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Background and Objectives: Organizational learning culture, job enthusiasm, and human resources
are the most important factors in the development of an organization. Culture affects all human
behavior and actions in all matters. Learning is effective in the survival and development of the
organization. Manpower is known as a valuable and central asset for the organization. Due to the
special circumstances of the present age, the importance of e-learning is felt more than ever. On the
other hand, employees' desire for their job is one of the factors affecting the success and survival of
the organization. Accordingly, this study has assessed the dimensions of organizational e-learning
culture and its relationship with job enthusiasm of Shahid Rajaee Teacher Training University staff.
Methods: This research is of descriptive correlational type with a practical purpose. Seven
hypotheses were formulated to achieve the research goal. The statistical population included all
university staff of 300 people. The statistical sample was selected using the random sampling
method. To determine the sample size, the Morgan table was used, based on which 169 people were
selected. The main tool of data collection to answer the research hypotheses was two standard
questionnaires. The standard organizational learning culture questionnaire to evaluate the
organizational e-learning culture consisted of 21 items out of seven components on a 5-point Likert
scale and the standard job enthusiasm questionnaire to assess the job enthusiasm of university staff
with 17 items out of three components with a 5-point Likert scale. Their validity was confirmed by
experts and Cronbach's alpha coefficient of the questionnaires was 0.96 and 0.93, respectively. Out
of 169 questionnaires distributed, 154 questionnaires had complete information that were finally
analyzed. To select the appropriate statistical test and express the normal or abnormal data of the
Kolmogorov - Smirnov test and to analyze the data in inferential statistics due to non-normal
distribution of data from non-parametric (Spearman correlation coefficient) with the help of SPSS 24
software was used.
Findings: The research hypotheses in the inferential statistics section were analyzed using the
Spearman correlation coefficient. The results showed that the correlation coefficient of all
components of organizational e-learning culture with job enthusiasm of university staff was positive
and significant, which were: creating continuous learning 0.467, promoting inquiry and dialogue
0.476, team learning 0.438, shared systems 0.455, empowering people 0.536, system connectedness
0.494 and provided leadership 0.430. The highest correlation coefficient was related to the
empowering people component. Also, the correlation coefficient between all components of
organizational e-learning culture and job enthusiasm was reported to be 0.537, which showed that
there was a positive, significant and moderate correlation between the two variables.
Conclusion: The findings showed that organizational e-learning culture increases job enthusiasm and
the relationship between organizational e-learning culture and job enthusiasm is positive and
meaningful. Job enthusiasm helps to cultivate a positive learning culture in the organization, and in
this way, in addition to maintaining human capital, organizations have motivated, responsible, and
engaged employees. Therefore, improving and strengthening the culture of organizational e-learning
can improve the job motivation of employees and cause organizational effectiveness.
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مقاله پژوهشی

سنجش ابعاد فرهنگ یادگیری الکترونیکی سازمانی و ارتباط آن با اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه تربیت
دبیر شهید رجائی
رضا وهاب آهاری ،1اصغر

زمانی* ،2،مهتاب پورآتشی3

 1گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی ،تهران ،ایران
 2گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی ،مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی ،تهران ،ایران
 3گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی ،مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی ،تهران ،ایران
چکیده
پیشینه و اهداف :فرهنگ یادگیری سازمانی ،اشتیاق شغلی و نیروی انسانی از مهمترین عوامل مؤثر در پیشرفت یک
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سازمان می باشند .فرهنگ بر کلیه رفتار و اعمال انسان در تمام امور تأثیرگذار است .یادگیری در بقا و پیشرفت سازمان
مؤثر است .نیروی انسانی از داراییهای با ارزش و محوری برای سازمان محسوب میشود .با توجه به شرایط خاص عصر
حاضر اهمیت یادگیری الکترونیکی بیش از گذشته احساس میشود .از طرفی اشتیاق کارکنان به شغل خود از عوامل مؤثر
بر موفقیت و بقای سازمان محسوب میشود؛ برهمین اساس این پژوهش به سنجش ابعاد فرهنگ یادگیری الکترونیکی
سازمانی و ارتباط آن با اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی پرداخته است.
روشها :این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و از نظر هدف کابردی است .برای دستیابی به هدف تحقیق هفت فرضیه
تدوین شده است .جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه به تعداد  300نفر است که نمونه آماری با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی انتخاب شد .برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید که بر این اساس  169نفر تعیین
شدند .ابزار اصلی جمع آوری دادهها برای پاسخ گویی به فرضیههای پژوهش دو پرسشنامه استاندارد انتخاب شد.
پرسش نامه استاندارد فرهنگ یادگیری سازمانی بهمنظور ارزیابی فرهنگ یادگیری الکترونیکی سازمانی دارای  21گویه از
هفت مؤلفه در مقیاس  5درجهای لیکرت و پرسشنامه استاندارد اشتیاق شغلی برای ارزیابی اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه
دارای  17گویه از سه مؤلفه با طیف  5گزینهای لیکرت بوده است که روایی آنها از نظر متخصصان تأیید شده و ضریب
آلفای کرونباخ این پرسشنامهها به ترتیب  0/96و  0/93بهدست آمد .از  169پرسشنامه توزیع شده تعداد  154پرسشنامه
دارای اطالعات کامل بود که مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفتند .برای انتخاب آزمون آماری مناسب و بیان نرمال یا
عدم نرمال بودن دادهها از آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف و برای تجزیه و تحلیل دادهها در آمار استنباطی به علت عدم
توزیع نرمال دادهها از آزمونهای ناپارامتریک (ضریب همبستگی اسپیرمن) با کمک نرمافزار  SPSS 24استفاده شده است.
یافتهها :فرضیه های پژوهش در بخش آمار استنباطی با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت؛ نتایج بهدست آمده ضریب همبستگی تمام مؤلفههای فرهنگ یادگیری الکترونیکی سازمانی با اشتیاق شغلی
کارکنان دانشگاه را مثبت و معنا دار نشان داد که عبارتند از ایجاد یادگیری مداوم  ،0/467ارتقای کاوش و مباحثه ،0/476
یادگیری تیمی  ،0/438سیستمهای تسهیمی  ،0/455توانمندسازی افراد  ،0/536سیستم ارتباطی  0/494و تدارک رهبری
 . 0/430بیشترین ضریب همبستگی مربوط به مؤلفه توانمندسازی افراد است .همچنین ضریب همبستگی بین کلیه
مؤلفههای فرهنگ یادگیری الکترونیکی سازمانی و اشتیاق شغلی  0/537گزارش شده که نشان میدهد بین دو متغیر
رابطه همبستگی مثبت ،معنا دار و در حد متوسط وجود دارد.
نتیجهگیری :یافتههای پژوهش ،نشان داد که فرهنگ یادگیری الکترونیکی سازمانی باعث افزایش اشتیاق شغلی میشود
و رابطه فرهنگ یادگیری الکترونیکی سازمانی با اشتیاق شغلی مثبت و معنادار است .اشتیاق شغلی به پرورش یک فرهنگ
یادگیری مثبت در سازمان کمک میکند و بدین طریق سازمانها عالوه بر حفظ و نگهداری سرمایههای انسانی ،کارکنانی
با انگیزه ،مسئول و درگیر با کارشان در اختیار دارند .بنابراین بهبود و تقویت فرهنگ یادگیری الکترونیکی سازمانی میتواند
موجبات بهبود اشتیاق شغلی کارکنان را فراهم سازد و باعث اثربخشی سازمانی شود.
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مقدّمه
طنین و آوای موفقیت سازمانی به نیروی کار آن سازمان بستگی داشته
و اغلب محققان پذیرفتهاند که سرمایه انسانی ستون اصلی موفقیت هر
سازمان محسوب میشود [ .]1کارکنان مشتاق و دلبسته به کار با رغبت
و انگیزه در سازمان فعالیت دارند و بهگونهای در کار خود عجین و غرق
شدهاند که گویا گذر زمان را احساس نمیکنند [ .]2این گونه کارکنان،
دارای درجه باالیی از مشارکت ،رضایت و اشتیاق به کار هستند .اشتیاق
شغلی یک حالت ذهنی مثبت ،تأمینکننده و انگیزاننده عاطفی است که
مرتبط با بهزیستی روانی و سالمت کارکنان است و به عنوان نقطه مقابل
فرسودگی شغلی ،شناخته میشود [ .]3متأسفانه در سالهای اخیر
مشکالتی همچون فرسودگی شغلی ،نارساییهای روانشناختی،
افسردگی ،احساس پوچی و بیهودگی و غیبت از کار میان کارکنان
سازمانها افزایش یافته است .فشار و اضطراب در محیط کار به امری
معمول تبدیل شده و کارکنان اغلب از خستگی در محل کار و احساس
از خودبیگانگی رنج میبرند .در چنین شرایطی ،محیط کار مملو از نیروی
انسانی تحلیل رفته ،فرسوده و ناراضی بوده و در نتیجه کارکنان فشار و
اضطراب بسیاری را تجربه میکنند [ .]4از این رو ،به جهت فایق آمدن
بر این مسائل ،مطالعه و تحقیق در زمینة روانشناسی مثبت بهعنوان
رویکردی نو و بدیع در این مسیر یاری کننده است .این رویکرد به جای
تأکید بر نشانههای اندوه و مفاهیم منفی ،بر مطالعه علمی تجربیات
مثبت ،شادی و بهزیستی روانشناختی تمرکز دارد .اشتیاق به کار ازجمله
این عوامل است و از این نظر در سازمان اهمیت دارد که کار و شغل یک
بخش فراگیر و اثرگذار در بهزیستی ذهنی کارکنان بهشمار میرود که
نه تنها بر کیفیت زندگی افراد بلکه بر سالمت روانی و جسمانی آنان نیز
تأثیر میگذارد .بنابراین ،شناسایی عوامل اثرگذار بر این رفتار بسیار مهم
است [.]5
منابع انسانی مهمترین عوامل پیشبرد اهداف سازمانی هستند .بدین
دلیل روانشناسان صنعتی و سازمانی بهمنظور افزایش کارایی این منابع،
به شناسایی و بررسی سازههای مهم روانشناختی مؤثر بر آنان پرداختهاند
[ .]6اشتیاق شغلی مفهومی است که بهعنوان بخشی از پاسخ روانشناسان
مثبتگرا در توجه به جنبههای مثبت روانشناسی در محیط کار مورد
توجه قرار گرفته است [ .]7اشتیاق شغلی تالشی برای انجام کار است؛
بهطوری که تصمیمگیری به انجام رساندن آن و رسیدن به اهداف،
سریعتر و بهتر صورت گیرد .اشیاق شغلی شرایطی میآفریند که یک
کارمند خود را به سازمان گره میزند و پایبند اهداف سازمانی میشود
و امیدوار به ابقا در سازمان خویش است [ .]8اشتیاق شغلی بهعنوان
درگیری اعضای سازمان با نقش شغلی خود تعریف شده است [.]9
اشتیاق شغلی یک وضعیت مثبت و رضایتبخش ذهنی در ارتباط با کار
است و به میزان انرژی و دلبستگی به شغل و اثربخشی حرفهای اشاره
میکند و دارای سه بعد جذب (شیفتگی) ،به معنای نیرومندی و وقف
خود در کار ،جذب میزان تمرکز و غرق شدن فرد در کار خود است .در
این حالت فرد سرسختانه درگیر کار خود میشود و تجربه کاری برای او
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بسیار لذت بخش است .در بعد نیرومندی (انرژی کاری) ،فرد در راستای
انجام کار خود تالش فراوانی اعمال کرده و در موقعیتهای دشوار
پافشاری بیشتری میکند .وقف خود در کار (فداکاری) ،با درگیری شدید
روانی کارکنان در کار مشخص میشود و ترکیبی از احساس معنیداری،
اشتیاق و چالش است .با ایجاد اشتیاق شغلی انسجام و وحدت میان
کارکنان سازمان پدید میآید که به معنای رسیدن به نتایج مطلوب برای
فرد و سازمان است [.]10
روند تحوالت جهانی با محوریت توسعه پدیده فناوری اطالعات در حال
گسترش است .بر همین اساس ،هم زمان با تغییرات سریع فنون و
مهارتها و ظهور پدیدههای نوین در فناوری اطالعات و تأثیر آنها بر
شیوهها و روشهای زیستن ،فرایند آموزش نیز متحول و دگرگون شده
است؛ بنابراین ،با توجه به اینکه دنیای کسب و کار رقابتی قدرتمند
کنونی بهسرعت در حال تغییر است؛ شرط پیشی گرفتن از سازمانهای
رقیب ،برتری در نیروی انسانی و الزمه آن ،توانایی سازمان در آموزش
مداوم کارکنان خود است؛ زیرا واقعیتهای موجود نشاندهنده آن است
که روشهای سنتی بیش از این پاسخگوی جهان متغیر و متحول امروز
نیست [ .]11در دنیای متغیر کنونی ،افزایش رایانههای شخصی و سرعت
روزافزون ارتقای نرخ سواد فناوری اطالعات افراد ،شرایط خوبی را برای
حرکت سازمانها به سمت یک انقالب آموزشی از طریق دنیای مجازی
فراهم آورده است؛ بهطوری که اکنون به شکل روزافزونی ،یادگیری
الکترونیکی به منزله روش عمده و اصلی برای تربیت کارکنان در
سازمانها پذیرفته شده است .در این راستا سازمانها به تدریج اقدام به
بهرهگیری از شیوهها و نظامهای یادگیری و آموزش الکترونیکی کردهاند
تا بتوانند همگام با توسعه فناوری ،کارکنان و کارمندان خود را از نظر
دانش و مهارت مورد نیاز کارشان ،بهروز و فعال نگهدارند [ .]12یادگیری
الکترونیکی شامل آموزش از طریق رسانههای الکترونیکی از جمله
اینترنت ،اینترانت ،اکسترانت ،نوارهای صوتی تصویری ،پخش ماهوارهای،
تلویزیون و سیدی است .کالرک و مایر ،یادگیری الکترونیکی را روش
ارائه مطالب از طریق وسایل دیجیتالی همچون کامپیوتر و موبایل
بهمنظور بهبود در یادگیری تعریف کردهاند [ .]13یکی از عوامل مؤثر بر
یادگیری الکترونیکی در سازمانها توجه به فرهنگ سازمانی است.
فرهنگ سازمانی شامل ارزشها ،هنجارها و نگرشهایی است که در
کارکنان نهادینه شده و رفتارهای کارکنان را شکل میدهد که با ادغام
دو مؤلفه یادگیری الکترونیکی و فرهنگ سازمانی موضوع فرهنگ
یادگیری الکترونیکی مطرح میشود .فرهنگ یادگیری الکترونیکی به
استفاده از فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطاتی در سازمان اشاره دارد
که در قالب مجموعهای از ارزشها ،سیستمها و عادات سازمانی است که
افراد و کل سازمان را حمایت و تشویق میکند تا میزان دانش ،شایستگی
و عملکرد خود را بهصورت مستمر بهبود بخشند [.]14
الزمة درک صحیح فرآیند هر سازمان شناخت فرهنگ حاکم بر آن
سازمان است .هر سازمانی با توجه به خصوصیات و اصول سازمانیاش
فرهنگ خاص خود را دارد [ ]15که بر اساس ارزشهایی که کارکنانش
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در کارهای روزمره خود بدان توجه دارند شکل میگیرد [ ]16فرهنگ
به این معنا بازتاب ارزشها ،هنجارها ،یا باورهای اساسی است که همه
اعضای سازمان به اشتراک میگذارند و برای دستیابی به اهداف
سازمانی ارزشها به هم پیوستهاند و فرهنگ را ساختهاند [ .]17فرهنگ،
استحکام سیستم اجتماعی را بیشتر میکند و باعث بهبود شناخت افراد
میشود و رفتار آنها را شکل میدهد و در به کارگیری تواناییهای اعضای
سازمان قابل انکار نیست [ .]16آن فرهنگ سازمانی که با نگرش اعضای
سازمان سازگاری دارد مورد پذیرش اعضا قرار میگیرد و برعکس،
فرهنگ سازمانی که با ارزشهای اعضا سازگاری کمتری داشته باشد،
تأثیرش منفی خواهد بود و مورد حمایت اعضا قرار نمیگیرد [ .]18این
دیدگاه نشاندهنده آن است که پذیرش فرهنگ و رعایت اصول و موازین
زیربنایی آن از سوی سازمان نه تنها جزء وظایف ،بلکه ،ضامن بقا و
پویایی سازمان است [ .]16بنابراین ،یک فرهنگ سازمانی مساعد در
آموزش عالی میتواند عالیق ،نگرشها و رفتار کارکنان و استادان
دانشگاه را بهمنظور دستیابی به اهداف سازمانی با خود همراه کند []19
که به شکل پذیرش ارزشها ،دانش و اهداف سازمانی شناسایی شده و
بهصورت همکاری و مشارکت فعال کارکنان در دانشگاه منعکس میشود
[.]20
اعضای سازمان برای تحقق ارزشهای مثبت در سازمان مانند اعتماد،
صداقت ،صالحیت ،سازگاری و وفاداری به فرهنگ خوب در سازمان نیاز
دارند [ .]15فرهنگ سازمانی ،به حق ،اساسیترین و ثابتترین قدرت در
هر سازمان در نظر گرفته می شود و با پایداری همراه است و به مثابه
یک مؤلفه قابل توجه یک سازمان فعال را پرورش میدهد و یکی از
عوامل مهم کنترلکننده توانایی ،کارآیی ،استقامت ،و موفقیت سازمان
است [.]18
مفهوم یادگیری سازمانی به سال  1900میالدی برمیگردد؛ هنگامیکه
تیلور موضوع انتقال یادگیری به دیگر کارکنان را برای ارتقای کارایی و
بهبود سازمان مطرح کرد [ .]21یادگیری سازمانی فرایندی پیچیده است
که به توسعه دانش جدید میانجامد و توان الزم برای تغییر رفتار در
سازمان را دارد .یادگیری سازمانی به دلیل ارتقای سطح دانش و مهارت
کارکنان عاملی کلیدی و مهم در جهت بقا و موفقیت سازمان و رشد و
ترقی کارکنان است [.]22
فرهنگ میتواند به چهار طریق بر یادگیری سازمانی اثرگذار باشد .اول
این که فرهنگ قادر است باور کارکنان را در ارتباط با دانش ،بهعنوان
یک ابزار مهم و با ارزش درآورد؛ دوم این که فرهنگ میتواند دانش
فردی را به دانش سازمانی تبدیل کند و بر فرآیند یادگیری در سازمان
مؤثر واقع شود؛ سوم این که فرهنگ قادر است فرآیندی را شکل دهد
که دانش جدید در سازمان خلق ،توزیع و به رسمیت شناخنه شود و در
نهایت فرهنگ میتواند زمینهای را برای تعامالت اجتماعی بهوجود آورد
که در اثرگذاری سازمان ،خلق ،توزیع و استفاده از دانش تعیینکننده
است [.]22
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فرهنگ یکی از با ارزشترین چیزهایی است که یک سازمان باید داشته
باشد مکشان و گلیناو ) .(McShane & Glinowفرهنگ در سازمانها،
یک جزء حیاتی در دستیابی به موفقیت پایدار است و بهعنوان یک
توانمندساز ،نقش مهمی در میان اعضای یک سازمان ایفا میکند.
فرهنگ سازمانی و مدیریت بهینه بر آن همیشه یکی از عوامل مؤثر در
عملکرد سازمانها بهشمار میرفته است .یافتههای تحقیقات مختلف
حاکی از اثرگذاری فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمانها و جنبههای
مختلف آن است؛ بهگونهای که بعضاً مشاهده میشود در نتیجه یک
فرهنگ سازنده در سازمان و مدیریت درست بر آن ،افزایش محسوسی
در تعهد کارکنان ،تسهیم دانش ،انعطافپذیری و پذیرش تغییرات،
نوآوری و خالقیت محوری و حتی مسئولیتپذیری اجتماعی رخ میدهد
[.]23
فرهنگ یادگیری سازمانی شامل فرآیندهای پیچیدهای است که دانش
جدیدی را برای سازمان توسعه میدهد و همچنین ظرفیت تغییر در
رفتارهای اعضای سازمان ایجاد میکند .سازمانهایی که فرهنگ قوی
یادگیری دارند به خوبی قادر هستند ،دانشی جدید تولید کنند و
همچنین دانش مورد نظر خود را کسب کرده و توانایی انتقال آن را نیز
دارند .این فرآیند موجب می شود رفتار سازمان و رفتار کارکنان بر اثر
تزریق دانش جدید اصالح شود [.]24
فراهم کردن فرصتهای یادگیری مستمر ،روحیه پرسشگری و بحث و
گفتوگو ،تشویق حس همکاری و یادگیری گروهی ،توانمندی کارکنان
به جانب دیدگاه مشترک ،ایجاد نظام خلق و اشتراکگذاری یادگیری،
تعامل سازمان با محیط پیرامون و رهبری راهبردی ازجمله ویژگیهای
یک سازمان یادگیرنده است که بهطور مستمر یاد میگیرد و خود را
تغییر میدهد [.]25
واتکینز و مارسیک ( )Watkins & Marsickمعتقدند سازمان یادگیرنده
سازمانی است که در آن یادگیری بهطور پیوسته و مداوم برای دستیابی
به اصالح و بهبود مستمر جریان دارد و سازمان قدرت ،ظرفیت و توانایی
تحول و دگرگونی خویش را داراست [.]26
ابعاد فرهنگ یادگیری سازمانی عبارتند از:
 ایجاد یادگیری مداوم :عبارت است از تالش سازمان برای بهوجودآوردن فرصتهایی به منظور یادگیری مستمر و دائمی تمامی افراد در
درون سازمان.
 ارتقای کاوش و مباحثه :عبارت است از تالش سازمان برای بهوجودآوردن فرهنگ پرسش و پاسخ ،دریافت بازخورد و آزمایش تجربیات در
سازمان.
 یادگیری تیمی :عبارت است از تالش سازمان برای ایجاد روحیههمکاری ،حس همدلی و همراهی افراد سازمان.
 سیستمهای تسهیمی :در قالب این ویژگی ،سازمان بهمنظور توفیق دردستیابی به نظر و عقاید افراد و همچنین انتقال اطالعات و دانش به
آنها سیستمهای خاصی از قبیل تابلوهای اعالنات الکترونیک ،بولتنها و
همایشهای رسمی و غیررسمی را طراحی و اجرا میکند.
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 توانمندسازی افراد :عبارت است از تالش سازمان برای دستیابی بهیک تفکر و بینش جمعی و گرفتن بازخورد از یکدیگر به منظور حرکت
به سمت موقعیت مطلوب.
 سیستم ارتباطی :در این قالب ،سازمان برای ایجاد رابطه متقابل بامحیط داخلی و خارجی و تشویق افراد به داشتن تفکری باز و دید وسیع
و اندیشیدن جامع و فراگیر تالش میکند.
 تدارک رهبری :تالش سازمان برای برخورداری رهبران آن از تفکریراهبردی مبنی بر استفاده از فرایند یادگیری و دانش برای ایجاد تغییرات
در سازمان و هدایت آن به سمت بهبود و توسعه است [.]26
با عنایت به آنچه گفته شد ،دارا بودن فرهنگ یادگیری الکترونیکی
سازمانی در سازمانها از اهمیت باالیی برخوردار است که در اشتیاق
شغلی کارکنان و بهبود عملکرد آنان و سازمان مؤثر است .دارا بودن
فرهنگ یادگیری قوی زمینه را برای تبدیل سازمان به سازمانی
یادگیرنده فراهم میآورد و موجب متعهد شدن کارکنان به سازمان
میگردد .بررسی عوامل مختلف مؤثر بر اشتیاق شغلی کارکنان مؤسسات
آموزش عالی و پژوهشی نیازمند انجام پژوهشهای علمی زیادی است؛
زیرا آینده و پیشرفت کشور وابسته نیروهای متخصصی است که از این
مراکز فارغ التحصیل و به جامعه وارد میشوند .این موضوع یکی از
جنبههای ضرورت انجام این پژوهش در جامعه مورد مطالعه است و
بهخصوص اینکه فارغ التحصیالن دانشگاه شهید رجائی معلمان آینده
کشور خواهند بود .با توجه به اینکه مطالعات اندکی پیرامون فرهنگ
یادگیری سازمانی و اشتیاق شغلی کارکنان وجود دارد و به ویژه که این
موضوع در دانشگاه شهید رجائی بررسی نشده است .با عنایت به اهمیت
موضوع این پژوهش بهدنبال پاسخ به این سؤال است که آیا بین ابعاد
مختلف فرهنگ یادگیری الکترونیکی سازمانی و اشتیاق شغلی کارکنان
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی رابطه وجود دارد؟ این رابطه به چه
صورت است؟
پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه نشان از تأثیر فرهنگی یادگیری
سازمانی بر اشتیاق شغلی دارد؛ چنانکه اکبری و پورابراهیم در تحقیق
«اثربخشی آموزش گروهی روانشناسی مثبت نگر بر اشتیاق شغلی و
انگیزه شغلی کارمندان» دریافتند آموزش گروهی مبتنی بر مثبتنگری،
اشتیاق شغلی کارمندان و انگیزش شغلی کارمندان را بهطور معناداری
افزایش داده است .که از این روش برای ارتقای انگیزه و اشتیاق شغلی
کارکنان در محیطهای سازمانی میتوان استفاده کرد [.]27
سنجری و همکاران در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه یادگیری
سازمانی با خودکار آمدی عمومی و اشتیاقکاری در ادارات ورزش و
جوانان استان مرکزی» در بررسیها نشان دادند که بین مؤلفههای
یادگیری سازمانی با اشتیاقکاری کارکنان هم بستگی مثبت و معناداری
وجود دارد .همچنین نتایج تحلیلها نشان داد که بین مؤلفههای
یادگیری سازمانی با خودکارآمدی عمومی ،همبستگی مثبت و معناداری
وجود دارد .ضریب همبستگی بین تک تک مؤلفههای یادگیری سازمانی
نیز با خودکارآمدی معنادار بود [.]28
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محمدی و همکاران در پژوهشی با عنوان «فرهنگ سازمانی و اشتیاق
کارآفرینانه :نقش میانجی بازارگرایی و یادگیری سازمانی» نشان دادند
که فرهنگ سازمانی هم بهطور مستقیم و هم به واسطه یادگیری
سازمانی بر اشتیاق کارآفرینانه تأثیر مثبت و معنادار دارد [.]29
معارفی و همکاران در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر فرهنگ یادگیری
سازمانی بر رضایت شغلی و کیفیت رابطه با مراجعین با نقش میانجی
چابکی سازمانی از دیدگاه کارکنان بیمارستانهای دولتی شهر اهواز»
دریافتند فرهنگ یادگیری سازمانی بر رضایت شغلی ،کیفیت رابطه با
مراجعین و چابکی سازمانی تأثیر مثبت معنیداری دارد [.]30
فراشبندی و همکاران در پژوهشی که باعنوان «جایگاه اشتیاق شغلی در
سازمانها» به نگارش درآمده است دریافتند اشتیاق شغلی منافع
بسیاری را به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای سازمان و افراد در پی
دارد .این منافع در سطوح متفاوتی از سازمان نمودار میشود .مزایای
داخلی اشتیاق شغلی کارکنان شامل بهبود مدیریت دانش ،کاهش غیبت
کارکنان ،بهبود روحیه کارکنان ،افزایش ایمنی ،کاهش جابهجایی و
افزایش انگیزه کارکنان است و مزایای خارجی اشتیاق شغلی برای
سازمان و افراد شامل افزایش بهرهوری ،افزایش حاشیه سود و درآمد و
افزایش توانایی جذب کارکنان با استعداد میباشد [.]31
هماینی دمیرچی و همکاران در مقاله «بررسی رابطه رهبری تحول آفرین
و درگیری شغلی کارکنان با میانجیگری اشتیاق شغلی (مطالعه موردی:
دانشکدههای علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران)» به این نتیجه
رسیدند که وضعیت موجود هر سه متغیر در سطح باالتر از میانگین
فرضی قرار دارد .رابطه متقابل هر سه متغیر رهبری تحول آفرین ،اشتیاق
شغلی و درگیری شغلی با همدیگر مثبت و معنیدار بود همچنین نقش
میانجی اشتیاق شغلی در رابطه بین رهبری تحول آفرین و درگیری
شغلی تأیید شد [.]4
پورکریمی و همکاران در پژوهش «اثر میانجی یادگیری سازمانی بر رابطه
بین مهندسی مجدد و عملکرد سازمانی (مورد :کارکنان دانشگاه تهران)»
به این نتیجه رسیدند مهندسی مجدد بر یادگیری سازمانی و عملکرد
سازمانی تأثیر مثبت و معنیداری دارد و یادگیری سازمانی نیز به همین
ترتیب بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین نقش
میانجی یادگیری سازمانی در رابطه بین مهندسی مجدد و عملکرد
سازمانی تأیید شد [.]32
نصیری و لبادی در پژوهش «فرهنگ سازمانی در سازمانهای آموزشی
و فرهنگ علمی پژوهشی در آموزش عالی» به این نتیجه رسیدند که
فرهنگ سازمانی بهعنوان مجموعهای از ارزشها ،باورها ،عقاید و
مفروضات مشترک حاکم بر سازمان ،بر رفتار و اندیشه نیروی انسانی
شاغل در نظام آموزشی اثر میگذارد و آنها را در تطابق با محیط خارجی
و انسجام درونی کمک مینماید [.]16
کهنسال زیدی و همکاران در مقالهای با عنوان «تأثیر یادگیری سازمانی
بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر»
به این نتایج رسیدند که یادگیری سازمانی و هفت مؤلفه آن (چشمانداز
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مشترک ،فرهنگ یادگیری سازمانی ،کار و یادگیری سازمانی ،کار و
یادگیری گروهی ،به اشتراک گذاشتن دانش ،تفکر سیستمی ،رهبری
مشارکتی و توسعه شایستگیهای کارکنان) بر اشتیاق شغلی کارکنان
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر تأثیر معناداری دارد [.]33
طاهری و همکاران در پژوهشی با عنوان «فرهنگ یادگیری سازمانی،
اثربخشی مدیریتی و توانمندسازی روانشناختی :پیشبینیکنندههای
یادگیری در محیط کار» به این نتیجه رسیدند که فرهنگ یادگیری
سازمانی اثر مستقیم و غیرمستقیم معنیدار بر توانمندسازی روانشناختی
دارد .همچنین متغیر یادگیری در محیط کار به طور مستقیم و
غیرمستقیم از متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی و اثربخشی مدیریتی و
به طور مستقیم از توانمندسازی روانشناختی تأثیر میپذیرد [.]34
نقیزاده باقی و همکاران در مقالهای که با عنوان «نقش سبک رهبری
خدمتگزار و یادگیری سازمانی در اشتیاق شغلی پرستاران» اردبیل انجام
شد؛ در بررسیها نشان دادند که بین سبک رهبری و یادگیری سازمانی
با اشتیاق شغلی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد و سبک رهبری
خدمتگزار و یادگیری سازمانی دارای میانگین باالتری نسبت به میانگین
مفهومی بودند .همچنین سبک رهبری خدمتگزار و یادگیری سازمانی
میتواند اشتیاق شغلی را پیشبینی کند [.]35
یایان مولیانا و همکاران ) (Yayan et alدر پژوهشی با عنوان «تأثیر انگیزه،
توانایی ،فرهنگ سازمانی و محیط کار بر عملکرد معلمان» در بررسی
نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان دادند که فرهنگ سازمانی بر عملکرد
معلمان تأثیر بسزایی دارد و افزایش میزان متغیرهای یادگیری سازمانی
باعث افزایش متغیر عملکرد معلمان میشود [.]36
ایزاک آهاکوا و همکاران ) (Isaac et alدر پژوهشی با عنوان «اثرات
استقالل شغلی ،یادگیری سازمانی و محیط کار بر تعهد سازمانی کارکنان
بخش دولتی در غنا» دریافتند که یادگیری سازمانی باور نکردنیترین
تأثیر را بر تعهد سازمانی دارد و دارای رابطه معناداری است .این یافته
پیشنهادهایی را به سازمانها برای ارتقای یادگیری سازمانی در بین
کارکنان از طریق آموزش ضمن خدمت ،توزیع دانش و رفتار گروهی
ارائه میدهد [.]37
سانگ و همکاران ) (Song et alتحقیقی با عنوان «عملکرد شغلی در
سازمان یادگیرنده :تأثیرات میانجی خودکارآمدی و اشتیاق شغلی» از
معلمان آموزش نیروی کار اجرا کردند .نتایج تأثیرات مثبت فرهنگ
یادگیری سازمانی را در مؤسسات نیروی کار کشور کره بر خودکارآمدی
و اشتیاق شغلی معلمان نشان داد و رابطه بین اشتیاق شغلی و عملکرد
شغلی از نظر آماری معنادار بود [.]38
نوراشکین حسین و همکاران ) (Norashikin Huseein et alدرباره
سازمان یادگیرنده و اشتیاق شغلی در یک مؤسسه آموزش عالی در
مالزی تحقیق کردند .اطالعات جمعآوری شده نشان داد که میزان
اشتیاق شغلی در بین کارکنان در سطح باالیی قرار دارد و چهار بعد
سازمان یادگیرنده یعنی توانمندسازی ،سیستم تعبیه شده ،ارتباط
محیطی و رهبری استراتژیک با اشتیاق شغلی رابطه مثبت و معناداری
داشتند [.]39
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انور و نیود ) (Anwar, Niodeبه اثرات یادگیری سازمانی بر رفتار خالقانه
کارکنان با میانجیگری اشتیاق شغلی در اندونزی پرداختند و مالحظه
کردند که یادگیری سازمانی تأثیر مثبتی بر اشتیاق شغلی دارد و اشتیاق
شغلی نیز بر خالقیت اثر مثبت میگذارد .همچنین یادگیری سازمانی
تأثیر مثبت بر رفتار کارکنان دارد [.]40
سوراکرایکیتیکول و سینگتای ) (Sorakraikitikul, Siengthaiنشان دادند
که فرهنگ یادگیری سازمانی تأثیر قوی و مثبتی بر تسهیم دانش
کارکنان دارد .آنها بیان کردند که وجود فرهنگ یادگیری سازمانی
توانایی فراهم کردن محیطی حمایتکننده برای یادگیری را از طریق
تسهیم دانش دارد [.]41
سونگ و باک-کیو ) (Sung, Baek-kyooنشان دادند که فرهنگ یادگیری
سازمانی به طور معناداری با تعهد سازمانی و تسهیم دانش مرتبط است
و در صورت وجود فرهنگ یادگیری سازمانی ،کارکنان تمایل بیشتری
برای تسهیم دانش دارند و در انتقال دانش و تجربههای پنهان و آشکار
خود ،مشارکت بیشتری خواهند داشت [.]42

روش تحقیق
این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها
از نوع تحقیق توصیفی  -همبستگی است .جامعه آماری شامل کلیه
کارکنان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی (طبق اطالعات دریافتی از
کارگزینی دانشگاه)  300نفر بودند که حجم نمونه براساس جدول
مورگان  169نفر تعیین شد .روش نمونهگیری پژوهش حاضر،
نمونهگیری تصادفی ساده بود .ابزارهای مطالعه در سال  1398به
کارکنان دانشگاه ارائه شد و  154پرسشنامه دارای اطالعات کامل بود
که برای تجزیه و تحلیل نهایی استفاده شدند.
پرسشنامه استاندارد فرهنگ یادگیری سازمانی واتکینز و مارسیک:
بهمنظور سنجش ابعاد فرهنگ یادگیری الکترونیکی سازمانی استفاده
شده و شامل  21گویه که از هفت مؤلفه ایجاد یادگیری مداوم ،ارتقای
کاوش و مباحثه ،یادگیری تیمی ،توانمندسازی افراد ،سیستمهای
تسهیمی ،سیستم ارتباطی و تدارک رهبری تشکیل شده که بهصورت
بسته پاسخ و براساس مقیاس  5درجهای لیکرت است.
پرسشنامه استاندارد اشتیاق شغلی شوفلی و باکر & (Schaufeli
) :Bakkerبهمنظور سنجش میزان اشتیاق شغلی کارکنان استفاده شده
است که دارای  17گویه در سه مؤلفه انرژی کاری ،شیفتگی و فداکاری
به صورت بسته پاسخ با طیف پنچ گزینهای لیکرت ،موارد را مورد
سنجش قرار میدهد.
روایی پرسشنامه فرهنگ یادگیری الکترونیکی سازمانی در پژوهش
خدام عباسی و همکاران [ ،]43ملکزاده و همکاران [ ]44و چوی )(Choi
[ ]45و روایی پرسشنامه اشتیاق شغلی در پژوهش هماینی دمیرچی و
همکاران [ ،]4میرصفیان [ ]46و شوفلی و همکاران [ ]47تأیید شده
است.
برای بررسی پایایی پرسشنامه فرهنگ یادگیری الکترونیکی سازمانی از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .نتایج حاصل از این آزمون در

()611

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،16شماره  ،3تابستان 1401

Tech. of Edu. J. 16(3): 605-618, Summer 2022
جدول  :2پایایی پرسشنامه استاندارد اشتیاق شغلی

جدول  1آمده است .ضریب پایایی کل پرسشنامه  0/96محاسبه شده
است که نشاندهنده پایایی مناسب (قابلیت اعتماد) پرسشنامه است.

Table 2: Reliability of the job enthusiasm questionnaire

پایایی

متغیر

ردیف

Reliability

Variable

Row

0.86

انرژی کاری

1

جدول  :1پایایی پرسشنامه استاندارد فرهنگ یادگیری سازمانی
Table 1: Reliability of the organizational learning culture questionnaire

پایایی

متغیر

ردیف

Reliability

Variable

Row

0.72

ایجاد یادگیری مداوم
ارتقای کاوش و مباحثه
Promoting inquiry and dialogue

یادگیری تیمی

0.87

Team learning

سیستمهای تسهیمی

0.84

Shared systems

توانمندسازی افراد

0.88

سیستم ارتباطی
تدارک رهبری

فداکاری

3

Dedication

با توجه به مفاهیم ارائه شده در شکل ( )1مدل مفهومی به وسیله

4

دارند را نشان میدهد.

برای بررسی پایایی هریک از مؤلفههای پرسشنامه اشتیاق شغلی از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج حاصل از این آزمون در
جدول  2آمده است .ضمناً ضریب آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه 0/93
گزارش شده است که نشاندهنده پایایی مناسب پرسشنامه است.
Creating continuous learning

Engagement

3

7

Provide leadership

شیفتگی

2

فلشهای یک طرفه ،ارتباط بین متغیرها با یکدیگر و تأثیری که بر هم

6

System connectedness

0.91

2

5

Empowering people

0.86

0.58

1

Creating continuous learning

0.82

0.89

Vigor

قبل از انجام آزمونهای آماری استنباطی ،جهت مشخص شدن نوع
توزیع دادهها ،از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف ) (K-Sاستفاده شد .در
این آزمون دو فرضیه وجود دارد که عبارتند از :H0 :دادهها دارای توزیع
نرمال هستند :H1 .دادهها دارای توزیع نرمال نیستند.
با توجه به برونداد آزمون کلموگروف – اسمیرنوف ،سطح معناداری
مؤلفههای تحقیق از  0/05پایینتر است؛ بنابراین متغیرهای تحقیق از
توزیع نرمال برخوردار نیستند و آزمون معنیدار شده و باید از آزمونهای
ناپارامتریک استفاده شود .در ادامه برای تعیین ارتباط بین مؤلفههای
فرهنگ یادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی از ضریب همبستگی اسپیرمن
بر مبنای نرمال بودن دادهها با استفاده نرم افزاز  spss24استفاده شده
است.

ایجاد یادگیری مداوم

Promoting inquiry and dialogue

Team learning

یادگیری تیمی
Job enthusiasm

فرهنگ یادگیری الکترونیکی سازمانی

Vigor

انرژی کاری

Shared systems

سیستمهای تسهیمی

اشتیاق شغلی

Electronic organizational learning culture

ارتقا کاوش و مباحثه

Engagement

شیفتگی

Empowering people
Dedication

توانمندسازی افراد

فداکاری

System Connectedness

سیستم ارتباطی
Provide leadership

تدارک رهبری
شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
Fig. 1: Conceptual model of research

()612

اصغر زمانی و همکاران
جدول  :3سطح هر یک از مؤلفههای فرهنگ یادگیری سازمانی
Table 3: Normality distribution of organizational learning culture questionnaire
K-S statics

سطح معناداری

متغیر

ردیف

Significance level

Variable dimensions

Row

Creating continuous
learning

1

Promoting inquiry and
dialogue

2

0.105

0.000

0.116

0.000

0.106

0.000

0.97

0.001

0.120

0.000

0.91

0.003

0.125

0.000

ایجاد یادگیری مداوم
ارتقا کاوش و مباحثه
یادگیری تیمی

3

Team learning

سیستمهای تسهیمی
توانمندسازی افراد

5

Empowering people

سیستم ارتباطی

6

System connectedness

تدارک رهبری

7

Provide leadership

نتایج و بحث
در این مجال به فرضیههای تحقیق پاسخ داده میشود .بعد از جمعآوری
دادهها ،با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرمافزار اس پی
اس و اکسل به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شد.
فرضیه اول :بین ایجاد یادگیری مداوم با اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه
شهید رجائی رابطه معنادار وجود دارد.
بهمنظور سنجش رابطه بین ایجاد یادگیری مداوم (مؤلفه فرهنگ
یادگیری الکترونیکی سازمانی) و اشتیاق شغلی کارکنان از ضریب
همبستگی اسپیرمن استفاده شده که نتایج آن در جدول شماره  4ارائه
شده است.
جدول  :4همبستگی بین ایجاد یادگیری مداوم و اشتیاق شغلی
Table 4: Correlation between creating continuous learning and job enthusiasm

سطح
معناداری

ضریب
همبستگی

Number
)(N

The
significance
)level (P

The
correlation
)coefficient (r

154

0.000

**0.467

تعداد
نمونه

اطالعات مندرج در جدول  5نشان میدهد که ضریب همبستگی بین
ارتقای کاوش و مباحثه و اشتیاق شغلی  0/476گزارش شده است .این
ضریب همبستگی نشان میدهد که بین این دو متغیر رابطه همبستگی
مثبت وجود دارد؛ یعنی با افزایش ارتقای کاوش و مباحثه میزان اشتیاق
شغلی نیز افزایش مییابد .همچنین این مقدار ضریب همبستگی
میگوید که رابطه متوسطی بین ارتقای کاوش و مباحثه و اشتیاق شغلی
وجود دارد .با توجه به میزان احتمال  P=0/00این حد از همبستگی از
لحاظ آماری معنیدار محسوب میشود.

4

Shared systems

متغیر مالک
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جدول  :5همبستگی بین ارتقای کاوش و مباحثه و اشتیاق شغلی
Table 5: Correlation between promoting inquiry and dialogue and job
enthusiasm

تعداد
نمونه
Number
)(N

The
significance
)level (P

154

0.000

Criterion
variable

Job
enthusiasm

Creating
continuous
learning

The
correlation
)coefficient (r
**0.476

متغیر مالک

متغیر

Criterion
variable

Variable

Job
enthusiasm

Promoting
inquiry
and
dialogue

فرضیه سوم :بین یادگیری تیمی با اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه شهید
رجائی رابطه معنادار وجود دارد.
اطالعات مندرج در جدول  6نشان میدهد که ضریب همبستگی بین
یادگیری تیمی و اشتیاق شغلی  0/438گزارش شده است .این ضریب
همبستگی نشان میدهد که بین این دو متغیر رابطه همبستگی مثبت
وجود دارد؛ یعنی با افزایش یادگیری تیمی میزان اشتیاق شغلی نیز
افزایش مییابد .همچنین این مقدار ضریب همبستگی میگوید که رابطه
متوسطی بین یادگیری تیمی و اشتیاق شغلی وجود دارد .با توجه به
میزان احتمال  P=0/00این حد از همبستگی از لحاظ آماری معنیدار
محسوب میشود.

متغیر
Variable

سطح معناداری

ضریب
همبستگی

جدول  :6همبستگی بین یادگیری تیمی و اشتیاق شغلی
Table 6: Correlation between team learning and job enthusiasm

اطالعات مندرج در جدول  4نشان میدهد که ضریب همبستگی بین
ایجاد یادگیری مداوم و اشتیاق شغلی  0/467گزارش شده است .این
ضریب همبستگی نشان میدهد که بین این دو متغیر رابطه همبستگی
مثبت وجود دارد؛ یعنی با افزایش ایجاد یادگیری مداوم میزان اشتیاق
شغلی نیز افزایش مییابد .همچنین این مقدار ضریب همبستگی
میگوید که رابطه متوسطی بین ایجاد یادگیری مداوم و اشتیاق شغلی
وجود دارد .با توجه به میزان احتمال  P=0/00این حد از همبستگی از
لحاظ آماری معنیدار محسوب میشود.
فرضیه دوم :بین ارتقای کاوش و مباحثه با اشتیاق شغلی کارکنان
دانشگاه شهید رجائی رابطه معنادار وجود دارد.

تعداد نمونه
Number
)(N
154

سطح معناداری

ضریب
همبستگی

The
significance
)level (P

The correlation
)coefficient (r

0.000

**0.438

متغیر مالک

متغیر

Criterion
variable

Variable

Job
enthusiasm

Team
learning

فرضیه چهارم :بین سیستمهای تسهیمی با اشتیاق شغلی کارکنان
دانشگاه شهید رجائی رابطه معنادار وجود دارد.
اطالعات جدول  7نشان میدهد همبستگی بین سیستمهای تسهیمی
و اشتیاق شغلی  0/455گزارش شده است .این ضریب همبستگی نشان
میدهد که بین این دو متغیر رابطه همبستگی مثبت وجود دارد؛ یعنی
با افزایش سیستمهای تسهیمی میزان اشتیاق شغلی نیز افزایش مییابد.
همچنین این مقدار ضریب همبستگی میگوید که رابطه متوسطی بین
سیستمهای تسهیمی و اشتیاق شغلی وجود دارد .با توجه به میزان
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احتمال  P=0/00این حد از همبستگی از لحاظ آماری معنیدار محسوب
میشود.

فرضیه هفتم :بین تدارک رهبری با اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه شهید
رجائی رابطه معنادار وجود دارد.
اطالعات مندرج در جدول  10نشان میدهد که همبستگی بین تدارک
رهبری و اشتیاق شغلی  0/430گزارش شده است .این ضریب همبستگی
نشان میدهد که بین این دو متغیر رابطه همبستگی مثبت وجود دارد؛
یعنی با افزایش تدارک رهبری میزان اشتیاق شغلی نیز افزایش مییابد.
همچنین این مقدار ضریب همبستگی میگوید که رابطه متوسطی بین
تدارک رهبری و اشتیاق شغلی وجود دارد .با توجه به میزان احتمال
 P=0/00این حد از همبستگی از لحاظ آماری معنیدار محسوب میشود.

فرضیه پنجم :بین توانمندسازی افراد با اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه
شهید رجائی رابطه معنادار وجود دارد.
در جدول  8ضریب همبستگی بین توانمندسازی افراد و اشتیاق شغلی
 0/536گزارش شده این ضریب همبستگی نشان میدهد که بین این
دو متغیر رابطه همبستگی مثبت وجود دارد؛ یعنی با افزایش
توانمندسازی افراد میزان اشتیاق شغلی نیز افزایش مییابد .این مقدار
ضریب همبستگی میگوید که رابطه متوسطی بین توانمندسازی افراد و
اشتیاق شغلی وجود دارد .با توجه به میزان احتمال  P=0/00این حد از
همبستگی از لحاظ آماری معنیدار محسوب میشود.

جدول  :10همبستگی بین تدارک رهبری و اشتیاق شغلی

جدول  :7همبستگی بین سیستمهای تسهیمی و اشتیاق شغلی
Table 8: Correlation between shared systems and job enthusiasm

تعداد نمونه
Number
)(N

154

ضریب
همبستگی

سطح
معناداری

متغیر مالک

The significance
)level (P

The
correlation
)coefficient (r

0.000

**0.455

متغیر

Criterion
variable

Variable

Job
enthusiasm

Shared
systems

جدول  :8همبستگی بین توانمندسازی افراد و اشتیاق شغلی
Table 7: Correlation between empowering people and job enthusiasm

تعداد
نمونه

سطح معناداری

Number
)(N

The
significance
)level (P

154

0.000

ضریب
همبستگی
The
correlation
)coefficient (r
**0.536

متغیر مالک
Criterion
variable
Job
enthusiasm

Empowering
people

فرضیه ششم :بین سیستم ارتباطی با اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه
شهید رجائی رابطه معنادار وجود دارد.
اطالعات جدول  9نشان میدهد که همبستگی بین سیستم ارتباطی و
اشتیاق شغلی  0/494گزارش شده است .این ضریب همبستگی نشان
میدهد که بین این دو متغیر رابطه همبستگی مثبت وجود دارد؛ یعنی
با افزایش سیستم ارتباطی میزان اشتیاق شغلی نیز افزایش مییابد.
همچنین این مقدار ضریب همبستگی میگوید که رابطه متوسطی بین
سیستم ارتباطی و اشتیاق شغلی وجود دارد .با توجه به میزان احتمال
 P=0/00این حد از همبستگی از لحاظ آماری معنیدار محسوب میشود.
جدول  :9همبستگی بین سیستم ارتباطی و اشتیاق شغلی
Table 9: Correlation between system connectedness and job enthusiasm

Number
)(N

سطح
معناداری

ضریب
همبستگی

The
significance
)level (P

The
correlation
)coefficient (r

154

0.000

**0.494

تعداد نمونه

تعداد نمونه

سطح
معناداری

ضریب
همبستگی

Number
)(N

The
significance
)level (P

The
correlation
coefficient
)(r

154

0.000

**0.430

متغیر مالک

متغیر

Criterion
variable

Variable

Job
Enthusiasm

Provide
leadership

بهمنظور پاسخ به سؤال اصلی پژوهش سنجش رابطه بین فرهنگ
یادگیری الکترونیکی سازمانی و اشتیاق شغلی کارکنان از روش
همبستگی اسپیرمن استفاده شده که نتایج آن در جدول  11ارائه شده
است.

متغیر
Variable

متغیر مالک

Table 10: Correlation between providing leadership and job enthusiasm

متغیر

Criterion
variable

Variable

Job
enthusiasm

System
connect
edness

جدول  :11همبستگی بین فرهنگ یادگیری الکترونیکی سازمانی و اشتیاق شغلی
Table 11: Correlation between electronic organizational learning culture and job
enthusiasm

تعداد
نمونه

سطح
معناداری

ضریب
همبستگی

Number
)(N

The
significance
)level (P

The
correlation
coefficient
)(r

154

0.000

**0.537

متغیر مالک

متغیر

Criterion
variable

Variable

Job
enthusiasm

Organizational
learning
culture

اطالعات مندرج در جدول  11نشان میدهد که همبستگی بین فرهنگ
یادگیری الکترونیکی سازمانی و اشتیاق شغلی  0/537گزارش شده است.
این ضریب همبستگی نشان میدهد که بین این دو متغیر رابطه
همبستگی مثبت وجود دارد؛ یعنی با افزایش فرهنگ یادگیری
الکترونیکی سازمانی میزان اشتیاق شغلی نیز افزایش مییابد .همچنین
این مقدار ضریب همبستگی میگوید که رابطهای در حد متوسط بین
فرهنگ یادگیری الکترونیکی سازمانی و اشتیاق شغلی وجود دارد .با
توجه به میزان  Sigیا همان معناداری ،مشاهده میشود که رابطه این دو
متغیر معنادار است.
نتایج فرضیه اول نشان میدهد ایجاد یادگیری مداوم تأثیر مثبت و
معناداری بر اشتیاق شغلی کارکنان دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای

اصغر زمانی و همکاران

محمدی و همکاران [ ،]29الهیاری و همکاران [ ]48و سانگ و همکاران
[ ]38همسو است .یافتههای فرضیه دوم نشان داد رابطه بین ارتقای
کاوش و مباحثه با اشتیاق شغلی کارکنان مثبت و معنادار بوده است.
این یافته با تحقیقات نصیری و لبادی [ ،]16سنجری و همکاران []28
و انور و نیود [ ]40همسویی دارد .نتایج فرضیه سوم نشان داد بین
یادگیری تیمی با اشتیاق شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد .این یافته نیز نتایج گذشته را تأیید میکند و با نتایج تحقیقات
اکبری و پورابراهیم [ ،]27خانزاده حاجی خواجه لو و بهاری [ ]49و
ایزاک و همکاران [ ]37همسویی دارد .نتایج بهدست آمده از فرضیه
چهارم پژوهش نشان میدهد سیستمهای تسهیمی تأثیر مثبت و
معناداری بر اشتیاق شغلی کارکنان دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای
خالوندی و بهمنی [ ،]50پارسایی محمدی و همکاران [،]51
سوراکرایکیتیکول و سینگتای [ ]41و سونگ و باک-کیو [ ]42همخوانی
دارد .یافتههای فرضیه پنجم نشان داد که توانمندسازی افراد تأثیر مثبت
و معنیداری بر اشتیاق شغلی کارکنان دارد که بیان میکند توجه به
توانمندسازی افراد در فرهنگ یادگیری الکترونیکی سازمانی نقش زیادی
در اشتیاق شغلی کارکنان دارد .نتایج این پژوهش با یافتههای فریاد و
همکاران [ ،]52طاهری و همکاران [ ،]34خالق خواه و همکاران [،]53
سهرابی و محمدی [ ]54و یایان و همکاران [ ]36همخوانی دارد.
براساس یافتههای فرضیه ششم سیستم ارتباطی تأثیر مثبت و معناداری
بر اشتیاق شغلی کارکنان دارد که با نتایج پژوهشهای معارفی و
همکاران [ ]30و نوراشکین حسین و همکاران [ ]39همسو است و
همخوانی دارد .در ادامه بررسی یافتههای فرضیه هفتم پژوهش نشان
داد که تدارک رهبری تأثیر مثبت و معناداری بر اشتیاق شغلی کارکنان
دارد .نتایج این پژوهش نیز با یافتههای هماینی دمیرچی و همکاران
[ ،]4احدپور و بهرنگی [ ،]55سورانی یانچشمه [ ،]56عسگرنژاد نوری و
همکاران [ ]57و نقیزاده باقی و همکاران [ ]35همخوانی دارد .نتایج
کلی تحلیل فرضیههای پژوهش نشان داد بین فرهنگ یادگیری
الکترونیکی سازمانی با اشتیاق شغلی با ضریب  0/537همبستگی مثبت
و معناداری وجود دارد .فرهنگ سازمانی میتواند بهطور گسترده بهعنوان
یک سیستم ارزشهای مشترک بین کارمندان تعریف شود و مجموعهای
از فرضیات است که باید آموزش داده شود و یک ویژگی اساسی است
که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز میکند [ .]58نتایج بهدست
آمده با نتایج تحقیقات سنجری و همکاران [ ،]28معارفی و همکاران
[ ،]30کهنسالزیدی و همکاران [ ،]33موسویکیا [ ،]59حسین و
همکاران [ ]39که تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر اشتیاق شغلی را
بررسی کردند ،همسو بوده و همخوانی دارد.
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ضریب همبستگی اسپیرمن بین مؤلفههای فرهنگ یادگیری الکترونیکی
سازمانی را مؤ لفه توانمندسازی افراد با اشتیاق شغلی کارکنان داشته
است .کارکنان توانمند احساس مؤثر بودن ،شایستگی ،داشتن حق
انتخاب و معناداری شغل دارند و نقش اساسی در عملکرد سازمان ایفا
میکنند .در این راستا الزم است پیشرفت ،شکوفایی و ارتقای
توانمندیهای کارکنان مورد توجه دانشگاه قرار گیرد .لذا ترغیب
کارکنان در جهت توانمندتر شدن ،آموزشهای مؤثر ،کارا و متناسب با
شغل و همگام با دانش روز به اشتیاق شغلی کارکنان کمک خواهد کرد.
با توجه به عوامل توانمندسازی پیشنهاد میشود که توانمندیهای
کارکنان شناسایی شده و از آنان در همان زمینهها استفاده شود و زمینه
مشارکت کارکنان در کارگاههای تخصصی و دورههای ضمن خدمت
کارآمد و مفید فراهم گردد .ضریب همبستگی بین تکتک مؤلفههای
فرهنگ یادگیری الکترونیکی سازمانی بیانگر ارتباط با مؤلفههای اشتیاق
شغلی کارکنان بود و میتوان گفت بهبود هرکدام از مؤلفهها ،اشتیاق
شغلی را افزایش میدهد؛ یعنی بهبود و تقویت فرهنگ یادگیری
الکترونیکی سازمانی میتواند موجبات بهبود اشتیاق شغلی کارکنان را
فراهم سازد و باعث اثربخشی سازمانی شود .این نتایج حکایت از تأثیر
فرهنگ یادگیری الکترونیکی سازمانی بر اشتیاق شغلی دارد که با
تحقیقات گذشته همسو است .بنابراین تالش برای ارتقای سطح فرهنگ
یادگیری سازمانی هدف مهمی است که میتواند مورد توجه مسئوالن
قرار گیرد .فرهنگ یادگیری سازمانی جزء آن دسته از عوامل انگیزشی
محسوب میشود که میتواند متغیر اشتیاق شغلی را پیشبینی کند .لذا
شایسته است از هر فرصتی برای ارتقای سطح یادگیری و توسعه این
فرهنگ در سازمان استفاده شده و به کارکنان برای یادگیری دانش و
مهارتهای مورد نیاز شغلشان پاداش داده شود .وابسته نمودن فرصت
ارتقای شغلی ،به میزان دانش و مهارت کارکنان ،انگیزه قوی برای
یادگیری ایجاد خواهد کرد تا نتایج ناشی از آن در روحیه و عملکرد
کارکنان دیده شود .لذا پیشنهاد میشود که یادگیری در صدر
اولویتهای دانشگاه قرار گیرد و از فرصتهای مختلف برای ارتقای سطح
یادگیری کارکنان و توسعه فرهنگ یادگیری استفاده شود .در نهایت
میتوان گفت نتایج تحلیل فرضیههای پژوهش نشان داده است بین
فرهنگ یادگیری الکترونیکی سازمانی با اشتیاق شغلی با ضریب 0/537
همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
پژوهش حاضر صرفاً در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی انجام شده
است و از آنجا که سازمانها دارای فرهنگهای متفاوتی هستند برای
تعمیم نتایج به دیگر دانشگاهها پیشنهاد میشود این مطالعه در سایر
مراکز آموزش عالی و با نمونههایی با حجم بزرگتر نیز انجام پذیرد .برای
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