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چکیده
یکی از مباحث مهمی که در سازمانها مورد توجه مدیران میباشد فرسودگی شغلی است به این دلیل که بازدهی شغلی و نیل
به اهداف سازمان نیازمند روحیه باالی کارکنان در محیط سازمانی میباشد .بنابراین یکی از نکات مهمی که مدیران در
سازمان ها به دنبال آن هستند تا به اهداف کلی سازمان دست یابند به وجود آوردن روحیه در بین کارکنان است از این رو این
تحقیق به دنبال بررسی تاثیر تغییرات سازمانی بر فرسودگی شغلی با میانجیگری حمایت سازمانی در منظقه آزاد ارس می-
باشد .این تحقیق در دوره زمانی  1397و در میان  480نفر از مدیران و کارشناسان منطقه آزاد ارس انجام گرفته است که با
توجه به جدول مورگان نمونه انتخاب شده برای این تحقیق  214میباشد .در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه استاندارد
برای مولفههای تغییرات سازمانی اقدام به جمعآوری اطالعات شده است .نتایج نشان میدهد تغییرات سازمانی در کاهش
فرسودگی شغلی تاثیر مثبت و معنی داری دارد به طوری که چهار مولفه مشارکت ،فرهنگ انطباق پذیری ،فرهنگ ماموریتی و
قابلیت سازگاری بر فرسودگی شغلی به ترتیب با ضرایب  0/298، 0/311 ،0/253و  0/344تاثیر منفی و معنی داری دارند.
همچنین حمایت سازمانی با ضریب  0/248تاثیر منفی و معنی داری بر فرسودگی شغلی دارد.
واژههای كلیدی :تغییرات سازمانی ،فرسودگی شغلی ،حمایت سازمانی ،سازمان منطقه آزاد ارس،رگرسیون چند متغیره
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 .1مقدمه
محیط بشر شامل عوامل فیزیکی اجتماعی و روانی است که هر کدام در وضعیت سالمتی بشر نقش مهمی دارند .یکی از
این عوامل برای انسان محیط کار وی است که میتواند دیگر حیطههای زندگی او را تحت تاثیر قرار دهد .قسمت عمدهای از
زندگی روزانه هر شخص صرف اشتغال بکار میشود .یکی از مفاهیمی که در سالهای اخیر توجه روانشناسان کار ،روان
شناسان بهرهوری و روان شناسان صنعتی و سازمانی را به خود معطوف داشته ،نشانهها ،علل و آثار فرسودگی شغلی است .به
نظر میآید فرسودگی شغلی با فشارهای روانی ارتباط داشته باشد .فشارهای روانی وقتی رخ میدهد که عدم تعادل بین
مطالبات و خواستههای محیطی با توانایی فرد برای پاسخ دادن به آنها وجود داشته باشد .هر چه مطالبات و خواستههای
محیطی افزایش یابد و توانایی فرد برای پاسخ دادن به آنها کاهش یابد فشار روانی ایجاد میشود که باعث تجربهی منفی در
فرد و فرسودگی شغلی میگردد .در واقع فرسودگی شغلی در اثر فشار مداوم روانی پدید میآید ].[1
 .1-2بیان مسئله
تغییرات سازمانی به ایجاد محیط شغلی متفاوت نسبت به شرایط قبلی باعث ایجاد روحیه در کارکنان شده و بازدهی
شغلی را افزایش می دهد همچنین تغییرات سازمانی در ارتباط با روحیه کارکنان به صورت موثر باعث ایجاد عالقهمندی به
شغل و شرایط جدید می شود از این رو اهمیت تغییرات سازمانی در راستای ایجاد محیط مناسب شغلی و بازدهی بهتر کارکنان
روز به روز برای مدیران رده باال مشخص میشود ] .[2طبق نظر ناصحی فر و همکاران ] ،[3تغییرات سازمانی شامل مشارکت،
فرهنگ انجام ماموریت ،فرهنگ انطباق پذیری و قابلیت سازگاری میباشد که به صورت فرایندی در اهداف سازمان تاثیرگذار
است .حمایت سازمانی به عنوان باور کارکنان تعریف شده است که کارکنان اعتقاد دارند سازمان در محیط کار و انجام وظایف،
آنها را حمایت میکند و برای فعالیتهای آنها ارزش قائل میشود حمایت سازمانی به کارکنان این اطمینان را میدهد که در
وضعیتهای استرسزا و پر تنش کاری از آنها حمایت میکند ،این پشتیبانی و حمایت ارائه شده به وسیله سازمان منجر به
احساس امنیت و تعهد کارکنان نسبت به سازمان خواهد شد حمایت سازمانی سازهای از تبادل اجتماعی است .بنابراین تئوری
حمایت سازمانی بیان میکند که سازمان از عقاید کلی کارکنان پیرامون نیازها و ارزش های آنها حمایت میکند ،که بر اساس
تعامل مدیران با نمایندگان سازمانی ،صورت میپذیرد ] .[4در شکل زیر انواع تغییرات سازمانی با هدف آن ذکر شده است ].[5

شکل  :1انواع تغییرات سازمانی

بیشتر تغییراتی که در سازمانها رخ میدهد  ،برنامهریزی نشده است و تغییرات برنامهریزی شده شامل دو هدف میباشد:
 -1باالبردن توانایی سازمان و توانایی وفق دادن با محیط  -2در پی تغییر دادن رفتار کارکنان میباشد.
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با توجه به این که تغییرات سازمانی می تواند منجر به فرسودگی شغلی و یا کاهش آن شود و یا این که تاثیر بر فرسودگی
شغلی داشته باشد .لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر تغییرات سازمانی بر فرسودگی شغلی با میانجیگری حمایت سازمانی در
بین کارکنان منطقه آزاد ارس پرداخته خواهد شد از این رو سوال اصلی تحقیق به صورت زیر بیان میشود :
تاثیر تغییرات سازمانی بر فرسودگی شغلی با میانجیگری حمایت سازمانی در بین کارکنان منطقه آزاد ارس چگونه می-
باشد؟
 .1-3اهداف تحقیق
هدف اصلی:
 بررسی تاثیر تغییرات سازمانی بر فرسودگی شغلی کارکنان منطقه آزاد ارس با میانجیگری حمایت سازمانی
اهداف فرعی:


بررسی تاثیر مولفه مشارکت بر فرسودگی شغلی کارکنان منطقه آزاد ارس با میانجیگری حمایت سازمانی



بررسی تاثیر مولفه فرهنگ انطباق پذیری بر فرسودگی شغلی کارکنان منطقه آزاد ارس با میانجیگری حمایت
سازمانی



بررسی تاثیر مولفه فرهنگ ماموریتی بر فرسودگی شغلی کارکنان منطقه آزاد ارس با میانجیگری حمایت سازمانی



بررسی تاثیر مولفه قابلیت سازگاری بر فرسودگی شغلی کارکنان منطقه آزاد ارس با میانجیگری حمایت سازمانی

 .1-4فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی:


تغییرات سازمانی بر فرسودگی شغلی با میانجیگری حمایت سازمانی تاثیر دارد.

فرضیات فرعی:


مولفه مشارکت بر فرسودگی شغلی کارکنان منطقه آزاد ارس با میانجیگری حمایت سازمانی تاثیر دارد.



مولفه فرهنگ انطباق پذیری بر فرسودگی شغلی کارکنان منطقه آزاد ارس با میانجیگری حمایت سازمانی تاثیر دارد.



مولفه فرهنگ ماموریتی بر فرسودگی شغلی کارکنان منطقه آزاد ارس با میانجیگری حمایت سازمانی تاثیر دارد.



مولفه قابلیت سازگاری بر فرسودگی شغلی کارکنان منطقه آزاد ارس با میانجیگری حمایت سازمانی تاثیر دارد.
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 .1-5تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق
حمایت سازمانی :حمایت های سازمانی از شاغل در یک شغل را حمایت سازمانی میگویند[6] .
تغییرات سازمانی :تغییرات در فرآیند مدیریت شغلی و سازمانی میباشد[7] .
فرسودگی شغلی :فرسودگی شغلی به عنوان فقدان انرژی و نشاط تعریف میشود و شخص ،دچار حالت کمبود انرژی در انجام
وظیفه میشود[7] .
در شکل ،2مدل مفهومی تحقیق ترسیم شده است.

شکل  :2مدل مفهومی تحقیق

 .2مواد و روشها
تحقیق حاضر از حیث هدف ،کاربردی ،و از حیث روش ،تحقیق توصیفی و به روش پیمایشی انجام شده است .در آزمون
فرضیه ها با آزمون معنا داری  H0 ،پذیرفته یا رد می شود .اگر فرضیه  H0پذیرفته شود فرضیه مقابل آن یعنی H1رد و اگر
فرضیه  H0رد شود فرضیه مقابل آن یعنی  H1پذیرفته می شود.
 .2-1جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص از یک یا چند صفت مشترک
برخوردار میباشند هر چه جامعه آماری کوچکتر باشد آن را به طور دقیقتری از یک جامعه آماری بزرگتر میتوان بررسی کرد.
چنانچه جامعه آماری بزرگ باشد محقق با توجه به محدودیت امکانات ناچار است از بین افراد جامعه تعداد مشخصی را به
عنوان نمونه برگزیند و از طریق مطالعه این جمع محدود به بررسی ویژگیها و صفات جامعه بپردازد و شاخصها و اندازههای
آماری را محاسبه نماید .به این جامعه محدود نمونه گفته میشود.
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جامعه شامل  480نفر از مدیران و کارشناسان مربوط به منطقه آزاد ارس و  214نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان
نمونه انتخاب میشوند.
 .2-2نمونه آماری
نمونه مجموعهی کوچکی از جامعهی آماری است ،مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعهی آماری انتخاب شدهاند .به
عبارت دیگر ،تعدادی از جامعه آماری (اما نه همه) که گروه نمونه را تشکیل میدهند ].[8
جامعه شامل 480نفر با پست سازمانی کارشناس به باال که با توجه به جدول مورگان نمونه انتخابی  214نفر به عنوان
نمونه انتخاب میشوند
 .2-3نحوه جمعآوری و پردازش دادهها
مرحله گردآوری دادهها آغاز فرآیندی است که طی آن محقق یافتههای میدانی و کتابخانهای را گردآوری میکند و به
روش استقرایی به طبقهبندی و سپس تجزیه و تحلیل آنها میپردازد و فرضیههای تدوین شدهی خود را مورد ارزیابی قرار
میدهد و در نهایت پاسخ مسأله خود را به اتکای آنها می یابد ،به عبارتی محقق به اتکای اطالعات گردآوری شده ،واقعیت و
حقیقت را آنطور که هست کشف مینماید ].[9
برای تهیه ادبیات موضوع در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانهای شامل مقاالت التین و فارسی ،کتب ،مجالت
و نیز استفاده از اینترنت ،همچنین برای جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامه با استفاده از مقیاس  5نقطهای استفاده و روش
ارسال و جمعآوری آن به وسیله مراجعه حضوری انجام شد.
روش این تحقیق علی -تطبیقی میباشد .روش علی -تطبیقی سادهترین روش کمی برای روابط علی معلولی پدیدهها است.
این روش شامل روش خاص تحلیل اطالعات برای پیداکردن روابط بین متغیرها است ] .[10دراین روش متغیر مستقل یا علت
دستکاری نمی شود ،زیرا قبال اتفاق افتاده است ،مانند جنسیت مرد و زن که نمیتوان آن را دستکاری نمود .در این تحقیق،
گروهها برحسب یک متغیر وابسته با هم مقایسه میشوند .این گروهها قبل از اینکه مطالعه شوند از لحاظ یک متغیر با هم
تفاوت دارند ].[11
در این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و با استفاده از نرم افزار  spssبه تجزیه و تحلیل اطالعات پرداخته
میشود.
 .2-4روش آماری و تحلیل داده ها
دستیابی به هدف های علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی 1درست صورت پذیرد .به
عبارت دیگر تحقیق ،از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق ].[12
تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیقی کاربردی است .از سویی چون محقق در شرایط زندگی واقعی چند سازمان حضور پیدا
کرده است در واقع این پژوهش در زمره مطالعات میدانی قرار دارد .پژوهش کاربردی یک نوع پژوهش است که در راستای عمل
و نیازهای جوامع و بشریت به انجام میرسد .این نوع پژوهش در مقابل پژوهش بنیادی و پایه قرار دارد و به یک معنا مترتب بر
آن است .
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برای مشخص کردن متغیرهای موثر و سنجههایی که بتواند متغ یرهای مطرح شده در مدل را اندازهگیری نمایند ،از
مطالعات کتابخانهای و مشورت اساتید محترم راهنما و مشاور استفاده شد .در روش کتابخانهای با استفاده از اینترنت و مجالت
تخصصی و تحقیقات مشابه خارجی اقدام به ترجمه مطالب و اقتباس از آنها جهت تنظیم مبانی نظری و عملی تحقیق میشود.
در روش میدانی از طریق جمعآوری اطالعات پرسشنامهای استفاده میشود .پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی
مستقیم برای کسب داده های تحقیق است .پرسشنامه مجموعهای از سوالها (گویهها) است که پاسخ دهنده با مالحظة آن ها
پاسخ الزم را ارئه میدهد .این پاسخ ،دادة مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل میدهد .از طریق سؤالهای پرسشنامه میتوان دانش،
عالیق ،نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد ،به تجربیات قبلی وی پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام میدهد آگاهی
یافت.
همچنین برای جمعآوری مطالب فصل دوم (مرور ادبیات) مطالعات کتابخانهای مورد استفاده قرار گرفت و به منظور جمع-
آوری اطالعات و مرور ادبیات موضوع از مقاالت و پژوهشهای قبلی استفاده گردید.
برای مشخص کردن روشهای تجزیه و تحلیل دادهها ،حجم و کفایت دادهها نیز از مطالعات کتابخانهای ،به خصوص کتاب-
های روش تحقیق و آمار ؛ و همچنین کارشناسان مجرب روش تحقیق و آمار استفاده شد .برای جمعآوری دادهها نیز از
پرسشنامه و تحقیقات میدانی استفاده شد.
برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه ای که توسط محقق که با توجه به متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظیم
شده ،استفاده گردید.
 .2-5ابزار تحقیق
پرسشنامه 1یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است .پرسشنامه مجموعه ای از
سوال ها(گویه ها ) 2است که پاسخ دهنده با مالحظة آن ها پاسخ الزم را ارائه می دهد .این پاسخ ،دادة مورد نیاز پژوهشگر را
تشکیل می دهد .از طریق سؤال های پرسشنامه می توان دانش ،عالیق ،نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد ،به
تجربیات قبلی وی پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام می دهد آگاهی یافت.
در این تحقیق از پرسشنامه با سواالت بسته استفاده شده است .در سواالت پرسشنامه مقیاس از  5نقطه ای استفاده شده
است.
جدول  : 1طیف لیکرت بر اساس بیان مثبت گویه
کامال موافقم

موافقم

بی نظرم

مخالفم

کامال مخالفم

5

4

3

2

1

قابل ذکر است که در سواالت با جنبهی منفی ،ارزش گذاری خانه های فوق معکوس خواهد شد.
پرسشنامه این تحقیق شامل دو بخش اصلی میباشد:
الف) مشخصات پاسخ دهنده :این بخش از پرسشنامه مرتبط با ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان(شامل جنسیت،
سطح تحصیالت ،سن ،درآمد ،وضعیت شغلی) ،میباشد.
ب) سواالت مرتبط با متغیرهای تحقیق :این بخش از پرسشنامه متغیرهای تحقیق را که شامل سه متغیر اصلی و  40سوال
می باشند را اندازه گیری میکند.
1

- Questinnaire

2

- Statements
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 .2-6روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف ،تحقیقی کاربردی است .از سویی چون محقق در شرایط زندگی واقعی یک سازمان حضور پیدا
کرده است در واقع این پژوهش در زمره مطالعات میدانی قرار دارد.
 .2-7روش تجزیه و تحلیل اطالعات
در این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون چند متغیر ه و با استفاده از نرم افزار  spssبه تجزیه و تحلیل اطالعات
پرداخته میشود.
 .2-8روائی پرسشنامه
مقصود از روایی آن است که ابزار اندازهگیری ،بتواند ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد .اهمیت روایی ،از آن روست که اندازه-
گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد ] .[13ابزار اندازهگیری ممکن است برای
اندازه گیری یک خصیصه ویژه بر روی یک جامعه آماری دارای اعتبار باشد ،در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی
یک جامعه آماری دیگر ،از هیچگونه اعتباری برخوردار نباشد ] .[14به عبارت دیگر منظور از روایی این است که مقیاس و
محتوای ابزار یا سواالت مندرج در ابزار گردآوری اطالعات دقیقا متغیر ها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی این که داده
های گردآوری شده عین واقعیت را نشان دهد ].[15
در این تحقیق به دلیل این که از پرسشنامه استاندارد استافده شده است نیازی به آزمون روایی پرسشنامه نمی باشد.
 .2-9پایائی پرسشنامه
مقصود از قابلیت اعتماد یک وسیله اندازهگیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله(همان ابزار اندازه-
گیری) ،تحت شرایط مشابه ،به طور مکرر اندازهگیری کنیم ،نتایج بدست آمده تا چه حد مشابه ،دقیق ،و قابل اعتماد میباشند.
به عبارت دیگر میتوان گفت که مقصود از قابلیت اعتماد این است که ابزار اندازهگیری تا چه حد در شرایط یکسان نتایج
مشابهای را بدست می دهد .دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر(عدم ارتباط نتایج بدست آمده در اندازهگیریهای مکرر بر روی
جامعه) ،تا یک (ارتباط کامل نتایج بدست آمده دراندازه گیری های مکرر بر روی جامعه) قابل تغییر است ].[16
در این تحقیق برای اندازه گیری پایائی از روش آلفای کرونباخ استفاده میشود .برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ،ابتدا
باید انحراف معیار نمرات هر زیرمجموعه از سواالت پرسشنامه و انحراف معیار کل سواالت (زیر مجموعه ها) را محاسبه کرده،
سپس با استفاده از فرمول ذیل ضریب آلفای هر زیر مجموعه از سواالت را بدست آورد:

j

)(1

}])

که در آنr ،

= ضریب آلفای کرونباخ،

j

S

j

St

S

( {( j  1) * [

= انحراف معیار زیر مجموعه  jام،

بیشتر از  0/7باشد ،آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است ].[17
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از آنجاییکه پرسشنامه ها ی تحقیق استاندارد می باشند لذا نیازی به تعیین روایی آنها نمی باشد و برای اطمینان از روایی
پرسشنامه ها ی تحقیق از ابتدا تعداد سی پرسشنامه به عنوان پیش آزمون در بین نمونه آماری توزیع خواهدشد و میزان پایایی
آن از طریق فرمول آلفای کرونباخ محاسبه خواهدشد و در صورت داشتن پایایی نسبت به توزیع کل پرسشنامه ها اقدام
خواهدشد.
یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برای تجزیه و تحلیل آماری یافته ها
ازروشهای آماری توصیفی و روشهای آماری استنباطی استفاده شده است .در بخش نخست ،تجزیه و تحلیل توصیفی یافتهها به
صورت جدول های توزیع فراوانی و نمودارها و در بخش دوم ،تجزیه و تحلیل استنباطی یافتهها و آزمون فرضیهها ارائه گردیده
است .آزمون کولموگروف -اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها و ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه بین نظریه
های فرسودگی شغلی و تغییرات سازمانی با راهبردهای حمایت سازمانی کارکنان و کارشناسان منطقه آزاد ارس و رگرسیون
چندگانه استاندارد برای تعیین متغییر پیش بین و متغییر مالک به کار گرفته شده است.

جدول  : 2تعداد سوالهای طراحی شده برای سنجش هر متغیر و ضریب آلفای كرونباخ
متغیر

نوع مقیاس

تعداد سوال

آلفای کرونباخ

مولفه مشارکت

پنج درجه ایی لیکرت

9

0.771

مولفه فرهنگ انطباق پذیری

پنج درجه ایی لیکرت

7

0.819

مولفه فرهنگ ماموریتی

پنج درجه ایی لیکرت

7

0.799

مولفه قابلیت سازگاری

پنج درجه ایی لیکرت

9

0.814

حمایت سازمانی

پنج درجه ایی لیکرت

8

0.718

 .3نتایج و بحث
آماره های توصیفی به مجموعه ای از معیار هایی گفته می شود که می توانند مشخصات کلی از اطالعات جمعآوری شده
را برای پژوهشگر ارائه دهند .توجه داشته باشید از آماره های توصیفی نمیتوان نتایج را به حاالت کلی تعمیم داد بلکه فقط
برای ارائه ی یک دید کلی از تحقیق از این معیارها استفاده می شود .در پژوهش حاضر با ارائه جداول و نمودار مربوطه به
بررسی توصیفی مشاهدات پرداخته شده است.
جدول  : 3نتایج توصیفی ویژگیهای پاسخ دهندگان

تاهل

فراوانی

درصد

مجرد

64

30

متاهل

150

70

مجموع

168

100

دیپلم

0

12
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تحصیالت

فوق دیپلم

0

27

لیسانس

124

58

فوق لیسانس

90

42

مجموع

214

100

>30

15

7

30-40

134

62.5

40-60

55

25.7

<60

10

5

مجموع

214

100

سن

 .3-1بررسی توصیفی متغیرهای تحقیق
جدول  : 4مقادیر توصیفی متغیرها
متغیر های تحقیق

تعداد

میانگین

میانه

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

مولفه مشارکت

214

2.825

3

0.852

-0.135

-0.611

مولفه فرهنگ انطباق پذیری

214

3.259

2.8

0.914

-0.261

-0.625

مولفه فرهنگ ماموریتی

214

3.270

2.83

0.814

0.238

0.593

مولفه قابلیت سازگاری

214

2.83

2.8

0.920

0.169

0.590

حمایت سازمانی

214

3.13

3

0.911

0.152

0.530

این متغیرها دارای مقیاس فاصلهای هستند و دارای  214مشاهده و  0داده گم شده هستند .متغیر مشارکت دارای
میانگین پایین تر از مقدار میانه می باشد که نشان دهنده ارزیابی ضعیف پاسخ دهندگان از این متغیر می باشد همچنین مقدار
میانگین مربوط به سایر متغیر ها از مقدار میانه آنها باالتر است که نشان دهنده ارزیابی قوی پاسخ دهندگان از این متغیر ها
می باشد .این مقادیر در جدول ( )4قابل مشاهده است.
 .3-2تحلیل استنباطی یافتهها
در آمار استنباطی به منظور تایید یا رد فرضیات از آزمون های مشخصی استفاده می شود.
 .3-3آزمون كلموگروف اسمیرنوف )(k s
جدول  : 5نتایج آزمون كلموگروف  -اسمیرنوف)(k s
sig
نتیجه نرمالیتی
تعداد
متغیر های تحقیق
مولفه مشارکت

214

0.347

نرمال می باشد

مولفه فرهنگ انطباق پذیری

214

0.288

نرمال می باشد

مولفه فرهنگ ماموریتی

214

0.301

نرمال می باشد

مولفه قابلیت سازگاری

214

0.311

نرمال می باشد
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214

حمایت سازمانی

نرمال می باشد

0.3

توزیع نرمال یکی از مهمترین توزیع های احتمالی پیوسته در نظریه احتماالت است.برای آزمون توزیع متغیر های مورد
مطالعه تحقیق از آزمون کلموگروف-اسمیرنف استفاده شده است در صورتی که احتمال سطح معنی داری از مقدار خطای 5
صدم بیشتر باشد از نرمال بودن متغیر حمایت شده است .با توجه به این که احتمال نرمال بودن متغیرها در این تحقیق برای
هر دو متغیر بیشتر از  5صدم می باشد هر دو متغیر دارای توزیع نرمال میباشد.
 .3-4آزمون كرونباخ برای روایی دادهها
جدول  : 6تعداد سوالهای طراحی شده برای سنجش هر متغیر و ضریب آلفای كرونباخ
متغیر

نوع مقیاس

تعداد سوال

آلفای کرونباخ

مولفه مشارکت

پنج درجه ایی لیکرت

9

0.771

مولفه فرهنگ انطباق پذیری

پنج درجه ایی لیکرت

7

0.819

مولفه فرهنگ ماموریتی

پنج درجه ایی لیکرت

7

0.799

مولفه قابلیت سازگاری

پنج درجه ایی لیکرت

9

0.814

حمایت سازمانی

پنج درجه ایی لیکرت

8

0.718

روایی از واژه" روا "به معنی جایز و در ست گرفته شده است و روایی به معنای صحیح و درست بودن است .مقصود از
روایی آن است که وسیله اندازه گیری ،بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد .در این پژوهش ضمن استفاده از
پرسشنامه استاندارد ،پرسشنامه به منظور سنجش روایی تحت بررسی کارشناسان دانشگاهی قرار گرفته و نظرات اصالحی
ایشان لحاظ گردید .بنابراین ،پرسشنامه مورد استفاده به عنوان ابزار جمع آوری داده های این پژوهش دارای روایی مناسب
بوده است .برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده میکنیم .دامنه ضریب پایایی از صفر تا مثبت یک
است .ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است .پایایی ،میزان توانایی یک وسیله
اندازه گیری ،برای حفظ ثبات خود در طول زمان است .برای اطمینان از عدم ابهام در سواالت و همچنین بومی کردن مقیاسها
و انطباق هر چه بیشتر با جامعه آماری ،اقدام به انجام مطالعات اولیه و تعیین اعتبار پرسشنامه گردید .بدین منظور پرسشنامه
به طور آزمایشی بین  214نفر از افراد جامعه نمونه توزیع گردید .در این پژوهش به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شده است .با استفاده از کامپیوتر و نرم افزار  SPSSضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار
آلفای کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه کارکنان  0.771است که نشان دهنده این است که این پرسشنامه از اعتبار باالیی
برخوردار است.
 .3-5تجزیه و تحلیل داده ها
جدول : 7تحلیل نتایج
متغیر

ضریب

آماره t

احتمال

مولفه مشارکت

-0.253

-10.311

0.00

مولفه فرهنگ انطباق پذیری

-0.311

-8.352

0.00
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مولفه فرهنگ ماموریتی

-0.298

-23.281

0.00

مولفه قابلیت سازگاری

-0.344

-10.312

0.00

حمایت سازمانی

-0.241

-7.350

0.00

با توجه به جدول ضرایب  ،ضریب مربوط به مولفه مشارکت  -0.253می باشد به این معنی که اگر مولفه مشارکت به
میزان  1درصد افزایش یابد فرسودگی شغلی به میزان  25صدم درصد کاهش خواهد یافت .با توجه به این که میزان مشارکت
کارکنان در امور سازمانی هر چقدر افزایش یابد و مدیریت ساز مان با استفاده از این مولفه کارکنان را در جهت اهداف سازمانی
در امور سازمانی مشارکت دهد میزان فرسودگی شغلی کاهش خواهد یافت .این نتیجه با نتایج مرادی و همکاران ] [18مطابقت
دارد  .همچنین با توجه به آماره به دست آمده برای این متغیر و میزان احتمال معنی داری برای این متغیر سطح معنی داری
این متغیر  99درصد می باشد.
ضریب مربوط به مولفه فرهنگ انطباق پذیری  -0.311می باشد به این معنی که اگر مولفه انطباق پذیری به میزان 1
درصد بهبود یابد یا میزان انطباق پذیری بیشتر شود فرسودگی شغلی به میزان  3صدم درصد کاهش خواهد یافت .محیط
شغلی و سعی در منطبق سازی محیط شغلی با توانایی های فرد پذیرنده شغل می تواند میزان موفقیت در شغل و همچنین
میزان فرسودگی را کاهش دهد.
ضریب مربوط به فرهنگ ماموریتی  -0.289می باشد به این معنی که اگر فرهنگ انجام ماموریت های سازمان به میزان 1
درصد افزایش یابد و این فرهنگ به صورت درست در میان کارکنان جا بیافتد به میزان  28صدم درصد فرسودگی شغلی را
کاهش داده و موفقیت شغلی را نیز افزایش دهد.
ضریب مربوط به قابلیت سازگاری  -0.344می باشد یه این معنی که هر اگر  1درصد قابلیت سازگاری افزایش یابد میزان
فرسودگی شغلی به اندازه  3دهم درصد کاهش خواهد یافت  .محیط شغلی و همچنین توانایی های کارکنان در هر مقطعی به
اقتضای شرایط می تواند تغییر کند ،آموزش های تخصصی و عمومی برای کارکنان و همچنین آموزش مهارت های سازگاری و
توانمند سازی کارکنان می تواند قابلیت های سازگاری کارکنان در هر شغلی را افزایش دهد و میزان فرسودگی شغلی را کاهش
داده و موجب نشاط شغلی نیز گردد.
مدیران اداره کننده یک سازمان در راستای رسیدن به اهداف سازمانی اعم از کوتاه مدت و بلند مدت می توانند از طریق
حمایت های خود از کارکنان میزان فرسودگی شغلی را کاهش دهند به طوری که ایجاد انگیزه چه به لحاظ حمایت های مالی
و چه به لحاظ حمایت های شغلی می تواند در کاهش فرسودگی نقش بسزایی داشته باشد.
 .3-6آزمون فرضیات
با توجه به نتایج به دست آمده فرضیه های تحقیق به صورت زیر آزمون می شود :
 .3-6-1آزمون فرضیه اول
 : H0مولفه مشارکت بر فرسودگی شغلی کارکنان منطقه آزاد ارس با میانجی گری حمایت سازمانی تاثیر منفی و معنی
داری دارد.
 : H1مولفه مشارکت بر فرسودگی شغلی کارکنان منطقه آزاد ارس با میانجی گری حمایت سازمانی تاثیر مثبت و معنی
داری دارد.
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با توجه به ضریب به دست آمده در نتایج فرضیه  H0مبنی بر وجود رابطه منفی بین مولفه مشارکت و فرسودگی شغلی
مورد قبول و فرضیه مقابل آن رد می شود.

 .3-6-2آزمون فرضیه دوم
 : H0مولفه فرهنگ انطباق پذیری بر فرسودگی شغلی کارکنان منطقه آزاد ارس با میانجی گری حمایت سازمانی تاثیر
منفی و معنی داری دارد.
 : H1مولفه فرهنگ انطباق پذیری بر فرسودگی شغلی کارکنان منطقه آزاد ارس با میانجی گری حمایت سازمانی تاثیر
مثبت و معنی داری دارد.
با توجه به ضریب به دست آمده در نتایج فرضیه  H0مبنی بر وجود رابطه منفی بین مولفه فرهنگ انطباق پذیری و
فرسودگی شغلی مورد قبول و فرضیه مقابل آن رد می شود.
 .3-6-3آزمون فرضیه سوم
 :H0مولفه فرهنگ ماموریتی بر فرسودگی شغلی کارکنان منطقه آزاد ارس با میانجی گری حمایت سازمانی تاثیر منفی و
معنی داری دارد.
 : H1مولفه فرهنگ ماموریتی بر فرسودگی شغلی کارکنان منطقه آزاد ارس با میانجی گری حمایت سازمانی تاثیر مثبت
و معنی داری دارد.
با توجه به ضریب به دست آمده در نتایج فرضیه  H0مبنی بر وجود رابطه منفی بین مولفه فرهنگ ماموریتی و فرسودگی
شغلی مورد قبول و فرضیه مقابل آن رد می شود.
 .3-6-4آزمون فرضیه چهارم
 : H0مولفه قابلیت سازگاری بر فرسودگی شغلی کارکنان منطقه آزاد ارس با میانجی گری حمایت سازمانی تاثیر منفی و
معنی داری دارد.
 : H1مولفه قابلیت سازگاری بر فرسودگی شغلی کارکنان منطقه آزاد ارس با میانجی گری حمایت سازمانی تاثیر مثبت و
معنی داری دارد.
با توجه به ضریب به دست آمده در نتایج فرضیه  H0مبنی بر وجود رابطه منفی بین مولفه قابلیت سازگاری و فرسودگی
شغلی مورد قبول و فرضیه مقابل آن رد می شود.

 .4نتیجهگیری
در راستای کاهش فرسودگی شغلی ایجاد بستر مناسب شغلی و محیط کاری مناسب از اهمیت ویژه ای بر خوردار است به
طوری که مدیران سازمان ها می توانند با ایجاد این تغییرات اساسی در محیط کار بازدهی شغلی را باال برده و نشاط کاری را
برای کارکنان فراهم سازند از این رو نتایج حاصل در فصل چهار نشان می دهد که تغییرات سازمانی می تواند در راستای
کاهش فرسودگی شغلی تاثیر گذار باشد .چهار مولفه (مشارکت ،قابلیت انطباق پذیری ،فرهنگ ماموریتی و قابلیت سازگاری) در
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جهت کاهش فرسودگی شغلی تاثیر بسزایی داشته اند .بنابراین نتیجه میشود که تغییرات سازمانی تاثیر مثبت در کاهش
فرسودگی شغلی خواهد داشت.
به طور کلی بر اساس فرضیه اول که تاثیر مشارکت بر فرسودگی شغلی مثبت بوده و بر کاهش فرسودگی شغلی تاثیر داشته
است نتیجه می شود که مشارکت کارکنان در امور مدیریتی سازمان ها و البته مشارکت دادن مدیران رده باال برای کارکنان
عملیاتی در تصمیم گیری ها در موفقیت سازمان تاثیر بسزایی دارد و از بروز فرسودگی جلوگیری و تاثیر مهمی در سرزندگی
شغلی دارد.
همچنین برای فرضیه دوم انطباق پذیری برای کارکنان در راستای موفقیت شغلی بسیار حائز اهمیت است به طوری که
تغییرات سازمانی دو جنبه بسیار مهم در سازمان دارد اول این که تغییرات سازمانی برای بعضی از کارکنان به نوعی فرصت
برای پیشرفت بدل شده اما برای بعضی از کارکنان موجب بروز فرسودگی می شود .از این رو با توجه به مطلب بیان شده،
انطباق پذیری نوعی مهارت در راستای جلوگیری از بروز فرسودگی می باشد.
فرضیه سوم بیان می کند که فرهنگ ماموریت و انجام صحیح آن در جلوگیری از بروز فرسودگی شغلی تاثیر دارد .انجام
ماموریت های محوله به صورت صحیح و کامل از سوی کارکنان باعث افزایش بازدهی و موفقیت شغلی شده و فرسودگی را
کاهش میدهد.
فرضیه چهارم قابلیت سازگاری با شغل جدید و تغییرات صورت گرفته را بیان می کند که قابلیت سازگاری تاثیر مثبت در
راستای کاهش فرسودگی شغلی دارد هر چقدر این توانایی بیشتر باشد مشکالت و عدم هماهنگی ها بعد از تغییرات کمتر شده
و موجب کاهش فرسودگی خواهد شد.
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