخت ثْجَد
عغح ػولىزد عبسهبى خَاّذ ؽذ وِ ثبسخَرد آى در عبسهبى  ،هَخت افشایؼ تؼْذ ثِ اخزای عیبعت ّبیی ثزای ارتمبی
یبدگیزی عبسهبًی خَاّذ ؽذ.
3. Davenport & wulff

2. Robbins
5. Herrera
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هزػؾیبى ( ) 1392در پضٍّؾی ثِ ثزرعی ًمؼ یبدگیزی عبسهبًی ٍ اًگیشػ ؽغلی در پیؼ ثیٌی خَد وبرآهذی ؽغلی ٍ
وبرآفزیٌی عبسهبًی وبروٌبى پزداختِ اعتً .تبیح حبفل اس پضٍّؼ ٍی حبوی اس آى اعت وِ یبدگیزی عبسهبًی ٍ
اًگیشػ ؽغلی پیؼ ثیي خَد وبرآهذی ؽغلی ٍ وبرآفزیٌی عبسهبًی ّغتٌذ.
اعوبػیلی ( )1392در تحمیمی ثِ ثزرعی هىبًیشم ّبی یبدگیزی عبسهبًی ؽزوت هلی پبالیؼ ٍ پخؼ فزآٍردُ ّبی
ًفتی ایزاى ٍالغ در تْزاى ثز پبیِ ػَاهل چْبرگبًِ عبسهبى یبدگیزًذُ پزداختٌذ .در ایي پضٍّؼ چیغتی هىبًیغن ّبی
یبدگیزی عبسهبًی ّوزاُ ثب هذلی اس عبسهبى یبدگیزًذُ ثحث ؽذ ٍ ّوچٌیي هىبًیغن ّبی یبدگیزی عبسهبًی در ؽزوت هلی
پبالیؼ ٍ پخؼ فزاٍردُ ّبی ًفت ایزاى ثب رٍػ هیذاًی هَرد ثزرعی لزار گزفتً .تبیح ثِ دعت آهذُ حبوی اس آى اعت
وِ ؽزوت هذوَر اس هىبًیغن ّبی هٌبعت یبدگیزی عبسهبًی ؽبهل هحیظ تغْیل وٌٌذُ یبدگیزی ،تؾخیـ ًیبسّبی
یبدگیزی ٍ تَعؼِ  ،ثزآٍردى ًیبسّبی یبدگیزی تَعؼِ ٍ اخزای داًؼ فزاگزفتِ ؽذُ در ػول ثزخَردار اعت.
ػجبعی ٍ ّوىبراى ( ) 1390در پضٍّؾی ثب ػٌَاى یبدگیزی عبسهبًی در داًؾىذُ ّبی وؾبٍرسی اعتبى تْزاى ثِ ایي
ًتیدِ دعت یبفتِ اًذ وِ در توبهی ػَاهل سهیٌِ ای (آرهبى هؾتزن ،تفىز عیغتوی  ،فزٌّگ عبسهبًی یبدگیزًذُ ،عبختبر
عبسهبًی هٌؼغف ،تَعؼِ لبثلیت ّبی ؽخقی ٍ حزفِ ای اػ ضب ٍ رّجزی تحَل آفزیي) ٍ فزآیٌذی (یبدگیزی عبسهبًی) ثیي
ٍضؼیت هَخَد ٍ حذ هتؼبدل (هتَعظ) در داًؾىذُ ّبی وؾبٍرسی هَرد هغبلؼِ تفبٍت هؼٌی داری ٍخَد دارد.
روش ضناسی پژوهص
ایي پضٍّؼ ثب ّذف آگبّی اس ٍضؼیت فزآیٌذ یبدگیزی عبسهبًی وبروٌبى ثبًه ّبی ؽْزعتبى دٍرٍد ثِ رٍػ
پیوبیؾی -تَفیفی ثِ اًدبم رعیذُ اعت.خبهؼِ آهبری پضٍّؼ ؽبهل ً 321فز اس وبروٌبى ثبًه ّبی هَرد هغبلؼِ اعت وِ
تؼذاد  177ثزاعبط فزهَل وَوزاى ثِ ػٌَاى ًوًَِ اًتخبة ؽذًذ .ثزای گزدآٍری دادُ ّبی هَرد ًیبس پضٍّؼ اس پزعؾٌبهِ
اعتفبدُ ؽذُ اعت .پزعؾٌبهِ هذوَر هؾتول ثز دٍ ثخؼ ثَدُ اعت؛ ثخؼ اٍل ثِ ٍیضگی ّبی خوؼیت ؽٌبختی ٍ ثخؼ
دٍم ثِ عؤال ّبی هزثَط ثِ ّزیه اس هؤلفِ ّبی یبدگیزی عبسهبًی اختقبؿ یبفتِ اعت وِ اس  48عؤال تؾىیل ؽذُ
اعت.یبدگیزی عبسهبًی دارای پٌح هؤلفِ اعت وِ در ایي پضٍّؼ هؤلفِ پَیبیی یبدگیزی خوؼی ثب عؤال ّبی  ،1-10هؤلفِ
تحَل عبسهبًی ثب عؤال ّبی  ،11-20هؤلفِ تَاًوٌذعبسی افزاد ثب عؤال ّبی  ،21-29هؤلفِ هذیزیت داًؼ ثب عؤال ّبی
 ٍ 30-38هؤلفِ ثِ وبرگیزی فٌبٍری ثب عؤال ّبی  39-48هَرد عٌدؼ ٍ ارسیبثی لزار گزفتِ اًذ .پظ اس تَسیغ پزعؾٌبهِ
ّب ثیي ًوًَِ ّب ،تؼذاد  164پزعؾٌبهِ تىویل ؽذُ دریبفت ٍ دادُ ّبی هغتخزج اس ّویي تؼذاد پزعؾٌبهِ ثب اعتفبدُ اس ًزم
افشار آهبری  SPSS20تدشیِ ٍ تحلیل ؽذ.
آسهَى فزضیِ اٍل
ٍ -ضؼیت پَیبیی یبدگیزی خوؼی در وبروٌبى ثبًه ّبی ؽْزعتبى دٍرٍد پبییي تز اس حذ هتَعظ اعت.
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جدول ( )1وضعیت پویایی یادگیری جمعی کارکنان بانک های ضهرستان دورود

هتغیز
پَیبیی
یبدگیزی

تؼذاد هیبًگیي
484/3

164

اختالف

اًحزاف

خغبی اعتبًذارد

وزاى ثبالی

هیبًگیي

هؼیبر

هیبًگیي

%95

485/0

621/0

113/0

724/0

عغح

t

هؼٌیداری

218/4

000/0

ثزاعبط آًچِ در خذٍل ( )1هؾبّذُ هی ؽَد ثب تَخِ ثِ ایٌىِ عغح هؼٌیداری ووتز اس  05/0اعت .ثٌبثزایي فزك ففز رد
ٍ فزك همبثل تأییذ هی ؽَد ثِ ایي هؼٌی وِ ٍضؼیت پَیبیی یبدگیزی خوؼی در وبروٌبى ثبًه ّبی ؽْزعتبى دٍرٍد ثبالتز
اس حذ هتَعظ اعت.
آسهَى فزضیِ دٍم
ٍضؼیت تحَل عبسهبًی در وبروٌبى ثبًه ّبی ؽْزعتبى دٍرٍد پبییي تز اس حذ هتَعظ لزار اعت.
جدول ( )2وضعیت تحول سازمانی در کارکنان بانک های ضهرستان دورود

هتغیز
تحَل
عبسهبًی

تؼذاد هیبًگیي
499/3

164

اختالف

اًحزاف

خغبی اعتبًذارد

وزاى ثبالی

هیبًگیي

هؼیبر

هیبًگیي

%95

502/0

669/0

119/0

741/0

t
153/4

عغح هؼٌی
داری
0/000

ثزاعبط آًچِ در خذٍل ؽوبرُ  2هؾبّذُ هی ؽَد ثب تَخِ ثِ ایٌىِ عغح هؼٌیداری ووتز اس 0/05اعت ثٌبثزایي فزك ففز
رد ٍ فزك همبثل تأییذ هی ؽَد ثِ ایي هؼٌی وِ ٍضؼیت تحَل عبسهبًی در وبروٌبى ثبًه ّبی ؽْزعتبى دٍرٍد ثبالتز اس
حذ هتَعظ اعت.
آسهَى فزضیِ عَم
ٍضؼیت تَاًوٌذعبسی افزاد در وبروٌبى ثبًه ّبی ؽْزعتبى دٍرٍد پبییي تز اس حذ هتَعظ لزار اعت.
جدول ( )3توانمندسازی افراد در کارکنان بانک های ضهرستان دورود
هتغیز
تَاًوٌذعبسی
افزاد

تؼذاد

هیبًگیي

164

401/3

اختالف

اًحزاف

خغبی اعتبًذارد

هیبًگیي

هؼیبر

هیبًگیي

410/0

699/0

128/0
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وزاى
ثبالی

t

داری

%95
678/0

عغح هؼٌی

004/3

0/005
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ثزاعبط آًچِ در خذٍل ( )3هؾبّذُ هی ؽَد ثب تَخِ ثِ ایٌىِ عغح هؼٌیداری ووتز اس  0/05اعت .ثٌبثزایي فزك ففز
رد ٍ فزك همبثل تأییذ هی ؽَد ثِ ایي هؼٌی وِ ٍضؼیت تَاًوٌذعبسی افزاد در وبروٌبى ثبًه ّبی ؽْزعتبى دٍرٍد ثبالتز
اس حذ هتَعظ اعت
آسهَى فزضیِ چْبرم
ٍضؼیت هذیزیت داًؼ در وبروٌبى ثبًه ّبی ؽْزعتبى دٍرٍد پبییي تز اس حذ هتَعظ لزار اعت.
جدول ( )4وضعیت مدیریت دانص در کارکنان بانک های ضهرستان دورود
هتغیز
هذیزیت
داًؼ

تؼذاد

هیبًگیي

164

231/3

اختالف

اًحزاف

خغبی اعتبًذارد

هیبًگیي

هؼیبر

هیبًگیي

325/0

791/0

139/0

وزاى
ثبالی

t

%95
595/0

337/2

عغح هؼٌی
داری
0/026

ثزاعبط آًچِ در خذٍل ( )4هؾبّذُ هی ؽَد ثب تَخِ ثِ ایٌىِ عغح هؼٌیداری ووتز اس  0/05اعت .ثٌبثزایي فزك ففز
رد ٍ فزك همبثل تبییذ هی ؽَد ثِ ایي هؼٌی وِ ٍضؼیت هذیزیت داًؼ در وبروٌبى ثبًه ّبی ؽْزعتبى دٍرٍد ثبالتز اس
حذ هتَعظ اعت.
آزمون فرضیه پنجم
ٍضؼیت ثِ وبرگیزی فٌبٍری در وبروٌبى ثبًه ّبی ؽْزعتبى دٍرٍد پبییي تز اس حذ هتَعظ لزار اعت.
جدول ( )5وضعیت به کارگیری فناوری در کارکنان بانک های ضهرستان دورود

هتغیز
ثِ وبرگیزی
فٌبٍری

تؼذاد هیبًگیي

164

2/795

اختالف

اًحزاف

خغبی اعتبًذارد

هیبًگیي

هؼیبر

هیبًگیي

-0/138

0/901

0/171

وزاى
ثبالی

T

%95
0/211

-0/789

عغح هؼٌی
داری
0/404

ثزاعبط آًچِ در خذٍل ( )5هؾبّذُ هی ؽَد ثب تَخِ ثِ ایٌىِ عغح هؼٌیداری ووتز اس  0/05اعت .ثٌبثزایي فزك ففز
رد ٍ فزك همبثل تأییذ هی ؽَد ثِ ایي هؼٌی وِ ٍضؼیت ثْىبرگیزی فٌبٍری در ثیي وبروٌبى ثبًه ّبی ؽْزعتبى دٍرٍد
ثبالتز اس حذ هتَعظ اعت.
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بحث و نتیجه گیری
در خْبى اهزٍس یبدگیزی عبسهبًی اس هْن تزیي اثشارّبی هَفمیت ثِ ؽوب هی رٍد .در خْبى پزؽتبة اهزٍس اگز عبسهبى
ّب ًتَاًٌذ وبروٌبى خَد را ثزای ّوزاّی ٍ ّوگبهی ثب تحَ الت خبهؼِ خْبًی آهبدُ عبسًذ؛ ثب گذؽت سهبى هدجَرًذ هیذاى
را ثزای رلیجبى خَد خبلی وٌٌذ.
ایي پضٍّؼ ثب ّذف آگبّی اس ٍضؼیت یبدگیزی ع بسهبًی وبروٌبى ثبًه ّبی ؽْزعتبى دٍرٍد ثِ اًدبم رعیذُ اعت.
یبفتِ ّبی پضٍّؼ ًؾبى داد وِ ٍضؼیت پَیبیی یبدگیزی خوؼی خبهؼِ آهبری هَرد هغبلؼِ ثبالتز اس حذ هتَعظ اعت وِ
ایي ًتیدِ ثب ًتبیح حبفل اس پضٍّؼ هَرالظ (ّ ٍ )2006زسرا ( )2007وِ یبدگیزی عبسهبًی را ثز یبدگیزی تیوی هؤثز هی
داًٌذ ّوغَ اعت .دیگز ًتیدِ ایي پضٍّؼ حبوی اس آى اعت وِ یبدگیزی عبسهبًی هی تَاًذ تحَل عبسهبًی را ثِ ّوزاُ
داؽتِ ثبؽذ وِ ایي ًتیدِ ثب ًتبیح پضٍّؼ ػلَی ٍ ّوىبراى ( )1393وِ تأثیز یبدگیزی عبسهبًی ثز تحَل ٍ ثْجَد ػولىزد
عبسهبى را تأییذ وزدُ اعت ّوغَیی دارد .اس خبًت دیگز ًتبیح حبفل اس ایي پضٍّؼ ًؾبى داد وِ یبدگیزی عبسهبًی ثز
تَاًوٌذعبسی افزاد تبثیز دارد وِ در ایي خقَؿ ًیش ًتبیح حبفل اس ایي پضٍّؼ ثب ًتبیح حبفل اس پضٍّؼ ّبی هزػؾیبى
( ٍ )1392ػغگزی ٍ ّوىبراى ( )1393وِ یبدگیزی عبسهبًی را ثز تَاًوٌذعبسی وبروٌبى هؤثز داًغتِ اًذ ّوغَ اعت .اس
دیگز ًتبیح ایي پضٍّؼ هذیزیت داًؼ ٍ ثِ وبرگیزی فٌبٍری اعالػبت اس عَی خبهؼِ آهبری هَرد هغبلؼِ اعت وِ ایي
ًتیدِ ثب ًتبیح حبفل اس پضٍّؼ اعوبػیلی (ّ )1392وغَ ثَدُ اعت.
آًچِ هغلن اعت ًْبدیٌِ عبسی فزٌّگ یبدگیزی در عبسهبى ّب ثِ وبروٌبى هدبل هی دّذ تب خَد را ثب تغییزات ٍ
دگزگًَی ّبی خْبى ّوزاُ ٍ ّوگبم عبختِ ٍ ثزای پیؾجزد اّذاف عبسهبى تالػ هضبػف وٌٌذ.یبدگیزی عبسهبًی در ٍالغ
ؽزای غی را فزاّن هی عبسد تب وبروٌبى تَاًبیی ّب ٍ لبثلیت ّبی ثبلمَُ خَد را ثزاعبط داًؼ ٍ تدزثِ وغت ؽذُ ،ؽٌبعبیی
وٌٌذ ٍ ثِ وبر گیزًذ.
منابع
فارسی


راثیٌش ،ا .)1381( .تئَری عبسهبى (عبختبر ،عزاحی ٍ وبرثزدّب)؛ تزخوِ عیذهْذی الَاًی ٍ حغي داًبئیفزد.
تْزاى :ففبر.

 عجحبًیًضاد ،م؛ ؽْبئی ،ثٌْبم ٍ یَسثبؽی ،ػلیزضب ( .)1385ایدبد عبسهبى یبدگیزًذُ (هجبًی ًظزی الگَی
تحمك ٍ عٌدؼ) ،تْزاىً :ؾز یغغزٍى.

 ػجبعی ،ػٌبیت ٍ دیگزاى .)1390( .یبدگیزی عبسهبًی در داًؾىذُ ّبی وؾبٍرسی اعتبى تْزاى ،هدلِ تحمیمبت



التقبد ٍ تَعؼِ وؾبٍرسی ایزاى.)42(2 ،
ػجذالْی ،ثیضى ٍ ًَُ اثزاّین ،ػجذالزحین .)1385( .تَاًوٌذعبسی وبروٌبى ولیذ عالیی هذیزیت هٌبثغ اًغبًی،
تْزاىٍ :یزایؼ.
ػغگزی ،ة؛ پَرعلغبًی ،ح ٍ هؾیزی ،ن ،)1393( .ارًجبط یبدگیزی عبسهبًی ثب تَاًوٌذعبسی رٍاى ؽٌبختی
وبروٌبى ادارُ ول ٍرسػ ٍ خَاًبى اعتبى تْزاى ،فقلٌبهِ هذیزیت ٍرسؽی.163 -23 ،)178(6 ،
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