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چكيده
هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل سازمانی موثر بر فرسودگی شغلی کارکنان آب منطقهای فارس بود .پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از
نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت آب منطقه ای فارس بودند که در سال  1396در این شرکت مشغول به
کار بودند .نمونه پژوهش حاضر شامل  181نفر بودکه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند .اطالعات پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه
فرسودگی شغلی ،ابهام و تعارض نقش ،گرانباری نقش ،فشار روانی شغلی ،خشنودی شغلی و پرسشنامه رفتار رهبری ادراک شده جمعآوری و
با روش تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد بین متغیرهای سازمانی عدالت سازمانی ،خشنودی شغلی و سبک رهبری
حمایتی با فرسودگی شغلی رابطه منفی معنیداری ( )p< 0/01و بین متغیرهای سازمانی ابهام نقش ،تعارض نقش ،گرانباری نقش و استرس
شغلی با فرسودگی شغلی رابطه مثبت معنی داری () p<0/01وجود دارد .متغیرهای سازمانی خشنودی شغلی ،گرانباری نقش ،تعارض نقش و
ابهام نقش  29/8درصد از تغییرات فرسودگی شغلی کارکنان را تبیین نمودند .نتایج پژوهش حاضر گویای نقش عوامل سازمانی بر فرسودگی
شغلی کارکنان آب منطقهای بود.

کليد واژهها:
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مقدمه
امروزه فشار روانی ناشی از کار و زندگی کاری در میان عامه مردم و سایر کسانی که مسئولیت بیشتری به عهده دارند ،رایج بوده و در
رأس امور قرار دارد .در مورد فشار روانی ناشی از کار عوامل زیادی چون؛ خط مشی سازمانی ،شیوه نگرش مدیریت ،عدم وضوح نقشها
و تعارض آنها و نظایر اینها مطرح میباشند (هسلی .)2005 ،1از مشخصات یک سازمان سالم آن است که سالمت جسمی و روانی
کارکنان آن به همان اندازه مورد توجه و عالقه مدیریت سازمان قرار گیرد که تولید و بهره وری مورد تأکید قرار گرفته است .مدیریت
اثربخش نیز بدون توجه و اعتقاد به سالمت روانی ،کارکنان حاصل نمیشود (شعبانیبهار و کنای .)2011 ،محققان اعتقاد دارند که اگر
سازمان بخواهد با برخورداری از رسالتی روشن ،راهبردی مطلوب ،ساختارهای سازمانی کارآمد وطراحی شغل مناسب ،به طور کامل به
اهداف خود نایل گردد ،نیازمند نیروی انسانی کارآمد و متعهد میباشد (سلیمی و همکاران .)2010 ،از جمله عواملی که سالمت جسمی و
روانی کارکنان را تحت تاثیر قرار داده و دارای اثرات منفی بر عملکرد کارکنان میباشد ،فرسودگی شغلی 2است .فرسودگی شغلی از
جمله خطرات شغلی است که به علت تاثیر منفی بر کارکنان و سازمانها ،در سالهای اخیر مورد توجه قرارگرفته است (آرگنترو 3و
همکاران .)2008 ،پژوهشها نشان دادهاند افرادی که از فرسودگی در شغل خود رنج میبرند ،بهرهوری و کاراییشان کاهش مییابد و
مشارکت کمتری از خود نشان میدهند که بهطور مستقیم بر سازمان نیز تأثیر میگذارد (بختیاریزاده و همکاران .)1388 ،براساس
اطالعات موجود در اتحادیة اروپایی همه ساله  20میلیون یورو به مخارج ناشی از تنیدگی و فرسودگی اختصاص داده میشود (به نقل از
وردینژاد و حسنزاده .) 1385 ،شواهد تجربی قابل مالحظهای حاکی از این است که فرسودگی فرآیندی است که به تدریج در طول
زمان گسترش مییابد (لیتر .)1992 ،4براساس مدل مسلش و لیتر ناهمسانی یا عدم تناسب ادراک شده میان شخص و شغل ،احتماالً به
فرسودگی شغلی میانجامد و بر عملکرد شغلی تأثیری منفی میگذارد .چنین ناهمخوانیهایی ممکن است موقتی باشند یا در طول زمان
تغییر کنند .فراتر رفتن تقاضاهای شغل از توانایی فرد برای سازگاری موثر یا عدم جبران تالشهای شخصی با پاداشهای منصفانه،
نمونههایی از این ناسازگاریها هستند (مسلش 5و لیتر .)2008 ،امروزه به دلیل تغییرات شگرفی که فرسودگی شغلی می تواند برکیفیت
زندگی شخصی خانوادگی و حرفهای افراد برجای گذارد به صورت یک مسئله جدی مورد توجه قرار گرفته است (بیانچی و همکاران،
 .)2015کسانی که دچار فرسودگی شغلی میشوند از نظر جسمی و روحی دچار خستگی میشوند .آنها حس میکنند که به آخر خط
رسیدهاند .احساس خوبی در مورد کار خود و انگیزه و انرژی کافی برای انجام آن ندارند .وقتی آنها دچار زوال شخصیت میشوند نسبت
به همکاران خود بدگمان میگردند .از دیگر نشانههای این افراد دوری از تصمیم گیری ،مشکالت و چالشها است .تمام این یافتهها
نشان میدهد که فرسودگی شغلی با خاموش کردن ابتکار و تضعیف عملکرد دستیابی به هدف سازمان را به مخاطره میاندازد (جونز، 6
 .)2000باید توجه داشت حفظ سالمت روان و آمادگی جسمی و روانی کارکنان از اهمیت باالیی برخوردار است .بههمین دلیل این
پژوهش از اهمیت باالیی برخوردار است .از طرف دیگر با توجه به مطالب بیان شده میتوان گفت که تشخصیص و پیشگیری از
فرسودگی شغلی میتواند در ارتقاء بهداشت روان افراد و سطح کیفیت خدمات ارائه شده نقش داشته باشد.
قنائیان و همکاران ( )1397در پژوهشی به بررسی رابطه امنیت شغلی و عدالت سازمانی با فرسودگی شغلی در کارکنان کمیته امداد
پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین سطوح امنیت شغلی و فرسودگی شغلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین نتایج
پژوهش آنان نشان داد که ابعاد عدالت سازمانی ،عدالت توزیعی و عدالت رویهای فقط برخی ابعاد فرسودگی شغلی را پیش بینی میکند.
زرگر باالی جمع و همکاران ( )1397در پژوهشی به بررسی رابطه فرسودگی شغلی و ابعاد آن با استرس شغلی در دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان در سال 1397پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد هر چه میزان استرس بین کارکنان بیشتر باشد میزان فرسودگی در بین
کارکنان نیز بیشتر است .شریفزاده و همکاران ( )1394در پژوهشی به شناسایی علل فرسودگی شغلی کارکنان شرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی ایران و رابطه آن با بلوغ سازمانی نیروی انسانی پرداختند .نتایج حاصل بیانگر شناسایی  19علت در سه دسته
عوامل سازمانی (خط مشی سازمان-آگاهی از استراتژیها ،قوانین و مقررات اداری ،امور اداری ،پرداختهای سازمان ،امنیت شغلی،
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مسیر ارتقاء سازمانی ،استقاللکاری ،ارزیابی عملکرد ،آموزش ،تسهیالت رفاهی ،محیط کار) ،عوامل بین فردی (مشارکت ،روابط بین
افراد ،رضایت شغلی ،رهبری ،ماهیت شغل) ،عوامل درون فردی (تعهد عاطفی ،تجربه ،تحصیالت ،سن ،جنسیت) بود.

چهارچوب نظری پژوهش
در این پژوهش گویههای سن ،آگاهی از خط مشی سازمانی ،ارزیابی عملکرد ،تسهیالت رفاهی ،محیط کاری ،روابط بین -فردی،
رهبری و تعهد عاطفی بر بلوغ توانمندی کارکنان تاثیر معنیداری داشت .علویلنگرودی و غفوری ( )1394در پژوهشی به بررسی رابطه
بین رضایت شغلی ،تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین مؤلفههای فرسودگی شغلی
معلمان به تفکیک جنسیت تنها در احساس کفایت تفاوت معنیداری وجود داشت و به تفکیک سطح تحصیالت و سن تفاوت معنیداری
مشاهده نشد .تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پیشبینی خستگی هیجانی و احساس کفایت نقش داشتند ،اما در پیشبینی مسخ
شخصیت ،تنها تعهد سازمانی نقش داشت .قویدل و همکاران ( )2019در پژوهشی به بررسی نقش عوامل سازمانی در فرسودگی شغلی
پرستاران :تجربیات پرستاران ایرانی شاغل در بخشهای روانپزشکی پرداختند .نتایج مطالعه آنان نشان داد که تأمین نامناسب تجهیزات
و منابع انسانی به همراه رویکردهای مدیریتی ناکارآمد در سازمان میتواند منجر به خستگی ذهنی و عاطفی ،نگرش منفی به حرفه،
کاهش و کیفیت پایین خدمات و بازنشستگی زودرس پرستاران شود .سیلرو و زاباالگوئی )2018( 1در پژوهشی به بررسی عوامل
سازمانی موثر بر فرسودگی شغلی در پرستاران بعد از عمل جراحی پرداختند .در این مطالعه سه عامل سازمانی "توانایی ،رهبری و
پشتیبانی مدیر پرستار"" ،نیروی انسانی و کفایت منابع" و "مبانی پرستاری مراقبت با کیفیت" نقش مهمی در پیش بینی فرسودگی
پرستاران بعد از عمل داشتند .گرین 2و همکاران ( )2014در پژوهشی به بررسی نقش عوامل فردی و سازمانی در فرسودگی شغلی در
ارائه دهندگان خدمات بهداشت روان مبتنی بر جامعه پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که متغیرهای ابعاد جو سازمانی و رهبری
تحولگرا بیشترین واریانس فرسودگی شغلی را تبیین میکنند .مایهرن 3و همکاران ( )2013در پژوهشی به بررسی رابطه بین رضایت
شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران یک بیمارستان دانشگاهی در اسلو نروژ پرداختند .نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی پرستاران
و فرسودگی شغلی آنها در زیر مؤلفههای خستگی عاطفی و مسخ شخصیت همبستگی منفی و معناداری وجود دارد .اما بین رضایت
شغلی پرستاران و فرسودگی شغلی آنها در زیر مؤلفه موفقیت فردی همبستگی معناداری وجود ندارد .الزبیکان 4و همکاران ( )2012در
پژوهشی که بر روی پرستاران نیجریه با هدف تعیین عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی انجام دادند ،نشان دادند که اکثر نمونه ها دچار
فرسودگی شغلی با سطح باال و در هر سه بُعد آن میباشند و عواملی نظیر سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،سابقه کاری ،میزان درآمد و
شیفت کاری به طور معنی داری با فرسودگی و ابعاد آن ارتباط داشتند .ویسینگر )2010( 5در پژوهشی به طراحی مدلی از فرسودگی
شغلی در معلمان پرداخت .نتایج پژوهش وی نشان داد که فرسودگی شغلی نتیجه عوامل سازمانی بین فردی و درون فردی در معلمان
می باشد .عوامل سازمانی شامل ابهام نقش ،تعارض نقش ،انتظارات شغلی و تراکم کاری میشود .عوامل بین فردی نظیر حمایت بین-
فردی و عوامل درونفردی که عواملی نظیر عدم آمادگی برای احراز شغل ،متغیرهای جمعیتشناختی و ویژگیهای شغلی افراد را شامل
میشود .المبرت )2010( 6در پژوهش به بررسی ارتباط بین تعارض کار  -خانواده و فرسودگی شغلی در میان کارکنان اصالح تربیت
پرداخت ،نتایج پژوهش وی نشان میدهد که ارتباط مثبت معناداری بین تعارض کار– خانواده و فرسودگی شغلی وجود دارد و در بین
ابعاد تعارض کار  -خانواده ،تعارض مبتنی بر فشار بیشترین تأثیر را بر فرسودگی شغلی داشته است .همچنین نتایج پژوهش آنان نشان
داد که تعارض مبتنی بر زمان هیچ رابطه معناداری با فرسودگی شغلی در میان کارکنان اصالح تربیت ندارد .اشتری و همکاران ()2009
در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی بر روی نمونهای از کارکنان سالمت روان ایرانی به این نتایج
دست یافتند 45.6 :درصد از افراد نمونه دارای سطح باالیی از فرسودگی شغلی بودند 42.5 .درصد از آنها دارای خستگی عاطفی در
سطح باال و  65.5درصد از آنها مسخ شخصیت را در سطح باالیی تجربه کرده بودند .اگر چه فقط  21درصد از آنها احساس عدم
موفقیت فردی را در سطح باالیی تجربه کرده بودند .همچنین همبستگی معنیداری بین فرسودگی شغلی و ناتوانی در عملکرد شغلی
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وجود داشت .کاراتپ و یولودگ )2007( 1در پژوهشی با عنوان نقش استرس ،فرسودگی شغلی و اثرات آنها بر عملکرد شغلی کارکنان
هتل (شواهد به دست آمده از قبرس شمالی) به این نتایج دست یافتند که کاهش کفایت شخصی تاثیر منفی معنی داری بر روی
عملکرد شغلی کارکنان دارد در حالی که ابعاد دیگر فرسودگی شغلی بر عملکرد شغلی تاثیری ندارند .بست ،استاپلیتون ،دانی )2005( 2در
پژوهشی رابطه بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی را مورد مطالعـه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که رضایت شغلی و فرسودگی
شغلی با محـیط اجتمـاعی پیرامـون و خودسـنجی افراد رابطه دارد .هالبرگ و سورک ) 2004 ( 3در مطالعه خود نشان دادند که
فرسودگی عاطفی را میتوان بر اساس گرانباری نقش ،ابهام نقش و تعارض نقش پیشبینی کرد ،هر دوی این متغیرها با فرسودگی
عاطفی همبستگی مثبت داشتند .این مؤلفان نشان دادند که گرانباری نقش و تعارض نقش و ابهام نقش با مسخ شخصیت همبستگی
مثبت دارند .به طور خالصه ،نتایج این مطالعه حاکی از این بود که گرانباری نقش و تعارض نقش پیشبینی کنندههای ثابت سه مؤلفه
فرسودگی عاطفی ،مسخ شخصیت هستند.
بررسی پیشینه پژوهشها نشان میدهد که در پژوهشهای مختلف عوامل مختلف سازمانی بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات و
سازمانهای مختلف موثر میباشد .بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این مساله است که عوامل سازمانی موثر بر فرسودگی
شغلی کارکنان آب منطقهای فارس کدام میباشند؟

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت آب منطقه ای فارس
بودند که در سال  1396در این شرکت مشغول به کار بودند .نمونه پژوهش حاضر شامل  169نفر با استفاده از فرمول کوکران بودکه به
روش تصادفی ساده انتخاب شدند .البته پس از توافق صورت گرفته با ناظر و مسئولین شرکت آب منطقهای تعداد  195نفر به عنوان
نمونه در نظر گرفته شد .تعداد  14پرسشنامه به علت مخدوش بودن اطالعات از پژوهش خارج گردیدند و  181پرسشنامه مورد تحلیل
قرار گرفت .پس از انتخاب تصادفی نمونهها و در نظر گرفتن کد برای هر یک از افراد منتخب ،ضمن توضیح فرآیند پژوهش و اهمیت
پاسخدهی صادقانه و بیان محرمانهبودن اطالعات افراد منتخب ،پرسشنامههایی که به سنجش عوامل سازمانی میپردازند در بین افراد
منتخب توزیع شد .کلیه پرسشنامههای اسفاده شده در پژوهش حاضر معتبر بوده و در پژوهشهای داخل و خارج کشور روایی و پایایی
آن مورد تایید قرار گرفته است .پس از جمعآوری اطالعات دادههای جمعآوری شده در نرم افزار  SPSS23وارد گشته و با روش تحلیل
رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند.
پرسشنامه فرسودگی
4
پرسشنامه فرسودگی شغلی توسط مسلش ( ،1981به نقل از عابدی و همکاران )1382 ،ساخته شده است که برآورد جدیدی از پدیده
تنیدگی ،یعنی فرسودگی ،مبتنی است .این پرسشنامه شامل  22ماده است که به سنجش خستگی عاطفی ،پدیده های شخصیت زدایی و
فقدان موفقیت فردی در چهار چوب فعالیت حرفهای پرداخته است .در این پرسشنامه دامنهی نمره هر سوال از ( )0تا ( )6تغییر مینماید.
مجموع نمرات سواالت هر مقیاس ،نشان دهندهی نمره فرد در آن مقیاس است .اکتساب نمرهی بیشتر نشان دهندهی مشکالت بیشتر
است .مسلش و جکسون )1981( 5مقدار ضریب پایایی فرسودگی شغلی و مؤلفههای آن که شامل خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و
عدم موفقیت فردی با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب  0/79 ، 0/90و  0/79و با استفاده از روش تنصیف به ترتیب ،0/89
 0/85 ،0/83و  0/85میباشد .قدسی ( )1385ضریب پایایی فرسودگی شغلی و هر یک از ابعاد آن را به ترتیب با استفاده از بازآزمایی و
آلفای کرونباخ بدین ترتیب شرح داده است :فرسودگی شغلی ( 0/88و  ،)0/90خستگی عاطفی ( 0/86و  ،)0/89مسخ شخصیت ( 0/84و
 )0/86و عدم موفقیت فردی ( 0/85و  .)0/84مسلش و جکسون ( )1981جهت بررسی روایی افتراقی پرسشنامه فرسودگی شغلی،
همسبتگی هریک از مؤلفههای آن با رضایت شغلی را محاسبه کردند؛ همبستگی بین خستگی هیجانی و رضایت شغلی>0/05 (-0/23
 ،)Pهمبستگی بین مسخ شخصیت با رضایت شغلی  )P >0/05( -0/22و همبستگی بین عدم موفقیت فردی و رضایت شغلی - 0/17

1

Karatepe & Uludag
Best, Stapleton & Downey
3 Hallberg & Sverke
4 burnout inventory
5 Jackson
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(  )P>0/06بدست آمد .در پژوهش حاضر مقدار ضریب پایایی فرسودگی شغلی و مؤلفههای آن که شامل خستگی عاطفی ،مسخ
شخصیت و عدم موفقیت فردی با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب  0/66 ،0/89 ،0/88و  0/84بدست آمد.
پرسشنامه ابهام و تعارض نقش
( )1970و
ریزو ،هوس و
در پژوهش حاضر جهت سنجش فشار روانی ناشی از نقش از پرسشنامه ابهام و تعارض
پرسشنامه گرانباری نقش از مقیاس ارزشیابی سازمانی میشیگان ( )1969استفاده شد .ابهام و تعارض نقش با استفاده از مقیاس تعارض
و ابهام نقش ریزو و همکاران ( )1970مورد سنجش قرار گرفته است .این مقیاس اولین بار توسط ارشدی( )1369ترجمه و برای اجرا
تنظیم گردیده است .این مقیاس شامل 14ماده میباشد که مادههای  5 ،4 ،3 ،2 ،1و  6مقیاس ابهام نقش و مادههای ،11 ،10 ،9 ،8
 13 ،12و  14مقیاس تعارض نقش را تشکیل میدهند .شرکتکنندگان به هر یک از مادهها ،بر روی یک مقیاس چهاردرجهای ،از 1
«کامالً صحیح است» تا « 4اصال صحیح نیست» که میزان شرایط موجود در کارشان را نشان میدهد ،پاسخ میدهند .ارشدی ()1379
ضرایب پایایی این مقیاس را با استفاده از روش تنصیف ،برای ابهام نقش  0/75و برای تعارض نقش  0/78به دست آورده است .ضریب
اعتبار نیز برای ابهام نقش  0/79و برای تعارض نقش  0/81محاسبه نموده است .در پژوهش حاضر مقدار ضریب پایایی ابهام نقش و
تعارض نقش با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب  0/82و  0/80محاسبه شد.
پرسشنامه گرانباری نقش
3
جهت سنجش گرانباری نقش از خرده مقیاس گرانباری نقش پرسشنامه مقیاس ارزشیابی سازمانی میشیگان ( )1970استفاده شد .این
مقیاس در مادههای مربوط به گرانباری نقش داشتن کار بیش از حد ،ادراک فرد از میزان کار درخواست شده از وی یا گرانباری کیفی
و مدت زمان متعارف انجام وظیفه را می سنجد (معظمی گودرزی .)1386 ،این مقیاس شامل سه ماده است و هر ماده بر روی مقیاس
لیکرتی  7درجهای از " 1کامالً مخالفم" تا " 7کامالً موافقم" پاسخ داده میشود .ایرانبان و همکاران ( )1389برای به دست آوردن
روایی از همبسته کردن سؤاالت پرسشنامه با مقیاس  15درجهای که میزان گرانباری نقش را نشان میداد استفاده کردند .روایی این
پرسشنامه با این مقیاس  0/43محاسبه شد .همچنین در پژوهش ایرانیان و همکاران ( )1389پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ
 0/47محاسبه گردید.در پژوهش حاضر پایایی مقیاس گرانباری نقش با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/40بدست آمد.
پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن ()1993
5
برای ارزیابی عدالت سازمانی از پرسشنامه عدالت سازمانی 4نیهوف و مورمن ( )1993استفاده شد .این پرسشنامه دارای  20سوال و از
سه بخش عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت تعاملی تشکیل شده است.
برای تکمیل این پرسشنامه از طیف پنج گزینهای لیکرت استفاده شده است و نمرهها به شرح ذیل میباشد :کامال مخالفم= 1مخالفم=،2
نظری ندارم= ،3موافقم= ،4کامال موافقم= .5سواالت  1تا  5مربوط به عدالت توزیعی 6 ،تا 11مربوط به عدالت رویهای و سواالت  12تا
 20عدالت تعاملی را نشان میدهد .نیهوف و مورمن ( )1993ضرایب اعتبار سازهای و پایایی با روش آلفای کرونباخ را برای عدالت
سازمانی کلی  0/42و  0/85برای توزیعی  0/46و  0/78برای رویه ای  0/57و  0/82و برای تعاملی  0/40و  0/64گزارش نمودند .در
ایران روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان و کارشناسان حوزه مدیریت رفتار سازمانی مورد تأیید قرار گرفت (به نقل
از نورعلیان و همکاران .)1393 ،در پژوهش نورعلیان و همکاران ( )1393پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای  0/80بدست آمد.
در پژوهش حاضر مقدار ضریب پایایی عدالت سازمانی و مؤلفههای آن که شامل عدالت توزیعی ،رویهای و تعاملی با استفاده از روش
آلفای کرونباخ به ترتیب  0/87 ،0/81 ،0/96و  0/94بدست آمد.
نقش1

لیرتزمن2

پرسشنامه استرس شغلی
در این پژوهش جهت سنجش استرس شغلی از پرسشنامه استرس شغلی 6پارکر و دکوتیس( )1983ترجمه دمیری ( )1390استفاده شد.
این مقیاس اولین بار توسط دمیری ( )1390برای تعیین عوامل فشارزای سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است .این مقیاس دارای
12ماده است که بر روی یک مقیاس  5درجهای از  " 1کامال مخالف " تا  " 5کامال موافقم " به آن پاسخ داده میشود .در این
1

Inventory conflict and role ambiguity
Rizzo, House, Lirtzman
3 The Michigan Organizational Assessment Questionnaire
4 Organizational Justice Questionnaire
5 Niehoff, Moorman
6 job stress questionnaire
2
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پرسشنامه فشار روانی شغلی دارای دو بعد " فشارزمانی " و " اضطراب مربوط شغل" است .مادههای  12 ،11 ،10 ،9 ،7 ،4 ،2و
مربوط به فشار زمانی و مادههای  6 ،5 ،3 ،1و  8مربوط به بعد اضطراب هستند .در تحقیقات متعددی از این پرسشنامه برای سنجش
فشار روانی شغلی استفاده شده است (مثالَ ،وو و چن2010،1؛ گلیزر ،استتز و زسو .)2004 ،2وو و چن( )2010پایایی کلی این مقیاس را
با روش آلفای کرونباخ  0/85ذکر نموده اند .گلیزر و همکاران ( )2004نیز پایایی کلی این مقیاس را در مطالعات مختلف بین  0/78تا
 0/91گزارش کردهاند .پارکر و دکوتیس )1983( 3پایایی دو بعد این مقیاس را با استفاده از آلفای کرونباخ برای بعد فشار زمانی  0/86و
برای بعد اضطراب مرتبط با شغل  0/74ذکر شده است .در پژوهش دمیری ( )1390ضرایب پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش
آلفای کرونباخ برای فشار زمانی  ،0/83برای بعد اضطراب  0/82و پایایی کلی این مقیاس0/90و ضریب اعتبار ) p<0/001( 0/68 ،
به دست آمده است .در پژوهش حاضر پایایی مقیاس فشار روانی شغلی با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/90بدست آمد.
پرسشنامهی خشنودی شغلی
در پژوهش حاضر جهت سنجش خشنودی شغلی از مقیاس شغل عمومی )JIGS( 4آیرونسون و همکاران ( )1989استفاده شد .این
مقیاس ،یک مقیاس خشنودی شغلی عمومی است که احساسات کلی پاسخ دهنده را نسبت به شغلش برآورد میکند .مقیاس شغل
عمومی ،مجموعهای از  18ماده کلی است که آزمودنی با ”بله“” ،خیر“ و ”نمیدانم“ به آنها پاسخ میدهد .مقیاس شغل عمومی ( )JIGدر
ایران اولین بار توسط ارشدی (  ) 1386ترجمه و برای اجرا تنظیم شده است .آیرونسون و همکاران (  ) 1989نشان دادند تحلیل عاملی
مؤلفههای اصلی روی  18ماده انتخاب شده مطابق با انتظار به یک عامل بزرگ منجر شد که  87درصد واریانس را تبیین مینمود .آنها
همبستگی بین این مقیاس  18مادهای را با مقیاس  42مادهای اولیه  0/96گزارش کردهاند .ارشدی ( )1386جهت تعیین روایی سازه
مقیاس خشنودی شغلی عمومی از یک سنجه تک مادهای استفاده نمود که پاسخها به آن روی یک مقیاس هفت درجهای از ( 1بسیار
کم) تا ( 7بسیار زیاد) مشخص میشدند .ضریب همبستگی به دست آمده  0/69و بیانگر روایی سازه مطلوب این مقیاس بود .وی
همچنین ضرایب پایایی این مقیاس را با استفاده از روشهای آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب  0/91و  0/87گزارش کرده است .در
پژوهش حاضر پایایی مقیاس خشنودی شغلی با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/94بدست آمد.
پرسشنامه رفتار رهبری ادراک شده هوس و دسلر
پرسشنامه رفتار رهبری ادراک شده 5توسط هوس و دسلر )1974( 6ساخته شده است که از  22گویه و  3خرده مقیاس رهبری ابزاری (7
سوال) ،رهبری حمایتی ( 10سوال) و رهبری مشارکتی ( 5سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی رفتار رهبری ادراک شده بکار
می رود .نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت  5نقطه ای می باشد که برای گزینه های «هرگز»« ،بندرت»« ،بعضی مواقع»،
«اغلب» و «همیشه» به ترتیب امتیازات  4 ،3 ،2 ،1و  5در نظر گرفته می شود.برای بدست آوردن مربوط به هر خرده مقیاس جمع
امتیازات مربوط به آن خرده مقیاس را محاسبه نمائید .روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش هوس و دسلر ( )1974مورد تایید قرار
گرفت .در پژوهش حاضر مقدار ضریب پایایی رفتار رهبری ادراک شده و مؤلفههای آن که شامل رهبری ابزاری ،رهبری حمایتی و
رهبری مشارکتی با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب  0/94 ،0/91 ،0/96و  0/96بدست آمد.

یافتههای پژوهش
میانگین و انحراف معیار سن افراد نمونه  39/07و  8/50بود .همچنین میانگین و انحراف معیار سابقه خدمت افراد نمونه  14/48و
 8/34بود 24/3 .درصد نمونه مجرد 74 ،درصد متاهل 0/6 ،درصد بیوه و  0/6درصد مطلقه بودند 13/8 .درصد افراد نمونه دیپلم8/8 ،
درصد فوقدیپلم 42/5 ،درصد لیسانس 27/1 ،درصد فوقلیسانس و  7/7درصد دارای مدرک تحصیلی دکتری بودند 40/9 .درصد افراد
نمونه وضعیت استخدام رسمی 22/7 ،درصد قرارداد کار معین 29/8 ،درصد شرکتی و  5/5درصد افراد نمونه پیمانکار فردی بودند24/3 .
درصد افراد نمونه در حوزه مدیرعامل 19/9 ،درصد در حوزه معاونت حفاظت و بهرهبرداری 8/8 ،در حوزه برنامهریزی 12/7 ،درصد در

1

Wu, Chen
Glazer, Stetz, Izso
3 Parker, Decotiis
)4 Job in General Scale (JIGS
5 Perceived Leadership Behavior Questionnaire
6 House & Dessler
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حوزه معاونت طرح و توسعه 25/4 ،درصد در حوزه منابع انسانی ،مالی و پشتیبانی و  7/7درصد افراد نمونه در حوزه مدیریت مطالعات
پایه منابع آب مشغول به خدمت بودند.
جدول  1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش

تعداد
181
فرسودگی شغلی
181
عدالت سازمانی
180
ابهام نقش
181
تعارض نقش
176
گرانباری نقش
181
استرس شغلی
181
خشنودی شغلی
181
سبک رهبری ابزاری
181
سبک رهبری حمایتی
181
سبک رهبری مشارکتی
مندرجات جدول  1نشان داد که میانگین و انحراف

انحراف معیار

میانگین
32/39
57/65
14/18
15/60
12/01
28/97
42/80
25/06
33/29
15/35
معیار فرسودگی

کمترین

3
17/52
24
14/58
65
4/04
4
4/96
3
3/73
12
9/08
19
9/67
7
6/11
10
9/38
2
5/70
شغلی در افراد نمونه به ترتیب  32/29و

بیشترین
81
97
2
27
21
54
54
35
50
25
 17/52بود .همچنین

میانگین متغیرهای عدالت سازمانی ،ابهام نقش ،تعارض نقش ،گرانباری نقش ،استرس شغلی و خشنودی شغلی در افراد نمونه به ترتیب
 28/97 ،12/01 ،15/60 ،14/18 ،57/65و  42/80بود .میانگین سبک رهبری ابزاری در افراد نمونه  ،25/06سبک رهبری حمایتی
 33/29و سبک رهبری مشارکتی  15/35بود.
جدول  2رابطه متغیرهای سازمانی را با فرسودگی شغلی نشان میدهد.
جدول  .2میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش

متغیرها

میانگین

انحراف
معیار

.1
عدالت
سازمانی
 .2ابهام
نقش
.3
تعارض
نقش
.4
گرانباری
نقش
.5
استرس
شغلی
.6

/65
57

/58
14

/18
14
/60
15

1

4/04

**0/50
**
0/36
-

4/96

2

3

4

6

5

7

8

9

**0/30

/01
12

3/73

- 0/08

0/08

0/12

/97
28

9/08

**0/37
-

**0/37

**0/47

**0/21

/80

9/67

**0/54

**0/44

**0/29

*0/18

**0/54
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خشنودی
شغلی
 .7سبک /06
25
رهبری
ابزاری
 .8سبک /29
33
رهبری
حمایتی
/35
.9سبک
15
رهبری
مشارکتی
/39
.10
فرسودگ 32
ی شغلی

عیدیبایگی ،افالکسیر و دهقانی زاده

-

-

-

-

6/11

**0/48

**0/28
-

**0/42
-

0/02
-

**0/24
-

**0/28

9/38

**0/51

**0/37
-

**0/32
-

0/07
-

**0/33
-

**0/37

**0/64

5/70

**0/49

*-0/17

**0/26
-

0/07
-

**0/25
-

**0/32

**0/52

**0/80

/52
17

**0/38
-

**0/36

**0/32

**0/41** 0/30

**0/44
-

**0/27
-

**0/27
-

0/12
-

*p<0.05
**p<0.01
مندرجات جدول  2نشان داد که بین فرسودگی شغلی و متغیرهای سازمانی عدالت سازمانی ( ،)r=-0/38 ،p< 0/01خشنودی شغلی
( ،)r=-0/44 ،p< 0/01سبک رهبری ابزاری ( )r=-0/26 ،p< 0/01و سبک رهبری حمایتی ( )r=-0/27 ،p< 0/01رابطه منفی
معنیداری وجود دارد .این یافته نشان داد که با افزایش عدالت سازمانی ،خشنودی شغلی ،سبک رهبری ابزاری و سبک رهبری حمایتی،
فرسودگی شغلی کارکنان کاهش مییابد و بالعکس .همچنین نتایج نشان داد که بین فرسودگی شغلی و متغیرهای سازمانی ابهام نقش
( ،)r=0/36 ،p< 0/01تعارض نقش ( ،)r=0/32 ،p< 0/01گرانباری نقش ( )r=0/30 ،p< 0/01و استرس شغلی (،p< 0/01
 )r=0/41رابطه مثبت معنی داری وجود دارد .این یافته نشان داد که با افزایش ابهام نقش ،تعارض نقش ،گرانباری نقش و استرس
شغلی کارکنان ،فرسودگی شغلی در آنان افزایش مییابد و بالعکس.
جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی بررسی رابطه متغیرهای سازمانی با فرسودگی شغلی

متغیرهای مستقل

S. E

Β

p

مقدار ثابت

10/25

--

0/040

خشنودی شغلی

0/13

-0/26

0/000

گرانباری نقش

0/30

0/20

0/002

تعارض نقش

0/24

0/17

0/014

ابهام نقش
R=0/546 ،R2=0/298،F=18/01،p>0/001

0/31

0/17

0/018

نتایج جدول  3نشان داد که از بین متغیرهای وارد شده به مدل رگرسیون خشنودی شغلی ،گرانباری نقش ،تعارض نقش و ابهام نقش در
مدل باقی مانده و سایر مؤلفهها از مدل خارج شدند .با توجه به نتایج به دست آمده متغیرهای خشنودی شغلی ( ،)β =-0/26گرانباری
نقش ( ،)β =0/20تعارض نقش ( )β = 0/17و ابهام نقش ( )β = 0/17قادر بودند فرسودگی شغلی را بطور معنیداری پیشبینی کنند.
بطور کلی متغیرهای باقی مانده در مدل  29/8درصد از تغییرات فرسودگی شغلی کارکنان را تبیین نمودند.
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بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل سازمانی موثر بر فرسودگی شغلی در کارکنان آب منطقهای فارس بود .نتایج پژوهش حاضر نشان
داد ابعاد عدالت سازمانی پیشبینی کننده منفی فرسودگی شغلی میباشد .این یافته همسو با پژوهش های لیلجگرن 1و اکبرگ (،)2009
المبرت و همکاران ( ،)2010الزهرانی )2011( 2و توماس 3و همکاران ( )2011میباشد .در پژوهش حاضر عدالت بر اساس سه بعد در
نظر گرفته شد -1 :عدالت توزیعی :که برمبنای ارزش ها میباشد .این ارزشها ،قوانین و اصول یا استانداردهایی هستند که قضاوت
درباره عدالت را انجام میدهند .همچنین وقتی میزان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان با کاری که از آنها انتظار می رود ،هماهنگ
باشد میزان فرسودگی شغلی در بین کارکنان به ندرت دیده می شود .این یافته مطابق با اصل انصاف و برابری و نیاز مطابقت دارد-2 .
عدالت رویهای :که به معنای عدالت درک شده از فرایندی برای تعیین توزیع پاداشها (رابینز )2001 ،4است .وقتی کارکنان رویههای
جاری تصمیم گیری در سازمان را عادالنه بدانند انگیزه بیشتری برای عملکرد بهتر خواهند داشت .چون میدانند که عملکردشان با دقت
ارزیابی میشود و در نتیجه میزان فرسودگی نیز کاهش مییابد .برعکس اگر فکر کنند که مسئوالن از خدمت آنها آگاهی ندارند و
عملکردشان بطور دقیق ارزیابی نمی شود انگیزه چندانی از خود برای کار کردن نشان نمیدهند در نتیجه منجر به ترک شغل،
فرسودگی شغلی ،خستگی روحی می شود که این موضوع با مدل رابطه ای مطابقت دارد -3 .عدالت تعاملی :که نوعی عدالت آییننامه-
ای است و به برخورد عادالنه اشاره دارد که در مورد فرد شاغل در قالب روشهای رسمی تصویب شده اعمال می شود .رفتارهای
نامحترمانه و نامطلوب رئیس نوعی رفتار است که باعث از بین رفتن انگیزه کارکنان می شود و در آنان رفتارهای منفی را تقویت می
کند و حالت دلزدگی و خستگی در کارکنان بوجود می آید .بر اساس نظر مسلش و شاوفلی و لیتر که بر اساس نظریههای عدالت بنا
شده است ،زمانی که ادراک بی عدالتی در کارکنان به وجود میآید و آنها در مییابند که مقدار کار با حقوق و توقعات آنها یا انتظار و
توقع فرد با سنجش وی در مقایسه با دیگران نامتناسب بوده است ،شخص از نظر روانی خسته و فرسوده می شود و در گام بعدی سبب
پیدایش بدبینی عمیق نسبت به کار می گردد (مسلش و همکاران.)2001 ،
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد ابهام نقش ،تعارض نقش و گرانباری نقش پیشبینی کننده مثبت و معنادار فرسودگی شغلی
میباشند .نتایج نشان داد که ابهام نقش ،تعارض نقش و گرانباری نقش ،پیشبینی کننده مثبت فرسودگی شغلی میباشد .این یافته با
پژوهشهای لی و آشفورد ،)1996( 5گرین ( ،)2000هالبرگ و سورک ( ،)2004اندرسون-فله ،)2005( 6پامال 7و همکاران ( )2007و
الییپین 8و همکاران ( )2007همسو میباشد .در تبیین رابطه فرسودگی شغلی و ابهام نقش میتوان بیان کرد بعضی ازکارکنان ،از
انتظاری که از آنها میرود اطالع کافی ندارند .این افراد تنها میدانند که از آنها انتظار میرود شخص کارآمدی در حرفه خود باشند .اما
مطمئن نیستندکه چگونه می توانند این انتظار را برآورده کنند و این عدم اطمینان ،به این دلیل است که برای ایفای نقش خود ،الگو یا
راهنمایی ندارند که از او پیروی کنند .نتیجه این عدم آگاهی نسبت به وظیفه خود ،این خواهد بود که کارکنان هرگز این احساس را
تجربه نخواهندکرد که میتوانند در انجام کار خود ارزشمند و موفق باشند .و همین باعث ایجاد فرسودگی شغلی در آنان میشود.
همچنین در تبیین رابطه فرسودگی شغلی و تعارض نقش میتوان عنوان کرد فرسودگی شغلی در واقع تحمل فشار روانی ناشی از کار به
مدت طوالنی همراه با کار زیاد است ،عالقه نداشتن به کار ،ناهماهنگی تخصصی با حرفهای که فرد در آن مشغول به فعالیت است
یعنی تعارض نقش (ساعتچی .)1376 ،تعارض نقش در وضعیتی رخ میدهد که انتظارات ،خواستهها و فشارهایی که شخص از یکسو با
آنها روبرو است با انتظارات ،خواستهها و فشارهایی که از سوی دیگر بر او وارد میشود ناسازگاری دارد .به بیان دیگر شخص در
معرض انتظارات ،خواستهها و فشارهای متضاد قرار میگیرد .وجود این تعارضها در کارکنان باعث تحلیل رفتگی و فرسودگی شغلی در
کارکنان میشود.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین گرانباری نقش و فرسودگی شغلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد .یافتههای پژوهش حاضر با
مطالعات الییپین و همکاران ( )2007و امیری و همکاران ( )1390همسو میباشد .گرانباری نقش موجب بر هم زدن امنیت حرفهای و
1

Liljegren, Ekberg
AL Zahrani
3 Thomas
4 Robbins
5 Lee, Ashforth
6 Anderson-Fele
7 Pamela
8 Lai Ping
2
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در سایهی آن عدم تعادل جسمی و روانی میگردد و سپس با ایجاد اثرات تخریبی بر پیامدهای کاری مانند کیفیت کاری ،توانایی
عملکردی و دستیابی به اهداف موجبات کاهش انگیزه ،کاهش اعتماد به نفس ،عدم رضایت شغلی و کاهش ظرفیت کنترل را فراهم
میآورد (چانگ و هانکک .)2003 ، 1گرانباری نقش در افراد باعث کاهش سطح انرژی کاری آنها میشود و از این طریق بر عملکرد
سازمانی و فردی فرد تاثیر میگذارد (باباکاس ،یاواس و آشیل .)2009 ، 2همچنین گرانباری نقش ،در ارتباط با انجام مقدار مشخصی از
کار در طی زمان معین ،تعریف میشود .همانگونه که کاهن و همکارانش نشان دادند گرانباری زمانی تجربه میشود که شخص تصمیم
میگیرد که در یک محدودهی زمانی مشخص ،چه تکالیفی را انجام دهد و چه تکالیفی را کنار بگذارد (کاهن 3و همکاران.)1964 ،
کاهن و همکارانش اظهار داشتند فشاری که از این مستله ناشی میشود و دشواریهای تصمیمگیری در مورد عهدهدار شدن تکالیف،
فراتر از محدودهی تواناییهای افراد است (کاهن و همکاران .)1964 ،مستله تنها مقدار کار نیست ،بلکه ،دشواری انجام کار و رضایت از
معیارهای کیفیت نیز مورد توجه میباشند .بنابراین میتوان گفت زمانی که فرد با گرانباری نقش دست به گریبان باشد زمینه برای ایجاد
فرسودگی شغلی بیشتر فراهم میشود.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استرس شغلی پیش بینی کننده مثبت فرسودگی شغلی میباشد .و با افزایش استرس شغلی ،فرسودگی
شغلی افزایش مییابد .این یافته همسو با پژوهش بابامیری و همکاران ( ،)1394ضیغمیمحمدی و اصغرزاده حقیقی ( )1390همسو
میباشد .استرسزاهای محیط کار توسط افراد مورد ارزیابی قرار میگیرند ،هم در ارزیابی اولیه و هم در ارزیابی ثانویه .استرسزاها بر
این اساس مورد ارزیابی قرار می گیرند که آیا سالمتی را تهدید میکنند و این که چگونه می توان با آن ها مقابله کرد .طی ارزیابی
نخستین افرادی محرک را به عنوان محرکی منفی یا محرکی مثبت و یا محرکی بی ارتباط با بهزیستی خود طبقه بندی میکنند.
شناسایی یا محرک به عنوان محرک منفی اغلب با هیجانهای ناخوشایند یا ناراحتی کلی همراه است .ارزیابی ثانویه شامل تحلیل
جزئی تر و ایجاد راهبردهای مقابلهای ممکن است .احتمال موفقیت مقابله بستگی به منابعِ در دسترس دارد .چنین منابعی می توانند
تأثیر استرسزاها را تعدیل کنند .شماری از این منابع عبارتاند از :آزادی عمل در تصمیم گیری (کنترل) ،حمایت اجتماعی ،شایستگی،
دانش مربوط به راهبردهای مقابله و شایستگی اجتماعی .اگر منابع کافی در دسترس نباشد و یا راهبردهای مقابلهای نامناسب انتخاب
شوند؛ مواجهه مداوم با استرسزاها میتواند منجر به واکنشهای کوتاه مدت گردد ،مانند تغییرات فیزیولوژیک (مانند افزایش ضربان
قلب ،فشارخون و میزان هورمونها) ،کاهش عملکرد ،ناکامی ،خشم و تحریکپذیری .اگر استرس همچنان طی دورههای زمانی طوالنی
ادامه یابد ،واکنشهای کوتاه مدت مواجهه با استرس تبدیل به واکنشهای بلند مدت مواجهه با استرس میگردد ،مانند اختالالت
روانتنی ،افسردگی ،غیبت و فرسودگی شغلی (بابامیری و همکاران .)1394 ،طبق دیدگاه مسلش خواستههای هیجانی ،بار روانی و
استرس را به کارکنان تحمیل می کند ،که ممکن است منجر به تحلیل منابع هیجانی و در نهایت فرسودگی هیجانی شود ،که فاز اول
فرایند فرسودگی از دیدگاه مسلش است (مسلش.)1976 ،
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که خشنودی شغلی پیش بینی کننده منفی و معنادار فرسودگی شغلی میباشد .به عبارت دیگر،
با افزایش خشنودی شغلی ،فرسودگی شغلی کاهش مییابد .این یافته با پژوهش باسامی و همکاران ( ،)1393دهقانی و همکاران
( )1396و ایگدان )1984( 4همسو میباشد .در تبین این یافته باید عنوان کرد هر دو متغیر فرسودگی و خشنودی شغلی با ماهیت شغل و
شرایط کار کامالً مرتبط هستند ،به طوری که سطوح پایین اختیار و عدم مشارکت در تصمیمگیری ،روشهای ناکارآمد کنترل بر انجام
کار ،عدم وجود روابط کار گروهی (ضعف روابط بین فردی) ،فقدان بازخورد مثبت ،کار بدون چالش ،فقدان پاداش و قدر شناسی مناسب
و نیز فقدان اعتماد سازمانی ،منجر به پیدایش فرسودگی شغلی در کارکنان شده ،در نتیجه نارضایتی شغلی آنان را به وجود میآورد .در
واقع ،افرادی که دچار فرسودگی شغلی می شوند به علت از دست دادن نیروهای هیجانی و عدم برقراری روابط عاطفی مثبت با دیگران
دچار عوارضی میشوند ،از جملة این عوارض میتوان به پیدایش نگرش منفی نسبت به شغل خود ،عدم تمایل به پیشرفت در کار و
افزایش مشکالت و درگیریها با زیردستان ،همکاران و سرپرستان اشاره کرد که برخی مؤلفه های اصلی خشنودی و رضایت شغلی را
تشکیل می دهند .در مجموع ،می توان گفت موانع و فشار های ناشی از نیازهای دایماً در حال تغییر و محدودیتهای منابع موجود
همگی بر کارکنان فشار می آورند .در چنین شرایطی ،کارکنانی که نسبت به شغل خویش و جنبههای گوناگون آن بازخورد مثبت دارند و

1

Chang & Hancock
Babakas, Yavas & Ashill
3 Kahn
4 Igodan
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در برابر مشکالت و عوامل فشارزا رفتاری معقول و منطقی از خود نشان می دهند .در نتیجه ،کمتر در معرض فرسودگی و نارضایتی
شغلی قرار می گیرند.
نتایج نشان داد سبک رهبری پیشبینی کننده منفی فرسودگی شغلی میباشد و فرسودگی شغلی با سبک رهبری ابزاری رابطهی منفی
معنیداری وجود دارد .این نتایج همسو با الماسیان و رحیمیکیا ( )1391و صافی و همکاران ( )1394میباشد .میتوان گفت که استفاده
از یک سبک رهبری در یک موقعیت می تواند موثر باشد و در موقعیت دیگر مطلوب نباشد و باعث ایجاد تنیدگی و فشار بر کارکنان
شود .که در نهایت این فشار باعث فرسودگی شغلی میشود .ذکر این نکته حائز اهمیت است که پژوهشهایی که در چند دهه اخیر
صورت گرفته ،به روشنی از این موضوع حمایت میکند که بهترین سبک رهبری وجود ندارد و رهبران موفق میتوانند سبک رهبری
خود را با اقتضائات وضعیت وفق دهند ،همچنین قابل ذکر است که اثربخشترین رهبران درجهای از انعطاف و تنوع در رفتار دارند که به
آنان در انطباق سبکشان با تقاضاهای متغیر و متضاد یاری میدهد (استاگدیل.)1974 ،1
همچنین نتایج نشان داد بین فرسودگی شغلی و سبک رهبری حمایتی رابطه منفی معنیداری وجود دارد .این نتایج همسو با پژوهش
الماسیان و رحیمیکیا ( )1391و صافی و همکاران ( )1394میباشد .برای تبیین این یافته میتوان عنوان کرد اگر بین سرپرست و
زیردستان احترام متقابل وجود داشته باشد و رهبر برای احساسات و عقاید زیردستان خود احترام قائل باشد و یک جو همدلی و ارتباط
دوطرفه به وجود آید فرسودگی شغلی کاهش مییابد و اگر رهبر نسبت به زیردستان خود بیاعتماد باشد و احترامی برای عقاید
زیردستان قائل نباشد و در مناسبات با اعضای گروه سرد و خشک باشد فرسودگی شغلی افزایش مییابد (ساعتچی.)1386 ،
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر استفاده از پرسشنامه بود که باید محدودیتهای مربوط به این ابزار را در نظر داشت .نمونه
پژوهش حاضر کارکنان آب منطقهای فارس بود که باید در تعمیم نتایج به کارکنان سایر ادارات و کارکنان آب منطقهای سایر استانها
جانب احتیاط را در نظر گرفت .با توجه به نتایج پژوهش حاضر راهکارهای ذیل جهت کاهش فرسودگی شغلی پیشنهاد میشود:
 با توجه به تاثیر ابهام نقش بر فرسودگی شغلی ،سعی شود نوع فعالیت و وظایف برای افراد واضح و بدون ابهام باشد ،یعنی وضوح وروشنی در وظایف ایجاد شود .روشنسازی نوع فعالیتها در واحد میتواند از طریق آموزش ضمن خدمت به کارکنان صورت پذیرد.
 با توجه به نقش عدالت سازمانی بر فرسودگی شغلی به مدیران شرکت آب منطقهای پیشنهاد میشود به کارکنان به منظور آگاه شدناز نتایج کارشان ،بازخورد داده شود.
 به مدیران شرکت سهامی آب منطقهای پیشنهاد میشود برای پدیده فرسودگی شغلی و جوانب آن و شیوههای مختلف کنترل و حلآن باید کارگاههای آموزشی برگزار شود.
 اتخاد راهبردهای کارا و اثربخش به منظور تقویت حمایت سازمان از کارکنان. عدم تفویض وظایفها و مسئولیتها بیش از اندازه و در زمان اندک به کارکنان. استفاده کمتر از روشهای تنبیهی و استفاده بیشتر از روشهای تشویقی به منظور کاهش فرسودگی شغلی کارکنان. فراهم کردن محیطی که کارکنان بتوانند مسائل و مشکالت کاری خود را بدون دغدغه با سرپرستان خود در میان بگذارند. با توجه به تاثیر استرس شغلی بر پدیده فرسودگی شغلی ،پیشنهاد میشود شرایط استرسزا مانند تعارض نقش ،گرانباری نقش و ...درسازمان به حداقل رسانده شود و موجباتی فراهم شود که افراد در معرض خطر در موقعیتهای تنشزا قرار نگیرند.
 با توجه به تاثیر سبک رهبری حمایتی بر فرسودگی شغلی به مدیران شرکت سهامی آب منطقهای پیشنهاد میشود شرایطی را فراهمآورید که افراد انتقادات و پیشنهادات خود را بدون هیچگونه ترس و نگرانی و به شیوه منطقی ارائه نمایند.
 با توجه به تاثیر عوامل سازمانی ویژگیهای نقش مانند گرانباری نقش به مدیریت سازمان پیشنهاد میشود امکاناتی را فراهم کند کهمهارتهای افراد ،بسته به موضوع کاری آنها افزایش یابد ،زیرا اگر فرد نتواند بر موقعیت شغل خود تسلط داشته باشد فشار روانی
زیادی را تحمل میکند.
 با توجه به تاثیر خشنودی شغلی بر فرسودگی شغلی به مدیران آب منطقهای پیشنهاد میشود به کارکنان بفهمانند که به یاد آنهاهستند و برای این کار از مناسبتها بهترین استفاده را ببرند.

Stogdill
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