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دریافت32/2/4 :

پذیرش32/6/22 :

صص299 -252 :

ارتباط بین یادگیری غیررسمی ،فرسودگی شغلی ،سالمت روان و رضایت
شغلی در میان کارگران شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
محمدعلی نادی ،1محمدحسین یارمحمدیان ،2هاجر عزیزی

*3

 -2استادیار دانشكده علوم تربیتی و روان شناسی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
خوراسگان(اصفهان)
-2استادیار دانشكده مدیریت و اطالع رسانی ،دانشگاه علوم پزشكی اصفهان
 -9کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،دانشكده روان شناسی و علوم تربیتی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد خوراسگان(اصفهان)

چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ بین یادگیری غیر رسمی ،رضایت شغلی ،فرسوودگی شوغلی و سوالمت
روان در بین کارگران شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان اجورا گردیود .روش پوژوهش توصویفی و از نووع
علّی -همبستگی بوده و برای تحلیل دادههای پژوهش در سطح آمار توصویفی از نمورم میوانگین ،انحوراف
معیار و درصدهای فراوانی و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبسوتگی چندگانو  ،ضوریب همبسوتگی
پیرسون ،تحلیل رگرسیون سلسل مراتبوی و روش تحلیول مسویر اسوتفاده شود .در ایون پوژوهش ضوریب
همبستگی میان یادگیری غیر رسمی و رضایت شغلی و میان فرسودگی شغلی و رضایت شوغلی در سوطح
 P≥2/22معنیدار بود ،ولی میان فرسودگی شغلی و سالمت روان و هو چنوین سوالمت روان و رضوایت
شغلی معنیدار نبوده است .نتایج پژوهش نشوان داد کو فرسوودگی شوغلی و یوادگیری غیررسومی تووان
پیشبینی رضایت شغلی را داشت است .بین یادگیری غیررسومی و فرسوودگی شوغلی و هو چنوین میوان
یادگیری غیررسمی و سالمت روان ارتباطی مشاهده نشد .اعتبار مدل ادراکی پژوهش از طریق تحلیل مسیر
و تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی شد ک نتایج گویای تأثیر مستقی یادگیری غیررسمی بر رضوایت شوغلی و
تأثیر غیرمستقی فرسودگی شغلی بر رضایت شغلی بود .اساسی ترین محودودیت ایون تحقیوق مربوو بو
روایی بیرونی یا همان قدرت تعمی دهی نتایج باز میگردد ،بدین صورت کو یافتو هوای حاصول از ایون
پژوهش قابلیت تعمی ب کارخانجات فوالد سازی دیگر ،سایر صنایع و ارگانهای دولتی را ندارد.
واژههای کلیدی :یادگیری غیررسمی ،رضایت شغلی ،فرسودگی شغلی ،سالمت روان ،کوارگران ،کارخانوۀ
ذوب آهن.
* نویسنده مسؤول:

azizi_emgt@yahoo.com
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مقدمه

جدیدتری ب اس یادگیری غیر رسمی( 22آلوندرین،29

دنیای امروز ،دنیای سازمانها است .در حقیقت

2222؛ گای و همكاران )2223 ،24بر رضایت شغلی

سازمانها هستند ک رکن اصلی اجتماع کنونی را

تأثیر گذار است .از میان مؤلف های مؤثر بر رضایت

تشكیل می دهند .انسانها گردانندگان اصلی هر نوع

شغلی ک بدان اشاره شد در ادام ب معرفی س متغیر

سازمانی هستند ،آنانند ک ب کالبد سازمانها جان

سالمت روان ،فرسودگی شغلی و یادگیری غیر

میبخشند و تحقق اهداف سازمان را میسر میسازند

رسمی پرداخت خواهد شد .سالمت فقط ب سالمت

(ظهوری و همكاران .)2937 ،بر طبق دیدگاه هرسی

جسمی محدود نشده است و جنب های روانی و

و بالنچارد موفقیّت سازمانها ب استفادم کارآمد از

اجتماعی زندگی فرد را نیز در بر میگیرد (محمدی،

منابع انسانی بستگی دارد(محمدی .)2935 ،از سوی

 .)2936فرسودگی شغلی تنها خستگی و فشار ناشی

دیگر نیز انسانهای سال

گردانندگان موفقتری

از کار نیست ک بعد از کار مداوم ب وجود آید بلك

هستند ،این صحت و سالمت ه از لحاظ جسمی و

ب سبک زندگی فرد و ساعتهای بیداری او نیز

از حیث روانی بسیار حائز اهمیت میباشد.

تسری میکند(هرشن سن و پاور .)2974 ،و یادگیری

رضایت شغلی 2ک از عوامل مه و تأثیر گذار بر

غیر رسمی ک چندین سال بیشتر از ظهور آن

کیفیت کار و زندگی نیروی انسانی است عبارت

نمیگذرد عبارت است از یک فرآیند یادگیری مستمر

است از حالتی عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی

ک در سراسر عمر انسان ادام مییابد و میتواند در

شغل یا تجارب شغلی ک دارای ابعاد و عوامل

هم

زمانها و مكانها روی دهد(بیسر و

گوناگون میباشد .تت و دایر عوامل مؤثر بر رضایت

بنتات .)2222،25راسل و همكاران معتقدند هر شغلی

شغلی را ب دو بخش تقسی میکنند :شرایط و

با استرس همراه است ،امّا برخی مشاغل ب سبب

ویژگیهای سازمانی ،اجتماعی و فرهنگی ک

حساس بودن نوع وظایف و مسئولیتهای آن بسیار

جنب های بیرونی ب حساب میآیند و ویژگیهای

پراسترس است(خدابخش و منصوری.)2933 ،

شخصیتی ،احساسات عاطفی و حالتهای هیجانی ک

اشتغال در صنایع مختلف نیز استرسهایی را ب دنبال

جنب های درونی خوانده میشوند(یارمحمدی منفرد و

دارد ،ب عنوان مثال در صنایع فوالدی شرایط نامساعد

همكاران .)2933 ،در واقع آنچ رضایت شغلی را

محیط کار و عوامل زیان آور محیطی از جمل عواملی

شكل میدهد انتظاراتی است ک فرد از شغل خود

است ک حساسیت و استرس زیادی را ب دنبال

دارد(لو و همكاران .)2227 ،2بر اساس مطالعات

خواهد داشت .کارگران کارخانۀ ذوب آهن با عوامل

صورت گرفت عواملی مانند تنش شغلی( 9ملک زاده

زیان بار و حادث ساز زیادی در کارگاهها مواج

و همكاران ،)2934 ،استرس شغلی( 4سلیمان نژاد،

هستند ک عبارت است از :سر و کار داشتن افراد با

 ،)2939فرسودگی شغلی(5الیت و همكاران2224 ،6؛

مواد مذاب ک ممكن است باعث سوختگیهای

برومی و همكاران2223 ،7؛ اوزارت و همكاران،3

شدید شود ،سر وصدای زیاد ک کارگران را ممكن

 ،)2226فشارهای روانی( 3یزدی و جعفری،)2933 ،

است با مشكالت شنوایی درگیر کند ،قرار گرفتن در

سالمت روان( 22می لی و همكاران )2223 ،22و متغیر

معرض حرارت ،گرما ،ریختن و پاشش مواد مذاب،

ه
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آلودگی چدن و سیلیس و عواملی از این قبیل ک در

کامل دارد .رضایت شغلی را مویتووان بو دو طریوق

کل محیط کاری خشنی را ب وجود آورده است .ه

تعریف کرد :یكی ب عنوان میزان خشنودی فوردی در

چنین داشتن شیفتهای کاری و بر ه

خوردن

رابط با کوار و دیگوری بو عنووان احسواس لوذّت و

ساعات خواب و بیداری نگرش افراد در مورد

موفقیّت ناشی از اجرای موفقیوت آمیوز مشواغل .هو

رضایت شغلی را تحت تأثیر قرار میدهد ک ممكن

چنین رضایت شغلی ب طوور کلوی بوا درخواسوت از

است نارضایتی شغلی و فرسودگی شغلی را موجب
شود .با مشخص ساختن میزان رضایت شغلی و
فرسودگی شغلی و ه چنین سالمت روان کارگران
میتوان برنام هایی برای پیشگیری و حمایت از
کارکنان آسیب پذیر ب اجرا در آورد ک نتایج این
پژوهش میتواند در این زمین یاری رسان باشد .بنابر
آنچ ک بیان شد این پژوهش درصدد است ب
بررسی رابط بین یادگیری غیر رسمی ،فرسودگی
شغلی ،سالمت روان و رضایت شغلی در بین
کارگران کارخان ذوب آهن اصفهان بپردازد و امید

افراد برای درج بندی خصیص های منفورد شغلشوان
و سپس جمع بستن پاسخها برای رسیدن ب یک نمرم
کلی سنجش میشوود (موی لوی و همكواران.)2223 ،
یكی از جدیدترین نظری ها در زمین رضایت شوغلی
نظری و توورز اسووت .وی در نظریوو خووود بووا عنوووان
(جستجوی معنا در محیط کار) تالش کرده است تا از
دیدگاه روان شوناختی عوواملی را کو موی توانود بو
محیطهای کاری و سازمانی معنوا بخشویده و آنهوا را
مطلوب سازد ،شناخت و راه های عملی سواختن آنهوا
را تعیین می کند .بعضوی از ایون عوامول عبارتنود از:
قدردانی ،23توازن ،23چالش ،بحوث و گفتگوو ،جهوت

است برنام ریزیهایی ک بر اساس نتایج این تحقیق

گیووری ،تناسووب ،رشوود شخصووی ،انعطوواف پووذیری،

صورت می گیرد ،کاهش عوارض جسمی و روانی

نوووآوری ،برابووری ،مالكیووت و حمایووت(جووواهری،

مشاغل سخت در این کارخان را در پی داشت باشد.

 .)2933بور طبووق نظریو ارزش الا رضووایت شووغلی

پیشینه تحقیق
مطالعات رسمی در زمینۀ رضایت شغلی بوا مطالعوات
هاثورن 26در اوایل ده  2392شروع شود و توا کنوون
ب طور وسیعی مورد مطالع واقع شده است .در اصل
رضایت شغلی ب ایون دلیول اهمیوت پیودا کورده کو
طرفداران اولی رویكرد روابط انسانی ،صواحبنظران و
مدیران را قانع کردند ک کوارگر خوشوحال ،کوارگری
سود آور اسوت .داوال و همكواران ،2223( 27ص )9
بیان میدارند ک رضایت شغلی درج ای از رضایت و
خوشحالی است ک فرد نسبت ب شغلش دارد و ایون
میزان رضایت زمانی بیشوتر اسوت کو فورد احسواس
میکند ک بر راههای ب انجام رساندن وظایفش کنترل

اساساً ناشی از اهمیتی است ک پواداشهوا یوا دسوت
آوردهای شغلی بورای افوراد دارنود .افوراد بوا داشوتن
چیزهائی ک برایشان ارزشمند است راضی می گردند.
هر چ نزدیكی بین ارزشهوای افوراد و آنچو کو از
شغل خود بدست می آورند بیشتر باشد رضایت افراد
باالتر است .اگر مشخص باشد ک افوراد بورای نتوایج
حاصل از یک کار خاص چقدر ارزش قائول هسوتند،
می توان از این آگاهی برای پیش بینی عوامل مؤثر بر
رضایت شغلی استفاده کرد .مثالً اگر در یوک سوازمان
کارکنان بورای اسوتقالل کواری ارزش قائلنود ،آرزوی
عمل در انجام وظایف می توانود منجور بو رضوایت
شود(بارون و کنی.)2332 ،22
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بهداشت روان از پیشین ای ب قدمت انسوان متمودن و

اسووت آزادی انتخوواب عموول دارد و مسووئولیت پووذیر

تاریخچ ای کوتاه ،ب لحاظ علمی برخوردار است .با

است ،از زندگی معنای مناسبی یافت است و نسبت ب

اینك فالسف هزاران سال در خصوص سعادت سخن

کار خود تعهد دارد ،از مرز توج بو خوود گذشوت و

گفت اند .صرفاً در سال  2323بود ک برای نخستین بار

ب دیگران توج می کند.

کانونی برای بهبود سالمت روان تأسیس گردیود و در

نخسووتین بووارگرین در سووال  2362واژه فرسووودگی

سال  2323جامعۀ ملوی سوالمت روان تشوكیل شود.
اصطالح سالمت روان بیانگر وضوعیت سوالمت فورد
است ک نداشتن بیماری های روان تنوی ،اضوطراب و
اخووتالل خووواب ،اخووتالل در رفتارهووای اجتموواعی و
افسردگی شدید را در بر میگیرد (گلدبرگ و هیلور،22
 ،2337ص  .)242جانسووون نیووز معتقوود اسووت کوو
سالمت روان ب معنای اجرای موفقیت آمیوز عملكورد
روانی است ک منجر ب فعالیتهای سازنده ،برقوراری
ارتبا با سایر افراد جامع و توانایی تطبیق با تغییرات
یادگیری و اعتماد ب نفس می شود (عوارفی.)2933 ،
منینجر بیان میدارد ک سالمت روان عبارت است بوا
سازش فرد از جهان اطرافش در حوداکثر امكوان ،بو
طوری ک باعث شادی و برداشت مفید و موؤثر او بو
طور کامل شود .اما از نظر کارشناسان سازمان جهوانی
بهداشت ،سالمت فكر و روان این طور تعریف شوده
است :سالمت فكر عبوارت اسوت از قابلیوت ارتبوا
موزون و هماهنگ با دیگران ،تغییر و اصوالح محویط
فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایالت شخصوی
ب طور منطقی ،عادالن و مناسب(میالنوی فور،2936 ،
ص  .)9نجات و ایروانوی بیوان مویدارنود کو فوروم
تصویر روشنی از شخصیت سال ب دسوت مویدهود.
چنین انسانی عمیقاً عشق میورزد .آفریننده است ،قوم
تعقلش را کامالً پرورانده ،جهان و خود را ب صوورت
عینی ادراا میکند ،حوس هویوت پایوداری دارد ،بوا
جهان در پیوند است و در آن ریشو دارد و حواک و
عامل بر خود و سرنوشت خویشوتن اسوت(رشویدی،
 .)2933از نظر فرانكل فردی ک از لحاظ روانی سوال

شغلی را ب کار برد(علوی و همكاران )2933 ،و پوس
از آن فرودنبرگر تعریفی از این اصطالح را ارائ نمود.
بر اساس نظر وی فرسودگی شغلی پدیدهای عموومی
و فراگیر است ک از کنش متقابول شخصویت فورد بوا
محیط کار ناشی می شود و نتیجو آن از دسوت دادن
انگیووزه ،اشووتیان ،انوورژی و کوواهش عملكوورد زنوودگی
است(محمدی .)2935 ،پانیز بیان میدارد کو پوس از
مطرح شدن فرسودگی شوغلی در اواسوط دهوۀ 2372
در متون علمی ،این موضوع ب طور گسترده و مستمر
مورد توج محققان قرار گرفت اسوت(صواحب زاده و
همكوواران .)2933 ،پدیوودم فرسووودگی شووغلی ک و از
فشارهای محیط کار و نوع شغل افراد ایجاد میشوود،
 42درصد از افراد جامع های صونعتی را در دام خوود
گرفتار میسازد(مزالخ و همكاران .)2222 ،22جور و
همكاران علل فرسودگی شوغلی را فشوار حجو کوار
زیاد ،نداشتن احاطو بور فرآینود کوار ،نبوود پواداش،
ضعف ارتباطی میان همكاران ،بی عدالتی در پرداخت
دسووتمزد ،بووی ارزش بووودن فوورد و دوگووانگی میووان
ارزشهووای فووردی و شووغلی مووی دانوود(طوبووائی و
همكاران .)2933 ،شوفلی معتقد است کو فرسوودگی
شغلی در نتیجۀ کمبود ارتبا متقابل فرد با مراجعوان،
همكاران و سرپرسوتان موی باشود و زموانی کو فورد
متوج شود ک حقون و مزایایی ک دریافت مویکنود
کمتر از آن چیزی است کو هزینو کورده در معورض
فرسودگی شوغلی قورار موی گیرنود(پوانیز.)2222 ،29
مطالع چورنیس )2332(24نشوان داده اسوت کو سو
مرحل وجود دارد تا یک فورد بو فرسوودگی شوغلی
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برسد .در مرحل اول س نوع تنیدگی وجوود دارد کو

بنتووات .)2222 ،طبووق نظوور کمیسوویون اروپووا()2222

عبارتند از:

یادگیری غیر رسمی یک همراه طبیعی زندگی روزمره

 عواموول تنیوودگی زای فووردی مثوول انتظووارات وانگیزش ها
 -عوامل تنیدگی زای بین فوردی ماننود تمواس بوا

است و برخالف یادگیری رسمی لزوماً یک یوادگیری
ارادی و آگاهان نیست و ممكن است ب عنوان عاملی
برای افزایش دانش یا مهارت از سووی افوراد در نظور

مراجعان ،روابط با همكاران ،مدیران و سرپرستان

گرفت نشود.

 -عواموول تنیوودگی زای سووازمانی ماننوود تووراک کووار،

بكت و هاگر مدلی را ارائ دادند و بو بیوان تعواریف

مقررات اداری و فشار کار

عملووی از یووادگیری غیوور رسوومی پرداختنوود و اظهووار

مرحل دوم یا فشار روانی با مؤلف هوای روانشوناختی،

کردند ،افورادی کو قادرنود از فعالیوتهوا و تجوارب

جسمانی و رفتاری همراه اسوت کو ایون مرحلو بوا

گذشت خود درس بگیرند(ک در واقع همان یوادگیری

مؤلف خستگی هیجانی موزالخ مطابقوت دارد .مرحلو

غیر رسمی است) پیشرفت بیشتری دارنود .البتو ایون

سوم ،مقابل دفاعی نام دارد ک با تغییر در بوازخورد و

بدان معنا نیست ک هم انواع یادگیری ب یک میوزان

رفتار مانند سرزنش کردن مراجعان ب خاطر خطاهای

سودمند هستند .آنهوا هو چنوین بو چنود خصیصوۀ

خود ،فقدان عالق و همدردی با آنان و متأثر نشدن از
درد و رنج دیگران همراه است کو مطوابق بوا مؤلفو
شخصیت زدایی مزالخ است(چرنیس.)2332 ،

کلیدی یادگیری غیر رسمی اشاره کردهاند .شایان ذکر
است ک هم انواع یادگیریهای غیر رسمی حائز این
خصایص نمی باشند بلك این ویژگیهوا مربوو بو

ب نظر میرسد ک اولین مباحث مربو بو یوادگیری

یادگیری غیر رسمی است ک از عمل ناشی میشود و

غیووور رسووومی را مووویتووووان در نظووورات تربیتوووی

عبارت است از :فعالیتهای مربو ب یوادگیری غیور

دیویی( )2393یافت .در فلسف های فالت و دیویی بور

رسمی ارگانیک 26و کل گورا 27اسوت ،یوادگیری غیور

اهمیت یادگیری غیر رسمی تأکید شده است ،هرچنود
این اصطالح تا زمانی کو نوولز ( )2352اثور خوود را
تحت عنوان آموزش غیور رسومی بزرگسواالن چوا
نكرد ،پدیدار نشد .پژوهش در مورد ایون عرصو نیوز
بعدها یعنی از دهۀ  2332ب بعد رونق یافت(مارسیک
و واتكینز .)2222،25ریورا و پارادایز و مک استراویک
معتقدند :یادگیری هنگامی رخ می دهد ک یک تغییور
در رفتار فردی مشاهده شود کو فرآینود یوادگیری را
تجرب کرده است و وی رفتار متفاوتی را با قبل نشان
دهد ک در آن شش اصل یادگیری مشاهده مویشوود:
آمادگی یادگیری ،تجرب  ،شووخ طبعوی در یوادگیری،
انگیزش ،اهداف یادگیری و سازمان یادگیری(بیسور و

رسمی زمین ای است ،بر اساس تجربو و فعالیّوت بنوا
شده است ،در موقعیتهایی بروز میکند کو در آنهوا
یادگیری هدف اصلی نیست ،غالبواً همیارانو اسوت و
بووا مشووارکت افووراد بهتوور نتیج و موویدهوود(هوواگر و
هالیدی.)2223 ،23
کس و همكواران در مودل یوادگیری غیور رسومی در
محل کار بیان میکننود ،کو ایون جریوان منطقوی بوا
موقعیتهای شغلی چالش برانگیوز آغواز مویشوود و
مجموع ای هشت مرحل ای را در بر میگیرد کو بو
فرآیند حل مسأل شوباهت زیوادی دارد .طورحریوزی
زمین  ،پاسخ ب جرقو یوک تجربو یوادگیری بوالقوه،
تفسیر تجرب  ،بررسوی راه حولهوای بودیل ،انتخواب
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راهبردهای یادگیری ،تولید راه حولهوای جوایگزین،

شغلی و فرسودگی شغلی دو طرفو بووده و بو زعو

ارزیابی پیامدهای قصد شده و قصد نشده و ارزشیابی

نگارندگان پائین بودن یكی میتوانود باعوث افوزایش

مطالب آموخت شده از جملۀ این مراحل هستند(نادی

دیگووری شووود .بهروزیووان و همكووواران( )2933در

و سجادیان ،2933 ،ص .)269

مطالع و ای ک و بوور روی کارکنووان بخووش خصوصووی

در پایان این بخش ب معرفی مدل پیشنهادی پوژوهش

پتروشیمی ماهشهر انجام داده بو ایون نتیجو رسویده

پرداخت میشود :رضایت شوغلی کو بو عنووان یوک

است کو هرچو افوراد از نظور سوالمت عموومی در

نگرش در نظر گرفت مویشوود ،احسواس افوراد را در

وضعیت بهتری باشند ،رضوایت شوغلی بیشوتری نیوز

زمینۀ کل شغل و نیز جنب هوای مختلوف آن مونعكس

خواهند داشت .پس بنابراین تحقیق سالمت روان نیوز

میکند(اسوپكتور .)2226 ،پوژوهشهوای متعوددی در

یكی از عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اسوت .گوای و

مورد سنجش رضایت شوغلی صوورت گرفتو کو در

همكاران( )2223در پژوهشی توازهتورین یافتو هوا در

نهایت ب شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش یوا افوزایش

مورد عوامل مرتبط و مؤثر بر رضایت شغلی مدرسین

رضوووایت شوووغلی منجووور شوووده اسوووت .اوزارت و

پرستاری را گردآوری نموده است .با توج بو اینكو

همكاران( )2226در پژوهش خود مشخص کردند ک

شغل مدرسین پرستاری ب طور مستقی با آموزش در

رضووایت شووغلی دارای رابطووۀ معكوووس بووا خسووتگی

ارتبا است ،یادگیری غیررسومی بو عنووان یكوی از

هیجانی و مسخ شخصویت اسوت ،ولوی بوا موفقیوت

عوامل مه در افزایش رضوایت شوغلی معرفوی شوده

فردی رابطۀ مثبت دارد .در ایون پوژوهش بیوان شوده

است .آلوندرین( )2222نیوز بو بررسوی رابطو میوان

است ک تعداد شیفتهای کاری یكی از عوامل پویش

یادگیری غیررسمی و رضایت شوغلی پرداختو و بو

بووین بوورای فرسووودگی شووغلی اسووت .هوو چنووین

این نتیج رسیده اسوت کو یوادگیری غیررسومی بوا

پیكووو( )2226در تحقیقووی بیووان کوورد کو فرسووودگی

رضووایت شووغلی در ارتبووا اسووت .ه و چنووین بیووان

شغلی و ب خصوص خستگی عواطفی بو شودت بوا

موویدارد ،مووک کللنوود موودعی اسووت کو فاکتورهووای

نارضایتی شغلی در ارتبا است ،بنوابراین فرسوودگی

یادگیری غیر رسمی(ب عنوان مثل :نیاز بو تحصویل)

شغلی دارای رابطۀ مستقی با رضوایت شوغلی اسوت.

تأثیرات مثبتوی بور فورد و بو دنبوال آن بور عملكورد

فرسودگی شغلی متغیری است ک رابط ای دو جانبو

سازمانی دارد .اشخاص سریع تر ترقی کورده ،حقوون

بوووا رضوووایت شوووغلی دارد .بنوووابر نظووور الیوووت و

بیشتری دریافت موی کننود و سوازمان هوا نیوز سوود

همكاران()2224؛ برومی و همكاران( )2223رضوایت

بیشتری را کسب کرده و سریع تر رشود مویکننود .از

شغلی پائین باعث شروع عالئمی می شود ک اگر بو

آنجائی ک رشد و ارتقوا افوراد در سوازمان و میوزان

آن توج نشود ،فرسودگی شغلی را ب دنبوال خواهود

رضایت از حقون و پاداشهای دریافتی(با توجو بو

داشت .از طورف دیگور وایسور و همكواران)2229(23

گوی های پرسشنام رضایت شغلی) از عوامل تشكیل

بیان کردهاند ک فرسودگی شغلی بوا رضوایت شوغلی

دهندم رضایت شغلی اسوت ،بنوابراین یوادگیری غیور

پائین رابط دارد ،بدین معنا ک ارتبا میوان رضوایت

رسمی نیز میتواند بر رضوایت شوغلی موؤثر باشود و
باعث افزایش آن شود.
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یادگیری غیرسمی
فرسودگی شغلی

رضایت شغلی

غلی

سالمت روان

شكل( :)2مدل ادراکی پژوهش
 -فرضووی دوم :متغیرهووای یووادگیری غیوور رسوومی،

بر اساس مطالعات صورت گرفت و بنابر آنچو کو
بیووان شوود م ودلی مفهووومی در ایوون پووژوهش معرفووی

فرسودگی شغلی و سالمت روان تووان پویش بینوی

میگردد .در شكل( )2نشوان داده شوده کو سوالمت

رضایت شغلی را دارا هستند.

روان و یادگیری غیر رسمی از عوامول تأثیرگوذار بور

نكت قابل توج در این قسمت ایون اسوت کو بو

رضایت شغلی است و فرسودگی شغلی نیز رابطو ای

دلیل اینك در مورد ارتبا برخی از متغیرها پیشین و

دو طرف با رضایت شغلی دارد بو ایون صوورت کو

پژوهش مشابهی وجود نداشت  ،ب جای بیوان فرضوی

رضایت شغلی پائین ،فرسوودگی شوغلی را بو دنبوال

از سئوال استفاده شده است ک عبارت است از:

دارد و ه چنین فرسودگی شغلی باعث عدم رضایت

-

سؤال پژوهش :مدل معادل سواختاری روابوط بوین

شغلی می شود .در ایون پوژوهش دو متغیور سوالمت

متغیرهای یادگیری غیر رسمی ،فرسوودگی شوغلی،

روان و یادگیری غیر رسمی ب عنوان متغیرهای پویش

سالمت روان و رضایت شغلی چگون است؟

بین و فرسودگی شغلی ه ب عنوان متغیور موالا در
نظر گرفت شده است .با توج ب نقش رضایت شغلی
در میان این س متغیر ،از آن ب عنوان متغیر واسط ای
یاد میشود.
بنابر مبانی نظری و تئوریک فرضیات این پژوهش
عبارت است از:

روش پژوهش
در مطالع حاضر هدف کشوف روابوط بوین متغیرهوا،
پیش بینی تغییرات متغیر مالا از روی تغییرات متغیر
پیش بین و ه چنین آزمودن مدل پیشنهادی بوا مودل
های علی یا ساختاری است ،بنابراین این پوژوهش از
زمرم پژوهش های همبستگی است .جامع آماری این

 -فرضی اول :بوین رضوایت شوغلی بوا متغیرهوای

پوووژوهش را کوووارگران دو بخوووش ریختوو گوووری و

یادگیری غیررسمی ،سوالمت روان و فرسوودگی

فوالدسازی و نورد کارخانۀ ذوب آهن تشكیل دادنود.

شغلی و بین فرسوودگی شوغلی و سوالمت روان

بر اساس آمار ب دست آمده تعداد کارگران شواغل در

ارتبا وجود دارد.

موودیریت نووورد  2292و در بخووش ریختوو گووری و
فوالدسازی  2446نفر بود ،ک در کول جامعوۀ آمواری
 9473نفری را ب دست داد .از ایون تعوداد بو شویوم
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تصووادفی سوواده و بوور حسووب جوودول کوووهن و

پرسشنننامه سننالمت روان :ایوون پرسشوونام در

همكاران(نادی و سجادیان 946 )2933 ،نفر ب عنووان

سال( )2372توسط گلدبرگ و بلک ویل ابداع شده و

حج نمون انتخاب شدند .از میان پرسشنام هایی ک

ب طور گسترده در پژوهشهای متعددی مورد استفاده

توزیع گردید ،تعداد  232پرسشنام برگشت داده شود

قرار میگیرد و شناخت شده ترین ابزار غربوالگری در

ک  42عودد از آن مخودوش بووده و در نهایوت 252

روان پزشكی است( قاسومی و همكواران .)2932 ،در

پرسشنام مورد تجزی و تحلیل قرار گرفوت ،کو بور

این تحقیق از فرم  22سوؤالی آن کو در سوال()2333

این اساس نرخ بازگشت  39/32درصد گزارش شد.

توسط گلودبرگ و ویلیوامز تهیو و اعتباریوابی شوده،

میانگین سنی افراد( 94/34 ،با انحراف معیار )6/79

مورد استفاده قرار گرفتو اسوت .هو چنوین فورم 22

بود 33 .درصود کوارگران مودرا تحصویلی بواالتر از

سؤالی پرسشنام توسوط گوائو و همكواران)2224(92

دیپل و حدود  22درصد مدرا زیور دیوپل داشوتند،

استفاده و مجودداً اعتبوار یوابی شوده اسوت ،نوادی و

ه چنین  33درصد مشارکت کنندگان دارای سونوات

سجادیان نیز سوال  2933در ایوران اسوتفاده و اعتبوار

خدمت زیور  22سوال بودنود و  22درصود باقیمانوده

یابی کورده انود .طیوف پاسوخ دهوی چهوار درجو ای

سابقۀ کاری بیشتر از  22سال را داشتند.

لیكرت از هرگز= 2تا همیش = 9اسوت .ضوریب آلفوا

در این پژوهش از چهار پرسشنام برای گوردآوری
داده استفاده شد.
پرسشنامه رضایت شغلی :وار و همكاران در سوال
 2373این پرسشنام را ابداع کرده انود کو شوامل 25
موواده اسووت و رضووایت شووغلی را ب و صووورت کلووی
میسنجد .طیف پاسخ دهی پنج درجو ای لیكورت از
اصالً راضی نیست = 2تا خیلی راضی هست = 5اسوت.
ضووریب تووأثیر آلفووا بووین  2/35 -2/33و ضووریب
همبستكی آزمون -بوازآزمون بورای یوک دوره شوش
ماه  2/69بوده است .ه چنوین آلفوای کرونبواخ در
مطالع وار و همكاران 2/33 ،گزارش شده است .ایون
پرسشوونام توسووط لووو و همكوواران ( )2227مجوودداً
استفاده و اعتبار یابی شده اسوت .آلفوای کرونبواخ بو
دست آمده در پژوهش حاضر  2/32است.

.

در این پژوهش بورای کول پرسشونام  ،2/35و بورای
خرده مقیاس های اضطراب و افسوردگی ،اخوتالل در
عملكرد اجتماعی و از دست دادن اعتماد ب نفس بو
ترتیب  2/39 ،2/37و  2/32گزارش شده است.
پرسشنامه فرسودگی شغلی :این پرسشنام توسوط
مزالخ و همكاران در سال( )2332تهی شده و شوامل
 22ماده و  9خرده مقیاس خستگی عواطفی ،عملكورد
شخصی و مسخ شخصیت می باشد ک برای هر کدام
از این زیر مقیواس هوا چنود مواده ذکور شوده اسوت.
سووؤاالت  2-3خسووتگی عوواطفی ،سووؤاالت 22-27
عملكرد شخصی و سؤاالت  23-22مسوخ شخصویت
را می سنجد .مقیاس این پرسشونام هفوت درجو ای
لیكرت و از هرگوز= 2توا هور روز=  6اسوت .آلفوای
کرونباخ در این پژوهش نیز محاسب شده ک برای کل
پرسشنام و خرده مقیاس ها ب ترتیوب؛ ،2/76 ،2/37
 2/33و  2/74بوده است.

ارتبا بین یادگیری غیررسمی ،فرسودگی شغلی ،سالمت روان و رضایت شغلی در میان کارگران242/...

جدول( :)2ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
رضایت شغلی

فرسودگی شغلی

R

P

یادگیری غیررسمی

0/803

0/000

*

نیاز ب دستیابی

0/288

*

-0/003

0/280

*

-0/080

نگرشهای منفی پاسخ گویان

-0/080

تخصیص منابع و زمان برای

0/080

نگرشهای

مثبت

پاسخ

0/000
0/000

سالمت روان

R

P

R

P

0/008

0/001

0/020

0/010

0/010

0/030

0/208

0/883

0/003

**

0/880

0/000

*

0/008

0/001

**

0/031

0/008

-0/002

0/008

گویان
0/000
0/002

یادگیری

0/032

نگرش های مثبت باالدستان

0/800

0/000

*

-0/010

0/808

0/000

0/008

نگرش های منفی باالدستان

0/008

0/000

0/038

0*/008

-0/000

0/030

دستیابی ب اطالعات

0/218

0/000

*

0/081

0/808

0/000

0/080

سالمت روان

0/000

0/328

0/000

0/208

-

-

اضطراب و افسردگی

0/020

0/008

0/022

0/023

عملكرد اجتماعی

-0/010

0/000

**

0/200

*

اعتماد ب نفس

0/200

0/000

*

0/202

*

فرسودگی شغلی

-0/800

*

-

خستگی عاطفی

-0/008

*

احساس کفایت شخصی

0/200

*

مسخ شخصیت

0/000

*

رضایت شغلی

-

0/000

0/000
0/000
-

0/000
0/000
0/000
-

نکته :داده های جدول( )1مربوط به فرضیۀ اول پژوهش است

P≥2/25

**

P≥2/22

*

پرسشنامه یادگیری غیر رسمی :پرسشونام توسوط

پرسشوونام  2/793و در مطالعوو حاضوور  2/37بوووده

آلوندرین( )2222تهی و اعتبار یابی شوده اسوت .ایون

است .این ضریب برای خورده مقیواسهوا بو ترتیوب

پرسشنام  23سؤالی چندین مؤلفو را تحوت پوشوش

2/53 ،2/77 ،2/33 ،2/35 ،2/76 ،2/62 ،2/63 ،2/72

قرار داده و طیف پاسخ دهوی آن بو صوورت بلوی و

و  2/34ب دست آمده است.

خیوور اسووت .سووؤاالت  2-5نیوواز ب و دسووتیابی6-3 ،
نگرش های مثبوت پاسوخگویان 3-22 ،نگورشهوای

یافته تحقیق و بحث

منفی پاسوخگویان 22-23 ،تخصویص منوابع و زموان

این قسمت مربو بو بررسوی یافتو هوای حاصول از

برای یادگیری 23-22 ،نگرش های مثبوت باالدسوتان،

تجزی و تحلیل دادهها است ک بو طوور خالصو در

 22-24نگرش های منفی باالدسوتان و  25-23میوزان

پنج جدول آورده شدهاند ک در ادام بررسی خواهنود

دسووتیابی بو اطالعووات را مووی سوونجد .میووزان آلفووای

شد.

کرونباخ گزارش شده در پژوهش آلوندرین برای کول
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جدول( :)2رگرسیون گام ب گام بین یادگیری غیررسمی ،فرسودگی شغلی و سالمت روان با رضایت شغلی
ضریب همبستگی

ضریب تعیین
2

R

R

 Rتعدیل
یافت

آماره
F

سطح

R

معناداری

اول

2/922

2/233

2/234

26/96

2/222

2/233

دوم

2/469

2/224

2/223

96/25

2/222

2/227

نکته :داده ها مربوط به فرضیه دوم پژوهش است

چنانك در جدول( )2قابل مشاهده اسوت رضوایت

منووابع و زمووان بوورای یووادگیری ،نگوورشهووای مثبووت

شغلی با یادگیری غیررسومی( ،)r=2/923بوا نیواز بو

باالدسووتان ،دسووتیابی ب و اطالعووات ،سووالمت روان و

دستیابی ( ،)r=2/299با نگرشهای مثبت پاسخ گویان

اضطراب و افسوردگی ( )P≤2/25معنوادار نبوود .هو

( ،)r=2/294بووا نگوورشهووای منفووی پاسووخ گویووان

چنین رابطۀ میان سالمت روان با یادگیری غیررسومی

( ،)r=-2/252بووا تخصوویص منووابع و زمووان بوورای

و مؤلف های آن( )P≤2/25معنادار نبود.

یادگیری ( ،)r=2/253با نگرشهای مثبوت باالدسوتان
( ،)r=2/977با دسوتیابی بو اطالعوات( ،)r=2/269بوا
عملكرد اجتمواعی ( ،)r=2/262بوا اعتمواد بو نفوس
( ،)r=2/232بووا فرسووودگی شووغلی( ،)r=-2/922بووا
خسووتگی عوواطفی( ،)r=-2/249بووا احسوواس کفایووت
شخصی ( )r=2/222و بوا مسوخ شخصویت (-2/422
= )rدر سطح  P2≥/25یا  P≤2/22رابطۀ معنادار دارد
ولی با نگورشهوای منفوی باالدسوتان( ،)r=2/225بوا
سوووووالمت روان( )r=2/224و بوووووا اضوووووطراب و

بر اساس نتوایج جودول( )2فرسوودگی شوغلی بو
تنهایی  3درصود واریوانس رضوایت شوغلی را تبیوین
مویکنود بووا ورود متغیور یووادگیری غیررسومی میووزان
واریانس تبیین شده ب  22درصد افزایش مییابد .این
نشان دهندم آن است کو نقوش یوادگیری غیررسومی
برای پیش بینی رضایت شغلی در این پژوهش قویتر
ظاهر شده است.
بر اساس نتایج جدول( )9بهترین پیش بینوی کننوده
رضووایت شووغلی ،فرسووودگی شووغلی و یووادگیری

افسردگی( )r=2/222رابطۀ معنادار ندارد .رابطوۀ میوان

غیررسمی می باشد .بر اساس ضریب بتا ب ازای یوک

فرسووودگی شووغلی بووا نگوورشهووای منفووی پاسووخ

واحد افوزایش در فرسوودگی شوغلی میوزان رضوایت

گویووووان( ،)r=2/992بووووا نگوووورشهووووای منفووووی

شغلی  2/943واحدکاهش موی یابود و بو ازای یوک

باالدستان( ،)r=2/235با عملكرد اجتماعی ()r=2/243

واحد افزایش در یوادگیری غیررسومی  2/944واحود

و با اعتماد ب نفس( )r=2/242معنادار بود ولی رابطوۀ

افزایش می یابد.

بین فرسودگی شغلی با یادگیری غیررسومی ،نیواز بو
دستیابی ،نگرش های مثبت پاسخ گویوان ،تخصویص

ارتبا بین یادگیری غیررسمی ،فرسودگی شغلی ،سالمت روان و رضایت شغلی در میان کارگران249/...

جدول( :)9رگرسیون چندگان برای پیش بینی رضایت شغلی براساس یادگیری غیررسمی ،فرسودگی شغلی و
سالمت روان
β
ضریب

ضرایب غیر استاندارد
β

خطای

سطح
معناداری

65/42

2/72

_

33/21

0/001

2

-2/297

2/227

-2/922

-5/13

0/001

_

52/22

2/35

_

11/69

0/001

_

فرسودگی شغلی

-2/252

2/225

2/943

-9/06

0/001

2/22

یادگیری غیررسمی

2/332

2/246

2/944

9/01

0/001

2/22

ضریب ثابت
فرسودگی شغلی

مرحله دوم

T

استاندارد

استاندارد
مرحله اول

آماره

VIF

ضریب ثابت

نکته :داده ها مربوط به فرضیه دوم است

جدول( :)4ضرایب استاندارد ،خطاهای استاندارد ،مقادیر  Tسوبل و سطوح معناداری مدل نهایی
شاخص آماری
مسیر

ضریب
مسیر
*

خطای

T

واریانس

استاندارد

سوبل

باقیمانده

یادگیری غیررسمی

رضایت شغلی

2/49

فرسودگی شغلی

رضایت شغلی

-2/93

سالمت روان

رضایت شغلی

2/22

69/37

فرسودگی شغلی

خستگی عاطفی

*

2/32

42/75

25/26

-2/22

226/39

-2/52

فرسودگی شغلی

احساس کفایت شخصی

فرسودگی شغلی

مسخ شخصیت

*

2

R

69/37

6/22

2/53

2/42

69/37

-5/33

2/53

2/42

2/42

2/53

2/42

2/23

2/32

2/33

2/22

*

29/22

29/92

2/94

2/66

سالمت روان

افسردگی و اضطراب

*

2/99

9/42

9/42

2/33

2/222

سالمت روان

عملكرد اجتماعی

-2/22

7/35

-2/22

2

2/222

سالمت روان

اعتماد ب نفس

یادگیری غیررسمی

نیاز ب دستیابی ب اطالعات

2/32

*

-2/27

4/46

-2/47

2/47

*

2/65

9/52

2/39

2/27

2/22
2/27

یادگیری غیررسمی

نگرش های مثبت پاسخگویان

*

2/95

2/69

4/69

2/33

2/22

یادگیری غیررسمی

نگرش های منفی پاسخگویان

2/27

2/63

2/32

2

2/224

یادگیری غیررسمی

تخصیص منابع و زمان برای یادگیری

2/49

2/25

5/39

2/32

2/23

یادگیری غیررسمی

نگرش های مثبت باالدستان

*

2/63

یادگیری غیررسمی

نگرش های منفی باالدستان

یادگیری غیررسمی

دستیابی ب اطالعات

2/73

3/29

2/54

2/46

2/27

2/72

2/34

2/33

2/225

*

2/27

2/56

7/65

2/63

2/92

نکته :داده ها ی جدول( )4مربوط به سؤال پژوهش استنكت  :عالمت * نشان دهنده ی مسیرهای تعیین شده است

اساس یافت های مدل معادالت ساختاری پوژوهش

بر رضایت شغلی اثر معكوس داشت است و این بدان

ک در شكل( )2آورده شده اسوت ،فرسوودگی شوغلی

معناست ک با افزایش یک واحد ب فرسودگی شغلی،
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 2/93واحد از رضایت شغلی کاست میشود .یادگیری

افزایش میزان استفاده از یوادگیری غیور رسومی را بو

غیر رسمی بر رضایت شغلی اثر مستقی داشت اسوت،

دنبال خواهد داشت.

و این بدان معنا است کو بوا افوزایش یوادگیری غیور
رسمی  2/49واحد ب رضایت شغلی افزوده میشوود،
ولی بین سالمت روان و رضایت شغلی رابطو ای بو
دست نیامده است ،ب علت اینك  Tسوبل (بو میوزان
 )2/42کمتر از  2/36میباشود .همچنوین نتوایج بوین
مؤلف ها حاکی از آن اسوت کو خسوتگی عواطفی بو
میوزان  2/32واحوود و مسووخ شخصوویت  2/32درصوود
باعث افزایش فرسودگی شغلی میشوود .ولوی رابطو
میان احساس کفایت شخصی و فرسودگی شغلی با T

سوبل  2/52تأییود نشوده اسوت .از میوان مؤلفو هوای
سووالمت روان ،افسووردگی و اضووطراب  2/99واحوود
سالمت روان را کاهش مویدهود و اعتمواد بو نفوس
 2/22واحد سالمت روان را بهبود مویبخشود ،کو T

سوبل در این دو مسویر بو ترتیوب برابور بوا  9/42و
 4/46میباشود .در موورد مؤلفو هوای یوادگیری غیور
رسمی نیاز ب دسوتیابی بو اطالعوات  2/27واحود(T

سوبل  ،)9/52نگرشهای مثبوت پاسوخ گویوان 2/95
واحد( Tسوبل  ،)4/69تخصیص منابع و زموان بورای
یادگیری  2/49واحود( Tسووبل  ،)5/39نگورشهوای
مثبووت باالدسووتان  2/63واحوود( Tسوووبل  )3/29و
دستیابی بو اطالعوات  2/56واحود( Tسووبل )7/65

بوور اسوواس یافتوو هووای حاصوول از جوودول()5
شاخصهای برازش مودل حواکی از برازنودگی مودل
میباشد .شواخص نیكوویی بورازش GFI 92در سوطح
( )P≤2/222برابر با  2/35می باشد ک ایون شواخص
هر چ ب عدد 2نزدیكتر باشود ،بیوانگر بورازش بهتور
مدل میباشد .شاخص دیگر  AGFIک شكل تصحیح
یافت  GFIمیباشد برابر  2/32است
مدل برازش شده حاصل از یافت هوای پوژوهش بوا
مدل مفهومی ادراا شده تفاوتهوایی دارد .در مودل
برازش شده متغیرهای یادگیری غیررسمی ،فرسودگی
شغلی و سالمت روان ب عنووان متغیور پویش بوین و
رضایت شغلی ،متغیر مالا در نظر گرفت شود .علوی
رغ اینك رابطۀ بین سالمت روان و رضوایت شوغلی
تأیید نشد ولی مدل ب صورت کلی از برازش خووبی
برخوردار است .یافتو هوای جودول( )9حواکی از آن
است ک مقادیر ضوریب مسویر و  Tسووبل بورای دو
مسیر از س مسیر اصلی رضوایت شوغلی و یوادگیری
غیر رسمی است ،مقدار  T=6/22سوبل و  β=2/49را
بیان میکند.
در مدل معادالت ساختاری یک مسیر وقتوی تأییود
میشود ک میزان  Tسوبل از  2/36بزرگتر باشد.

جدول ( :)5شاخص های نیكویی برازش مدل نهایی معادالت ساختاری بر اساس سؤال پژوهش
Df

شاخصهای

RMSEA

RMR

GFI

AGFI

CFI

NFI

برازندگی
مدل نهایی

235/43

72

2/22

2/75

2/35

2/32

2/67

2/62

ارتبا بین یادگیری غیررسمی ،فرسودگی شغلی ،سالمت روان و رضایت شغلی در میان کارگران245/...

بنابراین مسیر اوّل ک ارتبا میان رضایت شغلی و
یادگیری غیر رسمی را نشان می دهود تأییود شوده و

معنای آن است ک سالمت روان تأثیری بور رضوایت
شغلی ندارد.

این نشان دهندم آن است ک یادگیری غیر رسومی بور

در این مدل سیزده مسیر فرعی دیگر نیوز بررسوی

رضایت شغلی تأثیر میگذارد .این ارتبا درشكل()2

شد کو در ادامو توضویح داده خواهنود شود .مسویر

نیز نشوان داده شوده اسوت .مسویر دوم نشوان دهنودم

چهارم ،پنج و شش مربو ب مؤلف های فرسوودگی

ارتبا میان فرسودگی شغلی و رضایت شوغلی اسوت

شغلی است ک از ایون میوان مسویر میوان فرسوودگی

و  Tسوبل  -5/33و  -2/93 βرا نشان میدهود .ایون

شوووغلی و خسوووتگی عووواطفی( T=08/26سووووبل و

مسیر نیز تأیید شده است و عالموت منفوی آن نشوان

 )β=2/32و مسوویر میووان فرسووودگی شووغلی و مسووخ

دهنوودم تووأثیر معكوووس موویباشوود ،بوودین معنووی ک و

شخصوویت( T=29/92و  )β=2/32تأییوود شووده اسووت

فرسودگی شغلی بر رضایت شغلی مؤثر است و آن را

ولی مسیر میان فرسودگی شوغلی و احسواس کفایوت

کاهش میدهد .مسیر سوم ک در شكل( )2نیوز نشوان

شخصووی( )β=-2/22 T=-2/52تأییوود نشووده اسووت.

داده شده است  Tسووبل  2/42و بتوای  2/22را بیوان

مسیر هفت  ،هشت و نه نیوز مربوو بو مؤلفو هوای

می کند .ب علوت ایون کو مقودار  Tسووبل از 2/36

سووالمت روان اسووت .مسوویر میووان سووالمت روان و

کوچكتر است ،این مسیر تأیید نشده است و ایون بو

افسووردگی و اضووطراب(T=9/42سوووبل و  )β=2/99و
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مسیر سالمت روان و اعتماد ب نفوس(T=4/46سووبل

مشاهده نشد ولی ارتبوا بوین عملكورد اجتمواعی و

و )β=2/22تأیید شده است ،ولی مسیر میوان سوالمت

اعتماد ب نفس بوا فرسوودگی شوغلی وجوود دارد .در

روان و عملكرد اجتمواعی(T=-2/22سووبل و -2/22

جدول( )2نشوان داده شود کو رابطوۀ میوان عملكورد

= )βتأیید نشده است .هفت مسیر بعودی مربوو بو

اجتماعی با فرسوودگی شوغلی نیرومنودتر اسوت .بور

مؤلف های یادگیری غیر رسمی است ک پنج مسویر آن

اساس نتایج جدول( )2متغیرهای یادگیری غیررسومی

تأیید شوده اسوت :یوادگیری غیور رسومی و نیواز بو

و فرسودگی شغلی توان پیش بینی رضایت شوغلی را

دسووتیابی بوو اطالعووات(T=9/52سوووبل و )β=2/27؛

دارا هستند ،ک نقش یادگیری غیررسمی با  22درصد

یادگیری غیر رسمی و نگرشهای مثبت پاسخ گویوان

واریانس نبیین شده قوی تر است.

(T=4/69سوبل و )β=2/95؛ یادگیری غیور رسومی و
تخصیص منابع و زمان برای یادگیری(T=5/39سووبل

بوور اسوواس پووژوهش آلونوودرین( )2222و گووای و
همكاران( )2223یادگیری غیررسمی بو عنووان یوک

و )β=2/49؛ یادگیری غیر رسمی و نگرش های مثبت

عامل اثرگذار بر رضایت شوغلی اخیوراً وارد مباحوث

باالدستان (T=3/29سووبل و  )β=2/63و مسویر میوان

مدیریتی شده است .در پژوهش های متعدد دیگر نیوز

یووادگیری غیوور رسوومی و دسووتیابی بوو اطالعووات

تأثیرگذاری سالمت روان بر رضایت شغلی(می لوی و

(T=7/65سوبل و  )β=2/56مسویرهای تأییود شوده و

همكووووواران2223 ،؛ روت و همكووووواران2223 ،92؛

مسیر میان یادگیری غیر رسمی و نگرش هوای منفوی

بهروزیان و همكاران )2933 ،و ه چنین فرسوودگی

پاسخ گویوان(T=2/32سووبل و  )β=2/27و یوادگیری

شغلی بر رضوایت شوغلی(الیوت و همكواران2224 ،؛

غیووور رسووومی و نگووورشهوووای منفوووی باالدسوووتان

اوزارت و همكووواران2226 ،؛ بروموووی و همكووواران،

(T=2/34سوبل و  )β=2/27از جمل مسیرهای تأییود

2223؛ بخشی2933 ،؛ ابوالقاسمی )2933 ،نشوان داده

نشده است.

شده است .از طرفی رابطۀ دیگری بین رضایت شغلی

نتیجهگیری و پیشنهادها
بر پایۀ یافت های پژوهش میتوان نتیجۀ نهایی تأیید
یا رد فرضی های پژوهش را ب این شوكل بیوان کورد:
یادگیری غیررسمی و فرسوودگی شوغلی بوا رضوایت
شغلی رابطۀ معنادار دارد .وقتی این دو متغیر در قالب
مدل معادالت ساختاری قرار گرفت نیوز ایون ارتبوا
تأیید شد .هو چنوین رابطوۀ میوان تموام مؤلفو هوای
یووادگیری غیررسوومی بو غیوور از نگوورشهووای منفووی
باالدستان و هر س مؤلفۀ فرسودگی شغلی با رضوایت
شغلی تأیید شوده اسوت .ولوی بوین سوالمت روان و
یادگیری غیررسمی هیچ رابط ای مشاهده نشود .بوین
فرسودگی شغلی و سالمت روان نیز رابطۀ معنواداری

و فرسودگی شغلی توسط وایسر و همكواران()2229
بیان شده ک نشوان دهنودم آن اسوت کو فرسوودگی
شغلی باال ،رضایت شغلی را کاهش میدهد .بنوابراین
رابط ای یک طرفو از سووی یوادگیری غیررسومی و
سووالمت روان بوو طوورف رضووایت شووغلی و رابطووۀ
دوطرف بوین فرسوودگی و رضوایت در قالوب مودلی
ادراکی در شكل( )2آورده شده است.
مدل برازش شدم نهایی پوژوهش نیوز در شوكل()2
ترسی شده است .ایون مودلهوا دارای تفواوتهوایی
میباشند ک ممكن است ناشی از چنود علوت باشود.
مسیر میان سالمت روان و رضایت شغلی تأیید نشوده
است و این برخالف پژوهشهای متعددی اسوت کو
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در این زمین صورت گرفت است .در این مطالعات از

عمل ب وظایف خود دستوراتی را صوادر موی کنود و

پرسشنام سوالمت عموومی گلودبرگ اسوتفاده شوده

وی نیز مجبور ب اطاعت از این اوامر است ،نارضایتی

است ،ولی تفاوت در آنجاست ک در پوژوهش فعلوی

کمتر دیده میشود.

از فرم کوتاه شدم پرسشنام ( 22سؤالی) استفاده شوده

کس و همكاران( )2333معتقد هستند ک یوادگیری

است ک ممكن است سالمت روان را ب خوبی اندازه

غیررسمی در محیط کار با یک موقعیت شغلی پوالش

گیری نكرده باشد و این باعث عدم تأیید این ارتبوا

برانگیز آغاز میشود(نادی و سجادیان .)2933 ،وقتوی

باشد .دیگر اینك کوارگران در محویط کارخانو و در

ک فرد در حیطو ای از شوغل خوود احسواس نقوص

محل کار اقدام ب پاسخ گویی ب پرسشنام کوردهانود

میکند جرقۀ یادگیری زده مویشوود و بودین ترتیوب

ک ممكن است دقت الزم را ب کار نبرده باشند .دیگر
اینك ب دلیل اینك از چهار پرسشنام استفاده شوده و
تعداد زیادی سؤال باید جواب داده میشد ،احتماالً از
حوصلۀ افراد خار بوده است و عالوه بور آن طیوف
پاسخدهی سؤاالت نیز متفاوت از یكدیگر بوده اسوت
و این می طلبد ک افراد دقت زیادی ب خر دهند .با
این وجود آنچ مسل است اینك سالمت روان رابطۀ
مستقی با رضایت شوغلی دارد .ایون ارتبوا در مودل
برازش شوده میوان مؤلفو هوای عملكورد اجتمواعی و
اعتماد بو نفوس تأییود شوده اسوت ،بودین معنوا کو

فرآیند یادگیری شروع میشود .در این فرآیند ممكون
است مطالب زیادی آموخت شوود حتوی بو صوورت
ناآگاهان  ،ولی همۀ اینهوا باعوث رفوع نقوص موجوود
خواهد شد .ب بیان دیگر عدم توانوایی در انجوام دادن
بخشی از شغل باعث آغاز یادگیری میشود و بعود از
طی فرآیند یادگیری بدلیل برطورف شودن نواتوانی در
انجووام کووار ،رضووایت از کووار حاصوول خواهوود شوود.
آلوندرین( )2222نیز تجربۀ کاری یادگیرنودگان را بو
عنوان یكی از فاکتورهای یادگیری غیررسومی عنووان
میکند ،تجرب هایی ک افراد بعود از گذشوت چنودین
سال در شغل خود ب دست میآورند در واقوع نووعی

عملكرد اجتماعی مطلوب و داشتن اعتمواد بو نفوس

یادگیری است و بعث افزایش رضایت شغلی میشود.

سالمت روان را بهبود بخشیده و باعث رضایت بیشتر

با توج ب همۀ آنچ ک بیان شد ،بهتر است مدیران و

میشود.

سرپرستان در برنامو ریوزیهوای آینوده بو یوادگیری

رضووایت شووغلی در واقووع تووابع عملكوورد فوورد در

غیررسمی ب عنووان عامول افوزایش دهنودم رضوایت

سازمان است و بورای بهبوود عملكورد یوادگیری الزم

شغلی توج خاصی داشت باشوند .اختصواص زموانی

است .فرد باید یاد بگیورد کو یوک وظیفو را از چو

برای یادگیری میتواند مؤثر باشد ،تهیوۀ بروشوورها و

راههایی میتوان انجام داد و بهترین راه کدام است .از

کتابچ های راهنما و قرار دادن در دسترس افراد سبب

طریق آموزش و یادگیری افوراد بوا اهوداف سوازمان،

حداکثر استفاده از زمانهای مرده(زمان استراحت ظهر

قوووانین و مقووررات سووازمانی و هو چنووین بووا شوورح

و زمانهوایی کو افوراد صورف رفوتن بو محول کوار

وظایف خود ،همكاران و سرپرستان آشنا میشوند .ب

میکنند) میشود .بهبود نگرشهای افراد و تخصویص

نظر میرسد اطالع از این موارد باعث بهبوود نگورش

منابع برای یادگیری و ایجواد زمینو هوای همكواری و

نسبت ب شغل میشود .وقتوی کو کوارگر بدانود کو
سرپرست وی ب دلیل پیوروی از مقوررات سوازمان و

مشارکت بین افراد نیز از راهکارهای عملوی اسوت .در
زمینۀ کاهش فرسودگی شغلی پیشونهاد مویشوود کو
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ساعات کاری را در بخشهایی کو افوراد در معورض
فرسودگی قرار دارند کاهش دهنود .راهکواری کو در
حال حاضر در این بخشهوا و بو طوور کلوی بورای
مشاغل سخت ب کار میرود کواهش سونوات کواری
است .ب این صورت ک ایون افوراد زودتور از موعود
بازنشست میشوند ولی مزایوای یكسوانی نسوبت بو
دیگر افراد دریافت میکنند .این راهکوار اگرچو مفیود
ب نظر میرسد ،ولی باید توج داشت کو اشوتغال در
چنین محیطهای سخت کاری(مثالً برای مودت  25و
یا  22سال) عوارض شودید جسومی و روحوی را بو
دنبال خواهد داشت.

روانشناختی در فرسودگی شغلی پرسوتاران .دانشوكده
پرستاری و مامایی مشهد9( ،و.22-92 ،22)4
رشیدی ،زهره .)2933( .تأثیر آموزش واقعیت درموانی بور
امیدواری و سالمت روان و نرخ باروری زنان تخمک
اهوودایی .پایووان نامووۀ کارشناسووی ارشوود روانشناسووی
عمومی ،دانشكدم روانشناسی و علوم تربیتی دانشوگاه
آزاد اسالمی واحد خوراسگان.
سلیمان نژاد ،حمیرا .)2939( .بررسی رابطو بوین اسوترس
حرف ای و رضایت شغلی در کارکنوان سوازمان هوای
دولتووی شووهر ایووالم .دانش وگاه علوووم پزشووكی ایووالم،
(45و.94-93 ،22)44
صاحب زاده ،ماندانا؛ کریمی ،سعید؛ حسینی ،سید محسن؛
اختردانش ،غزال  ،حسینی ،سحر .)2933( .فرسوودگی

منابع:

شغلی در مدیران اجرایی و پرستاری بیمارسوتان هوای

ابوالقاسمی ،شوهنام .)2933( .مقایسو اثربخشوی آمووزش

آموزشی شهر اصوفهان .مودیریت اطالعوات سوالمت،

مصون سازی در برابر استرس و آموزش ابوراز وجوود
بر میزان رضایت و فرسودگی شغلی .توازه هوای روان
شناسی صنعتی سازمانی.43-53 ،)2(2 ،

(.697-643 ،7)4
طوبائی ،شهین؛ دقیق افكوار ،موری ؛ حوق شوناس ،حسون.
( .)2933رابطۀ فرسودگی شوغلی بوا سوطح بهداشوت

بخشی سورشجانی ،لیال .)2933( .رابط هوش هیجوانی و

روان و ویژگوووی هوووای شخصووویتی دندانپزشوووكان.

سالمت روان با فرسودگی شغلی در دبیران ،پرسوتاران

دندانپزشكی دانشوگاه علووم پزشوكی شویراز،22)4( ،

و کارکنوووان اداره آب و بووورن شهرسوووتان بهبهوووان.

.943-955

اندیش های تازه در علوم تربیت.93-53 ،6)2( ،

ظهوری ،قاس ؛ رضایی ،صوادن؛ جرفوی ،سوعید.)2937( .

بهروزیان ،فروزان؛ خواج الودین ،نیلووفر؛ دائوی ،فرانوک؛

بررسی اثرات تصومی گیوری مشوارکتی بور رضوایت

زمانی ندا .)2933( .بررسی ارتبا رضوایت شوغلی و

شووووغلی کارکنووووان بانووووک کشوووواورزی اسووووتان

شیوه های مقابل ای با سالمت عمومی کارکنان بخش

خوزستان(مطالع موردی) .دانوش مودیریت،22)32( ،

خصوصی صنعتی .پزشكی.945-959 ،9)3( ،

.62-76

جواهری ،معصوم  .)2933( .بررسی رابطۀ بین جنسیت و

عووارفی ،مژگووان .)2933( .رابطووۀ سووبک هووای هویووت بووا

تأهل با سالمت روان و رضایت شغلی معلمان ابتدائی

سالمت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسوالمی واحود

شهر اصفهان در سال  .37-33پایوان ناموۀ کارشناسوی

خوراسووگان و دانشووگاه اصووفهان .طوورح پژوهشووی،

ارشد برنام ریزی آموزشی .دانشكدم علووم تربیتوی و

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.

روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.

علوووی ،س وید س ولمان؛ جنتووی فوورد ،فرشووت ؛ داوودی ،ع.

خدابخش ،محمدرضا؛ منصوری پروین .)2933( .بررسی

( .)2933بررسی و مقایس سالمت روانی و فرسودگی

نقش ابعاد انطباقی و غیر انطباقی شووخی و بهزیسوتی

شغلی در کارکنان و کارگران شرکت سوایپا .مهندسوی
خودرو و صنایع وابست .22-25 ،6)2( ،
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قاسمی ،نظام الدین؛ کجباف ،محمودباقر؛ ربیعوی ،مهودی.

یزدی سید منوره ،جعفوری صودیق  .)2933( .اثور تعواملی

( .)2932اثربخشووی گووروه درمووانی مبتنووی بوور کیفیووت

بین ابعاد فشار روانی شغلی و رضایت شغلی مودیران.

زندگی بر بهزیستی ذهنی و سالمت روان .روانشناسی

مطالعات روانشناختی.2-22 ،6)2( ،

بالینی.29-94 ،9)2( ،
محمدی ،شوهناز .)2935( .فرسوودگی شوغلی و سوالمت
روانشناختی در دبیران .فصلنام روانشناسی ایرانوی،3 ،
.25-29
محمدی ،شهناز .)2936( .مقایس مكانیس های مقابل ای،
فرسودگی شغلی و سالمت روان در بین دبیران ایوران
و هند .نوآوری های آموزشی.62-36 ،26 ،
ملک زاده ،فریده؛ امیور چقمواقی ،الهوام؛ مصواحب ،غوالم
حسین؛ زعفرانی ،فاطم ؛ عشرتی ،بابک؛ پارچو بواف
کاشانی ،حسین .)2933( .تأثیر تنش شغلی بر رضایت
شغلی کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
اهواز .پایش.272-276 ,4)4( ،
میالنی فر ،بهداد .)2936( .بهداشوت روانوی .تهوران :نشور
قومس264 ،
نادی ،محمد علی؛ سجادیان ،ایلناز .)2933( .فعالیوت هوا،
بازدارنده های محیطوی و ویژگیهوای فوردی موؤثر بور
یوووادگیری غیووور رسووومی معلموووان شووهر اصوووفهان.
نوآوریهای آموزشی.22-92 ،9 ،
نادی ،محمد علی؛ سجادیان ،ایلناز .)2933( .مبوانی روش
تحقیق کاربردی در علوم انسانی .اصوفهان :انتشوارات
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