
Modir123.com 
 

1 
 

 2015-206تا صفحه 199صفحه -211شماره -مجله علمی  اجتماعی و رفتاری

 بالی،اندونزی-2015سپتامبر18تا GCBSS-2015-17دومین کنفرانس جهانی علم اجتماعی و تجارت

 

هتل  شهروندی سازمانی بین کارکنان فرسودگی شغلی و رفتار نقش گردش شغلی بین

 مالزی

 مارک کاسا)پردیس دانشگاه ساراواک(

 زیاتون حسن )دانشگاه ساراواک مالزی (

 

 چکیده

کارکنان توجه بیشتری داشته  هتل را بر آن می دارد تا به رفاه، مدیران هتلداری مالزی صنعت چشمگیر در رشد

بررسی گردش شغلی کارکنان به  سازمانی ورفتارشهروند  بر ارزیابی ارتباط گردش شغلی دف این مطالعه،ه. باشند

کارمند  293در این مطالعه مقطعی، عنوان عاملی میانجی بین فرسودگی شغلی و رفتارشهروندی سازمانی می باشد.

آموس ارزیابی می  21صحت این تحقیق با استفاده ازنسخه  هتل در ساراواک مالزی مورد بررسی قرار می گیرند.

در ضمن،گردش  ارتباط مهمی با رفتار شهروندی سازمانی دارد. ،دهند که گردش شغلی یافته ها نشان می شود.

یافته ها می توانند راهبردی  شناخته نمی شود. معناداریعامل ی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی شغلی، بین فرسودگ

 خدماتی باشد. ی مثبتانسانی در فضامهم در جهت افزایش منابع 

 فرسودگی شغلی، جریان، هتل، رفتار شهروندی سازمانی، واسطه گری  واژگان کلیدی:

 آزاد است.CC BY-NC-NDلیسانس  .نویسندگان.چاپ السویر.دسترسی به این مقاله تحت2015

 است. GCBSSبررسی، تحت نظر کمیته سازمانی دومین 
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 مقدمه -1

شکست باالی هتلداری، به  ضعیف و عملکرد جهت موفقیت سازمانی است و اغلب،اصلی هتلداری در  تمرکز

بنابراین ،هتلداری باید تحت حمایت فضای خدماتی قرار بگیرد.این حمایت زمانی  .مربوط می شودفضای خدماتی 

میزان تمرکز اصلی کارکنان در جهت اجرای کیفی خدماتی و رضایت  هتل،صورت می گیرد که محور کانونی 

به خودی خود  عریف می شود که در آن مردم تمرکز کلی در فعالیت کاریگردش شغلی حالتی ت. مشتری باشد

تاثیر بسیار زیادی در  گردش شغلی جنبش روان شناسی مثبت است که به نظرمی رسددارند و نه در پاداشهای بیرونی.

با . موفقیت توام با احساس لذت باشد جهت انجام امور زندگی به سوی بهره وری مثبت به منظوراحساس رضایت از

ودانش راجع به گردش شغلی به عنوان میانجی بین فرسودگی  ساختاری نسبتا جدید است این وجود،گردش شغلی

تحقیق شناخته شده محدودی در آسیا انجام شده  شغلی ورفتار شهروندی سازمانی در هتلداری هنوز محدود است.

(در مالزی 2011)و سلطانی و همکاران  درچین(2004مونتا ) تایوان، ( در2010و همکاران) از چن به غیر  است.

و تا کنون تحقیق شناخته شده ای در هتلداری ساراواک انجام نشده  در اندونزی( 2012ئولوس )پاغربی و 

به خصوص   است.مطلب دوم راجع به مطالعات نه چندان پیشرفته در فضای مثبت روان شناسی در بافت شرقی است.

برای بهبود  ناییهای روان شناسیبنابراین،مطالعه کاربردتوسعه قدرت منابع انسانی و توا به عنوان نقش میانجیگری.

گردش شغلی را نشان داده اند. به نظر می رسد که این  مطالعات گذشته بهره های گوناگون عملکرد جالب است.

بنا شده است و اشاره به وری پایه حفاظت از منابع عه برتئاین مطال. مطالعه برای افزایش توسعه منابع انسانی مهم باشد

وبنابراین فرسودگی شغلی تحت نیاز  .به منابع ضرر می رسانند جه می شوندموا نگرانیزمانی که با  ن دارد که مردمای

این پدیده ها منجر به فقدان انرژی و انگیزه می شود.بنابراین زمانی که مردم در  و منابع اندک ایجاد می شود. شدید

این وضعیت در آنها  باعث ایجاد و حفظ  ند،محیط کاری خود ،برای دستیابی به تقویت مثبت فعاالنه عمل می کن

بنابراین این . عزت نفس ،انگیزه و مسوولیت می شود و در نتیجه ازضرر رسانی به منابع انسانی جلوگیری می کند

گری بین  ندی سازمانی ودر مرحله دوم اثر واسطهتحقیق به طور مشخص،ارتباط گردش شغلی را با رفتار شهرو

شهروندی سازمانی را روی یکی از کارمندان هتل سارواک به عنوان نمونه ،مورد بررسی  فرسودگی شغلی و رفتار

 زیر بنایی می داند.تیوری  منابع راتیوری حفاظت از  ر می دهد.بنابراین،مطالعه حاضر قرا
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 پیشینه تحقیق -2

ضایت از ر ،شادی ،شده شامل رفاه بهبود یافته ذهنی نتایج تجربیات گردش شغلی اعمال براساس مطالعات قبلی،

شغلی و وجه مثبت دربافت  گیزه باالتر،تعاملان گردش شغلی با عملکرد افزوده کاری، .زندگی و اثر مثبت می شود

کاربرد گردش شغلی در سطح سازمانی،این مطالعه برای  به دلیل بهره های مختلف همبستگی دارد. نیز سازمانی

سازمان امری ضروری می نماید.ایجاد فضای خدماتی در هتلداری صرفا افزایش هر چه بیشتر توسعه منابع انسانی در 

بنابراین گردش شغلی در مطالعه  با توانایی های روان شناسی که ضروری به نظر می رسد افزایش پیدا نمی کند.

است  (2003)1حاضر فضای تحقیقی جدیدی در هتلداری مالزی است.هدف این تحقیق ارزیابی نظریه سیکزنمیهالی

باارزش  ذاتا بخش و ه طبق آن کارکنان غربی شاغل در کار بسیار پیچیده و چالش برانگیزکار خود را لذتک

بت شده است که گردش شغلی در خواهند یافت که مطمینا در بهبود بهره وری آنان نقش خواهد داشت.به عالوه، ثا

در بین کارکنان بر نگرانی  که ابرفرسودگی شغلی، عکس العملی است در  محل کار بسیار سودمند است.شرح 

بنابراین احتماال   احساسی و شناختی می شود. ،به تخلیه انرژی های ارزشمند بدنیمنجر  وجهان دیده می شود 

ر خالف این گفته ،تجارب گردش شغلی،کار توام بین . بفرسودگی شغلی نتایج منفی بر کارمندان خواهد داشت

در مقابل یکدیگر شغلی  بنابراین فرسودگی شغلی و گردش. دلخواه خواهد بودذهن و جسم به سوی نتایج مثبت و 

دو قطب مخالف یکدیگر هستند،بررسی تجربی نشان داده است  گرچه فرسودگی شغلی و گردش شغلی.دارندقرار 

 .که آنها به طور منفی بایکدیگر ارتباط دارند

رفتار شهروندی  و ماورای وظایف رسمی مربوط می شود.رفتار شهروندی سازمانی نقشی است که به رفتارهای باالتر

در سازمانهای امروزه به عنوان اثر بخشی کلی سازمانی مهم و مفید هستند،محور زمینه های روان شناسی سازمانی که 

رفتارشهروندی سازمانی اهمیت . ارزش زیادی به دست آورده اندو مدیریت شده اندودر ادبیات رفتاری سازمانی 

و همکاران نقل  اورگانهمانطوریکه در , در محل کار دارد.مطالعه انجام شده توسط پادساکف و مکنزیزیادی 

،هر دوبا سازمانهای بیمه و شاخص عملکردهای فروش  نشان داده است که رفتار شهروندی سازمانی ،شده است

آن اشاره دارد که موقعیت کاری مطالعه حاضر بر پایه تیوری حفظ منابع پی ریزی شده است و بر  همبستگی دارند.

منابعی ازقبیل رفاه مربوط به کار روان شناسی ،مراقبت های بهداشتی وحتی دیگر دامنه های زندگی را تهدید  منفی

                                                           
1 Csikszenhmihalyi 
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،پرورش دادن و حتی حفظ منابعی افرادبرای به دست آوردن ،نگهدرایبراساس رفتار شهروندی سازمانی، می کند.

میزان نگرانی بیشتر  به منابع ضرر برسد، اگر شوند.رزش پیدا می کنند،تحریک می اتقریبابا جلوگیری از ضرر که

در اینصورت فرسودگی  فرضیه سازی کرده بودند. 2001 همانطوریکه دیمروتی و همکارانش در سال خواهد شد،

به عنوان عاملی  ش شغلی به خودی خودگردبنابراین  ست رفتن انرژی خواهد شد.شغلی منجر به هدر رفتن و از د

سودمند خواهد بودوهم نتایج سازمانی را هم برای کارکنان  و فعالیت انگیزشی منعکس می شودانجی در ارتباط با می

 افزایش خواهد داد.

 بر روی لینک زیر کلیک کنید WOrdجهت دریافت ترجمه کامل مقاله در فرمت 

 دانلود ترجمه کامل مقاله
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