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بررسی رابطه گرایش به بوروکراسی و فرسودگی شغلی کارکنان سازمان
آموزش و پرورش خراسان جنوبی

سید فخرالدین احمدی دکتر هاشم عسکرزاده دکتر حسینعلی بهرامزاده سید جعفر اصفهانی
تاریخ دریافت مقاله :مهر 1331

چکیده

تاریخ پذیرش مقاله :تیر 1330

هدف از این پژوهش ،شناسایی رابطه گرایش به بوروکراسی و فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آموزش و
پرورش خراسان جنوبی می باشد .این پژوهش از نظر هدف جز پژوهشهای کاربردی محسوب می شود و
روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری کلیه کارکنان آموزش و پرورش خراسان
جنوبی به تعداد  012نفر می باشد .حجم نمونه براساس جدول مورگان  131نفر می باشد ،که با استفاده از
روش نمونه گیری گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شده اند .جهت جمع آوری اطالعات از دو روش
کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است .ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه سنجش میزان بوروکرات مداری
دوبرین و پرسشنامه میزان فرسودگی شغلی مزالچ و جکسون می باشد .به عالوه روایی پرسشنامه توسط
استادان راهنما و مشاور و تعدادی از متخصصین مورد تایید قرار گرفته است .جهت تجزیه و تحلیل اطالعات
از نرم افزار SPSSو روش آمار توصیفی شامل شاخصهای آماری (رسم جدول ،فراوانی ،اندازه گرایش های
مرکزی و پراکندگی ،نمودارها) و همچنین از آمار استنباطی شامل (همبستگی پیرسون ،تحلیل واریانس یك
راهه و آزمون  tمستقل) به کار برده شده است .یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین گرایش به
بوروکراسی و فرسودگی شغلی و مولفه مسخ شخصیت کارکنان رابطه وجود دارد .اما بین بوروکراسی و مولفه
های خستگی عاطفی و پایین بودن احساس موفقیت فردی رابطه معنی داری وجود ندارد .همچنین بین جنس
و سطوح تحصیالت کارکنان و فر سودگی تفاوت معنی داری بدست نیامد ،همچنین بین سن و فرسودگی
شغلی رابطه معنی داری بدست نیامد.
واژگان کلیدی :گرایش به بوروکراسی ،فشار روانی ،مسخ شخصیت ،خستگی عاطفی ،عدم احساس موفقیت.
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و ماسالچ در کالیفرنیا است بطور کلی فرسودگی

مقدمه
آموزش و پرورش در جامعه از مهمترین

را میتوان نوعی اختالل نامید که به دلیل قرار

نهادهای آن محسوب میگردد .کارکردهای مهم

گرفتن طوالنی مدت فرد در معرض استرسهای

آموزش و پرورش ما را ملزم میدارد ،که توجه

ناشی از کار در وی ایجاد میگردد و نشانههای آن

خاصی به آن مبذول داریم .از یك منظر توسعه

در ابعاد جسمی ،هیجانی و ذهنی بروز میکند

کشورها را باید مرهون یك آموزش و پرورش

(ساعتچی ،1399 ،ص .)3 3

قوی دانست و این آموزش و پرورش را چیزی

به نظر مسلچ و جکسون ،فرسودگی شغلی عبارت

جز نیروی انسانی حرفهای و متخصص قدرت

است از کاهش قدرت سازگاری فرد بر اثر عوامل

نمی بخشد ،این نیروی انسانی حرفهای التزامات و

فشارزا و نشانگان خستگی جسمی و هیجانی این

ویژگی های خود را میطلبد ،که از دغدغه های

نشانگان منجر به ایجاد خود پندارنده منفی در

مدیریت اثربخش در نظام آموزش و پرورش باید

فرد ،نگرش منفی نسبت به شغل و فقدان احساس

باشد.

ارتباط با دیگران (مشتری ،ارباب رجوع یا

استرس بخش جداییناپذیری از زندگی بشری

مراجعان) می گردد .این نشانگان ممکن است فرد

است و از آغاز همراه انسان بوده ،هر چند با تعبیر

را به سوی انواع بیماری های روانی و جسمانی،

امروزی چیز تازهای به نظر میرسد و باید اذعان

سوق دهد (مسلچ،جکسون.)33:1391،

داشت در ذات خود مضر نیست بلکه دارای دو

همانطور که در تعریف فوق آمده فرسودگی

و مخرب و

شغلی از سه مولفه که تشکیل می شود که عبارتند

حالت است مثبت و نیروزا

1

نامطبوع ،0حالت دوم میتواند در دراز مدت

است از:

مشکالت جسمی و روانی بوجود بیاورد که

)1خستگی عاطفی :عامل اصلی فرسودگی است و

فرسودگی یکی از پیامدهای مهم آن است مفهوم

آشکارترین درجه نشانه های فرسود گی است

فرسودگی شغلی در اوایل دهه  1392برای اولین

.این بعد از فرسودگی شغلی داللت بر پاسخ

بار توسط فروید نبرگر 3معرفی شد و ظهور و

اساسی به استرس است .در حقیقت خستگی

رشد آن مرهون زحمات فرویدنبرگر در نیویورك

هیجانی یك بعد مورد نیاز برای تعریف فرسودگی
شغلی است و بدون آن مفهوم فرسودگی ناقص
است .به بیان دقیق ،خستگی عاطفی موجب می
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شود تا کارگران به لحاظ هیجانی و شناختی از

فرسودگی شغلی به وجود می آید نه اینکه بعد از

کارشان فاصله بگیرند و احتماالً این راهی برای

دو جنبه دیگر به وجود آید .به نظر می رسد فقدان

مقابله با فشارهای کاری است .خستگی هیجانی

کارآمدی ،بیشتر ناشی از فقدان منابع شغلی و

در واقع وجود احساساتی است که در آن شخص

حمایتی باشد و حال آنکه خستگی و بدگمانی ،از

نیروهای هیجانی خود را از دست داده است و

وجود فشار کار ،تضاد اجتماعی و انتظارهای

قادر به برقراری روابط عاطفی با دیگران نیست

شغلی ناشی می شود (مسالچ،الیتر.) 39:0229،

(مسالچ،جکسون.)121:1391،

)3پایین بودن احساس موفقیت فردی :رابطه بین

)0مسخ شخصیت :که به عنوان یکی از تبعات

عدم کارایی فردی با دو بعد دیگرفرسودگی تا

فرسودگی شغلی تالشی برای ایجاد فاصله میان

حدودی پیچیده تر است .در بعضی از تحقیقات،

فرد شاغل و دریافت کنندگان خدمات او است که

به نظر می رسد که بعد عدم کارایی فردی ،نتیجه

به وسیله نادیده پنداشتن ویژگی ها وخدمات فرد

دو بعد دیگر فرسودگی است ولی در موارد دیگر،

شاغل صورت می گیرد .درمشاغلی غیر از خدمات

این فرضیه مورد تایید قرار نگرفته و تاکید می کند

انسانی نیز مردم از راهکارهای شناختی

که این مؤلفه ها به جای اینکه به صورت زنجیر

ایجادفاصله از کار استفاده می نمایند .آنها از این

وار قرار داشته باشند ،به طور موازی و به همراه
رشد

می

کار به هنگام فرسوده و مأیوس شدن از کار و به

همدیگر

وسیله ایجاد یك نگرش خنثی یا بدبی نانه نسبت

همکاران.)091:0221،

کنند

(مسالچ

و

به کار و سایر افراد استفاده می کنند .در موقعیت

همانگونه که ماسالچ و همکاران (،)0220

کاری که فشار مزمن و شدیدی وجود داشته باشد

ماسالچ ( ،)0223فریدمن ( ،)1330اظهار میکنند

و با خستگی یا بدگمانی نیز توأم باشد ،زائل شدن

و در برخی از مدلهای مفهومی و پژوهشی نشان

احساس کارآمدی فرد امر بعیدی نیست .همچنین

داده شد ،در تحقیقات فرسودگی دو جنبه مد نظر

دگرسان بینی خود ،احتماال در ایجاد ناکارآمدی

قرار گرفته است ،جنبه اول توجه به بعد فردی و

دخیل است ،زیرا داشتن احساس شایستگی و

متغیرهای تأثیرگذار آن بر ابعاد مختلف فرسودگی

پیشرفت ،هنگام احساس خستگی یا هنگامی که

است و جنبه دوم به نقش متغیرهای سازمانی بر

یاری کردن به دیگران دارای اهمیت نیست ،دشوار

فرسودگی شغلی دارند اینك کدامیك اهمیت

است .اما مشخص شده است که در زمینه های

بیشتری دارند ،یك موضوع چالش برانگیز است.

شغلی ،ناکارآمدی به موازات دو جنبه دیگر
5
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نگرشهای شغلی 1جنبه دیگری از ویژگیهای

هر اداره ای نیازمند اختیار و اختیار نیز بی قدرت

شخصیتی است که باید در مطالعه استرس مد نظر

امکان پذیر نیست ،از این رو در تعریف قدرت

قرار گیرد .اصوالً افراد در آغاز کار با مسألهای بنام

می گوید ،قدرت عبارت است از تحمیل اراده

شوك واقعیت 9رویارو میشوند این بدین معنی

یك انسان بر اشخاص دیگر .وی نوع خاصی از

است که بین نگرشهای آنها قبل از بدست گرفتن

قدرت را از مفهوم کلی قدرت در نظر دارد که از

شغل مورد نظر با هنگام اشتغال بکار تفاوت

آن به سلطه تعبیر می نماید .منظور وی از سلطه

وجود دارد ،می تواند عاملی برای دچار شدن بر

آن نوع از قدرت است که در آن فرمانروا ،یا

فرسودگی میباشد (کریمی ،)139 ،یکی از این

رئیس یا شخصی که اراده خود را بر دیگران

موارد با توجه به جو بروکراتیك سنگین حاکم بر

تحمیل می کند ،و اختیار نوعی قدرت در موقعیت

فضای ادارات و سازمانهای کشور میزان گرایش

اداری است .وبر سه نوع مشروعیت را برای

افراد به بروکراسی می باشد.

اعمال اقتدار و سلطه مطرح می نماید( :سید

ماکس وبر 9اولین کسی است که در نوشته

جوادین)32:1390،

های خود در زمینه مسائل سازمانی با دیدگاهی

-1اقتدار کاریزماتیك :در لغت به معنی موهبت،

تاریخی به جامعه شناسی سازمان ها پرداخته و از

جاذبه یا امتیاز شخصیتی در فرد است که بواسطه

اصطالح بوروکراسی استفاده کرده است( .عباس

استعداد استثنایی که در فرد وجود دارد آن شخص

زادگان )13:1393،از نظر وبر بوروکراسی نوعی

لیاقت رهبری پیدا میکند.

طرح سازمانی ایده آل است که اختیار قانونی ،نظم

 -0اقتدار سنتی :منشا این نوع اقتدار؛ رسوم،

سلسله مراتبی ،عمل کردن براساس مستندات و

سنتها ،عرف و عادات است که شخص نقش و

بایگانی ها ،جدایی کار از زندگی شخصی،

مقام خود را به طور موروثی کسب میکند .رهبر

آموزش تخصصی ،استخدام کارکنان تمام وقت و

سنتی به اعتبار جایگاه موروثی خود دستور

پیروی از قوانین را در برمی گیرد (فقیهی و

میدهد.

همکاران.)0:1393،

 -3اقتدار عقالنی–قانونی :منشاء این نوع اقتدار

عالقه وبر به مطالعه سازمان از تحلیل مفاهیم

قوانین و مقررات عقالنی است که برای نظام

قدرت و اختیار ناشی شد .وی معتقد است برای

اجتماعی وضع و تدوین میشود .در این نوع
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اقتدار به «غیر شخصی کردن» سازمانها اشاره

دنبال این معایب به تدریج در کارکنان استرس

میشود.

شغلی پدیدار می شود که پیامدهای بسیاری از

وی اعتقاد داشت که سازمان اداری کامال

جمله فرسودگی شغلی دارد .فشارهای روانی

بوروکراتیك از دید صرفاً فنی ،سازمانی است که

وقتی رخ میدهد که عدم تعادل بین مطالبات و

توان رسیدن به باالترین سطح کارایی را دارد و از

خواستههای محیطی با توانایی فرد برای پاسخ

نظر دقت،فقط ثبات رعایت انضباط و وقابلیت

دادن به آنها وجود داشته باشد .هر چه مطالبات و

اعتماد بر هر نوع دیگری از سازمان برتری دارد؛

خواستههای محیطی افزایش یابد و توانایی فرد

در واقع بوروکراسی قابلیت پیش بینی رفتار افراد

برای پاسخ دادن به آنها کاهش یابد فشار روانی

و سازمان را افزایش میدهد و هم از حیث کارایی

ایجاد میشود و باعث تجربه منفی در فرد و

زیاد و هم از حیث قلمروی عملیات بر انواع

فرسودگی شغلی میگردد .در واقع فرسودگی

دیگر سازمان برتری دارد و به طور رسمی برای

شغلی در اثر فشار مداوم روانی پدید میآید.

هر گونه کار اداری قابل استفاده است (دشمن

(امیری وهمکاران.)39:1332،

زیاری.)13:1399،

بــرای مقابله با ســندرم فرســودگی کاری

بوروکراسی با داشتن جنبه های مثبت بسیار از

راههای متعددی وجــود دارد که در ادامه چند

جمله ،افزایش دقت عمل به دلیل به کارگیری

توصیه جهت پیش گیری و درمان فرسودگی

مقررات روشن که هر کس می داند چه کاری

شغلی به کارکنان سازمان ها پیشنهاد می شود :در

توسط چه کسی ،به چه منظوری و چگونه باید

صورت امکان شرایط فیزیکی یا روانی کار خود را

انجام شود (سیدجوادین ،)32:1393،حذف فامیل

تغییر دهید ،استفاده از برنا مه های متنوع برای

بازی و دوست بازی مدیران سازمان در انتصاب،

بهبود وضعیت بدنی ،استفاده از رو شهای بهتر و

کمك به اشاعه دموکراسی ،افزایش تخصص و...

اثربخش تر برای انجام دادن کار و از رو شهای

(سیادت )0 :1392،مورد انتقاد های فراوان قرار

خاص ایجاد آرامش استفاده کنید.

گرفته است .سازمان مبتنی بر بوروکراسی با نوعی

اما این واقعیت را هم نمیتوان انکار کرد که

سرخوردگی ارباب رجوع ،ناتوانی و ناکارآمدی و

نقش مدیران سازمان ها هم میتواند نقش کلیدی

حداقل رضایت شغلی ،اجتناب از نوآوری،

در حل این معضل داشته باشد .بنابراین مدیران نیز

اجتناب از قبول مسئولیت انحراف در شخصیت

میتوانند با استفاده از برخی راهکارها از وارد کردن

و.....مواجه می شود (سید جوادین .)32:1393،به

محر کهای تنش زا بر کارکنان مانع شوند ،از
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جمله :انتخاب افرادی که به آن کار عالقه مند

(ماسالچ .)0223،مفهوم فرسودگی شغلی در اوایل
12

باشند ،تشکیل دوره های آموزشی برای

دهه  1392برای اولین بار توسط فروید نبرگر

کارکنان،ایجاد امکاناتی برای افزایش مهارت های

معرفی شد و ظهور و رشد آن مرهون زحمات

افراد ،شرایط خطرآفرین در سازمان را به حداقل

فرویدنبرگر در نیویورك و ماسالچ 11در کالیفرنیا

برسانند و شبکه های ارتباطی را در سازمان بهبود

است بطور کلی فرسودگی را میتوان نوعی

بخشند (فتاحی .)1:1332،با توجه به اثرات زیانبار

اختالل نامید که به دلیل قرار گرفتن طوالنی مدت

فرسودگی شغلی و نقش آن در کاهش اثربخشی

فرد در معرض استرسهای ناشی از کار در وی

سازمان الزم است به منظور افزایش کارایی

ایجاد میگردد و نشانههای آن در ابعاد جسمی،

سازمان تدابیر الزم جهت کاهش این عارضه

هیجانی و ذهنی بروز میکند (ساعتچی.)1399 ،

صورت گیرد .مقابله با پدیده فرسودگی شغلی

یکی از عوامل ایجاد استرس در سازمان

بدون شناخت عواملی که باعث فرسودگی شغلی

بوروکراسی سازمان میباشد.

میشود و همچنین میزان اثر این عوامل امکان پذیر

زمان پیدایش بوروکراسی 10شاید به قرنها قبل

نیست .یکی از عواملی که باعث فشار روانی در

از ابداع کلمهی بوروکراسی میرسد .مبتکر واژه

بین کارکنان سازمان شده و در نهایت به

بوروکراسی را یك اقتصاددان فرانسوی قرن

فرسودگی شغلی منجر می شود گرایش کارکنان

هجدهم بنام وینست ام دگورنی می دانند که وی

به بروکراسی اداری میباشد .لذا این مطالعه با

این واژه را به منظور معرفی نوعی از حکومت

هدف کشف نوع و میزان رابطه میان گرایش به

بکار برده که در آن کارکنان دولت برای تامین نفع

بوروکراسی و فرسودگی شغلی کارکنان سازمان

عامه منصوب نمی شوند ،بلکه به نظر می رسد که

آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی انجام

نفع عمومی به گونه ای ترتیب داده شده است که

میگیرد تا بتوان از این طریق اطالعات مناسبی در

ادارات بتوانند وجود داشته باشند .به بیان دیگر

اختیار مدیران و برنامه ریزان این سازمان انجام

حکومت به خودی خود تبدیل به یك هدف شده

داد.

است (خراسانی.)01:1393،
با توجه به اهمیت موضوع مطالعاتی در زمینه

پیشینه پژوهش
فرسودگی شغلی سندرمی روان شناختی،

بوروکراسی و فرسودگی شغلی در داخل و خارج

مشتمل بر خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و عدم
احساس
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انجام گرفته که در ذیل به برخی از آنها اشاره می

دارد که بوروکراسی دانشگاهی مانع از رسیدن آنها

شود.

به مدیران آینده میشود نتایج حاصل از اطالعات

دانش فرد ( )1391در پژوهشی که با موضوع

طبقهبندی شده سه مانع عمده و اصلی را شامل

«رابطه الگوی بوروکراسی و میزان سالمت

میشود و سه حوزه از محدودیتهای جغرافیایی

سازمانی دانشگاهها» انجام داد به این نتایج دست

و حمایتهای حرفهای ،شخصی و اجتماعی

یافت که میزان سالمت سازمانی دانشگاه همگی

محدودی که از آنها به عمل میآید از جمله این

در سطح عادی قرار دارند ،اما تحلیل واریانس

عوامل بودند.همچنین عکاشه ( )1393در پژوهش

یك طرفه نشان داد که بین میزان سالمت سازمانی

خود با موضوع «شیوع فرسودگی شغلی در

دانشگاهها تفاوت معنیداری وجود دارد .یافتههای

دانشجویان سال آخر پزشکی دانشگاه علوم

پژوهش همچنین نشان داد که ساختار سازمانی

پزشکی کاشان» به چنین نتایجی به دست یافت:

دانشگاهها روی هم رفته در سطح متوسطی از

میزان کلی فرسودگی شغلی در بین دانشجویان

بوروکراسی قرار دارند .با این حال ساختار

پزشکی  %31بود %9/3 .آنان فاقد فرسودگی

دانشگاهها در میزان برخورداری از رسمیت گرایی

شغلی بودند .در این بررسی بین جنس ،وضعیت

همچنین

تأهل ،بومی و غیربومی بودن ،مصرف سیگار،

گیوگن )022 (13مینویسد :اثر بخشی بهتر از

مدت دوره کارورزی و میزان عالقمندی به رشته

طریق کار گروهی اعتماد و اطمینان به

پزشکی با فرسودگی شغلی رابطه آماری

استعدادهای دانشآموزان ،همچنین اعتماد به

معنیداری به دست نیامد .همچنین اسدی و

والدین و پا فشاری در انجام فعالیتهای علمی از

همکارانش (  )139در در تحقیقی دیگر که با

جمله ویژگیهای مدرسهای است که به پیشرفت

موضوع «رابطه بین هوش هیجانی و فرسودگی

علمی دست یافتهاند و بدین لحاظ از نظر

شغلی و سالمت روان کارکنان شرکت ایران

اجتماعی و اقتصادی نیز دارای منزلت هستند.

خودرو» صورت گرفت ،این نتایج به دست آمد:

نتایج نشان دادند که در طبقه بندی رفتارهای

 -1بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی رابطه

گوناگون در طی مصاحبه جهت شناسایی عوامل

معناداری وجود دارد -0 .رابطه مثبت و معناداری

مثبت و منفی تأثیر گذار در موقعیت مدیران ارشد

بین هوش هیجانی و سالمت روانی وجود دارد.

آموزش عالی چیزهای بسیار ارزشمندی وجود

 -3رابطهای بین فرسودگی شغلی و سالمت روان

تفاوت

معنیداری

داشتند.

به دست نیامد .صفری ( )1399نیز در تحقیقی که
13

Meguigan
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با موضوع «بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با

الف-فرضیه اصلی :بین گرایش به بوروکراسی و

فرسودگی شغلی در بین اعضای هیئت علمی و

فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آموزش و

کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر»

پرورش خراسان جنوبی رابطه معنی داری وجود

انجام داد .نشان داد که بین ویژگیهای

دارد.

برونگرایی ،سازگار ،نورزگرایی و وظیفهشناسی با

ب-فرضیه های فرعی:

فرسودگی شغلی را معنیداری در سطح

-1بین گرایش به بوروکراسی و مسخ شخصیت

 P<0/000وجود دارد ،ولی بین ویژگی

کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان

گشودگی نسبت به تجربه با فرسودگی شغلی

جنوبی رابطه معنی داری وجود دارد.

رابطه معنیداری حاصل نشد .همچنین پرداختچی

-0بین گرایش به بوروکراسی و عدم موفقیت

و همکارانش ( )1399تحقیقی با موضوع «بررسی

فردی کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان

رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی

جنوبی رابطه معنی داری وجود دارد.

مدیران و معلمان مدارس شهرستان تاکستان»

-3بین گرایش به بوروکراسی و خستگی عاطفی

انجام دادند ،که نتایج تحقیق نشان داد که بین

کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان

کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی معلمان و

جنوبی رابطه معنی داری وجود دارد.

مدیران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد .از

-بین جنسیت و فرسودگی شغلی کارکنان

میان مؤلفههای کیفیت زندگی کاری به ترتیب

سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی تفاوت

متغیرهای پرداشت منصفانه ،تناسب اجتماعی،

معنی داری وجود دارد.

فضای کلی زندگی و توسعه قابلیتهای فردی
بیشترین تأثیر را بر فرسودگی شغلی دارند.
هدف اصلی این تحقیق شناسایی رابطه گرایش

بین سطوح تحصیالت و فرسودگی شغلیکارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان
جنوبی تفاوت معنی داری وجود دارد.

به بوروکراسی و فرسودگی شغلی کارکنان سازمان

-1بین سن کارکنان و فرسودگی شغلی کارکنان

آموزش و پرورش خراسان جنوبی است.بر اساس

سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی رابطه

ادبیات و نظریه های موجود فرضیه های پژوهش

معنی داری وجود دارد.

عبارتند از:

روش شناسی پژوهش

فرضیه های پژوهش:

این پژوهش از نوع توصیفی استنباطی از نوع
همبستگی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی می
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باشد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه

مخالفم  ،0بی نظرم  ،3موافقم و کامال موافقم

کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان

می باشد .پرسشنامه دوم پرسشنامه فرسودگی

جنوبی می باشد .در این تحقیق از روش نمونه

شغلی مسالچ یا MBIاست .در بسیاری از

گیری تصادفی طبقه ای نسبی استفاده شده

پژوهشهای مربوط به فرسودگی شغلی ،چه در

است.جهت تعیین حجم نمونه پژوهش حاضر از

داخل و چه در خارج کشور ،این ابزار مورد

جدول مورگان استفاده شده است که مطابق

استفاده قرار گرفته است .این پرسشنامه ،که

جدول مزبور از بین  012نفر از کارکنان 130،نفر

ماسالچ و جکسون (  )133ساخته اند ،دارای 0

انتخاب شد ولی به دلیل عدم برگشت تعدادی از

سؤال است که در مجموع ،شامل سه خرده آزمون:

پرسشنامه ها نمونه به  103نفر تقلیل یافت.

خستگی عاطفی ،عملکرد شخصی ،مسخ شخصیتی

ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه با

و می باشد .در هر خرده آزمون ،دو مقیاس

طیف لیکرت بود .بدین صورت که پرسشنامه اول

فراوانی و شدت وجود دارد .از این  0سؤال3

که میزان بوروکرات مداری را می سنجد توسط

سؤال به خستگی عاطفی 9 ،سؤال به عملکرد

دوبرین ( )1399تدوین گردیده که از دو نوع

شخصی ،سؤال به مسخ شخصی اختصاص دارد.

سوال،تمایل و عدم تمایل افراد به بوروکراسی

فراوانی این نمرهها از صفر (هرگز) تا شش (هر

تشکیل شده است و به صورت کامال مخالفم ،1

روز) سنجیده میشود.

جدول ( :)1امتیاز سواالت فرسودگی شغلی
هرگز

سالی چندبار

ماهانه

ماهی چندبار

2

1

0

3

هر هفته

هفته ای چند بار

هر روز
1

هر دو پرسشنامه گرایش به بوروکراسی و

توصیفی و شاخص های مرکزی (نظیر میانگین،

فرسودگی شغلی توسط اساتید مجرب پس از

مد ،نما) و شاخص های پراکندگی (نظیر واریانس

بررسی و اصالح مورد تایید قرار گرفت.و ضریب

و انحراف معیار) استفاده گردیده است .در بخش

پایایی دو پرسشنامه توسط فرمول آلفای کرانباخ

استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده

مورد آزمون قرار گرفت که آلفای محاسبه شده به

شده است مطالعه متغیرها را در اصطالح آماری

ترتیب  2/91و  2/919بدست آمد.

مطالعه همبستگی می نامند .در مواردی که رابطه

به همین منظور در پژوهش حاضر برای

بین دو دسته متغیر،رابطه مستقیم باشد یعنی اینکه

توصیف داده ها و مشاهدات از روش های

افزایش داده های یك دسته متغیر و افزایش داده

فراوانی،نمودارهای

های موازی آنها در متغیر دیگر و یا کاهش داده

توصیفی

جداول

توزیع
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های یك دسته متغیر وکاهش داده های موازی

یافته ها

آنها در متغیر دیگر همراه باشند اصطالحا گفته می

فرضیه اصلی :بین گرایش به بوروکراسی و

شود،بین دو دسته متغیر همبستگی وجود

فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آموزش و

دارد(کوهن و هالیدی .)33:0211،همچنین برای

پرورش خراسان جنوبی رابطه معنی داری وجود

تجزیه و تحلیل دادها از نرم افزار  SPSSاستفاده

دارد.

شده است.
تعداد

سطح معنی داری)(sig

111

2/221

با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی
-2/09

فرسودگی شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود

(داده های جدول فوق) چون سطح معنی داری

دارد.

( )sig=2 .221کمتر از ( )2/21و اندازه همبستگی

فرضیه فرعی :1بین گرایش به بوروکراسی و

بین دو متغیر (  )r= -2/09می باشد در آزمون دو

مسخ شخصیت کارکنان سازمان آموزش و

دامنه ی سطح آلفای ( )2/21فرض صفر رد می

پرورش خراسان جنوبی رابطه معنی داری وجود

شود و فرض محقق پذیرفته می شود یعنی با 33

دارد.

درصد اطمینان بین گرایش به بوروکراسی و
تعداد

سطح معنی داری)(sig

ضریب همبستگی
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2/222

-2/390

با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون

درصد اطمینان بین گرایش به بوروکراسی و مسخ

(داده های جدول فوق) چون سطح معنی داری

شخصیت کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

( )sig=2 .222کمتر از ( )2/21و اندازه همبستگی

فرضیه فرعی :2بین گرایش به بوروکراسی و عدم

بین دو متغیر ( )r= -2/390می باشد در آزمون دو

موفقیت فردی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

دامنه ی سطح آلفای ( )2/21فرض صفر رد می

خراسان جنوبی رابطه معنی داری وجود دارد.

شود و فرض محقق پذیرفته می شود یعنی با 33
تعداد
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ضریب همبستگی
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2/19

111

-2/0 1

با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون

بین گرایش به بوروکراسی و عدم موفقیت فردی

(داده های جدول فوق) چون سطح معنی داری

کارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد.

( )sig=2/19بیشتر از (  )2/2و اندازه همبستگی

فرضیه فرعی :3بین گرایش به بوروکراسی و

بین دو متغیر ( )r= -2/0 1می باشد در آزمون دو

خستگی عاطفی کارکنان سازمان آموزش و

دامنه ی سطح آلفای (  )2/2فرض صفر پذیرفته

پرورش خراسان جنوبی رابطه معنی داری وجود

می شود و فرض محقق رد می شود ،در نتیجه

دارد.

تعداد

سطح معنی داری)(sig

ضریب همبستگی
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2/ 2

-2/2 3

با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون

گرایش به بوروکراسی و خستگی عاطفی کارکنان

(داده های جدول فوق) چون سطح معنی داری

رابطه معنی داری وجود ندارد.

( )sig=2/ 2بیشتر از (  )2/2و اندازه همبستگی

فرضیه فرعی :1بین جنسیت و فرسودگی شغلی

بین دو متغیر ( )r= -2/2 3می باشد در آزمون دو

کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان

دامنه ی سطح آلفای (  )2/2فرض صفر پذیرفته

جنوبی تفاوت معنی داری وجود دارد.

می شود و فرض محقق رد می شود در نتیجه بین
تست برابریt

تست برای برابری میانگین هاt

فرسودگی شغلی

واریانس ها
سطح اطمینان %3
باالترین

اختالف

اختالف

پایینترین

انحراف معیار

میانگین

)Sig. (2-tailed

درجه آزادی

آماره t

.12190

.30123

0.1 0 9

-.1101

.923

39

-.0 2

.1112

.33 33

0.1 312

-.1101

.923

99.900

-.0 2

Sig.

.3 9

نسبتF

.223

برابری واریانس
دو گروه
نا برابری
واریانس دو
گروه

در آزمون تی تست مستقل با توجه به

اینکه ( )sig=.923بدست آمده که بیشتر از

اینکه( )sig=.3 9بدست آمده بیشتر از ( )2.2

( )2.2است ،فرض صفر یعنی برابری میانگین ها

است،در نتیجه واریانس دو گروه مرد و زن برابر

تایید می شود ،یعنی بین فرسودگی شغلی مردان و

است ،در نتیجه با مراجعه به سطر اول با توجه به

زنان تفاوت معنی داری وجود ندارد.
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فرضیه فرعی  :5بین سطوح تحصیالت و

پرورش خراسان جنوبی تفاوت معنی داری وجود

فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آموزش و

دارد.

منبع تغییرها

مجموع مجذورها

درجه آزادی
0

01.322

واریانس درون گروهی

11013.333

39

119.1 9

جمع کل

110 1.222

33

واریانس بین گروهی

0.121

میانگین مجذورها

به منظور بررسی این سوال از تحلیل واریانس

نسبتF

ضریب همبستگی
.992

.109

آزمودنیها (فوق دیپلم،کارشناسی،کارشناسی ارشد)

یك طرفه استفاده شد که نتایج آن در جدول فوق

نسبت به فرسودگی شغلی معنادار نیست.

آمده است .با توجه به  Fمحاسبه شده در جدول

فرضیه  :1بین سن و فرسودگی شغلی کارکنان

فوق ( )F=2/992تفاوت میانگین بین سه گروه

سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی رابطه
معنی داری وجود دارد.

تعداد

سطح معنی داری)(sig
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2/190

ضریب همبستگی
2/13

با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون

اند کمتر دچار فرسودگی شغلی شده اند .یافته ها

(داده های جدول فوق) چون سطح معنی داری

نشان می دهد چون اندازه معنی داری آزمون در

( )sig=2/190بیشتر از(  )2/2و اندازه همبستگی

سطح آلفای  ،2/21آزمون دو دامنه و ضریب

بین دو متغیر (  )r= -2/13می باشد می توان

همبستگی (  )-2/09از 2/21کمتر است فرض

گفت بین سن کارکنان و فرسودگی شغلی کارکنان

صفر رد می شود و فرض محقق با  %33اطمینان

رابطه معنی داری وجود ندارد.

پذیرفته می شود .یعنی بین گرایش به بوروکراسی

بحث و نتیجه گیری

و فرسودگی شغلی کارکنان رابطه معنا داری

فرضیه اصلی تحقیق به این صورت بیان شده

وجود دارد .این نتایج با تحقیقات کوپر ،)0221(1
1

است .بین گرایش به بوروکراسی و فرسودگی

لمبرت ( )0212وعلیزاده ( )1332می توان همسو

شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد .این

دانست.لمبرت معتقد است رسمیت و قوانین می

امر بیانگر آن است که در مجموع کارکنانی که
گرایش کمتری به بوروکراسی از خود نشان داده
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تواند کارکنان را در انجام وظایف و رسیدگی به

شود .در این زمینه با توجه به اینکه محقق

مشکالت راهنمایی کرده ولی فقدان کنترل فرد بر

پژوهشی را که بتواند با این پژوهش مرتبط سازد،

محیط کاری خود،می تواند موجب احساس

بدست نیاورد ،به تعدادی پژوهشهای مشابه اشاره

ناتوانی و عجز شده وبه تحلیل رفتگی شغلی

می شود .خلیفه سلطانی ( )1399به نقل از راسل

منجر شود.

و ولزن می گوید معلمان متاهل و معلمانی که در

در مورد رابطه گرایش به بوروکراسی و مسخ

مقطع ابتدایی تدریس می کنند احساس موفقیت

شخصیت کارکنان یافته ها نشان می دهد چون

فردی بیشتری می کنند ،همچنین معلمانی که

اندازه معنی داری آزمون در سطح آلفای

حمایت اجتماعی از همکاران خود دریافت کرده

،2/21آزمون دو دامنه و ضریب همبستگی

اند احساس موفقیت در آنها باالتر است .ناصتی

( )-2/390از 2/21کمتر است فرض صفر رد می

زایی و همکارانش ( )1399در تحقیقات خود به

شود و فرض محقق با  %33اطمینان پذیرفته می

این نتیجه دست یافتند که اختالل در روابط

شود .صفری و گودرزی ( )1399حاکی از آن

اجتماعی باعث عدم کفایت شخصی در افراد می

است که مسخ شخصیت با خوشرویی رابطه منفی

شود.

داشت .محمودی و همکارانش (  )139به این

در مورد رابطه گرایش به بوروکراسی و

نتیجه رسیدند که بهبود و فراهم کردن امکانات

خستگی عاطفی کارکنان یافته ها نشان می دهد

تخصصی در کاهش مسخ شخصیت نقش

چون اندازه معنی داری آزمون در سطح آلفای

دارد.همچنین ناصتی زایی و واعظی ( )1399در

 ،2/2آزمون دو دامنه و ضریب همبستگی

یافته های خود به این نتیجه رسیدند که بین مسخ

( )-2/2 3از  2/2بیشتر است فرض صفر تایید

شخصیت و سالمت عمومی رابطه معنی داری

می شود و فرض محقق با  %3اطمینان رد می

وجود دارد.

شود.در این زمینه با توجه به اینکه محقق

در مورد رابطه گرایش به بوروکراسی و عدم

پژوهشی را که بتواند با این پژوهش مرتبط سازد

موفقیت فردی کارکنان یافته ها نشان می دهد

بدست نیاورد،به تعدادی پژوهشهای مشابه اشاره

چون اندازه معنی داری آزمون در سطح آلفای

می شود .پیامی بوساری ( )1391دریافت که

 ،2/2آزمون دو دامنه و ضریب همبستگی

اضطراب به میزان زیاد باعث خستگی عاطفی می

( )-2/0 1از  2/2بیشتر است فرض صفر تایید

شود ،همچنین بین وضعیت استخدامی و فراوانی

می شود و فرض محقق با  %3اطمینان رد می

احساس خستگی عاطفی نیز رابطه آماری معنی
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از

مجموع مجذورات بین گروهی و درون گروهی

داری

مشاهده

شد.

هوبنر

به

نقل

صفری()1391می گوید ابعاد خوشرویی و وظیفه

) (f= 92و  p=2/102در سطح  %3تفاوت معنی

شناسی در خستگی عاطفی تاثیر گذار است.

دار نمی باشد .یعنی بین مدرك تحصیلی و

در مورد وجود تفاوت معنی دار بین جنسیت

فرسودگی شغلی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کارکنان و فرسودگی شغلی کارکنان یافته ها نشان

این نتایج با پژوهش شجاعی ( )1399همسو بود.

می دهد چون مقدار  tبا درجه آزادی 39برابر

ولی با پژوهشهای عابدی ( )1390و ساعتچی

با2/3 9و p=2/923با فرض برابری واریانسها در

( )1390که در تحقیق خود به این نتایج دست

سطح %3رد می شود.یعنی بین فرسودگی شغلی

یافت که کارکنانی که دارای سطح تحصیالت

کارکنان زن و مرد تفاوت معنی داری وجود

مختلف هستند از نظر میزان فرسودگی شغلی و

ندارد.این نتیجه با تحقیقات کورانیان (،)1399

عوامل تشکیل دهنده آن تفاوت معنی داری وجود

احمدی (  )139و عکاشه ( )1391همسو است.

دارد ،مغایر بود.

در مورد وجود رابطه معنی دار بین سن و

جوامع امروزی به انسان هایی بالنده که بتوانند با

فرسودگی شغلی کارکنان یافته ها نشان می دهد

بینش مناسب مجموعه ای از مهارت های مختلف

چون اندازه معنی داری آزمون در سطح آلفای

را در مشاغل متعدد به کار گیرند نیاز دارند .انسان

 ،2/2آزمون دو دامنه و ضریب همبستگی

هایی که با خالقیت ،ابتکار ،دانش و مهارت

(  )-2/13از  2/2بیشتر است فرض صفر تایید

گسترده ،ضمن انجام بهینه مأموریت های شغلی

می شود و فرض محقق با  %3اطمینان رد می

به تحقق اهداف سازمان خود کمك کنند .فرد در

شود.این نتایج با پژوهشهای فرشی (  )139و

اثر بوروکراتیزه شدن و تعهدی که نزد خود برای

کورانیان ( )1399همسو است .همچنین بارگلینی

اجرای دقیق قوانین و مقررات احساس می کند

( )0222نشان داده است که سن پیش بینی کننده

ممکن است هر چند خفیف اما فشارهایی را در

معنی داری برای فرسودگی شغلی نیست ،در

زمینه کاری خود تجربه کند .و این امر به طور

حالیکه بین خستگی هیجانی و سن رابطه معنی

ناخودآگاه در طول زمان تأثیراتی را بر روی رفتار

داری مشاهده شده است.

کارکنان خواهد داشت.گر چه بسا فرد ممکن

در مورد وجود تفاوت معنی دار بین سطوح

است از وجود برخی واکنشها در مقابل این

تحصیلی و فرسودگی شغلی کارکنان یافته ها

فشارها همانند فرسودگی شغلی و کاهش راندمان

نشان می دهد ،در فرسودگی شغلی بر اساس

کاری خود ناآگاه باشد .فرسودگی شغلی نه تنها

112

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم ،مجله علمی مهندسی مدیریت نوین ،شماره  ،1دوره  ،2پیاپی  ،4بهار 1932

با بهداشت روانی یك شخص بلکه با میزان بهره

شان ،سازمان ها را در دست یابی به اهدافشان

وری او نیز رابطه دارد .لذا آشنا شدن با روشهای

کمك خواهد نمود.

مقابله ی موثر یا فشار روانی و غلبه بر فرسودگی

از جمله محدودیتهای این پژوهش این است

شغلی می تواند به ارتقای بهداشت روانی و

که نتایج حاصل از این پژوهش را نمی توان به

بهره وری نیروی انسانی کمك کند.

دیگر سازمان های آموزشی تعمیم داد یا کارکنان

سازمان ها از جهتی شبیه اثرات انگشتان اند .هر

و شرایط آن را با سازمان های مشابه دیگر مقایسه

سازمانی ساختار منحصر به فرد خود را داراست.

نمود ،فاکتورهایی چون تجربه کاری ،استعداد ،جو

با وجود این ،هیچ ساختاری نمی توان یافت که

حاکم بر سازمان ،نوع مدیریت ،فرهنگ سازمانی

به طور کامل محنصر به فرد باشد .به عبارت دیگر

و ویژگی های فردی افراد از مهمترین این عوامل

در عالم واقع ،هیچ سازمانی نه کامالً ارگانیك و

هستند .همچنین با تمام تالشی که به منظور

فاکتورهای بلکه به اقتضای شرایط و عوامل

انتخاب تصادفی نمونه صورت گرفت .عدم

مخلتف درون سازمانی و فاکتورهای پیرامونی

همکاری برخی کارکنان اشکاالتی را به این نمونه

سازمان ها به درجاتی" ،مکانیك" و به میزانی هم

گیری وارد نموده است.

"ارگانیك" اداره می شوند .از آن گذشته با توجه

به پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود در این زمینه

به فعالیت های مختلفی که در درون سازمان

ها به پژوهش بپردازند:

صورت می گیرد .ضروری است که برخی از

-1رابطه بین مدیریت زمان و فرسودگی شغلی و

فعالیت ها با چارچوب مکانیکی و برخی دیگر با

تأثیر آن بر زندگی شغلی کارکنان مورد بررسی

اصول ارگانیك هدایت شوند .همچنین هرگونه

قرار گیرد.

اقدام و فعالیتی به منظور از بین بردن عالئم و

-0رابطه بین عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی

نشانه های فرسودگی شغلی در کارکنان و مدیران

و تأثیر آن بر زندگی شغلی کارکنان مورد بررسی

سازمان ها در حقیقت ،قدمی به سوی افزایش

قرار گیرد.

بهره وری است .از آنجایی که مبتالیان به سندرم

-3رابطه بین مدیریت مشارکتی و فرسودگی

فرسودگی کاری قبل از ابتال افرادی پرکار و دارای

شغلی کارکنان مورد بررسی قرار گیرد.

افزایش

جدیت بسیار زیاد در انجام وظایف محوله بوده
اند ،بنابراین برگرداندن آنها به وضع و حال اولیه

تأثیر سازمان یادگیرنده بر فرسودگی شغلیکارکنان مورد بررسی قرار گیرد.
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تأثیر مدیریت تغییر بر فرسودگی شغلیکارکنان مورد بررسی قرار گیرد.

شبکه های ارتباطی در سازمان را بهبود بخشند و
اطمینان حاصل کنند که افراد می توانند نظرات،

حال به طرح پیشنهادات کاربردی با توجه به

پیشنهادات و شکایات خود را بدون ترس و

فرضیه اصلی پژوهش پرداخته می شود .چنان که

نگرانی ارائه دهند .مدیران می توانند با اجرای

در فرضیه تحقیق مشاهده شد ،بین گرایش به

برنامه هایی ،کارکنان را بیشتر با اهداف سازمان

بوروکراسی و فرسودگی شغلی رابطه معنی داری

آشنا کنند تا دچار سر درگمی نشوند .همچنین

وجود دارد .با توجه به این نتیجه به سازمان

سازمان آموزش و پرورش می تواند با برگزاری

آموزش و پرورش خراسان جنوبی جهت کاهش

کالسها و دوره های مشاوره ای برای کارکنان،

فرسودگی شغلی کارکنان پیشنهاد می شود میزان

ضمن آگاهی و کمك به کارکنان از عواقب

کاغذ بازی را در مراحل مختلف به حداقل

بیماری های روحی–روانی ناشی از کار بکاهد .و

برساند .همچنین ،با حذف سلسله مراتب در

در جهت ارتقاء بهداشت روانی کارکنان خود با

سازمان تصمیم گیری ها سریع تر انجام می شود

توزیع کتابچه ها یا بروشورهایی بین کارکنان آنان

ودستورات سریع تر به کارکنان می رسد ،از آنجا

را با انواع مهارت های مفید زندگی شغلی از

که سطوح اضافی سلسه مراتب باعث می شود

جمله خودبالندگی ،خودباوری ،اعتماد بنفس و

کارکنان احساس کنند دائم کنترل می شوند،و

ایجاد و تقویت خالقیت و نوآوری در کار آشنا

اختیار زیادی در انجام امور ندارند،به تدریج

سازد .همچنین به سازمان آموزش و پرورش

موجب فرسودگی شغلی می شود،در نتیجه با

پیشنهاد می شود از تدوین پایان نامه های مرتبط

حذف این سطوح اضافی رضایت شغلی را در

و مورد نیاز آموزش و پرورش استقبال کند و با

کارکنان افزایش داد .همچنین مدیریت سازمان

انعطاف پذیرکردن شرایط پژوهش در مسائل

باید در پرداخت حقوق و مزایا عدالت را رعایت

موردنیاز ،ضمن جلب دانشجویان و حمایت از

کند و بر اساس شایستگی به کارکنان مزایا

آنان از نتایج بدست آمده استفاده کند.

پرداخت شود تا دچار فرسودگی نشوند .همچنین
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Survey the Connection of Tendency to Bureaucracy and Occupation Fatigue
of the Personnel of Education Organization of South Khorasan
S.F.Ahmadi

Dr.H.Askarzadeh Dr.H.A.Bahramzadeh  S.Jafar Esfahani

ABSTRACT
The goal behind this survey is to determine the connection of tendency to
bureaucracy and occupation fatigue of the personnel of Education Organization of
South Khorasan. This survey is realized applicable in terms of objectives and the
method of study is descriptive from correlative type. The statistical society of total
personnel of Education Organization of South Khorasan is 210 people. Sample
mass is 136 people, according to Morgan Table, that are selected through random
relative classification sampling method. Theoretical and field methods are applied
for collecting data. Evaluation questionnaire of Dubrin bureaucracy rate and
questionnaire of Maslach and Johnson occupation fatigue rate are as tools for
collecting data. Moreover, the validity of the questionnaire is confirmed by
supervisors, consultants, and a number of experts. SPSS and descriptive statistics
method including statistics indexes (drawing tables, frequency, the amount of
central tendency and distribution, and diagrams) and also inferential statistics
(including Pearson Correlation, analyze of on-way variance, and Independent Ttest) are applied to analyze data. Findings of the survey indicate that there is a
significant connection between tendency to bureaucracy and occupation fatigue
and the metamorphosis factor of personnel characteristic; but, there was seen no
meaningful connection between bureaucracy and the factors of emotional fatigue
and lowing of individual successfulness feeling. Moreover, no meaningful
connection was seen between genders, the level of education, and fatigue; also
between age occupation fatigue.
key words: tendency to bureaucracy, psychic pressure, metamorphosis
individuality, emotional fatigue, lake of successfulness feeling.
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