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Abstract
The aim of this study was to investigate the
relationship between organizational procrastination
and job burnout. The statistical population was all
employees of public organizations in Tehran
province. From this population 100 employees
were selected by multistage random sampling
method. Instrument included organizational
procrastination and job burnout scales. Data
were analyzed by Pearson correlation coefficient
and regression analysis. The results showed the
significant relationships between organizational
procrastination (and its components) and job
burnout (and its components).
Keywords: organizational procrastination, job
burnout

چکیده
پژوهش حاضر باا ها ب بری اا یهببان باما هه اا کاای
 جامعن آمای پژوهش. ازمانا با فر ودگا شغلا هنجام ش
شامل کلمن کایکنان هدهیهت دولتا ه اتان هرارهن باود کان باا
 نفار100 ه تفاده هز یوش ن وننگمر هصادفا چن مرحلنه
. هز آنان بن عنوهن شرکت ک دگان دی پژوهش هنتخاا شا ن
هبزهی موید ه تفاده دی هیا پاژوهش دو میمااا هه اا کاای
 هحلمل دهدهها با ه تفاده هز. ازمانا و فر ودگا شغلا بودن
 نتاای.ضریب ه بستگا پمر ون و یگر مون هنجام گرفات
نشااان دهد کاان بااما هه ااا کااای ااازمانا (و هبعاااد آن) بااا
.فر ودگا شغلا (و هبعاد آن) یهببن معنادهی وجود دهید
 فر ودگا شغلا،ازمانا
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مقدمه
هه ا کای  1بنطوی گستردهه موضوعا بمایشتنه ه ت .باا وجاود ها شهاا بسامای باره
شناخت ماهمت هه ا کای  ،هنوز هم دی هیا بایه کن هه ا کاای وهععااچ چمسات ،بحام و مجادلان
وجود دهید (ه تمل .)2010،2هه ا کای ه ایل بن عیب هن هختا کایهایا ه ت کن هنجام آنهاا باره
ی م ن بن ه ب الزم و ضروی ه ت (ه ت  ،شناها و نوفل  .)2010 ،3هه ا کای بان هعبمار کان
هلمس و نا  )1977( 4بن کای مابرن نوعا « ن یم فرده» ه ت .برخا هه ا کای یه بن هشاتباه معااد
هنبلا مادهنن  ،دی حالاکن هیا دو با هم هفاوت دهین  .دی هنبلا فرد خاودش ه اایلا بان هنجاام کاای
ن هید ،هما هه ا کاای بان هیخمرهنا هختا هیاالمد فارد و باا جاایگزیا ااختا آنهاا باا هنجاام
فعالمتها غمرضروی دیگر ه ت .دی هه ا کای فرد غالباچ کای یه هنجاام ماادها و خاودش یه
مشغو نگن مادهید ها هز هنجام هیلمفا کن بای دی آن زمان هنجام شود و هولویات دهید ،هجتناا کنا
(فماضا و کاوه .)1390 ،هه ا کای شیلا هز همتناع ه ت کن فرد ه ایل بن هنجام کاای دهید ولاا کاای
یه ها آخر بره ی م ن بن ه ب دنبا ن اکن (هوهنز ،باوما و دیل.)2008 ،5
فشای یوهنا شغلا 6ناشا هز کای زیاد ه رهه با عجلن و ه ترا بره هه ام آن ،بن ه یی منجار
بن هخلمن هنرژ یوهنا فرد ش ه و زممنن یه بره فر ودگا شغلا فرههم ماکنا  .ییاا هز عاوهملا
کن حاصل آن هنباشتگا کایها بر یو هم و دی نتمجن هجبای بن هنجامشان دی دعایق پایانا زماان دی
نظر گرفتن ش ه و دی نتمجن هح ل فشای ناشا هز آن مااباشا  ،هه اا کاای ه ات ( م وساون و
پمچمل .)2009 ،7هز دی گاه ازمانا ،هه ا کای  ،دش ا ازمان و مانع یش بررهوی و خ عمت
ه ت (فماضا و کاوه .)1390 ،همروزه کن ازمانها جایگاه وهال و برجستنه دی ااختای فرهنگاا
و هجت اعا جوهمع دهین  ،بسمای هز فعالمتها ه ا ا و حماها مربوط بن زن گا مردم هز طریاق
ازمانها هنجام ماشود ،بنطوی کن زن گا ب ون وجود ازمانها مختلد آموزشاا ،خا ماها،
صنعتا و  ...هیریباچ می وی نمست .دی هیا یه تا بن ازمانهاا کایآما و ه ار بخاش نمااز ه ات.
procrastination
Steel
Stead, Shanahan, & Neufeld
Ellis & Knaus
Owens, Bowman, & Dill
job stress
Simpson & Pychel
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و ه ربخشا ازمانها هنرا دی این عوهنما و میریهت محیق ن اشاود ،بلیان مرامهاریا

عامل کایآم

و ه ربخشا ،و یش و هو عن دی یک جامعن و اازمان ،ارماین هنساانا اازمان

ه ت .بن نظر هر ا و ب نچاید )1993( 1موفیمت ازمانها و محمطها کای بستگا کامال بان
ه تفاده کایآم هز رماین هنسانا بر پاین علوم یفتای دهید و هیاا چالشاا ه ات کان بان گونانه
فزهین ه رپر تان ،م یرهن و د تهن یکایهن هموی کای و ازمانها یه بن خود مشغو دهشاتن ه ات
(هوما.)1381 ،
یو همیفتن شوهه

ده بر هیاکن هه ا کاای یاک بم اای ما ین ه ات ،وجاود دهید.
2

نخستما هحلمل هاییخا وهععا دی زممنن هه ا کای هو اط مملگارهم ( )1992هنجاام شا  .و
هه ا کای یه بنعنوهن ناخوشا م ین مبرح کرد ،کن بمشتر دی جایا کن دی آنجا برنامانییاز ،
ضروی و وهجب ه ت ،مشاه ه ماشود .دی نتمجن ،جوهمع هو عننایافتن چن هن هحت هی مر هیا
پ ی ه عرهی ن اگمرن (ه تمل .)2007 ،هه ا کای یک پ ی ه ع وما ه ت کن بن ویاژه دی باما
بزیگساالن جوهن یهی ه ت (هوهنز و ه یایهن2008 ،؛ ه اتمل2007 ،؛ فارهی و هامس2000،3؛
ولومون و یوثب م.)1984 ،4
بن هعتیاد لوما )1993( 5هه ا کای

ازمانا ،6هه ا کای مربوط بن کای ه ت کان هلگاو

پایا یا دویهه هوصمد ماشود کن دی آن فرد کن عادی ه ت کای یه هنجام ده  ،بنطوی میری هز
آغاز بن موعع و هه ام هیالمد یا فعالمتها کای کن بای دی عالب یاک ضار هلعجال (ما ت
معما) هنجام شود ،بن خاطر پمام ها منفا شیست دی کای هز آن همتناع مااکنا  .هه اا کاای
ازمانا بن هیخمر هن هختا ه ف ن شروع یا هی مل هیالمد مختلد شغلا ه ت (ه واده ،همو و
نمک مو .)2006 ،7هیریباچ  15ها  20دیص کایکنان بزیگسا هه ا کاای مازما هساتن (هوهناز و
ه یایهن .)2008 ،هه ا کای مزما هغلب هو ط کایکنان فم پو ت گزهیش ماشود (فرهی ،
هریت 8و زی رما.)1999،9
Hersey & Blanchard
Milgramet
Ferrari & Tice
Solomon & Rothblum
Lumen
organizational procrastination
Spada, Hiuo, & Nikcevic
Harriott
Zimmerman
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هه ا کای بن گوننها متفاوها دی محمط کای هجلا مایاب کن هز ج لن آن مااهاوهن بان ماوهید
نگرهنا ،بحرهن از  ،پرخاشگر  ،پرکای  ،حوهاپرها ،بمازهی هز هیلماد ،هبراام و اردیگ ا دی
هنجام هموی ،هشایه کرد (ه تمل2007 ،؛ هریسا2007 ،1؛ نمنان و دیهی ن ،2002 ،2هرج ن ناصر عظم اا
و ممرهاد زهده 1385 ،و آییلا و ویهنباخ 2002 ،3بن نیال هز خسارو  .)1388 ،هز ج لان پماما ها
دیگر هه ا کای

ازمانا هرک کای ،غمبت هز کای و ع م موفیمت ،هفات ع لیارد و کاایآیا (بلاس،

 ،2001هرج ن عرهچن دهغا)1384 ،؛ کاهش بررهوی  ،نایضایتا ،معبلکردن مرهجعان ،کاهش هنگمازه
کایکنان و هفزهیش جابجایا کایکنان دی بما وهح ها کای (بن نیل هز خسارو )1388 ،؛ هایخمر دی
هیلمد ،هه ب وعت و نگرش منفا (ه تمل )2007 ،ماباش .
هه ا کای با برخا هز حاالت منفاا ا مت یوهناا هیهبااط دهید (ه ات و ه یاایهن.)2010 ،
گالوئن ،)1990( 4دی پژوهشا با عنوهن بری ا هه ا کای دی محمط کای دی دهنشگاه هوالنتان بان هیاا
نتمجن ی م کن هه ا کای دی محمط کای بنطوی بالیوه م یا ه ت هی مرهت منفا یه هم بار کایکناان
و هم بر بازدها ازمانها بر جا بگذهید .گریا )1961( 5وهژه فر ودگا شغلا 6یه بن کای بارد (بان
نیل هز علو  ،جنتافرد و دهوود  )1388 ،و پس هز آن فرویا نبرگر )1974( 7هصاب ح فر اودگا
شغلا یه زمانا کن و ع یم خستگا یه دی کایکنان خود مشاه ه کارد ،بماان کارد و هیاا پ یا ه یه
ن یم هحلمل عوه جس ا یوهنا نامم (بن نیل هز هویسا.)1388 ،
فر ودگا شغلا پ یا هه مرام دی پمشامنن پژوهشاا ه ات (آالیکاون .)2011 ،8گروهاا
فر ودگا شغلا یه با ه ترا شغلا ییا مادهنن (هویسا .)1388 ،یوم و هریسون )1998( 9و
فروی نبرگر ( ،)1974اختای فر ودگا شغلا یه بنعنوهن یک هلگو هز فشایها مرهبط با شاغل
هوضاامد دهدههن ا (مونتااا .)2010 ،10مساالش و جیسااون )1981( 11هولااما کسااانا بودن ا کاان
1- Tracy
2- Neenan & Dryden
3- Ariely & Wertenbroch
4- Galue
5- Green
6- job burnout
7- Freudenberger
8- Alarcon
9- Um & Harrison
10- Moneta
11- Maslach & Jackson
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فر ودگا شغلا یه موید مبالعن عرهی دهدن  .آنهاا فر اودگاشاغلا یه ان یما یوهنشاناختا
متشیل هز ن بع خستگا هحسا ا یا همجانا ،1مسخ شخصمت 2و کااهش هحسااا کفایات
شخصا 3دهنستن (بن نیل هز ل برت 4و ه یایهن .)2010 ،بان عیما ه مسالش ،شاافلا 5و لمتار

6

( ،)2001فر ودگا شغلا یک پ ی ه یوهنشناختا مزما خستگا و باع عگا ه ات کان نوعااچ
دی محل کای ههفاق مااهفتا (آالیکاون .)2011 ،بان هیاا هرهماب ،مسالش و جیساون ()1981
مفروما ن بع

هز فر ودگا هیهئن دهدن .

خستگا همجانا یا هحسا ا بن مثابن هحساا زیر فشای عرهی گارفتا و هز باما یفاتا مناابع
همجانا دی فرد عل هد ماشود .دی هیا حالت فرد نسبت بن هنجام کای باایغبات و بااهفااوت
ش ه و دیگر کای ،همچ شوی و هحساا مثبتا یه دی هو هیجاد ن اکن  .مسخ شخصمت پا خ منفا
و نگ النن بن هشخاصا ه ت کن مع والچ دییافتکنن گان خ مات فرد هستن  .دی هیاا وضاعمت،
نگرش فرد نسبت بن هیبا

یجوع منفا ه ت و بن هیا هرهمب بن پرخاشگر ها فعا (ک ماا و

غمرک ما) و نافعا (کایشینا و هیخمرها ع

) نسبت بن هیبا

یجوع یو مااآوید .کااهش

هحساا کفایت شخصا کمش ن هحساا شایستگا دی هنجاام ویمفان شخصاا ه ات و یاک
هیزیابا منفا هز خود دیخصوص هنجام کای بن ش ای مایود (صادعا.)1389 ،
عوهمل ع ه ه رگذهی فر ودگا شغلا بن ن طبین هصلا هیسمم ماشون  :هو ) عوهمال اازمانا
کن شامل  .1هبرام نیش موععا یخ ماده کن هنتظایهت دی محمط کای هز یک فرد نامشخص باشا .2 .
هعایض نیش زمانا یخ ماده کن خوه تنها یا دیخوه تها متناعض بار هفارهد هع اا شاود.3 .
هنتظایهت شغلا یعنا ازمان چن ع ل و یفتای یه هز فرد هنتظاای دهید و  .4هارهکم کاای ه ات .دوم)
عوهمل بمافرد مثل ح ایت هجت اعا و وم) عوهمل دیون فرد شامل  .1ویژگاهاا شخصامتا،
 .2ویژگاها ج عمتشناختا مثل هحصم ت و  ...ماباش  .کویدز و دوعرهاا )1993( 7بار دالیال
بد حرفنه و ازمانا دی فر ودگا شغلا ه رکز دهین دی حالاکن بن ویژگاهاا فارد ک تار
emotional exhaustion
depersonalization
reduced personal accomplishment
Lambert
Schaufeli
Leiter
Cordes & Dougherty
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هه مت دهده ش ه ه ت.
کوهن وی ا )1987( 1دی پژوهشا دیبایه هه ا کای دی محمط کای ،ممزهن هی مرگذهی زممننهاا
فرد هه ا کای  ،ویژگاها شغلا و هیهباط متیابل بما آنها یه بر هفااوت ممازهن هه اا کاای دی
هفرهد مختلد موید بری ا عرهی دهد .نتای بند ت آم ه نشان دهد ممزهن هه ا کای کایکناان ناشاا هز
زممننها فرد بوده ه ت .ویژگاها شغل نمز ییا دیگر هز عوهملا بود کن بان نظار کایکناان هیاا
هخت فات یه هوجمن ماکن  .ناکافا بودن زمان و منابع نمز هیهباط مساتیم ا باا هه اا کاای دهشات.
ممزهن خودمختای و یضایت شغلا بنعنوهن معمای منا ب باره بری اا اودمن
بررهوی زمانا و پادهشها کای  ،هیهباط منفا با هه ا کای دهشت .ودمن

هیهبااط باما

پاادهشهاا هیهبااط

متیابلا یه با زممننها مستع کنن ه هیجاد ماکرد .هفرهد کن زممنن بمشتر بره هه اا کاای دهشاتن
دی ه ر پادهش ،هه ا کای آنان کاهش پم ه ماکرد .ایر متغمرها مانن هه مت شاغل ،باازخوید هناوع
فعالمتها ،هحلملپذیر و دهشتا هط عات ،ک یا دی هفسمر هط عات نیرد .زمانا کان حیاوق فارد
پایما یا دی باالهریا بد م یا باش  ،هه ا کای بمشتر ه ت .وعتا کایکناان دی کایشاان ه اتی
دهشتن هیخمر ک تر دی هنجام کای ههفاق ماهفتاد (کوهن وی ا.)1987 ،
دی پژوهشا با عنوهن بری ا هه ا کای دی محمط کای دی دهنشگاه هوالنتن هیا نتمجان حاصال
ش کن هه ا کای دی محمط کای بالیوه م یا ه ت هی مرهت منفا هم بر کایکنان و هم بر بازدها
ازمانها دهشتن باش (گالوئن .)1990 ،ه چنما دی پژوهشا کن با ه ب بری ا یهببان ه اترا و
هه ا کای بر یو یک ن ونن دهنشآموز هنجام گرفات ،نشاان دهد کان دی نتمجان هه اا کاای
دهنشآموزهن ،ه ترا یه هجربن ماکنن (ه یرهو ،ودکمنز و هوالفسا.)2007 ،2
دی بری ا یهببن هه ا کای  ،ه ترا و

مت یوهنا یهببن بما ه ترا و هه ا کاای باا

مت یوهنا پایما ح ایت ش (ه ت و ه یایهن.)2010 ،
دی پژوهشا با ه ب بری ا یهببن هه ا کای و یضاایت شاغلا دی کایکناان بخاش آماوزش
ازمان هو عن هجایت هیرهن و بن هیا نتای ی م ن  -1 :بما نوع کای کایکناان و هه اا کاای یهببان
معنادهی وجود ن هید -2 ،بما ویژگاها

رپر ت و هه ا کاای کایکناان یهببان معناادهی وجاود
1- Coote Weymann
2- Schrwa, Wadkins, & Olafson
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ن هید -3 ،بما ویژگاها یفتای ه یایهن و هه ا کاای کایکناان ه بساتگا مثبات وجاود دهید،
 -4بما حیوق و مزهیا دییاافتا و هه اا کاای کایکناان ه بساتگا منفاا وجاود دهید -5 ،باما
فرصتها هیهیاء و هرفمع و هه ا کای کایکنان ه بستگا منفا وجود دهید و  -6بنطوی کلاا باما
هه ا کای و یضایت شغلا یهببن وجود دهید (خسرو  .)1388 ،دی پژوهشاا بان منظاوی بری اا
یهببن م یریت زمان با فر ودگا شغلا کایکنان هدهیه کل هموی مالمااها آریبایجاان غرباا نشاان دهده
ش کن دی بد یهببن معناا دهی باما ما یریت زماان و فر اودگا شاغلا کایکناان وجاود دهید.
ه چنما کلمن هبعاد م یریت زمان بن غمر هز بع نن گفتا با فر ودگا شاغلا یهببان معناادهی دهشاتن
(ملکآیه .)1388 ،دی بری ا علل هه ا کای کایکنان دی شرکت ملا صانایع ماس رچشا ن ،هیاا
نتای حاصل ش کن .1 :هص ممگمر با ممزهن هه ا کای کایکنان دی هنجام ویاید همچگونان یهببان
معنادهی ن هید .2 .بما دو متغمر شموهها هیهباط م یریت با ممزهن هه ا کای کایکنان یهببن منفاا
وجود دهید .3 .ع م هوجن بن هنگمزه ماد کایکنان دی ازمان موجب هفزهیش هه ا کای خوهه شا
(منصوی  ،صفر  ،عبا ا و صالحا.)1387 ،
مبالب یاد ش ه نشان ماده کن هه ا کای

ازمانا ییا هز میولنها مرم ه ت کن نیش

بسزهیا دی ممزهن کایآیا و ه ربخشا فرد و ازمانا دهید .ه چنما پمشمنن پژوهشاا دهخال و
خایج کشوی مربوط بن یهببن دو متغمر هه ا کای

ازمانا و فر ودگا شغلا نشان ماادهنا

کن پژوهش ها بن ویژه دی دهخل کشوی دی هیا زممنن مح ودن  .بر هیا ه اا ،پژوهش حاضر باا
ه ب بری ا یهببن هه ا کای

اازمانا و فر اودگا شاغلا هنجاام شا  .دی هیاا پاژوهش،

پژوهشگر بن دنبا پا خگویا بن هیا ؤه ه ا ا ه ت کن :چان یهببانه باما هه اا کاای
ازمانا و فر ودگا شغلا کایکنان دی هدهیهت دولتا ه تان هررهن وجود دهید؟
روش

جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعن آمای پژوهش حاضر کلمن کایکنان هدهیهت دولتا ه تان هررهن باا ما یک هحصاملا
دیولم و باالهر بود .هز هیا جامعن ن وننه با حجم  100نفر باا ه اتفاده هز یوش هصاادفا چنا
مرحلن ه هز هدهیهت دولتا وهعع دی مناطق 10 ،6 ،3 ،1و  12ه تان هنتخا

ش ن  53/5 .دیصا
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هز شرکتکنن گان دی پژوهش زن بودن  .دهمنن نا شارکتکننا گان  21هاا  55اا و اابین
خ مت آنان  11ها  15ا بود .هز نظر بد هحصم ت  46/5دیصا لمساانس 36/4 ،دیصا
دیولم و فوق دیولم 13/1 ،دیص فوق لمسانس و  4دیصا ما یک دکتار دهشاتن  .بان لحاا
وضعمت هیهل  75/5دیص متیهل بودن .

ابزار پژوهش
پرسشنامه اهمالکاری سازمانی .1بره
میماا هه ا کای

نجش هه ا کای

اازمانا دی پاژوهش حاضار هز

ازمانا صفای نما و هممرخانا یهزلمیا ( )1391ه تفاده ش  .چایچو

نظار

موید ه تفاده دی هرمن هیا میماا هلفمیا هز یوییردها یوهنکاو و شناختا-یفتای بوده ه ات.
هیا پر شنامن دهیه  25ماده با خردهمیمااها ناکایآم

با ( 16ماده) ،هشویش رهنا ( 5مااده)

و بمزهی هز هیلمد ( 4ماده) ه ت .دی پا خ بن مادهها هیا میماا ،هفرهد ممزهن هبابق گوینهاا دی
زن گا خود یه دی میماا پا خگویا لمیرت  5دیجنه ( =1کام چ موهفیم ها  =5کاام چ مخاالفم)
نشان مادهن  .ضریب ه سانا دیونا (آلفا کرونباخ) دی ن ونن هصلا بره کل میمااا  0/89و
بره خاردهمیمااا ناکایآما

برهبار  ،0/88خاردهمیمااا هشاویش رهناا برهبار  0/70و باره

خردهمیماا بمزهی هز هیلمد  0/56محا بن ش  .ه چنما ضرهیب بازآزمایا دی دویههاا کوهااه
 3ها  4هفتن برهبر  0/75بره کل آزمون و بره خردهمیماا ناکایآم

برهبار  ،0/64خاردهمیمااا

هشویش رهنا برهبر  0/73و خردهمیماا بمزهی هز هیلمد  0/64بند ت آم .
پرسشنامه فرسودگی شغلی مسللش .)MBI( 2جرات هنا هزهگمار فر اودگا شاغلا دی
پژوهش حاضر هز پر شنامن فر ودگا شغلا مسلش و جیسون ( )1981ه تفاده ش  .هیا میماا
یهی هریا هبزهی هن هزهگمر فر ودگا شغلا ه ت .مبانا نظر کای مسالش و جیساون (،)1981
یوهنشناختا-هجت اعا ه ت .هیا پر شنامن ج عااچ هز  22مااده دیباایه هحساااهاا و نگارشهاا
هشیمل ش ه و شامل ن خردهمیماا خستگا عااطفا (همجاانا) باا  9مااده ،دگرگاونا (مساخ)
شخصمت با  5ماده و کاهش هحساا کفایت (ع لیرد) شخصا با  8ماده ه ت کان باا ن رههاا هز
1- Organizational Procrastination Questionnaire
)2- Maslesh Burnout Inventory (MBI
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صفر ها شش با عناویا هرگز ،چن بای دی طا ا  ،یک بای دی ماه ،چن بای دی مااه ،یاک باای دی
هر هفتن ،چن بای دی هر هفتن و هر یوز موید بری ا عرهی ماگمرد .مسالش و جیساون (،)1981
ه سانا دیونا هیا آزمون یه با ه تفاده هز آلفا کرونباخ بره هر یک هز خردهمیماااهاا هیاا
پر شنامن دی ن ونن هصلا محا بن و ضریب آلفا کرونباخ میماا خساتگا عااطفا برهبار ،0/90
میماا دگرگونا (مسخ) شخصمت برهبر  0/79و میماا کاهش هحسااا کفایات شخصاا برهبار
 0/71بن د ت آویدن  .ضارهیب بازآزماایا دی دویههاا کوهااه هاا یاک مااه  0/6هاا  0/8ه ات.
هممرخااانا یهزلمیااا ( ،)1390دی ن وناانه  100نفاار هز کایمناا هن ه سااانا دیونااا بااره
خردهمیماا هاا آن یه بانهرهماب خساتگا عااطفا (همجاانا) برهبار  ،0/79دگرگاونا (مساخ)
شخصمت برهبر  0/51و کاهش هحساا کفایت (ع لیرد) برهبر  0/76محا بن کرد.
جرت هجزین و هحلمل دهده ها هز آمای هوصمفا (ممانگما و هنحرهب معمای) و آماای ه اتنباطا
(ه بستگا پمر ون و یگر مون) ه تفاده ش ه ه ت.
یافتهها
ج و ها  1و  2بن هرهمب ممانگما ،هنحرهب معماای و ضارهیب ه بساتگا باما متغمرهاا
پژوهش یه نشان ماده .
جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
میانگین

انحراف معیار

متغیرها

58/81

13/77

ناکایآم

32/83

9/79

هشویش رهنا

15/26

3/57

بمزهی هز هیلمد

10/72

3/15

خستگا همجانا

19/23

11/41

مسخ شخصمت

4/67

4/71

کاهش هحساا کفایت شخصا

16/19

9/33

هه ا کای

ازمانا
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جدول  .2ضرایب همبستگی اهمالکاری سازمانی و ابعاد آن با حیطههای فرسودگی شغلی
اهمالکاری

متغیرها

ناکارآمدی

تشویش ذهنی

**0/390

**0/326

0/165

**0/406

0/334

0/356

0/032

0/390

0/333

0/075

سازمانی

خستگا همجانا

**

مسخ شخصمت
کاهش هحساا کفایت شخصا

بیزاری از

**

0/269

**
**

**
*

*P<0.05

ه انطوی کن دی ج و  2م حظن ماشود یهببان باما هه اا کاای

تکلیف

0/254

**P<0.001

اازمانا و خساتگا

همجانا (عاطفا) برهبر  0/390ه ت کن دی بد  p>0/001معنادهی ه ت .ع وه بار آن یهببان
هه ا کای

ازمانا با مسخ (دگرگونا) شخصمت ( )p>0/001 ،r=0/334و کااهش هحسااا

کفایت (ع لیرد) شخصا ( )p>0/001 ،r=0/269نماز مثبات و معناادهی ه ات .هه اا کاای
ازمانا بمشتریا هیهباط یه با خستگا همجانا (عاطفا) و ک تریا هیهباط باا کااهش هحسااا
کفایت (ع لیرد شخصا) دهید .دی خصوص یهببن بما مولفانهاا هه اا کاای

اازمانا باا

مولفن ها فر ودگا شغلا ،نتاای منا یج دی جا و شا ایه  2نشاان ماادها کان ضاریب
ه بستگا بما ناکایآم

با خستگا همجانا (عاطفا) ،مسخ (دگرگونا) شخصامت و کااهش

هحساا کفایت (ع لیرد) شخصا بن هرهمب برهبر  0/356 ،0/326و  0/333ه ت کن ه ن آنها
دی بد  p>0/001معنادهی هستن .
ه انطوی کن دی ج و  2مشاه ه ماا شاود یهببان هشاویش رهناا باا خساتگا همجاانا
(عاطفا) ،مسخ (دگرگونا) شخصمت و کاهش هحساا کفایت (ع لیرد) شخصا ،همچ کا هم
معنا دهی نش ن  .ضرهیب ه بستگا بما بمزهی هز هیلمد با خستگا همجانا (عااطفا) ،مساخ
(دگرگونا) شخصمت و کاهش هحساا کفایت (ع لیرد) شخصا ،بنهرهمب برهبر باا  0/406و
 0/390دی بد  p>0/001و  0/254دی بد  p>0/05معنادهی هستن .
دی ج و  3نتای هحلمل یگر مون بنمنظوی پمشبمنا حمبنها فر ودگا شغلا (خستگا
همجانا ،مسخ شخمت و کاهش کفایت شخصا) هز یو ن ره کلا هه ا کای
دهده ش ه ه ت .دی ج و  4نتای هحلمل یگر مون چن گانان هبعااد هه اا کاای
حمبنها فر ودگا شغلا با یوش گام بن گام هیهئن ش ه ه ت.

ازمانا نشاان
اازمانا باا

رابطه اهمالکاری سازمانی با فرسودگی شغلی ...
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جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون تک متغیری اهمالکاری سازمانی با ابعاد فرسودگی شغلی
متغیر مالک

متغیر پیشبین

R

R2

B

Beta

SE

t

p

MS

F

p

خستگا همجانا (عاطفا)

هه ا کای

ازمانا 0/368

0/000 15/356 1748 / 522 0/135

0/305

0/368

0/078

3/919

0/000

مسخ (دگرگونا) شخصمت

هه ا کای

ازمانا 0/351

0/123

0/000 13/755 271/279

0/120

0/351

0/032

3/709

0/000

کاهش هحساا کفایت (ع لیرد) شخصا

هه ا کای

ازمانا 0/315

0/099

0/000 10/764 853/809

0/213

0/315

0/065

3/281

0/000

ه انگونن کن ج و  3م حظن ماشود نسبت معنادهی Fنشاندهن ه یهببن معنادهی هیا متغمر با حمبنها فر ودگا شغلا ه ت .ه چنما هه ا کای

ازمانا

بنطویکلا هوهنایا هبمما  13/5دیص هز وهییانس هغممرهت خستگا همجانا (عاطفا) 12/3 ،دیص هز وهییانس هغممرهت مسخ (دگرگونا) شخصمت و  9/9دیصا هز
وهییانس هغممرهت هحساا کفایت شخصا یه بنطوی معنادهی دهید.
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ابعاد اهمالکاری سازمانی و حیطههای فرسودگی شغلی
R

R2

خستگا همجانا (عاطفا)

بمزهی هز هیلمد

0/406

0/165

19/308 2124/485

مسخ (دگرگونا) شخصمت

بمزهی هز هیلمد

0/390

0/152

334/985

17/564

0/000

کاهش هحساا کفایت (ع لیرد) شخصا

ناکایآم

0/333

0/111

7/269

12/227

0/000

متغیر مالک

متغیر پیشبین

MS

F

Beta

SE

t

p

p

B

0/334

4/394

0/000

0/000

1/468

0/406

4/191

0/000

0/583

0/390

0/139

3/497

0/001

0/317

0/333

0/091
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ج و  4نشان ماده کن بمزهی هز هیلمد دی هبمما حمبنها خستگا همجانا (عااطفا)
و مسخ (دگرگونا) شخصمت نسبت بن دو بع دیگر هه ا کای

ازمانا بنهرهماب باا هوهناایا

هبم اما  16/5دیصاا و  15/2دیص ا هز وهییااانس هغمماارهت آنهااا ،بمشااتریا نیااش یه دهید و
ناکایآم

با هوهنایا هبمما  11/1دیص هز وهییانس هغممرهت ،هوهنستن ه ات نیاش بمشاتر دی

حمبن کاهش هحساا کفایت (ع لیرد) شخصا دهشتن باش .

بحث و نتیجهگیری
ه ب پژوهش حاضر بری ا یهببن هه اا کاای

اازمانا باا فر اودگا شاغلا کایکناان

هدهیهت دولتا ه تان هررهن بود .نتای پژوهش نشاان دهدنا کان باما هه اا کاای
خردهمیماا ها آن (ناکایآم

اازمانا و

و بمازهی هز هیلماد) باا هبعااد فر اودگا شاغلا (خساتگا

همجانا ،مسخ شخصمت و کاهش کفایت شخصا) یهببن مثبت و معنادهی وجود دهید.
دی هیا بما ناکایآم

دی میایسن با بمزهی هز هیلمد یهببن عو هر با خستگا همجاانا و

کاهش هحساا کفایت شخصا دهشت یعنا هرچن ممزهن ع م هوهن ن

دی زممنن هولویتبن

،

هص ممگمر و ع لیرد بمشتر باش فرد هحساا بمشتر هز زیار فشاای باودن یه هجربان کارده،
بایغبت و با هفاوت ش ه و کای همچ هحساا مثبتا یه دی هو برن اهنگمزد .بان عا وه فارد دی
هنجام ویمفن هحساا شایستگا نخوهه کرد و دیخصوص هنجام کاای هز خاود هیزیاابا منفاا
دهید .برعیس ،بمزهی هز هیلمد نسبت بن ناکایآم

یهببن عو هر باا مساخ شاخمت دهشات

یعنا هر جن فرد نسبت بن هنجام کای و برنامنییز نفرت بمشتر دهشتن باش  ،نگرش هو نسابت
بن هیبا

یجوع بمشتر منفا خوهه بود و بن پرخاشاگر هاا فعاا (ک ماا و غمرک ماا) و

نافعا (کایشینا و هاخمرها ع

) یو ماآوید.

پژوهش حاضر نشان ماده کن بنطوی مستیمم جرت بری ا یهببن بما هه ا کای

اازمانا باا

فر ودگا شغلا هنجام نش ه ه ت .هیا نتای دی پژوهشها نزدیک بن آن با نتای ملاکآیه ()1388
هیهباط معنادهی بما ما یریت زماان 1باا فر اودگا شاغلا کایکناان؛ ه ات و ه یاایهن ( )2010دی
خصوص یهببن بما ه ترا و هه ا کای با
 -1هز مؤلفنها مو ر دی هه ا کای ه ت

متیوهنا پایما؛ ه یرهو و ه یایهن ( )2007یهببان
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ارزیابی تناسب شخصیت-شغل و رابطه آن ...

ه ترا و هه ا کای ؛ گالوئن ( )1990هی مر منفا هه ا کای دی محامط کاای بار کایکناان و باازدها
ازمان ه اهنگ ه ت.
بن ع وه نتای نشان دهدن کن بمزهی هز هیلمد دی هبمما حمبنها خستگا همجانا (عااطفا) و
مسخ (دگرگونا) شخصمت نسبت بن دو بع دیگر هه اا کاای
ناکایآم

اازمانا بمشاتریا نیاش یه دهید و

هوهنستن ه ت نیش بمشتر دی حمبن کاهش هحساا کفایت (ع لیارد) شخصاا دهشاتن

باش  .هیا نتای بر ه اا دی گاه م وسون و پمچل ( ،)2009مبنا بر هیاکن عامال هصالا فر اودگا
شغلا هح ل فشای یوهنا ناشا هز کای بن م ت طوالنا و زیاد ه ت کن بان ها یی منجار بان هخلمان
هنرژ یوهنا فرد ش ه و زممنن یه بره هبت بن فر ودگا شغلا فارههم مااکنا  ،مااباشا  .ییاا هز
عوهملا کن حاصل آن هنباشتگا کایها بر یو هم و دی نتمجن هجباای بان هنجامشاان دی دعاایق پایاانا
زمان دی نظر گرفتن ش ه ه ت و دی نتمجن هح ل فشای ناشا هز آن ماباش  ،هه ا کاای ه ات .هلبتان
بای دی نظر دهشت کن هه ا کای عامل هصلا فر اودگا شاغلا نمسات ،بلیان هز عوهمال ماؤ ر دی
هیجاد فشای یوهنا ناشا هز کای بن م ت طوالنا و زیاد ه ت.
هز ج لن مح ودیتها پژوهش حاضر هیا ه ت هز آنجاا کان جامعان آماای پاژوهش حاضار
ه تان هررهن بود ،نتای آن یه ن اهوهن بن دیگر جوهمع هع مم دهد .ه چنما ک بود پژوهشها مشاابن
دی کشوی و خایج هز کشوی همیان میایسن نتای هیا پژوهش یه باا نتاای پاژوهشهاا دیگار یه باا
مشیل موهجن اخت .بن ع وه ع م کنتر متغمر جنسامت ،ابوح اازمانا و هحصاملا هز دیگار
مح ودیتها پژوهش بود .با هوجن بن هیا مح ودیتها ،هجره و میایسان هیاا پاژوهش دی زناان و
مردهن ،هجره و میایسن هیا پژوهش دی بوح اازمانا ما یرهن و غمرما یرهن ،هجاره و میایسان هیاا
پژوهش دی بوح هحصملا مختلد ،هجره هیا پژوهش دی اایر ه اتانهاا و شاررها کشاوی و
میایسن نتای حاصل با یی یگر و بری ا شموهها ماو ر باره غلبان بار هه اا کاای

اازمانا دی

محمطها کای دی جرت هفزهیش بررهوی فرد و ازمانا پمشنراد ماشود.
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