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عنوان
بررسي رابطه بين سازمان يادگيرنده با فرسودگي شغلي در شركت معدني و صنعتي گل گهر
مسعود عطاری  ،عليرضا فتحي زاده *
تابستان 4931
چكيده
هدف این پژوهش مطالعه بررسي رابطه بين سازمان یادگيرنده با فرسودگي شغلي در شركت معدني و
صنعتي گل گهر است .جامعه مورد مطالعه ،كليه كاركنان شركت معدني و صنعتي گل گهر به تعداد 058
نفر مي باشد كه به روش تصادفي طبقه ای  ،نمونه ای به تعداد  565نفر انتخاب گردید .روش تحقيق ،از نوع
همبستگي است ،به منظور جمع آوری داده ها از  5پرسشنامه شامل سازمان یادگيرنده با  55گویه با ابعاد
پویایي های یادگيری ،تغيير و تحول سازماني ،توانمند سازی ،مدیریت دانش ،به كار گيری فناوری های
روزآمد؛ پرسشنامه فرسودگي شغلي با  55گویه با ابعاد خستگي عاطفي ،عدم موفقيت فردی ،مسخ شخصيت
و درگيری استفاده شده است .داده های گردآوری شده با نرم افزار  SPSS43مورد تجزیه و تحليل قرار
گرفت .یافته ها نشان داد بين سازمان یادگيرنده با فرسودگي شغلي كاركنان رابطه معکوس و معني داری
وجود دارد .بين پویایي های یادگيری ،تغيير و تحول سازماني ،توانمند سازی و مدیریت دانش با فرسودگي
شغلي كاركنان رابطه معکوس و معني داری وجود دارد.
كليد واژه ها :سازمان یادگيرنده ،فرسودگي شغلي ،كارمندان

دانشجوی كارشناسي ارشد مدیریت دولتي دانشگاه آزاداسالمي واحد سيرجان -
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مقدمه
فرسودگي شغلي واژه ای برای توصيف دگرگوني های منفي نگرش ،روحيه و رفتار در رویارویي با
فشارهای رواني مربوط به كار است .این فرسودگي بيشتر در شغل هایي پدید مي آید كه افراد زمان زیادی از
ساعت های كاری را در ارتباط نزدیک با سایر مردم مي گذرانند .رایج ترین تعریف از فرسودگي شغلي را
مازالک و جکسون ارایه نموده اند .فرسودگي شغلي نشانگاني روان شناختي شامل خستگي هيجاني ،مسخ
شخصيت ،و كاهش كفایت شخصي مي باشد (رسوليان و همکاران.)489 :4909 ،
فرسودگي شغلي با فشار ،گمگشتگي نقش 4و ضعف عملکرد همراه است  .و علت آن در دو جنبه فردی و
سازماني مطرح مي شود اغلب مطالعات طولي كه اخيرا"در فرسودگي شغلي انجام شده اند از تحليل های
بسيار پيچيده ای برای تشخيص اینکه چگونه تغييرات عوامل فشار زای محيط كار ،مي تواند تغييرات در
فرسودگي شغلي را پيش بيني كنند ،استفاده نموده اند .یک نظرعمومي این است كه بهترین و آرمانگراترین
افراد دچار فرسودگي شغلي مي شوند یعني افراد دچار فرسودگي شغلي ،افرادی هستند كه برای رسيدن به
آرمانها و معيارهای كاری ،بيش ازحد تالش مي نمایند اما وقتي مي بينند فداكاریها و تالش هایشان برای
5
رسيدن به اهدافشان كافي نبوده است دچار فرسودگي و حتي دچار بدبيني مي شوند (مسلش .)185 :5884،
نظر دیگر این است كه فرسودگي شغلي ،نتيجه نهایي در معرض فشارهای شغلي مزمن و طوالني مدت قرار
گرفته است در نتيجه فرسودگي مي بایست بيشتر در بين افرادی اتفاق بيافتد كه مدت بيشتری در یک شغل
اشتغال دارند تا افرادی كه به تازگي شغلي را انتخاب نموده اند (ابزاری)55 :4906 ،
برخي محققان بر این تصورند كه توقعات باال در محيط شغل  ،موجبات بروز فشارهای شغل را فراهم مي
آورند .در نهایت فرسودگي شغلي را در درازمدت ایجاد مي كنند .در مقابل برخي دیگر از محققين اعتقاددارند
كه عوامل بيروني از قبيل درآمد پائين مي تواندزمينه را برای فرسودگي شغلي فراهم سازد (بابلي:4953 ،
)91
طي 48سال گذشته عوامل اقتصادی اجتماعي و فناوری متعدد به طورفزاینده ای تشدید و موجب تغيير كلي
محيط كار شده اند(خورشيدی ،)60 :4903 ،این تغييرات چنان سریع اتفاق افتاده و رقابت نيز چنان زیاد
شده است كه سازمانهای دایناسوری عظيم با مغزهای كوچک كه در قرن بيستم رشد یافته اند دیگر نمي
توانند در دنيای جدید قرن بيست ویکم دوام بياورند .اصل تنازع بقای سازماني بسرعت در حال تبدیل شدن
به اصل بقا برای یادگيری است (خورشيدی)60 :4903 ،
هرسيون اون ( )4330در كتاب خود با عنوان "ببر سواری" ميگوید :زماني وظيفه اصلي كسب وكار سود
آوری وتوليد محصول بود اكنون وظيفه اصلي كسب و كار تبدیل شدن به سازمان یاد گيرندۀ اثر بخش است؛
این بدان معني نيست كه سود محصول دیگر مهم نيست؛ بلکه بدین معناست كه بدون یادگيری مستمر
دستيابي به آنها ناممکن خواهد بود .سازمان جدیدی كه پدیدار مي شود ،مي باید دانش انعطاف پذیری
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سرعت مدرن و توانایي یادگيری بيشتری داشته باشد تا بتواند بهتر با نيازهای متغير محيطي جدید ،مشتریان
پر توقع تر وكاركنان باهوشتر تعامل داشته باشد .تبدیل شدن به سازمان یادگيرنده مستلزم شناخت و تعهد
همه افراد به پنج مولفه سازمان یاد گيرنده است .برای داشتن گامهای مشخص برای ایجاد این سازمان
نيازمند هماهنگي و برنامه ریزی برای نيروی انساني است كه در آن سازمان حضور دارند (ماركورات ،ترجمه
زالي.)1 :4905،

هدف تحقيق
بررسي رابطه بين سازمان یادگيرنده با فرسودگي شغلي در شركت معدني و صنعتي گل گهر

تعاريف نظری متغيرها
سازمان يادگيرنده  :سازماني كه به طور مستمر ظرفيت خود را برای خلق آینده اش افزایش مي دهد
تعریف مي كند .سازمان یاد گيرنده آن سازماني است كه در آن افراد به طور مستمر توانایيهای خود را ارتقاء
مي بخشند تا به نتایجي كه مد نظر است دست یابند وبدین ترتيب الگوهای جدید تفکر رشد یافته و اندیشه
های جمعي و گروهي گسترش یابند (سنگه ،ترجمه عدایت و روشن.)515 :4905 ،
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پویایي های یادگيری :خرده سيستم یادگيری به سطوح و انواع یادگيری كه برای یادگيری سازماني
ومهارتهای سازماني مربوطه ،حياتي هستند ،اشاره دارد(ماركوارت ،ترجمه زالي)00 :4905 ،
تغيير و تحول سازماني :دومين زیر سيستم سازمان یادگيرینده ،خود سازمان یعني فضا و چارچوبي
است كه یادگيری در آن رخ ميدهد .ابعاد یا اجزای كليدی چهارگانه این زیر سيستم عبارتند از :چشم-
انداز ،فرهنگ ،استراتژی و ساختار(ماركوارت ،ترجمه زالي)00 :4905 ،
توانمند سازی افراد :زیر سيستم افراد در سازمان یادگيرنده شامل كاركنان ،مدیران /رهبران ،مشتریان،
مشاركتكنندگان كسب و كار .هر یک از این گروهها برای سازمان یادگيرنده ،ارزشمند و برای
توانمندی و قدرتمندی جهت یادگيری ،مورد نياز هستند (ماركوارت ،ترجمه زالي)00 :4905 ،
مدیریت دانش  :زیرسيستم دانش دراین سازمان ،به مدیریت كسب وایجاد دانش درسازمان اشاره
دارد.این زیرسيستم ،شامل كسب ،خلق ،ذخيره ،تحليل وداده كاوی ،انتقال نشر و به كارگيری و
رواسازی دانش باشد(ماركوارت ،ترجمه زالي)00 :4905 ،
به كار گيری فناوری های روزآمد :زیر سيستم فناوری ،شامل پشتيباني ،و یکپارچهسازی شبکههای
فناورانه و ابزارهای اطالعاتي است كه امکان دستيابي و تبادل اطالعات و یادگيری را فراهم ميكند .این
خرده سيستم شامل فرایندهای تکنيکي ،سيستمها ،و ساختارهای همکاری ،سرپرستي ،هماهنگي ،و
سایر مهارتهای دانشي است (ماركوارت ،ترجمه زالي)00 :4905 ،

فرسودگي شغلي :اصطالح فرسوده واژه ای است رایج برای توصيف نوعي ناراحتي در مشاغلي كه كاركنان
آن تماس گسترده ای با افراد دیگر دارند (كاليمو ،ترجمه براهني.)93 :4903 ،كرچي ()4305

فرسودگي شغلي را تخریب تدریجي روحيه و اشتياق در نتيجه گيری های روزانه و استرس های فرضي،كه
در كارو زندگي روزمره دیده مي شود تعریف كرده اند .فرسودگي شغلي نوعي اختالل است كه به دليل
قرار گرفتن طوالني مدت شخص در معرض فشار رواني،در وی ایجاد مي شودو نشانه های فرضي آن نيز
فرسودگي هيجاني ،جسمي و ذهني است.ضمناعزت نفس فرد مبتال به این عارضه كم مي شود و احساس
ناسودمندی مي كند (ساعتچي.)05 :4908،
 مسخ شخصيت :فرددراین حالت افراد دیگر را به عنوان یک فرد انساني مد نظر قرار نمي دهد وآنها رابهصورت یک شي درک مي كند(.ساعتچي.)00 :4908،
 خستگي عاطفي :به ازدست دادن انرژی عاطفي وشخصي مربوط مي شود.شخصي كه دچار خستگيشده احساس درماندگي مي كند وكار برای او خسته كننده مي شود (ساعتچي.)00 :4908 ،
 عدم موفقيت فردی :منظوراین است كه احساس فرد ازعملکرد شخصي خود اوحاصل مي شود و ممکناست فرد احساس كندكه عملکرد اوبا موفقيت همراه نيست (ساعتچي.)00 :4908،
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 -درگيری :به اشتغال ذهني و درگير شدن با مشکالت افراد اطالق مي شود (ده بزرگي)49 :4905،
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پيششينه پژوهش
بهبودی مقدم (  )4939در مطالعه ای با هدف "تعيين شيوع فرسودگي شغلي در ماماهای شاغل در
بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران" كه در این مطالعه مقطعي كه
در سال  4934انجام شد 988 ،نفر از ماماهای شاغل در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني وابسته به
دانشگاه علوم پزشکي تهران به روش نمونه گيری خوشه ای انتخاب شدند .جهت جمع آوری اطالعات از
پرسشنامه استاندارد ماسالچ استفاده گردید .یافته ها حاكي از آن بود كه اكثر ماماهای این مطالعه فرسودگي
شغلي با شدت و فراواني متوسط و نيز عدم موفقيت فردی در سطح باال داشتند .بين سن و بعد مسخ
شخصيت ،سطح تحصيالت و بعد خستگي عاطفي و بين محل كار و فرسودگي شغلي و ابعاد سه گانه آن
ارتباط آماری معني دار وجود داشت .رابطه آماری معني داری بين وضعيت استخدام و وضعيت تاهل با
فرسودگي شغلي و ابعاد آن به دست نيامد .به طور كلي فرسودگي شغلي با شدت متوسط در درصد باالیي از
ماماها وجود داشت و در بعد عدم كفایت فردی در سطح باال بود.
قنبری و همکاران ( )4935تحقيقي با عنوان" رابطه خالقيت مدیران با مؤلفه های سازمان یادگيرنده در
مدارس راهنمایي و متوسطه شهرستان اراک" و جامعه آماری شامل كليه مدیران مدارس راهنمایي و
متوسطه شهر اراک بود  .كه با استفاده از روش نمونه گيری تصادفي طبقه ای نسبي  411مدیر انتخاب شدند
 .ابزار جمع آوری اطالعات شامل پرسشنامه خالقيت با  53سوال و پرسشنامه كاربست مولفه های سازمان
یادگيرنده با  95سوال بود  .ضریب پایایي پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ به ترتيب برابر با
 %55و  %39محاسبه و قابل قبول بوده است  .داده های پژوهش در دو سطح آمار توصيفي ( فراواني  ،درصد ،
ميانگين و انحراف معيار ) و استنباطي ( ضریب همبستگي  ،آزمون  ، tتحليل واریانس یکطرفه و رگرسيون
ساده ) مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت .یافته ها نشان داد كه وضعيت خالقيت مدیران مدارس باالتر از حد
متوسطه قرار دارد و همچنين ميزان كاربست مولفه های سازمان یادگيرنده در مدارس مورد مطالعه باالتر از
حد متوسط مي باشد  .بين ميزان خالقيت مدیران و كاربست مولفه های سازمان یادگيرنده همبستگي مثبت
و معنادار وجود دارد.ميزان گرایش مدیران به آرمان مشترک  ،یادگيری تيمي و تفکر سيستمي از طریق
خالقيت آنها  ،قابل پيش بيني مي باشد  .اما بين خالقيت مدیران با دو مؤلفه دیگر سازمان یادگيرنده (
قابليت شخصي و الگوی ذهني ) رابطه معنا دار مشاهده نشد .
فهيم نيا و همکاران ( )4938در پژوهشي "بررسي ارتباط بين ابعاد سازمان یادگيرنده و فرسودگي شغلي
كتابداران سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسالمي ایران" پرداختند .روش پژوهش پيمایشي است.
برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه (ویژگي های جمعيت شناختي ،ابعاد سازمان یادگيرنده مارسيک و
واتکينز و فرسودگي شغلي مسلش) استفاده شد .جامعه آماری پژوهش همه كتابداران سازمان اسناد و
كتابخانه ملي ایران مي باشد .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد بين ابعاد هفت گانه سازمان یادگيرنده و
خستگي عاطفي ارتباط معني دار و منفي وجود داشت .در بررسي ارتباط بين ابعاد سازمان یادگيرنده با بعد
مسخ شخصيت بين فقط بين ابعاد ایجاد سامانه هایي برای كسب و اشتراک یادگيری و فراهم ساختن رهبری
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راهبردی برای یادگيری ارتباط معني دار و منفي وجود داشت .عالوه بر این ،عملکرد فردی با «ابعاد ایجاد
سامانه هایي برای كسب و اشتراک یادگيری»« ،توانمندسازی افراد برای رسيدن به چشم انداز مشترک»،
«برقراری ارتباط سازمان با محيط»« ،فراهم ساختن رهبری راهبردی برای یادگيری» و به طور كلي،

یادگيری ارتباط معني دار مثبتي وجود داشت.
جای لي و اوكي )5845( 4تحقيقي با عنوان" كاهش فرسودگي و افزایش ميزان رضایت شغلي :نقش مهم
هوش هيجاني و كار احساسي كاركنان هتل" با داده ها از  983تن از كاركنان و مدیران بخش تماس با
مشتری هتل در امریکا جمع آوری شدند .نتایج مدلسازی معادله ساختاری نشان داد كه هوش هيجاني اثر
مثبت و مستقيمي بر تالش احساس و موفقيت فردی داشته و اثری مستقيم اما منفي بر ناهنجاری هيجاني
و زوال شخصيتي دارد .همچنين مشخص شد كه هوش هيجاني بطور غير مستقيم و از طریق واسطه های
دستاورد شخصي و ناهنجاری هيجاني بترتيب بر رضایت شغلي و فرسودگي احساسي اثر مي گذارد .عالوه بر
این ،ناهنجاری هيجاني بطور مستقيم بر زوال شخصيتي اثر گذار بوده و بصورت غير مستقيم از طریق
فرسودگي احساسي بر ميزان رضایت شغلي تاثير مي گذارد ،درحالي كه تالش احساسي اثر مستقيم بر
موفقيت شخضي داشته و بطور غير مستقيم و از طریق موفقيت شخصي بر رضایت شغلي اثر گذار است .در
نهایت ،موفقيت شخصي بعنوان واسطه ای در رابطه زوال شخصيتي و رضایت شغلي استنباط گردید .مفاهيم
مدیریتي مربوط به اقدامات منابع انساني ارائه شده اند.
كونتو جيوراف )5848( 5در تحقيقي باعنوان "بررسي رابطه بين ابعاد سازمان یادگيرنده وایجاد تغييرات
ونواوری واجرای سازماني" به این نتيجه رسيد كه برقراری ارتباط ازاد و مبادله اطالعات وریسک كردن
وترویج ایدهای تازه واطالعات،زمينه رابرای اجرای ماهرانه كارها فراهم مي كند.
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مدل مفهومي تحقيق
متغییر وابسته

متغییر مستقل

پويايي هاي يادگیري

فرسودگي شغلي

تغییر و تحول سازماني

خستگي عاطفي

سازمان
يادگیرنده

عملكرد شخصي

توانمند سازي افراد

مسخ شخصیت
درگیري

مديريت دانش
به كار گیري فناوري هاي روز آمد

متغير سازمان یادگيرنده برگرفته از مدل ماركوارت ()5885
متغير فرسودگي شغلي بر گرفته از مدل مسلش ()5884

فرضيات اصلي
بين سازمان یادگيرنده با فرسودگي شغلي در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه معني داری وجود دارد.
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فرضيات فرعي
 .4بين پویایي های یادگيری با فرسودگي شغلي در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه معني داری وجود
دارد.
 .5بين تغيير و تحول سازماني با فرسودگي شغلي در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه معني داری
وجود دارد.
 .9بين توانمند سازی با فرسودگي شغلي در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه معني داری وجود دارد.
 .1بين مدیریت دانش با فرسودگي شغلي در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه معني داری وجود دارد.
 .5بين به كار گيری فناوری های روزآمد با فرسودگي شغلي در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه معني
داری وجود دارد.
روش تحقيق
تحقيق حاضر از حيث هدف كاربردی و از نظر ماهيت و روش از نوع تحقيقات توصيفي و از شاخه
همبستگي است
جامعه آماری
جامعه آماری این تحقيق كليه كاركنان شركت معدني و صنعتي گل گهر در سال ، 4939به تعداد  058نفر
مي باشد

حجم نمونه و روش نمونه گيری
نمونه بر اساس روش طبقه ای تصادفي انتخاب شد و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  565نفر
محاسبه گردیده است.
جدول -4تعداد كاركنان شركت معدني و صنعتي گل گهر در سال4939

ردیف

شرح مدیریت و معاونت

تعداد كاركنان

تعداد نمونه كاركنان

4

مدیریت عامل

554

63

5

معاونت بهره برداری

465

54

9

معاونت توسعه و مهندسي

93

45
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1

معاونت سرمایه انساني و پشتيباني

558

63

5

معاونت مالي و اقتصادی

495

14

6

معاونت مهندسي

59

59

058

565

جمع كل
ابزار گردآوری اطالعات

برای گردآوری دادههای پژوهش حاضر از پرسشنامه استفاده گردید .ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش
 5پرسشنامه سازمان یادگيرنده و فرسودگي شغلي مي باشد
پرسشنامه سازمان يادگيرنده
پرسشنامه سازمان یادگيرنده ماركوارت كه مشتمل بر  55سؤال كه مقياس سنجش آن طيف ليکرت 5
درجه ای (كامال موافقم " "5تا كامال مخالفم " )"4و  5شاخص فرعي كه عبارتند از پویایي های یادگيری
(سواالت  4تا  ،)5تغيير و تحول سازماني (سواالت  6تا  ،)48توانمند سازی (سواالت  44تا  ،)45مدیریت
دانش (سواالت  46تا  )58و به كار گيری فناوری های روزآمد (سواالت  54تا  )55مي باشد.
پرسشنامه فرسودگي شغلي
برای فرسودگي شغلي از پرسشنامه  55سوالي مسلش استفاده شده است كه این پرسشنامه فرسودگي
شغلي را در  1بعد خستگي عاطفي (سواالت  4تا  ،)3عدم موفقيت فرد (سواالت  48تا  ،)45مسخ شخصيت
(سواالت  40تا  )55و درگيری (سواالت  59تا  )55مي سنجد .طيف سواالت  5درجه ای ليکرت مي باشد
و با جمع نمرات سواالت هر مولفه ،نمره آن مولفه به دست مي آید.

روايي ابزار جمع آوری داده ها
مقصود از روایي آن است كه آیا ابزار اندازه گيری مي تواند خصيصه و ویژگي ها كه ابزار برای آن طراحي
شده اندازه گيری كند( سرمد و همکاران  )458:4934در این تحقيق ،جهت روایي ابزار جمع آوری داده ها،
از روایي صوری استفاده شده است .به این منظور پرسشنامه ها در اختيار  5نفر از اساتيد گروه كارشناسي
ارشد مدیریت دولتي دانشگاه آزاد واحد سيرجان قرار گرفت و از آنها درخواست گردید تا نظر خود را پيرامون
ميزان تناسب هر یک گویه ها با ابعاد مربوطه در قالب گزینه های :كامال مناسب ،مناسب ،تا حدودی مناسب،
نامناسب بيان نمایند .پس از جمع آوری پرسشنامه ها ،با نظر استاد راهنما اصالحات الزم شکلي و ساختاری
در آنها اعمال گردید .

11

www.SID.ir

Archive of SID

پايايي ابزار سنجش داده ها
پایایي یک سنجه  ،ثبات و هماهنگي منطقي پاسخ ها در ابزار اندازه گيری را نشان مي دهد و به ارزیابي "
درستي و خوب بودن " یک سنجه كمک مي كند (دانایي فرد و همکاران  .)558 :4938،در این تحقيق برای
آزمون پایایي پرسشنامه ها ،از روش آلفای كرونباخ استفاده گردید كه با استفاده از نرم افزار آماری
 SPSS 43ميزان پایایي پرسشنامه های سازمان یادگيرنده و فرسودگي شغلي به ترتيب  8/001و  8/503به
دست آمد .در جدول  5ميزان پایایي متغيرهای اصلي و ابعاد آنها ذكر شده است.

جدول-2پایایي متغرهای تحقيق به روش آلفای كرونباخ در تحقيق حاضر
ميزان آلفای كرونباخ

متغير
پویایي های یادگيری

8/506

تغيير و تحول سازماني

8/656

توانمند سازی

8/553

مدیریت دانش

8/555

به كار گيری فناوری های روزآمد

8/559

سازمان یادگيرنده

8/001

خستگي عاطفي

8/056

عدم موفقيت فرد

8/566

مسخ شخصيت

8/503

درگيری

8/560

فرسودگي شغلي

8/503

روش تجزيه و تحليل اطالعات و روش های آماری
پس از جمع آوری داده ها  ،از نرم افزار  SPSS43برای تجزیه و تحليل داده ها استفاده شد.

تحليل داده ها و نتيجه گيری
بررسي فرض نرمال بودن متغيرها
جدول-3آزمون كلموگرف اسميرنوف برای بررسي فرض نرمال بودن متغيرها
آماره

كلموگروف معني داری
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متغير

اسميرنف

فرض نرمال

سازمان یادگيرنده

4/590

8/839

565

فرض نرمال برقرار است

پویایي های یادگيری

4/036

8/885

565

فرض نرمال برقرار نيست

تغيير و تحول سازماني

4/519

8/885

565

فرض نرمال برقرار نيست

توانمندسازی

4/554

8/881

565

فرض نرمال برقرار نيست

مدیریت دانش

4/544

8/854

565

فرض نرمال برقرار نيست

به كارگيری فناوری های روز آمد

4/149

8/895

565

فرض نرمال برقرار نيست

فرسودگي شغلي

8/064

8/110

565

فرض نرمال برقرار است

خستگي عاطفي

8/385

8/93

565

فرض نرمال برقرار است

عملکرد شخصي

8/011

8/155

565

فرض نرمال برقرار است

مسخ شخصيت

4/060

8/885

565

فرض نرمال برقرار نيست

درگيری

4/394

8/884

565

فرض نرمال برقرار نيست

با توجه به اینکه داده های متغيرهای اصلي ،مولفه خستگي عاطفي و عملکرد شخصي دارای توزیع نرمال
هستند اما بقيه مولفه ها دارای توزیع نرمال نيستند بنابراین جهت آزمون همبستگي فرضيه های تحقيق از
ضرایب همبستگي پيرسون و اسپيرمن بصورت همزمان استفاده شده است.

فرضيه اصلي پژوهش
بين سازمان يادگيرنده با فرسودگي شغلي كاركنان در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه
معني داری وجود دارد.
 : H0بين سازمان یادگيرنده با فرسودگي شغلي كاركنان در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه معني
داری وجود ندارد.
 : H1بين سازمان یادگيرنده با فرسودگي شغلي كاركنان در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه معني
داری وجود دارد.
تجزیه و تحليل داده ها داده های نشان مي دهد كه ضرایب همبستگي آزمون پيرسون و اسپيرمن بين
دو متغير سازمان یادگيرنده با فرسودگي شغلي به ترتيب برابر  -8/555و  -8/540و با  -pمقدار (معني
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داری) برابر  8/884و كوچکتر از سطح معني داری  α=5/50هستند ،در نتيجه بين سازمان یادگيرنده با
فرسودگي شغلي كاركنان در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه معني داری وجود دارد .در ضمن منفي
بودن ضرایب همبستگي نشان از رابطه معکوس بين این دو متغير است .بدین معني كه با افزایش سازمان
یادگيرنده ،فرسودگي شغلي كاركنان كاهش مي یابد .همچنين ضریب تعيين بين دو متغير برابر 8/815
( ) R 2 =8/815است یا به عبارتي  1/5درصد تغييرات بين دو متغير مشترک است ( 1/5درصد تغييرات
فرسودگي شغلي كاركنان به وسيله سازمان یادگيرنده در شركت معدني و صنعتي گل گهر توجيه مي شود
(جدول .)1
جدول -4آماره های آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه سازمان یادگيرنده با فرسودگي شغلي كاركنان

متغير

فرسودگي شغلي

آزمون

پيرسون

اسپيرمن

معني
ضریب
همبستگي داری

معني
ضریب
همبستگي داری

سازمان
یادگيرنده

-8/555

-8/540 8/884

R2

وجود نوع
تعداد
رابطه رابطه

 565 8/815 8/884دارد

معکوس

فرضيات فرعي
بين پويايي های يادگيری با فرسودگي شغلي كاركنان در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه
معني داری وجود دارد.
 : H0بين پویایي های یادگيری با فرسودگي شغلي كاركنان در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه
معني داری وجود ندارد.
 : H1بين پویایي های یادگيری با فرسودگي شغلي كاركنان در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه معني
داری وجود دارد.
تجزیه و تحليل داده ها داده های نشان مي دهد كه ضرایب همبستگي آزمون پيرسون و اسپيرمن بين
دو متغير پویایي های یادگيری با فرسودگي شغلي به ترتيب برابر  -8/455و  -8/445و با  -pمقدار (معني
داری) به ترتيب برابر  8/884و  8/815و كوچکتر از سطح معني داری  α=5/50هستند ،در نتيجه بين
پویایي های یادگيری با فرسودگي شغلي كاركنان در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه معني داری
وجود دارد .در ضمن منفي بودن ضرایب همبستگي نشان از رابطه معکوس بين این دو متغير است .بدین
معني كه با افزایش پویایي های یادگيری ،فرسودگي شغلي كاركنان كاهش مي یابد .همچنين ضریب تعيين
بين دو متغير برابر  ) R 2 =8/849( 8/849است یا به عبارتي  4/9درصد تغييرات بين دو متغير مشترک است
13
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( 4/9درصد تغييرات فرسودگي شغلي كاركنان به وسيله پویایي های یادگيری در شركت معدني و صنعتي
گل گهر توجيه مي شود (جدول .)5
جدول -5آماره های آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه پویایي های یادگيری با فرسودگي شغلي كاركنان

متغير

فرسودگي شغلي

آزمون

پيرسون

اسپيرمن

معني
ضریب
همبستگي داری

معني
ضریب
همبستگي داری

پویایي
های
یادگيری -8/455

-8/445 8/884

R2

وجود نوع
تعداد
رابطه رابطه

 565 8/849 8/815دارد

معکوس

بين تغيير و تحول سازماني با فرسودگي شغلي كاركنان در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه
معني داری وجود دارد.
 : H0بين تغيير و تحول سازماني با فرسودگي شغلي كاركنان در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه
معني داری وجود ندارد.
 : H1بين تغيير و تحول سازماني با فرسودگي شغلي كاركنان در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه
معني داری وجود دارد.
تجزیه و تحليل داده ها داده های نشان مي دهد كه ضرایب همبستگي آزمون پيرسون و اسپيرمن بين
دو متغير تغيير و تحول سازماني با فرسودگي شغلي به ترتيب برابر  -8/551و  -8/555و با  -pمقدار (معني
داری) برابر  8/884و كوچکتر از سطح معني داری  α=5/50هستند ،در نتيجه بين تغيير و تحول سازماني با
فرسودگي شغلي كاركنان در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه معني داری وجود دارد .در ضمن منفي
بودن ضرایب همبستگي نشان از رابطه معکوس بين این دو متغير است .بدین معني كه با افزایش تغيير و
تحول سازماني ،فرسودگي شغلي كاركنان كاهش مي یابد .همچنين ضریب تعيين بين دو متغير برابر 8/85
( ) R 2 =8/85است یا به عبارتي  5درصد تغييرات بين دو متغير مشترک است ( 5درصد تغييرات فرسودگي
شغلي كاركنان به وسيله تغيير و تحول سازماني در شركت معدني و صنعتي گل گهر توجيه مي شود (جدول
.)6
جدول -6آماره های آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه تغيير و تحول سازماني با فرسودگي شغلي كاركنان
متغير

فرسودگي شغلي

آزمون

پيرسون
ضریب

اسپيرمن
معني

معني

ضریب
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همبستگي داری

تغيير و تحول همبستگي داری
سازماني
-8/555 8/884
-8/551

8/85 8/884

565

دارد

معکوس

بين توانمند سازی با فرسودگي شغلي كاركنان در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه معني
داری وجود دارد.
 : H0بين توانمند سازی با فرسودگي شغلي كاركنان در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه معني داری
وجود ندارد.
 : H1بين توانمند سازی با فرسودگي شغلي كاركنان در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه معني داری
وجود دارد.
تجزیه و تحليل داده ها داده های نشان مي دهد كه ضرایب همبستگي آزمون پيرسون و اسپيرمن بين
دو متغير توانمند سازی با فرسودگي شغلي به ترتيب برابر  -8/455و  -8/456و با  -pمقدار (معني داری) به
ترتيب برابر  8/885و  8/881و كوچکتر از سطح معني داری  α=5/50هستند ،در نتيجه بين توانمند سازی با
فرسودگي شغلي كاركنان در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه معني داری وجود دارد .در ضمن منفي
بودن ضرایب همبستگي نشان از رابطه معکوس بين این دو متغير است .بدین معني كه با افزایش توانمند
سازی ،فرسودگي شغلي كاركنان كاهش مي یابد .همچنين ضریب تعيين بين دو متغير برابر =8/89( 8/89
 ) R 2است یا به عبارتي  9درصد تغييرات بين دو متغير مشترک است ( 9درصد تغييرات فرسودگي شغلي
كاركنان به وسيله توانمند سازی در شركت معدني و صنعتي گل گهر توجيه مي شود (جدول .)5
جدول -7آماره های آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه توانمندسازی با فرسودگي شغلي كاركنان

متغير

فرسودگي شغلي

آزمون

پيرسون

اسپيرمن
معني
ضریب
همبستگي داری

معني
ضریب
توانمند همبستگي داری
سازی
-8/456 8/885 -8/455

 565 8/89 8/881دارد
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بين مديريت دانش با فرسودگي شغلي كاركنان در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه معني
داری وجود دارد.
 : H0بين مدیریت دانش با فرسودگي شغلي كاركنان در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه معني داری
وجود ندارد.
 : H1بين مدیریت دانش با فرسودگي شغلي كاركنان در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه معني داری
وجود دارد.
تجزیه و تحليل داده ها داده های نشان مي دهد كه ضرایب همبستگي آزمون پيرسون و اسپيرمن بين
دو متغير مدیریت دانش با فرسودگي شغلي به ترتيب برابر  -8/595و  -8/435و با  -pمقدار (معني داری)
برابر  8/884و كوچکتر از سطح معني داری  α=5/50هستند ،در نتيجه بين مدیریت دانش با فرسودگي
شغلي كاركنان در شركت معدني و صنعتي گل گهر رابطه معني داری وجود دارد .در ضمن منفي بودن
ضرایب همبستگي نشان از رابطه معکوس بين این دو متغير است .بدین معني كه با افزایش مدیریت دانش،
فرسودگي شغلي كاركنان كاهش مي یابد .همچنين ضریب تعيين بين دو متغير برابر ) R 2 =8/890( 8/890
است یا به عبارتي  9/0درصد تغييرات بين دو متغير مشترک است ( 9/0درصد تغييرات فرسودگي شغلي
كاركنان به وسيله مدیریت دانش در شركت معدني و صنعتي گل گهر توجيه مي شود (جدول .)0
جدول -8آماره های آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه مدیریت دانش با فرسودگي شغلي كاركنان
متغير

فرسودگي شغلي

آزمون

پيرسون

اسپيرمن

معني
ضریب
همبستگي داری

معني
ضریب
همبستگي داری

مدیریت
دانش

-8/595

-8/435 8/884

R2

وجود نوع
تعداد
رابطه رابطه

565 8/890 8/884

دارد

معکوس

بين به كار گيری فناوری های روز آمد با فرسودگي شغلي كاركنان در شركت معدني و صنعتي گل
گهر رابطه معني داری وجود دارد.
 : H0بين به كار گيری فناوری های روز آمد با فرسودگي شغلي كاركنان در شركت معدني و صنعتي گل
گهر رابطه معني داری وجود ندارد.
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 : H1بين به كار گيری فناوری های روز آمد با فرسودگي شغلي كاركنان در شركت معدني و صنعتي گل
گهر رابطه معني داری وجود دارد.
تجزیه و تحليل داده ها داده های نشان مي دهد كه ضرایب همبستگي آزمون پيرسون و اسپيرمن بين
دو متغير به كار گيری فناوری های روز آمد با فرسودگي شغلي به ترتيب برابر  -8/836و  -8/86و با -p
مقدار (معني داری) به ترتيب برابر  8/45و  8/999و بزرگتر از سطح معني داری  α=5/50هستند ،در نتيجه
بين به كار گيری فناوری های روز آمد با فرسودگي شغلي كاركنان در شركت معدني و صنعتي گل گهر
رابطه معني داری وجود ندارد (جدول .)3
جدول -9آماره های آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه به كار گيری فناوری های روز آمد با فرسودگي
شغلي كاركنان

متغير

فرسودگي شغلي

آزمون

پيرسون

اسپيرمن

معني
معني ضریب
به كار گيری ضریب
فناوری های روز همبستگي داری همبستگي داری
آمد
-8/836

-8/86 8/45

R2

وجود
تعداد
رابطه

نوع
رابطه

ندارد

-

565 8/889 8/999

منابع
.4
.5
.9

.1
.5

ابزاری ،مهدی و سرایداران ،حميد .)4906( .مدیریت رفتار سازماني و فشار رواني .اصفهان :اركان
بابلي ،عزیزاله .)4953( .بررسي ميزان فرسودگي شغلي مدیران دبيرستان های پسرانه شهر تهران
ورابطه آن با روشهای مقابله ای آنها  .فصلنامه مدیریت آموزش وپرورش دوره ،1شماره15-98 :5
بهبودی مقدم ،زهرا و ملکي ،ناهيد و رحيمي كيان ،فاطمه و حسيني ،مصطفي .)4939( .شيوع
فرسودگي شغلي در ماماهای شاغل در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه
علوم پزشکي ،پایش ،دوره  ،49شماره.916-993 :9
خورشيدی ،علي .)4903( .مدیریت و رهبری آموزشي -تهران :یسطرون
دانایي فر ،احمد .)4938( .روش تحقيق در مدیریت ،تهران :سمت.
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 .6ده بزرگي ،غالمرضاوحدائق ،رفيعه.)4905(.گرداب پنهان فرسودگي شغلي .شيراز :نوید.
 .5رسوليان ،مهدی و الهي ،فرزاد و افخم ابراهيمي ،غالم رضا .)4909( .ارتباط فرسودگي شغلي با
ویژگي های شخصيتي در پرستاران ،فصلنامه اندیشه و رفتار ،دوره ،3شماره.445-484 :1
 .0ساعتچي ،محمود )4908( .روانشناسي بهره وری(نگرشي نظامدار ،هدفمند وبومي نسبت به
روانشناسي صنعتي  -سازماني) .تهران :ویرایش.
 .3سرمد ،زهره و بازرگان ،عباس و حجازی ،الهه .)4934( .روش های تحقيق در علوم رفتاری ،تهران:
آگاه.
 .48سنگه ،پدرام .)4905( .پنجمين فرمان .ترجمه كمال عدایت و محمد روشن .تهران :انتشارات سازمان
مدیریت صنعتي
 .44فهيم نيا ،فاطمه و موسي خاني ،محمد و آذرگون ،مریم .)4934( .بررسي ارتباط بين ابعاد سازمان
یادگيرنده با فرسودگي شغلي ،نشریه تحقيقات كتابداری و اطالع رساني دانشگاهي ،دوره ،15
شماره.49-91 : 56
 .45قنبری ،سيروس و كریمي ،ایمان و اردالن ،محمد رضا و ميری امير .)4935( .تحقيقي با عنوان"
رابطه خالقيت مدیران با مؤلفه های سازمان یادگيرنده در مدارس راهنمایي و متوسطه شهرستان
اراک .فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشي ،سال  ،5شماره 5

 .49كاليمو ،رایجاو ا.البطوی ،مصطفي و كوپر،كاری .)4903( .مدیریت عوامل رواني –اجتماعي محيط
كار .ترجمه محمد نقي براهني .تهران :اسانش.
 .41ماركوارت .)4905( .ایجاد سازمان یادگيرنده .ترجمه محمد رضا زالي .تهران :دانشگاه تهران.
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