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  بين يادگيري وابسته به شغل و تقاضاي شغلي  ي رابطه بررسي
 براي يادگيري با نياز به پيشرفت در بين پرستاران

هاي آموزشي شهر اصفهان بيمارستان   
  
  
  

  3محمد حسين يارمحمديان2 /نزهت الزمان مشفقي /1محمد علي نادي 
  چكيده

  

كند تا وظايف  دهد و به پرستاران كمك مي و دانش فردي رخ ميصورت كسب مهارت ه يادگيري مرتبط با شغل ب :مقدمه
ميزان اين نوع يادگيري وابسته به تقاضاي شغلي بوده و از طريق نياز به پيشرفت . طور اثربخش انجام دهنده شان را ب

ي براي اين پژوهش با هدف بررسي نقش تعديل كنندگي نياز به پيشرفت در ارتباط بين تقاضاي شغل. شود تسهيل مي
 .يادگيري و يادگيري مرتبط با شغل انجام گرفت

جامعه آماري پژوهش را كليه پرستاران زن . است) تحليل مسير(مقطعي -اين مطالعه پژوهشي از نوع همبستگي :كار روش
 .دهند تشكيل  مي 1389بهارسال  هاي آموزشي تحت نظارت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در و مرد شاغل در بيمارستان

هاي پژوهش  پرستار است كه با نمونه گيري تصادفي خوشه اي براي پاسخگويي به پرسشنامه 208نمونه آماري شامل 
پس از ترجمه و بررسي روايي و پايايي . ابزارهاي گردآوري اطالعات شامل سه پرسشنامه بود. انتخاب شدند

با شغل و تقاضاي شغلي براي يادگيري؛ و از يك هاي پژوهش؛ از دو پرسشنامه براي سنجش يادگيري وابسته  پرسشنامه
در سال لون و كاسيميرها  قبالً توسط  پرسشنامه .پرسشنامه جهت سنجش نياز به پيشرفت در پرستاران استفاده شد

تجزيه . بدست آمد 0.79 و  0.67  ،0.81ها براساس آلفاي كرونباخ به ترتيب هنجاريابي و اعتبار يابي شد و پايايي آن 2008
آزمون ضريب (و استنباطي) فراواني، درصد فراواني، ميانگين و انحراف معيار(ها در دو سطح توصيفي و تحليل داده

  .صورت گرفت Lisrel8.5و  SPSS16با استفاده از نرم افزار ) همبستگي پيرسون و تحليل مسير
ادگيري و يادگيري مرتبط با شغل و همچنين ها نشان داد كه بين نياز به پيشرفت با تقاضاي شغلي براي ي تحليل :ها يافته

ها حاكي از آن بود  ساير يافته. تقاضاي شغلي براي يادگيري و يادگيري مرتبط با شغل رابطه مثبت و معنادار وجود دارد
درصد از واريانس يادگيري وابسته به شغل را تبيين  22كه تقاضاي شغلي براي يادگيري در حضور نياز به پيشرفت 

برازش  =GFI=86.0AGFI= 091.0 RMSEA  91.0هاي مدل معادالت ساختاري روابط بين متغيرها نيز با شاخص .كند مي
  .شد

بعالوه نياز . هاي مرتبط با شغل شان را تسهيل كنند توانند با افزايش نياز به پيشرفت خويش يادگيري پرستاران مي :بحث
رايي و يادگيري شان را خودشان تعيين كنند تا اينكه اين اهداف به دهد تا بيشتر اهداف اج ها اجازه مي به پيشرفت به آن

 .ها تحميل شود آن
  تقاضاي شغلي براي يادگيري، يادگيري وابسته به شغل، نياز به پيشرفت، پرستاران، مدل معادالت ساختاري :ها كليد واژه

  
  10/7/90:پذيرش نهايي  14/6/90:اصالح نهايي 19/5/90: وصول مقاله

  نشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگانطرح پژوهشي دا :زابرگرفته  

                                                 
 ) اصفهان( واحد خوراسگان  ،گروه مديريت آموزشي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي استاديار. 1

 )اصفهان(واحد خوراسگان  ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي، ت آموزشيكارشناس ارشد مديري. 2

 )mhyarm@yahoo.com( نويسنده مسئول ؛دانشيار مركز تحقيقات مديريت واقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. 3
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قدمهم
يادگيري فردي يكي از دو پيامد جديد و مهم در نظام 

عالقه به موضوع يادگيري از  ] 2،1[. سالمت است
عنوان منبعي از ه زماني تشديد شد كه دانش و نوآوري ب

هاي آموزش پزشكي قرار  مزيت رقابتي مورد توجه نظام
هاي خاص سازمان كه  و به توسعه قابليت] 3[گرفت

افزايش ] 4[.منجر شد ،دشوار است براي تقليد روشن و
رقابت، جهاني سازي و سرعت تغييرات در مرزهاي 
دانش پرستاري اهميت يادگيري در نظام سالمت را پر 

 به يادگيري ]5- 7[.رنگ تر ساخته و افزايش داده است
 ولي ]8[دارد ضرورت ها سازمان بقاء براي فزاينده طور
 قاءسازمانب براي فقط نه يادگيري است معتقد گس دي
 توانايي زيرا است، مطرح رقابتي مزيت يك عنوان به بلكه

 رقابتي منبع تنها احتماالً تر سريع يادگيري
 در يادگيري افزايش با ]9[.شود مي ماندگارمحسوب

 تر پايدار ها مراقبت كيفيت سالمت نظام كار هاي محيط
 و التحصيالن فارغ موفق انتقال ]10،11[.شد خواهد
 بافت به متكي واقعي كار محيط به ديدج كار نيروي
 حداكثر به آن در يادگيري و ياددهي كه باشد مي باليني
 انجام بافت اين در جديد كاركنان پرورش و باشد رسيده
 حاصل اطمينان مراقبت استانداردهاي وجود از و گيرد
 در فرد موفقيت به هدف اين تحقق ]12[.باشد شده

 ها فعاليت از اي وعهمجم شغل يك .شود مي منجر شغلش
 حصول براي را ها آن فرد يك كه است وظايف يا

 انجام وسازماني فردي مقاصد و اهداف از اي مجموعه
 منظور به پرستاران كه است حالي در اين ]13[.دهد مي

 در و هستند خاص دانش نيازمند وظايف اين مؤثر اجراي
 اجراي براي الزم هاي ومهارت دانش كسب جريان
 يادگيري محيط وارد بخش اثر شكل به ودخ وظايف
 وابسته يادگيري دليل همين به ،گردند مي شغل به وابسته

 بااليي اهميت از شغلي وظايف مؤثر اجراي در شغل به
 ميزان كه دهد مي نشان ها پژوهش ]4[.است برخوردار
 بيشتر پيوندد، مي وقوع به كار محل در كه هايي يادگيري

 .است رسمي آموزشي هاي موقعيت در يادگيري از
 ي شده ريزي برنامه  رويدادهاي درقالب رسمي يادگيري

 تحت و بوده ساختار داراي يابد، مي صورت مجزا
 كه حالي در .گيرد مي صورت سازمان مالي هاي حمايت

 اختيار در يادگيري كنترل رسمي، غير يادگيري در
 چند هر .شود نمي تعيين سازمان توسط و است يادگيرنده

 هستند تنيده ودرهم هم با تصادفي و رسمي غير ادگيريي
 غير و رسمي يادگيري .باشند نمي يكسان لزوماً ولي

 يادگيري كه صورتي در باشند مي قصد روي از رسمي
 همكارانش و شيپتون ]14[.نيست چنين اين تصادفي

 پويا تعامل طريق از شغل به وابسته يادگيري كه معتقدند
 اين به دهد، مي روي غيررسميو رسمي يادگيري ميان

 يادگيري تحريك موجب رسمي يادگيري معناكه
 را يكديگر يادگيري دونوع اين ]15[.شود مي غيررسمي

 كمك ها سازمان در بيشتر ابتكار و رشد به و نموده تكميل
  .كند مي

 كمك پرستار يك به تواند مي شغل به وابسته يادگيري
 تر روشن و جامع نتبيي يك به خود شغل مورد در تا كند

 سازمان در موجود مشاغل باديگر آن ارتباط و يافته دست
 وابسته يادگيري رفتاري، ديدگاه يك از .كند درك بهتر را
 فرايندي دانش به شناختي دانش تبديل توانايي شغل به

 كسب مانند رفتار در مثبت تغييرات اين، بر عالوه .است
 وابسته گيريياد هاي شاخص جمله از جديد هاي مهارت

 در انگيزشي منابع چند هر ]4[.شوند مي محسوب شغل به
 يك ولي است پيچيده و متنوع يادگيري براي كار محل

 اين .دارد وجود شغل به وابسته يادگيري براي محرك
 سوي از افراد بر آمده وارد فشار طريق از انگيزشي منبع
 .سازد مي ممكن را جديد دانش و مهارت يادگيري شغل

 شدت و آهنگ به نياز مورد يادگيري براي شغلي اضايتق
 ميزان به ترتيب بدين و دارد اشاره شغل يك در تغييرات

 يا شغل مؤثر اجراي براي نياز مورد يادگيري سطح و
 در ]16[.كند مي پيدا بستگي نامساعد شرايط با سازگاري

 شغلي تقاضاي :دارد وجود تقاضا نوع چهار مشاغل اكثر
 و ارتباطات كه فردي بين هاي مهارت شامل عاطفي

 ادراكي شغلي تقاضاي دارد، بر در را ديگران با تعامالت
 در نياز مورد تحليلي و عقالني هاي توانمندي بردارنده در
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 شغلي تقاضاي است، شغل به وابسته مسائل فصل و حل
 تقاضاي و است فني هاي مهارت كاربرد شامل كه نمادين
 تكميل براي نياز مورد فيزيكي تالش به كه رفتاري شغلي

  ]4[.دارد اشاره وظايف
 كاركنان يادگيري ارتقاء باعث كه مشاغل ي حيطه سه
 هاي ويژگي شغلي، هاي گذار از اند عبارت شود مي

 در تغييرات به شغلي هاي گذار .موانع و وظايف به وابسته
 سازمان يك در جانبي يا عمودي تحرك از اعم شغل يك
 يا و شغل محتواي در تغيير كاري، نقش رد تغيير مانند
 هم وظايف به وابسته هاي ؛ويژگي كار محل در تغيير
 روابط و پذيري مسئوليت سطح تغييرات، اجراي شامل

 رئيس يك داشتن مانند شغلي موانع و گرايانه غيراقتدار
 كه دارد اشاره گر حمايت غير همكاران يا گير سخت

 صورتي در همچنين .گردد يادگيري ارتقاء باعث تواند مي
 باشند برخوردار برانگيز چالش مشاغل از كاركنان كه

 براي شغلي تقاضاي ]17[.شوند مي يادگيري به ناچار
 تحريك باعث كه است بيروني عامل يك يادگيري
 به را كاركنان چراكه گردد مي شغل به وابسته يادگيري
 ،است نياز مورد شغل اجراي براي كه باعواملي سازگاري
 يادگيري براي فرد كه اهميتي چه هر ]4[ .سازد مي مجبور
 يادگيري براي بيشتري انگيزش از باشد بيشتر است قائل

 بسيار پرستاران براي عامل اين و بود خواهد برخوردار
 اًنسبت گرايش يك از افراد كه ايده اين ]18[.است حياتي
 محور-موفقيت هاي فعاليت در درگيري براي ثابتي

 به و است داشته وجود 1930 ي دهه از هستند اربرخورد
 اجتماعي نياز سه از يكي موفقيت به نياز كللند مك اعتقاد
 موفقيت به نياز ديگر، عبارت به ]19[.است افراد مهم

 سوي و سمت رابه افراد كه است ناخودآگاهي انگيزه
 افزون .دهد مي سوق عملكردشان بهبود يا بهيبنه عملكرد
 برمبناي كه است انتظارات تابع موفقيت به نياز براين

 .دارد قرار  )موفقيت و برتري( فردي هاي استاندارد
 موفقيت خصوص در وي انتظارات با فرد فعلي عملكرد

 نياز از برخوردار افراد ]4[.شود مي مقايسه يافتن برتري و
 در را هايشان توانمندي تا دارند زيادي تمايل موفقيت به

 عين در كه حالي در دهند، نشان لمشك وظايف بر غلبه
 ]20[.كنند مي حفظ نيز را خود باالي هاي استاندارد حال

 از بازخورد دريافت پي در دائم طور به افراد قبيل اين
 و هستند اشتباهاتشان از يادگيري منظور به ديگران
  ]21[.دهند مي ترجيح را عيني هاي بازخورد

 اكتساب تلزممس گيرد مي عهده بر را شغلي فردي وقتي
 به وابسته يادگيري بايد و است جديد دانش و ها مهارت
 تقاضاي شده مطرح مباحث مبناي بر .دهد روي شغل
 وابسته گيري ياد تحريك باعث بايد يادگيري براي شغلي

 تحريك باعث موفقيت به نياز كه آنجا از و گردد شغل به
 ،دگرد مي شغل به وابسته هاي دانش و ها مهارت گيري ياد

 اين ميان روابط بررسي حاضر پژوهش اصلي هدف
   .هااست متغير
 و سوير ،]20[اسلوكوم و همكاران هاي پژوهش در

نياز به  ]23[و همكاران هولن بك و ]22[همكاران
پيشرفت و نيل به اهداف همبستگي مثبت معناداري 

 به همراه و همكاران همچنين بيرلي .نشان داده اند
هاي خود ارتباط  ژوهشدر پ بوياتزيس و كولب

معناداري بين نيل به اهداف مرتبط با شغل با اجراي 
بهتر شغل از طريق يادگيري تجربي به دست 

نيز در پژوهش خود  راودن و كوناين] 24،21[.اند آورده
تحت عنوان تأثير يادگيري در محل كار بر روي رضايت 
شغلي ارتباط معناداري بين يادگيري در محل كار و 

پژوهش ] 14[.شغلي كاركنان به دست آورده اندرضايت 
لون و كاسيمير با عنوان تقاضاي شغلي براي يادگيري و 
يادگيري وابسته به شغل در مديران تمام وقت نيز حاكي 
از آن است كه تقاضاي شغلي براي يادگيري و يادگيري 

جا كه  وابسته به شغل ارتباط معناداري دارند و از آن
هاي  يادگيري شكاف ميان توانمنديتقاضاي شغلي براي 

هاي مورد نياز براي اجراي يك شغل  فعلي و توانمندي
دهد و عملكرد فعلي فرد در زمان انتصاب  را كاهش مي

هاي جديد  ها و دانش به شغل مستلزم كسب مهارت
رود اين شانس براي افرادي كه از  است، انتظار مي

بيشتر انگيزه پيشرفت و موفقيت زيادي برخوردارند 
  ]4[.باشد

ترين  يادگيري وابسته به شغل به عنوان يكي از مهم
جويي سازماني توجه كمي را به   عوامل دخيل در رقابت

افزون بر اين مطلب تاكنون . خود معطوف ساخته است



  

 

 ... به رابطه بين يادگيري وابسته بررسي

58

مت
سال

ت 
يري

مد
13

90
( 14؛

45(
 

آيندي دروني و بيروني بر يادگيري وابسته به  اثرات پيش
اين  بنابراين در. شغل نيز مورد بررسي قرار نگرفته است

آيند بيروني يادگيري وابسته به  پژوهش اثر يك پيش
شغل يعني تقاضاي شغلي براي يادگيري و يك 

آيند دروني يعني نياز به پيشرفت در بين پرستاران  پيش
كه به لحاظ شغلي از جمله مشاغل چالش انگيز است، 

شود و هدف اين مطالعه تعيين روابط ذكر  بررسي مي
هاي  با توجه به يافته. ي استشده در قالب يك مدل علّ

پژوهشي ارائه شده، در مطالعه حاضر تقاضاي شغلي 
گذارد  براي يادگيري بر يادگيري وابسته به شغل اثر مي

و نياز به پيشرفت اثر تقاضاي شغلي براي يادگيري را بر 
تقاضاي شغلي . كند يادگيري وابسته به شغل تعديل مي
افزايش و پيچيدگي  براي يادگيري در هر سازمان بر اثر

وظايف، تعداد وظايف و تغيير در نوع وظايف افزايش 
اي براي نيل به  يابد و يادگيري درمحل كار نيز وسيله مي

گردد بر همين  اهدف فردي و سازماني محسوب مي
گيرد مستلزم  اساس وقتي فردي شغلي را بر عهده مي

ها و دانش جديد است كه با يادگيري  كسب مهارت
 هاي يافته به توجه با .دهد به شغل روي ميوابسته 
 به حاضر پژوهش مدل نظري، سوابق و قبلي هاي پژوهش
  .گردد مي پيشنهاد زير صورت

  
                                     

                               
    
              

                                     
     

  
  مدل علّي پيشنهادي متغيرهاي پژوهش: 1دياگرام 

  كارروش 
هاي غيرآزمايشي و به  پژوهش حاضر از جمله پژوهش

از نوع معادالت ساختاري است  تر همبستگي طور دقيق
كه هدف آن بررسي رابطه بين متغيرها در قالب يك 

در اين مدل يادگيري وابسته به شغل . مدل علّي است
زا و متغيرهاي نياز به پيشرفت و  به عنوان متغير برون

تقاضاي شغلي براي يادگيري به عنوان متغيرهاي 
پژوهش جامعه آماري . اند زا در نظر گرفته شده درون

هاي آموزشي دولتي شهر  حاضر را پرستاران بيمارستان
نمونه اين . اند نفر بودند، تشكيل داده 960اصفهان كه

نفر از پرستاران زن و مرد شاغل در  247پژوهش
هاي دولتي شهر اصفهان بودند و اين تعداد  بيمارستان

براساس جدول تعيين حجم نمونه كوهن و 
به دست آمد كه با  05.0برحسب خطاي  ]25[همكاران

 .كرد برابري مي ]26[هاي جدول كرجسي و مورگان يافته
اين تعداد حجم نمونه براساس تناسب بين حجم نمونه 

براي دستيابي به . و حجم جامعه آماري انتخاب شدند
اي  گيري تصادفي خوشه نمونه  از روش اين نمونه،
در اين پژوهش بر اساس اهداف سه . استفاده شد

  : ها توزيع گرديد ه به شرح زير در بين آزمودنيپرسشنام
اين پرسشنامه : پرسشنامه تقاضاي شغلي براي يادگيري

تهيه و ] 4[سه گويه دارد و توسط لون و كاسيمير 
در مطالعه لون و كاسيمير براي . اعتباريابي شده است

ييدي أتعيين اعتباري سازه اين مقياس از تحليل عاملي ت
هاي نيكويي برازش اين  شاخص اند و استفاده كرده
 =Goodness of Fit Index ،99.0= 99.0پرسشنامه را 

Adjusted goodness of fit index  012.0و=Root 

mean square residual مونه يك ن. اند گزارش نموده
شغل من هميشه در " :هاي آن بدين شرح است ازگويه

ه ميزان ضرايب پايايي اين پرسشنام ".حال تغيير است
در پژوهش حاضر برحسب آلفاي كرونباخ، اسپيرمن 

به دست  71.0و  79.0،  79.0به ترتيب  و گاتمن براون
اين پرسشنامه  همچنين همساني دروني. آمده است

  .  محاسبه گرديده است 80.0
گويه دارد و  5اين پرسشنامه : پرسشنامه نياز به پيشرفت

 .ده استتهيه و اعتباريابي ش] 4[توسط لون و كاسيمير
هاي نيكويي برازش براي اين پرسشنامه را  ها شاخص آن

 RMSR=023.0و  GFI ،89.0=AGFI=96.0: به ترتيب
من " هاي آن به صورت يكي ازگويه. اند گزارش كرده

ضرايب پايايي به دست . باشد مي ".كنم سخت كار مي
آمده دراين پژوهش برحسب آلفاي كرونباخ، اسپيرمن 

 يادگيري وابسته به شغل

 تقاضاي شغلي براي يادگيري

 نياز به پيشرفت
H1 

H3 

H2 
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باشد  مي 67.0و  69.0،  67.0رتيب براون و گاتمن به ت
  . به دست آمده است 70.0و همساني دروني آن

اين پرسشنامه شامل : پرسشنامه يادگيري وابسته به شغل
تهيه و مورد ] 4[گويه است و توسط لون و كاسيمير 3

من در شش " هايي نظير گويه .سنجش قرار گرفته است
اط با ماه گذشته دانش و اطالعات جديدي را در ارتب

  شغلم 
سازندگان اين پرسشنامه . را دربر دارد ".ام كسب كرده

هاي نيكويي برازش اين ابزار را به ترتيب  شاخص
99.0=GFI ،98.0=AGFI ،011.0=RMSR  را براي

در مطالعه حاضر . اند اين پرسشنامه گزارش نموده
ضرايب پايايي اين پرسشنامه برحسب آلفاي كرونباخ، 

و  68.0و  76.0، 81.0تمن به ترتيباسپيرمن براون و گا
  .به دست آمد 78.0همساني دروني آن نيز 

ها براي اولين بار در پژوهش حاضر از  اين پرسشنامه
. زبان انگليسي به فارسي ترجمه و آماده اجرا گرديد

ها پس از ترجمه در اختيار سه نفر از  پرسشنامه
متخصصان آموزش پزشكي مسلط به زبان انگليسي قرار 

. رفت تا متن ترجمه را با متن اصلي تطبيق دهندگ
هاي حاصل از نظر اين متخصصان كه به صورت  يافته

موافقت و مخالفت با محتوا بود، مورد بررسي 
اي  قرارگرفت و با استفاده از ضريب همبستگي دو رشته

ييد گرديد و پس از آن أها ت تحليل و روايي محتوايي آن
در مطالعه مقدماتي . شد اصالحات ويرايشي الزم انجام

ها توسط  به لحاظ ظاهري و ميزان قابليت درك گزينه
نفري كه مشابه با نمونه  30 پاسخگويان در يك نمونه

ابهامات و ايرادات طرح شده، . اجرا گرديد ،هدف بودند
استخراج و اصالح شد و به اين ترتيب روايي صوري 

هاي اين  پرسشنامه. پرسشنامه نيز مورد تأييد قرار گرفت
درجه اي  پنجپژوهش به صورت يكجا و با طيف 

تنظيم ) 5=تا كامالً مخالفم 1= از كامالً موافقم(ليكرت 
بودند،   شد و به افرادي كه براي نمونه انتخاب شده

. ها پاسخ دهند تحويل گرديد تا به صورت انفرادي به آن
پاسخگويي به هر پرسشنامه به صورت ميانگين حدود 

هاي  براي تحليل داده .كشيد دقيقه طول مي ده تا پنج
ميانگين، انحراف (پژوهش از آمار در دو سطح توصيفي 

ضريب همبستگي پيرسون و (و استنباطي ) استاندارد
چندگانه سلسله مراتبي، تحليل عاملي تأييدي و مدل 

پرسشنامه  247از . استفاده شد) معادالت ساختاري
 21.84خگويينرخ پاس(پرسشنامه  208توزيع شده، 

هاي بازگشت داده  پرسشنامه. بازگشت داده شد) درصد
و ليزرل نسخه ) SPSS v.15(افزار  شده با استفاده از نرم

8.5 )Lisrel v.8.5( مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .  

  ها  يافته
نفر از پرستاران  208در اين پژوهش به طور كلي 

گاه هاي آموزشي دولتي تحت نظارت دانش بيمارستان
نفر زن و   128علوم پزشكي اصفهان شركت كردند كه   

داراي (35ميانگين سني گروه نمونه . نفر مرد بودند 80
و  53و حداكثر  22، حداقل سن 31دامنه تغييرات 

هاي پژوهش نيز  درصد آزمودني 5.87 و) 5.6انحراف 
بعالوه ميانگين . اند ها مجرد بوده درصد آن5.12هل و أمت

 2.3يار تقاضاي شغلي براي يادگيريو انحراف مع

  85.3و ميانگين و انحراف معيار نياز به پيشرفت ±22.1
و ميانگين و انحراف معيار يادگيري وابسته به  ±01.1 

  .بدست آمد 04.1 ±  75.3شغل
  

  ماتريس همبستگي كل متغيرهاي پژوهش: 1جدول 
  3  2  1  متغيرها                             

  -  -  1  تقاضاي شغلي براي يادگيري-1

  -  1  171.0 ٭  نياز به پيشرفت-2
  1  395.0 ٭٭  333.0٭٭  يادگيري وابسته به شغل-3

    >01.0P ٭٭  >05.0P ٭

                                                     
تقاضاي  ،يك جدولارائه شده در هاي  با توجه به يافته

يادگيري وابسته به شغل وارد شغلي براي يادگيري و 
ي اين  آزمون همبستگي شدند و نتايج نشان داد كه رابطه

به ) >r  ،05.0P=333.0(دو متغير معنادار بوده است 
اين ترتيب فرضيه اول اين پژوهش تأييد شد يعني 
تقاضاي شغلي براي يادگيري با يادگيري وابسته به شغل 

  .ارتباط مثبت معنادار دارد
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تقاضاي شغلي براي  2هاي جدول  تهبراساس ياف
درصد يادگيري وابسته به شغل را تبيين  15يادگيري 

كند و با ورود متغير نياز به پيشرفت ميزان واريانس  مي
  . يابد درصد افزايش مي 22تبيين شده به 

شود كه به ازاي  چنين استنباط مي 3هاي جدول  از يافته
 ،دگيرييك واحد افزايش در تقاضاي شغلي براي يا

واحد و به ازاي  35.0ميزان يادگيري وابسته به شغل 
ميزان يادگيري  ،يك واحد افزايش در نياز به پيشرفت

در تحليل . يابد واحد افزايش مي 28.0وابسته به شغل 
دهند كه تقاضاي  هاي رگرسيون ضرايب بتا نشان مي داده

قدرت  ،شغلي براي يادگيري و نياز به پيشرفت
گي يادگيري وابسته به شغل را دارا هستند كنند بيني پيش

بر اين اساس معادله رگرسيون به شرح زير به دست 
  : آمد

تقاضاي ) + 28.3(ضريب ثابت = يادگيري وابسته به شغل
  )28.0(نياز به پيشرفت ) + 35.0(شغلي براي يادگيري 

  
  مربوط به بررسي نقش هاي آماري و نتايج معناداري رگرسيون سلسله مراتبي خالصه شاخص: 2جدول 

  تعديل كنندگي نياز به پيشرفت در رابطه با تقاضاي شغلي براي يادگيري و يادگيري وابسته به شغل
شاخص           

  آماري
  مدل

مجموع 
df  مجذورات

ميانگين     
 Fآماره   مجذورات

سطح 
 R R2  معناداري

خطاي 
  برآورد

  45.2  15.0 39.0  000.0  92.37  24.229  1  24.229  رگرسيون اول

  35.2  22.0 47.0  000.0  34.30  33.168  2  67.336  رگرسيون دوم

 
هاي آماري و ضرايب استاندارد و غيراستاندارد متغيرهاي پژوهش شاخص: 3جدول   

شاخص آماري                 
 خطاي معيار سطح معناداري t ضريب بتا Bضريب   مدل

4. 83 ضريب ثابت اول  39 .0  57 .4  000 .0  05 .1  
0. 31 تقاضاي شغلي براي يادگيري  15 .6  000 .0  05 .0  

 دوم
3.  28 ضريب ثابت  35 .0  05 .3  003 .0  07 .1  

0. 27 تقاضاي شغلي براي يادگيري  58 .5  000 .0  05 .0  
0. 24 نياز به پيشرفت  28 .0  40 .4  000 .0  05 .0  

  
  دالت ساختاريجدول روابط بين متغيرهاي پژوهش برحسب مدل معا: 4جدول 

  شاخص آماري                                         
  مسيرها 

اثر 
  مستقيم

خطاي 
  نتيجه  R  سوبل t استاندارد

  +  043.0  40.2  087.0  21.0  نياز به پيشرفت                          تقاضاي شغلي براي يادگيري
  +  34.0  38.4  075.0  33.0  ابسته به شغليادگيري و                تقاضاي شغلي براي يادگيري

  +  34.0  84.4  087.0  42.0  يادگيري وابسته به شغل                              نياز به پيشرفت 
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شود تأثير مستقيم تقاضاي  همانطور كه مالحظه مي
و  33.0شغلي براي يادگيري بر يادگيري وابسته به شغل 

) 42.0(ي وابسته به شغل تأثير نياز به پيشرفت بر يادگير
همچنين تأثير مستقيم تقاضاي شغلي براي . بوده است

. به دست آمده است) 21.0(يادگيري بر نياز به پيشرفت 
هاي همبستگي و ساختاري  بنابر اين بر اساس يافته

قابل يك  شكل دياگرام روابط متغيرهاي پژوهش به
  .ترسيم است

  

  

  

  

اختاري روابط بين تقاضاي مدل نهايي معادالت س :2دياگرام 
  شغلي و نياز به پيشرفت با يادگيري وابسته به شغل

شاخص مطلوبيت  4هاي برازش،  از مجموعه آماره
 Root. Mean Square Error of) برازش  

Approximation) RMSEA،AGFI ،GFI  2وχ  در
  .گيري گرديد اين مدل اندازه

  
هاي نيكويي برازش مدل  شاخص: 5جدول 

  ي پژوهشمعادالت ساختار
p RMSEA  2χ df AGFI GFI  

000.0  091.0  73.111  41  86.0  91.0  

  
هر چقدر به يكديگر  AGFI, GFIدو شاخص 

تر باشند برازش كامل مدل را بيشتر نشان  نزديك
به منزله  RMSEA=091.0دهند و كم بودن شاخص  مي

هاي  از مجموع شاخص. مطلوبيت برازش مدل است

ها با مدل مفروض  ادهتوان دريافت كه د برازش مي
  .هماهنگي كامل دارند و مدل مفهومي قابل تأييد است

  بحث 
هدف اين مطالعه بررسي ارتباط ميان تقاضاي شغلي 
براي يادگيري و نياز به پيشرفت با يادگيري وابسته به 

ها نشان دادند كه مدل  به طور كلي يافته. شغل بود
حوي كه ها برازش مناسبي دارد به ن مفهومي با داده

تقاضاي شغلي براي يادگيري، بر يادگيري وابسته به 
همچنين تقاضاي شغلي . دارد) 33.0(شغل اثر مستقيم

) 21.0(براي يادگيري بر نياز به پيشرفت اثر مستقيم
نشان داد و نياز به پيشرفت نيز بر يادگيري وابسته به 

ها  با توجه به اين يافته. داشت) 42.0(شغل اثر مستقيم
مثبت معنادار بين يادگيري وابسته به شغل و رابطه 

براين اساس . تقاضاي شغلي براي يادگيري تأييد شد
ترين  توان گفت تقاضاي شغلي براي يادگيري مهم مي

محرك براي روي دادن يادگيري در محل كار است و 
هاي  آيد تا دانش و مهارت فشاري كه به افراد وارد مي

ود كه يادگيري در محل ش باعث مي ،جديد را ياد بگيرند
به عبارتي اهداف سازماني و اهداف . كار اتفاق بيفتد

هاي لون و  اين يافته با يافته. شوند فردي محقق مي
 ]27[و كولب] 24[، بيرلي و همكاران]4[كاسيمير

ارتباط مثبت و معنادار نياز به پيشرفت با . همخواني دارد
جا كه نياز به از آن. يادگيري وابسته به شغل نيز تأييد شد

پيشرفت يكي از سه نياز اجتماعي مهم و يك انگيزه 
ناخودآگاه است افراد را به سمت بهبود عملكرد سوق 

دهد و يادگيري در محل كار و يادگيري وابسته به  مي
با نياز به پيشرفت . كند شغل را تحريك مي

هاي افراد در غلبه بر وظايف مشكل نمايان  توانمندي
بر اين . يابد ها افزايش مي اوري در آنگردد و خودب مي

، ]22[هاي سوير و همكاران  اساس اين يافته با يافته
] 20[، اسلوكوم و همكاران]23[هولنبك و همكاران 

مستقيم نياز به پيشرفت با  )رابطه(تأثير. همخواني دارد

به شغليادگيري وابسته   

يادگيري تقاضاي شغلي براي  

پيشرفتنياز به   

0.21 

0.33 

0.42 
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يادگيري وابسته به شغل طبق ضرايب بتا و ضرايب 
ها شاهد  اين يافته. بودهمبستگي از روابط ديگر قوي تر 

اين ادعا هستند كه افراد با داشتن نياز به پيشرفت در 
ها و  زمان انتصاب به يك شغل، در پي كسب مهارت

هاي خود هستند و  هاي جديد و بروز توانمندي دانش
هاي فعلي  براي غلبه بر مشكالت شغلي توانمندي

كنند و تقاضاي شغلي براي  موجود خود را تقويت مي
باشد و كمتر باعث  ها محرك قوي نمي گيري در آنياد

گرچه .گردد تحريك يادگيري وابسته به شغل مي
تقاضاي شغلي براي يادگيري هم تأثير مستقيم و هم 
تأثير غير مستقيم بر يادگيري وابسته به شغل دارد ولي 
اين مقدار تأثير كمتري نسبت به نياز به موفقيت در 

تي شهر اصفهان نشان داده هاي دول پرستاران بيمارستان
ر انگيزه پيشرفت در پرستاران به عبارت ديگ. است
هاي جديد  ها و دانش ترين عامل براي كسب مهارت مهم

نياز به . هاست در ارتباط با شغل و ارتقاء شغلي آن
پيشرفت هم با تقاضاي شغلي براي يادگيري همبستگي 

افراد  به عبارت ديگر هر چه در. مثبت معنادار نشان داد
نياز به پيشرفت بيشتر باشد، به فشارهاي وارد آمده از 

هاي جديد  ها و دانش طرف شغل براي يادگيري مهارت
به اين معنا كه هر چه انگيزه . دهند پاسخ مثبت مي

هاي  هاي شغل و فشار پيشرفت بيشتر باشد افراد سختي
كنند و به دنبال كسب اطالعات بيشتر  آن را تحمل مي

نياز ] 19[كللند طبق نظر مك. اء شغلي هستندبراي ارتق
به پيشرفت افراد را به سمت عملكرد بهينه سوق 

در راستاي بهبود عملكرد فرد نياز دارد تا به . دهد مي
يادگيري در محل كار بپردازد و بتواند بر مشكالت 

به اين ترتيب هرچه شغل بر فرد فشار . شغلي فايق آيد
از به موفقيت دارد اين بيشتري وارد كند چون فرد ني

اين يافته . پردازد كند و به يادگيري مي فشار را تحمل مي
] 4[و لون و كاسي مير ] 14[هاي راودن و كوناين با يافته

اين همسويي حاكي از آن است كه اين . همسويي دارد

ي  دو سازه به دليل ارتباط تنگاتنگي كه دارند در همه
به اين . شابهي دارندافراد و در جوامع مختلف عملكرد م

معنا كه خودباوري فرد در اثر نياز به پيشرفت افزايش 
هاي مورد نياز براي اجراي  تواند توانمندي يافته و مي

در اين پژوهش مدل علّي . يك شغل را به دست آورد
 دو ،]1[ دياگرام مسيرهاي. پيشنهادي نيز تأييد گرديد

 مستقيم ثيرتأ داد، نشان را )رابطه واقع در(تأثير نوع

بر يادگيري وابسته به  يادگيري، براي شغلي تقاضاي
بوده است و تأثير غير مستقيم آن كه  33.0شغل كه برابر 

 براي شغلي تقاضاي مستقيم غير تأثير: به اين شرح بود

 به وابسته يادگيري بر پيشرفت به نياز طريق از يادگيري

 تأثير ،كه صورتي در بود 42.0×21.0 =08.0 با برابر شغل

بر يادگيري وابسته  يادگيري براي شغلي تقاضاي مستقيم
 به نياز مستقيم تأثير ]33.0.[باشد گيرتر مي به شغل چشم

 از .آمد دست به 42.0شغل به وابسته يادگيري بر پيشرفت

 پيشرفت به نياز تأثير كه آيد مي دست به چنين ها يافته اين

 و مستقيم اثر زا بيشتر بسيار شغل به وابسته يادگيري بر
بر يادگيري  يادگيري براي شغلي تقاضاي غير مستقيم

اين مطلب است  مؤيداين يافته . باشد وابسته به شغل مي
زير ساخت نيازهاي انساني تا حدود زيادي با يكديگر 

استدالل چنين ادعايي همخواني اين . همخوان است
ن بنابراي. است] 4[يافته با نتايج مطالعه لون و كاسيمير

هاي پرستاران در محيط  اين مفروضه كه تمام يادگيري
است تا  يادگيري براي شغلي تقاضايثير أكار تحت ت

حدودي اعتبار خويش را از دست داده و نقش نياز به 
  .پيشرفت در ارتباط با پرستاران با اهميت تر خواهد شد

پژوهش حاضر در بين پرستاران شاغل  آنجاييكهاز 
 پس اصفهان انجام پذيرفته استهاي شهر  بيمارستان

هاي  توان اذعان داشت كه در بين پرستاران بيمارستان مي
آموزشي شهر اصفهان افرادي كه نياز به پيشرفت دارند 

ها و  مهارت ،يابند و در خود احساس موفقيت را مي
كنند و  هاي جديد را در رابطه با شغلشان طلب مي دانش



 

 

و همكاران علي ناديمحمد   

63

مت
سال

ت 
يري

مد
13

90
( 14؛

45(
 

ها از سوي شغل  هرچه كه فشار براي كسب اين مهارت
كنند و براي اجراي  آن را تحمل مي ،ها بيشتر باشد بر آن

هرچه بهتر شغل و بهبود عملكردشان به دنبال دريافت 
از اين طريق . هاي جديد هستند و كسب دانش و مهارت

كه به  استاي  ها وسيله يادگيري وابسته به شغل براي آن
گيري  اهداف سازمان شامل مشاركت در فرآيند تصميم

پذيري و به اهداف فردي شامل نياز به رشد  و مسئوليت
فردي و تشويق و عزت نفس و خودباوري و در نهايت 

شايد بتوان چنين نتيجه . يابند امنيت مالي دست مي
هاي شهر  گرفت كه پرستاران شاغل در بيمارستان

اصفهان پس از اشتغال به اين شغل به دنبال ارتقاء 
ند و در راستاي ارتقاء هاي خود هست توانمندي
. كنند ها به ارتقاء شغلي و امنيت شغلي فكر مي توانمندي

رسد پرستاران شاغل در  به عبارت ديگر به نظر مي
هاي  هاي شهر اصفهان با گسترش توانمندي بيمارستان

كنند و اين  خود وابستگي شديدتري به سازمان پيدا مي
ن را در امر نوعي احساس با ارزش و قابل احترام بود

آورد و عالقه به شغل و وابستگي به آن  افراد پديد مي
به احتمال قوي افزايش سطح علمي، مهارتي در شغل و 

ممكن است پرستاران به . حرفه را با خود به همراه دارد
دليل عالقه بكوشند تا بيشتر به يادگيري در محل كار و 
يادگيري وابسته به شغل بپردازند و اين بدان معناست 

هاي  كه افراد به يادگيري مداوم عالقه دارند و يادگيري
هاي  حرفه اي را ابزاري براي معرفي كاهش نقصان

براساس . دانند مهارتي و كسب حس ارزشمندي مي
هاي  شود در پژوهش هاي اين پژوهش پيشنهاد مي يافته

آتي تأثير متغيرهاي ديگر به جز نياز به پيشرفت بر دو 
به شغل و تقاضاي شغلي براي  سازه يادگيري وابسته

يادگيري از جمله حمايت سازماني، تعهد سازماني و 
پژوهش . متغيرهاي جمعيت شناختي بررسي گردد

حاضر از نوع همبستگي است و روابط علّي بين متغيرها 
كند ولي  را بر اساس روابط حاصل شده اوليه بررسي مي

د به از آنجا كه هنوز هم همبستگي است اين روابط نباي
همچنين تا . صورت علّت و معلولي در نظر گرفته شود

هاي ديگر در تعميم نتايج به  تكرار پژوهش در سازمان
هاي ديگر حرفه اي در علوم پژشكي بايستي  گروه

  .جانب احتياط رعايت گردد
  

  تشكر و قدرداني
مديران پرستاري و پژوهشگران مراتب سپاس خود را از 

وهش  و نيز ژهاي حاضر در پ ناپرستاران محترم بيمارست
بدليل ) اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان

  .دارند اين پژوهش اعالم مياز حمايت 
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The Relationship between Job-Demand for Learning 
and Job-Related Learning with the Need for 

Achievement in Nurses of Teaching Hospitals of 
Esfahan University of Medical Sciences 

 Nadi MA.1/ Moshfeghy NA.2 / Yarmohammadian MH.3

Abstract

Introduction: Job-related learning occurs as individuals acquire knowledge and skills helping 
them to perform their jobs effectively .The amount of job-related learning depends on the job 
demands and is facilitated through the need for achievement. The main purpose of this 
research was to examine whether the need for achievement moderates the relationship between 
job-demand for learning and job-related learning.  
Methods: This is a cross-sectional study in which path analysis was used to examine the 
correlation between the variables. The population of the study consisted of the nurses 
employed in hospitals affiliated to Esfahan University of Medical Sciences in spring 2010.  
There were 208 male and female nurses who were selected using cluster random sampling. 
Three questionnaires to assess perceived job-related learning, Job-demand for learning and the 
nurses’ need for achievement were used. The data were analyzed using LISREL 8.5 software 
for descriptive and inferential statistics.   
Results: There was a significant positive correlation between the need for achievement and 
job-demand for learning. There was also a significant positive correlation between Job-
demand for learning and Job-related learning. Other findings showed that job-demand for 
learning, in the presence of a need for achievement, explained 22% of Job-related learning. In 
addition, the results of structural equation modeling demonstrated that the relationship among 
variables with indicators such as GFI=0.86, AGFI= 0.86, and RMSEA=0.09 was approved.  
Discussion: The job-related learning of nurses can be facilitated through increasing the need 
for achievement which allows establishing their own learning and performance goals rather 
than being imposed to set those goals. 
Keywords: Job-demand for Learning, Job-Related learning, Need for Achievement, Nurses, 
Structural Equation Modeling. 
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