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چکيده
هدف از اجرای این پژوهش ،ارزیابی میزان فرسودگی شغلی كاركنان سازمان سنجش آموزش
كشور و شناسایی عوامل مؤثر بر آن بود .پژوهش از حیث هدف ،از نوع كاربردی و از جنبه
گردآوری دادهها ،توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش شامل همه مدیران و
كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور به تعداد  579نفر بود كه از بین آنها  231نفر با استفاده
از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها
از پرسشنامههای استانداردشده فرسودگی شغلی مسالچ و عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی
ساعتچی و هومن استفاده شد .روایی محتوایی پرسشنامهها توسط متخصصان تأیید شد و پایایی
آن نیز بر اساس روش آلفای كرونباخ برای پرسشنامه فرسودگی شغلی مسالچ  ،0/922برای
پرسشنامه عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی  0/988برآورد شد .تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش
در قالب تحلیل توصیفی دادهها ،آزمون  ،t-testرگرسیون چندمتغیره ،فریدمن برای آزمون
پرسشهای اصلی و از آزمونهای تحلیل واریانس یکراهه و  tبرای دو گروه مستقل جهت
تحلیلهای تكمیلی انجام گرفت .یافتههای پژوهش ،نشاندهنده آن است كه ابعاد تحلیل عاطفی
و مسخ شخصیت كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور از نظر فراوانی و شدت در سطح
كم/پایین و بعد عدم موفقیت فردی از نظر فراوانی و شدت در سطح زیاد/باال قرار دارد .بهطور
كلی ،فرسودگی شغلی كاركنان از نظر فراوانی و شدت در سطح كم/پایین قرار دارد .همچنین
یافتهها نشان داد عوامل مدیریت سنتی ،غیرخالق و كمتوجه نسبت به كاركنان ،ناكفایتی در
راهبری واحد سازمانی ،اجبار برای كار با همكاران نامناسب ،نارضایتی از شغل ،نارضایتی از
نظام حقوق و دستمزد ،نارضایتی از محیط كار و آسیبزا بودن آن ،نارضایتی نسبت به آموزش
و بهسازی كاركنان بر فرسودگی شغلی مؤثر هستند.

تاریخ دریافت مقاله99/07/19 :
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مقدمه
در یک سازمان سالم ،سالمت جسمی و روانی كاركنان به همان اندازه مورد توجه و
عالقه مدیریت سازمان قرار میگیرد كه تولید و بهرهوری مورد تأكید قرار گرفته است.
امروزه نیروی انسانی ،به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان با مسائل و مشكالت
متعددی روبرو است .كارشناسان مدیریت و روانشناسان سازمانی ،توجه خود را به
عواملی كه در افزایش یا كارایی انسان تأثیر میگذارند ،معطوف كرده و تالش میكنند
با شناسایی این عوامل و به كارگیری تمهیدات الزم ،بر تأثیر عوامل مثبت افزوده و از
نقش منفی بكاهند (كراپلی و همكاران ،2003 ،1نقل از حیدری و همكاران .)1392 ،در
این میان یكی از عوامل بسیار مهم و اثرگذار در عملكرد كاركنان ،عوامل روانشناختی
است .ازجمله عوامل روانشناختی مهم ،فرسودگی شغلی است .فرسودگی شغلی
نشانگانی است كه بر اثر تعامل عوامل مختلف فردی ،بین فردی و سازمانی پدید میآید
(دی -سیلوا و همكاران )2009 ،2و بیشتر یک واكنش استرس طوالنیمدت است كه در
درجه اول در میان افرادی كه ارتباط چهرهبه چهره با افراد دیگر دارند دیده میشود
(آگوایو و همكاران .)2017 ،3این پدیده ،اساساً یک اختالل روانی نیست ،اما در طول
زمان بهآهستگی پیشرفت میكند و به ناتوانی تبدیل میشود (گالس و همكاران،1993 ،4
نقل از خدابخش و منصوری .)1391 ،به همین دلیل ،فرسودگی شغلی را در راهنمای
تشخیصی و آماری اختالالت روانی در رده اختالالت انطباقی طبقهبندی میكنند (فیچه
و بوئر .)2011 ،5افزون بر این ،در نشست ژنو در سال  ،2019فرسودگی شغلی به
گروهبندی بینالمللی بیماریهای نسخه یازده ،6اضافه و اعالم شد كه فرسودگی شغلی،
پدیدهای شغلی است و بیماری پزشكی قلمداد نمیشود (سازمان بهداشت جهانی،7
.)2019
فرسودگی شغلی تنها مسئله برخاسته از ضعف یا ناتوانی محض در كاركنان نیست،
بلكه مرتبط با محیط كار و نا هماهنگی بین خصوصیات ذاتی فرد و ماهیت شغلی آنها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نیز هست (فرد و فیشر .)2016 ،1بنابراین ،فرسودگی در محیط كسبوكار و زندگی
اجتماعی بنا بر پیامدهایش ،اهمیت بسیاری دارد .نخست اینكه ،فرسودگی شغلی بر
سالمت فیزیكی و روانی افراد اثرات منفی دارد .فرسودگی از عوامل توسعه
ناسازگاریهای خانوادگی ،سوء مصرف دارو و الكل ،بیخوابی ،و خستگی است (اورز
و همكاران2002 ،2؛ بیلی .)2006 ،3همچنین ،فرسودگی بهطور مثبت با نشانگان بدنی
همچون سردرد ،اختالالت خواب و استرس ،ناراحتی معده و بیماریهای قلبی در ارتباط
است (آینكو و همكاران2018 ،4؛ تایكان و همكاران2006 ،5؛ بائور و همكاران2006 ،6؛
بیلی .)2006 ،دوم اینكه ،فرسودگی بر بهرهوری و عملكرد شغلی و فردی نیز تأثیر دارد.
بهطور كلی ،فرسودگی شغلی ،عملكرد ،رضایت ،تعهد و كیفیت خدمات را كاهش و
غیبت از كار ،روحیه پایین و جابجایی شغلی را افزایش میدهد (پیكو2006 ،7؛
مارچیوری و هنكین2004 ،8؛ اوسكان و همكاران2005 ،9؛ روكا و كاستانسكی2001 ،10؛
هوانگ و همكاران2003 ،11؛ تاپینن-تانر و همكاران .)2005 ،12از اینرو ،این عوامل
موجب شدند شناسایی و بهبود عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی ،امری ضروری و
اجتنابناپذیر باشد.
پدیده فرسودگی شغلی ،یک دغدغه و نگرانی جهانی با اثرات مختل بر سالمت
روانی و جسمانی افراد و درمجموع بر سازمان است (باهرر-كوهلر ،)2013 ،13به عبارتی
فرسودگی شغلی ،عوارض متعددی برای فرد ،خانواده ،زندگی اجتماعی ،سازمان و
جامعه بر جای میگذارد (السبیكان و اویتاند2012 ،14؛ بالنچارد .)2010 ،در قلمرو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پیام دهای تهدیدكننده فرسودگی شغلی مجموعه متعددی از نشانگان بالینی در سطوح
روانی و بدنی در كنار شكایتهای روانتنی متعدد و مشكالت زیستشناختی همواره
مورد تأكید بودهاند (مسالچ و لیتر2008 ،1؛ گیلیبرت و دالوز2008 ،2؛ مارتینوسن و
همكاران2007 ،3؛ انگر2003 ،4؛ دانهوف-پونت و همكاران .)2011 ،5مطالعات نشان
میدهند تعداد قابل توجهی از كاركنان در محیطهای كاری مختلف ،بخشی از نشانههای
مربوط به استرس و فرسودگی شغلی نظیر احساس اضطراب ،سردرگمی ،ناتوانی،
ناامیدی ،دردهای مختلف در نواحی سیستم گوارش ،سردرد و حتی مشكالت قلبی و
عروقی را تجربه میكنند (یونگی و همكاران ،2008 ،6نقل از گلپرور و همكاران،
 .)1393افزون بر این ،عالیم فرسودگی شغلی به شكل غیبتهای مكرر ،تمایل به
جابه جایی و ترك حرفه ،كاهش عزت نفس ،سوء مصرف داروها (مائونز و استیرر،7
 ،)2001مرخصی استعالجی و غیبت (بوریتز و همكاران ،)2006 ،8جابهجایی كاركنان
(زانگ و فنگ2011 ،9؛ وانبوگارت و همكاران ،)2010 ،10غیبت از كار ،مرخصی
استعالجی ،نقل و انتقاالت شغلی و آسیبهای جسمانی (هویبرز و همكاران2000 ،11؛
تاپپینن -تانر و همكاران ،)2005 ،افزایش احتمال گرایش به مصرف مواد ،خستگی،
اختالل در روابط بین فردی ،غیبت از كار ،طالق ،افسردگی و افزایش احتمال خودكشی
(ریبیرو و همكاران ،)2018 ،12حقوق و مزایای كم ،شرایط كاری نامناسب،
مسئولیت های كاری زیاد ،توقعات غیرمعقول مدیران ،موقعیت شغلی پایین،
كشمكشهای سازمانی ،دریافت نكردن بازخورد مناسب ،اختیار ناكافی در محیط كار
(آئورگا و همكاران ،)2017 ،13غیبتهای مكرر ،تمایل به جابهجایی ،ترك شغل و كاهش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عزت نفس (مرادچله و همكاران )1398 ،را نشان میدهد .فردی كه فرسودگی شغلی را
تجربه میكند غالباً دچار ناراحتی ،خستگی ،تحمل نكردن دیگران ،تندخویی ،دوری
كردن از همكاران ،عصبانیت و بهطور كلی برای همكاران خود غیرقابل تحمل میشود
(داگالس1996 ،1؛ بروكینگ ،1992 ،2نقل از مظلومی و همكاران.)1392 ،
فرسودگی معموالً در سه سطح گروهبندی میشود :سطح سازمانی ،سطح شغلی و
سطح فردی .فرسودگی در سطح سازمانی ،نشان میدهد كه محیط سازمانی فرسودگی
كاركنان را تحت تاثیر قرار میدهد .در سطح شغلی ،تعامل بین شخصیت افراد و
همكارانشان بر فرسودگی مؤثر است .در سطح فردی ،عوامل جمعیتشناختی بر
فرسودگی مؤثر است (سویدر و زیمرمن.)2010 ،3
قربانیان فرسودگی شغلی معموالً در زندگی شخصی ،عزت نفس و اعتمادبهنفس
پایینتری دارند كه برای جبران آن بهطور افراطی كار میكنند و با این كار میخواهند به
خود و دیگران ثابت كنند كه فرد باارزش و مهمی هستند .شاید این كار در كوتاهمدت
مفید باشد ،اما درنهایت این مسئله به تجمع فشار روانی و كاهش انرژی میشود منجر
كه هم به سالمت فرد و هم به دیگران آسیب میزند (ساعتچی .)1387 ،بنابراین،
هزینههایی كه این سندرم بر فرد و جامعه تحمیل میكند ،لزوم بررسی و تعیین پیشبینها
و عوامل مرتبط با آن را در مطالعات داخل و خارج كشور پررنگتر میكند .سازمانها
باید با درك ابعاد فرسودگی شغلی با آن مقابله كنند .برای این كار باید ویژگیهای كاری
فرساینده را كم كنند و ویژگیهای كاری مثبت را افزایش دهند.
سازمان سنجش آموزش كشور در دو محور كلیدی و حساس -1 :سنجش علمی
(ورودی) به منظور انتخاب شایستهترین افراد برای ادامه تحصیل و ورود به دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالی كشور و مشاغل و حرفهها؛  -2ارزشیابی آموزشی به منظور
شناسایی عوامل مؤثر در بهبود و ارتقای كیفیت علمی و ارائه راهكارهای مناسب برای
ارتقای سطح علمی عوامل و مؤلفههای كیفیت آموزشی از جمله دانشآموزان و
دانشجویان به مراجع ذیربط ،ایفای نقش میكند .در این میان ،كیفیت عملكردی كاركنان
سازمان سنجش آموزش كشور بهعنوان یكی از نهادهای راهبردی آموزش عالی تأثیر
مستقیم بر جامعه علمی و عموم مردم از طریق نتایج و پیامدهای حاصل از برگزاری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آزمونهای سراسری و ارزشیابیهای آموزشی دارد .به عبارتی ،این سازمان بهعنوان
بزرگترین و معتبرترین نهاد متولی امر سنجش آموزش كشور ،عهدهدار مأموریتها و
وظایف راهبردی است كه انجام كارا و اثربخش آنها مستلزم منابع انسانی كارآمد و سالم
است .بر این اساس ،الزم است كه تمهیدات الزم در جهت اطالع و آگاهی از وضعیت
روانی آنها و تدارك زمینه بهبود و بهسازی روانی آنها اندیشیده شود .مطالعه مذكور در
این راستا و با هدف بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در سازمان سنجش آموزش كشور
طراحی و تدوین شده است.
مباني نظری و پيشينه پژوهش
ازجمله محركهای محیطی فشارزای مهمی كه میتواند سبب فشار روانی مزمن شود،
نوع شغلی است كه شخص به آن اشتغال دارد .اگر فشار روانی ناشی از محیط كار بیش
از حد شود ،میتواند سبب عوارض جسمی و روانی برای فرد شود ،سالمت وی را به
مخاطره اندازد ،هدفهای سازمانی را تهدید كند و به كاهش كیفیت عملكرد فرد منجر
شود .افراد شاغلی كه در محیط كار خود بهنوعی درگیر این نوع فشارها هستند ،اغلب
به تنش و فرسودگی شغلی مبتال میشوند (سلطانآبادی و بیکمرادی.)1399 ،
فرسودگی ،اصطالحی است كه برای توصیف تغییرات منفی در نگرش ،روحیه و رفتار
افراد در رویارویی با استرسهای مربوط به كار استفاده میشود (ریناردی.)2011 ،1
فرسودگی ،پدیده ای چندبعدی و شامل سه مؤلفه احساس تنزل و كاهش انرژی
(خستگی عاطفی) ،نگرشهای بیتفاوتی (منفیگرایی) و كاهش كفایت شخصی
(نداشتن حس شایستگی) است (وانهلو و دكرسگو .)2009 ،2در این مفهوم ،فرسودگی
شغلی بهعنوان ،نداشتن انرژی و نشاط تعریف میشود كه شخص احساس كسالتآوری
را برای انجام رفتار حرفهای نشان میدهد (یائو و همكاران2015 ،3؛ دیفیوری و
همكاران .)2014 ،4هر چند فرسودگی شغلی اغلب فقط درنتیجه استرس نیست اما از
استرس مستقیم یا از داشتن استرس و نداشتن خروجی ،نداشتن سیستم پشتیبانی و
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نبودن پاداش كافی ایجاد میشود (گوپتا و رانی .)2014 ،1با وجود پیچیدگی خاص
فرسودگی شغلی ،پژوهشگران و صاحب نظران در چند نكته در خصوص این پدیده
اتفاق نظر دارند:
 .1فرسودگی شغلی به نحوی با زندگی مدرن و امروزی ارتباط دارد .این مفهوم مربوط
به محیط كاری است؛
 .2فرسودگی شغلی را در ارتباط با تنیدگی شغلی میدانند .تنیدگی یک نشانه درونی به
محیط فیزیكی ،اجتماعی یا روانی است كه تعادل فرد را در معرض تهدید قرار میدهد
(مسالچ و همكاران2001 ،2؛ سپاهمنصور و همكاران.)1391 ،
بنابراین ،افرادی كه از فرسودگی شغلی رنج میبرند ممكن است یک مورد یا تركیبی
از احساسات زیر را تجربه كنند :خستگی عاطفی؛  .2مسخ شخصیت؛  .3كاهش پیشرفت
فردی (مسالچ و جكسون .)2008 ،3به عبارتی ،فرسودگی شغلی سه بعد خستگی
هیجانی ،شخصیتزدایی و بیكفایتی شخصی را در بردارد (اوزیر و همكاران)2013 ،4
و میتواند تحت تأثیر شرایط نامناسب شغلی ،احساس ناكارآمدی سازمانی ،نداشتن
پیشرفت شخصی ،فرصتهای كم برای ارتقا و وجود قوانین خشک و دستوپاگیر در
سازمانها قرار گیرد (آقاجانی و همكاران ،1392 ،ص .)2با توجه به موارد مذكور،
ماهیت فرسودگی شغلی بهعنوان پاسخ طوالنیمدت به استرسزاهای بین فردی و
احساسی مزمن در شغل را سه بعد اساسی تشكیل میدهد .1 :خستگی هیجانی؛  .2مسخ
شخصیت؛  .3احساس كارایی نداشتن شخصی (اهوال و همكاران2014 ،5؛ لیباریز و
همكاران.)2018 ،6
خستگي هيجاني (عاطفي) :این بعد جزء اصلی فرسودگی شغلی است كه بیانگر
خستگی/نداشتن انرژی ،حالت افسردگی و اختالل خواب است (بیانچی و اسچونفلد،7
 .)2019خستگی عاطفی  ،احساس خستگی و تحلیل منابع هیجانی فرد را در اثر كار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Gupta & Rani
. Maslach et al.
3
. Maslach & Jackson
4
. Ozyer et al.
5
. Ahola et al.
6
. Lebares et al.
7
. Bianchi & Schonfeld
2

132

فصلنامه مطالعات اندازهگيری و ارزشيابي آموزشي

نشان میدهد (جروپاد و همكاران .)2016 ،1نشاندهنده تأثیر بنیادی مؤلفه استرس فردی
در فرسودگی شغلی است و بهعنوان كاهنده انرژی و بهعنوان نتیجه قرار گرفتن در
معرض تقاضاهای روانی و هیجانی بیش از حد در كار توصیف شده است (سرگویال،2
2006؛ ازكان2012 ،3؛ آقا و همكاران .)2014 ،4این بعد از فرسودگی شغلی بر پاسخ
اساسی به استرس و بهعنوان هسته مركزی فرسودگی داللت دارد و با نداشتن انرژی و
اشتیاق و كاهش منابع هیجانی مشخص میشود .شخصی كه دچار تحلیل عاطفی شده
است احساس درماندگی میكند و كار برای او خستهكننده است .خستگی عاطفی،
كاهش منابع عاطفی و احساسی است كه فرد چیزی برایش برای ارائه كردن باقی
نمیماند (گوپتا و رانی.)2014 ،
مسخ شخصيت يا بيشخصيت شدن :مؤلفه مسخ شخصیت به واكنشهای منفی و
عیبجویانه فرد نسبت به سایر افراد در محیط كار اشاره دارد و نشاندهنده بعد بین
فردی فرسودگی شغلی است (احمدی .)2015 ،5مسخ شخصیت ،عالیمی دارد كه
معموالً در افسردگی دیده میشود ،مانند نداشتن درگیری عاطفی ،كنارهگیری و عالقه
نداشتن (بیانچی و اسچونفلد .)2019 ،این بعد نشان میدهد كه فرد تمایل دارد خود را
بهطور منفی ارزیابی كند ،از خود احساس ناراحتی میكند و از عملكرد خود راضی
نیست (ساس و همكاران .)2011 ،6زمانی مسخ شخصیت رخ میدهد كه شخصی
خودش را از همكاران ،خانواده و دوستان جدا میكند .جدایی ممكن است از راه
جداسازی فیزیكی یا از راه فاصله عاطفی آشكار شود (گوپتا و رانی .)2014 ،مسخ
بهعنوان نوعی بدبینی ،رشد نگرش منفی و بدبینانه است كه با فاصله گرفتن شخص از
دیگران  -كه معمو ًال افرادی كه گیرنده مراقبت و یا خدمات هستند -مشخص میشود.
این بعد به كاركنانی مربوط است كه باید بهعنوان بخشی از شغل خود با دیگر افراد
ارتباط شخصی داشته باشند .هنگامی كه كاركنان به این بخش از فرسودگی میرسند،
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آنها تمایل پیدا میكنند كه سایر افراد را با عینک بدبینی بنگرند ،ایدههای نهچندان درستی
درباره آنها داشته باشند و حتی عمالً از آنها بیزار باشند (المبرت و همكاران.)2008 ،1
كاهش كفايت شخصي يا بيكفايتي فردی :سومین مؤلفه «بیكفایتی فردی» یا انجام
ناموفق كارها است .موفقیت فردی كاهشیافته ،نشاندهنده احساس كاهش در شایستگی
و بهرهوری فردی و پایین بودن احساس فرد نسبت به كارآمدی خود بوده و بیانگر بعد
خودارزیابی فرسودگی شغلی است (لرنز-گامبا و ساالنوا-سوریا .)2014 ،2به
خودارزیابی منفی و احساس شكست در شغل اشاره دارد (بیانچی و اسچونفلد.)2019 ،
این بعد پدیده فرسودگی به كاركنانی اشاره دارد كه خود را شكستخورده و ناتوان از
تكمیل كردن ضروریات شغلی خود میپندارند (المبرت و همكاران .)2008 ،این حالت
تمایل كارمند برای ارزیابی كار خود به صورت منفی است ،یک ارزیابی كه اغلب با
احساس بیكفایتی همراه است (گوپتا و رانی.)2014 ،
فرسودگی شغلی اغلب در كاركنان حرفهای كه بهطور مستقیم به مردم خدمت
میكنند ،یا امور سازمانی فشردهای دارند و نیز جایی كه در آن ارتباطات انسانی مهم
است ،دیده میشود .بنابراین بروز سندرم فرسودگی شغلی در كاركنان بخش خدمات
نسبت به سایر گروههای حرفهای بیشتر است (آكسو و تمئلوگلو .)2015 ،3علیرغم
تفاوت ها در تعریف فرسودگی شغلی ،بر آثار آن در زندگی فردی و شغلی اتفاق نظر
وجود دارد (ماری و همكاران .)2019 ،4فرسودگی شغلی باعث بروز نارضایتی فرد
شاغل میشود و این بهنوبه خود تأثیرات منفی قابل توجهی در عملكرد شغلی ایجاد
میكند .اگرچه كار ،منبع بسیار مهم امرار معاش و موقعیت اجتماعی است ،اما در عین
حال میتواند به تحلیل قوای جسمی و روانی فرد منجر شود؛ زیرا محیط كار از
محركهای فیزیكی ،روانی و اجتماعی تشكیل شده كه هر كدام از این عوامل میتواند
باعث بروز فرسودگی شغلی شود (لو و تان .)2006 ،5بهطور كلی ،فرسودگی شغلی
تأثیر نامطلوبی در سازمان ،خانواده و زندگی اجتماعی و فردی و بر خروجیهای
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سازمانی و فردی دارد (بیرنه و همكاران2013 ،1؛ بالو و همكاران )2012 ،2كه ازجمله
مهمترین آنها به شرح زیر است :غیبت از كار ،تأخیر متوالی ،شكایتهای مختلف
روانتنی ،كشمكش و تضاد در محیط كار ،ترك خدمت ،نداشتن واقعبینی ،كاهش انرژی
برای انجام فعالیتها ،از دست دادن فلسفه نهایی زندگی ،نداشتن همدردی ،و اختالالت
روحی و جسمی (محمدی ،) 1387 ،افزایش احساس درماندگی و اضطراب ،غیبت از
كار و ترك محل كار (آلسوپ ،)2011 ،3كاهش بهرهوری ،كاهش اثربخشی ،نارضایتی
شغلی و كاهش تعهد نسبت به كار و سازمان (گراقتی و همكاران .)2010 ،4تأثیر منفی
بر نگرش شغلی كاركنان ،بدبینی ،نارضایتی ،كمكاری ،كاهش عملكرد شغلی ،افزایش
انگیزه مالی (عظیم2010 ،5؛ الكریتز ،)2004 ،6تحلیل عالقه و احساسات عاطفی ،كاهش
كیفیت و كمیت خدمات بهداشتی-مراقبتی و درمانی ،افزایش مرگ و میر بیمار (هالم و
همكاران ،)2005 ،7نارضایتی مراجعهكنندگان (واهی و همكاران ،)2014 ،8ضعف
سالمت جسمانی و روانی ،نارضایتی شغلی ،غیبت و ترك شغل (حاجیلو،)1391 ،
كاهش روحیه و احساس كفایت ،التزام به كار و میزان بهرهوری ،افزایش غیبت و تأخیر
كاركنان ،تغییر شغل ،افزایش مشكالت سالمتی (فقر جسمی ،عاطفی و ذهنی) ،كاهش
رضایت شغلی ،كاهش كیفیت زندگی ،اثر منفی بر زندگی خانوادگی (كوستلیوس و
تسیگیلیس ،)2005 ،9كاهش كیفیت زندگی و سالمتی (وو و همكاران ،)2011 ،غیبت
از كار و كاهش رضایت شغلی (چان ،)2010 ،10كاهش تعهد سازمانی و قصد ترك
شغل ،و تعارض با همكاران (هالبسلبن و باكلی ،)2004 ،11افزایش نرخ غیبت ،كاهش
رضایت شغلی ،كاهش كیفیت عملكرد (اسكات ،)2019 ،12غیبت و ترك خدمت،
تأخیرهای متوالی ،شكایات مختلف روانشناختی ،تضاد ،تغییر شغل ،تعارضات بین
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فردی با همكاران (كوهی ،)1399 ،كاهش رضایت شغلی (تجپال ،)2015 ،1غیبت و
عملكرد شغلی ضعیف (لباده ،)2020 ،2كاهش اعتماد سازمانی (چن و همكاران،3
 ،)2015رفتار شهروندی سازمانی نامناسب (كیم ،)2018 ،4عملكرد سازمانی (اوچوا،5
 ،)2018عملكرد شغلی (الساندری و همكاران .)2018 ،6در این میان ،آنچه فرسودگی
شغلی را پیچیده میكند ،عمدتاً از دست دادن انرژی ،كمبود انگیزش ،نگرشهای منفی
به دیگران و ترك اطرافیان صمیمی است (باسورن2005 ،7؛ گانتوپالی و همكاران،8
 .)2014فریدنبرگ و همكاران عارضه فرسودگی شغلی را در موارد زیر خالصه كردهاند:
اجبار در اثبات خود ،زیاد كار كردن ،غفلت از نیازها ،جابهجایی تعارضها ،مسخ
شخصیت ،احساس تهی شدن درونی و بیعالقگی تعمیمیافته ،افسردگی ،اضمحالل
روانی و جسمی (مسالچ و لیتر.)2016 ،
فرسودگی شغلی نتیجه عوامل محیطی؛ شامل .1 :عوامل سازمانی مانند تعارض نقش
و ابهام نقش ،فشار كاری ،حقوق و دستمزد كم ،جو ضعیف ،قدرت تصمیمگیری كم،
حمایت ناكافی مافوق؛  . 2عوامل اجتماعی مانند كاهش احترام و حمایت؛  .3عوامل
شخصیتی است (كوچوكاوغلو .)2014 ،9ازجمله عوامل سازمانی كه به فرسودگی شغلی
منجر میشود ،سبک مدیریت ،مقررات كاری خشک و غیرقابل انعطاف ،نداشتن امنیت
شغلی و فرصتهای اندك برای ارتقا (زمینی و همكاران ،)1390 ،نبود شبكههای
ارتباطی و مشاركت اثربخش (فالحی و همكاران ،)1399 ،كمبود پشتیبانی اداری
(فیوریلی و همكاران )2019 ،10نام برده شده است .نبود تعادل میان تقاضاهای شغلی و
مهارتهای شغلی ،تفاوت میان منابع ،انتظارات و واقعیتهای شغلی و استرس شغلی
بهعنوان عوامل اصلی در فرسودگی شغلی به حساب میآیند (اسچافلی و بونک،11
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2003؛ بیكر و دمروتی .)2004 ،1برخالف مطالعات مختلفی كه عوامل شغلی نظیر عوامل
اقتصادی و حمایتهای شغلی را در بروز فرسودگی شغلی دخیل میدانند ،مطالعات
دیگری نیز عوامل فردی مانند متغیرهای جمعیتشناختی (جنس ،سن ،میزان تحصیالت،
تأهل و سابقه كار) و نوع شخصیت كاركنان را در بروز این پدیده مؤثر دانستهاند
(تسانگ2007 ،2؛ گاروسا و همكاران .)2008 ،3پژوهشها نیز نشان میدهند كه
شخصیت و صفات آن بر سالمت فرد ،و ارزیابی شخص از تجارب تنشزا اثر میگذارد
و فرد را برای احساس استرس و هیجان منفی مستعد میكند و بر رفتارهای مقابلهای،
سالمتی یا فرسودگی تأثیر دارد (گمبور .)2009 ،4به عقیده برخی پژوهشگران ،توقعات
باال در محیط شغلی ،موجبات بروز فشارهای شغلی را فراهم میآورد و درنهایت
فرسودگی شغلی را در درازمدت ایجاد میكند .در مقابل ،از نظر برخی دیگر از
پژوهشگران ،عوامل بیرونی مانند درآمد پایین ،میتواند زمینهساز فرسودگی شغلی شود.
نتایج پژوهشهای مختلف ،ارتباط آن را با عوامل جمعیتشناختی مانند سن ،جنس،
سابقه كار (عبدی ماسوله و همكاران1386 ،؛ خواجه الدین و همكاران ،)1385 ،میزان
درآمد (عبدالغفور و همكاران )2011 ،5و ویژگیهای فردی از جمله درك از مركز كنترل
(خواجه الدین و همكاران )1385 ،و پیچیدگیهای محیط كار (هاكانن و همكاران،6
 ،)2006ویژگیهای شخصیتی و فرسودگی شغلی (گارروسا و همكاران ،)2010 ،بین
انگیزندههای منفی و فرسودگی شغلی (رابینو و همكاران ،)2009 ،7استرس شغلی
(توماس و همكاران ،)2019 ،8محیط كاری (برنال و همكاران ،)2015 ،9ویژگیهای
جمعیتشناختی (ساندا و كودجو ،)2017 ،10سیاستها و رویههای سازمانی (جرنیگان
و همكاران ،)2016 ،11فشار ناشی از حجم كار ،نداشتن احاطه بر فرایند كار ،نبود پاداش،
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ضعف ارتباطی میان همكاران ،بیعدالتی در پرداخت دستمزد ،دوگانگی میان ارزشهای
فردی و شغلی (گروگه و میلونه ،1986 ،نقل از ترابی پاریزی و همكاران )1393 ،نشان
دادهاند .بر اساس نظر باكر و دمورتی ( ،)2014فرسودگی شغلی ،سندرمی حاصل
خستگیهای شغلی كاركنان است و از شش مؤلفه زیر ایجاد میشود .1 :منابع فردی؛ .2
شغل؛  .3تقاضاهای شغلی؛  .4مهارتهای شغلی؛  .5درگیریهای شغلی؛ .6
خستگیهایی كه درنهایت به اختالل در عملكرد شغلی منجر میشوند (مختاری و
حمدی .) 2015 ،1عواملی مانند سطح فشار روانی ،نوع فشار روانی ،شخصیت فرد،
ماهیت شغل یا نقش فرد ،نوع زندگی فرد ،سبکهایی كه فرد برای مقابله با فشار روانی
به كار میگیرد و جو یا اقلیم سازمانی در فرسودگی شغلی مؤثر هستند (پاریک.)1982 ،2
در این خصوص پژوهشهای متعددی نیز صورت گرفته است كه بهطور مختصر به
نتایج برخی از آنها اشاره میشود.
بسطامی و همكاران ( )1399در پژوهشی با عنوان «شیوع فرسودگی شغلی در ایران:
مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز» ،میزان شیوع فرسودگی شغلی بعد خستگی عاطفی
را  36درصد ،فرسودگی شغلی بعد مسخ شخصیت  23درصد ،و فرسودگی شغلی بعد
موفقیت فردی  46درصد محاسبه كردهاند .همچنین یافتهها نشان داد كه بر اساس شغل
در ابعاد خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و موفقیت فردی به ترتیب كتابداران  67درصد،
كاركنان دانشگاه  51درصد و دندانپزشكان  72درصد بیشترین میزان فرسودگی شغلی
را دارند .حسینی و همكاران ( ،)1398در پژوهشی با عنوان «بررسی میزان فرسودگی
شغلی و عوامل مرتبط با آن در كاركنان شاغل در مراكز بهداشتی و درمانی شهرستان
بابل» نشان دادند كه 22/2درصد از كاركنان دارای خستگی هیجانی باال و 26/6درصد
دارای مسخ شخصیت بودند .هیچكدام از افراد احساس كفایت شخصی پایین نمیكردند.
خستگی هیجانی و مسخ شخصیت رابطه معنیدار معكوس با میزان تحصیالت كاركنان
داشت .بین خستگی هیجانی با سابقه كار ،نوع استخدام ،و بین مسخ شخصیت با سابقه
كار و نوع استخدام ارتباط معنیدار مستقیم دیده شد .علوی و همكاران ( )1396در
پژوهشی با عنوان «بررسی اثربخشی ورزش بر فرسودگی شغلی ،سالمت عمومی و امید
به زندگی كاركنان دانشگاه علوم پزشكی جهرم» نشان دادند كه كاركنان فعال بهطور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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معنیداری دارای سطح سالمت عمومی بهتری نسبت به كاركنان غیرفعال هستند (0/02
=  .)Pاما در هر سه عامل فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی ( ،)P = 0/15مسخ
شخصیت ( ،)P = 0/19نداشتن كفایت فردی ( )P = 0/20و امید به زندگی ()P = 0/1
بین دو گروه فعال و غیرفعال تفاوت معنیدار وجود ندارد .مطلبی و كیانی ( )1396در
پژوهشی با عنوان «رابطه فرسودگی شغلی با سالمت روان معلمان مدرسههای استثنایی:
نقش میانجی مشاركت شغلی» به این نتیجه رسیدند فرسودگی شغلی از راه مشاركت
شغلی با سالمت روان ( )26/0همبستگی دارد .خستگی عاطفی از راه مشاركت شغلی
با سالمت جسمانی ( ،)-21/0با اضطراب و بیخوابی ( ،)17/0كاركردهای اجتماعی
( )1/0و افسردگی ( )19/0همبستگی دارد .مسخ شخصیت از راه مشاركت شغلی با
سالمت جسمانی ( ،)-14/0اضطراب و بیخوابی ( ،)11/0كاركردهای اجتماعی ()60/0
و افسردگی ( )17/0همبستگی دارد .نداشتن موفقیت فردی از راه مشاركت شغلی با
سالمت جسمانی ( ،)-19/0اضطراب و بیخوابی ( ،)15/0كاركردهای اجتماعی ()09/0
و افسردگی ( )24/0همبستگی دارد ( .)P > 01/0صمدی میاركالئی و همكاران ()1396
پژوهشی را با عنوان «تبیین الگوی علی فرسودگی شغلی كاركنان» در یک سازمان نظامی
اجرا كردند و با رویكرد دیمتل فازی نشان دادند اعتماد سازمانی ( ،)9/064مهمترین و
فرهنگ سازمانی ( )7/751كم اهمیتترین متغیر بود .از طرفی رتبهبندی تأثیرگذاری
متغیرها بر اساس مقادیر نشاندهنده آن بود كه متغیرهای اخالق اسالمی ()0/732
تأثیرگذارترین ،و فرسودگی شغلی ( )-0/922تأثیرپذیرترین متغیر بود .صدرا ابرقویی و
جعفرپور ( )1396در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه ارگونومی جامع با سطح
فرسودگی شغلی كاركنان (مطالعه موردی)» نشان دادند كه فرسودگی شغلی كاركنان در
حد متوسط و حمایت سازمانی ادراك شده توسط كاركنان كمتر از حد متوسط است و
بین فرسودگی شغلی با متغیرهای مطرح در ارگونومی جامع رابطه منفی و معنیدار
وجود دارد .ضمناً نتایج مطالعات نشان میدهد كه متغیرهای دموگرافیک بر فرسودگی
شغلی كاركنان مؤثر است .عرسین و همكاران ( )1395در پژوهشی با عنوان «بررسی
ابعاد فرسودگی شغلی در زنان شاغل (مورد مطالعه :زنان شاغل در جهاد دانشگاهی
واحد علوم پزشكی تهران)» به این نتیجه رسیدند بیشترین دفعات فرسودگی شغلی در
سطح باال در بعد زوال عملكرد شخصی با  45/4درصد بود .بیشترین شدت فرسودگی
شغلی در سطح باال در بعد زوال عملكرد شخصی  47/2درصد بود .شریفزاده و
همكاران ( )1394در پژوهشی با عنوان «شناسایی علل فرسودگی شغلی كاركنان شركت
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ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و رابطه آن با بلوغ سازمانی نیروی انسانی»
به این نتیجه رسیدند كه  19فاكتور مؤثر بر فرسودگی شغلی كاركنان در سه دسته عوامل
سازمانی و عوامل بین فردی ،عوامل درونفردی قرار دارند .گویههای سن ،آگاهی از
خط مشی سازمانی ،ارزیابی عملكرد ،تسهیالت رفاهی ،محیط كاری ،روابط بین فردی،
رهبری و تعهد عاطفی بر بلوغ توانمندی كاركنان تاثیر معنیداری دارد .صالحیان و
همكاران ( )1393در پژوهشی با عنوان «فرسودگی شغلی و عوامل پیشبین آن» نشان
دادند كه استرس پیشبین فرسودگی است و فرسودگی نیز با تعهد سازمانی ،رضایت
شغلی و تمایل ترك شغل رابطه معنیداری دارد .طیبانی و همكاران ( )1392در پژوهشی
با عنوان «فرسودگی شغلی در روانشناسان و روانپزشكان شهر اصفهان و ارتباط آن با
عوامل فردی و حرفهای آنها» ،میانگین نمره فرسودگی شغلی ،خستگی هیجانی ،مسخ
شخصیت دو گروه مورد مطالعه در مقایسه با نمره هنجاریابی شده پرسشنامه مسالچ را
در حد ضعیف و كاهش كفایت شخصی را در حد متوسط گزارش كردند .همچنین بین
فرسودگی شغلی با متغیرهای عالقه به كار ،نگرش نسبت به اثربخش بودن كار رابطه
معكوس معنیدار و نیز نوع اشتغال (دولتی ،خصوصی ،هر دو) رابطه مستقیم معنیدار
دیده شد (.)P> 0/05
لو و همكاران )2020( 1در پژوهشی با عنوان «وضعیت فرسودگی شغلی و تأثیر آن
بر سالمت روانشناختی كارگران معدن وولوموقی در چین» نشان دادند  85/98درصد
از كارگران دچار فرسودگی شغلی هستند و میزان آن براساس جنسیت ،سطح
تحصیالت ،وضعیت استخدام ،درآمد ماهانه ،وزن ،سن ،سوابق خدمت ،میزان ساعت
كار در روز تفاوت معنیداری دارد .همچنین یافتهها نشان داد سالمت روانشناختی در
مردان بیشتر از زنان است .فونتوا-آلماتو و همكاران )2020( 2در پژوهشی با عنوان «سیر
تحول سطوح رضایت شغلی و فرسودگی شغلی متخصصان بخش اورژانس» در طول
یک دوره ركود اقتصادی به این نتیجه رسیدند كه در سال  2018میزان فرسودگی شغلی
در مقایسه با سال  2012كاهش یافته است و سطح رضایتمندی در سال  2018بهبود
یافته است .همچنین نتایج نشان داد بین فرسودگی شغلی و رضایت كلی رابطه معكوس
معنیداری وجود دارد .وو )2020( 3در پژوهشی با عنوان «رابطه بین فرسودگی شغلی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و سالمت روان معلمان تحت استرس كار» به این نتیجه رسید كه استرس كاری معلمان
تحت تأثیر عواملی مانند شدت كار ،مدیریت مدرسه ،محیط اجتماعی ،وضعیت
اقتصادی ،فشار دانشآموزان ،رشد شغلی و زمینههای خانوادگی است .همچنین یافتهها
نشان داد استرس شغلی با فرسودگی شغلی معلمان همبستگی مثبتی دارد .گوانگدونگ
و همكاران )2019( 1در پژوهشی با عنوان «نقش استرس ،فرسودگی شغلی و عملكرد
شغلی در مدیران پروژه ساخت و ساز» نشان دادند كه فراخوانی شغلی میتواند نقش
مثبت در تعارض نقش و فرسودگی شغلی داشته باشد .كوتسیمانی و همكاران)2019( 2
در پژوهشی با عنوان «ایجاد شفافیت رابطه فرسودگی شغلی با افسردگی و اضطراب»
نشان دادند كه فرسودگی شغلی ارتباط معنیدار قوی و مستقیم با افسردگی و اضطراب
دارد .الشاعر و همكاران )2018( 3در پژوهشی با عنوان «تنش شغلی و فرسودگی شغلی
در میان كاركنان مراقبتهای بهداشتی» نشان دادند كه  80درصد شركتكنندگان میزان
باالیی از خستگی عاطفی را احساس میكنند و نیز یک سوم از شركتكنندگان با سطح
باالیی از مسخ شخصیت دست و پنجه نرم میكنند .چنگ و اویانگ )2018( 4در پژهشی
با عنوان «فرسودگی شغلی و رضایتمندی كاركنان هتل :نقش تعدیلكننده حمایت
سازمانی ادراك شده» به این نتیجه رسیدند فرسودگی شغلی ارتباط منفی بین شیوه شغلی
و رضایت شغلی ایفا میكند .وون و همكاران )2017( 5در پژوهشی با عنوان «نقش
فرسودگی شغلی در سطح شغلی ،رضایت شغلی و عملكرد» به این نتیجه رسیدند كه
نقش فرسودگی شغلی در روابط بین سطح شغلی ،رضایت شغلی و عملكرد وظیفه
بهویژه در بستر سازمانی كره جنوبی مؤثر است .همچنین ،فرسودگی شغلی ،در بهبود
رضایت شغلی و عملكرد وظیفه مؤثر است .تویتوف و همكاران )2017( 6در پژوهشی
با عنوان «تقابل بین خستگی عاطفی ،اختالالت روانی ،عملكرد و مراقبتهای بهداشتی
كاركنان» نشان دادند كه فرسودگی خفیف و شدید به ترتیب به میزان  14/9درصد و
 2/3درصد برای جامعه هدف اتفاق افتاده است و فرسودگی شغلی با خطر از دست
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Guangdong et al.
. Koutsimani et al.
3
. Elshaer et al.
4
. Cheng & O-Yang
5
. Won et al.
6
. Tuithof et al.
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دادن شغل و اختالل در عملكرد روانی همراه خواهد بود .خامیسا و همكاران)2017( 1
در پژوهشی با عنوان «اثر تنشهای شخصی و كار بر فرسودگی شغلی ،رضایت شغلی
و سالمت عمومی پرستاران بیمارستانهای آفریقای جنوبی» نشان دادند كه تنش شخصی
پیشبینیكننده فرسودگی شغلی و سالمت عمومی نسبت به رضایت شغلی است كه
بیشتر از تنش كاری پیشبینی شده است .اشكولر و تیزنر )2017( 2در پژوهشی با عنوان
«نقش میانجیگری و تعدیلكنندگی فرسودگی شغلی و هوش هیجانی در رابطه بین
عدالت سازمانی و بدرفتاری كاری» به این نتیجه رسیدند كه بین ادراك عدالت سازمانی
و فرسودگی شغلی رابطه منفی وجود دارد و بین فرسودگی شغلی و بدرفتاری كاری یا
اشتباههای كاری كاركنان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .آكسو و تمئلوگلو ()2015
در پژوهشی با عنوان «اثرات فرسودگی شغلی بر رضایت كاركنان هتلهای  4 ،3و 5
ستاره در مركز شهر چاناققلعه» نشان دادند كه رابطه سن ،سطح تحصیالت ،موقعیت
شغلی ،ساعت كاری و فرسودگی مثبت و معنیدار است .همچنین ،بین فرسودگی و
رضایت شغلی كاركنان رابطه معنیدار ی وجود دارد .با این حال ،بین جنسیت ،وضعیت
3
تأهل ،واحد كاری ،نوع كار و تغییر شغل با فرسودگی رابطهای دیده نشد .حمدان محمد
( )2015در پژوهشی با عنوان «فرسودگی شغلی و استرس كار در بین كاركنان مراكز
معلوالن در عمان» نشان داد كاركنان مراكز معلوالن دارای سطح متوسطی از خستگی
عاطفی و موفقیت فردی و سطح باالیی از مسخ شخصیت هستند .آزمون كروسكال
والیس نشان داد كه اثر مهم سطح تجربه را در زیرمقیاسهای مسخ شخصیت دارد.
همچنین نتایج مطالعه نشان داد كه رابطه معنیداری بین فرسودگی شغلی و استرسهای
كاری وجود دارد .داراواد و همكاران )2015( 4پژوهشی را با عنوان «رابطه بین فشار
زمان و سندرم فرسودگی شغلی :یک مطالعه مقطعی در پرستاران اردن» اجرا كردند.
مشاركت كنندگان سطح باالیی از فشار زمان و فرسودگی شغلی را گزارش دادند .بین
فشار زمان و خستگی عاطفی و مسخ شخصیت همبستگی مثبت و معنیداری دیده شد.
فرسودگی در بعد خستگی عاطفی در مقایسه با ابعاد مسخ شخصیت و موفقیت فردی
بیشتر بود .مسخ شخصیت بیشترین همبستگی را با ویژگیهای فردی نمونه آماری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. Khamisa et al.
. Shkoler & Tizner
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. Hemdan Mohamed
4
. Darawad et al.
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داشت .واسوس و ناككورس ( )2012در پژوهشی با عنوان «بررسی نقش متغیرهای
فردی ،بین فردی ،سازمانی و دموگرافیكی در پیشبینی فرسودگی شغلی به این یافتهها
رسیدند كه چالش كشیدن رفتاری (بین فردی) ،بازخورد كاری (شخصی) ،ابهام نقش
(سازمانی) ،و جنسیت (دموگرافیک) در پیشبینی فرسودگی شغلی مؤثرند .دوبی و
شاهی ) 2011( 1در پژوهشی رابطه نظام روان ایمنی ،استرس و فرسودگی شغلی و
راهبردهای مقابله با استرس را بررسی كردند .آنها به این نتیجه رسیدند كه بین استرس
و فرسودگی شغلی رابطه معنیداری وجود دارد و خردهنظام خودنظمدهی در نظام
روانایمنی ،بر رابطه بین استرس و فرسودگی ،و راهبردهای مقابلهای تأثیر میگذارد و
این رابطه را متوازن و متعادل میسازد .گاروسا و همكاران ( )2008در پژوهشی با عنوان
«رابطه بین عوامل جمعیتشناختی ،استرسزاهای شغلی ،فرسودگی شغلی و شخصیت
قوی» نشان دادند كه فشارهای شغلی و شخصیت قوی با فرسودگی شغلی همبستگی
معنیدار دارند .همچنین ،متغیرهای جمعیتشناختی ،فشارزاهای شغلی و شخصیت در
مجموع  0/52از تغییرات خستگی عاطفی 0/44 ،از تغییرات مسخ شخصیت و  0/53از
تغییرات نداشتن دستاورد شخصی را پیشبینی میكنند.
با توجه به موارد مذكور ،این پژوهش ،با هدف ارزیابی میزان فرسودگی شغلی
كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور و شناسایی عوامل مؤثر بر آن طراحی و اجرا
شده است .بر این اساس ،پرسشهای پژوهش به شرح زیر طرح شده است:
 كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور تا چه اندازه از تحلیل عاطفی برخوردارند؟ كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور تا چه اندازه از مسخ شخصیت برخوردارند؟ كا ركنان سازمان سنجش آموزش كشور تا چه اندازه از عدم موفقیت فردیبرخوردارند؟
 آیا میزان فرسودگی شغلی كاركنان براساس متغیرهای جمعیتشناختی (سن ،جنست،وضعیت تأهل ،سابقه كار ،نوع استخدام ،رشته تحصیلی ،پست سازمانی ،حوزه فعالیت)
تفاوت دارد؟
 عوامل پیشبینیكننده فرسودگی شغلی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشوركداماند؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Dubey & Shahi
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 اولویت عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشوركدام است؟
روششناسي پژوهش
پژوهش از جهت هدف ،از نوع كاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها توصیفی-
تحلیلی است .است .جامعه آماری پژوهش شامل همه مدیران و كاركنان سازمان سنجش
آموزش كشور به تعداد  579نفر بود كه از بین آنها  231نفر با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای (نسبتی) بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .جدول (،)1
جامعه و نمونه آماری و روش نمونهگیری پژوهش را نشان میدهد.
جدول ( )1جامعه و نمونه آماری و روش نمونهگيری
حوزه

تعداد جامعه آماری كل

تعداد نمونه آماری كل

عودت داده

سازماني

حوزه

حوزه

شده

1

54

21

0

2

48

19

19

3

20

8

4

5

49

19

6

18

7

7

7

34

13

13

8

37

15

15

9

29

12

12

10

72

29

24

11

149

59

52

12

14

6

6

13

14

6

6

14

19

8

10

جمع كل

579

231

200

روش نمونهگیری تصادفی طبقهای (نسبتی)

4

22

9

9
19

روش نمونهگيری
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برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای فرسودگی شغلی مسالچ و پرسشنامه عوامل
مؤثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن ( )1383استفاده شد .روایی محتوایی
پرسشنامهها توسط متخصصان تأیید و پایایی آن نیز بر اساس روش آلفای كرونباخ برای
پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسالچ  ،0/922برای پرسشنامه عوامل مؤثر بر فرسودگی
شغلی ساعتچی و هومن  0/988برآورد شد.
پرسشنامه فرسودگي شغلي مسالچ
پرسشنامه فرسودگی شغلی مسالچ شامل  22پرسش است .مسالچ و همكارانش
معتقد بودند تنها ابزاری كه میتواند ابعاد فرسودگی شغلی را مورد سنجش قرار دهد
پرسشنامه فرسودگی شغلی مسالچ و جكسون با  MBاست .در بسیاری از پژوهشهای
مربوط به فرسودگی شغلی چه در خارج كشور و چه در داخل كشور ،از این ابزار
استفاده شده است .نمونه اولیه این پرسشنامه شامل  47پرسش و دارای مقیاس دوگانه
فراوانی و شدت بود .در بیشتر پژوهشها از نمونه  22سؤالی پرسشنامه مسالچ و
جكسون كه دارای سه مؤلفه خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و عملكرد فردی است،
برای سنجش استفاده شده است .در این ابزار 9 ،پرسش مربوط به سنجش احساس
خستگی عاطفی (به پاسخدهندگان اجازه میدهد احساسات مربوط به ضعف بیش از
اندازه و خستگی عاطفی در برابر دیگران و محیط كار را بیان كنند) 8 ،پرسش برای
سنجش عملكرد فردی (به پاسخدهندگان اجازه میدهد كه میزان احساس شایستگی و
رسیدن به موفقیت در ارتباط با كاری خود را بیان كنند) و  5پرسش برای سنجش مسخ
شخصیت (به پاسخدهندگان اجازه میدهد كه نگرشهای خود را به شكل بیعالقگی و
بیتفاوتی نسبت به مخاطبان بیان كنند) طراحی شده است.
پرسشنامه عوامل مؤثر بر فرسودگي شغلي ساعتچي و هومن
پرسشنامه فرسودگی شغلی كاركنان ،با توجه به عوامل درونسازمانی اصلی و مكمل
ارائه شده در مدلواره معروف به مناباماس (مدل نظاممند انتخاب و به كارگیری اثربخش
منابع انسانی در سازمان) و همچنین نظریه چندعاملی بهرهوری ساعتچی ( )1386تدوین
شده و شامل  91پرسش است .این پرسشنامه به وسیله محمود ساعتچی و با همكاری
علی هومن در سال  1383ساختارسازی و در بین كاركنان شركت ملی صنایع پتروشیمی
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و در پانزده نقطه از كشور ،اجرا شده است .اعتباریابی و رواسازی این پرسشنامه با
بهرهگیری از نمونهای وسیع ،انجام گرفته است.
این پرسشنامه ،عوامل مؤثر بر میزان فرسودگی شغلی را اندازهگیری میكند و
آزمودنی باید پاسخ مورد نظر خود را در گستره «خیلی كم»« ،نسبتاً كم»« ،نسبتاً زیاد»،
«خیلی زیاد» مشخص كند .گویههای این پرسشنامه مشخص میكند كه عوامل
تعیینكننده فرسودگی شغلی در سازمانها ،شامل چه مواردی هستند.
تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش در قالب تحلیل توصیفی دادهها ،آزمون ،t-test
رگرسیون چندمتغیره ،فریدمن برای آزمون پرسشهای اصلی و از آزمونهای تحلیل
واریانس یکراهه t ،برای دو گروه مستقل برای تحلیلهای تكمیلی انجام گرفت و برای
محاسبات از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.
يافتههای پژوهش
الف) بررسي مفروضهها
 .1پيشفرض نرمال بودن توزيع دادهها
جدول ( )2نتايج آزمون كولموگروف اسميرنف در خصوص نرمال بودن توزيع دادهها
فرسودگي
تحصيلي
0/098
0/426

خستگي
عاطفي
0/098
0/218

مسخ شخصيت

عدم موفقيت فردی

شاخص آزمون

0/091
0/415

0/086
0/335

مقدار Z
سطح معنیداری

بر اساس نتایج به دست آمده با توجه به اینكه مقدار آزمون در سطح  0/05در همه
متغیرها معنیدار نیست ،میتوان نتیجه گرفت كه دادههای مورد بررسی از شرایط نرمال
بودن برخوردار هستند و میتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده كرد.
 .2پيشفرض آزمون همگني واريانسها
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جدول ( )3نتايج آزمون لوين برای بررسي همگني واريانسها
متغیر

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معنیداری

187

0/947
0/985

خستگی عاطفی

F
0/104

12

مسخ شخصیت

0/101

12

187

عدم موفقیت فردی

0/358

12

187

0/550

فرسودگی شغلی

0/256

12

187

0/489

نتایج آزمون لوین نشان میدهد كه در تمامی متغیرها ،سطح معنیداری بزرگتر از
 0/05است ،بنابراین واریانسها برابر هستند.
ب) ارزيابي متغيرهای پژوهش
برای بررسی خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت ،عدم موفقیت فردی و فرسودگی
شغلی از آزمون تی تکنمونهای استفاده شده است .با توجه به اینكه شیوه نمرهگذاری
پرسشنامه براساس طیف لیكرت  7درجهای از  1تا  7است ،به منظور ارزشیابی دقیق
درجه مطلوبیت خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت ،عدم موفقیت فردی و فرسودگی
شغلی بر اساس شاخصهای استاندارد ارائه شده در جدول ( )4عمل شده است.
جدول ( )4طيف ارزيابي
خيلي زياد
5/81-7

متوسط
3/41-4/60

زياد
4/61-5/80

خيلي كم
1-2/20

كم
2/21-3/40

 .1ارزيابي خستگي عاطفي
جدول ( )5آزمون  tتکنمونه برای بررسي متغير خستگي عاطفي
متغير
خستگی عاطفی از بعد
فراوانی
خستگی عاطفی از بعد
شدت

انحراف
استاندارد

t

df

Sig

200

2/387

1/399

-16/295

199

0/001

200

2/527

1/314

-15/836

199

0/001

فراواني

ميانگين

مقدار ميانگين فرضي (وزني)= 4
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نتایج جدول ( )5بیانگر این است كه میانگینهای به دست آمده در متغیر خستگی
عاطفی از میانگین فرضی كمتر است .با توجه به مقادیر  tتکنمونهای با اطمینان 0/99
و سطح خطای كمتر از  0/01این تفاوت از نظر آماری معنیدار است (.(P≤0/01
بنابراین خستگی عاطفی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور از نظر فراوانی و شدت
در سطح كم/پایین قرار دارد .بر اساس شاخصهای ارائه شده در جدول ( )4این مؤلفه
از نظر درجه مطلوبیت در سطح خیلی كم قرار دارند.
 .2ارزيابي مسخ شخصيت
جدول ( )6آزمون  tتکنمونه برای بررسي متغير مسخ شخصيت
متغير
مسخ شخصیت از بعد
فراوانی
مسخ شخصیت از بعد
شدت

مقدار ميانگين فرضي (وزني)= 4

فراواني

ميانگين

انحراف
استاندارد

t

df

Sig

200

1/755

1/205

-26/342

199

0/001

200

1/845

1/101

-27/563

199

0/001

نتایج جدول ( )6بیانگر این است كه میانگینهای به دست آمده در متغیر مسخ
شخصیت از میانگین فرضی كمتر است .با توجه به مقادیر  tتکنمونهای با اطمینان
 0/99و سطح خطای كمتر از  0/01این تفاوت از نظر آماری معنیدار است (.(P≤0/01
بنابراین مسخ شخصیت كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور از نظر فراوانی و شدت
در سطح كم/پایین قرار دارند .بر اساس شاخصهای ارائه شده در جدول ( )4این مؤلفه
از نظر درجه مطلوبیت در سطح خیلی كم قرار دارند.
 .3ارزيابي عدم موفقيت فردی
جدول ( )7آزمون  tتکنمونه برای بررسي متغير عدم موفقيت فردی
متغير
عدمموفقیت فردی از بعد
فراوانی
عدمموفقیت فردی از بعد
شدت

مقدار ميانگين فرضي (وزني)= 4

فراواني

ميانگين

انحراف
استاندارد

t

df

Sig

200

5/046

1/469

10/071

199

0/001

200

5/066

1/265

11/913

199

0/001
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نتایج جدول ( )7بیانگر این است كه میانگین به دست آمده در عدم موفقیت فردی
از میانگین فرضی بیشتر است .با توجه به مقادیر  tتکنمونهای با اطمینان  0/99و سطح
خطای كمتر از  0/01این تفاوت از نظر آماری معنیدار است ( .(P≤0/01بنابراین عدم
موفقیت فردی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور از نظر فراوانی و شدت در سطح
زیاد/باال قرار دارند .براساس شاخصهای ارائه شده در جدول ( )4این مؤلفه از نظر
درجه مطلوبیت در سطح زیاد قرار دارند.
 .4ارزيابي فرسودگي شغلي
جدول ( )8آزمون  tتکنمونه برای بررسي متغير فرسودگي شغلي
متغير
فرسودگی شغلی از بعد
فراوانی
فرسودگی شغلی از بعد
شدت

انحراف
استاندارد

t

df

Sig

200

3/141

0/934

-12/989

199

0/001

200

3/233

0/792

-13/682

199

0/001

فراواني

ميانگين

مقدار ميانگين فرضي (وزني)= 4

نتایج جدول ( )8بیانگر این است كه میانگینهای به دست آمده در متغیر فرسودگی
شغلی از میانگین فرضی كمتر است .با توجه به مقادیر  tتکنمونهای با اطمینان 0/99
و سطح خطای كمتر از  0/01این تفاوت از نظر آماری معنیدار است (.(P≤0/01
بنابراین فرسودگی شغلی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور از نظر فراوانی و شدت
در سطح كم/پایین قرار دارند .براساس شاخصهای ارائه شده در جدول ( )4این مؤلفه
از نظر درجه مطلوبیت در سطح متوسط قرار دارند.
ج) ارزيابي نقش متغيرهای تعديلكننده بر متغيرهای اصلي پژوهش
در ادامه به منظور بررسی نقش متغیرهای تعدیلكننده (جنسیت ،تأهل ،پست
سازمانی) بر میزان فرسودگی شغلی از آزمون  tبرای دو گروه مستقل ،و برای بررسی
نقش متغیرهای (سن ،سطح تحصیلی ،سابقه كار ،نوع استخدام ،رشته تخصصی ،حوزه
فعالیت) از آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد.
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جدول ( )9بررسي نقش متغيرهای تعديلكننده بر فرسودگي شغلي از بعد فراواني و از بعد شدت
متغير

فرسودگي شغلي از بعد فراواني

فرسودگي شغلي از بعد شدت

نوع آزمون

Sig

نتيجه

نوع آزمون

Sig

نتيجه

جنسیت

 Tمستقل

0/011

وجود تفاوت

 Tمستقل

0/013

وجود تفاوت

سن
تأهل

ANOVA
 Tمستقل

0/856

عدم تفاوت

0/585

عدم تفاوت

ANOVA
 Tمستقل

0/854

عدم تفاوت

0/329

عدم تفاوت

سطح تحصیلی

ANOVA

0/387

عدم تفاوت

ANOVA

0/845

عدم تفاوت

رشته تحصیلی

ANOVA

0/207

عدم تفاوت

ANOVA

0/161

عدم تفاوت

سابقه كار
پست سازمانی

ANOVA
 Tمستقل

0/876

عدم تفاوت

0/331

عدم تفاوت

ANOVA
 Tمستقل

0/350

عدم تفاوت

0/375

عدم تفاوت

سطوح پست

ANOVA

0/671

عدم تفاوت

ANOVA

0/447

عدم تفاوت

سطوح پست

ANOVA

0/242

عدم تفاوت

ANOVA

0/173

عدم تفاوت

حوزه فعالیت

ANOVA

0/236

عدم تفاوت

ANOVA

0/141

عدم تفاوت

مدیریتی
غیرمدیریتی

دادههای جدول نشان میدهند بین میانگین نمرههای فرسودگی شغلی زنان و مردان
در هر دو بعد فراوانی و شدت ،تفاوت معنیداری وجود دارد .مقایسه میانگینها نشان
داد كه فرسودگی شغلی مردان نسبت به زنان هم در بعد فراوانی و هم در بعد شدت
بیشتر است .همچنین یافتهها ی پژوهش نشان داد بین بقیه ویژگیهای فردی (سن،
وضعیت تأهل ،سطح تحصیلی ،سابقه كار ،نوع استخدام ،رشته تحصیلی ،پست سازمانی،
حوزه فعالیت) و فراوانی و شدت فرسودگی شغلی از لحاظ آماری رابطه معنیداری
وجود ندارد؛ به این معنی كه میزان فرسودگی شغلی با توجه سن (،31-35 ،26-30
 61-65 ،56-60 ،51-55 ،46-50 ،41-45 ،36-40سال) ،وضعیت تأهل (متأهل،
مجرد) ،سطح تحصیلی (زیردیپلم ،دیپلم ،فوق دیپلم ،لیسانس ،فوق لیسانس ،دكتری)،
سابقه خدمت ( ،16-20 ،11-15 ،6-10 ،1-5باالتر از  20سال) ،نوع استخدام
(قراردادی ،پیمانی ،رسمی (آزمایشی/قطعی)) ،رشته تحصیلی (گروه علوم انسانی ،علوم
پایه ،فنی-مهندسی ،معماری و هنر ،كشاورزی) ،پست سازمانی (مدیریتی ،غیرمدیریتی)،
حوزه فعالیت (حوزههای  1تا  )14تفاوت ندارد.

فصلنامه مطالعات اندازهگيری و ارزشيابي آموزشي

150

د) عوامل پيشبينيكننده فرسودگي شغلي كاركنان سازمان سنجش آموزش
كشور
جدول ( )10خالصه مدل رگرسيون
مدل
( 1فرسودگی شغلی از جنبه
فراوانی)
( 1فرسودگی شغلی از جنبه
شدت)

R

مجذور R

0/407

0/165

0/438

0/192

مجذور اصالح

خطای استاندارد

شده R

برآورد

0/135

0/8690

0/163

0/7243

بر اساس جدول ( ،)10میزان همبستگی عوامل مدیریت سنتی ،غیرخالق و كمتوجه
به كاركنان ،ناكفایتی در راهبری واحد سازمانی ،اجبار برای كار با همكاران نامناسب،
نارضایتی از شغل ،نارضایتی از نظام حقوق و دستمزد ،نارضایتی از محیط كار و آسیبزا
بودن آن ،نارضایتی نسبت به آموزش و بهسازی كاركنان و فرسودگی شغلی از بعد
فراوانی در معادله برابر با  ،0/407ضریب تعیین حاصل برابر  0/165و ضریب تعدیل
شده برابر با  0/135گزارش شده است ،یعنی در حدود  13درصد از واریانس فراوانی
فرسودگی شغلی از طریق متغیرهای مستقل تبیین و توجیه شده است .میزان همبستگی
متغیرهای پیش بین و فرسودگی شغلی از بعد شدت در معادله برابر با  ،0/438ضریب
تعیین حاصل برابر  0/192و ضریب تعدیل شده برابر با  0/163گزارش شده است ،یعنی
در حدود  16درصد از واریانس شدت فرسودگی شغلی از طریق متغیرهای مستقل تبیین
و توجیه شده است.

151

ارزيابي ميزان فرسودگي شغلي كاركنان و شناسايي عوامل مؤثر بر آن...
جدول ( )11جدول تحليل ضرايب رگرسيون
ضرايب غير
پيشبين

مالک

0/500

2/170

0/031

كاركنانواحد سازمانی
ناكفایتی در راهبری

/
-0/0360

0/236

-0/386

-1/526

0/129

-0/094

0/165

-0/089

-0/570

0/569

0/102

0/187

0/098

0/546

0/585

0/005

0/096

0/006

0/056

0/956

0/340

0/197

0/332

1/729

0/085

-0/114

0/120

-0/102

-0/951

0/343

0/344

0/174

0/448

1/977

0/050

-0/516

0/197

-0/653

-2/624

0/009

-0/253

0/138

-0/284

-1/843

0/067

0/298

0/156

0/338

1/908

0/058

0/098

0/080

0/134

1/220

0/224

0/401

0/164

0/461

2/442

0/016

-0/083

0/100

-0/087

-0/826

0/410

اجبار برای كار با همكاران نامناسب
نارضایتی از شغل
نارضایتی از نظام حقوق و دستمزد
نارضایتی از محیط كار و آسیبزا بودن آن
نارضایتی نسبت به آموزش و بهسازی كاركنان
مدیریت سنتی ،غیرخالق و كم توجه نسبت به

فرسودگی شغلی از بعد فراوانی

مدیریت سنتی ،غیرخالق و كمتوجه نسبت به

0/453

استاندارد
0/209

استاندار
Beta

t

كاركنان
اجبار برای كار با همكاران نامناسب
نارضایتی از شغل
نارضایتی از نظام حقوق و دستمزد
نارضایتی از محیط كار و آسیبزا بودن آن
نارضایتی نسبت به آموزش و بهسازی كاركنان

فرسودگی شغلی از بعد شدت

ناكفایتی در راهبری واحد سازمانی

B

استاندارخطای

ضرايب

سطح
معنيداری

تحلیل ضرایب رگرسیون ،نشان داد كه عامل مدیریت سنتی ،غیرخالق و كمتوجه
نسبت به كاركنان ،پیشبینیكنندههای بعد فراونی فرسودگی شغلی هستند و مؤلفههای
مدیریت سنتی ،غیرخالق و كمتوجه نسبت به كاركنان ،ناكفایتی در راهبری واحد
سازمانی ،و نارضایتی از محیط كار و آسیبزا بودن آن نیز پیشبینیكنندههای بعد شدت
فرسودگی شغلی هستند.
و) اولويتبندی عوامل مؤثر بر فرسودگي شغلي كاركنان سازمان سنجش
آموزش كشور
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جدول ( )12نتايج آزمون فريدمن در خصوص ترتيب عوامل مؤثر بر فرسودگي شغلي كاركنان
عامل  /متغير
مدیریت سنتی ،غیرخالق و كمتوجه نسبت به كاركنان
ناكفایتی در راهبری واحد سازمانی
اجبار برای كار با همكاران نامناسب
نارضایتی از شغل
نارضایتی از نظام حقوق و دستمزد
نارضایتی از محیط كار و آسیبزا بودن آن
نارضایتی نسبت به آموزش و بهسازی كاركنان
خی دو
312/494

ميانگين رتبه

درجه اهميت

4/62
3/64
3/36

2
4
5
7

6/10
4/03
3/19
درجه آزادی

1
3
6
سطح معنیداری

6

0/001

3/06

دادههای جدول نشان میدهد كه از نظر نمونه مورد مطالعه بین عوامل مؤثر بر
فرسودگی شغلی كاركنان از نظر اولویت با مقدار خی دو  31/494در سطح معنیداری
 α = 0/01تفاوت معنیداری وجود دارد و در رتبههای متفاوت قرار دارند .در
اولویتبندی اولیه براساس نتایج رتبهبندی ،عامل نارضایتی از نظام حقوق و دستمزد با
میانگین  6/10قرار دارد ،عامل مدیریت سنتی ،غیرخالق و كم توجه نسبت به كاركنان
با میانگین  4/62در رتبه دوم ،عامل نارضایتی از محیط كار و آسیبزا بودن آن با میانگین
 4/03در رتبه سوم ،عامل ناكفایتی در راهبری واحد سازمانی با میانگین  3/64در رتبه
چهارم ،عامل اجبار برای كار با همكاران نامناسب با میانگین  3/36در رتبه پنجم ،عامل
نارضایتی نسبت به آموزش و بهسازی كاركنان در آخرین رتبه (ششم) قرار دارد.
بحث و نتيجهگيری
تردیدی نیست كه وجود نشانههای فرسودگی شغلی در كاركنان سازمان سنجش آموزش
كشور ،از میزان كارآمدی و میزان رضایتمندی شغلی آنان میكاهد و این نقطه آغاز
بی انگیزگی كاركنان در توجه به امور سازمان و انجام بهینه و مناسب وظیفه خطیر
ارزشیابی و سنجش آموزش است .از اینرو انتظار میرود جو مناسبی به منظور انجام
بهینه امور محوله برای كاركنان فراهم شود .پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان
فرسودگی شغلی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور و شناسایی عوامل مؤثر بر آن
انجام گرفته است.
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یافتهها و نتایج پژوهش نشان داد فرسودگي شغلي كاركنان سازمان سنجش آموزش
كشور از نظر فراوانی و شدت در سطح كم/پایین قرار دارند .امروزه هر كس در هر
مكانی و موقعیتی كه باشد ،درجاتی از فرسودگی را در محیط كار تجربه میكند و این
واقعیت امری ملموس و انكارناپذیر در سازمانهای امروزی است .میزان شیوع
فرسودگی شغلی در سطح وسیع و تأثیر این عامل در بروز بیماریهای روانتنی مانند
فشار خون و مشكالت گوارشی موجب شدهاند كه توجه به فرسودگی شغلی از مهمترین
عواملی باشد كه نیاز به بررسی در سازمان دارد .مطالعات نشان میدهند تعداد قابل
توجهی از كاركنان در محیطهای كاری مختلف ،برخی از نشانههای مربوط به استرس
و فرسودگی شغلی نظیر احساس اضطراب ،سردرگمی ،ناتوانی ،ناامیدی ،دردهای
مختلف در نواحی سیستم گوارش ،سردرد و حتی مشكالت قلبی و عروقی را تجربه
میكنند (یونگی و همكاران ،2008 ،نقل از گلپرور و همكاران ،1393 ،ص .)107افزون
بر این ،نشانههای فرسودگی شغلی به شكل غیبتهای مكرر ،تمایل به جابهجایی و ترك
حرفه ،كاهش عزت نفس ،سوء مصرف داروها (مائونز و استیرر ،)2001 ،مرخصی
استعالجی و غیبت (بوریتز و همكاران ،)2006 ،جابهجایی كاركنان (زانگ و فنگ،
2011؛ وانبوگارت و همكاران ،)2010 ،غیبت از كار ،مرخصی استعالجی ،نقل و
انتقاالت شغلی و آسیبهای جسمانی و نظایر آنها خود را نشان میدهد (هایبرز2000 ،؛
تاپپینن .)2005 ،فردی كه فرسودگی شغلی را تجربه میكند غالباً دچار ناراحتی،
خستگی ،تحمل نكردن دیگران ،تندخویی ،دوری جستن از همكاران ،عصبانیت و بهطور
كلی برای همكاران خود غیرقابل تحمل میشود (داگالس1996 ،؛ بروكینگ ،1992 ،نقل
از مظلومی و همكاران ،1392 ،ص.)47
نتایج پژوهشها نشان میدهد كه كاركنان سطوح باالیی از فرسودگی شغلی را تجربه
میكنند (كاش و همكاران2000 ،1؛ گرانفلد و همكاران .)2000 ،2این مسئله ناشی از
كیفیت زندگی كاری پایین (لیک )1998 ،3و ضعف در تواناییهای كاركنان است (لیتر
و همكاران .)1998 ،4محیطهای كاری سالم با ایجاد سازوكارها ،برنامهها و اقدامات
مناسب در شرایط سازمانی ،فیزیكی و روانشناختی ،میتوانند در حفظ سالمتی و داشتن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Kash et al.
. Grunfeld et al.
3
. Lake
4
. Leiter et al.
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احساس خوب به كاركنان كمک كنند (ال-جاردالی و همكاران .)2011 ،1علوی و
همكاران ( )1396در پژوهشی با عنوان «بررسی اثربخشی ورزش بر فرسودگی شغلی،
سالمت عمومی و امید به زندگی كارمندان دانشگاه علوم پزشكی جهرم» نشان دادند كه
كارمندان فعال بهطور معنیداری سطح سالمت عمومی بهتری نسبت به كارمندان غیر
فعال دارند ( .)P = 0/02اما در هر سه مؤلفه فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی (0/15
=  ،)Pمسخ شخصیت ( ،)P = 0/19نداشتن كفایت فردی ( )P = 0/20و امید به زندگی
( )P = 0/1بین دو گروه فعال و غیر فعال تفاوت معنیدار وجود ندارد .صدرا ابرقویی
و جعفرپور ( )1396در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه ارگونومی جامع با سطح
فرسودگی شغلی كاركنان (مطالعه موردی)» نشان دادند كه فرسودگی شغلی كاركنان در
حد متوسط است و بین فرسودگی شغلی با متغیرهای مطرح در ارگونومی جامع رابطه
منفی و معنیدار وجود دارد .همچنین ،نتایج مطالعات نشان میدهد كه متغیرهای
دموگرافیک بر فرسودگی شغلی كاركنان مؤثر است .بیگلو و همكاران ( )1393در
مطالعهای با عنوان «بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در میان كتابداران
كتابخانههای عمومی (مطالعه موردی :كتابخانههای عمومی شهرستان اردبیل)» به این
نتیجه رسیدند كه میزان فرسودگی شغلی در میان كتابداران كتابخانههای عمومی
شهرستان اردبیل در دو مقیاس فراوانی و شدت در سطح پایین است .همچنین میزان
فرسودگی شغلی در بعد خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و عملكرد فردی نیز در دو
مقیاس فراوانی و شدت در سطح پایینی است .میزان فرسودگی شغلی نیز هم در مقیاس
فراوانی و هم در مقیاس شدت در سطح پایین است.
یافتههای پژوهش در ارتباط با تحليل عاطفي نشان داد تحلیل عاطفی كاركنان
سازمان سنجش آموزش كشور از نظر فراوانی و شدت در سطح كم/پایین قرار دارند.
خستگی عاطفی نیز بهعنوان كاهنده انرژی ،نتیجه قرار گرفتن در معرض تقاضاهای
روانی و هیجانی بیش از حد در كار توصیف شده است .با این حال ،خستگی عاطفی
نمیتواند بهتنهایی مشخصكننده فرسودگی شغلی باشد (سرگویال2006 ،؛ ازكان،
2012؛ آقا و همكاران .) 2014 ،این بعد از فرسودگی شغلی بر پاسخ اساسی به استرس
داللت دارد .كارگران زمانی از خستگی احساس رنج میبرند كه احساس فرسودگی،
سرخوردگی ،بیرمقی و ناتوانی برای حاضر شدن در سركار میكنند .شخصی كه دچار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. El-Jardali et al.
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تحلیل عاطفی شده ،احساس درماندگی میكند و كار برای او خستهكننده است .خستگی
عاطفی كاهش منابع عاطفی و احساسی است كه فرد چیزی برایش برای ارائه كردن باقی
نمیماند (گوپتا و رانی .)2014 ،تعهد كاری و واكنش عاطفی فرد نسبت به كار و
همچنین باال بودن سالمت روانی میزان تولید و قابلیت كار را باال میبرد .حمدان محمد
( )2015در پژوهشی با عنوان «فرسودگی شغلی و استرس كار در بین كاركنان مراكز
معلوالن در عمان» نشان داد كاركنان مراكز معلوالن دارای سطح متوسطی از خستگی
عاطفی و موفقیت فردی و سطح باالیی از مسخ شخصیت هستند .داراواد و همكاران
( )2015در پژوهشی با عنوان «رابطه بین فشار زمان و سندرم فرسودگی شغلی :یک
مطالعه مقطعی در بین پرستاران اردن» به این نتیجه رسیدند كه مشاركتكنندگان سطح
باالیی از فشار زمان و فرسودگی شغلی را گزارش دادند .فرسودگی در بعد خستگی
عاطفی در مقایسه با ابعاد مسخ شخصیت و موفقیت فردی بیشتر بود .بهرامی و مختاری
( )1387در مطالعهای میزان فرسودگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن را در استادان دانشگاه
اصفهان بررسی كردند .آنها به این نتیجه رسیدند استادان بیشتر در بعد خستگی عاطفی
دچار فرسودگی بودهاند و سپس این فرسودگی در بعد مسخ شخصیت و درآخر عملكرد
فردی وجود داشت .تحلیلها نشان داد نمره فرسودگی شغلی استادان مرد در ابعاد
خستگی عاطفی و مسخ شخصیت بهطور معنیداری بیشتر از استادان زن بود ،اما در بعد
عملكرد فردی فرسودگی شغلی زنان بیشتر از مردان بود .حریری و حسنزاده ()1389
در پژوهش خود با عنوان «سنجش فرسودگی شغلی در میان كتابداران كتابخانههای
عمومی استان مازندران» ،دریافتند كه گروه مورد مطالعه دارای خستگی عاطفی پایین،
مسخ شخصیت پایین و عملكردی فردی در حد متوسط و نزدیک به باال هستند.
یافته حاصل از آزمون  tتکنمونهای بیانگر این است كه مسخ شخصيت كاركنان
سازمان سنجش آموزش كشور از نظر فراوانی و شدت در سطح خیلی كم/پایین قرار
دارند .مسخ به عنوان نوعی بدبینی ،رشد نگرش منفی و بدبینانه است كه با فاصله گرفتن
از شخص از دیگران كه معمو ًال افرادی كه گیرنده مراقبت یا خدمات هستند ،مشخص
میشود .طیبانی و همكاران ( )1392پژوهشی را با عنوان «فرسودگی شغلی در
روانشناسان و روانپزشكان شهر اصفهان و ارتباط آن با عوامل فردی و حرفهای آنها»
اجرا كردند .آنها میانگین نمره فرسودگی شغلی ،خستگی هیجانی ،مسخ شخصیت دو
گروه مورد مطالعه را در مقایسه با نمره هنجاریابی شده پرسشنامه مسالچ در حد ضعیف
و كاهش كفایت شخصی را در حد متوسط گزارش كردند .همچنین بین فرسودگی
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شغلی با متغیرهای عالقه به كار ،نگرش به اثربخش بودن كار ،رابطه معكوس معنیدار
و نیز نوع اشتغال (دولتی ،خصوصی ،هر دو) رابطه مستقیم معنیدار دیده شد (0/05
> .)Pحمدان محمد ( )2015در پژوهش خود با بررسی فرسودگی شغلی و استرس كار
در كاركنان مراكز معلوالن در عمان ،نشان داد كاركنان مراكز معلوالن دارای سطح باالیی
از مسخ شخصیت هستند .داراواد و همكاران ( )2015نیز در پژوهش خود رابطه بین
فشار زمان و سندرم فرسودگی شغلی را در پرستاران اردن مطالعه كردند.
مشاركت كنندگان سطح باالیی از فشار زمان و فرسودگی شغلی را گزارش دادند.
فرسودگی در بعد خستگی عاطفی در مقایسه با ابعاد مسخ شخصیت و موفقیت فردی
بیشتر بود .همچنین ،بهرامی و مختاری ( )1387در مطالعهای با بررسی میزان فرسودگی
شغلی و عوامل مؤثر بر آن در استادان دانشگاه اصفهان ،به این نتیجه رسیدند استادان
بیشتر در بعد خستگی عاطفی دچار فرسودگی بودهاند و سپس این فرسودگی در بعد
مسخ شخصیت و درآخر عملكرد فردی وجود داشت .تحلیلها نشان داد نمره فرسودگی
شغلی استادان مرد در ابعاد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت بهطور معنیداری بیشتر
از استادان زن بود ،اما در بعد عملكرد فردی فرسودگی شغلی زنان بیشتر از مردان بود.
حریری و حسنزاده ( )1389همچنین در پژوهش خود نشان دادند كه گروه مورد مطالعه
(كتابداران كتابخانههای عمومی استان مازندران) دارای خستگی عاطفی پایین ،مسخ
شخصیت پایین و عملكردی فردی در حد متوسط و نزدیک به باال هستند.
یافتهها و نتایج پژوهش نشان داد عدم موفقيت فردی كاركنان سازمان سنجش
آموزش كشور از نظر فراوانی و شدت در سطح زیاد/باال قرار دارند .امروزه اهمیت و
نقش سرنوشتساز شغل در زندگی بر كسی پوشیده نیست .كار ،عالوه بر تأمین نیازهای
مادی انسان ،زمینهساز ارضای بسیاری از نیازهای غیرمادی او نیز است .بدیهی است
آثار سازنده شغل ،منوط به این است كه فرد در خالل انجام وظایف خود حد مطلوبی
از احساس موفقیت شغلی را تجربه كند (ابراهیمی مقدم و پوراحمد ،1391 ،ص.)63
این بعد پدیده فرسودگی به كاركنانی اشاره دارد كه خود را شكستخورده و ناتوان از
تكمیل كردن ضروریات شغلی خود میپندارند (المبرت و همكاران ،2008 ،ص-1573
 .)1574این حالت تمایل كارمند برای ارزیابی كار خود به صورت منفی است ،یک
ارزیابی كه اغلب با احساس بیكفایتی همراه است (گوپتا و رانی .)2014 ،عرسین و
همكاران ( )1395در پژوهشی ابعاد فرسودگی شغلی زنان شاغل در جهاد دانشگاهی
واحد علوم پزشكی تهران را بررسی كردند و به این نتیجه رسیدند بیشترین دفعات
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فرسودگی شغلی در سطح باال در بعد زوال عملكرد شخصی با  45/4درصد بود .بیشترین
شدت فرسودگی شغلی در سطح باال در بعد زوال عملكرد شخصی  47.2درصد بود.
حمدان محمد ( )2015در پژوهش خود نشان داد كاركنان مراكز معلوالن در عمان،
دارای سطح متوسطی از خستگی عاطفی و موفقیت فردی و سطح باالیی از مسخ
شخصیت هستند .داراواد و همكاران ( )2015در پژوهش خود رابطه فشار زمان و سندرم
فرسودگی شغلی پرستاران اردن را بررسی كردند .مشاركتكنندگان در این پژوهش
سطح باالیی از فشار زمان و فرسودگی شغلی را گزارش دادند .بین فشار زمان و خستگی
عاطفی و مسخ شخصیت نیز همبستگی مثبت و معنیداری دیده شد و فرسودگی در
بعد خستگی عاطفی در مقایسه با ابعاد مسخ شخصیت و موفقیت فردی بیشتر بود.
عارفی و همكاران ( )1389در پژوهش خود با بررسی میزان فرسودگی شغلی و رابطه
آن با منتخبی از متغیرهای جمعیتشناختی در اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
به این نتیجه دست یافتند كه اگرچه میزان فرسودگی شغلی اعضای هیئت علمی در ابعاد
تحلیل عاطفی و مسخ شخصیت پایین است ،ولی حدود نیمی از آنها نسبت به شغل
خود احساس عدم موفقیت فردی میكنند .بهرامی و مختاری ( )1387در مطالعهای با
بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در استادان دانشگاه اصفهان به این
نتیجه رسیدند كه استادان بیشتر در بعد خستگی عاطفی دچار فرسودگی بودهاند و سپس
این فرسودگی در بعد مسخ شخصیت و درآخر عملكرد فردی وجود داشت .تحلیلها
نشان داد نمره فرسودگی شغلی استادان مرد در ابعاد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت
بهطور معنیداری بیشتر از استادان زن بود ،اما در بعد عملكرد فردی فرسودگی شغلی
زنان بیشتر از مردان بود .حریری و حسنزاده ( )1389در پژوهش خود با بررسی سنجش
فرسودگی شغلی كتابداران كتابخانه های عمومی استان مازندران نشان دادند كه گروه
مورد مطالعه دارای خستگی عاطفی پایین ،مسخ شخصیت پایین و عملكردی فردی در
حد متوسط و نزدیک به باال هستند.
در این پژوهش برای بیان تأثیر یا رابطه متغيرهای تعديلكننده (جنسیت ،تأهل،
پست سازمانی) بر میزان فرسودگی شغلی از آزمون  tبرای دو گروه مستقل ،و برای
بررسی نقش متغیرهای (سن ،سطح تحصیلی ،سابقه كار ،نوع استخدام ،رشته تخصصی،
حوزه فعالیت) از آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد .یافتهها نشان داد
فرسودگی شغلی در هر دو بعد فراوانی و شدت با توجه به جنسیت دارای تفاوت
معنیداری است .مقایسه میانگینها نشان میدهد كه فرسودگی شغلی مردان نسبت به
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زنان هم در بعد فراوانی و هم در بعد شدت بیشتر است .همچنین یافتههای پژوهش
نشان میدهد بین بقیه ویژگی های فردی (سن ،وضعیت تأهل ،سطح تحصیلی ،سابقه
كار ،نوع استخدام ،رشته تخصصی ،پست سازمانی ،حوزه فعالیت) و فراوانی و شدت
فرسودگی شغلی از لحاظ آماری رابطه معنیداری وجود ندارد .در مطالعات متعددی
همبستگی فرسودگی شغلی با متغیرهای مختلفی ،بررسی و یافتههای متفاوتی ارائه شده
است :همبستگی معنیدار بین فرسودگی و رضایت شغلی (شن و هوانگ،)2012 ،1
فرسودگی و جنسیت كاركنان (كیم2008 ،؛ پلیت و توركمن ،)2008 ،2فرسودگی و
حجم كار كاركنان (انیل و ایكسیاول ،)2010 ،فرسودگی و ویژگیهای كاركنان (كیم و
همكاران ،)2007 ،فرسودگی و مدیریت (تپسی و بیردیر ،)2003 ،3بین جنسیت و
فرسودگی شغلی (چاوشیفر و همكاران1390 ،؛ حریری و حسنزاده1389 ،؛ حنانی و
همكاران1390 ،؛ صاحبزاده و همكاران ،)1389 ،بین سن و فرسودگی شغلی (انیسی
و همكاران1389 ،؛ چاوشی و همكاران1390 ،؛ حریری و حسنزاده1389 ،؛ حنانی و
همكاران1390 ،؛ صاحبزاده و همكاران1389 ،؛ مصطفوی و قاسمنژاد ،)1391 ،بین
سابقه كاری و فرسودگی شغلی (انیسی و همكاران1389 ،؛ حریری و حسنزاده1389 ،؛
حنانی و همكاران1390 ،؛ مصطفوی و قاسمنژاد ،)1391 ،بین سطح تحصیلی و
فرسودگی شغلی (پرداختچی و همكاران1388 ،؛ چاوشی و همكاران1390 ،؛ حریری و
حسنزاده ،) 1389 ،بین وضعیت استخدامی و فرسودگی شغلی (راشدی و همكاران،
1390؛ رضایی آدریانی و همكاران1390 ،؛ صاحبزاده و همكاران1389 ،؛ عظیمزاده و
صفاری ،)1388 ،و نبود همبستگی معنیدار بین جنسیت و فرسودگی شغلی (حسینی و
همكاران1390 ،؛ راشدی و همكاران1390 ،؛ رضایی آدریانی و همكاران1390 ،؛ عارفی
و همكاران1389 ،؛ عظیمزاده و صفاری ،)1388 ،نبود همبستگی معنیدار بین سن و
فرسودگی شغلی (راشدی و همكاران1390 ،؛ رضایی آدریانی و همكاران1390 ،؛ عارفی
و همكاران1389 ،؛ عظیمزاده و صفاری ،)1388 ،نبود همبستگی معنیدار بین سابقه
كاری و فرسودگی شغلی راشدی و همكاران1390 ،؛ رضایی آدریانی و همكاران1390 ،؛
صاحبزاده و همكاران1389 ،؛ عارفی و همكاران1389 ،؛ عظیمزاده و صفاری،)1388 ،
نبود همبستگی معنیدار بین سطح تحصیلی و فرسودگی شغلی (راشدی و همكاران،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Shen & Huang
. Pelit & Türkmen
3
. Tepeci & Birdir
2
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1390؛ رضایی آدریانی و همكاران1390 ،؛ عظیمزاده و صفاری .)1388 ،آكسو و
تمئلوگلو ( )2015در پژوهش خود با بررسی اثرات فرسودگی شغلی بر رضایت كاركنان
هتلهادر مركز شهر چاناققلعه ،نشان دادند رابطه بین سن ،سطح تحصیل ،موقعیت
شغلی ،ساعت كاری و فرسودگی ،رابطه مثبت و معنیدار است .با این حال ،بین جنسیت،
وضعیت تأهل ،واحد كاری ،نوع كار و تغییر شغل با فرسودگی رابطهای وجود نداشت.
واسوس و ناككورس ( )2012در تحقیقی با عنوان «بررسی نقش متغیرهای فردی ،بین
فردی ،سازمانی و دموگرافیكی در پیشبینی فرسودگی شغلی» به این یافتهها رسیدند كه
چالشكشیدن رفتاری (بین فردی) ،بازخورد كاری (شخصی) ،ابهام نقش (سازمانی) ،و
جنسیت (دموگرافیک) در پیشبینی فرسودگی شغلی مؤثرند.
برای تعیین سهم هر یک از عوامل پيشبين بر فرسودگي شغلي از دو بعد فراوانی
و شدت از روش آماری رگرسیون استفاده شده است كه نتایج پژوهش نشان داد كه
عامل مدیریت سنتی ،غیرخالق و كمتوجه نسبت به كاركنان در حدود  13درصد از
واریانس فراوانی فرسودگی شغلی و مؤلفههای مدیریت سنتی ،غیرخالق و كمتوجه
نسبت به كاركنان ،ناكفایتی در راهبری واحد سازمانی ،و نارضایتی از محیط كار و
آسیبزا بودن آن ،در حدود  16درصد از واریانس شدت فرسودگی شغلی را تبیین
میكنند .فرسودگی شغلی نشانگانی است كه بر اثر تعامل عوامل مختلف فردی ،بین
فردی و سازمانی به وجود میآید (دی -سیلوا و همكاران .)2009 ،از جمله عوامل
سازمانی كه منجر به فرسودگی شغلی میشود ،سبک مدیریت ،مقررات كاری خشک و
غیرقابل انعطاف ،نداشتن امنیت شغلی و فرصتهای اندك برای ارتقا نام برده شده است
(زمینی و همكاران .)1390 ،نبود تعادل میان تقاضاهای شغلی و مهارتهای شغلی،
تفاوت میان منابع ،انتظارات و واقعیتهای شغلی و استرس شغلی به عنوان عوامل اصلی
در فرسودگی شغلی به حساب میآیند (اسچافلی و بونک2003 ،؛ بیكر و دمروتی،
 .)2004برخالف مطالعات مختلفی كه عوامل شغلی نظیر عوامل اقتصادی و حمایتهای
شغلی را در بروز فرسودگی شغلی دخیل میدانند ،مطالعات دیگری نیز عوامل فردی
مانند متغیرهای جمعیتشناختی (جنس ،سن ،میزان تحصیالت ،تأهل و سابقه كار) و
نوع شخصیت كاركنان را در بروز این پدیده مؤثر دانستهاند (تسانگ2007 ،؛ گاروسا و
همكاران.)2008 ،
پاریک ( )1982در پاسخ به این پرسش كه چه عواملی باعث میشود افراد دچار
فرسودگی شغلی شوند؟ به این عوامل متعدد به شرح زیر اشاره كرده است .1 :سطح
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فشار روانی .2 ،نوع فشار روانی .3 ،شخصیت فرد .4 ،ماهیت شغل یا نقش فرد .5 ،نوع
زندگی فرد در خارج از محیط كار .6 ،سبک زندگی فرد .7 ،سبکهایی كه فرد برای
مقابله با فشار روانی به كار میگیرد .8 ،جو یا اقلیم سازمانی .9 ،انگیزش و رضایت
شغلی و ( ...گوپتا و رانی .)2014 ،شریفزاده و همكاران ( )1394در پژوهش خود با
شناسایی علل فرسودگی شغلی كاركنان شركت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
ایران و رابطه آن با بلوغ سازمانی نیروی انسانی به این نتیجه رسیدند كه  19فاكتور مؤثر
بر فرسودگی شغلی كاركنان در سه دسته عوامل سازمانی و عوامل بین فردی ،عوامل
درونفردی قرار دارند .گویههای سن ،آگاهی از خط مشی سازمانی ،ارزیابی عملكرد،
تسهیالت رفاهی ،محیط كاری ،روابط بین فردی ،رهبری و تعهد عاطفی بر بلوغ
توانمندی كاركنان تاثیر معنی داری دارد .صالحیان و همكاران ( )1393در پژوهشی با
بررسی فرسودگی شغلی و عوامل پیشبین آن نشان دادند كه استرس پیشبین فرسودگی
است و فرسودگی نیز با تعهد سازمانی ،رضایت شغلی و تمایل ترك شغل رابطه
معنیداری دارد .گاروسا و همكاران ( )2008نیز رابطه عوامل جمعیتشناختی،
استرسزاهای شغلی ،فرسودگی شغلی و شخصیت قوی را بررسی كرده و دریافتند كه
فشارهای شغلی و شخصیت قوی با فرسودگی شغلی همبستگی معنیدار دارند.
همچنین ،متغیرهای جمعیتشناختی ،فشارزاهای شغلی و شخصیت در مجموع 0/52
از تغییرات خستگی عاطفی 0/44 ،از تغییرات مسخ شخصیت و  0/53از تغییرات نداشتن
دستاورد شخصی را پیشبینی میكنند.
برای بررسی اولویت عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی كاركنان سازمان سنجش
آموزش كشور از آزمون فریدمن استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد كه عوامل مؤثر
بر فرسودگی شغلی كاركنان از نظر اولویت دارای تفاوت معنیداری است و در رتبههای
متفاوت قرار دارند .در اولویتبندی اولیه بر اساس نتایج رتبهبندی ،عامل نارضایتی از
نظام حقوق و دستمزد با میانگین  6/10قرار دارد ،عامل مدیریت سنتی ،غیرخالق و كم
توجه نسبت به كاركنان با میانگین  4/62در رتبه دوم ،عامل نارضایتی از محیط كار و
آسیبزا بودن آن با میانگین  4/03در رتبه سوم ،عامل ناكفایتی در راهبری واحد سازمانی
با میانگین  3/64در رتبه چهارم ،عامل اجبار برای كار با همكاران نامناسب با میانگین
 3/36در رتبه پنجم ،عامل نارضایتی نسبت به آموزش و بهسازی كاركنان در آخرین
رتبه (ششم) قرار دارد .صمدی میاركالئی و همكاران ( )1396در پژوهش خود با تبیین
الگوی علی فرسودگی شغلی كاركنان در یک سازمان نظامی با رویكرد دیمتل فازی
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نشان دادند اعتماد سازمانی ( ،)9/064مهمترین و فرهنگ سازمانی ( )7/751كم
اهمیتترین متغیر است .همچنین ،رتبهبندی تأثیرگذاری متغیرها بر اساس مقادیر نشان
داد كه متغیرهای اخالق اسالمی ( )0/732تأثیرگذارترین ،و فرسودگی شغلی (-0/922
) تأثیرپذیرترین متغیر بود.
بدون شک در اجرای هر پژوهشی محدودیتها و مشكالتی وجود دارد .شناخت و
بررسی این محدودیتها و تالش برای رفع محدودیتهاست كه مسیر پژوهشها و
مطالعات آینده را هموار میسازد و موجب میشود كه پژوهشگر با دید وسیع و با بینش
و بصیرت بیشتری بررسیها و مطالعات خود را دنبال كند .در فرایند اجرای این پژوهش
نیز مشكالت و محدودیتهایی وجود داشت كه از مهمترین آنها میتوان به محدودیت
در تعمیم دادن نتایج به سایر سازمانها و سوگیری احتمالی نمونه مورد مطالعه در
پاسخگویی به پرسشها اشاره كرد.
با توجه به یافتهها و با عنایت به اهمیت متغیرهای بررسی شده در این پژوهش،
موارد زیر پیشنهاد میشود:
 با استناد به فشارهای شغلی فزاینده منابع انسانی پیشنهاد میشود تا با استفادهاز برنامهریزی دقیق اوقات فراغت و روشهای پیشرفته مقابله با فشارآورهای شغلی از
قبیل آموزش تجسمسازی خالق ،آرامشسازی پیشرونده عضالت و  ...استفاده شود و
از این راه مهارت های مقابله با فشارهای شغلی به نیروی انسانی سازمان آموزش داده
شود.
 تالشهای فعاالنهای برای مقابله با محركهای مزاحم درونسازمانی از قبیلشایعه مرتبط با كاهش مزایا و پاداشها ،منحل شدن یا كاهش فعالیتهای سازمان و به
تبع آن تعدیل نیرو و  ...انجام گیرد تا از این طریق جنگ روانی بین منابع انسانی ریشهكن
شود.
 تمهیدات الزم برای آموزش كاركنان در زمینه پیشگیری از ابتال به عوارضناشی از فرسودگی شغلی فراهم شود و همچنین در زمینه ارتقای سطح بهداشت روانی
كاركنان سازمان سنجش تالشهای الزم صورت گیرد.
 خدمات مشاورهای در سازمان ها در مقابله با فرسودگی شغلی و نگهداشتنیروی انسانی ارائه شود.
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 در انتخاب افراد برای پستهای مدیریتی نهایت دقت به عمل آید و افرادیانتخاب شوند كه از دانش و مهارت متناسب با حوزه مربوطه برخوردار باشند و نیز
ویژگیهای شخصیتی الزم را برای انجام وظایف شغلی خود داشته باشند.
 از نظام چرخش شغلی متناسب با توجه به ویژگیهای فردی كاركنان استفادهشود.
 بهتر است در مدیریت معاونتها/حوزههای سازمان از رویكرد مشاركتیاستفاده شود تا به این طریق از افكار و ایدههای مؤثر تمام كاركنان معاونتها/حوزههای
سازمان بهره گرفته شود .این روش باعث میشود كه افراد ،حضور خود را برای سازمان
مفید بدانند و از فرسودگی شغلی آنها پیشگیری شود.
 به لیاقت و شایستگی كاركنان حوزهها توجه شود و شرایط و مسیر شغلیكاركنان بهگونهای طراحی شود كه افراد فرصت بروز استعدادها و تواناییهای خود را
داشته باشند.
 از معیارهای صحیح و علمی برای ارزیابی كاركنان استفاده شود تا تبعیض درمحیط كار به حداقل برسد.
 مدیریت معاونتها/حوزههای سازمان باید امكاناتی را فراهم كنند كهمهارتهای كاركنان حوزه آنها افزایش یابد .زیرا اگر كاركنان نتوانند بر موقعیت شغل
خود تسلط داشته باشند ،فشار روانی زیادی را متحمل میشوند.
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