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Presenting the Relationship Model between E-learning, Mental Health, and Career 

Motivation during the Covid-19 Epidemic 

 
Abstract 

during the Covid 19 epidemic, the level of job motivation and mental health was negatively 

affected, on the other hand, e-learning was developed during this period, so the purpose of this 

study is to present a relationship model between e-learning, mental health, and job motivation 

during the Covid 19 epidemic. It was done by Don's staff. The current research is a descriptive, 

applied, and survey research that was conducted in the field. To conduct this research, 2016 

people were randomly selected from among the staff of Mazandaran University of Medical 

Sciences and Health Services and its affiliated faculties, and 322 people were selected as a 

sample based on Morgan's table. After obtaining the necessary permits, researcher-made 

questionnaires on career motivation and electronic education and Goldberg's mental health 

questionnaire (1972) were distributed among the sample and collected. Finally, the structural 

equation method using SPSS and PLs software was used to analyze the data. The results showed 

that e-learning has a significant effect on mental health and job motivation. The results confirm 

the effect of e-learning on the mental health and job motivation of employees, so it is suggested 

that managers pay attention to e-learning to improve the performance and vitality of employees 

and find ways to increase the level of mental health and job motivation among employees.  
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 19گیری کووید انگیزش شغلی در دوران همهسالمت روان و  ،آموزش الکترونیکی ی ارتباطی بینالگو هیارا
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 چکیده

در این دوران آموزش ی و سالمت روانی تحت تأثیر منفی قرار گرفت از طرفی شغل انگیزش طحس 19یری کووید گدر دوران همه

در  یشغل انگیزشسالمت روان و  ،آموزش الکترونیکی ارتباطی بین الگوی ارائهاین مطالعه  هدفالکترونیکی توسعه یافت لذا 

که به  است و پیمایشی کاربردی ،نوع تحقیقات توصیفی قیق حاضر ازحت .شدانجام  دان کارکناندر  19گیری کووید دوران همه

ی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران و دانشگاه علوم پزشک ستادرکنان کابرای انجام این تحقیق از بین . شدام صورت میدانی انج

به عنوان نمونه فر ن 322مورگان ای و بر اساس جدول به صورت تصادفی طبقه نفر 2016به تعداد  های زیرمجموعه،دانشکده

و  آموزش الکترونیکی و شغلی انگیزش محقق ساخته هایپرسشنامه پس از کسب مجوزهای الزمدر ادامه و  انتخاب شدند.

با از روش معادالت ساختاری در نهایت  .آوری شدبین افراد نمونه توزیع شد و جمع (1972گلدبرگ ) سالمت روانه پرسشنام

بر سالمت آموزش الکترونیکی  نتایج نشان داد، .ها استفاده شدجهت تجزیه و تحلیل داده PLsو  SPSSفزارهای م انر استفاده از

کارکنان انگیزش شغلی بر سالمت روان و آموزش الکترونیکی نتایح تایید کننده تاثیر  .معناداری دارد تاثیرانگیزش شغلی  و روان

توجه داشته و آموزش الکترونیکی بهبود عملکرد و سرزندگی کارکنان به  ن جهتمسولیشود پیشنهاد میباشد بنابراین می

 .یشندبین کارکنان بیاندسالمت روان و انگیزش شغلی سطح هایی جهت باال بردن راهکار

  

 انگیزش شغلیسالمت روان، آموزش الکترونیکی، : کلمات کلیدی

 

 یران.سالمی، ساری، ادانشگاه آزاد ا واحد ساری، استادیار گروه علوم تربیتی،1

 (نویسنده مسئول)هر، ایران گروه علوم تربیتی، قائمشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، قائمش2

 گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمی، علی آباد کتول، ایران.3

 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران.4

9/1400/  6دریافت : تاریخ  

1/6/1401پذیرش:  تاریخ  



 ایراندکتری روانشناسی تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسالمی، بجنورد، جوی دانش5

 

 مقدمه

ها تجربه شد که طی پنجاه ، در ووهان چین یک اپیدمی کامال متمایز از ویروس2019یکم و در پایان سال  و در قرن بیست

روز نخست انتشار، هزاران چینی را کشت و هزاران شهروند دیگر را مبتال و در یک دوره کوتاه، در سراسر جهان گسترش یافت. 

با توجه به سطح از طرفی (. 2017و همکاران،  1)آروسون معرفی شد (COVID-19)ویروس  این ویروس جدید، کرونا

به  یو درمان یبهداشتی هاکارکنان مراقبت ،یماریب نیاز ا یتلفات ناش زانیو م جهان در سطح 19 -دیکوو یماریب وعیش یگستردگ

چراکه  قرار دارند. ابتال به این بیماریدر معرض  نیریه سانسبت ب یشتریامکان ب یماریب نیدر خط اول مقابله با ا یریقرارگ لیدل

در با توجه به این شرایط،  (.2020و همکاران،  2)فوکوی گذرانندیم زولهیهای اورژانس و ارا در بیمارستان و بخش زمان نیبیشتر

علی  سرمایه انسانییاز به شود، ندانشگاه علوم پزشکی مازندران که یک نظام مهم در عرصه آموزش علوم پزشکی محسوب می

که به دلیل  ،، هرم جمعیتی ناهمگون بدنه سازمان در این دانشگاهعالوه براینتشدید شده است.  الخصوص پزشکان و پیراپزشکان

های گذشته بود، شکاف عمیقی را در این زمینه ایجاد کرده و عدم توانایی در نگهداشتن و تربیت منابع انسانی متخصص در سال

نگهداری سرمایه انسانی را گرفت تا بتوانند هوشمندانه روش صحیح کار و بهترین ایده ها را  گاه، تصمیم به جذب وین دانشلذا ا

ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن نامروزه شرایط کامالً متحول و حاکم بر سازما(. 2017)آروسون و همکاران،  انتخاب کنند

ها به عنوان سربازان سازمانی یاد سازد. نسلی که از آنی ارزشمند از کارکنان را آشکار میبه نسل ها رادر چنین شرایطی، نیاز آن

، 19-شیوع ناگهانی کووید(. 2021و همکاران،  3)اکراستورم باشندهای اثربخش میتردید این کارکنان وجه ممیز سازمانشود. بیمی

کشور، یادگیری  120در  و تربیت را تحت تأثیر قرار دادوحوزه تعلیم و کرد ومتعددی روبر چالشهایآموزشی دنیا را با  سیستمهای

آموز یا دانشجو با دستور تعطیلی مدارس و آموزش عالی به عنوان اقدامی اضطراری حضوری متوقف و آموزش یک میلیارد دانش

بهداشتی بر  پروتکلهای 19-وویدپیدمی کدر مواجه با ا (.2020)فوکوی و همکاران،  برای جلوگیری از شیوع عفونت، صادر شد

آموزان و اجتماعی تأکید کردند و در بسیاری از کشورها از جمله در کشور ما، برای این که آموزش دانش فاصله گذاریرعایت 

 های درسی طبق برنامه از قبل مشخص شده، تداوماجتماعی دچار وقفه نشود و برنامه فاصله گذاریدانشجویان در طول دوره 

در حقیقت، با آغاز تعطیلی مدارس و دانشگاهها برای (. 2021)اکراستورم و همکاران،  مختلفی ارائه شد راهکارهایباشد، داشته 

در منزل و در شرایط قرنطینه  آموزشهاهای تحصیلی برای تداوم کمک به حذف این ویروس، دغدغه تدوین و اجرای برنامه

-گونه به(. 2021و همکاران،  4)سورین آموزشی از جمله آموزش عالی تبدیل شد نظامهایای شهترین چالخانگی به یکی از بزرگ

المللی نظیر سازمان صندوق کودکان سازمان ملل متحد ]یونیسف[ و سازمان جهانی بهداشت هم به بین سازمانهایای که نهادها و 

ترتیب، این بیتی برای این شرایط وادار شدند. بهشی و ترو راهنماهای آموز دستورالعمل هاهای درسی، تکاپو برای تدوین برنامه

های مهم و جدی در آموزش عالی، انتخاب شد عنوان یکی از برنامهالکترونیک یا آموزش از طریق فضای مجازی به آموزش

کاربردهای  یکی از عنوانای اخیر بهلهمبحث یادگیری الکترونیکی و آموزش الکترونیکی در طول سا (.2019و همکاران،  5)کوهنل
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های جهان در زمینه گسترش آموزش از این طریق، دست به اقدامات ارتباطات مطرح بوده و اکثر دانشگاه و مهم فناوری اطالعات

 و انتقال ارتباطات برای و ای اطالعاتیهفناور بکارگیری الکترونیکی آموزش(. 2022و همکاران،  1)سورینبسیار مهمی زده بودند 

و  2)ساندراماست  فراگیران و دانش عملکرد افزایش و یادگیری آموزش، و محتوای یادگیری به منظور اطالعات املیتع گیریبهره

و مزایای  فواید الکترونیکی آموزش سیستم است که گواه آن آموزش الکترونیکی خود سوی به گسترده رویکرد(. 2018همکاران، 

دارد و وجود مشکالتی نظیر حضور اساتید و دانشجویان در  به همراهآموزشی  راکزم و انهسازما افراد، برای را فردی به منحصر

های جدید آموزشی و غیره، باعث توسعه روز و امکان دسترسی به فناوریای حضوری، تجهیزات و امکانات آموزشی بهسهکال

و  3ترپانیر) رهای آموزشی شده استافزارمگیری از فناوری و نحضوری با بهرهیادگیری غیر-ا و راهبردهای یاددهیشهرو

 .(2020ن، همکارا

باشد. در مسیر بهبود میتوجه به منابع انسانی به عنوان یکی از ارکان مهم هر سازمانی ضروری از طرفی در دوران شیوع کرونا 

(. 2017ران، و همکا )آروسون های سازمانی برخی مسائل روانشناختی نقش مهم و کلیدی دارد حوزهعملکرد کارکنان در 

تواند آنان را در مسیر شغلی خود به مرحله موفقیت میهای ذهنی و رفتاری افراد ظرفیتهای روانشناختی به واسطه بهبود جنبه

باشد. سالمت روان به عنوان یکی از مییکی از مسائل مهم در فضای امروزی، سالمت روان  (.2020)فوکوی و همکاران، برساند 

تواند میهای امروزه محققان مشخص شده است. توجه به سالمت روان به عنوان یک مساله مهم در میان افراد دغدغهو ها نگرانی

تواند در بهبود میتوجه به سالمت روان (. 2021)اکراستورم و همکاران، های ذهنی ایجاد نماید حوزهظرفیت های مناسبی در 

های مدنظر حوزهسالمت روان به عنوان یکی از (. 2021ورین و همکاران، )سباشد های شغلی تاثیرگذار محیطعملکرد افراد در 

که در  براساس تعریف سالمت از دیدگاه سازمان و بهداشت جهانی باشد.میمحققان در جهت بهبود کارایی و اثربخشی شغلی 

گردد. میمعنوی تعریف  تماعی ومنتشر شد و تحقیقات چند دهه گذشته، سالمت در چهار بعد جسمی، روانی، اج 1948سال 

)کوهنل و همکاران،  ثر گذاشته و از آنها تاثیر پذیردتواند به شدت بر سالمت جسمی، اجتماعی و معنوی امیسالمت روان 

های کشورها مورد توجه بوده ارزیابیهای کلیدی در شاخصهای مربوط به سالمت روانی به عنوان یکی از بهبود شاخص(. 2019

 (.2020)فوکوی و همکاران، ای در این خصوص انجام شده است گستردهی هاتالشاست و 

-نگرشدهی رفتارها و جهتتواند در میشغلی  انگیزشباشد. میشغلی  انگیزشیکی از متغیرهای کلیدی در حوزه سازمانی 

طلوب در مشاغل خود را ملکرد مهایی در میان افراد جهت عظرفیتهای کاری مهم و ضروری باشد و حتی محیطهای افراد در 

کارکنان با انرژی و مشتاق نسبت به شغلشان اشتیاق و عالقه زیادی دارند به طور کامل . (2020ن، ترپانیر و همکارا)داشته باشد 

ه بزرگترین امتیاز رقابتی است ک انگیزشرسانند. میشان را به طرز مطلوبی به انجام شغلیشوند و تکالیف میمجذوب شغلشان 

 (.2020و همکاران،  4)آالرکن توان به عنوان یک اهرم قدرت توسط سازمان استفاده شودمیتواند داشته باشد. که میزمان یک سا

دهد باال میکند. اشتیاق انگیزه را برای هر حرکت که در سازمان رخ میاین احساس درونی کارکنان را به سمت برتری هدایت 

کارکنان به کار به عنوان یک مفهموم پیچیده برای  شغلی انگیزشی گر مدیران خواهد بود. انی یاربرده و در نیل به اهداف سازم

شغلی  انگیزشهای اخیر در سال (.2012و همکاران،  5)شیریر ایجاد انگیزه، برای نتایج مثبت در کارکنان و سازمان بیان شده است

 
1 Severin 
2 Sundram 
3 Trépanier 
4 Alarcón 
5 Shearer 



مدیریت پیدا کرده است و تا حد زیادی جایگزین برخی مفاهیم  تفکراتای در ویژهبه یکی از مفاهیم مهم تبدیل شده و جایگاه 

شغلی کارکنان نه تنها به نفع  انگیزشاثرات مثبت  (.2014، 1)پارکرسنتی همچون رضایت شغلی، انگیزش و تعهد شده است 

زایش عزت نفس و بهبود نان، افوری کارکبهرهباشد. این مزایا ممکن است شامل افزایش سازمان، بلکه به نفع تک تک کارکنان می

-مثبتثیر روان شناسی أجدید است که نتیجه ت شغلی یک مفهوم نسبتاً انگیزش (.2020)آالرکن و همکاران، سالمتی کارکنان باشد 

 (.2018)ساندرام و همکاران، کند میهای مثبت کاری توجه تجربهنگر، بر روی نیروهای انسانی می باشد که به عملکرد مطلوب و 

دهند. آنها افرادی منفعل در می( معتقد است که افراد مشتاق در محیط کار رفتاری فعاالنه و خوب از خود نشان 2014)پارکر 

دهند. در واقع افراد مشتاق به لحاظ شناختی، میمحیط کار نیستند و در مواقع ضروری به صورت فعال محیط کار خود را تغییر 

ها و علی های پیشین برای دانشگاههای عمومی ارائه شده در پژوهششاخصباشند. میگیر فیزیکی و احساسی در کار خود در

؛ بنابراین نتایج پژوهش ه استو نتیجه رضایت بخش حاصل نشد نبودههای علوم پزشکی مناسب یا مؤثر الخصوص دانشگاه

تری ارائه های درست تر و مناسبیینماراه واندتگیرد، میحاضر که به طور خاص در دانشگاه علوم پزشکی مازندران صورت می

استان مازندران  یدانشگاه علوم پزشک یجذب و نگهداشت منابع انسان . لذا محقق این تحقیق را با هدف تعیین عوامل موثر برکند

 کند.دنبال می 19-ی شیوه بیمار کوویدبحران شرایطبر  دیکأبا ت

اش وظیفهباشد که میدر هر استان ترین و باالترین مقام و نهاد عالیان هر است های علوم پزشکی و مراکز مرتبط با آندانشگاه

پردازد. با عنایت میسالمتی و بهداشتب های زمینهبوده و به تنظیم و نظارت مسایل مختلف در  حفظ و توسعه سالمت مردم جامعه

های برنامههای عمومی و سیاستو تحقق  یشبردپ درهای علوم پزشکی و مراکز مرتبط با آن دانشگاهبه نقش و جایگاه نهاد 

در پیشبرد اهداف عالیه و ارتقا جایگاه  این ارگانتوان به نقش و جایگاه ویژه کارکنان میها استاندر سطح سالمت ای توسعه

لی ندارند، تیاق شغدرصد کارکنان جهان اش 24نشان داد که در مجموع، و همکاران ساندرام ی مطالعهپی برد.  سالمت مردم جامعه

)ساندرام و درصد از اشتیاق شغلی باال و قابل توجهی برخوردار هستند  14درصد آنها اشتیاق شغلی متوسطی دارند و تنها  62

شغلی کارکنان یکی از بزرگترین تهدیدات برای  انگیزشکنند که عدم میاکثر مدیران ارشد اجرایی چنین اقرار (. 2018همکاران، 

سالمت روان و از جمله  یهایحوزهدر  آموزش الکترونیکی خال تحقیقاتی در خصوص کارکردهایشود. میحسوب سازمانشان م

کارکنان شکل  انگیزش شغلیکارکنان سبب گردیده است تا امروزه روند عملیاتی در جهت بهبود سالمت روان و  انگیزش شغلی

بر سالمت  آموزش الکترونیکیدر خصوص تاثیرگذاری  هد کافینگیرد. از طرفی این خال تحقیقاتی سبب گردیده است تا شوا

آموزش  ی ارتباطی بینالگو هیارا کارکنان وجود نداشته باشد. از این رو تحقیق حاضر با هدف ارایه الگوی انگیزش شغلیروان و 

آموزش ه آیا دارد ک ، سعی در پاسخ به این سوال19گیری کووید انگیزش شغلی در دوران همهسالمت روان و  ،الکترونیکی

 کارکنان تاثیرگذار می باشد؟انگیزش شغلی بر سالمت روان و  الکترونیکی

 

 کار روش

که به صورت میدانی انجام باشد میهدف، جز تحقیقات کاربردی  از منظر. باشدمینوع تحقیقات توصیفی  تحقیق حاضر از

 ستادکارکنان  اشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شاملبمیشی ، پیمایهادادهگردید. روش تحقیق حاضر از نظر روش گردآوری 

. برای تعیین حجم بود نفر 2016به تعداد  های زیرمجموعه،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران و دانشکده
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 تصادفی گیری،هنمون شور و شد نفر تعیین 322نمونه  حجم تعداد لذا ،مورگان استفاده شد و کرجسی جدول نمونه کارکنان از

توسط پرسشنامه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.  322ها، تعداد پرسشنامهپس از کسب مجوزهای الزم و تقسیم  .بود ایطبقه

تا اواخر  1399ها توزیع گردید که در بازه زمانی دی ماه پرسشنامه جهت گردآوری داده 322محقق در بین شرکت کنندگان تعداد 

به صورت  1399طریق مراجعه حضوری و انالین انجام شد. قابل ذکر است که دانشگاه در اوایل زمستان  از 1400اردیبهشت 

ها به صورت به ضورت مجازی بوده و لذا در ایام حضوری، تعدادی از پرسشنامه 19-حضوری بوده و بعد از شیوع بیماری کووید

در نهایت دقت به سواالت پرسشنامه پاسخ دهند و در ایام ها تحویل داده شد و از آنها خواسته شد حضوری به آزمودنی

غیرحضوری در دانشگاه، به استفاده از فضای مجازی و مساعدت برخی از اساتید و کارکنان خواسته شد تا به سواالت ارسالی 

  .بود ساختهمحقق پرسشنامه، پژوهشابزار  پاسخ دهند. 

(، کیفیت سیستم 1-5های گویه است که کیفیت اطالعات )سنجه 20لشام این پرسشنامهپرسشنامه آموزش الکترونیکی: 

سنجد. عبارات این ( را می16-20های ( و رضایت الکترونیکی )سنجه11-15های (، کیفیت خدمات )سنجه6-10های )سنجه

-موافقم( نمره: بسیار5فقم و موا :4ندارم، : نظری3: مخالفم، 2مخالفم، : بسیار1ای لیکرت )پرسشنامه بر روی یک مقیاس پنج درجه

از است.  20و حداقل، نمره  100به دست آورد نمره  پرسشنامهتواند از این ای که پاسخگو میشوند. حداکثر نمرهگذاری می

ر منظوبهآنجایی که این پرسشنامه محقق ساخته بوده و سابقه استفاده از این پرسشنامه در مطالعات دیگران وجود نداشت، بنابراین 

شناسی های تکنولوژی آموزشی، مدیریت آموزشی و روانتن از استادان برجسته رشته 5محتوایی از نظرات وتایید روایی صوری

-ها، روایی صوریدکتری و عضو هیئت علمی در دانشگاه استفاده و پس از ویرایش و اصالح برخی گویه تتربیتی دارای تحصیال

ت. به روش همسانی درونی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، پایایی برای کاربست آموزش گرف محتوایی آن مورد تایید قرارو

، 86/0، 89/0ترتیب برابر الکترونیکی و ابعاد آن یعنی کیفیت اطالعات، کیفیت سیستم، کیفیت خدمات و رضایت الکترونیکی به

 برخوردار است.وبی شد که نشان داد پرسشنامه از پایایی باال و مطل 83/0و  85/0، 86/0

 68محقق ساخته استفاده گردید. این پرسشنامه دارای  پرسشنامهشغلی از  انگیزشجهت بررسی : شغلی انگیزشپرسشنامه 

 یمعناداری، تیشخص یهایژگیوی، منابع انسان یهاستمیس، استخدام، کار طیمح، رهبریمولفه شامل  10باشد که دارای میسوال 

 5سواالت این پرسشنامه در طیف  باشد.میی سازمان تعهدی و روانشناخت هیسرمای، سازمان هیسرما، یمانعدالت ساز ادراکی، شغل

روایی این پرسشنامه با بررسی نظرات خبرگان انجام گردید. همچنین میزان پایایی پرسشنامه ارزشی لیکرت طراحی گردیده بود. 

 مشخص گردید. 81/0های انجام شده میزان بررسیپس از 

پرسشنامه سالمت جهت بررسی سالمت روان از پرسشنامه سالمت روان )عمومی( استفاده شد. : سالمت روانامه رسشنپ

های نشانهزیر مقیاس است: خرده مقیاس  4ماده و  28ساخته شده است  و دارای  1972در سال  1عمومی توسط گلدبرگ

و  2در بررسی چن .(28-22و افسردگی ) (21-15ی )تماعوری اجکنش(، نارسا 14-8خوابی)بی(، اضطراب و 7-1) جسمانی

 54/0ای مینه سوتا استفاده نمودند و به ضریب همبستگی جنبه( جهت بررسی روایی همزمان از پرسشنامه چند 1983) همکاران

روایی ریب را اجرا نمودند و ض 4( دو پرسشنامه سالمت عمومی و مقیاس ناامیدی بک1983)و همکاران  3دست یافتند. کالمن

 
1 Goldberg 
2 Chan 
3 Kalman 
4 Beck 



 93/0(، 1984) 1( و کی یس1985)را گزارش نمودند. ثبات درونی را با روش آلفای کرونباخ در مطالعه چن  69/0همزمان 

  مشخص گردید. 87/0در تحقیق حاضر میزان پایایی این پرسشنامه  گزارش شده است.

-دادهاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل استفمعادالت ساختاری  روشهای تحقیق حاضر از به منظور تجزیه و تحلیل داده

 انجام گردید. PLsو  SPSSافزارهای نرمهای تحقیق حاضر در 

 

 هایافته

در جدول  طور که نتایج تحقیقهمانبه منظور بررسی رابطه میان متغیرهای تحقیق از روش معادالت ساختاری استفاده گردید. 

باشد و این می 751/14که  tدارد. با توجه به میزان  764/0مت روان تأثیری به میزان ر سالآموزش الکترونیکی ب نشان داد، 1شماره 

 نتایج تحقیق نشان داد،بر سالمت روان تأثیر معناداری دارد.  باشد، مشخص گردید که آموزش الکترونیکیمی 96/1میزان باالتر از 

باشد و این میزان باالتر از می 530/25که  t. با توجه به میزان دارد 859/0بر انگیزش شغلی تأثیری به میزان  آموزش الکترونیکی

برازش شاخص  ،2جدول شماره بر انگیزش شغلی تأثیر معناداری دارد.  باشد، مشخص گردید که آموزش الکترونیکیمی 96/1

 به نمایش گذاشته است.  مدل را

 

 اطالعات مربوط به مدل تحقیق -1جدول 

 ح معنادارسط t تأثیر متغیرهاتأثیر 

 0/ 001 14/ 751 0/ 764 بر سالمت روانآموزش الکترونیکی 

 0/ 001 25/ 530 0/ 859 انگیزش شغلیبر  آموزش الکترونیکی

 

های بزارش مدل تحقیق، در تمامی شاخصنشان داد که  2های برازش تحقیق در جدول شماره نتایج مربوط به شاخص

 باشد.ده مناسب بودن وضعیت برازش مدل تحقیق میدهن باشد که این مساله نشانوضعیت مناسبی می

 

 شاخص های برازش مدل تحقیق -2جدول 

 انگیزش شغلی سالمت روان آموزش الکترونیکی های بزارششاخص

 0/ 86 0/ 82 0/ 78 آلفای کرونباخ

 0/ 89 0/ 86 0/ 83 پایایی ترکیبی

 0/ 55 0/ 51 0/ 61 استخراجی واریانس میانگین

 0/ 73 0/ 58 - ضریب تعیین

Gof - 54 /0 63 /0 
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 بحث 

یکی از مهمترین اهداف هر سازمان، افزایش رانی همواره مورد توجه بوده است. به عنوان یک نگ آموزش الکترونیکیاهمیت 

وری نیروی کار موجود، به نگرانی اساسی مدیریت بهرهکه حفظ کارکنان و سطوح  طوریه وری و عملکرد باالی آن است، ببهره

ها است و با سازماناز مهمترین مسایلی است که گریبانگیر نیروی انسانی آموزش الکترونیکی انی تبدیل شده است. مساله انس منابع

(. 2017)آروسون و همکاران،   ها سطح اشتیاق کارکنان به شغلشان پایین استسازمانمالحظه این نکته که امروزه در بسیاری از 

های مختلفی استفاده گردد. نتایج تحقیق حاضر نشان حوزههای آن در ظرفیتاست تا از  دیدهشغلی سبب گر انگیزشهای ظرفیت

تواند میآموزش الکترونیکی نقش معناداری در جهت بهبود سالمت روان دارد. به صورتی که بهبود آموزش الکترونیکی داد که 

مشخص نمودند که سالمت روان ( 2020ان )مکارو هی وفوکرا فراهم نماید. زمینه جدی جهت افزایش سطح  سالمت روان 

با  (.2020)فوکوی و همکاران،  ثیر داشته باشدأتواند بر میزان آن تنمیباشد و مسائل شغلی به صورت جدی میای درونی مساله

در میان  فاوترسد تمیبه نظر  باشد.میتوان چنین اعالم داشت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات ناهمسو میاین توجه 

 سبب بروز این ناهمسویی شده است. ( 2020)ی و همکاران وفوکمحیط مورد بررسی در تحقیق حاضر و تحقیق 

و ساندرام و  (2021و همکاران )سورین بر سالمت روان در تحقیقات مختلفی از جمله آموزش الکترونیکی کارکردهای 

سورین و ین اعالم داشت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات ن چنتوامیبا این توجه . ( اشاره شده بود2018همکاران )

آموزش سازی ظرفیت در تفسیر این مساله الزم به ذکر است کهباشد. میهمسو ( 2018و همکاران ) و ساندرام( 2021همکاران )

وند بهبود سالمت روان در رنقش مهمی آموزش الکترونیکی های ذهنی و رفتاری، سبب گردیده است تا حوزهدر  الکترونیکی

ثیرات مثبت یا منفی که فرد در طول أهای زندگی فرد حاکم است. تبهداشت روان در محیط کار بر تمام جنبه کارکنان داشته باشد.

های فردی و اجتماعی از قبیل حاالت روحی شخصی، اعتماد به نفس، امید به زندگی، جنبهکنند، بر تمام ساعات کاری دریافت می

یکی از مهمترین عناصر دستیابی به بهداشت روان در محیط (. 2014)پارکر،  ثیرگذار استأاجتماعی و روابط خانوادگی ت وابطر

تواند با حمایت و حفظ سالمت، ایمنی های دولتی است. محل کار سالم و پویا میشده و استراتژی و سیاست کار، قوانین تصویب

نیازهای کارکنان، آگاهی از منابع  ها ووری به کار خود ادامه دهد. درک فرصتایش بهرهافز و رفاه همه کارمندان و مدیران با

های کارمندان از جمله های آموزشی و توسعه مهارتپشتیبانی، پشتیبانی از کارمندان، انتقال احساس کنترل و مشارکت، برنامه

تواند میها سازمانهای اشتیاق شغلی در حوزه ظرفیتی از گیربهرهاز این رو .مهمترین عوامل افزایش سالمت در محیط کار است

به صورت کلی بهبود (. 2022)سورین و همکاران،  ها در حوزه سالمت روان و مسائل شخصیتی را بهبود دهدسازمانعملکرد 

را ایجاد نماید. وبی تواند آثار مطلمیسالمت روان به عنوان یک نگرانی همواره مورد توجه بوده است. بهبود سالمت روان 

بهداشت روانی را امروزه به معنی احساس رضایت و بهبود روانی و انطباق کافی اجتماعی با موازین مورد قبول هر جامعه تعریف 

سالمت روان و توجه به آن در تمام تواند ارتباط نزدیکی با بهداشت روانی کارکنان داشته باشد. میاند. یک محیط کاری سالم کرده

تواند در میتوجهی به آن ی زندگی از جمله زندگی فردی، اجتماعی و شغلی از اهمیت زیادی برخوردار است و بیهاهعرص

آموزش الکترونیکی بدون شک  ثیرگذار باشد.أکاهش کارایی، از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمی و روانی ت

های مطلوبی در ظرفیتله سبب گردیده است تا این متغیر از أو این مسارد ها و رفتارهای افراد دنگرشکارکردهای مطلوبی در 

باشد، میها و شرایط ذهنی و روانی افراد نگرشای مجموعههای شغلی داشته باشد. با توجه به اینکه سالمت روان خروجی عرصه



)ساندرام  میان کارکنان را فراهم نماید ن درتواند بستر مناسبی در جهت بهبود آمیبه واسطه کارکردهای خود آموزش الکترونیکی 

 (.2018و همکاران، 

آموزش دارد. به صورتی که بهبود  انگیزش شغلینقش معناداری بر آموزش الکترونیکی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که 

( در تحقیقات خود 2020)و همکاران ترپانیر را فراهم نماید. انگیزش شغلی تواند زمینه جدی جهت بهبود وضعیت میالکترونیکی 

توان چنین اعالم داشت که نتایج میتوجه  با این. داردانگیزش شغلی سبب تاثیرگذاری بر آموزش الکترونیکی اشاره داشتند که 

 انگیزشله الزم به ذکر است که أدر تفسیر این مس. باشدمیهمسو ( 2020و همکاران ) ترپانیرتحقیق حاضر با نتایج تحقیقات 

های افراد داشته باشد. از طرفی این متغیر به واسطه درگیر نمودن ماهیت درونی نگرشد نفوذ عمیقی بر رفتارها و توانمیشغلی 

ها نگرشبه واسطه درگیر نمودن آموزش الکترونیکی ثیر کارآمدی داشته باشد. بدون شک أآنان تانگیزش شغلی تواند در میافراد 

آموزش های ظرفیتاز طرفی (. 2020)فوکوی و همکاران،  ثیرگذار باشدأتگیزش شغلی اند تواند در بهبومیو رفتارهای افراد 

کارکنان داشته باشد. به انگیزش شغلی ها و رفتارهای فردی سبب گردیده است تا این متغیر نقش مهمی در نگرشدر الکترونیکی 

های شغلی حوزهسازی مطلوبی در ظرفیتنجر به ند متوامیبه واسطه نفوذ بر رفتارهای فردی آموزش الکترونیکی رسد مینظر 

به آموزش الکترونیکی له سبب گردیده است تا أکارکنان را تحت شعاع قرار دهد. این مسانگیزش شغلی داشته باشد و در نهایت 

ارکنان ک لیانگیزش شغها و کارکردهای خود از اهمیت باالیی در مسیر بهبود و گسترش سالمت روان و همچنین ظرفیتواسطه 

 (.2022)سورین و همکاران،  برخوردار باشد

 

 گیرینتیجه

به آموزش الکترونیکی بنابراین باشد. کارکنان میانگیزش شغلی بر سالمت روان و آموزش الکترونیکی نتایج تایید کننده نقش 

و همچنین بهبود وضعیت  روانگیری و توسعه سالمت شکلثیرگذاری بر روند أتواند نقش مهم و تمیهای خود ظرفیتواسطه 

 کارکنان خواهد داشتانگیزش شغلی 
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