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چکیده
هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تأ ثير يادگيری سازماني بر اشتياق شغلي در بين کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام
خميني (ره) نوشهر ميباشد .اين تحقيق برحسب هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری دادهها از نوع توصيفي و
از گروه پيمايشي  -همبستگي ميباشد .از پرسشنامه استاندارد يادگيری سازماني (نيفه) و پرسشنامه استاندارد اشتياق
شغلي کارکنان (شوفلي و همکاران) استفاده شده است .تحليل دادهها با روش رگرسيون استفاده شده است .جامعه آماری را
کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر تشکيل ميدهند که تعدادشان  222نفر بود که بر اساس جدول
مورگان  842نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .نمونهگيری به روش تصادفي ساده انتخاب شد .نتايج حاکي از آن است که
يادگيری سازماني و هفت مؤلفه آن (چشم انداز مشترك ،فرهنگ يادگيری سازماني ،کار و يادگيری گروهي ،به اشتراك
گذاشتن دانش ،تفکر سيستمي ،رهبری مشارکتي و توسعه شايستگي های کارکنان) بر اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم
دريايي امام خميني (ره) نوشهر تأثير معناداری دارد.
واژگان كلیدی :یادگیری سازمانی ،اشتیاق شغلی ،كاركنان

تاريخ دريافت مقاله69/88/82 :
تاريخ پذيرش مقاله69/23/20 :

 -8کارشناسي ارشد مديريت دولتي
 -2دانشجوی دکتری مديريت راهبردی دانشگاه عالي دفاع ملي (نويسنده مسئول)sh_hejazi51@yahoo.com :
 -3کارشناس ارشد مديريت علوم دفاعي ،دانشگاه فرماندهي و ستاد ارتش
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تغيير و تحوالت سريع عوامل محيطي ،ميزان پيچيدگي و ابهام را افزايش داده و مديريت سازمانها را با چالشهای جديدی
مواجه کرده است .در چنين شرايطي استفاده از پاراديم قديمي فرماندهي و کنترل که بر تخصص گرايي و کارايي تأکيد
دارد و منجر به ايجاد سازمانهای چند بخشي ميشود ،چاره ساز نيست (جيمز .)2223،8سازمانها بدون يادگيری از
تجربيات خود و ديگران توان مواجهه اثربخش با چنين شرايطي را نخواهند داشت .يادگيری سازماني دربسياری از زمينهها
تعريف شده است ،اما جنبه اصلي آن تعريف مربوط به يادگيری جمعي ميباشد که در سازمان مطرح ميباشد .يادگيری
سازماني ،فرايندی است پويا که سازمان را قادر ميسازد تا به سرعت با تغيير سازگاری يابد .اين فرآيند شامل توليد دانش
جديد ،مهارتها و رفتارها ميشود .يادگيری سازماني راه اصلي ايجاد کار دانشي و بهبود کارآيي سازمان است .پس يك
سازمان موفق بايد در يادگيری پويا باشد (ژانگ و همکاران .)2226،2نيفه )2228( 3يادگيری سازماني را به هفت بعد
تقسيم ميکند که اين ابعاد عبارتند از-8 :فرهنگ يادگيری سازماني-2 ،چشم انداز مشترك-3 ،کار و يادگيری گروهي-4 ،
به اشتراك گذاشتن دانش -9 ،تفکر سيستمي-9 ،رهبری مشارکتي -0 ،توسعه شايستگيهای کارکنان.
سازمانها برای ابقای کارکنان دانش محور ،ارزشمند و مستعد خود بايستي به مؤلفه مهم و مثبت ديگری که اشتياق کاری
است ،توجهي ويژه مبذول نمايند .اشتياق کاری يك مؤلفه مهم و مثبت در سالمتي کارکنان به شمار ميرود .مسئله مهم
پيش روی سازمانها ،نحوه افزايش سطوح اشتياق کارکنانشان ميباشد .با ايجاد اشتياق کاری يك انسجام و وحدت ميان
کارکنان سازمان پديد ميآيد که به معنای رسيدن به نتايج مطلوب برای فرد و سازمان است (پورعباس .)2228 ،شوفلي و
همکاران ،)2229( 4اشتياق کاری را به عنوان يك وضعيت مثبت و رضايتبخش ذهني در ارتباط با کار تعريف ميکنند که
با سه مؤلفهی انرژی حرفهای ،فداکاری حرفهای و شيفتگي حرفهای مشخص ميشود.
به نظر ميرسد که واژهی يادگيری سازماني برای اولين بار توسط سايرت و مارچ در مطالعه اوليهشان روی جنبههای
رفتاری تصميمگيری سازماني درسال  8693به کار رفته است (فالکنر)2229 ،9؛ به عبارت ديگر ،تحقيق روی يادگيری
سازماني رشد فزايندهای يافته است .صرفنظر از تاريخ دقيق شروع بحث يادگيری سازماني ،اين موضوع تا اواخر دهه 8602
توجه چنداني را به خود جلب نکرد .در اين هنگام بود که تعدادی از نظريه پردازان ،فعاليتهای خود را بر يادگيری سازماني
متمرکز کردند .اگرچه فعاليتهای تحقيقاتي در دهه  8682نيز روی موضوع ادامه داشت ،در دهه  8662موضوع يادگيری
سازماني تنها يکي از موضوعهای مطرح درگرايشهای مختلف رشته مديريت مثل استراتژی و مديريت توليد بود و از آن
تاريخ به بعد بحث يادگيری سازماني تحت الشعاع مباحث جديد مديريتي از جمله موضوع سازمانهای يادگيرنده قرار
گرفت (قرباني زاده.)8380 ،
همگان براين قول متفقاند که يادگيری سازماني مفهومي پيچيده و چند بعدی است که از منظر رشتههای مختلف مورد
بررسي قرارگرفته است .به دليل ميان رشتهايي بودن يادگيری سازماني ،يافتن تعريفي که به طور وسيع مورد پذيرش
محققان قرار گيرد ،مشکل است .همانگونه که سنگه ( )8660خاطر نشان ميکند ،تقريباً تمامي تعريف ارائه شده از
يادگيری سازماني دو نوع تغيير شناختي و «رفتاری» هستند .جنبه شناختي تغيير با مفاهيمي چون کسب دانش ،فهم و
بينشهای جديد سر و کار دارد .درحالي که جنبه رفتاری تغيير به ايجاد تغيير واقعي يا بالقوه در فرد يادگيرنده اشاره دارد

1- James
2- Zhang
3- Neefe
4- Schaufeli
5- Falconer

82

بهار  ،69شماره 8

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي

(ديويس .)2223 ،8جونز ( ،)2222يادگيری سازماني را اينگونه تعريف کرده است :روندی که باعث ميشود از طريق آن
مديران و کارکنان درك بهتری از محيط سازمان با استفاده از انتشار دانش در سازمان بدست آورند (اسکرالواج و
همکاران.)2282،2
يادگيری سازماني فرآيندی است که باعث توسعه دانش و بينش جديد در سازمان ميشود و تأثيرات بالقوهای را بر رفتار
کارکنان ميگذارد و باعث بهبود فعاليتهای سازمان ميشود (جيمز و سانز والي .)2282،3يادگيری سازماني فرآيندی است
پويا که سازمان را قادر ميسازد تا به سرعت با تغييرات سازگاری يابد .اين فرايند شامل توليد دانش جديد ،مهارتها و
رفتارها ميشود .يادگيری سازماني راه اصلي ايجاد کار دانشي و بهبود کارآيي سازمان ميباشد (زهانگ و همکاران.)2226 ،4
يادگيری سازماني تغيير در وضعيت دانش است و شامل بهرهگيری از دانش و بهکاربردن آن است .يادگيری سازماني
فرآيندی است که ازطريق آن سازمان تجربيات خود را درك و مديريت ميکند .يادگيری سازماني اساساً به توليد دانش
مربوط ميشود (کورادو .)2229 ، 9به نظر داجسون يادگيری سازماني به عنوان روشي است که سازمانها ايجاد ،تکميل و
سازماندهي ميکنند تا دانش و جريانهای عادی کار در رابطه با فعاليتهايشان در داخل فرهنگهايشان و همچنين کارآيي
سازمان را از طريق بهبود بهکارگيری مهارتهای گسترده نيروی کارشان ،انطباق دهند و توسعه بخشند (داجسون.)2220،9
در طي سالهای اخير ،مطالعه و تحقيق در زمينهی روانشناسي مثبت يك رويکرد بديع را برای بسياری از رواشناسان
اجتماعي پديد آورده است .اين رويکرد بر مطالعه ی علمي تجربيات مثبت ،شادی و بهزيستي روانشاختي و منابع انساني
مثبت به جای تأکيد بر نشانههای اندوه و مفاهيم منفي ،تمرکز دارد (سليگمن .)2223 ،0اشتياق کاری يك مفهوم نسبتاً
جديد و گسترده در زمينه ی روانشناسي و مديريت منبع انساني است .توجه به اشتياق کاری در دل تحقيقات مربوط به
فرسودگي شغلي ايجاد شد .در طي مطالعاتي که در مورد فرسودگي شغلي انجام گرفت ،اين سؤال منطقي مطرح شد که از
سوی ديگر اين پيوستار چه ميدانيم و آيا مي توان کارکناني را يافت که با قدرت زياد کار کنند و عميقاً با کارشان درگير و
در آن غرق باشند؟ و اگر اين چنين است چه چيزی آنها را به اين سمت ميراند .محققان با داشتن سؤاالتي از اين دست
در آخر قرن بيستم شروع به بررسي منظمتر قطب مقابل فرسودگي نمودند و اين مقارن شد با ظهور آن چيزی که جنبش
روانشناسي مثبت نگر ناميده شد و همچنين مقارن شد با افزايش تعداد سازمانهايي که بر خصوصيات رواني مثبت کارکنان
تأکيد ميکردند .سازمان های امروزی خواهان آن هستند که کارمندانشان با انگيزه ،خالق ،مسئول و درگير با کارشان باشند
و از آنان انتظار دارند که فراتر از انجام وظايف شغلي حرکت کنند (پورعباس .)8380 ،اشتياق کاری نه تنها يك نقش
حياتي برای فهم رفتارهای سازماني مثبت بازی ميکند ،بلکه همچنين برای هدايت مديريت منابع انساني و سياست های
بهداشت حرفهای در سازمانها نيز نقش مهمي دارد (ساالنوا و شوفلي.)2220 ،8
ناستيزايي و جنابادی ( ،)8369تحقيقي با عنوان رابطه عدالت سازماني با رفتار سازماني مثبتگرا و اشتياق شغلي از
ديدگاه اعضای هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان انجام دادند .در تحقيق خود نيز بيان ميکنند که با توجه به اين
که بين عدالت سازماني و مؤلفههای آن با رفتار سازماني مثبتگرا و اشتياق شغلي اعضای هيأت علمي ارتباط معنيداری
وجود دارد و عدالت سازماني قادر به پيش بيني رفتار سازماني مثبتگرا و اشتياق شغلي ميباشد؛ بنابراين ،مديران دانشگاه
بايد به عدالت سازماني که افزايش رفتار سازماني مثبتگرا و اشتياق شغلي را در پي دارد ،توجه نمايند.
1- Dawes
2- Skerlavaj
3- Jimnez & Sanz-Valle
4- Zhang
5- Curado
6- Dajson
7- Seligman
8- Salanova and Shaufeli
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صفریصوفان و جوانمرد ( ،)8364تحقيقي با عنوان بررسي رابطه اشتياق شغلي با يادگيری سازماني در شرکت ملي حفاری
اهواز انجام دادند .در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند که بين خودکارآمدی مسير شغلي با يادگيری سازماني رابطه مثبت
و معني داری وجود دارد و اين رابطه بين خودکارآمدی مسير شغلي با مؤلفههای يادگيری سازماني نيز برقرار بود.
کردی و ناستيزايي ( ،)8364در تحقيق خود با عنوان رابطه سبك رهبری خدمتگزار و يادگيری سازماني با اشتياق شغلي
معلمان مدارس استثنايي به اين نتيجه رسيدند که هم رهبری خدمتگزار و هم يادگيری سازماني با اشتياق شغلي معلمان
مدارس استثنايي رابطه مثبت و معناداری دارند .همچنين نتايج رگرسيون چندگانه نشان داد که مؤلفههای خدمترساني،
تواضع و فروتني و مهرورزی (از مولفههای سبك رهبری خدمتگزار) و مؤلفههای تجربهاندوزی ،گفت و گو و تصميمگيری
مشارکتي (از مؤلفههای يادگيری سازماني) قابليت پيش بيني اشتياق شغلي معلمان مدارس استثنايي را دارند .بنابراين؛ به
منظور افزايش اشتياق شغلي معلمان مدارس استثنايي کاربست سبك رهبری خدمتگزار و نهادينه کردن فرهنگ يادگيری
سازماني در مدارس استثنايي پيشنهاد ميگردد.
آخربين و همکاران ( ،)8363در تحقيقي با عنوان نقش سبك رهبری خدمتگزار و يادگيری سازماني در اشتياق شغلي
پرستاران به اين نتيجه رسيدند که بين سبك رهبری و يادگيری سازماني با اشتياق شغلي رابطه مثبت و معني دار وجود
داشت و سبك رهبری خدمتگزار و يادگيری سازماني دارای ميانگين باالتری نسبت به ميانگين مفهومي بودند ،همچنين
نتايج نشان داد که سبك رهبری خدمتگزار و يادگيری سازماني ميتواند اشتياق شغلي را پيش بيني نمايد.
سادات مرعشيان و صفرزاده ( ،)8362تحقيقي با عنوان نقش يادگيری سازماني و انگيزش شغلي در پيش بيني
خودکارآمدی شغلي و کارآفريني سازماني کارکنان انجام دادند .در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند که يادگيری سازماني
و انگيزش شغلي پيش بين خودکارآمدی شغلي و کارآفريني سازماني هستند و قویترين رابطه بين يادگيری سازماني از
متغيرهای مجموعه اول (مستقل) و کارآفريني سازماني از متغيرهای مجموعه دوم (وابسته) وجود داشت.
ميرحيدری و همکاران ( ،)8368پژوهشي تحت عنوان بررسي رابطه يادگيری سازماني و خودکارآمدی مسير شغلي با
شتياق کاری مديران در شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان انجام دادهاند که نتايج حاکي از آن بود بر اساس يافتههای
پژوهش رابطه معنيداری بين يادگيری سازماني و اشتياق کاری مديران وجود دارد .هم چنين ،رابطهای معنيدار بين
يادگيری سازماني با خودکارآمدی مسير شغلي پديده شده است .نتايج رگرسيون چند متغيره نشان داد که اشتياق کاری
مستقيماً تحت تأثير يادگيری سازماني است.
کديور و همکاران ( ،)8368پژوهشي تحت عنوان بررسي رابطه سبكهای يادگيری و باورهای خودکارآمدی با پيشرفت
رياضي نشان داده است که نتايج حاکي از آن بود نتايج نشان ميدهد همبستگي معنادار مثبت بين پيشرفت دانش آموزان
در درس رياضي و باورهای خودکارآمدی وجود دارد .همين نتيجه بين سبكهای يادگيری و پيشرفت رياضي به دست آمد.
ولي سبكهای يادگيری بيش از باورهای خودکارآمدی ،پيشرفت رياضي را تبيين کردند.
رضاييان و همکاران ( ،)8362پژوهشي تحت عنوان بررسي رابطه بين مديريت مسير پيشرفت شغلي و رضايت از مسير
پيشرفت شغلي در يك واحد نظامي انجام داده است که نتايج حاکي از آن بود بين مديريت مسير پيشرفت شغلي و رضايت
از مسير پيشرفت شغلي در يك واحد نظامي رابطه معني داری وجود دارد.
حجازی و همکاران ( ،)8362پژوهشي تحت عنوان بررسي رابطه ميان متغيرهای نگرش شغلي ،احساس کارآمدی ،کارآمدی
جمعي و تعهد شغلي معلمان مقطع راهنمايي کهريزك انجام داده است که نتايج حاکي از آن بود بين متغيرهای نگرش
شغلي ،احساس کارآمدی ،کارآمدی جمعي و تعهد شغلي معلمان مقطع راهنمايي کهريزك رابطه معني داری وجود دارد.
نعامي و پيريايي ( ،)8362پژوهشي تحت عنوان بررسي رابطه بين ابعاد انگيزش شغلي ،خودتعيينکنندگي با اشتياق شغلي
در کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان انجام داده است که نتايج حاکي از آن بود بين ابعاد انگيزش شغلي ،خودتعيين
کنندگي با اشتياق شغلي در کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان رابطه معني داری وجود دارد.
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توحيدی و جباری ( ،)2282پژوهشي تحت عنوان بررسي رابطه بين يادگيری سازماني با خودکارآمدی مسير شغلي
کارکنان بانك ملي ايران انجام داده است که نتايج حاکي از آن بود بين يادگيری سازماني با خودکارآمدی مسير شغلي
کارکنان بانك ملي ايران رابطه معني داری وجود دارد.
فرهنگ ( ،)2282در پايان نامه دکتری خود با عنوان بررسي رابطه يادگيری سازماني و اعتماد سازماني با توسعه کارکنان در
دانشگاههای دولتي جنوب شرق کشور به اين نتيجه دست يافت که توسعه کارکنان بيشتر تحت تأثير يادگيری سازماني
است تا اعتماد سازماني و يادگيری سازماني زمينه تقسيم و تسهيم دانش سازماني بين کارکنان را فراهم ميسازد و اين امر
منجر به توسعه کارکنان ميشود.
اگرچه تاکنون در رابطه با يادگيری سازماني تحقيقهای فراواني صورت گرفته است ،ليکن تاکنون تحقيقي که تأثير
يادگيری سازماني را بر اشتياق شغلي بررسي نمايد انجام نشده است و اين مسأله در ذهن محقق شکل گرفته است که آيا
يادگيری سازماني بر اشتياق شغلي تأثير دارد و اين تأثير به چه ميزان است ،عالوه بر موارد ذکر شده تاکنون چنين
تحقيقي در دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر انجام نشده است .لذا محقق درصدد پاسخ به اين سؤال در اين
دانشگاه ميباشد که آيا يادگيری سازماني بر اشتياق شغلي تأثير دارد؟ ازمهمترين مواردی که اهميت و ضرورت انجام
تحقيق حاضر را در دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) بيش از پيش نمايان ميسازد موارد ذيل است :همگاني شدن
يادگيری در سازمان .عالقه سازمان به افزايش اشتياق شغلي بين کارکناني که منجر به افزايش بهرهوری سازمان خواهد شد.
يادگيری سازماني ضامن توسعه وپيشرفت سازمان است .اهميت و جايگاه دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) به عنوان
بزرگترين دانشگاه دريايي خاورميانه که د ر حال حاضر مدام در حال تغيير و تحول به منظور حرکت رو به جلو همگام با
پيشرفت دانش وتکنولوژی است .خاص بودن دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر در بين دانشگاههای کشور ،چرا
که اين دانشگاه يك دانشگاه مأموريت محور ميباشد و برونداد اين دانشگاه بيشتر در بدنه خود نيروی دريايي بهکار گرفته
ميشوند ،لذا دانش آموختگان آن ميبايست از اشتياق شغلي الزم برخوردار باشند .به نظر ميرسد نتايج اين تحقيق مي-
تواند مسير مناسبي را در جهت افزايش اشتياق شغلي دانشجويان و کارکنان فرآروی فرماندهان و مديران اين دانشگاه قرار
دهد .با توجه به موارد مطرح شده به نظر مي رسد انجام اين تحقيق ضروری ميباشد.
روش تحقیق
يادگيری سازماني و اشتياق شغلي از جمله موارد مهم مديريتي در سازمانهای دريايي و نظامي ميباشد .روش تحقيق
توصيفي از نوع همبستگي ميباشد و ابزار اندازهگيری شامل پرسشنامههای استاندارد يادگيری سازماني نيفه ( )2228و
اشتياق شغلي شوفلي و همکاران ( )2229ميباشد .اطالعات مربوط به اين پژوهش از طريق پرسشنامه جمعآوری گرديده
است.
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يادگيری سازماني

فرهنگ يادگيری سازماني
اشتياق شغلي کارکنان
چشمانداز مشترك
کار و يادگيری گروهي
به اشتراك گذاشتن دانش
تفکر سيستمي
رهبری مشارگتي
توسعه شايستگيهای کارکنان
شکل ( )1مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق

شکل ،8مدل مفهومي ترسيم شدهی تحقيق را نشان ميدهد .در شکل 8به وسيله فلشهای يك طرفه ،ارتباط بين
متغيرهای اصلي با يکديگر و نحوهی ارتباط آنها با تأثيری که بر يکديگر دارند ،مشخص شده است .اين مدل ارائه شده که
بهعنوان مدل مفهومي است ،نوع ارتباط را نشان ميدهد .ميتوان گفت که فاکتورهای تحقيق با يکديگر در ارتباط هستند.
اين نوع ارتباط و تأثير و درستي يا نادرستي مدل ترسيم شده پيشنهادی در ادامهی تحقيق مورد آزمون قرار ميگيرند.
همانطور که در مدل مفهومي پيشنهادی نيز نشان داده شده است ،اين تحقيق دارای  0فرضيه فرعي و يك فرضيه اصلي
ميباشد که عبارتاند از:
فرضیه اصلی تحقیق :يادگيری سازماني بر اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر تأثير
دارد.
فرضیههای فرعی تحقیق؛
فرضيه فرعي اول :چشم انداز مشترك بر اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر تأثير دارد.
فرضيه فرعي دوم :فرهنگ يادگيری سازماني بر اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر تأثير
دارد.
فرضيه فرعي سوم :کار و يادگيری گروهي بر اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر تأثير
دارد.
فرضيه فرعي چهارم :به اشتراك گذاشتن دانش بر اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر
تأثير دارد.
فرضيه فرعي پنجم :تفکر سيستمي بر اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر تأثير دارد.
فرضيه فرعي ششم :رهبری مشارکتي بر اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر تأثير دارد.
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فرضيه فرعي هفتم :توسعه شايستگيهای کارکنان بر اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر
تأثير دارد.
روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي ميباشد؛ همچنين تحقيق حاضر با استفاده از بررسي و پژوهش ميداني است .پس
از استخراج شاخصها و فاکتورهای تحقيق ،کار بوميسازی آن در سازمانهای نظامي کشور انجام گرفت .اين شاخصها به
تأييد اساتيد دانشگاهي در زمينه علوم دريايي و کارشناسان نظامي رسيده است که نشان از تأييد روايي 8محتوا پرسشنامه
تحقيق دارد .در ساخت پرسشنامه تحقيق از شاخصها و رويکردهای استاندارد استفاده شده است .پرسشنامه از روايي
منطقي برخوردار بوده است .تعداد جامعه آماری (کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر) برابر  222نفر
است .اندازه نمونه بر حسب جدول مورگان برابر  842نفر ميباشد .از پرسشنامههای توزيعي 842 ،پرسشنامه جمعآوری و
قابليت تجزيه و تحليل داشتهاند.
جهت تأييد پايايي 2پرسشنامه از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شده است .در پيش آزمون تحقيق ،پرسشنامه در ميان 32
نفر (در عرف روش تحقيق ،حداقل تعداد افراد در مطالعات مقدماتي  32نفر است) از اعضای نمونه توزيع و جمعآوری شد.
در آزمون مقدماتي (پيش آزمون) امتياز ضريب آلفای کرونباخ دو پرسشنامه برابر ( 2/06پرسشنامه يادگيری سازماني) و
( 2/88پرسشنامه اشتياق شغلي) به دست آمد که قابل قبول ميباشد؛ چرا که در آزمون مقدماتي ،ضريب آلفای کرونباخ
باالتر از  2/0نشان از مورد تأييد بودن پرسشنامهی تحقيق است .ضريب آلفای کرونباخ به دست آمده در جدول  8بيان
شده است.
جدول ( )1ضریب آلفای كرونباخ

يادگيری سازماني
ضريب آلفای کرونباخ

اشتياق شغلي

2/064

2/889

تعداد شاخصهای تحقيق

38

88

تعداد پرسشنامه (افراد)

32

32

یافتههای تحقیق
نتايج بدست آمده از پرسشنامهها و امتياز متوسط هر يك از فاکتورها در جدول  2نشان داده شده است (با توجه به امتياز
هر سؤال ،حداکثر امتياز  9و حداقل امتياز  8خواهد بود) .در جدول  2برای هر کدام از ابعاد يا مؤلفههای متغيرهای مستقل
و وابسته ميانگين ذکر شده است.
جدول ( )2میانگین امتیاز فاكتورها

متغير ها

ماکزيمم

مينيمم

ميانگين

انحراف معيار

اشتياق شغلي

9

8

3/8890

8/89248

چشم انداز مشترك

9

8

3/4284

2/69096

فرهنگ يادگيری سازماني

9

8

4/2890

2/64822

کار و يادگيری گروهي

9

2

4/2943

2/82486

به اشتراك گذاشتن دانش

9

8

3/6284

2/64922

تفکر سيستمي

9

8

3/0222

8/23904

رهبری مشارکتي

9

8

3/8089

2/89299

توسعه شايستگي های کارکنان

9

8

3/0284

8/88620
1- Validity
2- Reliability
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با توجه به ميانگينهايي که در جدول  2نشان داده شده است ،در ميان مؤلفههای يادگيری سازماني (متغير مستقل)،
باالترين ميانگين مربوط به فاکتور فرهنگ يادگيری سازماني و کار و يادگيری گروهي است؛ همچنين کمترين ميانگين نيز
مربوط به فاکتور چشم انداز مشترك است .ميانگين فاکتور متغير وابسته (اشتياق شغلي) نيز برابر  3/88ميباشد .جهت
اجرای آزمونهای آماری استنباطي ،ابتدا جهت مشخص شدن نوع توزيع دادهها ،از آزمون کولموگروف-اسميرنوف ()K-S
استفاده خواهد شد .در آزمون کولموگروف -اسميرنوف ،دو فرضيه وجود دارد که عبارتاند از:
 :H0توزيع دادهها نرمال است.
 :H1توزيع دادهها نرمال نيست.
جدول  3شامل آماره آزمون کولموگروف -اسميرنوف و سطح معنيداری متغيرها ميباشد .چنانچه مقدار سطح معني
داری بزرگتر از مقدار خطا  2/29باشد دادهها نرمال هستند (فرض صفر) و در صورتي که مقدار سطح معنيداری کوچکتر از
مقدار خطا  2/29باشد داده ها از توزيع نرمال تبعيت نميکنند (فرض يك).
جدول ( )3نتایج آزمون كولموگروف-اسمیرنوف متغیر های پژوهش

نتيجه گيری

متغيرها

سطح معنيداری

اشتياق شغلي

2/282

تاييد ( H2توزيع داده ها نرمال مي باشد)

چشم انداز مشترك

2/299

تاييد ( H2توزيع داده ها نرمال مي باشد)

فرهنگ يادگيری سازماني

2/268

تاييد ( H2توزيع داده ها نرمال مي باشد)

کار و يادگيری گروهي

2/323

تاييد ( H2توزيع داده ها نرمال مي باشد)

به اشتراك گذاشتن دانش

2/289

تاييد ( H2توزيع داده ها نرمال مي باشد)

تفکر سيستمي

2/320

تاييد ( H2توزيع داده ها نرمال مي باشد)

رهبری مشارکتي

2/298

تاييد ( H2توزيع داده ها نرمال مي باشد)

توسعه شايستگي های کارکنان

2/346

تاييد ( H2توزيع داده ها نرمال مي باشد)

همانطور که در جدول  3مشاهده ميگردد ،سطح معني داری متغيرهای تحقيق از  2/29باالتر ميباشد بنابراين ،متغيرهای
تحقيق از توزيع نرمال برخوردار ميباشند .در ادامه تحقيق نيز جهت تجزيه و تحليل دادههای تحقيق از آزمونهای آماری
نرمال (پارامتريك) استفاده خواهد شد .برای تأييد يا رد روابط بين مولفههای تحقيق که در مدل مفهومي پيشنهادی
تحقيق (شکل  )8ادعا شده است ،نياز به انجام آزمون رگرسيون وجود دارد که نشان داده شود متغيرهای تحقيق بر يکديگر
تأثير دارند يا اين که از يکديگر مستقل هستند .در ادامه و در جدول  ،4آزمون رگرسيون فاکتورهای تحقيق نشان داده
شده است.
جدول ( )4نتایج آزمون رگرسیون

مدل تحقيق

ضريب استاندارد

ضريب غير استاندارد
خطای استاندارد

بتا

مقدار ثابت
يادگيری سازماني

B
2/228
2/820

2/483
2/824

2/463

مقدار ثابت
چشم انداز مشترك

8/423
2/989

2/328
2/262

2/432

88

t

سطح معنيداری

2/244
9/996

2/699
2/222

4/343
9/988

2/222
2/222

بهار  ،69شماره 8

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي
مقدار ثابت
فرهنگ يادگيری سازماني

2/246
2/208

2/429
2/828

2/220

مقدار ثابت
کار و يادگيری گروهي

8/862
2/468

2/499
2/882

2/348

مقدار ثابت
به اشتراك گذاشتن دانش

8/864
2/928

2/384
2/269

2/484

مقدار ثابت
تفکر سيستمي

8/824
2/303

2/349
2/262

2/334

مقدار ثابت
رهبری مشارکتي

8/269
2/480

2/429
2/820

2/398

مقدار ثابت
توسعه شايستگيهای کارکنان

8/020
2/362

2/380
2/282

2/308

4/889
2/043

2/222
2/220

2/998
4/398

2/282
2/222

3/888
9/339

2/222
2/222

9/228
4/898

2/222
2/222

3/248
4/993

2/223
2/222

9/442
4/069

2/222
2/222

با توجه به جدول  ،4فلشهای ميان متغيرها در مدل مفهومي پيشنهادی تحقيق مورد تأييد قرار ميگيرد .با توجه به نتايج
بيان شده ،تمامي  0فرضيه فرعي و همچنين فرضيه اصلي تحقيق تأييد شده است .در بخش بحث ،تفسير و نتيجهگيری،
به فرضيههای تحقيق به صورت مفصل پرداخته شده است؛ همچنين راهکارها و پيشنهادات راهبردی نيز ارائه گرديده است.
بحث و نتیجهگیری
اين تحقيق به بررسي اين موضوع پرداخت که يادگيری سازماني و هفت مؤلفه آن (چشم انداز مشترك ،فرهنگ يادگيری
سازماني ،کار و يادگيری گروهي ،به اشتراك گذاشتن دانش ،تفکر سيستمي ،رهبری مشارکتي و توسعه شايستگي های
کارکنان) بر اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر تأثير دارند يا خير؟ جهت بررسي اين
موضوع از آزمون رگرسيون استفاده نموديم .همانگونه که نتايج نشان داد ،سطح معنيداری حاصل از خروجي هر هفت
عامل کمتر از مقدار  2/29بود که بيانگر اين موضوع بود که هر هفت متغير شناسايي شده از عوامل مؤثر در اشتياق شغلي
کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر ميباشند .با توجه به نتايجي که از تحقيقات صفریصوفان و جوانمرد
( ،)8364آخربين و همکاران ( ،)8363سادات مرعشيان و صفرزاده ( ،)8362ميرحيدری و همکاران ( ،)8368کديور و
همکاران ( ،)8368رضاييان و همکاران ( ،)8362حجازی و همکاران ( ،)8362نعامي و پيريايي ( ،)8362زاهد و همکاران
( ،)8386توحيدی و جباری ( )2282و فرهنگ ( )2282حاصل شده است و همچنين نتايج اين فرضيههای تحقيق ،مي-
توان دريافت که نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيقات گذشته همخواني دارد و به نحوی نيز ،تحقيقات گذشته تأييد کننده
نتايج اين تحقيق ميباشند.
نتايج فرضيهی اصلي تحقيق نشان داد که يادگيری سازماني بر اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني
(ره) نوشهر تأثير دارد؛ همچنين با توجه به ضريب بتا ،به ازای يك واحد تغيير در يادگيری سازماني 2/463 ،واحد تغيير در
اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر به وجود خواهد آمد .نتايج فرضيهی فرعي اول تحقيق
نشان داد که چشم انداز مشترك بر اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر تأثير دارد؛
همچنين با توجه به ضريب بتا ،به ازای يك واحد تغيير در چشم انداز مشترك 2/432 ،واحد تغيير در اشتياق شغلي
کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر به وجود خواهد آمد .نتايج فرضيهی فرعي دوم تحقيق نشان داد که
فرهنگ يادگيری سازماني بر اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر تأثير دارد؛ همچنين با
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توجه به ضريب بتا ،به ازای يك واحد تغيير در فرهنگ يادگيری سازماني 2/220 ،واحد تغيير در اشتياق شغلي کارکنان
دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر به وجود خواهد آمد .نتايج فرضيهی فرعي سوم تحقيق نشان داد که کار و
يادگيری گروهي ب ر اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر تأثير دارد؛ همچنين با توجه به
ضريب بتا ،به ازای يك واحد تغيير در کار و يادگيری گروهي 2/348 ،واحد تغيير در اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم
دريايي امام خميني (ره) نوشهر به وجود خواهد آمد .نتايج فرضيهی فرعي چهارم تحقيق نشان داد که به اشتراك گذاشتن
دانش بر اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر تأثير دارد؛ همچنين با توجه به ضريب بتا ،به
ازای يك واحد تغيير در به اشتراك گذاشتن دانش 2/484 ،واحد تغيير در اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام
خميني (ره) نوشهر به وجود خواهد آمد .نتايج فرضيهی فرعي پنجم تحقيق نشان داد که تفکر سيستمي بر اشتياق شغلي
کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر تأثير دارد؛ همچنين با توجه به ضريب بتا ،به ازای يك واحد تغيير
در تفکر سيستمي 2/334 ،واحد تغيير در اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر به وجود
خواهد آمد .نتايج فرضيهی فرعي ششم تحقيق نشان داد که رهبری مشارکتي بر اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم
دريايي امام خميني (ره) نوشهر تأثير دارد؛ همچنين با توجه به ضريب بتا ،به ازای يك واحد تغيير در رهبری مشارکتي،
 2/398واحد تغيير در اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر به وجود خواهد آمد .نتايج
فرضيهی فرعي هفتم تحقيق نشان داد که توسعه شايستگيهای کارکنان بر اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم دريايي
امام خميني (ره) نوشهر تأثير دارد؛ همچنين با توجه به ضريب بتا ،به ازای يك واحد تغيير در توسعه شايستگيهای
کارکنان 2/308 ،واحد تغيير در اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر به وجود خواهد آمد.
با توجه به نتايج حاصل شده از تحقيق ،از جمله مهمترين راهکارها و پيشنهاداتي که برای مسئولين دانشگاه علوم دريايي
امام خميني (ره) نوشهر ميتوان ارائه داد ،عبارت است از :معرفي ارزشهای سازمان در بيانيه چشم انداز ،مورد تأييد و قبول
بودن بيانيه چشم انداز از ديد اکثريت ،معرفي فرصتهايي برای خودارزيابي در راستای دستيابي به اهداف سازماني ،اجازه
طرح ايدههای جديد به کارکنان ،تخصيص پاداش از طرف سازمان به ايدههای نو ،حل مسائل و مشکالت سازمان به ايجاد
گروههای کاری ،آموزش از طريق تيمهای کاری ،به اشتراك گذاشتن فرايندهای سودمند کاری در سازمان ،آگاه کردن
کارکنان از نقششان در فرآيند موفقيت سازمان ،دخالت دادن کارکنان در گرفتن تصميمات مهم سازمان ،تأکيد بر مهارت-
های مديريت مانند رهبری ،مربيگری و تيم سازی به اندازه مهارتهای کار ،فرصت دادن به کارکنان برای کار کردن روی
موقعيتهای چالشي ،ايجاد فرصتهايي برای بهبود دانش ،مهارتها و تواناييهای کارکنان و تأکيد روی آموزش کارکنان در
همه سطوح و به طور يکسان.
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