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چکيده
زمينه :مشارکت افراد جامعه در بالندگي مستلزم وجود انگيزه توفيق طلبي در نهاد آن جامعه است .انگيزه پيشرفت يا نياز
به کسب موفقيت نشان دهنده ميل فرد نسبت به انجام دادن کاري ،سر و سامان دادن به محيط مادي و اجتماعي خود ،فائق
آمدن بر موانع ،زياد کردن رقابت از طريق کوشش براي انجام دادن کارها و سبقت جستن يا پيشي گرفتن بر ديگران است.
هدف :اين پژوهش با هدف تاثير يادگيري سازماني بر نياز به کسب موفقيت با ميانجي گري خودباوري و مهارت فردي
انجام شد.
روشها :در اين پژوهش جامعه آماري اين پژوهش را کليه کارکنان رسمي شاغل در سازمان تأمين اجتماعي استان
خراسان جنوبي تشکيل ميدهند که تعداد آنها  350نفر بودند که براي تعيين حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران184 ،
نفر انتخاب شدند .که از نمونه گيري به روش طبقه اي تصادفي متناسب با حجم طبقه استفاده شده است .اين پژوهش از
نوع کاربردي مي باشد.
يافتهها :از بين آزمودنيهاي مورد بررسي  148مرد و  36زن 60،نفر سن آنها  30سال و کمتر 85 ،نفر  31تا  40سال و 39
سن آنها  41سال و بيشتر ،ميزان تحصيالت 29ديپلم 26 ،فوق ديپلم 101 ،ليسانس و  28فوق ليسانس ،سابقه خدمت آنها
کمتر از  10سال 10-20 76 ،سال و 26سابقه خدمت آنها  21سال و بيشتر146،متأهل و  37مجرد هستند.
نتيجه گيري :نتايج پژوهش نشان داد که يادگيري سازماني بر نياز به کسب موفقيت تأثير مستقيم ،مثبت و معناداري دارد.
همچنين يادگيري سازماني بر نياز به کسب موفقيت از طريق متغير ميانجي خودباوري تأثير غير مستقيم دارد و يادگيري
سازماني بر نياز به کسب موفقيت از طريق متغير ميانجي مهارت فردي تأثير غير مستقيم ندارد .همچنين مهارت فردي بر
نياز به کسب موفقيت کارکنان از طريق متغير ميانجي خود باوري تأثير غير مستقيم دارد.
واژگان کليدي :کسب موفقيت ،انگيزه توفيق طلبي ،يادگيري سازماني ،خودباوري ،مهارت فردي
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مقدمه
انگيزة توفيق طلبي ،يا انگيزة کسب موفقيت ،اشتياق يا نياز شديد براي موفقيت است که برجستهترين نياز از نظر
رفتار سازماني بوده ،به سبب تأثيراتي که بر رشد و توسعة ملي يک کشور دارد ،از سال  1950به بعد همواره مورد
بررسي محققان قرار گرفته است .پس جامعهاي در رشد و توسعه و پيشرفت در جهات مختلف موفقتر خواهد بود
که بيشتر افراد آن جامعه انگيزه توفيق طلبي بااليي داشته باشند(علوي،1385،ص .)239انگيزه پيشرفت يا نياز به
کسب موفقيت نشان دهنده ميل فرد نسبت به انجام دادن کاري ،سر و سامان دادن به محيط مادي و اجتماعي خود،
فائق آمدن بر موانع ،زياد کردن رقابت از طريق کوشش براي انجام دادن کارها و سبقت جستن يا پيشي گرفتن بر
ديگران است (صمدآقايي،1382،ص  .)5در محيط کسب و کار امروزي ،تغييرات با گامهاي سريع به وقوع
ميپيوندد .سازمانها در عرصه رقابت در محيط کسب و کار جهاني ملزم هستند تا نسبت به تغييرات مستمر واکنش
مطلوب داشته و يا از بين بروند .يک سازمان به منظور برتري يافتن از ساير سازمانها بايد منابع انساني را توسعه داده
و ميزان اطالعات و دانش در دسترس را افزايش دهد .کارکنان و دانشي که در سر آنهاست ،منابع بسيار ارزشمندي
براي سازمان هستند .دانش و چگونه دانستن منابع استراتژيک سازمان هستند که بايد مديريت شده و توسعه داده
شوند .از اين رو يادگيري سازماني و توليد دانش در طول چند سال اخير مورد توجه قرار گرفته است
(لوسير .)20021يادگيري سازماني فرايندي است پويا که سازمان را قادر ميسازد تا به سرعت با تغييرات سازگاري
يابد .اين فرايند شامل توليد دانش مهارتها و رفتارها ميشود .يادگيري سازماني راه اصلي ايجاد کاردانشي و بهبود
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کارايي سازمان است .پس يک سازمان موفق بايد در يادگيري پويا باشد (زانگ و همکاران .)2009 2ارتباط عبارت
است از رابطه برقرارکردن با ديگران به شکلي کارآمد و مناسب .کارآمد بودن به معناي دست يافتن به اهدافي است که
با برقراري تعامل مورد نظر ،درصدد دست يافتن به آنها هستيم .هارجي ،مهارتهاي ارتباطي را به منزله آن دسته از
مهارتهايي ميداند که به واسطه آنها افراد ميتوانند درگير تعاملهاي بين فردي فرايند ارتباط شوند ،يعني فرايندي که
افراد در طي آن ،اطالعات ،افکار و احساسهاي خود را از طريق مبادله پيامهاي کالمي و غيرکالمي با يکديگر در ميان
ميگذارند )هارجي و همکاران  .)1384مفهوم خودباوري که به صورت خودکارآمدي و خودکفايتي نيز ترجمه شده
است ،به باور فرد به تواناييهاي خود براي انجام موفقيت آميز کارها و وظايف اشاره ميکند (باندورا .)141 ،1997 3از
زماني که روانشناس برجسته آلبرت باندورا ( )1977مفهوم خودباوري را ايجاد کرد ،تاکنون مطالعات بسيار زيادي در
اين زمينه انجام شده است .باندورا معتقد بود که خودباوري براي تأثيرگذاري در محيط ،مهمترين مکانيزم روانشناختي
است و بدون باور به ايجاد و توليد اثرهاي مطلوب و جلوگيري از اثرات نامطلوب ،افراد انگيزه کمي براي عمل کردن
دارند؛ يعني باور به عمل از خود عمل مهمتر است .باور به قدرت ايجاد اثرهاي مطلوب ،زيربناي هرگونه تحولي در
بشر است (ادان و زاک،1995 4ص.)638
نياز به کسب موفقيت ،يکي از ويژگيهاي شخصيتي افراد و همچون نياز به کسب قدرت 5و نياز به ايجاد ارتباط
با ديگران 6يکي از نيازهاي سه گانه7مک کللند است که در محيط سازماني براي درک انگيزهها کاربرد و اهميت
زيادي دارد (رابينز،1388 ،ص .)338نياز به کسب موفقيت ،تالش براي انجام دادن بعضي کارهاي مشکل و رسيدن
به موفقيت (رابينز،1385،ص  .)109موراي 8اولين محققي است که نيازبه کسب موفقيت رامطرح کرد
(رنجبريان،1381،ص .)2نياز به کسب موفقيت ،همچنين يکي از نيازهاي انسانها در تئوري نيازهاي آشکار 9موراي و
اتکينسون )1964(10است .بنابراين تئوري فرد مشتاق به کسب موفقيت و انجام کارهاي مشکل است ،استانداردهاي
بااليي را انتخاب ميکند و خواهان تالش در جهت اهداف دور برد است ،عکس العملش در برابر شايستگي مثبت
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است و خواهان کوشش در جهت نيل به برتري و فضيلت است (مورهد و گريفين،1385،ص .)96مککللند
(رنجبريان 1381،ص )37نياز به کسب موفقيت را «رفتار به سوي رقابت با استاندارد عالي» تعريف کرده است.
مورهد و گريفين ،نياز به کسب موفقيت را عبارت ميدانند از خواسته فرد براي رسيدن به هدف خود و انجام کاري
موثرتر از قبل.
اصطالح يادگيري سازماني ظاهراً اشاره به يادگيري فرد در سازمان دارد اما يادگيري سازماني بيشتر اشاره به
گروه يا يادگيري سطح سازماني دارد .يادگيري فردي از طريق مطالعه ،مصاحبه ،شناخت ،تجربه ،تمرين در توسعه
مدلهاي ذهني صورت ميگيرد .اما يادگيري سازماني زماني اتفاق مي افتد که گروه ياد ميگيرد تعامل داشته دانش را
سهيم شده و به طور جمعي عمل کند به گونهاي که ظرفيت ترکيب شده گروه افزايش يافته و توانايي فهم و انجام
عمل مؤثر را به دست آورد (گاورين  ".)2000يادگيري سازماني" چيزي فراتر از مجموع توان يادگيري افراد است٬
يعني سازمان توانايي يادگيري خود را با خروج افراد سازمان از دست نميدهند ٬يادگيري سازماني و سازمان
يادگيرنده مفاهيم مترادفي نيستند .يادگيري سازماني به مفهوم يادگيري افراد و گروههاي درون سازماني و " سازمان
يادگيرنده " به معني يادگيري سازمان به عنوان سيستمي کلي است به عبارت ديگر بايد گفت سازمان يادگيرنده
حاصل يادگيري سازماني است (قرباني زاده .)509،1379
خودباوري ،عبارت است از احساس ارزشمند بودن .اين حس از مجموعه افکار ،احساسات ،عواطف و
دوست داشتني هستيم ،مورد قبول و اطمينان هستيم يا خير؟ خود را دوست داريم يا نداريم(ابراهيم قوام ،1374
 .)30مجموعه اين برداشتها و ارزيابيها و تجاربي که از خويش داريم باعث ميشود که نسبت به خود احساس
خوشايند ارزشمند بودن يا بر عکس احساس ناخوشايند بي کفايتي داشته باشيم .همه افراد ،صرف نظر از سن،
جنسيت ،زمينه فرهنگي و جهت و نوع کاري که در زندگي دارند ،نيازمند عزت نفس هستند .عزت نفس ،برابر
است با خودباوري واقعي يعني ،خود را آن گونه که هستيم باور کنيم و براي خشنودي خودمان و ديگران تالش
نماييم .عزت نفس واقعاً بر همه سطوح زندگي اثر ميگذارد .در حقيقت ،بررسيهاي گوناگون حاکي از آن است که
چنانچه نياز به عزت نفس ارضاء نشود ،نيازهاي گستردهتري نظير نياز به آفريدن ،پيشرفت و يا درک و شناسايي
استعدادهاي بالقوه محدود ميماند .به خاطر بياوريد هنگامي که کاري را به بهترين نحو به پايان رساندهايد چه
احساس خوشي به شما دست داده است .افرادي که احساس خوبي نسبت به خود دارند ،معموالً احساس خوبي نيز
نسبت به زندگي خواهند داشت .آنها ميتوانند با اطمينان به خود و اطرافيان ،با مشکالت و مسئوليتهاي زندگي
مواجه شوند و از عهده آنها برآيند (بيابانگرد .)54،1373
سازمان جهاني بهداشت ،مهارتهاي فردي را چنين تعريف نموده است" ،توانايي انجام رفتار سازگارانه و مثبت
بهگونهاي که فرد بتواند با چالشها و ضروريات زندگي روزمره کنار بيايد .يونيسف مهارتهاي فردي را به اين
صورت تعريف ميکند" ،يک رويکرد مبتني بر تغيير رفتار يا شکلدهي رفتار که برقراري توازن ميان سه حوزه را
مدّنظر قرار ميدهد .اين سه حوزه عبارتاند از ،دانش ،نگرش ،و مهارتها" .تعريف يونيسف بر شواهد پژوهشي
مبتني است که نشان ميدهند اگر در توانمندسازي افراد جامعه بحث دانش ،نگرشو مهارت بهصورت تلفيقي مورد
توجه قرار نگيرد ،نتيجة مورد انتظار يعني کاهش رفتارهاي پرخطر بهدست نميآيد (فرهنگي،1382 ،ص.)112
بهطور کّلي ،مهارتهاي فردي عبارتاند از ،تواناييهايي که منجر به ارتقاي بهداشت رواني افراد جامعه ،غناي
روابط انساني ،افزايش سالمت و رفتارهاي سالمتي در سطح جامعه ميگردند .مهارتهاي زندگي ،هم بهصورت
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تجربيات ما در طول زندگي ناشي ميشود .ميانديشيم که فردي با هوش يا احساس ميکنيم که شخصي منفور يا
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يک راهکار ارتقاي سالمت رواني و هم بهصورت ابزاري در پيشگيري از آسيبهاي رواني ـ اجتماعي مبتال به
جامعه نظير اعتياد ،خشونتهاي خانگي و اجتماعي ،آزار کودکان ،خودکشي ،ايدز و موارد مشابه قابل استفاده است.
بهطور کّلي ،مهارتهاي زندگي ابزاري قوي در دست متوليان بهداشت رواني جامعه در جهت توانمندسازي جوانان
در ابعاد رواني ـ اجتماعي است .اين مهارتها به افراد کمک ميکنند تا مثبت عمل کرده و هم خودشان و هم
جامعه را از آسيبهاي رواني ـ اجتماعي حفظ کرده و سطح بهداشت رواني خويش و جامعه را ارتقاء بخشند
()WHO،1994
رنجبران و همکاران ( )1384در تحقيقي به بررسي رابطه بين عزت نفس و انگيزه کسب موفقيت کارکنان
سازمانهاي دولتي شهر کرمان پرداختند .نتايج به دست آماده نشان ميدهد که ،بين عزتنفس و نياز به کسب
موفقيت ،مسئوليتپذيري ،رقابتجويي ،سختکوشي و هدفمداري کارکنان ادارات دولتي رابطه وجود دارد .با
توجه به اين که امتيازهاي عزتنفس و نياز به کسب موفقيت کارکنان در حد متوسط ميباشد ،پيشنهاد ميشود که
در زمينه افزايش اين دو متغير تدابيري اتخاذ شود.
جوانمرد و سخايي ( )1388درتحقيقي به بررسي رابطه بين مهارتهاي فردي ،يادگيري سازماني ،نوآوري و
عملکردسازماني در صنايع کوچک و متوسط استان مرکزي پرداختند .نتايج نشان داده که مهارت فردي با عملکرد
سازماني ارتباط مثبت داشته ،همچنين ارتباط بين متغير مهارت فردي با يادگيري و نوآوري سازماني مستقيم و مثبت
ميباشد.
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صفدري و همکاران ( )1390در تحقيقي به بررسي تاثيريادگيري سازماني برکارآفريني سازماني درميان
سازمانهاي استان قزوين پرداختند .نتيجه تحليل ميانگين نشان ميدهد که ميزان يادگيري و کارآفريني سازماني
درسازمانهاي استان درحد متوسطي ميباشد و نتايج ضريب همبستگي نشان مي دهدکه بين يادگيري سازماني و
کارآفريني سازماني ارتباط مثبت و معناداري وجوددارد .نتايج ديگر آزمون نشان داد که شاخص توسعه شايستگي
کارکنان بيشترين تاثيررا برروي کارآفريني سازماني دارا ميباشند.
فرزيان پور و همکاران ( )1391بررسي ارتباط بين خودباوري مديران پرستاري با رضايتمندي بيماران در
بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي تهران پرداختند .يافتههاي اين مطالعه نشان داد که مديران پرستاري زن ،نسبت
به همکاران مرد خود ،خودباوري کمتري دارند .خودباوري مديران پرستاري باعث کاهش رضايتمندي بيماران
ميگردد.
مرتضوي و مهرابي فر ( )1392در تحقيقي به بررسي رابطه بين خودباوري و اضطراب با خالقيت معلمان
مدارس مقطع متوسطه شهر کرمان در سال  88- 89و ارائه يک مدل – تحصيلي پرداختند .يافتههاي حاکي از آن
است که بين خود باوري وکارآمدي شخصي با خالقيت رابطه معنادار و مثبتي دارند و بين عزت نفس با خالقيت
رابطه معنادار وجود ندارد .بين اضطراب و مؤلفههاي آن (اضطراب آشکار و پنهان) با خالقيت با استفاده از ضريب
اتا رابطه وجود دارد .مشاهده شد که افراد داراي اضطراب پايين تا حد متوسط با خالقيت رابطه معنا دار و مثبت و
افراد داراي اضطراب باال با خالقيت رابطه نسبي و عکس دارند.
علوي و اعتصامي نيز در تحقيقي بيان کردهاند که نياز به کسب موفقيت بر خوباوري افراد تأثير ميگذارد.
بيک زاد و همکاران ( )1390در تحقيقي دريافتهاند که مهارتهاي فردي با نياز به کسب موفقيت رابطه معني
داري دارند.
دارد.

تاثير يادگيري سازماني بر نياز به کسب موفقيت با ميانجي گري خودباوري و مهارت فردي89 /...

چارچوب نظري و فرضيههاي پژوهش
نياز به کسب موفقيت متغيراصلي است که در اين تحقيق مورد توجه قرار گرفته است (متغير وابسته) متغيري که
تالش ميشود تغييرات آن توسط يادگيري سازماني (متغير مستقل) اندازه گيري شود .خودباوري و مهارت فردي نيز
متغير ميانجي هستند .نياز به کسب موفقيت در اين تحقيق با استفاده از مدل علوي و اعتصامي ( )1391با مؤلفههاي
ويژگيهاي رواني مؤثر بر توفيق طلبي (مرکز کنترل دروني ،اميد به آينده ،اهداف عالي ،احساس نقص و اعتماد به
نفس) و ويژگيهاي رفتاري مؤثر بر توفيق طلبي (تالش و تعهد ،مسوليت پذيري ،صبر و استقامت و ابتکار و
نوآوري) سنجيده ميشود .يادگيري سازماني نيز در اين تحقيق با استفاده از مدل پازوک )2009(11و مؤلفههاي تسلط
بر خويشتن ،مدل ذهني ،آرمان مشترک ،يادگيري جمعي و نگرش سيستمي سنجيده شده است .مهارت فردي در اين
تحقيق با استفاده از مدل حافظي و همکاران ( )1387که شامل دو مؤلفه ارتباطي و مهارت کاري مورد سنجش قرار
ميگيرد .خودباوري در اين تحقيق توسط مدل باندورا )1997( 12که شامل چهار بعد انتخاب ،تالش ،هيجان و مقابله
با موقعيتهاي فشارزا ميباشد ،سنجيده ميشود.
با توجه به ادبيات پژوهش در روابط اشاره شده بين متغيرها مدل مفهومي پژوهش را ميتوان به شکل زير
ترسيم نمود.

متغیر مالک

خود باوری

نیاز به کسب موفقیت

متغیر پیش بین
یادگیری سازمانی

مهارت فردی
متغیر میانجی
شکل ( :)1چارچوب نظري
فرضيات اصلي:

 -1وضعيت متغيرهاي نياز به کسب موفقيت ،يادگيري سازماني ،خودباوري و مهارت فردي بيشتر از متوسط است.
 -2يادگيري سازماني بر نياز به کسب موفقيت تأثير مستقيم دارد.
-3يادگيري سازماني بر نياز به کسب موفقيت به طور غيرمستقيم از طريق متغير ميانجي خودباوري تأثير دارد.
 -4يادگيري سازماني بر نياز به کسب موفقيت به طور غيرمستقيم از طريق متغير ميانجي مهارت فردي تأثير دارد.
-5مهارت فردي بر نياز به کسب موفقيت به طور غيرمستقيم از طريق متغير ميانجي خودباوري تأثير دارد.
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فرضيات فرعي:

 -1يادگيري سازماني بر خود باوري کارکنان رابطه دارد.
 -2خود باوري کارکنان بر نياز به کسب موفقيت رابطه دارد.
 -3مهارت فردي بر خود باوري کارکنان رابطه دارد.
 -4يادگيري سازماني بر مهارت فردي رابطه دارد.
 -5مهارت فردي بر نياز به کسب موفقيت کارکنان رابطه دارد.
روش شناسي پژوهش
اين پژوهش ازهدف کاربردي بوده و با استفاده از روشهاي الگويابي معادالت ساختاري و آزمون نسبت
ميباشد .اين روشها در سالهاي اخير به علت انعطاف پذيري باال نسبت به روشهاي قديميتر مانند رگرسيون چند
گانه توانايي شناسايي و کنترل خطاي اندازه گيري و بررسي آزمون روابط پيچيده با چندين متغير وابسته و مستقل
در پژوهشهاي مربوط به علوم انساني محبوبيت زيادي کسب نمودهاند (چين و مارکولين.)1996 13
روش الگويابي معادالت ساختاري در دو مرحله به آزمون الگو ميپردازد و الگوي ساختاري فرضيههاي پژوهش
و روابط متغيرهاي مکنون را مورد آزمون قرار ميدهد .در پژوهش حاضر از نسل دوم روش الگويابي ساختاري به
سال هفتم /ويژه نامه 1395

خاطر وابستگي کمتر به حجم نمونه نرمال بودن توزيع باقيمانده و  PLSساختاري يعني روش کمترين مجذورات
جزيي 14براي آزمون الگوي اندازه فرضيههاي پژوهش استفاده شده است .فاصلهاي بودن مقياس اندازه گيري به
عنوان روش نيرومند الگويابي معادالت ساختاري شناخته ميشود.
جامعه آماري عبارت است از افراد ،اشياء و  ...که حداقل در يک صفت مشترک باشند (نادري و سيف نراقي
.)64،1383
جامعه آماري در اين تحقيق را کليه کارکنان رسمي شاغل در سازمان تأمين اجتماعي استان خراسان جنوبي
تشکيل ميدهند که تعداد آنها  350نفر ميباشد.
براي تعيين حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 184 ،نفر انتخاب شدند .که از نمونه گيري به روش طبقهاي
تصادفي متناسب با حجم طبقه استفاده شده است.
مهمترين روشهاي گردآوري اطالعات در اين تحقيق بدين شرح است:

 )1مطالعات کتابخانهاي :در اين قسمت جهت گردآوري اطالعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع،
از منابع کتابخانهاي ،مقاالت ،کتابهاي مورد نياز و نيز از شبکه جهاني اطالعات 15استفاده شده است.
 )2تحقيقات ميداني :در اين قسمت به منظور جمع آوري دادهها و اطالعات از چهار پرسشنامه استفاده گرديده
است.

الف) پرسشنامه نياز به کسب موفقيت :نياز به کسب موفقيت در اين تحقيق با استفاده از مدل علوي و اعتصامي
( )1391با مؤلفههاي ،ويژگيهاي رواني مؤثر بر توفيق طلبي (مرکز کنترل دروني ،اميد به آينده ،اهداف عالي،
احساس نقص و اعتماد به نفس) و ويژگيهاي رفتاري مؤثر بر توفيق طلبي (تالش و تعهد ،مسوليت پذيري،
صبر و استقامت و ابتکار و نوآوري) سنجيده ميشود .نمرهاي که آزمودنيها در مقياس ليکرت به اين
پرسشنامه ميدهند ميزان نياز به کسب موفقيت را مشخص ميکند.
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ب) پرسشنامه يادگيري سازماني :يادگيري سازماني در اين تحقيق با استفاده از پرسشنامه شامل چهار مولفه
مؤلفههاي تسلط بر خويشتن ،مدل ذهني ،آرمان مشترک ،يادگيري جمعي و نگرش سيستمي ميباشد ،مورد
سنجش قرار گرفت .نمرهاي که آزمودنيها در مقياس ليکرت به اين پرسشنامه ميدهند ميزان يادگيري
سازماني را مشخص ميکند.
ج) پرسشنامه خودباوري :براي سنجش خودباوري از مدل باندورا ( )1997که شامل چهار بعد؛ انتخاب ،تالش،
هيجان و مقابله با موقعيتهاي فشارزا ميباشد ،استفاده خواهد شد .نمرهاي که آزمودنيها در مقياس ليکرت
به اين پرسشنامه ميدهند ،ميزان خودباوري کارکنان را مشخص ميکند.
د-مهارت فردي :مهارت فردي در اين تحقيق با استفاده از مدل حافظي و همکاران ( )1387که شامل دو مؤلفه
ارتباطي و مهارت کاري مورد سنجش قرار ميگيرد .نمرهاي که آزمودنيها در مقياس ليکرت به اين پرسشنامه
ميدهند ،ميزان مهارتهاي فردي را مشخص ميکند.
روايي و پايايي ابزار سنجش
منظور از روايي پرسشنامه اين است که وسيله اندازه گيري ،توانايي اندازه گيري خصيصه و ويژگي مورد نظر را
داشته باشد و اعتبار بدين معناست که نمرههاي مشاهده شده يک آزمون در دورههاي متفاوت داراي همبستگي
الف -معيار دوم از بررسي برازش مدلهاي اندازهگيري ،روايي همگراست که به بررسي ميزان همبستگي هر
سازه با سؤاالت (شاخصها) خود ميپردازد ،که از معياره  AVEبراي اين منظور استفاده ميگردد .مگنر و همکاران
( )1996مقدار  0/4به باال را براي  AVEکافي دانستهاند .ميزان روايي همگراي پرسشنامه نياز به موفقيت ،0/44
پرسشنامه يادگيري سازماني  ،0/40پرسشنامه مهارت فردي  0/41و پرسشنامه خودباوري  0/45محاسبه گرديد که
حکايت از روايي همگراي مناسب مدل دارد .معيار مهم ديگري که با روايي واگرا مشخص ميگردد ،ميزان رابطه
يک سازه با شاخصهايش در مقايسه رابطه آن سازه با ساير سازهها است؛ به طوري که روايي واگراي قابل قبول
يک مدل حاکي از آن است که يک سازه در مدل تعامل بيشتري با شاخصهاي خود تا با سازههاي ديگر دارد .بار
عاملي هر شاخص بر سازه خود بايد حداقل  0/1بيشتر از بار عاملي آن بر ديگر سازهها باشد.
ب-پايايي ابزار سنجش :از آنجايي که آلفاي کرونباخ يک معيار سنتي براي تعيين پايايي سازهها ميباشد ،روش
PLSمعيار مدرنتري نسبت به آلفا به نام پايايي ترکيبي به کار ميبرد .اين معيار توسط ورتس 16و همکاران معرفي
شد و برتري آن نسبت به آلفاي کرونباخ در اين است که پايايي سازهها نه به صورت مطلق بلکه با توجه به
همبستگي سازههايشان با يکديگر محاسبه ميگردد .در نتيجه براي سنجش بهتر پايايي در روش  ،PLSهر دوي اين
معيارها بکار برده شوند .در صورتي که مقدار  CRبراي هر سازه باالي  0/7شود ،نشان از پايداري دروني مناسب
براي مدل اندازه گيري دارد و مقدار کمتر از  0/6عدم وجود پايايي را نشان ميدهد .ذکر اين نکته ضروري است که
 CRدر مدل سازي معادالت ساختاري معيار بهتري از آلفاي کرونباخ به شمار ميرود .به دليل اينکه در محاسبه
ضريب آلفاي کرونباخ در مورد هر سازه ،تمامي شاخصها با اهميت مساوي در محاسبه وارد ميشوند .در حالي که
براي محاسبه  CRشاخص با بار عاملي بيشتر ،اهميت زيادتري دارند .اين موضوع موجب اين ميشود که مقادير
 CRسازهها معيار واقعيتر و دقيقتر نسبت به آلفاي کرونباخ آنها باشد (داوري و رضا زاده .)1392
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ضريب پايايي براي پرسشنامه نياز به موفقيت  ،0/93پرسشنامه يادگيري سازماني  ،0/90پرسشنامه مهارت فردي
 0/91و پرسشنامه خودباوري  0/ 93ميباشد.
براي تحليل دادههاي کمي و آزمون فرضيههاي پژوهش از روشهاي  PLSو  SPSSاستفاده شده است .پيش از
انجام تحليلهاي آماري الزم براي آزمون فرضيههاي پژوهش از نرم افزارهاي الگويابي معادالت ساختاري و آزمون
نسبت استفاده شد .اين روشها در سالهاي اخير به علت انعطاف پذيري باال نسبت به روشهاي قديميتر مانند
رگرسيون چند گانه توانايي شناسايي و کنترل خطاي اندازه گيري و بررسي آزمون روابط پيچيده با چندين متغير
وابسته و مستقل در پژوهشهاي مربوط به علوم انساني محبوبيت زيادي کسب نمودهاند .روش الگويابي معادالت
ساختاري در دو مرحله به آزمون الگو ميپردازد و الگوي ساختاري فرضيههاي پژوهش و روابط متغيرهاي مکنون
را مورد آزمون قرار ميدهد .در پژوهش حاضر از نسل دوم روش الگويابي ساختاري به خاطر وابستگي کمتر به
حجم نمونه نرمال بودن توزيع باقيمانده و  PLSساختاري يعني روش کمترين مجذورات جزيي براي آزمون الگوي
اندازه فرضيههاي پژوهش استفاده شده است .فاصلهاي بودن مقياس اندازه گيري به عنوان روش نيرومند الگويابي
معادالت ساختاري شناخته ميشود.
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شکل ( :)2مدل اجرا شده همراه با ضرايب بارهاي عاملي

شکل ( :)3مدل اجرا شده همراه با حذف ضرايب بارهاي عاملي کمتر از 0/4
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يافتههاي پژوهش
در اين پژوهش  148مرد و  36زن شرکت کردهاند که از اين تعداد  37مجرد و  146متأهل ميباشند ،با
تحصيالت  29نفر ديپلم 26 ،نفر فوق ديپلم 101 ،نفر ليسانس و  28نفر فوق ليسانس مي باشد.
براي سنجش بارهاي عاملي ابتدا شکل  2ترسيم ميشود .مقدار مالک براي مناسب بودن ضرايب بارهاي
عاملي 0/4،ميباشد (هالند )1999،همانگونه که در شکل  2مشخص است ،سوالهاي  73و  67از متغيرمهارت
فردي ،سؤالهاي  1،14،13،35،18،15و  16از متغير نياز به کسب موفقيت به علت اينکه بار عاملي آنها کمتر از 0/4
بودند ،حذف شدند تا بررسي ساير معيارها تحت تأثير آنها قرار نگيرد.
برازش مدل ساختاري
، 2

براي بررسي برازش مدل ساختاري چهار معيار به کار ميروند که عبارتند از :ضرايب معناداري  ،Zمقادير R

معيار اندازه تأثير  f2و در نهايت معيار .Q2

 )1ضرايب معناداري  Zمربوط به هر يک از فرضيهها
باتوجه به شکل  4برازش مدل ساختاري با استفاده از ضرايب  Zبه اين صورت است که ضرايب بايد از 1/96
براي کنترل نمودن معناداري روابط ميان هر سؤال و متغير مربوطه (برازش مدلهاي اندازه گيري) نيز ميتوان از
فرمان بوت استراپ استفاده نمود.

شکل ( :)4مدل ترسيم شده همراه با ضرايب معني داري

)2

معيار  R2يا R Squares

دومين معيار براي بررسي برازش مدل ساختاري در اين پژوهش ضرايب  R2مربوط به متغيرهاي پنهان درون
زاي (وابسته) مدل است R2.معياري است که نشان از تأثير يک متغير برون زا بر يک متغير درون زا دارد و سه
مقدار  0/33 ،0/19و  0/67به عنوان مقدار مالک براي مقادير ضعيف ،متوسط و قوي  R2در نظر گرفته ميشود.
مقدار  R2براي متغير خود باوري  ،0/637مهارت فردي  0/439و نياز به کسب موفقيت  0/504محاسبه شده است
که مقدار  R2براي متغيرهاي خود باوري و نياز به کسب موفقيت تقريباً قوي و متغير مهارت فردي در حد تقريباً
متوسط است.
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بيشتر باشند تا بتوان در سطح اطمينان  %95معنادار بودن آنها را تأييد ساخت .همانگونه که از شکل مشخص است.
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 )3معيار اندازه تأثير ()f2
براي محاسبه معيار ƒاندازه تأثير
= )ƒ2(x→y
 :مقدار  R2سازه yزماني که سازه  xدر مدل موجود است.
،

 :مقدار R2سازه yزماني که سازه  xاز مدل حذف شده باشد.

يادگيري سازماني=  xو نياز به کسب موفقيت=  yميباشد
معيار اندازه تاثير يادگيري سازماني بر موفقيت سازماني سازماني برابر 0
نياز به کسب موفقيت برابر

 ،معيار اندازه تاثير خود باوري بر

و معيار اندازه تاثير مهارت فردي بر نياز به کسب موفقيت برابر 0

و معيار

اندازه تاثير مهارت فردي بر خود باوري برابر  0.54مي باشد.
کوهن سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/35را به ترتيب نشان از اندازه تأثير کوچک ،متوسط و بزرگ يک سازه بر
سازه ديگر معرفي نموده است (داوري و رضا زاده  .)1392با توجه به تأثير تقريباً متوسط يادگيري سازماني و خود
باوري و تأثير بسيار ضعيف مهارت فردي بر نياز به کسب موفقيت و تأثير بسيار قوي مهارت فردي بر خود باوري
برازش مدل ساختاري پژوهش تأييد ميشود.
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)4معيار )Stone-Geisser Criterion( Q2
اين معيار که توسط استون و گيزر )1975(17معرفي شد ،قدرت پيش بيني مدل را مشخص ميسازد .هنسلر و
همکاران ( )2009در مورد شدت قدرت پيش بيني مدل در مورد سازههاي درون زا سه مقدار  0/15 ،0/02و 0/35
که به ترتيب مقادير ضعيف ،متوسط و قوي قدرت پيش بيني مدل در مورد سازههاي درون زا را نشان مي دهدرا
تعييين نمودهاند (داوري و رضا زاده  .)1392با توجه به مقادير  0/175 ،0/28 Q2و  0/217براي متغيرهاي درون
زاي خود باوري ،مهارت فردي و نياز به کسب موفقيت ،متغيرهاي درون زاي مهارت فردي و نياز به کسب موفقيت
قابليت پيش بيني بيش از متوسط و متغير درون زاي خود باوري قابليت پيش بيني تقريباً متوسط با سازه مربوط به
خودشان را دارد.

شکل ( :)5مدل نهايي پژوهش
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)4-۵آزمون فرضيههاي پژوهش
پس از حذف سؤالهاي متغيرهاي پژوهش که قبالً ذکر شد آزمون فرضيههاي تحقيق صورت ميگيرد ،براي
بررسي فرضيه فوق بايد از نرمال بودن يا نبودن متغيرها مطمئن شد.
متغيرهاي مورد بررسي از توزيع نرمال پيروي ميکنند.
متغيرهاي مورد بررسي از توزيع نرمال پيروي نميکنند.
فرض نرمال بودن دادهها در سطح معناداري  %5با تکنيک کلموگروف-اسميرنف آزمون شده است .نتايج در
جدول  1ارائه شده است.
جدول ) :)2آزمون کلموگروف – اسميرنف براي بررسي فرض نرمال بودن متغيرهاي تحقيق
نياز به کسب موفقيت

يادگيري سازماني

مهارت فردي

خودباوري

آزمون کلموگروف – اسميرنف

1.297

1.123

1.211

.875

سطح معني داري

.069

.16

.107

.428

تعداد

184

184

184

184

بر اساس نتايج آزمون کلموگروف-اسميرنف مقدار معناداري در تمامي موارد بزرگتر از سطح خطا ( )%5بدست
آمده است .بنابراين هيچ دليلي براي رد فرض صفر وجود ندارد ،لذا توزيع دادهها نرمال است.

به منظور بررسي اينکه هر کدام از متغيرهاي يادگيري سازماني ،خودباوري ،مهارت فردي و نياز به کسب
موفقيت ،از نظر پاسخگويان در سطح مناسب يا مطلوبي قرار دارند يا خير ،آزمون  tتک نمونهاي استفاده ميشود.
در آزمون  tتک نمونهاي با توجه به مقياس  5گزينهاي ليکرت ،پرسشنامه تحقيق ،مقدار آزمون برابر با  ،3در نظر
گرفته شده است.
قاعده تصميم گيري بدين صورت خواهد بود که در سطح اطمينان  95در صد ،در صورتي که سطح معني داري
کوچکتر از ميزان خطا باشد ( ،)sig<0/05فرض صفر رد شده و فرض مقابل پذيرفته خواهد شد؛ يعني ميانگين
متغير مورد بررسي برابر  3نيست .همچنين در اين آزمون با توجه به مقادير حد باال و حد پايين فاصله اطمينان
ميتوان گفت که هرگاه حد پايين و باال مثبت باشد ،ميانگين متغير مورد بررسي از مقدار آزمون (عدد  )3بزرگتر
است .به بيان ديگر از نظر پاسخگويان ،متغير مورد بررسي در سطح مطلوبي قرار دارد .هرگاه حد پايين و باال منفي
باشند ،ميانگين متغير مورد بررسي از مقدار آزمون (عدد  )3کوچکتر است؛ به بيان ديگر از نظر پاسخگويان ،متغير
مورد بررسي در سطح مطلوبي قرار ندارد .هرگاه حد پايين منفي وحد باال مثبت باشد ،ميانگين متغير مورد بررسي با
مقدار آزمون (عدد  )3تفاوت معني دار ندارد.
جدول ( :)3شاخصهاي سطح متغيرهاي تحقيق
متغير

تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

خطاي ميانگين

يادگيري سازماني

184

3/98

0/530

0/039

خود باوري

184

4/00

0/551

0/040

مهارت فردي

184

4/05

0/513

0/037

نياز به کسب موفقيت

184

4/02

0/550

0/0401
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آزمون ميانگين يک جامعه براي تعيين وضعيت متغيرهاي پژوهش
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جدول ( :)4آزمون  tتک متغيره سطح متغيرهاي تحقيق
متغير

t

df

سطح معناداري

تفاوت ميانگينها

فاصله اطمينان  95درصد
حد پايين

حد باال

يادگيري سازماني

25/196

183

0/000

0/985

0/908

1/062

خود باوري

24/854

183

0/000

1/009

0/929

1/09

مهارت فردي

27/897

183

0/000

1/055

0/980

1/129

نياز به کسب موفقيت

25/282

183

0/000

1/025

0/945

1/105

فرض صفر و فرض مقابل به صورت زير است،
فرض صفر ،وضعيت يادگيري سازماني ،خود باوري ،مهارت فردي و نياز به کسب موفقيت کارکنان مطلوب نيست.
فرض مقابل ،وضعيت يادگيري سازماني ،خود باوري ،مهارت فردي و نياز به کسب موفقيت کارکنان مطلوب است.
جدول ( :)5نتايج بررسي و آزمون فرضيات
رديف

عنوان فرضيه

نتيجه

فرضيه اول

وضعيت متغيرهاي يادگيري سازماني ،خود باوري ،مهارت فردي و نياز به کسب موفقيت کارکنان مطلوب

تأييد

است.
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فرضيه دوم

يادگيري سازماني بر نياز به کسب موفقيت کارکنان به طور مستقيم تأثير دارد.

تأييد

فرضيه سوم

يادگيري سازماني بر نياز به کسب موفقيت کارکنان از طريق متغير ميانجي خود باوري تأثير غير مستقيم دارد.

تأييد

فرضيه چهارم

يادگيري سازماني بر نياز به کسب موفقيت کارکنان از طريق متغير ميانجي مهارت فردي تأثير غير مستقيم دارد.

رد

فرضيه پنجم

مهارت فردي بر نياز به کسب موفقيت کارکنان از طريق متغير ميانجي خود باوري تأثير غير مستقيم دارد.

تأييد

فرضيه فرعي

يادگيري سازماني بر خود باوري کارکنان تأثير دارد.

تأييد

فرضيه فرعي

خود باوري کارکنان بر نياز به کسب موفقيت کارکنان تأثير دارد.

تأييد

فرضيه فرعي

يادگيري سازماني بر مهارت فردي تأثير دارد.

تأييد

فرضيه فرعي

مهارت فردي بر نياز به کسب موفقيت کارکنان تأثير دارد.

فرضيه فرعي

مهارت فردي بر خود باوري کارکنان تأثير دارد.

رد
تأييد

بحث و نتيجه گيري
ثبات ،اقتدار ،شکوفايي و توسعه يک جامعه صرفاً در منابع و امکانات و در يک کالم استعدادهاي بالفعل و بالقوه
مادي خالصه نميگردد و تا حد زيادي منوط به حضور پرشور و تالش انساني کارآمد و رشد و اعتالي آن است.

انسان عامل بنيادي حرکت و تحول و پايه توسعه اقتصادي و فزوني توان اقتصادي کشورها است .شکوفايي جوامع در
سايه توجه به منابع انساني ،اين منبع استراتژيک و حساس است ،لذا با يافتن دليل انگيزش ،ميتوان انگيزهها را در
افراد فعال کرد ،مسلماً دراين حالت افراد در حدي باال تالش کرده و در تحقق اهداف سازماني نقشي مؤثر خواهند
داشت .مشارکت افراد جامعه در بالندگي مستلزم وجود انگيزه توفيق طلبي در نهاد آن جامعه است .انگيزه پيشرفت يا
نياز به کسب موفقيت نشان دهنده ميل فرد نسبت به انجام دادن کاري ،سر و سامان دادن به محيط مادي و اجتماعي
خود ،فائق آمدن بر موانع ،زياد کردن رقابت از طريق کوشش براي انجام دادن کارها و سبقت جستن يا پيشي گرفتن
بر ديگران است (صمدآقايي .)5 ،1382
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اين مطالعه با هدف بررسي عوامل مؤثر بر نياز به کسب موفقيت انجام گرفته است .نياز توفيق طلبي نوع ويژهاي
از انگيزه شامل احساس دروني و قوي نسبت به موفقيت و بر مبناي انتظار انجام کارهاي بهتر و سريعتر از ديگران يا
انجام بهتر اين کارها نسبت به گذشته است .همچنين بازتاب عوامل مختلف مؤثر بر جامعه است ،آنچه موجب
افزايش يا کاهش اين انگيزه در افراد ميشود عوامل مختلفي از جمله ،روابط اجتماعي ،اقتصادي ،مسائل سياسي،
باورهاي مقدماتي اعم از کيش و آيين و آداب و رسوم ،تاريخ ،ادبيات و هنر ميباشد ،چنانچه خود اين انگيزه نيز در
عوامل فوق اثر ميگذارد (علوي  .)63 ،1385در اين تحقيق نياز به کسب موفقيت متغير اصلي است که مورد توجه
قرار گرفته است (متغير وابسته) يادگيري سازماني متغير مستقل و خودباوري و مهارت فردي نيز متغير ميانجي
هستند.
نتايج تحقيق نشان داد که وضعيت متغيرهاي يادگيري سازماني ،خود باوري ،مهارت فردي و نياز به کسب
موفقيت کارکنان مطلوب است .همچنين يادگيري سازماني بر نياز به کسب موفقيت کارکنان به طور مستقيم تأثير
مثبت و معني داري داشت که طي آن هر چه يادگيري سازماني بيشتر شود ،نياز به کسب موفقيت افزايش مييابد.
جانسون ( )2008در تحقيقات خود مطرح نمود که يادگيري سازماني عامل موثري بر نياز به کسب موفقيت
ميباشدکه با اين تحقيق همخواني دارد.
نتايج تحقيق حاکي از آن است که يادگيري سازماني بر نياز به کسب موفقيت کارکنان از طريق متغير ميانجي
ميشود و از طريق افزايش خودباوري باعث افزايش نياز به کسب موفقيت ميشود .در اين خصوص تحقيقي يافت
نشد که امر مقايسه صورت گيرد .همچنين يادگيري سازماني بر خود باوري کارکنان تأثير دارد .صفدري و همکاران
( )1390در تحقيقي به بررسي تأثير يادگيري سازماني بر کارآفريني سازماني درميان سازمانهاي استان قزوين
پرداختند .نتيجه تحليل ميانگين نشان ميدهد که ميزان يادگيري و کارآفريني سازماني درسازمانهاي استان درحد
متوسطي ميباشد ونتايج ضريب همبستگي نشان داد که بين يادگيري سازماني و کارآفريني سازماني ارتباط مثبت و
معناداري وجود دارد.
نتايج تحقيق نشان داد که خود باوري کارکنان بر نياز به کسب موفقيت کارکنان تأثير دارد .رنجبريان و همکاران
( )1384در تحقيق خود به بررسي رابطه بين عزت نفس و نياز به موفقيت در سازمانهاي دولتي شهر کرمان پرداختند
نتايج تحقيق آنها وجود رابطه بين مؤلفههاي عزت نفس و نياز به کسب موفقيت را تأييد کرد .اين نتيجه با نتايج
تحقيق مرتضوي و مهرابي فر ( ،)1392فرزيان پور و همکاران (. )1391نتايج تحقيق نشان داد که يادگيري سازماني
بر نياز به کسب موفقيت کارکنان از طريق متغير ميانجي مهارت فردي که به علت اينکه بين مهارت فردي و نياز به
کسب موفقيت رابطه وجود نداشت ،تأثير غير مستقيم ندارد .نتايج تحقيق نشان داد که يادگيري سازماني بر مهارت
فردي تأثير دارد که طي آن هرچه يادگيري سازماني افزايش يابد ،مهارت فردي نيز افزايش مييابد که با يافتههاي
والکر 18و آنه ، )1982(19جوانمرد و سخايي ( )1388همخواني دارد .نتايج تحقيق نشان داد که مهارت فردي بر نياز
به کسب موفقيت کارکنان تأثير ندارد و مهارت فردي بر نياز به کسب موفقيت کارکنان از طريق متغير ميانجي خود
باوري تأثير غير مستقيم دارد و مهارت فردي بر خود باوري کارکنان تأثير دارد .يعني هر چه مهارت فردي بيشتر
شود خودباوري بيشتر ميشود و از طريق افزايش خودباوري نياز به کسب موفقيت افزايش مييابد .در اين
خصوص تحقيقي يافت نشد که امر مقايسه صورت گيرد.
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خود باوري تأثير غير مستقيم دارد که طي آن هرچه يادگيري سازماني افزايش يابد باعث افزايش خودباوري کارکنان
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