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چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی رابطۀ یادگیری سازمانی با خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری
کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی است .روش این پژوهش توصیفی بوده و از نوع
مطالعات همبستگی میباشد .جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان
مرکزی تشکیل دادند ( 289نفر) که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده 159 ،نفر از میان
آنها انتخاب شدند .براساس یافتهها مشخص شد که رابطۀ معناداری بین یادگیری سازمانی و
خودکارآمدی عمومی و نیز یادگیری سازمانی و اشتیاق کاری کارکنان وجود دارد .همچنین نتایج
بیانگر این است که از بین مؤلفههای یادگیری سازمانی" ،انتقال و یکپارچهسازی دانش" قویترین
متغیر در پیشبینی خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری کارکنان میباشد .شایانذکر است که هر
چهار مؤلفۀ یادگیری سازمانی ،بخشی از واریانس متغیر خودکارآمدی عمومی را تبیین کردند.
بخشی از واریانس متغیر اشتیاق نیز توسط سه مؤلفۀ (انتقال و یکپارچهسازی ،تعهد مدیریت و فضای
باز و آزمایشگری) متغیر یادگیری سازمانی تبیین گردید.
واژگان کلیدی :یادگیری سازمانی ،خودکارآمدی عمومی ،اشتیاق کاری.
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مقدمه
را بهشکل روزافزونی
نیاز سازمانها به سازگاری با تغییرات محیطی ،مفهوم یادگیری
پراهمیت ساخته است .همانطورکه یادگیری برای رشد افراد اساسی است ،برای سازمانها نیز اهمیت
زیادی دارد؛ بنابراین ،سازمانهایی در جهان متحول و پیچیدۀ قرن حاضر موفق خواهند بود که بتوانند
فرایند یادگیری و کسب دانش را با استفاده از سازوکارهای فناوری اطالعات به سمت دانش جمعی و
گروهی سوق دهند و بستر و فضایی را خلق نمایند که کارکنان ،دانش ضمنی خود را که حاصل تجربه
و اندوختههای شخصی است ،به اشتراک بگذارند (فایول و الیلز.)20 ،1985 ،2
یادگیری سازمانی ،مجموعهای از اقدامات سازمانی مانند کسب دانش ،توزیع اطالعات و تفسیر آنها
است که بهصورت آگاهانه یا غیرآگاهانه ،تأثیری مثبت بر فرایند تحول سازمانی میگذارد (تمپلتون،3
 .)200 ،2002دراینراستا ،گومژ و همکاران )2005( 4چهار مؤلفۀ یادگیری سازمانی را (که آنها را
قابلیتهای یادگیری سازمان نامیدهاند) استخراج کردهاند .مؤلفههای استخراجشدۀ آنها عبارت است
از :تعهد مدیریت ،5دید سیستمی ،6فضای باز 7و آزمایشگری و انتقال و یکپارچهسازی دانش .8یادگیری
سازمانی زمانی رخ میدهد که اعضا بهصورت آشکار به تغییرات محیط بیرونی و درونی و اصالح
اشتباهات بین بازدهیها و انتظارات پاسخ دهند .اصالح اشتباهات از طریق اصالح استراتژیهای
سازمانی ،پیشفرضها و هنجارها بهمنظور دستیابی به بازدهیها و انتظارات صورت میگیرد و سپس،
در حافظۀ سازمانی ذخیره میشود .همچنین ،یادگیری سازمانی عامل تعیینکنندهای در عملکرد
طوالنیمدت و بقای سازمان بوده (یوکل )51 ،2009 ،9و نیز عاملی مؤثر برای موفقیت سازمانی و
منبعی برای کسب مزیت رقابتی میباشد (بتنگار .)500 ،2006 ،10ذکر این نکته ضرورت دارد که
یادگیری سازمانی فرایندی است که بهوسیلۀ آن ،سازمان تجارب اعضای خود را جذب کرده و
درراستای اصالح فعالیتهای سازمانی خود بهکار میگیرد (راست مقدم.)22 ،2011 ،
سازمانی1

1. Organizational learning
2. Fayol & Lyles
3. Empleton
4. Gomez
5. Management Commitment
6. System Thinking
7. Openness
8. Knowledge Transfer and Integration
9. Yukl
10. Bhatnagar
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عالوهبراین ،خودکارآمدی 1عمومی بدینمعنا است که یک فرد چگونه شیوههای موردنیاز برای رسیدن
به موقعیتهای موردانتظار را سازمان میدهد و آنها را اجرا میکند .درحقیقت ،خودکارآمدی یک
ساختار شناختی است که در هرکاری و از جمله درکار و حرفه ،بهعنوان یک واسطه بین خصوصیات
و نگرش و دیدگاه و نیز تبدیل آنها به رفتار و عمل ایفای نقش میکند (مایر.)55 ،2002 ،2
خودکارآمدی عمومی عامل مهمی در تعیین موفقیت یا شکست در سراسر عمر میباشد .این عامل را
بندورا 3بدینصورت تعریف کرده است" :عقیدۀ شخصی فرد دربارۀ تواناییهایش برای انجام یک وظیفه
یا رفتار بهشکل موفقیتآمیز" .قابلذکر است که باورهای خودکارآمدی ،مؤلفۀ مهمی در یادگیری
سازمانی محسوب میشود .خودکارآمدی بر نوع رفتار کاری بهنمایشدرآمده اثر میگذارد؛ یعنی
کارکنان رفتارهایی را انتخاب میکنند که در آنها انتظار موفقیت میرود .همچنین ،سطوح
خودکارآمدی ،تعیینکنندۀ میزان تالش و پشتکار ارائهشده از سوی فرد برای غلبه بر موانع میباشد.
هرچه احساس خودکارآمدی کارکنان بیشتر باشد ،انگیزش آنها نیز بیشتر خواهد بود .عالوهبراین،
خودکارآمدی بر نحوۀ تفکر کارکنان اثر میگذارد و سطوح باالی خودکارآمدی با خوشبینی رابطه
دارد؛ درحالیکه فقدان خودکارآمدی با بدبینی در ارتباط میباشد (بندورا .)22 ،2001 ،باورهای
خودکارآمدی از طریق چهار منبع در فرد شکل میگیرد که عبارت هستند از :موفقیت عملکردی،
تجربههای جانشینی یا همانندسازی ،متقاعدسازی کالمی با دریافت تشویق و تأیید از سوی دیگران و
موفقیت روانی (بتز و هاکت.)70 ،2006 ،4
پژوهشها نشان دادهاند که ارزیابی افراد از عملکرد خود باعث تنظیم و ایجاد احساس خودکارآمدی
عمومی در آنها میشود و این باورهای خودکارآمدی همانند یک نوع سازوکار خودانگیزشی عمل
میکنند .همچنین ،کارکنان درنتیجۀ مشاهدۀ توانمندی خود ،اهداف جدیدی را وضع مینمایند که
آنها را برای تالش و پشتکار بیشتر برانگیخته میکند (لورنس ،ساالنووا ،باکر و شوفلی.)57 ،2007 ،5
عالوهبراین ،سازمانها برای ابقای کارکنان دانشمحور ،ارزشمند و مستعد خود میبایست به مؤلفۀ
مهم و مثبت دیگری که "اشتیاق کاری "6نام دارد ،توجه خاصی مبذول نمایند .با توجه به تغییرات
دائمی که سازمانها با آن روبهرو هستند ،مسألۀ مهم پیش روی آنها ،نحوۀ افزایش سطوح اشتیاق
1. Self-Efficacy
2. Mayer
3. Bandura
4. Betez & Hotket
5. Lawrence
6. Work Engagement
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کارکنانشان میباشد .با ایجاد اشتیاق کاری ،انسجام و وحدتی میان کارکنان سازمان پدید میآید که
بهمعنای حصول نتایج مطلوب برای فرد و سازمان است .شوفلی و همکاران ( )2001اشتیاق کاری را
بهعنوان یک وضعیت مثبت و رضایتبخش ذهنی در ارتباط با کار تعریف میکنند که با سه مؤلفۀ
انرژی حرفهای ،1فداکاری حرفهای 2و شیفتگی حرفهای 3مشخص میشود .اشتیاق به یک حالت پایا،
سرایتکننده و مؤثر شناختی اشاره دارد که بر روی یک موضوع ،واقعه ،شخص و یا رفتار خاص متمرکز
نمیشود .انرژی حرفهای با سطح باالیی از انرژی و انعطافپذیری ذهنی در هنگام کار ،تمایل به تالش
و مقاومت درمقابل مشکالت مشخص میشود .اشتیاق کاری نقطۀ مقابل فرسودگی شغلی فرض شده
است .برخالف افرادی که از فرسودگی شغلی رنج میبرند ،کارکنانی که به شغل خود مشتاق هستند،
نوعی احساس نیرومندی و ارتباط مؤثر با فعالیتهای کاری خود دارند و خود را بهعنوان افرادی
توانمند برای پاسخگویی به تقاضاهای شغلی محسوب میکنند (شوفلی و باکر.)101-116 ،2006 ،
با توجه به مطالب فوق و اینکه موفقیت سازمانهایی که بهشدت درگیر جهانیشدن هستند در گرو
افزایش یادگیری سازمانی میباشد ،مسالهای که پژوهشگر در پی بررسی آن است ،پیبردن به اهمیت
و لزوم ایجاد و ارتقای خودکارآمدی و اشتیاق کاری با درنظرگرفتن متغیر یادگیری سازمانی در بین
کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی میباشد.
به عبارت دیگر محیط بهسرعت درحال تغییر است و عواملی چون رقابت شدید در سطح جهانی،
تغییرات سریع و باورنکردنی تقاضاهای جدید برای کیفیت خدمات و پاسخگویی را از جانب سازمانها
طلب میکند.
سازمانهای ورزشی حاضر نیز همچون سایر سازمانها ،درمعرض تغییرات مداوم قرار دارند .ارتباط و
تعامل این سازمانها با عوامل مختلفی چون دولت ،بخش خصوصی ،حامیان مالی و دیگر سازمانهای
ورزشی و غیرورزشی و مهم تر از همه عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی موجب میشود
که این سازمانها درمعرض خواستههای متفاوت و گوناگونی قرار گیرند؛ ازاینرو ،این سازمانها
میبایست برای حفظ جایگاه و موفقبودن در رسالت سازمانی خود ،عملکرد خود را بهبود بخشند.
سازمانی در این عرصه برنده است که به ابزارهای الزم برای این دنیای جدید دست یافته باشد.
اصلیترین ابزار ،کارکنان سازمان هستند .ازآنجاکه سازمانها به کارکنان خود بهعنوان ارزشمندترین
دارایی مینگرند ،باید هم به عملکرد آنها که با مدیریت منابع انسانی 4ارتقا مییابد توجه کنند و هم
به سالمت و رضایت افراد از محیط کار.
1.Vigor
2. Dedication
3. Absorption
4. Human Resources Management
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عقیدۀ صاحبنظران بر این است که بهمنظور موفقیت و دوامآوردن در یک محیط پیوسته درحالتغییر،
سازمانها به کارکنانی دانشمحور و یادگیرنده ،سالم و باانگیزه نیاز دارند و این مهم هنگامی بهدست
میآید که بهداشت حرفهای و سیاستهای منابع انسانی با یکدیگر تلفیق شوند .بهنظر میرسد
مفاهیمی همچون خودکارآمدی و اشتیاق کاری نقش مهمی را در این تلفیق ایفا میکنند؛ زیرا،
عالوهبراینکه دربردارندۀ یک تعریف مثبت از سالمت کارکنان و سالمت سازمانی هستند ،با نتایج
مثبت دخیل در موفقیت سازمانی نظیر عملکرد کیفی باال ،سطح غیبت پایین و تعهد سازمانی نیز
ارتباطی مهم و حیاتی دارند.
با توجه به اینکه ادارۀ ورزش و جوانان ،نهاد اصلی و اثرگذار بر تمامی فعالیتهای ورزشی استان است
و ارتباطات وسیعی نیز با سایر سازمانها دارد و نقش اصلی آن ،ارتقای سطح ورزش و سالمت استان
و توسعۀ پایدار میباشد ،همچنین با توجه به اهمیت خودکارآمدی و اشتیاق کاری در باالبردن سطح
کیفی کار و عملکرد افراد و نیز اهمیتی که این موضوع برای سازمانها دارد ،پژوهشگر بر آن شد تا
ارتباط یکی از مواردی را که ممکن است با خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری در ارتباط باشد
(یعنی یادگیری سازمانی) ،در ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی موردبررسی قرار دهد.
روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی 1بوده و از نوع مطالعات همبستگی میباشد .بهلحاظ هدف نیز در زمرۀ
مطالعات کاربردی قرار دارد .جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ کارکنان ادارات ورزش و جوانان ،اعم از
مدیران و کارکنان استان و شهرستانهای استان مرکزی در سال ( )2015تشکیل دادند که تعداد
آنها  289نفر برآورد شده است .جهت انجام پژوهش ،متغیرهای جمعیتشناختی مانند جنسیت،
سن ،میزان تحصیالت و سابقۀ کار کارکنان موردبررسی قرار گرفت .تعداد نمونه در این پژوهش
براساس جدول مورگان  165نفر در نظر گرفته شد که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده
گزینش شدند .در ادامه ،از بین  170پرسشنامۀ توزیعشده ،بهدلیل عدم همکاری برخی کارکنان،
دردسترسنبودن برخی از آنها هنگام مراجعه به ادارات و افت تعداد برگشت پرسشنامهها ،حجم
نمونه به میزان  159نفر کاهش یافت.
در پژوهش حاضر به تبعیت از اهداف ،فرضیهها و چهارچوب نظری ،ابزارهای زیر موردبررسی قرار
گرفت:
1. Descriptive
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الف .پرسشنامۀ یادگیری سازمانی :پرسشنامۀ یادگیری سازمانی گومژ و همکاران ( )2005شامل 14
سؤال است که مؤلفه های تعهد مدیریت ،دید سیستمی ،فضای باز و آزمایشگری و انتقال و
یکپارچهسازی دانش را موردسنجش و ارزیابی قرار میدهد.
ب .پرسشنامۀ خودکارآمدی عمومی :پرسشنامۀ خودکارآمدی عمومی بندورا ( )2001نمایانگر آن
است که یک فرد چگونه شیوههای موردنیاز برای رسیدن به موقعیتهای موردانتظار را سازمان میدهد
و آنها را اجرا میکند .این پرسشنامه شامل  17سؤال میباشد .به هر مؤلفه ،یک تا پنج امتیاز تعلق
میگیرد که مؤلفههای ( )17،15،14،11،9،8،3،1از راست به چپ و بقیۀ مؤلفهها بهصورت معکوس؛
یعنی از چپ به راست امتیاز میگیرند.
ج .پرسشنامۀ اشتیاقکاری :پرسشنامۀ اشتیاق کاری شوفلی و همکاران ( )2006دارای  17سؤال
میباشد که سه مؤلفۀ انرژی ،شیفتگی و فداکاری را موردسنجش قرار میدهد.
با وجود استانداردبودن تمامی پرسشنامههای پژوهش ،بهدلیل بومیسازی ،روایی محتوایی و پایایی
آنها موردبررسی مجدد قرار گرفت .برای تعیین روایی محتوایی ،پرسشنامهها در اختیار اعضای هیأت
علمی دانشکدۀ تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران قرار داده شد و روایی محتوایی آنها توسط
اساتید متخصص مدیریت ورزشی تأیید گردید .پایایی پرسشنامهها نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه
گشت که ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامۀ یادگیری سازمانی گومژ و همکاران ( )2005معادل
( )0/91بهدست آمد که بیانگر دقت و پایایی باالی پرسشنامه میباشد .همچنین ،ضریب پایایی این
پرسشنامه در پژوهش میرحیدری ( )2012برابر با ( ،)0/79در پژوهش رحمانیمنش ( )2012معادل
( )0/91و در پژوهش فرهنگ ( )2010برابر با ( )0/73گزارش شده است .ضریب آلفای کرونباخ
پرسشنامۀ خودکارآمدی عمومی بندورا ( )2001و پرسشنامۀ اشتیاق کاری شوفلی ( )2006نیز در
این پژوهش بهترتیب معادل ( )0/86و ( )0/91محاسبه گردید .این ضریب پایایی در پژوهش
میرحیدری ( )2012برابر با ( )0/77و ( )0/95بود که بیانگر دقت و پایایی باالی این پرسشنامهها
میباشد.
در ادامه و پس از جمعآوری پرسشنامهها ،کار توصیف و تجزیهوتحلیل آماری دادهها توسط نرمافزار
اس .پی .اس .اس 1صورت گرفت .داده ها پس از استخراج با دو روش توصیفی و استنباطی مورد
تجزیهو تحلیل آماری قرار گرفتند .در سطح آمار توصیفی از جداول فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف
معیار و نمودارها استفاده شد و در سطح آمار استنباطی ،همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطۀ
مؤلفههای یادگیری سازمانی با خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری مورداستفاده قرار گرفت.
شایانذکر است در مواردی که همبستگی وجود داشت ،از رگرسیون بهره گرفته شد.
1. SPSS
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برخی از نتایج یافتههای جمعیتشناختی پژوهش شامل :جنس ،میزان تحصیالت ،سن و سابقۀ خدمت
کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی در جداول شمارۀ یک و دو ارائه شده است.
جدول 1ـ توزیع گروه نمونۀ پژوهش برحسب جنسیت
فراوانی

درصد فراوانی

جنسیت
زن

54

34

مرد

105

66

جمع

159

100

جدول 2ـ توزیع گروه نمونۀ پژوهش برحسب تحصیالت
درصد فراوانی

فراوانی

تحصیالت
دیپلم

26/4

42

کاردانی

26/4

42

کارشناسی

44/76

71

کارشناسی ارشد و باالتر

2/5

4

جمع

100

159

نتایج میانگین و انحراف معیار نمرات یادگیری سازمانی ،خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری کارکنان
در جدول زیر نشان داده شده است .همچنین ،مقادیر تکتک مؤلفههای یادگیری سازمانی نیز در
جدول شمارۀ سه ارائه گردیده است.
جدول 3ـ شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها
اشتیاق کاری
خودکارآمدی عمومی
یادگیری سازمانی

مؤلفههای یادگیری سازمانی

تعهد مدیریت
دید سیستمی
فضای باز و آزمایشگری
انتقال و یکپارچهسازی

میانگین

انحراف معیار

64/82
45/91
46/10
7/5
7/56
14/67
16/37

16/72
10/08
7/94
2/51
2/23
3/18
3/45
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نتایج
فرضیۀ اول :بین یادگیری سازمانی با خودکارآمدی عمومی رابطه وجود دارد.
برای بررسی فرضیۀ اول الزم است ابتدا با استفاده از آزمون ضریب همبستگی ،ارتباط بین مؤلفههای
یادگیری سازمانی و خودکارآمدی بررسی شود .نتایج این آزمون در جدول شمارۀ چهار ارائه شده است.
جدول 4ـ آزمون ضریب همبستگی بین یادگیری سازمانی با خودکارآمدی عمومی
خودکارآمدی

متغیر مالک

متغیرهای پیشبین

یادگیری سازمانی

میزان همبستگی

مقدار پی

تعهد مدیریت

0/32

0/001

دید سیستمی

0/23

0/002

فضای باز و آزمایشگری

0/53

0/001

انتقال و یکپارچهسازی

0/56
0/62

0/001
0/001

1

همانطورکه در جدول فوق مشاهده میشود ،مقادیر همبستگی بین یادگیری سازمانی با خودکارآمدی
عمومی از نظر آماری معنادار است ( .)P>0/05همچنین ،مقادیر همبستگی بین مؤلفههای یادگیری
سازمانی تعهد مدیریت ( ،)r= 0/32دید سیستمی ( ،)r= 0/23فضای باز و آزمایشگری ( )r= 0/53و
انتقال و یکپارچهسازی ( )r= 0/56با خودکارآمدی عمومی نیز از نظر آماری معنادار میباشد
()P>0/05؛ بنابراین ،مدل پیشبینیشده بهلحاظ آماری معنادار است؛ ازاینرو ،جهت تعیین بهترین
پیشبینیکنندۀ خودکارآمدی عمومی از بین متغیرهای پیشبینیکننده ،از مدل رگرسیون با روش
گامبهگام استفاده شده است.
نتایج رگرسیون به روش گامبهگام در جدول شمارۀ پنج نشان میدهد که ابتدا ،مؤلفۀ انتقال و
یکپارچهسازی بهعنوان قویترین متغیر پیشبین وارد مدل شده است و در گام دوم ،مؤلفۀ تعهد
مدیریت به مدل اضافه گردیده است .سپس ،در گام سوم مؤلفۀ دید سیستمی وارد مدل شده است و
در گام چهارم ،مؤلفه فضای باز و آزمایشگری به آن افزوده گشته است و این چهار متغیر (انتقال و
یکپارچهسازی ،تعهد مدیریت ،دید سیستمی و فضای باز و آزمایشگری) توانستهاند  45درصد از
واریانس متغیر مالک (خودکارآمدی عمومی) را تبیین نمایند.
همانطور که در جدول شمارۀ پنج نمایان است ،در گام چهارم ،مؤلفه انتقال و یکپارچهسازی با
( ،)b=0/93 ،P>0/05تعهد مدیریت با ( ،)b=4/41 ،P>0/05دید سیستمی با ( )b= 3/83 ،P>0/05و
1. P Value
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فضای باز و آزمایشگری با ( ،)b=0/65 ،P>0/05نقش معناداری در پیشبینی متغیر مالک
(خودکارآمدی عمومی) دارند .
(فضای باز) ( + 0/65دید سیستمی) ( + 3/83تعهد) ( + 4/41انتقال)  =16/99 + 0/93خودکارآمدی عمومی
جدول 5ـ رگرسیون سلسلهمراتبی برای پیشبینی خودکارآمدی عمومی بر پایۀ یادگیری سازمانی
مقدار ثابت

گام آخر

بی

مقدارثابت
انتقال و یکپارچهسازی
تعهد مدیریت
دید سیستمی
فضای باز و آزمایشگری

1

خطای

مقدار

ضریب

دلتای ضریب

استاندارد ثابت

بتا

تعیین

تعیین

4/35
0/28
1/16
1/31
0/31

0/45

0/02

0/319
1/09
0/845
0/205

16/99
0/93
4/41
3/83
0/65

فرضیۀ دوم :بین یادگیری سازمانی با اشتیاق کاری رابطه وجود دارد.
برای بررسی فرضیۀ دوم ،الزم است ابتدا با استفاده از آزمون ضریب همبستگی ،ارتباط بین مؤلفههای
یادگیری سازمانی و اشتیاق کاری بررسی شود .نتایج این آزمون در جدول شمارۀ شش ارائه شده است.
جدول 6ـ آزمون ضریب همبستگی بین یادگیری سازمانی با اشتیاق کاری
اشتیاق کاری

متغیر مالک

میزان همبستگی

میزان P

تعهد مدیریت

0/27

0/001

دید سیستمی

0/24

0/001

فضای باز و آزمایشگری

0/49

0/001

انتقال و یکپارچهسازی
یادگیری سازمانی (نمرۀ کل)

0/51
0/57

0/001
0/001

متغیرهای پیشبین

براساس جدول فوق مشخص میشود که مقادیر همبستگی بین یادگیری سازمانی با اشتیاق کاری از
نظر آماری معنادار است ( .)P>0/05همچنین ،مقادیر همبستگی بین مؤلفههای یادگیری سازمانی
1. B
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تعهد مدیریت ( ،)r= 0/27دید سیستمی ( )r= 0/24و فضای باز و آزمایشگری ( ،)r= 0/49بین انتقال
و یکپارچهسازی ( )r= 0/51با اشتیاق کاری از نظر آماری معنادار میباشد ()P>0/05؛ بنابراین ،مدل
پیشبینیشده بهلحاظ آماری معنادار است؛ ازاینرو ،جهت تعیین بهترین پیشبینیکنندۀ
خودکارآمدی عمومی از بین متغیرهای پیشبینیکننده ،از مدل رگرسیون با روش گامبهگام استفاده
شد.
نتایج نشان میدهد که در هر چهار گام ،مقادیر Fبهدستآمده از نظر آماری معنادار میباشد
()P>0/05؛ لذا ،مدل پیشبینیشده بهلحاظ آماری معنادار است؛ بنابراین ،جهت تعیین بهترین
پیشبینیکنندۀ اشتیاق کاری از بین متغیرهای پیشبینیکننده ،مدل رگرسیون با روش گامبهگام
مورداستفاده قرار گرفت.
جدول 7ـ رگرسیون سلسلهمراتبی برای پیشبینی اشتیاق کاری بر پایۀ یادگیری سازمانی
گام
مقدار ثابت
انتقال و یکپارچهسازی
تعهد مدیریت
فضای باز و آزمایشگری

b

SEB

Beta

10/01
1/27
1/58
1/51

6/25
0/49
0/44
0/53

0/263
0/236
0/287

R2

R 2

0/34

0/03

نتایج رگرسیون به روش گامبهگام در جدول شمارۀ هفت نشان میدهد که ابتدا مؤلفۀ انتقال
ویکپارچهسازی بهعنوان قویترین متغیر پیشبین وارد مدل شده است و در گام دوم ،مؤلفۀ تعهد
مدیریت به مدل اضافه گردیده است .در گام سوم نیز مؤلفۀ فضای باز و آزمایشگری به مدل افزوده
شده است و این سه متغیر (انتقال و یکپارچهسازی ،تعهد مدیریت ،فضای باز و آزمایشگری) توانستهاند
 34درصد از واریانس متغیر مالک (اشتیاق کاری) را تبیین نمایند .ذکر این نکته ضرورت دارد که دید
سیستمی در تبیین واریانس متغیر مالک (اشتیاق کاری) نقش معناداری نداشته است.
همانطور که در جدول شمارۀ هفت نمایان است ،در گام سوم مؤلفۀ انتقال و یکپارچهسازی با
( ،)b=1/27 ،P>0/05تعهد مدیریت با ( )b=1/58 ،P>0/05و فضای باز و آزمایشگری با (،P>0/05
 ،)b=1/51نقش معناداری در پیشبینی متغیر مالک (اشتیاق کاری) داشتهاند.
(فضای باز) ( + 1/51تعهد مدیریت)  ( + 1/58انتقال)  = 10/01 + 1/27اشتیاق کاری
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بحث و نتیجهگیری
نتایج تحلیلهای مربوط به فرضیۀ اول نشان داد که بین مؤلفههای یادگیری سازمانی با خودکارآمدی
عمومی ،همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی بین تکتک مؤلفههای یادگیری
سازمانی نیز با خودکارآمدی عمومی معنادار بود که بیانگر وجود ارتباط بین تکتک این مؤلفهها با
خودکارآمدی عمومی کارکنان میباشد و میتوان گفت که با افزایش هر کدام از این مؤلفهها،
خودکارآمدی عمومی نیز افزایش مییابد.
دراینراستا ،فرهنگ ( ) 1389در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که بین یادگیری سازمانی با
اعتماد سازمانی رابطه وجود دارد و یادگیری سازمانی ،زمینۀ تقسیم و تسهیم دانش سازمانی را در
میان کارکنان فراهم میسازد و این امر منجر به توسعۀ کارکنان میشود .همچنین ،توسعۀ یادگیری
سازمانی در فضای آکنده از اعتماد ،سازمانها را برای کارکردن در دنیای واقعی کسبوکار با توجه به
تغییرات شتابان محیط آماده میسازد قابلیت خودتنظیمی و خودتطبیقی آنها را افزایش میدهد و
دستیابی به معیارهای کارآمدی سازمانی را درجهت بقا و پایداری در موقعیت رقابتی مقدور میسازد
(طاهری.)17-1 ،2012 ،
گومژ ( )2005نیز به شواهد قابلتوجهی مبنی بر اینکه سازمانها به توسعۀ دانش براساس تعهد
مدیریت نیاز دارند ،دست یافت .در این حالت ،مدیریت اهمیت یادگیری را درک مینماید و کسب،
خلق و انتقال دانش را بهعنوان یک ارزش بنیادی در سازمان در نظر میگیرد؛ .بنابراین ،با افزایش
تعهد در سازمان ،اعتماد و اطمینان یک کارمند رشد پیدا میکند و درنتیجه ،افراد برای اجراییکردن
وظایف خود رشد و ترقی مییابند که این رشد و ترقی ،باور افراد را نسبت به تواناییهای آنها باال
میبرد و داشتن باورى مثبت نسبت به خود مىتواند سبب حرکت فرد به سمت جلو و باور وى به
موفقیت در انجام وظایف محوله که موجب افزایش خودکارآمدی در آنها میشود ،گردد.
دراینراستا ،در پژوهش کشاورز و سرخوش ( )2013که در ارتباط با جامعۀ مشابهی انجام گرفت ،این
نتیجه حاصل شد که بین خودکارآمدی شغلی و تعهد سازمانی رابطۀ معناداری وجود دارد و
خودکارآمدی شغلى مدیران ،عامل پیشبینىکنندۀ تعهد سازمانى کارکنان میباشد .ایشان معتقد
هستند که یکى از دالیل عدم تعهد کارکنان به سازمان و درنهایت ترک خدمت ،ناتوانى آنها در
اتمام موفقیتآمیز وظایف است .برهمیناساس ،پیشنهاد کردند که مدیران با پرورش روحیۀ مثبت
در خود و القای آن به کارکنان ،محیطى سازندهتر را در سازمان تحت هدایت خود ایجاد نمایند .آنها
توصیه میکنند که مسئوالن وزارت ورزش و جوانان در انتخاب و انتصاب مدیران ادارات کل ورزش
و جوانان ،خودکارآمدى شغلى مدیران را بهعنوان یکى از معیارهاى انتخاب قرار دهند .همچنین،
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تمهیدات الزم را براى افزایش خودکارآمدى شغلى در حین خدمت براى مدیران تمامی سطوح ادارات
کل ورزش و جوانان مهیا سازند تا مدیران خودکارآمد ،تأثیر مثبت در تعهد سازمانى کارکنان را فراهم
آورند.
یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهش آنالیل )2004( 1که نشان داد حرکت به سمت سازمان
یادگیرنده به تغییر در بینش ،الگوی ذهنی ،مهارت و روشهای کار نیازمند دارد ،همخوان میباشد؛
بنابراین ،الزم است که سازمانها درراستای افزایش دید سیستمی خود و نیز درجهت افزایش هماهنگی
بین بخشها و آگاهی از اهداف کلی سازمان ،اقدام نماید.
براساس مطالعات آنالیل ،اگر دیدگاه مدیران و کارمندان از بخشینگری به جامعنگری و بازنگری در
سرفصلهای آموزشی ،بهویژه برای مدیران تغییر کند ،جوی باز و فرهنگی مشارکتی ایجاد میشود که
در آن با ارائۀ آموزشهای مستمر و بهروز در سازمان میتوان درجهت ایجاد و گسترش مؤلفه انتقال
و یکپارچهسازی دانش اقدام کرد.
در پژوهش میرحیدری ( )2012نیز بین دید سیستمی و انتقال و یکپارچگی و خودکارآمدی عمومی
رابطۀ معناداری مشاهده نشد؛ لذا ،از این جهت با یافتههای پژوهش حاضر همسویی ندارد.
با توجه به یافتههای پژوهش می توان نتیجه گرفت که با ایجاد و ارتقای مؤلفههای یادگیری سازمانی
با استفاده از روشهای گوناگون میتوان باعث افزایش خودکارآمدی در کارکنان شد .سازمانهایی که
جهتگیری یادگیری سازمانی دارند ،به احتمال زیاد از رشد ،توسعه و عملکرد سازمانی بهتری نیز
برخوردار خواهند بود .شایانذکر است که با رشد و توسعۀ عملکرد در فرد ،باورهای فرد دربارۀ
تواناییهای خود مبنی بر تولید سطح مشخصی از عملکرد افزایش مییابد که همان خودکارآمدی
میباشد.
مهمترین موردی که یک مدیر میتواند برای کارآمدکردن کارکنان انجام دهد این است که به آنها
کمک کند تا تسلط شخصی خود را درمورد برخی مسائل یا مشکالت تجربه نمایند .با انجامدادن
موفقیتآمیز یک وظیفه و یا حل یک مشکل ،افراد احساس تسلط را در خود پرورش میدهند؛ بنابراین،
درست است که یادگیری مداوم ،بیشترین تأثیر را در عملکرد سازمانی کارکنان دارد ،اما مدیران
میتوانند وظایف کاری افراد را طوری طراحی نمایند که کنترل وظایف و نتایج کار بهبود یابد؛ بهنحوی
که درک نتایج یادگیری و نیز توانمندسازی سازمان افزایش پیدا کند.
نتایج تحلیلهای مربوط به فرضیۀ دوم نشان داد که بین مؤلفههای یادگیری سازمانی با اشتیاق کاری
کارکنان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
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اشتیاق دربردارندۀ یک تعریف مثبت از سالمت کارکنان است و اشتیاق کاری با نتایج مثبت دخیل در
موفقیت سازمانی نظیر عملکرد کیفی باال ،غیبت پایین و تعهد سازمانی مرتبط میباشد .سازمانهای
امروزی خواهان آن هستند تا زمینهای را فراهم آورند که در آن اشتیاق کاری کارکنان افزایش یابد.
با توجه به پژوهش چیوا ،)2006( 1قابلیت یادگیری سازمانی نقش مهمی بر تأثیر هوش عاطفی بر
رضایت شغلی دارد؛ بنابراین ،همانطور که اعتماد و اطمینان یک کارمند رشد پیدا مىکند ،تحرک،
انگیزش ،منابع عقالنى و فعالیتهاى وی نیز براى اجرایىکردن وظایف رشد پیدا خواهد کرد و
درنهایت ،منجر به این خواهد شد که با آسانترشدن پذیرش مشاغل پیچیده از سوی آنها ،میزان
رضایت و انگیزۀ آنها به سازمان نیز افزایش یابد .این موضوع با نتایج پژوهش آنالیل ( )2004درزمینۀ
رابطۀ یادگیری سازمانی با توسعۀ کارکنان مطابقت دارد.
قابلذکر است که عدم وجود ارتباط بین دید سیستمی و اشتیاق کاری با نتایج پژوهش الهی و وصالی
( )2007که مهمترین موانع ایجاد یک سازمان یادگیرنده را عدم وجود تفکر سیستمی و ثبات مدیریت
در سازمان میدانند ،منطبق میباشد.
نتایج احتمالی اشتیاق کاری با نگرش مثبت به کار ،سالمت شخصی ،رفتارهای فرانقش و عملکرد
بهینه مرتبط است .افرادی که به کار خود اشتیاق دارند درمقایسه با کسانی که مشتاق به کار خود
نمیباشند ،رضایت بیشتری از کار دارند .همچنین ،آنها احساس تعهد بیشتری نسبت به سازمان
داشته و تمایل کمتری برای ترک کار را از خود نشان میدهند.
نتایج یافتههای چاودهاری 2و همکاران ( )2012نیز بیان میکند که بهبود منابع انسانی میتواند
پیامدهای مهمی را برای افزایش اشتیاق کاری در کارکنان داشته باشد؛ بنابراین ،مدیران با افزایش
مؤلفههای یادگیری سازمانی می توانند منابع فردی کارکنان خود را افزایش دهند که این افزایش در
منابع ،بهصورت مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش خودکارآمدی در افراد میشود و افزایش در
کارآمدی نیز موجب افزایش اشتیاق کاری میگردد .این موضوع با نتایج پژوهشهای ساالنوا)2001( 3
و بندورا ( )1997مطابقت دارد ،اما این ارتباط معنادار در پژوهش میرحیدری ( )1391مشاهده
نمیشود.
دراینزمینه ،هویدا ( )2007نتیجه گرفت که بین مؤلفههای یادگیری سازمانی و بهبود کیفیت آموزش
رابطه وجود دارد .با توجه به مطالب گفتهشده ،بهمنظور باالبردن یادگیری در افراد میتوان از
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مکانیسمهای مختلفی از جمله ایجاد محیط تسهیلکننده ،تشخیص و برطرفکردن نیازهای یادگیری
و توسعۀ دانش استفاده نمود .همچنین ،مدیران و رهبران آموزشی میتوانند درجهت افزایش
خودکارآمدی افراد تالش نمایند تا انگیزۀ کافی برای یادگیری در افراد ایجاد شود و بدینترتیب ،آنها
به سمت سرمایهگذاری در وقت و تالش پیش بروند .این موضوع با نتایج پژوهش فیپس 1و همکاران
( )2013مطابقت دارد .عالوهبراین ،این نتایج با یافتههای پورعباس ( )1387که نشان داده است شرکت
در کارگاههای خودکارآمدی مسیر شغلی بهطور معناداری بر افزایش اشتیاق کاری کارکنان مؤثر
میباشد نیز همخوانی دارد.
دراینراستا ،یافتههای پژوهش میرحیدری ( )2012نشان داد که رابطۀ معناداری بین یادگیری
سازمانی و خودکارآمدی مسیر شغلی با اشتیاق کاری مدیران وجود دارد .نتایج رگرسیون چندگانه نیز
بیانگر این بود که اشتیاق کاری ،بهصورت مستقیم تحتتأثیر یادگیری سازمانی میباشد .شایانذکر
است که بین خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری مدیران رابطۀ معناداری مشاهده نشد.
بهطورکلی ،هر اندازه یادگیری سازمانی در یک سازمان در سطح باالیی قرار داشته باشد و مدیران به
تقسیم و تسهیم دانش خود اقدام نمایند ،طبیعی است که علم و دانش سازمانی در انحصار افراد خاصی
باقی نخواهند ماند .ازسویدیگر ،هر اندازه مدیران دارای خودکارآمدی باالتری باشند ،بیشک در ایجاد
و بهکارگیری ابزارهای یادگیری سازمانی جدیتر خواهند بود و سطح یادگیری سازمانی ادارات را
افزایش خواهند داد .قابلذکر است که افزایش در این دو متغیر ،به افزایش اشتیاق کاری کارکنان
کمک خواهد نمود.
با توجه به اینکه ادارۀ ورزش و جوانان ،نهاد اصلی و اثرگذار بر تمامی فعالیتهای ورزشی استانها
است و همچنین با توجه به اهمیت خودکارآمدی و اشتیاق کاری در باالبردن سطح کیفی کار و عملکرد
افراد و نیز اهمیتی که این موضوع برای سازمانها دارد این پژوهش به بررسی ارتباط بین خودکارآمدی
و اشتیاق کاری با یادگیری سازمانی اداره ورزش استان مرکزی پرداخت .که نتایج نشان داد با افزایش
خودکارآمدی و اشتیاق کاری ،یادگیری سازمانی نیز افزایش مییابد.
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Abstract
The aim of this study was to examine the relationship of organizational learning with
general self-efficacy and work engagement in employees of Sport and Youth offices of
Markazi province. Study method was descriptive and correlative. The statistical
population of this study consisted of all employees of Sport and Youth offices of Markazi
province (N=289) in 2013. 159 subjects were selected as the sample using simple random
sampling method. Data were collected using Gomez Organizational Learning
Questionnaire (2005), Bandura General Self-Efficacy Questionnaire (2001) and Scaufeli
Work Engagement Questionnaire. In this study, Pearson correlation was used to assess the
relationships and stepwise regression was applied to predict. The results showed a
significant relationship between organizational learning (r=0.62) and general self-efficacy
and also between organizational learning (r=0.57) and work engagement. Stepwise
regression results showed that among the components of organizational learning,
knowledge transfer and integration was the strongest variable to predict general selfefficacy and work engagement. All four components of organizational learning were able
to explain 45% of the variance in general self-efficacy and three variables (transfer and
integration, management commitment, openness) of organizational learning were able to
explain 34% of the variance in work engagement.
Keywords: Organizational Learning, General Self-Efficacy, Work Engagement.
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