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چکیده
سازمان ها برای بقا در محیط پویا و رقابتی امروزی ناگزیر به ایجاد تحول و سازگاری با
محیط هستند و تطابق و سازگاری جز از راه یادگیری امکانپذیر نمیشود .سازمان ها برای آنکه
بتوانند در چنین فضایی به بقای خود ادامه بدهند ،رقابت کنند و رشد نمایند ،نیاز دارند که بیش از
گذشته ظرفیت یادگیری خود را ارتقا دهند .هدف پژوهش حاضر تبیین مدل یادگیری سازمانی
کارکنان بر اساس ارتقای بهرهوری و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه پیامنور مرکز
تبریز میباشد .یادگیری سازمانی بر اساس مدل گومز و همکاران ( ،)2005بهرهوری براساس
مدل هرسی و گُلداِسمیت ( )1980و فرسودگی شغلی براساس مدل دیوید گلداد ( )1989تعیین
شده است .جامعه آماری پژوهش حاضر ،کارکنان دانشگاه پیامنور مرکز تبریز میباشد .ابزار
جمعآوری اطالعات در پژوهش حاضر پرسش نامه میباشد .آمار توصیفی با استفاده از نرمافزار
 SPSSو آزمون فرضیههای پژوهش و مدل ارائه شده با استفاده از معادالت ساختاری ()SEM
با حداقل مربعات جزیی ( )PLSمورد آزمایش قرار گرفت .نتایج حاصل از دادههای جمعآوری
شده از کارکنان دانشگاه پیامنور مرکز تبریز نشان میدهد که یادگیری سازمانی بر بهرهوری تأثیر
مثبت و معنادار دارد و بر فرسودگی شغلی تأثیر معکوسی و معنادار دارد.
واژه های کلیدی :یادگیری سازمانی ،4بهرهوری ،5فرسودگی شغلی6
-1گروه علوم اقتصادی ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران(نویسنده مسؤول)
-2گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران
-3استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران mirzaei_h@pnu.ac.ir
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مقدمه
سازمان ها برای بقا در محیط پویا و رقابتی امروزی ناگزیر به ایجاد تحول و سازگاری با
محیط هستند و تطابق و سازگاری جز از راه یادگیری امکانپذیر نمیشود .امروزه یادگیری به
قلب مدیریت و جوهره فعالیتها تبدیل شده است .باید اعتراف کرد که اگر سازمان ها
یادگیری را نادیده گیرند ،این امر میتواند شبیه به پذیرش مرگ برای آنها باشد (انتظاری و
ایرانبار .)1396 ،بیدل )2004( 1در دانشگاه آلبرتا کانادا پژوهش خود را با موضوع «یادگیری
سازمانی برای آموزش مهارتهای آتش نشانی و آموزش امور اضطراری» اجرا کرد که نتایج
این پژوهش نشان داد که یادگیری سازمانی باعث میشود افراد یاد بگیرند که خود را با
بسیاری از تغییرات منطبق کنند (سینا .)1387،همچنین بر اساس نظریۀ سی لیپشیز و
همکاران )2002( 2سازمان یادگیرنده محیطی خلق میکند که نتیجه آن پدیدار شدن چندین
پیامد روان شناختی از جمله اعتماد ،تعهد ،امنیت و غیره میباشد .اگر کارکنان احساس کنند
که سازمان برای آنها سرمایهگذاری میکند و از آنها حمایت میکند ،احساس توانمندی و
اعتماد به مدیریت خواهند داشت (حاتمی و دستار .)37-36 ،1391 ،زیرا بدون وجود نیروی
انسانی ،سازمان ها نمیتوانند به حیات خود ادامه دهند بنابراین توجه به آنها سبب توسعه و
ارتقا بهرهوری سازمان ها خواهد شد .از طرفی پژوهشها نشان داده است کارکنان با
بیتوجهی از طرف مدیر و مناسب نبودن جو محیطی مواجه میشوند بهرهوری و کارآیی آنها
بسیار پایین است و مشارکت کمتری از خود نشان میدهند که این سبب ایجاد فرسودگی
شغلی در کارکنان خواهد شد ،که به طور مستقیم بر سازمان نیز تأثیر میگذارد (وحدانی و
همکاران .)7 ،1391 ،پدیدۀ فرسودگی شغلی ،زمینهساز بیماری فیزیکی و عاطفی است که
میتواند به افزایش غیبت از کار ،ترک کار و کاهش تولید منجر شود کارکنانی که از
فرسودگی شغلی رنج میبرند ،در کار خود کمانگیزه و کم فعالیت میشوند آنها از نظر روانی
بیتفاوت ،افسرده ،خستگیپذیر و زودرنج میشوند (عبادینژاد .)1396 ،در صورت توجه به
عوامل ایجاد فرسودگی و ایجاد رضایت شغلی در کارکنان سازمان ها ،بهرهوری سازمانی ارتقا
خواهد یافت (کارگر و فرجپور .)76-75 ،1388 ،همچنین هدف بهرهوری ،سازماندهی منابع
1. Biddle
2. Lypshyz C. et al.
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کمیاب و به دست آوردن خروجیهای بیشتر و مؤثرتر است و اساساً یک معیار اندازهگیری
بوده و سیکل مدیریت بهرهوری با اندازهگیری آن شروع میشود (مهرابیبشرآبادی،1388 ،
 .)1جان کندریک 1یکی از نویسندگان معاصر و مشهور در موضوع بهرهوری در بیان اهمیت
بهرهوری ،چنین اظهار داشته است :در شرکتها و سازمان هایی که بهرهوری آنها از متوسط
بهرهوری صنعت باالتر باشد ،معموالً از حاشیۀ سود باالتری برخوردار هستند .همچنین اگر
بهرهوری سازمانی سریعتر از بهرهوری رقبای خود افزایش یابد ،حاشیۀ سود آن سازمان نیز
افزایش خواهد یافت .برعکس ،سازمان هایی که بهرهوری آنها پایینتر از متوسط شاخص
بهرهوری در صنعت باشد و نرخ بهرهوری آنها کمتر از سازمان های رقیب رشد یابد نهایتاً در
بلندمدت ورشکست خواهند شد (اکبری .)180 ،1390 ،بنابراین با نظر به اهمیت و جایگاه هر
یک از متغیرها در سازمآن ها از جمله دانشگاه پیامنور مرکز تبریز ،پژوهش حاضر به منظور
ارتقا بهرهوری و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه پیامنور تبریز ،نقش یادگیری
سازمانی و ابعاد آن بر روی بهرهوری و فرسودگی شغلی کارکنان مورد مطالعه قرار میگیرد.
تئوری پژوهش حاضر در چهار بخش یادگیری سازمانی ،بهرهوری ،فرسودگی شغلی و
پیشینه پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.
 .1یادگیری سازمانی :یادگیری سازمانی فرآیندی است پویا ،که سازمان را قادر میسازد تا
به سرعت با تغییر ،سازگاری یابد .این فرآیند شامل :تولید دانش جدید ،مهارتها و
رفتارها میباشد و به وسیله تسهیم میان کارکردی و یادگیری همکاران ،تقویت
میشود .نتایج این دو اصل ،خلق فرهنگ یادگیری و فرهنگ مشترک در میان همۀ
کارکنان است .یادگیری سازمانی زمانی اتفاق میافتد که موجب تغییر عقاید و
دیدگاههای موجود شده و دیدگاه جدیدی را خلق کند و از طریق ارتباط و تعامل به
تمام سطوح سازمانی منتقل شود .این انتقال از طریق مشارکت ملحق می شود
(قرهباشلونی و سلیمانزاده .)1393 ،پیالر و همکاران )2005( 2همچنین استدالل می-
کنند که دانش و به ویژه کسب و خلق آن ،همراه با انتشار و ادغام آن در درون
سازمان تبدیل به منبع استراتژیک کلیدی در یادگیری سازمانی میشود .هولند 3در
1. Jan Kendrick
2. pilar & et al
3. Howland
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بررسی بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی به عنوان یک دیدگاه توسعه
بینالمللی چنین بیان میدارد :تلفیق مدیریت دانش و یادگیری با هدف ارتقا بهروری
سازمانی با اندازهگیری در مقادیر تولید و سود است (سلیمیان و همکاران.)3 ،1393 ،
در خصوص یادگیری سازمانی نظریههای مختلفی وجود دارد که در مطالعۀ حاضر،
نظریه گومز و همکاران( )2005( 1محمدیحسینی و همکاران )1392 ،به عنوان
چارچوب نظریه تحقیق انتخاب شده است که ابعاد آن عبارت هستند از :تعهد
مدیریت2؛ کانتر 3تعهد را تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش
به نظام اجتماعی میداند (باقری و توالیی .)75-74 ،1389 ،تعهد و دیدگاه مدیریت
سطوح عالی ،نیز پیش شرط و الزمه ارائه خدمات با کیفیت است (دهقان و همکاران،
 .)100-99 ،1391دید سیستمی4؛ افراد مختلف بخشها و نواحی سازمان باید دید
واضحی نسبت به اهداف سازمان داشته باشند و بدانند که چگونه میتوان به توسعه
آن اهداف کمک کرد (یعقوبی و همکاران .)66 ،1389 ،فضای باز و آزمایشگری5؛
فضای باز باعث میشود ایدههای جدید درون سازمانی یا برون سازمانی ،در سازمان
آزمایش شود که این آزمایشگری ،یک جنبهی ضروری برای یادگیری خالق است
(اقدسی و خاکزاربفروئی .)77 ،1387 ،از بین مؤلفههای یادگیری سازمانی ،مؤلفهی
فضای باز و آزمایشگری بیشترین سهم را در پیشبینی عملکرد نوآوری داشته است
(محمدیحسینی و همکاران .)93 ،1392 ،انتقال و یکپارچهسازی دانش6؛ انتقال
دانش شامل گسترهای از دانش کسب شده در سطح افراد است که اساساً از طریق
صحبت و تعامل بین افراد ایجاد میشود (اقدسی و خاکزاربفروئی.)77 ،1387 ،
 .2بهرهوری نیروی انسانی :بهرهوری برای اولین بار در سال  1766میالدی توسط
کوئیزنی 7مطرح شد .بهرهوری مفهومی است ،برای نشان دادن نسبت خروجی به
1. Gomez & et al
2. Management Commitment
3. Counter
4. System Perspective
5. Outdoor and Experimentation
6. Transfer and Integration of Knowledge
7. Quesenay
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ورودی یک فرد ،واحد و سازمان میباشد (کارگر و فرج پور .)46 ،1388 ،بهبود
بهرهوری به معنای به دست آوردن خروجی بیشتر از ورودیها است که به مفهوم
تولید و یا خدمات از طریق منابعی از قبیل زمان ،پول ،مواد ،افراد و یا به معنای
سخت کار کردن نیست ،بلکه به معنی بهتر کار کردن با آنچه داریم است (پدرام،
 .)20 ،1390هنگامی که کشورهای جهان ،اعم از توسعه نیافته ،در حال توسعه و یا
توسعه یافته از مشکالت اقتصادی نظیر :تورم ،رکودی یا کسادی اقتصادی آسیب
میبینند ،به اهمیت بهبود بهرهوری پی میبرند .برای ارتقای بهرهوری باید قبل از هر
چیز عوامل مؤثر بر بهرهوری را به خوبی شناخت .عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی
انسانی را میتوان در قالب تحصیالت ،آموزش ،تجارب نیروی کار ،کیفیت مدیریتی،
سرمایهگذاری در تجهیزات ،تکنولوژی و محیط اجتماعی دستهبندی کرد
(انصاریرنانی و سبزیعلیآبادی .)50 ،1388 ،عوامل مختلفی جهت بهبود بهرهوری
نیروی کار وجود دارد که در تحقیق حاضر نظریۀ هرسی و گُلداِسمیت )1980( ،به
عنوان چارچوب نظریه تحقیق انتخاب شده است که ابعاد آن عبارت هستند از :توانایی
(مهارت و دانش)؛ در مدل اچیو اصطالح توانایی به دانش و مهارتهای پیروان گفته
میشود (توانایی در به انجام رساندن موفقیتآمیز یک تکلیف) (یعقوبی و همکاران،
 .)8 ،1389وضوح (درک یا تصویر نقشه)؛ این اصطالح به درک و پذیرش نحوه کار و
محل و چگونگی انجام کار اطالق میشود (عباسپور و باروتیان .)16، 1389 ،کمک
(حمایت سازمانی)؛ اصطالح کمک ،به کمک سازمانی یا حمایتی گفته میشود که
پیرو برای تکمیل اثربخشی کار به آن نیاز دارد (یعقوبی و همکاران.)8 ،1389 ،
بازخورد اعتبار؛ مدیران باید مطمئن شوند که تصمیمهای اخذ شده در مورد مردم از
لحاظ حقوقی ،دادگاهی و خطمشیهای شرکتها مناسب است (عباسپور و باروتیان،
 .)17 ،1389محیط (تناسب محیطی)؛ اصطالح محیط به آن دسته از عوامل خارجی
گفته میشود که میتوانند حتی با وجود داشتن عوامل توانایی ،وضوح ،حمایت و
انگیزه الزم برای شغل ،باز هم بر عملکرد تأثیر گذارند (یعقوبی و همکاران،1389 ،
 .)8مشوق (انگیزه)؛ اصطالح انگیزه به انگیزۀ انجام کار از طرف پیروان یا انگیزش
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برای کامل کردن وظیفهی خاص به گونهای توفیقآمیز اطالق میشود (یعقوبی و
همکاران.)8 ،1389 ،
 .3فرسودگی شغلی :نیروی انسانی یکی از مهمترین عوامل پیشبرد اهداف سازمان ها به
شمار میآید .اشتغال یکی از اساسیترین فعالیتهای انسان است .امروزه اهمیت و
نقش سرنوشتساز شغل در ابعاد گوناگون زندگی انسان آشکار است .زیرا شغل عالوه
بر تأمین هزینههای زندگی ،ارتباط مستقیمی با سالمت جسمی و روانی افراد دارد و
زمینهساز ارضای بسیاری از نیازهای غیر مادی او نیز میباشد (حکیمزاده و همکاران،
 .)1396فرسودگی شغلی در حقیقت نوعی از فرسودگی روانی است که با فشارهای
روانی یا تنشهای مربوط به شغل و محیط کار توأم گشته است و با محرکهای
تنشزایی مانند داشتن مراجعان بیش از حد در یک زمان ،نداشتن وقت کافی و
فقدان حمایت یا قدردانی مرتبط است .اگر سازمانی بخواهد در امور کاری خود پیشتاز
باشد و در عرصه رقابت عقب نماند ،باید از نیروی انسانی متخصص ،خالق و با
انگیزه باال برخوردار باشد (غنیون و سلوکدار .)38 ،1395 ،فرسودگی شغلی در میزان
خفیف اختالل روانی نیست ولی به آهستگی در طول زمان توسعه یافته و ممکن
است به یک ناتوانی روانی تبدیل شود (نظامی و گیوریان .)45 ،1395 ،فرسودگی
شغلی مرکب از :خستگی عاطفی ،1مسخ شخصیت 2و کاهش موفقیت فردی 3است
(صفری ،گودرزی .)87-86 ،1388 ،خستگی عاطفی :خستگی عاطفی کارکنان
موضوعی است که با بهداشت روانی کارکنان و میزان بهرهوری آنها ارتباط دارد
(سازگار و احقاقی .)3 ،1393 ،مسخ شخصیت :مسخ شخصیت به معنای واکنش
منفی ،عاری از احساس و توأم با بیاعتنایی مفرط نسبت به همکاران و مراجعین،
احساس گناه ،گوشهگیری ،کاهش کار و فعالیت روزانه ،جدایی روانی فرد از شغلش
است (رضاییرونقی و همکاران .)64 ،1395 ،عدم موفقیت فردی :به معنای کاهش
احساس شایستگی و موفقیت در حرفه ،نارضایتی از کار به صورت احساسات مبنی بر
شکست و ناتوانی ،حس دایمی از اجحاف و استثمار و کاهش عملکرد شغلی است
(رضاییرونقی و همکاران.)64 ،1395 ،
1. Emotional exhaustion
2. Depersonalization
3. Low Personal Accomplishment
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پیشینۀ پژوهش :گزیدهای از پیشنۀ پژوهشهای انجام یافته عبارت هستند از:
جدول شماره  :1پیشینه پژوهش
ردیف نام نویسندگان سال

1

عنوان

تأثیر یادگیری سازمانی بر
اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه
کهنسالزیدی و
1396
علوم دریایی امام خمینی (ره)
همکاران
نوشهر

2

عامری و همکاران

3

غنیون و سلوکدار

4

انتصارفومنی

5

عالمین و همکاران

6

نادی و همکاران

نتایج
نتایج حاکی از آن است که یادگیری سازمانی و هفت مؤلفه
آن (چشم انداز مشترک ،فرهنگ یادگیری سازمانی ،کار و
یادگیری گروهی ،به اشتراک گذاشتن دانش ،تفکرسیستمی
رهبری مشارکتی و توسعه شایستگی های کارکنان بر اشتیاق
شغلی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)نوشهر
تأثیر معناداری دارد.

رابطه بین قابلیت یادگیری
نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین قابلیت
سازمانی و چابکی سازمانی
یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی دارد و نقش تعدیلگری
1396
ادارات ورزش و جوانان با نقش
وضعیت استخدامی نیز مورد تایید قرار گرفت.
تعدیلگری وضعیت استخدامی
فرسودگی شغلی ،ابعاد و
فرسودگی شغلی در بین کارکنان عملیاتی اورژانس تهران در
عوامل مرتبط با آن در
حدمتوسط بود پیشنهاد می شود برنامه ریزی در راستای
1395
کارکنان عملیاتی مرکز
شناخت عوامل تأثیر گذار و تعدیل آنها صورت گیرد.
اورژانس تهران
بین انگیزشی شغلی و دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی
رابطهی انگیزشی شغلی،
معلمان با بهروری مدیران رابطهی مثبت وجود دارد.
دلبستگی و تعهد سازمانی
بهرهوری مدیران در زمینههای مختلف از جمله پذیرش
 1394معلمان با بهرهوری مدیران در
همکاران ،کمک به حل مشکالت آنها در زمینههای
سازمان آموزش و پرورش
گوناگون ،سبب عالقمندی معلمان به شغل ،محیط شغلی و
استان زنجان
انگیشی شغلی آنها میشود.
بررسی میزان رابطهی بین حل بین حل خالق مسئله و فرهنگ سازمانی با بهرهوری،
رابطهی معناداری وجود دارد .بنابراین ضروری است مدیران
خالق مسئله در فرهنگ
به این مژلفهها توجه بیشتری داشته باشند تا زمینهی
 1394سازمانی با بهرهوری میزان
بهرهوری باال را فراهم سازند و برای نیل به این هدف الزم
آموزش و پرورش استان
است بهرهوری کارکنان سازمان را افزایش داد.
لرستان
بین یادگیری غیررسومی و فرسودگی شغلی و همچنین میان
ارتباط بین یادگیری غیررسمی،
یادگیری غیررسمی و سالمت روان ارتباطی مشاهده نشد،
فرسودگی شغلی ،سالمت روان
نتایج گویای تأثیر مستقیم یادگیری غیررسمی بر رضایت
 1392و رضایت شغلی در میان
شغلی و تأثیر غیرمستقی فرسودگی شغلی بر رضایت شغلی
کارگران شرکت سهامی ذوب
بود.
آهن اصفهان
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بررسی رابطه بین فرسودگی
شغلی و همدلی در متخصصان
ویلکینسون و
2017
7
همکاران1
مراقبتهای بهداشتی :بررسی
اصولی
فرسودگی شغلی مدیران
 8یانگ و همکاران 2017 2پروژههای ساختمانی در چین:
تجزیه و تحلیل مقطعی
فرهنگ یادگیری سازمان،
عملکرد سازمانی و نوآوری
 9حسین و همکاران 2016 3سازمانی در مؤسسه دولتی
آموزش عالی در مالزی :یک
مطالعه مقدماتی
10

تاجدینی4

 2015بررسی اثربخشی و بهرهوری

11

ماتلی5

یادگیری سازمانی در سازمان
2000
یادگیرنده کوچک

12

توسعه یادگیری سازمانی و
آندرو و سیبوراب1997 6
قابلیتهای هستهای

شواهد نشان میدهد که بین فرسودگی شغلی و همدلی
ارتباط منفی وجود دارد.
نتایج نشان میدهد که مدیران پروژههای ساختمانی از میزان
باالیی از فرسودگی شغلی که حاصل خستگی فیزیکی و
ذهنی است رنج میبرند.
یادگیری مداوم باالترین همبستگی با عملکرد سازمانی را در
بر دارد.
یک کارآفرینی گرایش مثبت ،بر عملکرد از لحاظ هر دو
اثربخشی و بهرهوری (کارآیی) برای ایجاد ارزش برای
شرکت سهامدار خود ،تأثیر میگذارد.
یادگیری با هدف کسب مدیریت و انتقال دانش جدید،
سازمان های رقابتی را ترویج و تقویت میکند.
مطالعات و موارد سیستمهای اطالعات استراتژیک نشان داده
است که مدل مبتنی بر یادگیری میتواند برای بازشماری
خودبهخودی برنامههای کاربردی استراتژیک مورد استفاده
قرار گیرد.

1. Wilkinson & et al
2. Yang & et al
3. Hussein & et al
4. Tajeddini
5. Matlay
6. Andreu & Ciborrab

دوره  ،13شماره  ،2پیاپی  –49تابستان 1398

49

مدل تحقیق در شکل شماره یک آورده شده است.

یادگیری سازمانی
تعهد
مدیریت

دید
سیستمی

انتقال و
یکپارچه-
سازی دانش

فرسودگی شغلی

فضای باز
و
آزمایشگر
ی

بهرهوری سازمانی
تناسب
محیطی

خستگی
عاطفی

مسخ
شخصیتی

خستگی
عاطفی

انگیزشی
حمایت
سازمانی

توانایی
وضوح

شکل شمارهی  :1مدل مفهومی پژوهش

ابزار و روش
پژوهش حاضر از نظر روش ،پیمایشی و از حیث هدف ،کاربردی است .جامعۀ آماری
پژوهش حاضر ،کارکنان دانشگاه پیامنور مرکز تبریز میباشد .بر اساس اطالعات دریافت
شده از سازمان مورد مطالعه ،تعداد آنها در فاصلۀ زمانی انجام پژوهش 90 ،نفر به دست آمده
است .تعداد پرسش نامههای جمعآوری شده و قابل تجزیهوتحلیل از جامعه آماری  73عدد
میباشد .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسش نامه محقق ساخته میباشد .بخش نخست پرسش
نامه شامل  17سؤال برای یادگیری سازمانی (گومز و همکاران )2005 ،و بخش دوم ،شامل
 22سؤال برای فرسودگی شغلی (دیوید گلداد )1989 ،و بخش سوم ،شامل  22سؤال برای
بهرهوری نیروی انسانی (هرسی و گُلداِسمیت )1980 ،است سؤالهای هر دو بخش پرسش
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نامه شامل یادگیری سازمانی و بهرهوری نیروی انسانی به صورت مقیاس پنج گزینهای
لیکرت تنظیم شده است و سؤالهای فرسودگی شغلی به صورت مقیاس هفت گزینهای
لیکرت تنظیم شده است.
یافتهها
به منظور تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده از پرسش نامههای جمعآوری شده ،از
روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است .بدین ترتیب که برای توصیف
آماری پاسخهای داده شده به سؤالهای پرسش نامه پژوهش ،ابتدا جدولهای توزیع فراوانی
و درصد پاسخهای مربوط به سؤالهای پرسش نامه و متغیرهای پژوهش ارائه شده است .در
سطح استنباطی نیز برای آزمون فرضیههای پژوهش و مدل ارائه شده از معادالت ساختاری
به روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSاستفاده شده است.
یافتههای توصیفی :بر اساس اطالعات به دست آمده جدولهای  5 ،4 ،3 ،2نشان
میدهند 35/6 ،درصد نمونه آماری را مردها و  64/4درصد نمونه آماری را زنها تشکیل داده
است 1/4 .درصد نمونۀ آماری را افراد  24ساله و  1/4درصد نمونۀ آماری را افراد  26ساله،
 9/6درصد نمونۀ آماری را افراد  29ساله 8/2 ،درصد نمونۀ آماری را افراد  33ساله1/4 ،
درصد نمونۀ آماری را افراد  34ساله 1/4 ،درصد نمونۀ آماری را افراد  34ساله 1/4 ،درصد
نمونۀ آماری را افراد  35ساله 11/0،درصد نمونۀ آماری را افراد  36ساله 6/8 ،درصد نمونۀ
آماری را افراد  37ساله 6/8 ،درصد نمونۀ آماری را افراد  38ساله 6/8 ،درصد نمونۀ آماری را
افراد  39ساله 8/2،درصد نمونۀ آماری را افراد  40ساله 1/4 ،درصد نمونۀ آماری را افراد 43
ساله 11/0 ،درصد نمونۀ آماری را افراد  45ساله 1/4،درصد نمونۀ آماری را افراد  46ساله
 6/8،درصد نمونۀ آماری را افراد  47ساله 5/5 ،درصد نمونۀ آماری را افراد  48ساله1/4 ،
درصد نمونۀ آماری را افراد  49ساله 2/7 ،درصد نمونۀ آمار را افراد  50ساله 6/8 ،درصد نمونۀ
آماری را افراد  51ساله تشکیل داده است.
از طرفی  2/7درصد نمونۀ آماری را افراد دارای تحصیالت دیپلم 6/8 ،درصد نمونۀ آماری
را افراد دارای تحصیالت فوق دیپلم 35/6 ،درصد نمونۀ آماری را افراد دارای تحصیالت
لیسانس 50/7 ،درصد نمونۀ آماری را افراد داری تحصیالت فوق لیسانس و همچنین 1/4
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درصد نموهی آماری را افراد دارای تحصیالت دکتری تشکیل داده است .همچنین 13/7
درصد نمونۀ آماری را زیر  5سال سابقهی کار 11/0 ،درصد نمونۀ آماری را  5تا  10سال،
 39/7درصد نمونۀ آماری را  10تا  15سال 15/1 ،درصد نمونۀ آماری را  15تا  20سال،
 20/5درصد نمونۀ آماری را  20سال به باال سابقۀ کار تشکیل داده است.
جدول شمارهی  :2توزیع فراوانی جنسیت در نمونه مورد بررسی
مرد

جنسیت

جمع

زن

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
26

کمیت پاسخ

35/6

47

73

64/4

100/0

جدول شمارهی  :3توزیع فراوانی سطح تحصیالت در نمونۀ مورد بررسی
دیپلم

سطح

فوق دیپلم

فوق لیسانس

لیسانس

جمع

دکتری

تحصیالت فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
کمیت پاسخ

2

5

2/7

26

6/8

37

35/6

50/7

3

1/4

73

100/0

جدول شمارهی  :4توزیع فراوانی سن در نمونۀ مورد بررسی
سن

 51 50 49 48 47 46 45 43 40 39 38 37 36 35 34 33 29 26 24جمع

کمیت فراوانی 1

1

7

6

1

1

8

5

5

5

1 6

8

73 5 2 1 4 5 1

پاسخ درصد 100 6/8 2/7 1/4 5/5 6/8 1/4 11/0 1/4 8/2 6/8 6/8 6/8 11/0 1/4 1/4 8/2 9/6 1/4 1/4
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جدول شمارهی  :5توزیع فراوانی سابقهی کار در نمونۀ مورد بررسی
جمع
 5تا  10سال  10تا  15سال  15تا  20سال  20سال به باال
سابقه زیر  5سال
کار فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
کمیت
98/6 72 20/5 15 15/1 11 39/7 29 11/0
8
13/7 10
پاسخ
جدول شمارهی  :6آمارههای توصیفی متغیر پژوهش

بهرهوری

فرسودگی
شغلی

یادگیری
سازمانی

ابعاد یادگیری سازمانی

73

73

73

73

73

73

73

تعداد

0

0

0

0

0

0

0

بدون پاسخ

88/1781 58/8630

50/2329

14/9315

9/0137

11/3288

14/9589

میانگین

94/0000 61/0000

53/000

16/0000

10/0000

12/0000

15/0000

میانه

104/00

17/00

19/00

12/00

13/00

15/00

مد

4/70912

3/13800

3/27471

4/62012

انحراف معیار

72/00

110/00

57/00

17/00

12/00

13/00

18/00

رتبه

22/00

15/00

17/00

5/00

3/00

4/00

5/00

مینیمم

94/00

125/00

74/00

22/00

15/00

17/00

23/00

ماکزیمم

76/00

14/33771 26/33088 20/58743

تعهد
مدیریت

دید
سیستمی

فضای باز و انتقال و یکپارچه-
سازی دانش
آزمایشگری

بر اساس اطالعات به دست آمده از جدول شماره  6مالحظه میشود که میانگین متغیر
مستقل یادگیری سازمانی برابر با  50/2329است .همچنین میانگین ابعاد تعهد مدیریت ،دید
سیستمی ،فضای باز و آزمایشگری و انتقال و یکپارچهسازی دانش به ترتیب ،14/9315
 14/9589 ،11/3288 ،9/0137به دست آمده است .میانگین متغیر وابسته بهرهوری برابر با
 58/8630و متغیر وابسته فرسودگی شغلی  88/1781به دست آمده است.
یافتههای استنباطی :در تحقیق حاضر ،جهت بررسی فرضیههای پژوهش و روایی و
پایایی شاخصها از مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی ()PLS
توسط نرمافزار  Smart PLSاستفاده شده است .روشهای مؤلفهمحور که بعد از گذشت
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زمان به روش حداقل مربعات جزئی تغییر نام داد ،توسط ولد در سال  1974ابداع شد.
روشهای کوواریانسمحور جهت تأیید مدل به حجم باالیی از نمونه نیازمند بود؛ این در
حالی است که ،برتری روش مبتنی بر واریانس استفاده از نمونههای کوچک است.
پژوهشهای با حجم نمونه کمتر از  200باعث ایجاد عدم همگرایی و ارائه راهحلهای
نامناسب در مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از روشهای نسل اول میشوند .اما در
روش  PLSپژوهشگران به این مشکل بر نمیخورند .همچنین روش واریانسمحور بهترین
ابزار برای تحلیل تحقیقاتی است که در آنها روابط بین متغیرها پیچیده است ،حجم نمونه
اندک میباشد و توزیع دادهها غیر نرمال است .مدل سازی معادالت ساختاری از دو بخش
مدل اندازهگیری و مدل ساختاری تشکیل شده است و متغیرهای مدل در دو دسته متغیرهای
پنهان و آشکار تقسیمبندی میشوند که متغیرهای پنهان نیز در سطوح مختلف به کار برده
میشوند .بخش مدل اندازهگیری شامل سؤالهای (شاخصها) هر بعُد همراه با آن بُعد است
و روابط میان سؤالها و ابعاد در این بخش مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد .بخش مدل
ساختاری نیز حاوی تمامی سازههای مطرح در مدل اصلی پژوهش است و میزان همبستگی
سازهها و روابط میان آنها در این قسمت مورد تمرکز واقع میشود (طالبی و همکاران،
 .)33 ،1392بنابراین برای اندازهگیری برازش کلی مدل و آزمون فرضیات و همبستگی از
آزمون ضرایب مسیر ،معیار  ،R2ضریب قدرت پیشبینی  ،Q2شاخص  G0Fو همچنین از
ضریب معناداری  ) T-Valu( Tاستفاده شده است و برای اطمینان بیشتر از درجه روایی و
پایایی ،ضریب آلفای کرونباخ و روایی همگرا ( )AVEو پایایی ترکیبی ( )CRپرسش نامه
مذکور با استفاده از نرمافزار  Smart PLSتعیین شده است.
ارزیابی مدل اندازهگیری :جهت سنجش برازش مدل اندازهگیری از پایایی شاخص ،روایی
همگرا و روایی واگرا استفاده گردید .پایایی شاخص برای سنجش پایایی درونی بوده و شامل
سه معیار ضرایب بارهای عاملی ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی است .آلفای کرونباخ معیاری
برای سنجش پایایی محسوب میگردد و مقدار باالتر از  0/7نشانگر پایایی قابل قبول است.
از آنجایی که معیار آلفای کرونباخ یک معیار سنتی برای تعیین پایایی متغیرها میباشد،
روش  PLSمعیار مدرنتری نسبت به آلفای کرونباخ به نام پایایی ترکیبی به کار میبرد.
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برتری این معیار نسبت به آلفای کرونباخ در این است که پایایی متغیرها نه به صورت مطلق
بلکه با توجه به همبستگی متغیرهای خود با یکدیگر محاسبه میگردد .در نتیجه برای
سنجش بهتر پایایی ،هر دوی این معیارها در پژوهش حاضر به کار برده شده است .مقدار
پایایی ترکیبی برای هر متغیر اگر باالتر از  0/7شود ،نشان از پایداری درونی مناسب برای
مدل دارد و مقدار کمتر از  0/6فقدان پایایی را نشان میدهد (بوداقیخواجهنوبر و همکاران،
.)94 ،1395
روایی همگرا ( )AVEمعیاری برای برازش مدل اندازهگیری میباشد .معیار ()AVE
نشاندهندۀ میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده بین هر متغیر با شاخصهای خود
است .به بیان سادهتر این معیار میزان همبستگی یک متغیر با شاخصهای خود میباشد که
هر چه این همبستگی بیشتر باشد ،برازش نیز بیشتر است .مقدار بحرانی برای این معیار
عدد  0/4است بدین معنی که مقدار  AVEباالی  0/4روایی همگرای قابل قبول را نشان
میدهد (بوداقیخواجهنوبر و همکاران .)94 ،1395 ،جدول شماره  ،6روایی همگرایی ،پایایی
ترکیبی و آلفای کرونباخ مدل را نشان میدهد:
جدول شماره  :6روایی و پایایی برای مدل اندازهگیری
شاخصها

روایی همگرایی ()AVE

پایایی ترکیبی ()CR

آلفای کرونباخ

یادگیری سازمانی

0/50

0/94

0/96

فرسودگی شغلی

0/42

0/94

0/94

بهرهوری کارکنان

0/58

0/96

0/93

با توجه به جدول شماره  ،6نتایج نشان میدهد آلفای کرونباخ برای متغیر یادگیری
سازمانی ،فرسودگی شغلی و بهرهوری  0/94 ،0/96و  0/93به دست آمد و با توجه به این که
باالتر از  0/7میباشند ،نشاندهنده پایایی خوب مدل تحقیق میباشد .همچنین قابلیت اطمینان
برای همه متغیرها باالتر از  0/7است .روایی همگرا نیز برای همه متغیرها از  0/4بیشتر
میباشد .با توجه به معیارهای ارائه شده ،مدل پیشنهادی درسطح استانداردها قابل قبول است.
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نهایتاً معیار بعدی روایی واگرا میباشد که میزان رابطه یک متغیر با شاخصهای خود در
مقایسه رابطه آن متغیر با سایر متغیرها است .به طوری که روایی واگرای قابل قبول یک
مدل حاکی از آن است که یک متغیر در مدل تعامل بیشتری با شاخصهای خود دارد تا با
متغیرهای دیگر .روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان  AVEبرای هر
متغیر بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن متغیر و متغیرهای دیگر (یعنی مربع مقدار ضرایب
همبستگی بین متغیر) در مدل باشد (بوداقیخواجهنوبر و همکاران.)94 ،1395 ،
جدول شماره  :7روایی واگرا برای مدل اندازهگیری
بهرهوری

0/7644

فرسودگی شغلی

یادگیری سازمانی
0/7097

یادگیری سازمانی

0/6509

-0/3471

فرسودگی شغلی

-0/2904

0/7089

بهرهوری

ماتریس جدول شماره  7مربوط به مدل پیشنهادی پژوهش میباشد که جدول نشان میدهد
متغیر یادگیری سازمانی نسبت به متغیرهای فرسودگی شغلی و بهرهوری متمایز میباشد.
در جدول شماره  8بارهای عاملی مدل تحقیق ارائه شده است .قدرت رابطه متغیر پنهان
و متغیر قابل مشاهده به وسیله بار عاملی نشان داده میشود .بار عاملی مقداری بین صفر و
یک است .اگر بار عاملی کمتر از  0/4باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن
صرفنظر میشود .بار عاملی اگر بزرگتر از  0/6و نزدیک به صفر باشد خیلی مطلوب است.
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جدول شماره  :8بارهای عاملی گویههای مدل تحقیق
مؤلفه

کد سنجه

بار عاملی

LO8

0/71

EF8

LO9

0/67

LO10

0/75

LO11

0/62

LO12

0/73

LO13

0/75

LO14

0/71

LO15

0/75

EF15

LO16

0/68

EF16

LO17

0/60

مؤلفه

کد سنجه

بار عاملی

EF6

0/65

BO6

0/79

0/86

BO7

0/73

0/77

BO8

0/62

EF9

0/69

BO9

0/62

EF10

0/87

BO10

0/62

EF11

0/78

BO11

0/47

EF12

0/81

BO12

0/57

EF13

0/73

BO13

0/63

EF14

0/76

BO14

0/60

0/65

BO15

0/56

0/84

BO16

0/77

EF17

0/83

BO17

0/53

EF18

0/65

BO18

0/73

EF19

0/68

BO19

0/61

EF20

0/86

BO20

0/59

EF21

0/62

BO21

0/74

EF22

0/79

BO22

0/78

مؤلفه

کد سنجه

بار عاملی

یادگیری سازمانی

انتقال و یکپارچهسازی دانش

فضای باز و آزمایشگری

LO7

0/75

EF7

بهرهوری

دید سیستمی

LO6

0/77

سازگاری

تعهد مدیریت

LO5

0/66

انگیزش

EF5

0/80

BO5

0/76

فرسودگی شغلی

LO4

0/68

EF4

حمایت سازمانی

0/81

BO4

0/60

عدم موفقیت

EF3

شناخت شغل

0/63

BO3

0/60

مسخ شخصیت

LO3

0/72

توانایی

EF2

0/75

BO2

0/61

خستگی عاطفی

LO2

0/66

اعتبار

-

-

LO1

0/75

-

EF1

0/77

BO1

0/56
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در شکل ( )2ضریب مسیر و بارهای عاملی بین متغیرهای پژوهش نشان داده شده است:
یادگیری

یادگیری

سازمانی

سازمانی
4/300

46/162

-0/290

0/890

فرسودگی
بهرهوری

شغلی
ضریب معناداری

فرسودگی
بهرهوری

شغلی
بارعاملی مدل

شکل شمار  :2ضرایب بار عاملی و معناداری مدل پژوهش

خروجی نرمافزار حاکی از آن است که همۀ گویههای متغیرهای تحقیق با متغیرهای خود
ارتباط مثبت و معناداری دارند و یادگیری سازمانی بر بهرهوری کارکنان تأثیر مستقیم و
معناداری دارند و یادگیری سازمانی بر فرسودگی شغلی تأثیر معکوس و معناداری دارد.
ارزیابی مدل ساختاری :پس از سنجش روایی و پایایی مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری از
طریق روابط بین متغیرهای مکنون مورد ارزیابی قرار گرفت .بدین ترتیب در تحقیق حاضر از
سه معیار ضریب معناداری ( ،)T-Valuesضریب تعیین ( )R2و ضریب قدرت پیشبینی ()Q2
استفاده شده است.
معیار اساسی ارزیابی متغیر مکنون درونزای مدل مسیر ،ضریب تعیین میباشد .این
شاخص نشان میدهد چند درصد از تغییرات متغیر درونزا (وابسته) توسط متغیر برونزا
(مستقل) صورت میگیرد .چین )1998( 1سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67را به عنوان مقدار
مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2معرفی کرد .معیار  Q2که بیانگر قدرت

1. Chin
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پیشبینی مدل میباشد ،توسط استون و گیزر )1975( 1معرفی شد .هنسلر و همکاران
( )2009در مورد شدت قدرت پیشبینی مدل در مورد مؤلفههای درونزا سه مقدار ،0/02
 0/15و  0/35را تعیین نمودهاند .به اعتقاد آنها اگر معیار  Q2در مورد یک مؤلفه درونزا در
محدوده نزدیک به  0/02باشد ،مدل قدرت پیشبینی ضعیفی در قبال شاخصهای آن مؤلفه
دارد(ابراهیمپورازبری و همکاران .)1394 ،مقادیر مربوط به  R2و  Q2در جدول شماره  6نشان
داده شده است.
جدول شماره  :9نتایج برازش مدل ساختاری بر اساس روش  Q2و R2
بهرهوری

فرسودگی شغلی

یادگیری سازمانی

R2

0/7921

0/1938

-

Q2

0/4311

0/0251

0/4311

با توجه به این که مقدار  R2برای متغیرهای درونزای فرسودگی شغلی و بهرهوری در
محدودۀ مناسبی از سه مقدار ذکر شده در باال میباشد ،میتوان نتیجه گرفت که مدل
ساختاری از برازش قابل قبولی برخوردار است .همچنین مقدار  Q2نیز برای تمامی مؤلفهها در
محدودهی مناسبی از سه مقدار ذکر شده در باال بوده و نشان از آن دارد که مدل دارای
قدرت پیشبینی مناسبی است .از اینرو مدل ساختاری از برازش قابل قبولی برخوردار است.
برازش کلی مدل :در نهایت برای برازش کلی مدل از معیار  GOFاستفاده شده است.
توسط این معیار پس از بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل تحقیق،
برازش بخش کلی انجام میشود .وتزلز و همکاران )2009( 2سه مقدار  0/25 ،0/01و 0/36
را به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی نمودهاند (ابراهیمپورازبری و
همکاران .)1394 ،برای محاسبه  GOFاز فرمول زیر استفاده میشود:

1. Stone & Geisser
2. Vetzles & et al

دوره  ،13شماره  ،2پیاپی  –49تابستان 1398

59

= GOF
= 0/5035

=

0/4929

=

=

با جایگذاری ( )2و ( )3در معادله ( ،)1ارزش  GOFبه دست میآید:
= 0/4981

= GOF

حاصل شدن مقدار  0/49برای  GOFنشان از برازش کلی قوی مدل پژوهش دارد.
آزمون فرضیههای پژوهش :پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری ،مدل ساختاری
و مدل کلی ،میتوان به بررسی و آزمون فرضیههای تحقیق پرداخت و به یافتههای پژوهش
رسید .این بخش شامل دو قسمت ضرایب معنیداری ( )T-Valueو ضرایب استاندارد شده
بار عاملی یا همان ضریب مسیر برای فرضیههای پژوهش است که در جدول شماره  7ارائه
شده است.
جدول شماره  :10آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه

مسیر فرضیه

ضریب مسیر  T-Valueنتیجه آزمون

1

فرسودگی شغلی ← یادگیری سازمانی کارکنان دانشگاه پیامنور مرکز تبریز

4/300

-0/290

تأیید فرضیه

2

بهرهوری ← یادگیری سازمانی کارکنان دانشگاه پیامنور مرکز تبریز

46/162

0/890

تأیید فرضیه

نتایج حاصل از تحلیلها و نتایج آزمون  Tنشان میدهد که هم فرضیه شماره  1و هم
فرضیه  2پژوهش مورد تأیید است بنابراین میتوان گفت در دانشگاه پیامنور مرکز تبریز،
متغیر یادگیری سازمانی بر روی بهرهوری تأثیر مثبت و معنادار و بر روی فرسودگی شغلی
تأثیر معکوس و معنادار دارد.
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بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر کاهش فرسودگی شغلی
و ارتقای بهرهوری کارکنان دانشگاه پیامنور مرکز تبریز است .در این راستا ،با مطالعه تئوری،
مدل مفهومی تحقیق استخراج شد و با استفاده از معادالت ساختاری از مناسب بودن سنجهها
اطمینان حاصل شد .در نهایت ،متغیرهای مدنظر مورد آزمون قرار گرفتند .پس از برازش مدل
اندازهگیری ،مدل ساختاری و در نهایت مدل کلی ،فرضیههای پژوهش آزمون شدند .تجزیهو
تحلیل دادهها حاکی از آن است که یادگیری سازمانی بر روی بهرهوری تأثیر مثبت و معنادار
و بر روی فرسودگی شغلی تأثیر معکوس و معنادار در دانشگاه پیامنور مرکز تبریز دارد .این
امر نیز در مطالعات گذشته مورد مطالعه قرار گرفته است .مطالعات بلوقا و لوپا (،)2014
جاللی فراهانی و همکاران ( ،)1396عباسی و همکاران ( )1392نشان دادند که بین یادگیری
سازمانی و بهرهوری رابطه مثبتی وجود دارد همچنین ملکی و همکاران ( ،)1392فهیمنیا و
همکاران ( )1390و نادری و همکاران ( )1392نشان دادند که یادگیری سازمانی و فرسودگی
شغلی رابطه معکوس و معناداری با یکدیگر دارند.
در این زمینه از آنجایی که یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر بهرهوری
کارکنان دانشگاه پیامنور مرکز تبریز دارد پیشنهاد میشود دورههای آموزشی برای کارکنان در
راستای اهداف سازمان تشکیل شود که وظایف کارکنان به طور واضح و شفاف بیان شود تا
هر فرد دید واضحتری از وظایف خود داشته باشد .همچنین دورههای آموزش مهارتهای
فردی سبب ارتقا مهارتهای کارکنان در حوزهی کاری خود میشود که با عملی کردن در
محیط کاری باعث عملکرد بهتر کارکنان و افزایش کیفیت سازمانی میشود .با توجه به این
که یادگیری سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه معکوس و معناداری با هم دارند ،یادگیری از
این جهت باعث کاهش فرسودگی شغلی میشود که به هر فرد وظایف کاری مربوط به او
توضیح داده میشود و چون وظیفهی هر کارمند واضح است باعث افزایش عملکرد فردی و
افزایش رضایت فرد از شغل خود میشود.
آموزش در سازمان باعث میشود افراد دانش خود را در سازمان به اشتراک بگذارند که در
این صورت ظرفیت ترکیب شده گروه افزایش مییابد و روابط درونی سازمان مؤثرتر میشود
توجه مدیران به کارکنان سازمان های خود و استفاده از نظریات آنها در راستای اهداف

دوره  ،13شماره  ،2پیاپی  –49تابستان 1398

61

سازمانی باعث ایجاد اتحاد و یکپارچگی در سازمان میشود و باعث میشود که کارکنان در
سازمان احساس ارزشمندی کنند به رضایت شغلی ختم شود و باعث کاهش فرسودگی شغلی
گردد سازمانی با این مشخصات بهرهورتر عمل میکند.
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