بررسی تأثیر استفاده از مدیریت دانش بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل
بهزیستی هرمزگان
حسین نیکنام ،1حمیدرضا

کردلویی2

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مدیریت مالی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد بین الملل قشم ،ایران.
مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری ،دوره دوم ،شماره شانزدهم ،بهمن ماه  ،1931صفحات 19-20

چکیده
این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر استفاده از مدیریت دانش بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل بهزیستی هرمزگان در سال
 6931انجام گرفت .این پژوهش ازنظر هدف ،از نوع کاربردي و از منظر گردآوري داده ،روشی همبستگی بود .جامعه آماري شامل
کارکنان بهزیستی هرمزگان بود .ابزارهاي مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه مدیریت دانش ،پرسشنامه فرسودگی شغلی
مسلش بود .نتایج این پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSS- 02موردبررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که بین مدیریت دانش و
فرسودگی شغلی کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد .همچنین متغیر مدیریت دانش توانسته که  93درصد از عوامل تاًثیرگذار بر
فرسودگی شغلی کارکنان را تبیین کند.
کلیدواژهها :مدیریت دانش ،فرسودگی شغلی ،کارکنان
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 .2دکترای مدیریت مالی و عضو پیوسته انجمن مهندسی مالی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد بین المللی قشم ،ایران(.نویسنده مسئول)

بررسی تأثیر استفاده از مدیریت دانش بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل بهزیستی هرمزگان

نیکنام و همکار

مقدمه
قسمت عمده زندگی هر شخص ،صرف اشتغال میگردد و میتوان گفت ،افراد بیش از نیمی از اوقات بیداري را در محیط کار
میگذرانند  .در محیط کار پنج دسته از عوامل فیزیکی ،شیمیایی ،زیستی ،محیطی و روانی سلامت انسان را تهدید میکنند .تنش
بهعنوان مهمترین عامل روانی مؤثر بر سلامتی در نظر گرفته میشود (کوهپایه زاده ،عقیلی نژاد ،کبیر و گلآبادي )6932 ،و در
اولین بار در سال  6331توسط  Ferudenbergerو به معنی احساس شکست و خستگی بکار برده شد .سندرم فرسودگی شغلی
که در پاسخ به فشارهاي کاري ایجادمیشود بهعنوان فرایندي که در آنها رفتارها و نگرش کارکنان نسبت به کار خود منفی و بدبینانه
تعریف میشود که داراي ابعاد مختلفی است (ارلیکا0221 ،؛ لی.)6332 ،
فرسودگی شغلی شامل سه بعد خستگی هیجانی ،مسخ شخصیت و عدمکفایت فردي است .خستگی هیجانی را بهعنوان فشار روانی،
احساس تحتفشار قرار گرفتن و از میان رفتن منابع هیجانی در فرد بیان میکند .مسخ شخصیت درواقع نگرش منفی و بدبینانه
نسبت به دیگران و مراجعین هست .کاهش احساس کفایت فردي نیز کم شدن احساس لیاقت و توان اجراي موفقیتآمیز وظیفه در
انجام کار یا مسئولیت ارتباط با دیگران و نگرش و ارزیابی منفی نسبت به خود است (امولد ،اسچنیدر ،میلر ،یاگیل.)0266 ،
فرسودگی شغلی داراي مجموعهاي از علائم و نشانههاي هیجانی ،رفتاري ،روانتنی و سازمانی است .در بعد هیجانی باعث نشانههایی
چون بهکارگیري شیوههاي غیر صمیمانه با بیمار ،احساس درماندگی ،افسردگی و عدم رضایت شغلی میشود .در بعد نگرشی،
نگرشهاي منفی مثل عیبجویی ،سرزنش کردن و فقدان همدلی نسبت به بیمار بروز میکند و بهتدریج فرد دچار احساس پایین
بودن ارزش شغلی ،بیاعتمادي نسبت به کار و همکاران و سهلانگاري میشود .نشانههاي رفتاري مشتمل بر کاهش عملکرد شغلی،
محدود شدن فعالیت اجتماعی و تفریحی و افزایش مشکلات بین فردي و رفتارهاي پرخطر مانند سو مصرف مواد مخدر ،الکل و
سیگار است .نشانههاي روانتنی مثل احساس خستگی ،سردرد ،اختلالات خواب و گوارشی هست و در بعد سازمانی موجب بینظمی
در مراقبت از بیمار یا غیبت ،حوادث محیط کار و درنهایت تغییر یا ترک شغل و درنهایت به افت شدید کیفیت خدمات بهداشتی و
درمانی میانجامد (جعفري عراقی ،محمودي ،سیرتی نیر ،عبادي.)6931 ،
مدیریت دانش بهعنوان یک ابزار کمکی مهم در کاهش فرسودگی شغلی کارکنان است .اگرچه بهطور تجربی ،مطالعات کمی،
تئوريها ،ابزارت و مدلهاي مدیریت دانش را آزمایش کردهاند .مدیریت دانش سازمانی یکی از مهمترین عوامل موفقیت شرکتها
در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است .اهمیت این موضوع به حدي است که امروزه شماري از سازمانها ،دانش خود را اندازهگیري
میکنند و بهمنزلهي سرمایه فکري سازمان و نیز شاخصی براي درجهبندي شرکتها در گزارشهاي خود منعکس میکنند .این
مطالعات ،استقرار مدیریت دانش در سازمان را ،بهعنوان بخشی از راهبرد سازمان ،ضروري میدانند .مدیریت دانش ،بهمثابه بخشی
ضروري و اساسی در موفقیت سازمان ،دامنهي گستردهاي از ایدههاي سازمانی ،شامل نوآوريهاي راهبردي ،اقتصادي ،رفتاري و
مدیریتی را در برمیگیرد .در جهان امروز که تولید کالاها و ارائه خدمات بهشدت دانشمدار شدهاند ،دانش دارایی کلیدي براي کسب
مزیت رقابتی به شمار میرود (افرازه.)6931 ،
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درازمدت ،مقاومت بدنی و روانی انسان را تحلیل برده ،منجر به فرسودگی شغلی میشود (آقاجانی .)6936 ،واژه فرسودگی شغلی

بررسی تأثیر استفاده از مدیریت دانش بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل بهزیستی هرمزگان

نیکنام و همکار

همچنین مدیریت دانش و مؤلفههاي آن میتوانند موجبات راحتی و کاهش فرسودگی کارکنان را هم فراهم کنند .مسائلی هم چون
چگونگی به اشتراکگذاري دانش موجود و انتقال آن به محل مناسب و موردنیاز و نیز چگونگی انتقال دانش از سطح فرد به سطح
دانش گروهی و سرانجام سطح دانش سازمانی بهگونهاي که در سازمان قابلدسترسی و استفاده باشد .ازجمله مواردي است که در
این مرحله بررسی میشوند .یک اثر جانبی سیستم دانش این است که اجازه میدهد "گروههاي دانش" که اعضاي آنها بهطور منظم

کمک میکنند و بهوسیلهي آن تحقق اهداف را از طریق افزایش نوآوري ،یادگیري سازمانی و افزایش ترویج ایدهها میان اعضا
امکانپذیر میکنند( .حسنزاده.)6931 ،
هانگ و شیه ( )0262اثر مدیریت دانش صنعتی و استراتژي محیطی را بر روي عملکرد گروهی کمپانیهاي داراي ایزو  61222در
تایوان موردمطالعه قراردادند .جمعآوري دادهها در این مطالعه از طریق پرسشنامه انجام گرفت و مدلهاي معادله ساختاري براي
تصدیق فرضیههاي مطالعه استفاده شد .نتایج این مطالعه نشان داد که استراتژي محیطی بهطور مثبت با پروسه گردش دانش و عملکرد
گروهی مرتبط است .همچنین پروسه گردش دانش بهطور مثبت با عملکرد کل سازمان مرتبط است.
در پژوهشی دیگر در کانادا به ای ن نتیجه رسیدند که راضی بودن از ماهیت کار و فرصت هاي ارتقا با رضایت شغلی رابطه دارد و
میزان این ارتباط بین رضایت و تعهد سازمانی نسبتاً بالا است (رابرت.)6331 ،
نیسی و رنگباري ( )6933عوامل مؤثر در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش را در سازمان مخابرات استان خوزستان موردمطالعه
قراردادند .هدف این مقاله اندازهگیري میزان اهمیت ادراکشده و استقرار عملی پنج عامل مؤثر بر استقرار موفق مدیریت دانش در
سازمان مخابرات است .این پنج عامل عبارتاند از :راهبرد کسبوکار ،ساختار سازمان ،گروه مدیریت دانش ،حسابرسی دانش و
نقشه دانش .یافتهها نشان میدهد که مدیران سازمان مخابرات اهواز بهطور متوسط از اهمیت عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش
آگاه هستند ،اما بااینوجود ،این عوامل ازلحاظ استقرار عملی کمتر موردتوجه قرارگرفتهاند.
هاشمی ( )6933ارزیابی اثر مدیریت دانش بر عملکرد را در دانشگاه علوم انتظامی را موردمطالعه قراردادند .نتایج نشان داد که
دانشگاه علوم انتظامی در هیچکدام از ابعاد تشخیص ،تحصیل ،بهکارگیري ،اشتراک ،توسعه و نگهداري دانش داراي وضعیت ایدئال
نیست .بین ابعاد مدیریت دانش در این دانشگاه با سایر دانشگاهها نیز تفاوتهایی وجود دارد .حال سؤال اینجاست که تأثیر پیادهسازي
مدیریت دانش و مؤلفههاي آن بر کاهش فرسودگی شغلی آنها تا چه اندازه است؟ براي پاسخ به این سؤال و با توجه به اهمیت
موضوع ،هدف این مطالعه ارزیابی تأثیر پیادهسازي مدیریت دانش بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان سازمانهاي دولتی هست؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی است .روش نمونهگیري از نوع نمونهگیري تصادفی خواهد بود .هدف از این طرح
کشف روابط بین متغیرها با استفاده از آمارهاي همبستگی است .تحقیق همبستگی یکی از روشهاي تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی)

است که رابطه میان متغیرها را بر اساس هدف تحقیق بررسی میکند .در تحقیق حاضر ،محقق به تأثیر مدیریت دانش بر فرسودگی
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درگیر تسهیم اطلاعات و یادگیري هستند ،شکل بگیرد .این گروهها به " سرمایهي اجتماعی" (پیوندها ،روابط و رضایت عمومی)

نیکنام و همکار

بررسی تأثیر استفاده از مدیریت دانش بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل بهزیستی هرمزگان

شغلی کارکنان بهزیستی در شهرستان بندرعباس میپردازد .جامعه آماري این پژوهش به روش نمونهگیري تصادفی از بین کارکنان
بهزیستی بندرعباس تعیین شد .نمونه موردبررسی شامل  022کارمند هست .از آنجائی که روش نمونهگیري بهصورت تصادفی
بوده پس از توزیع پرسشنامهها 022،مورد را بهعنوان نمونه انتخاب شدند .بعد از گردآوري اطلاعات با استفاده از نرمافزار spss
طبقهبندي و تجزیهوتحلیل خواهند شد و از این طریق اقدام به آزمون فرضیههاي پژوهش خواهد شد و درنهایت نیز اطلاعات
بهدستآمده است .ابزارهاي موردپژوهش ،مقیاسهاي مدیریت دانش ،فرسودگی شغلی بهکاربرده شد.
پرسشنامه مدیریت دانش :در پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش کنراد و نیومن تعداد گویه ها  06سؤال با طیف لیکرت پنج درجه
باهدف بررسی ابعاد مدیریت دانش (خلق دانش ،تسهیم دانش ،ذخیرهسازي دانش ،انتقال دانش و بهکارگیري دانش) در سازمان
است .روایی و پایایی این پرسشنامه در پایاننامه صالحی ( )6936جهت روایی صوري پرسشنامه و صحتوسقم سؤالات ،پرسشنامه
در بین تعدادي از اساتید توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بهدستآمده ،پرسشنامه در نمونه آماري توزیع شد.
پرسشنامه فرسودگی شغلی :پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش شامل  00ماده است که جنبههاي سهگانه فرسودگی شغلی خستگی
عاطفی ،موفقیت فردي و شخصیت زدایی را میسنجد (مسلش و جکسون .)6336 ،مسلش و جکسون ضریب پایایی درونی را براي
خستگی عاطفی  ،2/3شخصیت زدایی  2/33و موفقیت فردي را  2/36گزارش کردهاند .اعتبار و پایایی این پرسشنامه براي اولین بار

در ایران توسط فیلیان ( )6936مورد تایید قرارگرفته است؛ و ضریب پایایی آن با روش آلفاي کرونباخ  2/33برآورد شده است.
همچنین بهینا ( )6933ضریب پایایی این آزمون را با روش آلفاي کرونباخ بین  2/11تا  2/33و بدري گرگوري ( )6931بین  2/31تا
 2/31محاسبه کردهاند .با عنایت به استاندارد بودن پرسشنامه فرسودگی شغلی ،این پرسشنامه داراي اعتبار لازم براي سنجش میزان
فرسودگی شغلی هست.

یافته ها
جدول  6میانگین ،انحراف معیار ،کمترین و بیشترین نمرههاي مدیریت دانش و فرسودگی شغلی کارمندان را نشان میدهد.
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمرههای مدیریت دانش و فرسودگی شغلی

متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

مدیریت دانش

10/02

60/09

60

11

فرسودگی شغلی

31/11

61/33

92

33

همانطور که از جدول  6مشاهده میشود میانگین ،انحراف معیار ،کمترین و بیشترین نمرههاي متغیرهاي مدیریت دانش (،10/02
 60 ،60/09و  ،)11فرسودگی شغلی ( 92 ،61/33 ،31/11و  )33هست.
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گرداوري شده به بحث و نتیجهگیري گذارده خواهد شد .بخش عمده جمعآوري اطلاعات بهوسیله پرسشنامه و از طریق کار میدانی

نیکنام و همکار

بررسی تأثیر استفاده از مدیریت دانش بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل بهزیستی هرمزگان

جدول  .2همبستگی بین مدیریت دانش با فرسودگی شغلی کارکنان بهزیستی استان هرمزگان

متغیر وابسته

فرسودگی شغلی
R

P

متغیر مستقل

معنیداري ضرایب همبستگی در سطح آماري *=p<2/21 ،**=p< 2/26
همانطور که در جدول شمارهي  0ملاحظه میشود ضریب همبستگی بین متغیرهاي مدیریت دانش با فرسودگی شغلی  -2/93می
باشد که در سطح ( )P<2/226معنادار هست ،بنابراین فرضیه پژوهش تأیید میشود.
نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر استفاده از مدیریت دانش بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل بهزیستی هرمزگان بود .با
توجه به نتایج این فرض تائید میشود .این یافته با نتایج پژوهش کالز ( ،)0223پکی ( ،)0262فاضلی ( ،)0266گولد (،)0220
کوهنورد ،ملاکی مقدم ،فضلی ( ،)6931طلایی ،محمد نژاد و ساماري ( ،)0223گلدنبرگ ( )0223همسو است .نتایج نشان داد که بین
دو متغیر مدیریت دانش با فرسودگی شغلی کارکنان رابطه معکوس و معنیداري وجود دارد؛ یعنی به عبارتی با افزایش متغیرهاي
دانشآفرینی و جذب دانش ،متغیر وابسته فرسودگی شغلی کاهش نشان میدهد .امروزه یکی از عوامل اساسی در کاهش کارایی و
از دست رفتن نیروي انسانی ،فرسودگی شغلی کارکنان است .فرسودگی شغلی نوعاً با واکنشهاي ناهنجار در برابر تعارض ،ناکامی
و فشارهاي شغلی شروع میشود ،اما این واکنش سرانجام قدري شدید میشود که کارکرد شخص را مختل میسازد .فرسودگی
شغلی باعث بروز نارضایتی فرد شاغل شده و این بهنوبه خود باعث تأثیرات منفی به سزایی در عملکرد شغلی میشود؛ بنابراین
وجود مدیریت دانش در کاهش تأثیرات فرسودگی شغلی کارکنان تأثیر مؤثري داشته است .در پایان پژوهش حاضر با توجه به نتایج
بهدستآمده از آزمودن فرضیهها در نمونه پژوهش ،پشنهاداتی براي پژوهشگران ارائه میشود که امید میرود در کاربردهاي پژوهشی
مفید باشند.
•

با توجه به اینکه پژوهش حاضر بر روي نمونه و جامعهاي خاص انجامگرفته است ،پیشنهاد میشود که پژوهش مشابهی
در جامعههاي دیگر تکرار شود.

•

با توجه به اینکه مطالعات بسیار کمی درزمینه مدیریت دانش ،فرسودگی در کشور صورت گرفته اجراي تحقیقات گستردهتر
را میطلبد .این احتمال وجود دارد که متغیرهاي تاًثیرگذار دیگري نیز وجود داشته باشند که در پژوهشهاي آینده
موردبررسی قرار گیرند.
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بررسی تأثیر استفاده از مدیریت دانش بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل بهزیستی هرمزگان

•

نیکنام و همکار

با توجه به سطوح مختلف فرسودگی شغلی و اثرات مخرب آن بر بهرهوري ،ضمن انجام تحقیقات بیشتر درزمینه روشن
شدن علل بخصوص عوامل سازمانی ،با اتخاذ روشهاي تعدیلکننده و پیشگیري به کاهش این پدیده اقدام شود.

•

مدیران باید نحوه دسترسی کارکنان خود به اطلاعات و دانش روز دنیا با برگزاري دورههاي آموزشی ضمن خدمت و یا با
ایجاد مشوقهایی کارکنان خود را به کسب علوم جدید تشویق کنند.

افزایش بهرهوري و عملکرد سازمان گامهاي مؤثري بردارند.
•

مدیران باید موانعی را که در فرایند تسهیل دانش و اطلاعات در سازمان وجود دارند را از میان بردارند؛ مانند اجازه دادن به
کارکنان جهت مطالعه در زمانهاي بیکاري ،اجازه داشتن کارکنان جهت بهکارگیري خلاقیت و ابتکارات فردي در حیطه
شغلی خود بدون ترس از توبیخ و تنبیه.

•

تدوین طرح تخصیص بودجهي کافی براي توسعه بهزیستیها بهمنظور بهرهوري مطلوب آنها.
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سازمانها شرایط لازم را براي استقرار مدیرت دانش فراهم کنند و با حمایت از ایدههاي خلاقانه نیروي انسانی در جهت
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Investigate The Effect Of Using Knowledge Management On reducing job burnout
Among Employees Of Hormozgan
This research was conducted to investigate the effect of using knowledge management on reducing
job burnout among employees of Hormozgan Welfare Organization in 2017. The purpose of this
study was an applied and data collection perspective, a correlation method. The statistical
population consisted of Hormozgan's well-being employees. The tools used in this research
included knowledge management questionnaire and Goldsmith and Maslach burnout inventory
questionnaire. The results of this study were analyzed using SPSS-20 software. The results showed
a significant relationship between job burnout among employees .Also, variables of knowledge
management have been able to explain 37% of factors affecting employees' burnout.
Keywords: Knowledge management, Burnout, Staff
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