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 چکيده

ت شناخ برای زیادی تحقیقات. است کار محیط در وریبهره رفتن بین از عوامل از یکی اجتماعی رویطفره

 با شغلی فرسودگی ارتباط تعیین حاضر تحقیق هدف. استشده اجتماعی انجام رویطفره سازعوامل زمینه

 پژوهش آماری جامعه. بود کشور غرب هایاستان جوانان و رزشو ادارات کارکنان میان در سازمانی رویطفره

 به( ایالم و لرستان کردستان، کرمانشاه،) کشور غرب هایاستان جوانان و ورزش ادارات کارکنان کلیه شامل

 در پژوهشی نمونه عنوان به و انتخاب تصادفی صورت به کارکنان از نفر 203 تعداد. بود نفر 453 تعداد

 جورج اجتماعی رویطفره و وهمکاران مسلش شغلی فرسودگی پرسشنامه دو از. کردند تمشارک تحقیق

 رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی ضریب از استفاده با هاداده. شد استفاده هاداده آوریجمع جهت

 املش آن ابعاد و شغلی فرسودگی بین معناداری ارتباط تحقیق نتایج براساس. گرفت قرار تحلیل مورد

 و ورزش ادارات کارکنان در اجتماعی رویطفره با فردی موفقیت فقدان و زداییشخصیت عاطفی، خستگی

 شغلی فرسودگی به که کارکنانی حاضر تحقیق نتایج براساس. گردید مشاهده کشور غرب هایاستان جوانان

 هشد تعیین هاآن رایب سازمان در که هاییمسئولیت بار زیر از که دارد بیشتری احتمال شوند،می دچار

 اهشک کارکنان در را رویطفره تواندمی شغلی فرسودگی هایزمینه کاهش بنابراین کنند خالی شانه است

 ..دهد

 زدایی، کاهشعاطفی، شخصیت روی سازمانی، فرسودگی شغلی، خستگیطفره :يديکل واژگان

 .فردی موفقیت
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 3رضا صابونچی، 2، بهرام یوسفی1ابريشکوفه محمدي بی

 .، دانشگاه آزاد اسالمی، بروجرد، ایرانبروجردواحد ، مدیریت ورزشی ،دانشجوی دکترا 1
 .کرمانشاهی،دانشگاه راز، دانشیار 2
 .اسالمی، بروجرد، ایران آزاد بروجرد، دانشگاه واحدمدیریت ورزشی،  اریاستاد 3
 

 نام نویسنده مسئول:
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روي سازمانی در ميان کارکنان ارتباط فرسودگی شغلی با طفره

 هاي غرب کشورو جوانان استان ادارات ورزش

 27/6/1399تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

 ایه است. گروه افتهی شیافزا یدهه گذشته به طور قابل توجه کی طی ها انکار در سازم های استفاده از گروه تیمحبوب

 اند شده لتبدی ها در سازمان یضرور باًیتقر یژگیو کیو به  شوند یاز کارها استفاده م یعیوس فیدر ط میبر ت یمبتن یکار

 ردیگروه مورد توجه قرار گ وری عدم بهرهو  وری بهره نهیدر زم قاتیاست تا تحق دهش باعث ها استفاده از گروه شیافزا نای (1)

 لیتما کی، یاجتماع روی طفره. اند در سازمان منعطف شده روی طفره یاز مطالعات بر رو یعیحجم وس ای ژهی(. به طور و2)

شد، د باارزشمن اریبس یمیاگر کار ت یاست. حت یکار گروه ای فیتالش کمتر در هنگام مواجهه با تکل یمهم در فرد برا یرفتار

مشخص از  لیدل کی یاجتماع روی (. طفره3گرفت ) دهیناد توان یگروه را نم ی نهیدر زم یاجتماع روی طفره جادیاحتمال ا

و  یچند بعد یموضوع یاجتماع روی (. طفره4دارد ) ازین یتالش جمع کیکار است که به  طیدر مح وری رفتن بهره نیب

که  دهد یاز مطالعات نشان م یاست. برخ یو متخصصان سازمان انیدانشگاه ،یشناسان اجتماع-روان قاتیتحق یبرا ای نهیمز

 جیبه نتا یابی( و دست5) شود یمشاهده م یگروه های تیاست که در انواع مختلف فعال یرفتار عاد کی یاجتماع یرو-طفره

به  های سمیمسئله را در مورد مکان نی(  ا2017)  تهیکونیو بان نهاردتی(. و6) کند یمختل م یاجتماع های تیبهتر را در فعال

 ،یروانشناخت های¬جنبه دهیچیپ جهینت یاجتماع روی مطرح کردند که طفره یاجتماع روی حداقل رساندن اثرات سوء طفره

 (.7است ) یاصول مرتبط با شرکت و اصول فرد

 طفره تقایتحق جیساس نتااست. براانجام شده یادیز قاتیتحق ،یاجتماع روی طفره یبرا یحیکشف توض یتالش برا در

 تیاحساس مسئول ،یاز جمله: وجدان کار ی. عوامل تفاوت فردردگی یقرار م یتیو موقع یعوامل فرد ریتحت تاث یاجتماع روی

 یشامل: وابستگ یتی( و عوامل موقع10)  یکار گروه یفرد برا تی( ، اولو4) یذات یشغل ی(، دلبستگ9به شناخت ) ازی(، ن8)

 سهی(، مقا13عضو ) -(، تبادل رهبر12(، ابهام نقش، رهبر همکار)11) یو انسجام گروه یابعاد عدالت سازمان ف،یمتقابل تکل

 (.15) یسازمان فهی(، وظ14) یاجتماع های

 یکه به فرد در گروه وارد م یفشار اجتماع زانیم: » کند یکه بر روابط در گروه تمرکز م  یاجتماع ریتاث هینظر براساس

 یماعاجت یروهایتحت فشار ن یحال، اگر فرد نیگروه متفاوت است. با ا گرید یو قدرت اعضا یکیا تعداد، نزدمتناسب ب شود

(. رابطه 16« )گروه نسبت معکوس خواهد داشت یو قدرت اعضا یکیروها با تعداد، نزدین نیا ریتاث ردیاز خارج از گروه قرار گ

 لیه دلاست کاست و اشاره شدهقرار گرفته یمورد بررس یاجتماع روی فرهو رفتار ط یگروه یوستگیکه در آن پ هینظر نیا نیب

حال  نی(. با ا17اندازه گروه است ) شیافزاهر عضو گروه به دنبال  فهیکاهش سطح وظ یاجتماع روی به طفره شیگرا شیافزا

 (.18) کنند یل مرا تحم یشتریب یبار کار گرانیگروه، د یاز اعضا یکی روی طفره لیشده است که به دل انیب

 یندگبر ز دهیپد نیکاسته و اثرات مخرب ا یبا ارزش انسان هیسرما ییاست که از کارآ یاز عوامل یکی یشغل یفرسودگ

 1974بار توسط فرویدنبرگر  در سال  نینخست یبرا یشغل ی(. اصطالح فرسودگ19کامالً مشهود بوده است ) یو اجتماع یفرد

 سیروانشنا حوزه در وسیعی طور به اخیر، های شده است و در سال عریفضعف و ناتوانی ت و احساس یبه عنوان خستگی عاطف

 یکه در مطالعات فرسودگ یشغل یفرسودگ فیتعر نتری جرای(. 20) است گرفته قرار پژوهش مورد ای حرفه بهداشت و کاربردی

 یشغل یفرسودگ ف،یتعر نیت. بر اساس امفهوم اس نی( از ا2001مسلش ) فیتعر شود، یبه طور گسترده از آن استفاده م

در اثر  و شود یم یبودن موفقیت فردی، متجل نییعاطفی، مسخ شخصیت و احساس پا یاست که به صورت، خستگ یسندرم

 (.21) دآی یبوجود م دیشد یاسترس شغل

( 2017همکاران  ) و یونیکنند. سالواج ییرا شناسا یشغل یاز فرسودگ یعوارض مختلف ناش تا اند تالش کرده محققان

 یشغل یذکر کردند. فرسودگ یشغل یفرسودگ یرا برا یو شغل یروانشناخت ،یخود سه دسته عوارض جسمان یمرور ی در مقاله

عروق کرونر قلب،  یماری، ب2نوع  ابتیبود: باالرفتن کلسترول خون، د ریز یجسم یامدهایمهم از پ کننده ینبی شیپ کی

رد، مدت، سرد یطوالن یدرد، خستگ های در تجربه رییتغ ،یعضالن یدرد اسکلت ،یعروق یشدن در اثر اختالل قلب یبستر

 یشغل یفرسودگ یسال. اثرات روانشناخت 45 ریز ریو مرگ و م دیصدمات شد ،یمشکالت دستگاه گوارش، مشکالت تنفس

الالت اخت یبرا مارستانیشدن در ب یبستر ،یروانگردان و ضد افسردگ یاستفاده از داروها ،یعالئم افسردگ ،خوابی یشامل ب
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ار  به ک طیموثر در مح ریو حضور غ یمنابع شغل ،یمطالبات شغل بت،یغ ،یشغل یتیاست. نارضا یو روان یو عالئم روح یروان

 (.22شناخته شدند) یشغل یفرسودگ یشغل جیعنوان نتا

 ( نشان داد که طفره2019)  سالی(. او24و 23است )  یاثرگذار بر عملکرد سازمان یرهایاز متغ یکی ،یشغل یفرسودگ

 یم در آنان یشغل یموجب فرسودگ شود یم لیتحم گرانیکه به د یبار کار شیافزا لیکارکنان سازمان به دل یاجتماع روی

رفته قرار نگ یآنان مورد بررس انیدر م یاجتماع روی کارکنان با طفره یشغل یحال تا کنون ارتباط فرسودگ نی(. با ا25)گردد

 ت.اس

 ها و توسعه ورزش در سطوح استان یزری در برنامه ینقش مهم ،یسازمان ورزش کی عنوان ورزش و جوانان به ادارات

 یورزش های آن در سازمان تیاهم یحت ینشده است. گاه بررسی ها آن انیکارکنان در م روی طفره سطوح تاکنون که دارند

را در سازمان به همراه داشته باشد.  وری کاهش بهره لیاز قب یوارناگتواند عواقب  یموضوع م نی. اشود یگرفته م دهیناد

 قی. با توجه به موارد گفته شده هدف تحقباشد یورزش و جوانان م های سازمان رانیمد یاز سو یتوجه جد ازمندین نیبنابرا

ر غرب کشو یها-استان انوانکارکنان ادارات ورزش و ج انیدر م یسازمان روی با طفره یشغل یارتباط فرسودگ نییحاضر تع

 .باشد یم

 

 پژوهش روش
 وهیوبه لحاظ ش یاز نظر هدف کاربرد ،ای پرسشنامه قاتتحقی نوع از ها¬داده یحاضر با توجه به ابزار گردآور پژوهش

 است. یهمبستگ-یفیاطالعات توص لیتحل

شور )کرمانشاه، همدان،کردستان، غرب ک های کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان هیپژوهش شامل کل یآمار جامعه

نفر بود که بر اساس جدول مورگان حجم  453با استعالم صورت گرفته تعداد کارکنان ادارات منتخب  ( بود.المیلرستان و ا

با توجه  تی. درنهادیگرد عیکارکنان توز نیپرسشنامه در ب 225تعداد  تر قیدق یابی. به منظور ارزدیگرد نیینفر تع 209نمونه 

 .دیگرد نتعیی 203معادل نمونه حجم و برگشت داده شده، لیتکم های تعداد پرسشنامه به

مسلش و همکاران   یشغل ی: پرسشنامه فرسودگدیاز دو پرسشنامه استفاده گرد قیتحق های داده یمنظور گردآور به

(MBIا :)دهیپد ،یعاطف یش خستگماده است که به سنج22(ساخته شده و شامل 1986آزمون توسط مسلش و همکاران ) نی 

 پرسشنامه بر نیمواد ا گذاری پرداخته است. نمره ای رفهح تیدر چهارچوب فعال یفرد تیو فقدان موفق زدایی تیشخص های

، 0.9 یعاطف یخستگ یرا برا یدرون ییایپا بی. مسلش و همکاران ضرردگی میصورت  ای درجه 7 کرتیل اسیاساس مق

 انیرا در ربا لیناو یابر پرسشنامه ینا پایاییو  رعتباا(. 26) اند گزارش کرده 0.71را  یفرد تیو موفق 0.79 ییزدا تیشخص

 نی(. همچن27)  شد آوردبر 0.78کرونباخ  یآن با روش آلفا پایایی ضریبو  ستا گرفته ارقر تأیید ردمو(1371)  نفیلیا توسط

 اند محاسبه کرده 85/0آزمون را  نیا ییایپا بینباخ ضرکرو یآلفا بی( با استفاده از ضر1396و همکاران ) قیخون انیشهباز

. دیمحاسبه گرد 0.82مسلش و همکاران  یشغل یپرسشنامه فرسودگ یکرونباخ برا یآلفا بیحاضر ضر قتحقی در(. 28)

شده است  لی( که از ده سوال تشک1992جورج ) اجتماعی روی با استفاده از پرسشنامه طفره اجتماعی روی طفره نیهمچن

 ان،ی(. دامغان4)دیمحاسبه گرد 0.85خکرونبا یآلفا بیپرسشنامه توسط مولف با استفاده از ضر نیا ییای. پادیگرد یابیرزا

 دیآن را تائ ی¬و سازه ییمحتوا ییمحاسبه کرد و روا 0.752ابزار را  نیکرونباخ ا یآلفا بی( ضر1394و فرتاش ) یموسو

 . دیمحاسبه گرد 0.79جورج  روی پرسشنامه طفره یخ براکرونبا یآلفا بیحاضر ضر قی(. در تحق29کرد)

 .دیاستفاده گرد ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیضر آماری روش از ها داده لیتحل جهت

 

 پژوهش هاي افتهی
 آورده شده است. -1در جدول  یفیمربوط به آمار توص یها داده
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 شرکت کنندگان یفيآمار توص -1 جدول

 درصد فراوانی اوانیفر شاخصهای آماری

 جنسیت
 %74.8 152 مرد

 %25.12 51 زن

 وضعیت تاهل
 %29.1 59 مجرد

 %70.9 144 متاهل

 سن

 %23.15 47 سال 30زیر 

 %36.94 75 سال 40تا  31

 %31.5 64 سال 50تا  41

 %8.4 17 سال 50بیشتر از 

 %100 203 جمع

متاهل  %70از  شبی اند؛ بوده مرد پژوهش در کنندگان شرکت %74از  شتریب -1ارائه شده در جدول  یفیبراساس آمار توص

 .اند سال سن داشته 40تا  31 نیب %36از  شیو ب

 .آورده شده است 2در جدول  قیتحق یرهایو انحراف استاندارد متغ نیانگیم
 

 قيتحق يرهايو انحراف استاندارد متغ نيانگي(: م2)جدول
 

 داردانحراف استان میانگین متغیرها

 1.074 5.050 فرسودگی شغلی

 ابعاد فرسودگی شغلی

 1.113 4.962 خستگی عاطفی

 1.041 4.989 شخصیت زدایی

 1.158 5.186 فقدان موفقیت فردی

 0.802 2.907 روی سازمانیطفره

و بعد از  نیانگیم نیشتریب یدارا 5.186فقدان با  ،یشغل یابعاد فرسودگ نی( در ب2بدست آمده از جدول ) جیبراساس نتا

 یفرسودگ یبرا ازیقرار داشتند. دامنه امت 4.962 نیانگیبا م یعاطف یو خستگ 4.989 نیانگیبا م زدایی تیشخص بیآن به ترت

 و طفره یعدالت سازمان یبرا ازیبدست آمدند. دامنه امت 2.907 یسازمان روی طفره نیانگیبود. م 7تا  1و ابعاد آن از  یشغل

 بود. 5تا  1از  یسازمان روی

-حاصل از آزمون کولموگروف جی. نتادگردی استفاده ها¬بودن داده یعیطب یجهت بررس رنوفیاسم-آزمون کولموگروف از

 ( اراائه شده است.3در جدول ) رنوفیاسم
  

 شده يرگي اندازه يهاشاخص رنفاسمي –آزمون کلموگروف  جی(  نتا3) جدول
 

 Z Sig متغیرها
 0.408 0.861 فرسودگی شغلی

 ابعاد فرسودگی شغلی
 0.525 0.812 خستگی عاطفی

 0.136 1.306 شخصیت زدایی
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 0.158 1.272 فقدان موفقیت فردی

 0.270 1.000 دلبستگی شغلی

 0.432 0.873 روی سازمانیطفره

 

 نبنابرای بود، ها داده عیبودن توز یعی( نتیجه آزمون برای هر متغیر بیانگر طب3با توجه به نتایج بدست آمده در جدول )

 بالمانع بود. کیپارامتر های استفاده از آزمون

 .دهد ینشان م رسونیپ یهمبستگ بیبا استفاده از ضر یسازمان روی را با طفره یشغل یفرسودگ ی ( رابطه4) جدول
 

 یسازمان يبا طفره رو یشغل یرابطه فرسودگ ی(: بررس4)جدول
 

 شاخصهای  آماری

 متغیرها
 نتیجه ضریب همبستگی پیرسون استانداردانحراف  میانگین

 = r 0.578 1.074 5.050 فرسودگی شغلی

0.001Sig = 
 معنی دار است

 0.802 2.907 روی سازمانیطفره

 = r 0.562 1.113 4.962 خستگی عاطفی

0.001Sig = 
 معنی دار است

 0.802 2.907 روی سازمانیطفره

 = r 0.579 1.041 4.989 شخصیت زدایی

0.001Sig = 
 معنی دار است

 0.802 2.907 روی سازمانیطفره

 = r 0.588 1.158 5.186 موفقیت فردی فقدان

0.001Sig = 
 معنی دار است

 0.802 2.907 روی سازمانیطفره

 

 یعاطف یخستگ نی؛ ب0.578 یهمبستگ بیبا ضر یسازمان روی با طفره یشغل یفرسودگ نی( ب4جدول ) جیبراساس نتا

و  0.579 یهمبستگ بیبا ضر یسازمان روی با طفره ییزدا-تیشخص نی؛ ب0.562 یهمبستگ بیبا ضر یسازمان روی رهبا طف

داری =، رابطه مثبت و معنی α 01/0در سطح  0.588 یگهمبست بیبا ضر یسازمان روی با طفره یفرد تیفقدان موفق نیب

 وجود دارد.
 

 وني( ضرایب مدل رگرس5) جدول
 

 ابعاد
 ضرائب استاندراد شده تاندارد نشدهضرائب اس

t سطح معناداری 
 Beta خطای معیار بتا

 0.004 3.031 0.307 0.089 0.208 خستگی عاطفی

 0.001 3.925 0.374 0.095 0.241 مسخ شخصیت

 0.001 4.691 0.416 0.104 0.269 فقدان موفقیت فردی

 

، یعاطف ی تحت تأثیر نمره کل ابعاد  فرسودگی شغلی)خستگیروی سازمانطفره دهدمی ( نشان5)گونه که جدول همان

، شخصیت  0.307توانند در معادلة رگرسیونی باقی بمانند که به ترتیب خستگی مسخ شخصیت و فقدان( قرار دارند و می

بینی را پیش  های غرب کشورروی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استانطفره  0.416و فقدان موفقیت فردی   0.374

 کنند. 
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 گيريبحث و نتيجه
ای هروی سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استانهدف تحقیق حاضر تعیین ارتباط فرسودگی شغلی با طفره

روی سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد فرسودگی شغلی با طفره

 غرب کشور ارتباط معناداری دارد. های استان

( در مقاله مروری خود عوارض فرسودگی شغلی را در سه دسته جسمانی، روانی و شغلی 2017) 1سالواگیونی و همکاران

 مطالبات غیبت، شغلی، کند: نارضایتیها در توصیف عوارض شغلی فرسودگی شغلی به این موارد اشاره میبندی کرد. آنطبقه

کند که ( در توصیف نتایج فرسودگی شغلی بیان می2013) 2(. جانگوم، و همکاران22عدم امنیت شغلی) و شغلی منابع شغلی،

های رفتاری، شناختی و فیزیولوژیک که باید با آن مواجه شود، قادر فردی که دچار فرسودگی شغلی شده است به دلیل چالش

 شغل از ناشی تنش و نقش تضاد نقش، ابهام ( بیان کردند که2013) 3(. چونگ و مونروئه30نیست نتایج مطلوبی به بار بیاورد)

 أثیرت شغل از ناشی تنش ادراک کارکنان از شغل و بر ابتدا در نقش ابهام. هستند شغلی فرسودگی برای مهمی پیشگامان

 تعهد و شغلی ایترض سطح کاهش باعث خود نوبه به که است، ارتباط در شغلی فرسودگی با شغل از ناشی تنش و گذاردمی

( 2010) 4(. سینگ31هستند) جایگزین اشتغال دنبال به زیاد احتمال به ناآشنا و ناراضی کارمندان. شودمی کارکنان سازمانی

( نیز 2013) 5(. بنازیچ و روزیچ32ترین عوارض آن بیان کرد)در توصیف نتایج فرسودگی شغلی، کاهش تعهد شغلی را از مهم

( نیز در بیان نتایج فرسودگی شغلی آن را 2011(. گرجی )33از عوارض فرسودگی شغلی بیان کردند)کاهش رضایت شغلی را 

 (. 34یکی از متغیرهای موثر بر عملکرد شغلی توصیف کرد )

ند که ااند مشخص ساختهروی در میان کارکنان پرداختهاز سوی دیگر نتایج مطالعاتی که به بررسی عوامل موثر بر طفره

(؛ و امنیت 36(؛ نارضایتی شغلی )3(؛ تضاد نقش )35شغلی نیز همچون فرسودگی شغلی با کاهش تعهد شغلی ) رویطفره

 ( در ارتباط است. 37شغلی )

رفتارهای  ی بروز و افزایشگیرند، زمینهرسد عواملی که تحت تاثیر فرسودگی شغلی قرار میبراساس این نتایج به نظر می

روی سازمانی از دسته عوامل اثرگذار بر عملکرد ی فرسودگی شغلی و طفرهکنند. هر دو سازهاهم میروی را در کارکنان فرطفره

روی (.از سوی دیگر هم فرسودگی شغلی و هم طفره38و  34کنند )شغلی می باشند و موجب کاهش عملکرد را فراهم می

(. بنابراین 40و  39، 17گیرند )تاثیر انگیزش قرار می ها انگیزشی بوده و تحتاجتماعی تحت تاثیر عواملی هستند که ماهیت آن

 دهند.روی اجتماعی ارتباط میعوامل انگیزشی از جمله عوامل مهمی هستند که فرسودگی شغلی را با طفره

دایی، ز عاطفی، شخصیت های فرسودگی شغلی) خستگیی ارتباط خرده مقیاسیافته دیگر تحقیق حاضر نشان دهنده

 روی سازمانی بود. ردی( با طفرهف کاهش موفقیت

 یندفرا فهم برای اصلی متغیر عنوان به است که هیجانی و عاطفی منابع یا انرژی تحلیل معنای به عاطفی خستگی

 در ناتوانی از افراد نگرانی درجریان ناکامی و تنش احساس از برخاسته (. خستگی41شود )می درنظرگرفته شغلی فرسودگی

 که شده، توصیف شرایطی عنوان به عاطفی خستگی (42است ) گذشته همانند شغلی عملکرد حفظ و هافعالیت انجام دادن

 6(. سینگ و همکاران43خودشان نیستند) خدمات ارائه به قادر دیگر آنها که یابدمی تقلیل حدی به کارکنان روانی درآن منابع

 (.44روی اجتماعی بیان کردند )مهم موثر بر بروز طفره( عواطف منفی و از جمله خستگی عاطفی را یکی از عوامل 2017)

ا ههای روحی و روانی است که بر نگرش فرد نسبت به پیرامونش، تأثیر منفی دارد. نگرشعواطف منفی به معنای حالت

اعی ی اجتمترین مفهوم در روانشناسیترین و ضرورها دارند. نگرشها متمایزاحساسات عاطفی هستند که مردم پیرامون پدیده

                                                           
1. Salvagioni et al 
2. Jankome, et al 
3. Chong, Monroe 
4. Singh 
5. Benazić, & Ružić 
6. Singh, et al 
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هریک از این  (.46، احساس گناه و زودرنجی دانست ) غمب، اتوان شامل اضطرعواطف منفی را می (. 45معاصر هستند ) 

روی اجتماعی و کم کاری توانند در صورت احساس شدن موجب کاهش میزان تعهد فرد به سازمان و افزایش طفره عوامل می

ادند که عواطف به شکل معناداری بر شرایط کاری فرد، تأثیر گذار است و نگرش او نشان د( 2009) 7و همکاران شوند. هونگ

نشان داد که عواطف منفی ( 2002) 8. همچنین نتیجه پژوهش پاین و موریسن(47) دهدرا نسبت به سازمان را تغییر می

 باشد.روی می( که خود عاملی موثر در بروز طفره48)تواند بر تعهد سازمانی اثرگذار باشد می

 کی هایمراقبت یا خدمات گیرنده معموالً که افرادی به نسبت «هولناک و کننده ناامید واکنشی»  شخصیت به مسخ

 مشتریان، به منفی نگرش نمایش یا( اشاره دارد آشکار بدبینی به اغلب)شخصیت  (. مسخ49دارد ) اشاره ، هستند شخص

 هایخواسته مانند خود، شغل کلیدی هایجنبه بر کنترل عدم آنها شود کهمی ادایج وقتی کارکنان مدیران، در یا همکاران

(. نتایج 51است ) کار به مربوط زا استرس عوامل با مقابله ناکارآمد سبک شخصیت یک مسخ .(50کنند ) می درک را شغل

( 50( و تعهد شغلی )53 و 52زدایی با متغیرهایی همچون تضاد نقش )دهد که شخصیتتحقیقات صورت گرفته نشان می

غیرصمیمی  سرد، نگرش یک دهندهنشان کلی طور به مسخ شخصیت (2002) 9همکاران و شوفلی های گفته ارتباط دارد. طبق

 رفتار تواندمی مسخ شخصیت دوستی، نوع و اجتماعی رفتارهای با مقایسه در. (54است) سازمان و شغل به نسبت تفاوت بی و

 یک از سازمان در اخالقی و اخالقی کدهای اساسی ابعاد ،( 2001) 10ولنتاین و ترنر های گفته طبق. شود تلقی اجتماعی ضد

 (.55اعتمادی) بی و بدبینی مسخ شخصیت ، با دیگر سوی از شود، ومی مراقبت مشخص و همکاری دوستی،نوع با طرف

تفاوتی سازمانی ارتباط معناداری  با بیروی اجتماعی ( در پژوهش خود نشان دادند که طفره2016فیض، شرفی و شول )

تماعی روی اجتفاوتی و نیز کاهش تعهد شغلی در کارکنان موجب طفرهی حس بیرسد مسخ شخصیت با توسعهدارد. به نظر می

 (.56شود) در آنان می

 تموفقی احساس بودن پایا روی در کارکنان ارتباط دارد احتماال بهفردی که در تحقیق حاضر با طفره کاهش موفقیت

 ردشعملک کندمی احساس فرد که است آن مؤلفه این از منظور. است کرده جلب خود به را کمتری مرتبط است که توجه فردی

 و ردعملک نه و شودمی مخدوش فرد «ادراکی» موفقیت یا مؤلفه، عملکرد این تر، دردقیق عبارت به .نیست همراه موفقیت با

 ، نیست تشخیص قابل دهندمی انجام همکارانشان که کوششی از آنها تالش که معتقدند ی افرادوقت (.57)او  واقعی موفقیت

 بهتر  آینده وجود ندارد بنابراین در شخصی موفقیت به دستیابی برای هاییفرصت اینکه به توجه با کنند احساس است ممکن

 گردد.کارکنان میروی در دهیم و این مورد زمینه ساز افزایش طفره کاهش را تالش است

ارکنان ادارات روی را در کبینی کنندگی طفرهبراساس نتایج تحلیل رگرسیون فقدان موفقیت فردی بیشترین قدرت پیش

 های غرب کشور دارد.ورزش و جوانان استان

 ضمن رفردد اگر. است فرد به نسبت نگرش تمسخر و شکستن نتیجه بیشتر احساس فقدان یا کاهش موفقیت فردی

 ینا به است، شایسته و موفق خود کار در این تصور را نداشته باشد که فوراً، نه و طوالنی زمان مدت در خود عملکرد زیابیار

. کندیم ایجاد کارمند برای را جدیدی شخصیت فرسودگی. کندمی تجربه را فرسودگی بعد این از مرحله آخرین او که معناست

 (.25د )یابمی وفق کم کارایی با و کندمی فرار مسئولیت از است، نفس به اعتماد اقدف دارد، فاصله کارآفرینی به نسبت او

ند. نتایج گذارای هستند که بر عملکرد کارکنان تاثیر میروی اجتماعی دو سازهدر یک نگاه کلی فرسودگی شغلی و طفره

ایی که در هیشتری دارد که از زیر بار مسئولیتشوند، احتمال باین تحقیق نشان داد کارکنانی که به فرسودگی شغلی دچار می

وی رتواند همزمان طفرههای فرسودگی شغلی میها تعیین شده است شانه خالی کنند. بنابراین کاهش زمینهسازمان برای آن

ری تردهروی اجتماعی در کارکنان نیازمند گسترسد شناخت دقیق ابعاد طفرهاجتماعی را در کارکنان کاهش دهد. به نظر می

 روی را به خوبی مشخص سازد.می باشد که ابعاد فردی، روانشناختی و سازمانی موثر بر طفره

                                                           
7. Hung, et al 
8. Payne & Morrison 
9. Schaufeli et al 
10. Turner and Valentine 
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