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 چکيده

ی مدیریتی مدیران و فرسودگی شغلی کارکنان مهارت هااین مقاله با هدف بررسی رابطه بین 

سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع 

عی می باشد. پیمایشی و از نظر زمان جمع آوری داده های مورد نیاز، تک مقط -توصیفی

این پژوهش را کلیه کارکنان سازمان تامین  آماری یروش نمونه گیری تصادفی است. جامعه

تشکیل می دهند. نمونه آماری با استفاده از فرمول  293اجتماعی استان اردبیل به تعداد 

های ها بر اساس پرسشنامهآوری دادهنمونه آماری بدست آمد. جمع 166کوکران به تعداد 

ی مدیریتی، فرسودگی شغلی مهارت هااندارد صورت گرفت. متغیرهای مورد بررسی، است

کارکنان، مهارت انسانی، مهارت فنی و مهارت ادراکی در این تحقیق می باشند. نتایج نشان 

ی مدیریتی و فرسودگی شغلی کارکنان رابطه منفی، ضعیف و معنادار مهارت هاداد که، بین 

 ،نی و فرسودگی شغلی رابطه منفی، ضعیف و معنادار وجود داردوجود دارد، بین مهارت انسا

بین مهارت  ،بین مهارت فنی و فرسودگی شغلی رابطه منفی، ضعیف و معنادار وجود دارد

مهارت مدیریتی مدیران  ادراکی و فرسودگی شغلی رابطه منفی، ضعیف و معنادار وجود دارد و

ی مدیریتی بر کاهش مهارت هاافزایش در بر فرسودگی شغلی تاثیر منفی دارد؛ یعنی 

افسردگی شغلی در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل می انجامد. در انتها 

نیز پیشنهادهایی بر مبنای فرضیه های تحقیق و همچنین برای پژوهش های آتی ارائه 

 گردید.

مان تامین های مدیریتی مدیران، فرسودگی شغلی، ساز مهارت :يديکل واژگان

 .اجتماعی استان اردبیل
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 مقدمه

از  ،از پا درآمدن ،را به خود معطوف ساخته یسازمان - یتوجه روانشناسان صنعت ریکه در سال های اخ یمیاز مفاه ییک

 یشغل یفرسودگشود.  یگفته م یشغل یبه آن فرسودگ اصطالحاشغل است که  یو رخوت متصد ی، سستیحال یرمق افتادن ب

فشار  احساس یرونیو ب یکارش به علت عوامل درون طیکه شخص در مح بیترت نیو مکرر است. بد میدا یاز فشار شغل یامدیپ

به عنوان  یشغل ی. فرسودگگرددیم لیتبد یبوده و سرانجام به احساس فرسودگ بارهنیو چند وستهیفشار، پ نیو ا کندیم

 یرا نسبت به انجام رفتار شغل یزیانگاحساس کسالت یشغل یگشود و شخص دچار فرسودیم فیو نشاط تعر یفقدان انرژ

 .دهدینشان م

. شودیم دهیاحساس را خواهد داشت که به چند جهت کش نیدارد، ا یزمانو هم زندهیستهم یهاتیکه مسئول یشخص

 .دیخواهد انجام یشغل یاز کار و سرانجام فرسودگ یامر به خستگ نیا

 ییذادر عادات غ یراتییو تغ ،یخوابچون سردرد، تهوع، کمهم یبدن ینج بردن از فرسودگر ،یشغل یفرسودگ بیآس نیاول

 یهانگرش جادیا نیدر شغل خود و همچن ییاحساس عدم کارا ،یاحساس درماندگ ،یچون افسردگهم یعاطف یاست. فرسودگ

 .هستند یرزدگکا یبعد یامدهایپ ینسبت به زندگ یطور کلنسبت به خود، شغل، سازمان و به یمنف

همان  ای یلشغ یرفتگ لیاز واژه تحل یو تخصص یباشد. استفاده فن یم ریمهم قرن اخ یها دهیاز پد یکی یشغل یفرسودگ

 یتیریدم یمهارت هابا  یشغل یارتباط فرسودگ نهیزم نیاز مباحث مهم در ا یکیو  تیا دنبرگر،یدر اصل فر یشغل یفرسودگ

 یستیبا و رندیکارکنان در نظر نگ یرا برا یشغل یشود فرسودگ ینم عنوان چیحاضر تحت هدر عصر  رانیمد یاست. در اصل برا

 میخواه یشغل یو فرسودگ یتیریمد یمهارت هابه  ی. در ادامه مرور کلندیحل و فصل نما یتیریمد یمهارت هاآن را با 

 کرد. میرا مطرح خواه نهیزم نیپژوهش در ا نهیشیپرداخت و پ

شده است  شنهادیپ (Burn out) یکه برا یمختلف یفارس یمعادل ها نیاست که از ب یصطالحا یشغل یواژه فرسودگ

 شیزااف یطیمح یمطالبات و خواسته ها نیدهد که عدم تعادل ب یرخ م یوقت یروان یفشارها. است افتهی یشتریب تیمقبول

در  یشود و باعث تجربه منف یم جادیا یشتریب ینروا یفشارها ابد،ی یپاسخ دادن به آنها کاهش م یفرد برا ییو توانا ابدی یم

 یکه بعد از کار مداوم به وجود م ستیاز کار ن یو فشار ناش یتنها خستگ یشغل یگردد. فرسودگ یم یشغل یفرد و فرسودگ

 .( 1374هرشن سن، ) کند یم تیسرا زیاو ن یداریب یفرد و ساعت ها یبلکه به سبک زندگ دیآ

 را صرف یشتریاست که اوقات ب یدر حال نیدر محل کار روبرو هستند. ا یشغل فیمداوم وظا شیامروزه با افزا کارکنان

 زین لیاستان اردب یاجتماع نیشود و کارکنان سازمان تام یاز اندازه بر آنان م شیموجب وارد آمدن فشار ب نیکنند و ا یکار م

 .ستندیامر استثنا ن نیاز ا

 یتحت فشار کار مایشده است و آن ها دا ادیز اریبس یاجتماع ستمیس نیا رونیو ب انتظارات از کارکنان در درون امروزه

دازد، ان یآنان را به خطر م یشخص شیدهد، سالمت و آسا یقرار م ریتحت تاث شیاز پ شیفشار احتماال آنان را ب نیهستند. ا

 نیا هیاول یاز توان و انرژ یشود، پس از مدت ید مکه بر آنان وار ییو در اثر فشارها دکن یم (یفشار روان) آنان را دچار استرش

استرس اگر ادامه  نیکاسته شود. ا زیآن ها ن یو اثر بخش ییخاطر ممکن است از کارا نیشود و به هم یمهم کاسته م یروین

 .( 1382 ن،یفیو گر هدمور) آورد یآنان را به وجود م یو فرسودگ یداشته باشد، موجبات واماندگ

رل مهار، کنت یبرا رانیمد یتیریمد یمهارت هااست،  ریدر سازمانها اجتناب ناپذ یشغل یکه فرسودگ طیشرا نیدر ا حال

و  یادراک ،یاعم از فن یتیریمد یمهارت هاباشد. در هر سه جنبه  یمهم م اریبس یشغل یعارضه به نام فرسودگ نیا تیو هدا

 .رخوردار استب تیاز اهم نانکارک یشغل یمواجه شدن با فرسودگ یبرا یانسان

ارکنان ک یشغل یو فرسودگ رانیمد یتیریمد یمهارت ها نیکه ب میموضوع هست نیبه دنبال ا قیتحق نیدر ا نیبنابرا

 نه؟ ایوجود دارد  یرابطه معنادار لیاستان اردب یاجتماع نیسازمان تام
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 ضرورت موضوع تحقيق

را به خود جلب کرده  تیریناسان و دانشمندان علم مدتوجه روان ش ریاخ یاست که در سالها یا دهیپد یشغل یفرسودگ

غل و مرتبط به ش یاسترسها ای یروان یاست که با فشارها یروان یاز فرسودگ ینوع قتیدر حق یو شغل یکار یاست. فرسودگ

 کار توام گشته است. طیمح

 یشغل یتواند بر فرسودگ یکه م یعامل نیاست و مهم تر ریاجتناب ناپذ یشغل یفرسودگ یامروز یدر سازمانها نیبنابرا

و  یلشغ یپرداختن به فرسودگ جهیاست. در نت یو انسان یفن ،یدر سه جنبه ادارک رانیمد یتیریمد یمهارت ها دیغلبه نما

 برخوردار است. ییبسزا تیاز اهم یتیریمد یمهارت هاارتباط آن با 

 نیاست و چن لیاستان اردب یاجتماع نیان تامدر سازم قیتحق نیا یمطالعه مورد نکهیبا توجه به ا گر،ید یطرف از

 است. اتیاز ضرور یقیتحق نیسازمان صورت نگرفته است، پرداختن به چن نیهرگز در ا یقاتیتحق

 

 مطالعه ادبيات موضوع

 یتیریمد يها مهارت

ن اجزاء آن شخص در وجود خود امکان به حرکت در آورد لهیشود که به وس یگفته م ییبه مهارت ها یتیریمد مهارت

 قهیتابع سل یتیریمد یها مهارت .آورد یشده فراهم م نییاهداف تع یحرکت متناسب همه اجزاء به سو یمجموعه را برا کی

نشأت گرفته و همگان  ییاز سرچشمه علم و دانا یتیریمد مهارت .ستندینموده ن فیکه عادات افراد آنها را تعر ییرفتارها ایها و 

ابع آن ت ریمد یکند که رفتارها یم تیتبع ستمیمنطق و س کیعلم از  نیعلم است و ا کی تیریدانند که مد یم یبه خوب

از جمله  یساز میو تصم یریگ میهدفمند بودن و جسارت تصم ،یعقالن اطیاست و نه بالعکس. اعتماد به نفس، احت ستمیس

اثر گذار، قابل اعتناء و  یعنصر ت،یریدر مدرا به بلوغ برساند. عنصر زمان  یتیریمد یتواند مهارت ها یاست که م یمسائل

 .( 1377 ر،یراس، آلتما) است یاساس

قابل  یهاییکرد. مهارت به توانا یبندطبقه یو ادراک یانسان ،یبه صورت فن توانیرا م رانیمد ازیمورد ن یمهارت ها

به کار بردن مؤثر دانش و تجربه  ییانامنظور از مهارت تو نیبنابرا شودیوظائف منعکس م یپرورش شخص که در عملکرد و بقا

 .است ریمتغ طیو عمل مؤثر در شرا اممهارت داشتن، اقد یاست. ضابطه اصل یشخص

 و ژهیدر کاربرد فنون و ابزار و یدگیخاص که الزمه آن ورز فیدر انجام دادن وظا ییو توانا ییدانا یعنی یمهارت فن 

معموالً  رانی. مدشوندیو تجربه حاصل م یکارورز ل،یتحص قیاز طر یفن یمهارت هااست.  تیدر رفتار و فعال یعمل یستگیشا

 ،یبندبودجه ،یزیربرنامه یهادانش، فنون و روش رینظ رندیگیفرا م یکارآموز ای یآموزش یهادوره یرا ط مهارت ها نیا

و  یستگیدرجه شا نین است که به باالترآ یبارز مهارت، فن یژگیو رهیو غ یکارپرداز ینیکارگز ،یامور مال ،یکنترل، حسابدار

و، ر نیاست. از ا یریگو قابل اندازه ینیع بطضوا یمشخص، دارا ق،ینوع مهارت دق نیا رایز افتیدست  توانیدر آن م یخبرگ

 رانیمد ازیمورد ن یفن یمهارت هاآموزش و هم در مرحله کاربرد و عمل آسان است.  انیآن، هم در جر یابیکنترل و ارزش

 ریآموزش و پرورش است. مد یو مال یو فنون ادار سیتدر یهافنون و روش ،یآموزش ییراهنما ،یآموزش یابیارزش ،یموزشآ

 .برخوردار باشد یکاف یفن یمهارت هااز  دیکه دارد با یخاص فیانجام وظا یبرا یآموزش

 و انجام دادن کار به  یم و همکارتفاه طیمح جادیا نهیدر زم صیو قدرت تشخ ییداشتن توانا یعنی یمهارت انسان

نقطه  در یبر رفتار آنان. مهارت انسان یرگذاریافراد و تأث یهازهیمؤثر به عنوان عضو گروه، درک انگ تیفعال گران،ید لهیوس

 مستلزم آن یانسان یمهارت ها. داشتن زهایو چ ایدر مقابل کار کردن با اش ردمکار کردن با م یعنیاست.  یمقابل مهارت فن

و افکارش برخوردار و روشن  دیخود را بشناسد، به نقاط ضعف و قوت خود آگاه باشد، عقا زیاز هر چ شیاست که شخص ب

آنان احترام بگذارد، آنان را درک  اتها و احساسارزش د،یاعتماد کند، به عقا گرانیباشند، اعتماد به نفس داشته باشد، به د

فراهم  رانگید یجلب همکار یبرا یامن و قابل قبول طیآگاه باشد و بتواند مح گرانیدبر  شیگفتار و کردار خو ریکند، از تأث

در قلمرو  یعلم ندارند. امروز دانش یمشخص یهاو فنون و روش ستندیقابل حصول ن یبه آسان یانسان یمهارت هاسازد. 

 نهیمز میرمستقیبه طور غ ،یو اجتماع یوهگر طیدر شرا یو تجربه و کارورز یشناسو مردم یاجتماع یشناسروان ،یشناسانرو
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انتظارات و  ها،زهینسبت به انگ تی. کنش و واکنش متقابل با مردم و حساسسازندیرا فراهم م یانسان یمهارت هابه  یابیدست

 و رسم کاردهنده رفتار افراد انسان را درک کرده راه مرور بتوانند علل و عوامل شکل هتا شخص ب کنندیآنان کمک م یرفتارها

 یآموزش طیمؤثر مح یاز اعضا یکیبتواند در شماره  نکهیا یبرا یآموزش ری. مداموزدیبر رفتار آنان را ب یکردن با مردم و اثرگذار

 .مند باشدبهره یانسان یمهارت هااز  یبه حد کاف دیبا رد،و تفاهم به وجود آو یخود همکار یتحت رهبر یاعضا نیدرآمده ب

 تیکار و فعال دهندهلیتشک یکل سازمان و تصور همه عناصر و اجزا یهایدگیچیدرک پ ییتوانا یعنی یمهارت ادراک 

ه گوناگون سازمان ب یکارکردها نکهیا صیدرک و تشخ ییتوانا گر،یبه عبارت د (ستمیس) کل واحد کیبه صورت  یسازمان

روابط و شناخت  نیاز ا ی. آگاهدهدیقرار م ریرا تحت تأث گرید یهابخش اماًها، الزاز بخش کیدر هر  رییوابسته بوده تغ گریکدی

 یاقدام کند که موجبات اثربخش ای یریگمیتصم یقیکه به طر سازدیرا قادر م ریمختلف، مد یهاتیاجزا و عناصر مهم در موقع

 .دیکارکنان آن را فراهم نما تیسازمان و رضا

و  تیریسازمان، مد یهایتئور ژهیبو یعلوم رفتار یهاهیمستلزم آموزش نظر (یمفهوم ای) یمهارت ادراک اکتساب

 یهابا نگرش و روش ییآشنا ،یتخصص یهادر رشته یآموزش دانشگاه یهاآنهاست. امروزه دوره یو کاربرد عمل یریگمیتصم

ا فراهم ر تیریدر مد یبه مهارت ادراک یابیدست نهیها، زمبه سازمان راجع قاتیمطالعات و تحق یهاافتهیو استفاده از  یستمیس

 یهاتیعوامل مختلف را درک کند، اولو انیرا بشناسد، روابط متقابل م یآموزش طیبتواند مح نکهیا یبرا یآموزش ری. مدسازندیم

هارت از م دیسازد، با ینظام آموزش دیج را عاینتا نیمؤثر اتخاذ کند و با اقدامات خود بهتر ماتیدهد، تصم صیرا تشخ یآموزش

 برخوردار باشد. یاقابل مالحظه یادراک

 

 فرسودگی شغلی

 یفرسودگ) یشغل یرفتگ لیاز واژه تحل یو تخصص یباشد. استفاده فن یم ریقرن اخ یها دهیاز پد یکی یشغل یفرسودگ

.هر گردد یدرآورد، برم ریمفهوم به رشته تحر نیباب ادر  1947 مطالب را در سال نیکه اول یکس دنبرگر،یاصل به فر در (یشغل

که به  یکسان یبرا سال پیش 30تا  20همین  داشتند. تا ینقش موثر یشغل یدر توسعه مفهوم فرسودگ نزیچند مسلچ و پا

ده و مجزا شناخته ش یاختالل به عنوان اختالل نیا رایاخ کنیشد ل یداده م یافسردگ صیبودند، تشخ سندرم مبتال شده نیا

 .دیردگ فیتوص یجداگانه ای رفع آن روش ها یبرا

 ییایپاناس ،یسوئد ،ییایتالیا ،یهند ،یآلمان ،یفرانسوی پرسشنامه مسلچ به زبان ها ژهیپژوهش به و یابزارها 1980تا سال 

 میبه دو مرحله قابل تقس یشغل یمطالعات فرسودگ یآغاز شده است. به طور کل یفرهنگ نیترجمه شد و مطالعات ب یو عرب

مفهوم  یدانیمشاهدات م قیمطرح و از طر یمشکل اجتماع کیبه عنوان  یشغل یهستند؛ در مرحله نخست فرسودگ یبند

 یشغل یبود و مرحله دوم مطالعات فرسودگ یشغل یفرسودگ ینیبال یها فیبر توص دیتاک نیشتریمرحله ب نیشد که در ا یساز

دو  نیتلف بود. در واقع پس از امخ یدر جوامع آمار دهیپد نیا یابیارز ژهیو نظام مند، به و یتجرب یشامل پژوهش ها زین

 .( 1381کشتی دار، ) کرد دایتوسعه پ یشغل یفرسودگ مومفهو افتهیها رشد  هیمرحله بود که نظر

فرسودگی شغلی حالتی از خستگی یا ناکامی در شیوه زندگی و یا ارتباطی است که به وصل نتیجه دلخواه منجر نمی 

 کیل شده است:شود. فرآیند فرسودگی شغلی از این مراحل تش

 به وجود آمدن موقعیتی متضاد بین توقع زیاد و توانایی کم در برخورد با مسائل موجود 

 خستگی مفرط 

 برای از بین بردن تنیدگی از خود بروز می دهد. ،نوعی رفتار دفاعی که فرد زمان بروز اتفاق 

دهد و در دراز  منفی تحت تاثیر قرار می فرسودگی شغلی یکی از عواملی است که سازمان ها و کارکنان را به گونه ای

غیبت های مکرر، افزایش اضطراب و افسردگی، نارضایتی شغلی و  ،تحریک پذیری ،مدت به کاهش انگیزه کاری، روحیه پایین

 کاهش تعهد به کار و سازمان منجر می شود. همچنین افرار مبتال به فرسودگی شغلی می توانند بر همکاران خود نیز تاثیر

 منفی بگذارند، زیرا ممکن است تعارض ایجاد کنند و یا وظایف مربوط به خود را به درستی انجام ندهند. 
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فرسودگی شغلی از سه خرده مقیاس، خستگی احساسی یا هیجانی، مسخ شخصیت و کاهش احساس کفایت شخصی 

 است شود و واکنشی به استرستشکیل شده است. خستگی احساسی کلید اصلی سنجش میزان فرسودگی شغلی محسوب می 

 .( 1383دهشیری، )

 

 قيتحق نهيشيپ
  یمطالعات داخل

بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان  "در تحقیقی تحت عنوان (1383) غالمرضا دهشیری

رده است. نمونه وی رابطه ی هوش هیجانی و مدیریت زمان را با فرسودگی شغلی بررسی ک "مقطع متوسطه شهرستان یزد

نفر دبیر بوده است. وی نتایج زیر را از تحقیقش گزارش کرده است. که نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان  206شامل 

داده که هوش هیجانی و مدیریت زمان به طور معنی داری استرس شغلی معلمان را پیش بینی می کند. این دو متغیر مجموعا 

ترس شغلی را تبیین می کنند. همچنین خودآگاهی در پیش بینی استرس شغلی نقش معنی داری درصد از تغییرات اس 57

 درصد از تغییرات استرس شغلی را تبیین می کنند. 78دارد و به هماره مدیریت زمان 

 پرداختند. جامعه آماری "فرسودگی شغلی و عوامل پیش بین آن "در تحقیقی تحت عنوان (1393) صالحیان و همکاران

نفر بودند. روش نمونه گیری در تحقیق  7580پژوهش کلیه کارکنان دیپلم به باالی شرکت فوالد مبارکه اصفهان بودند که 

شاغل انتخاب شدند. نتایج نشان داد که  73طبقه ای نسبتی بود که از نواحی مختلف شرکت با توجه به نسبت افراد در جامعه 

فرسودگی شغلی را پیش بینی می کند و فرسودگی شغلی نیز با متغیرهای  مدل پیشنهادی، استرس به صورت معناداری

پیامدی روابط معناداری نشان می دهد . شاخص های برازش مدل نسبتا قابل قبول بودند. همچنین نتایج تکمیلی نشان داد 

 اداری دارد.ل رابطه معنکه استرس پیش بین فرسودگی است و فرسودگی نیز با تعهد سازمانی، رضایت شغلی و تمایل ترک شغ

 "فرسودگی شغلی در تکنسین های فوریت پزشکی "در تحقیقی تحت عنوان (1395) اسالمی علی آبادی و همکاران

پرداختند. مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و جامعه پژوهش را تمام تکنسین های بیمارستانی خراسان جنوبی تشکیل 

ر بودند. نتایج نشان داد که میزان خفیف فرسودگی شغلی در تکنسین های فوریت پزشکی وجود نف 89داده بودند. حجم نمونه 

دارد. بنابراین بایستی فرسودگی شغلی به سرعت درمان گردد. اگر این میزان فرسودگی شغلی به سمت متوسط و شدید 

 ت کیفیت شود.پیشرفت کند تمام ارکان یک سیستم را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت باعث اف

 

 یخارج مطالعات

انجام داد. نمونه وی را  "جسمی -روابط تنیدگی نقش و سالمت عاطفی "تحقیقی را تحت عنوان (1991) استیفن رابینز

نفر فیزیوتراپیست که در ایالت میسوری مشغول به خدمت بودند، تشکیل می داد. نتایج به دست آمده روابط بین تعارض  187

اطفی و بیخوابی و تنش ناشی از شغل را نشان می داد. او همچنین نشان داد ه است که برداشت از تخصیص نقش و فرسودگی ع

نامناسب زمان و منابع کمبود نیروی انسانی و دریافت تقاضاهای غیر متناسب به عنوان تنش زاهای مهم محسوب می شوند 

 ( 1381ار، کشتی د) که موجب تختالل در سالمت عاطفی و جسمی فرد می گردند

پرستار، ) در تحقیقی که به منظور بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی در بین حرف مختلف گروه پزشکی (2003) اولی بو

انجام داد نشان داد که، پرستاران از سالمت روانی کم  (پزشک، مدد کار اجتماعی، دارو ساز و تکنسین دارویی و کمک پرستار

 اد فرسودگی شغلی نسبت به سایر گروه ها نمره باالتری داشته اند.تری برخوردار بوده و در تمام ابع

نفر از کارکنان صنایع، از سال  7396فرسودگی شغلی را به عنوان پیش بین مرگ و میر در  (2010) آهوال و همکاران

نفر  199دارویی،  اجتماعی و سوابق -معرفی کردند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که با کنترل سطح اقتصادی 2006تا  1996

افزایش  %35از شرکت کنندگان در تحقیق فوت شدند. در واقع خطر مرگ و میر به ازای هر واحد افزایش در فرسودگی شغلی 

 نشان دا ده است.
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 چارچوب نظري تحقيق
شخیص چارچوب نظری، الگویی مفهومی بوده و بر روابط نظری میان تعدادی از عوامل که در مساله پژوهش با اهمیت ت

 ی مدیریتیمهارت هاداده شده اند، تاکید دارد. این چارچوب درباره پیوندهای درونی میان متغیرهای اصلی تحقیق اعم از 

، چارچوب نظری پژوهش 1و فرسودگی شغلی بحث می کند. در شکل شماره  (مهارت انسانی، مهارت فنی و مهارت ادراکی)

 نشان داده شده است. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 مدل مفهومی تحقيق -1شکل شماره 

 

پیوسته، نقش متغیر: مستقل، نحوه اندازه گیری: پرسشنامه،  -نوع متغیر: کمی) ی مدیریتیمهارت هامتغیر مستقل: 

  (مقیاس اندازه گیری: طیف لیکرت

شنامه، مقیاس پرسپیوسته، نقش متغیر: وابسته، نحوه اندازه گیری:  -نوع متغیر: کمی) متغیرهای وابسته: فرسودگی شغلی

 ( اندازه گیری: طیف لیکرت

پیوسته، نقش متغیر: انعکاسی، نحوه اندازه  -نوع متغیر: کمی) ی انسانی، فنی و ادراکیمهارت هامتغیرهای انعکاسی: 

 ( گیری: پرسشنامه، مقیاس اندازه گیری: طیف لیکرت

 ت زیر بیان کرد:با توجه به چارچوب مفهومی پژوهش می توان فرضیه های پژوهش را به صور

 

 فرضيه اصلی تحقيق

   ی مدیریتی و فرسودگی شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.مهارت هابین 

 فرضيه هاي فرعی تحقيق

 .بین مهارت انسانی و فرسودگی شغلی را بطه معناداری وجود دارد 

 .بین مهارت فنی و فرسودگی شغلی را بطه معناداری وجود دارد 

 کی و فرسودگی شغلی را بطه معناداری وجود دارد.بین مهارت ادار 

 

 روش شناسی پژوهش 
پیمایشی و از نظر زمان جمع آوری داده های مورد نیاز، تک مقطعی می باشد. روش نمونه  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

غلی فرسودگی شی مدیریتی و مهارت هاگیری این تحقیق، نمونه گیری تصادفی است. هدف کلی پژوهش بررسی رابطه بین 

شامل کلیه کارکنان سازمان تامین  پژوهشاین  آماری یجامعهدر بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل است. 

. تعداد نمونه نفر هستند.  293اجتماعی استان اردبیل که در مجموع با احتساب نیروهای قراردادی تمام وقت و کارکنان رسمی 

می باشد. ابزار اندازه  166شامل  0.05و خطای نمونه گیری  %95از فرمول کوکران و در سطح اطمینان  های تحقیق با استفاده

سوال  22سوال به ترتیب  39از  گیری در این پژوهش، پرسشنامه است. پرسشنامه مورد استفاده شامل دو بخش بوده که

ي مهارت ها

 مدیریتی

فرسودگی 

 شغلی

 مهارت

 انسانی 

 مهارت

 فنی 

 مهارت

 ادراکی 
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مدیریتی می باشد. برای روایی پرسشنامه ابتدا سواالت  یمهارت هاسوال متغیر  17مربوط به متغیر فرسودگی شغلی کارکنان و 

نفر از کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل توزیع شده و ضمن  30استاندارد گشت و سپس پرسشنامه ابتدا بین 

لحاظ  شنامهاینکه با وضعیت سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل تطابق داده شد، نظرات اصالحی و تکمیلی آن ها در پرس

می باشد که  0.787گردید. برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است. نتایح مربوط به ضریب آلفای کرونباخ 

بیشتر است، سوالها از پایایی باالیی برخوردار است و بنابراین سواالت  0.7نشان دهنده آن است که چون مقدارش از مقدار 

 پایا هستند.پرسشنامه تحقیق 

 

 یافته هاي پژوهش

 آمار توصيفی 

که در بین کارکنان ستاد سازمان تامین اجتماعی  1از نظر جمعیت شناختی نتایج آمار توصیفی تحقیق در جدول شماره 

 استان اردبیل حاصل شده است ارائه می گردد.
 

 اطالعات آمار توصيفی تحقيق -1جدول شماره 
 

 نوع بعد فراوانی درصد

 مرد 97 59
 جنسیت

 زن 69 41

 متاهل 104 63
 وضعیت تاهل

 مجرد 62 37

 سال 30زیر  9 6

 سن
42 69 40-31 

37 62 50-41 

 سال 50بیشتر از  26 15

 دیپلم و پایین تر 17 11

 میزان تحصیالت

 فوق دیپلم 52 31

 لیسانس 68 40

 فوق لیسانس 26 16

 دکتری 3 2

 سال 5زیر  5 3

 رسابقه کا

 سال 5-10 32 20

 سال 10-15 52 32

 سال 15-20 39 23

 سال 20باالی  38 22

 کارشناسی 55 3

 پست سازمانی

 کارشناس مسئول 56 34

 رئیس 31 20

 مدیر 21 13

 معاون 3 2
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 آمار استنباطی

زیم. یکی از مراحل اصلی در آمار بعد از تحلیل آمار توصیفی از دیدگاه های مختلف، به آمار استنباطی تحقیق می پردا 

استنباطی بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی فرضیه می باشد. اهمیت نرمال بودن از این نظر اهمیت دارد که اگر متغیرهای 

اصلی تحقیق نرمال باشند بایستی تحلیل آمار استنباطی بر اساس پارامتریک و اگر غیر نرمال باشد بر اساس ناپارامتریک 

 های تحقیق پرداخته می شود.صورت پذیرد. سپس از ابعاد مختلف در راستای بررسی فرضیه بایستی

اسمیرنوف گزارش شده است.  –، نتیجه آزمون نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف 2در جدول شماره 

شود متغیرهای اصلی نطور که مشاهده میگردد. هماشود میزان سطح خطا متناظر با آنها بررسی میهمانطور که مشاهده می

اری دو فرسودگی شغلی میزان سطح معنی (مهارت انسانی، مهارت فنی و مهارت ادراکی) ی مدیریتیمهارت هافرضیه تحقیق، 

یع زها از توزیع نرمال برخوردار نیستند. به عبارت دیگر تواست که نتیجه گرفته می شود داده 0.05هر کدام از متغیرها کمتر از 

داده ها از توزیع نرمال انحراف قابل توجهی دارند. بنابراین برای تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون ناپارامتریک استفاده می 

 گردد. 
 

 اسميرنوف –، آزمون بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف 2جدول شماره 
 

ی مدیریتی مهارت ها مهارت ادراکی مهارت فنی مهارت انسانی عنوان

 مدیران

 فرسودگی شغلی

 166 166 166 166 166 تعداد

 1.1265 3.0758 3.1398 2.8815 3.2169 میانگین

 0.35 0.46 0.59 0.51 0.59 انحراف استاندارد

 0.520 0.109 0.167 0.120 0.114 ( مطلق) اختالف

 0.520 0.089 0.089 0.101 0.063 ( مثبت) اختالف

 -0.359 -0.109 -0.167 -0.120 -0.114 ( منفی) اختالف

 0.520 0.109 0.167 0.120 0.114 مقدار آماره آزمون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مقدار سطح خطا

 

 بررسی فرضيه هاي تحقيق

 در ادامه فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

 گی شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.ی مدیریتی و فرسودمهارت هابررسی فرضیه اصلی تحقیق: بین 

ی مدیریتی مدیران، مهارت انسانی، مهارت فنی، مهارت ادراکی و مهارت ها) با عنایت به اینکه متغیرهای اصلی تحقیق

هارت ماسمیرونوف غیر نرمال است، بنابراین برای بررسی رابطه معناداری بین  -با استناد به آزمون کلموگروف (فرسودگی شغلی

ارائه شده  3ی مدیریتی و فرسودگی شغلی کارکنان از آزمون اسپیرمن استفاده می گردد. خالصه نتایج در جدول شماره ها

 است.

 ي مدیریتی و فرسودگی شغلی کارکنانمهارت هارابطه معناداري بين  -3جدول شماره 
 

 ی مدیریتیمهارت ها فرسودگی شغلی کارکنان

 بستگیمقدار ضریب هم 1.000 -0.067
ی مهارت ها

 اسپیرمن مدیریتی
 مقدار سطح خطا - 0.008

 تعداد نمونه 166 166

 فرسودگی مقدار ضریب همبستگی -0.067 1.000
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 شغلی کارکنان مقدار سطح خطا 0.008 -

 تعداد نمونه 166 166

 

 0.008 ،تغیر فرسودگی شغلی کارکنانهای مدیریتی و م ، مقدار سطح خطای بین متغیر مهارت3با توجه به جدول شماره 

شده است، رابطه معناداری برقرار است. مقدار ضریب همبستگی  0.05شده است. به علت اینکه مقدار سطح خطا کمتر از 

ی مدیریتی و متغیر فرسودگی شغلی رابطه معکوس مهارت هاشده است که نشان دهنده این است که بین متغیر  -0.067

غیر ی مدیریتی و متمهارت هاضعیف است. بنابراین نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر  وجود دارد و مقدارش

، فیرابطه منی مدیریتی و متغیر فرسودگی شغلی مهارت هافرسودگی شغلی، در حالت کلی نشان می دهد که بین متغیر 

ی ها مهارتتحلیل کنیم این است که، بین متغیر وجود دارد. اگر بخواهیم این تحلیل را به زبان مدیریتی معنادار و  ضعیف

ی مدیریتی باعث تضعیف فرسودگی مهارت هامدیریتی و متغیر فرسودگی شغلی در واقع رابطه معناداری وجود دارد. یعنی 

شغلی در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل می گردد و این رابطه منفی و ضعیف است. یعنی افزایش مهارت 

ای مدیریتی باعث تقویت و کاهش افسردگی شغلی در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل می گردد. بنابراین ه

 می گردد. قبولفرضیه اصلی تحقیق 

 بررسی فرضیه اول فرعی تحقیق: بین مهارت انسانی و فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

اسمیرونوف غیر نرمال است، بنابراین برای  -لی تحقیق با استناد به آزمون کلموگروفبا عنایت به اینکه متغیرهای اص

بررسی رابطه معناداری بین مهارت انسانی و فرسودگی شغلی کارکنان از آزمون اسپیرمن استفاده می گردد. خالصه نتایج در 

 ارائه شده است.-4جدول شماره 
 

 سانی و فرسودگی شغلی کارکنانرابطه معناداري بين مهارت ان-4جدول شماره 
 

 مهارت انسانی فرسودگی شغلی کارکنان

 مقدار ضریب همبستگی 1.000 -0.052

 مهارت انسانی

 اسپیرمن

 مقدار سطح خطا - 0.007

 تعداد نمونه 166 166

 مقدار ضریب همبستگی -0.052 1.000
 فرسودگی شغلی

 کارکنان
 مقدار سطح خطا 0.007 -

 داد نمونهتع 166 166

 

شده  0.007 ،، مقدار سطح خطای بین متغیر مهارت انسانی و متغیر فرسودگی شغلی کارکنان4با توجه به جدول شماره 

 -0.052شده است، رابطه معناداری برقرار است. مقدار ضریب همبستگی  0.05است. به علت اینکه مقدار سطح خطا کمتر از 

ه بین متغیر مهارت انسانی و متغیر فرسودگی شغلی رابطه معکوس وجود دارد و مقدارش شده است که نشان دهنده این است ک

ضعیف است. بنابراین نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر مهارت انسانی و متغیر فرسودگی شغلی، در حالت 

وجود دارد. اگر معنادار و  ضعیف ،رابطه منفیکلی نشان می دهد که بین متغیر مهارت انسانی و متغیر فرسودگی شغلی 

بخواهیم این تحلیل را به زبان مدیریتی تحلیل کنیم این است که، بین متغیر مهارت انسانی و متغیر فرسودگی شغلی در واقع 

رابطه معناداری وجود دارد. یعنی مهارت انسانی باعث تضعیف فرسودگی شغلی در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان 

بیل می گردد و از این رابطه منفی و ضعیف است. یعنی افزایش مهارت انسانی باعث تقویت و کاهش افسردگی شغلی در ارد

 می گردد. قبولبین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل می گردد. بنابراین فرضیه اول فرعی 

 بطه معناداری وجود دارد.بررسی فرضیه دوم فرعی تحقیق: بین مهارت فنی و فرسودگی شغلی را
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اسمیرونوف غیر نرمال است، بنابراین برای  -با عنایت به اینکه متغیرهای اصلی تحقیق با استناد به آزمون کلموگروف

بررسی رابطه معناداری بین مهارت فنی و فرسودگی شغلی کارکنان از آزمون اسپیرمن استفاده می گردد. خالصه نتایج در 

 شده است.ارائه  5جدول شماره 
 

 رابطه معناداري بين مهارت فنی و فرسودگی شغلی کارکنان -5جدول شماره 
 

 مهارت فنی فرسودگی شغلی کارکنان

 مقدار ضریب همبستگی 1.000 -0.009

 مهارت فنی

 اسپیرمن

 مقدار سطح خطا - 0.013

 تعداد نمونه 166 166

 مقدار ضریب همبستگی -0.009 1.000

 مقدار سطح خطا 0.013 - اننفرسودگی شغلی کارک

 تعداد نمونه 166 166

 

شده  0.013 ،مقدار سطح خطای بین متغیر مهارت فنی و متغیر فرسودگی شغلی کارکنان -5با توجه به جدول شماره 

 -0.009شده است، رابطه معناداری برقرار است. مقدار ضریب همبستگی  0.05است. به علت اینکه مقدار سطح خطا کمتر از 

شده است که نشان دهنده این است که بین متغیر مهارت فنی و متغیر فرسودگی شغلی رابطه معکوس وجود دارد و مقدارش 

ضعیف است. بنابراین نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر مهارت فنی و متغیر فرسودگی شغلی، در حالت کلی 

 وجود دارد. اگر بخواهیم اینمعنادار و  ضعیف، رابطه منفیتغیر فرسودگی شغلی نشان می دهد که بین متغیر مهارت فنی و م

تحلیل را به زبان مدیریتی تحلیل کنیم این است که، بین متغیر مهارت فنی و متغیر فرسودگی شغلی در واقع رابطه معناداری 

تامین اجتماعی استان اردبیل می گردد وجود دارد. یعنی مهارت فنی باعث تضعیف فرسودگی شغلی در بین کارکنان سازمان 

و این رابطه منفی و ضعیف است. یعنی افزایش مهارت فنی باعث تقویت و کاهش افسردگی شغلی در بین کارکنان سازمان 

 می گردد. قبولتامین اجتماعی استان اردبیل می گردد. بنابراین فرضیه دوم فرعی 

 هارت ادراکی و فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد.بررسی فرضیه سوم فرعی تحقیق: بین م

اسمیرونوف غیر نرمال است، بنابراین برای  -با عنایت به اینکه متغیرهای اصلی تحقیق با استناد به آزمون کلموگروف

ج در صه نتایبررسی رابطه معناداری بین مهارت ادراکی و فرسودگی شغلی کارکنان از آزمون اسپیرمن استفاده می گردد. خال

 ارائه شده است. 6جدول شماره 

 رابطه معناداري بين مهارت ادراکی و فرسودگی شغلی کارکنان -6جدول شماره 
 

 مهارت ادراکی فرسودگی شغلی کارکنان

 مقدار ضریب همبستگی 1.000 -0.096

 مهارت ادراکی

 اسپیرمن

 مقدار سطح خطا - 0.018

 تعداد نمونه 166 166

 مقدار ضریب همبستگی -0.096 1.000

 مقدار سطح خطا 0.018 - فرسودگی شغلی کارکنان

 تعداد نمونه 166 166

 

شده  0.018 ،، مقدار سطح خطای بین متغیر مهارت ادراکی و متغیر فرسودگی شغلی کارکنان6با توجه به جدول شماره 

 -0.096ست، رابطه معناداری برقرار است. مقدار ضریب همبستگی شده ا 0.05است. به علت اینکه مقدار سطح خطا کمتر از 
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شده است که نشان دهنده این است که بین متغیر مهارت ادراکی و متغیر فرسودگی شغلی رابطه معکوس وجود دارد و مقدارش 

، در حالت شغلیضعیف است. بنابراین نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر مهارت ادراکی و متغیر فرسودگی 

وجود دارد. اگر معنادار و  ضعیف، رابطه منفیکلی نشان می دهد که بین متغیر مهارت ادراکی و متغیر فرسودگی شغلی 

بخواهیم این تحلیل را به زبان مدیریتی تحلیل کنیم این است که، بین متغیر مهارت ادراکی و متغیر فرسودگی شغلی در واقع 

یعنی مهارت ادراکی باعث تضعیف فرسودگی شغلی در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان  رابطه معناداری وجود دارد.

اردبیل می گردد و این رابطه منفی و ضعیف است. یعنی افزایش مهارت ادراکی باعث تقویت و کاهش افسردگی شغلی در بین 

 می گردد. قبوله سوم فرعی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل می گردد. بنابراین فرضی

 

 بررسی تکمیلی: بررسی میزان اثر مهارت مدیریتی مدیران بر فرسودگی شغلی 

بین مهارت مدیریتی مدیران و فرسودگی شغلی استفاده می  (ANOVAتحلیل ) برای بررسی این سوال از رگرسیون

 ارائه شده است. 7گردد. خالصه نتایج در جدول شماره 
 

 ضرایب بين مهارت مدیریتی مدیران بر فرسودگی شغلی -7ل شماره جدو
 

 مقدار

 سطح خطا
 tآزمون 

 ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد
 مدل

 B استاندارد خطا ضریب ضریب بتا
 مقدار ثابت 1.225 0.185 - 6.636 0.000

 مهارت مدیریتی مدیران -0.032 0.059 -0.042 -0.538 0.002

 

 بسته: فرسودگی شغلیمتغیر وا

شده  0.002 ،(مهارت مدیریتی مدیران) ، مقدار سطح خطای مقدار ثابت و مقدار متغیر مستقل7با توجه به جدول شماره 

قدار مورد تاثیر دارد. همچینین م (فرسودگی شغلی) بر متغیر وابسته (مهارت مدیریتی مدیران) است. بنابراین متغیر مستقل

است که نشان دهنده است که متغیر مستقل  -0.042دیریتی مدیران و فرسودگی شغلی مقدار ضریب بین متغیر مهارت م

ی ی مدیریتی بر کاهش افسردگی شغلمهارت هامهارت مدیریتی مدیران بر فرسودگی شغلی تاثیر منفی دارد. یعنی افزایش در 

 در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل می انجامد.

 

 

 جه گيريبحث و نتي

 در این قسمت بر اساس فرضیه های تحقیق به بحث و نتیجه گیری پرداخته می شود.

 ریمتغ نیب یوجود دارد. مقدار سطح خطا یکارکنان رابطه معنادار یشغل یو فرسودگ یتیریمد یمهارت ها نیب 

شده  0.05سطح خطا کمتر از  مقدار نکهیشده است. به علت ا 0.008 ،کارکنان یشغل یفرسودگ ریو متغ یتیریمد یمهارت ها

مهارت  ریمتغ نیاست که ب نیشده است که نشان دهنده ا -0.067 یهمبستگ بیبرقرار است. مقدار ضر یرابطه معنادار است،

 بیآزمون ضر جینتا نیاست. بنابرا فیرابطه معکوس وجود دارد و مقدارش ضع یشغل یفرسودگ ریو متغ یتیریمد یها

 ریمتغ نیدهد که ب ینشان م یدر حالت کل ،یشغل یفرسودگ ریو متغ یتیریمد یمهارت ها ریمتغ نیب رمنیاسپ یهمبستگ

 و معنادار وجود دارد. فیضع ،یرابطه منف یشغل یفرسودگ ریو متغ یتیریمد یمهارت ها

 و یمهارت انسان ریمتغ نیب یوجود دارد. مقدار سطح خطا یرابطه معنادار یشغل یو فرسودگ یمهارت انسان نیب 

 یشده است، رابطه معنادار 0.05مقدار سطح خطا کمتر از  نکهیشده است. به علت ا 0.007 ،کارکنان یشغل یفرسودگ ریمتغ

 ریو متغ یمهارت انسان ریمتغ نیاست که ب نیشده است که نشان دهنده ا -0.052 یهمبستگ بیبرقرار است. مقدار ضر

 ریمتغ نیب رمنیاسپ یهمبستگ بیآزمون ضر جینتا نیست. بنابراا فیرابطه معکوس وجود دارد و مقدارش ضع یشغل یفرسودگ
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 یشغل یفرسودگ ریو متغ یمهارت انسان ریمتغ نیدهد که ب ینشان م یدر حالت کل ،یشغل یفرسودگ ریو متغ یمهارت انسان

 معنادار وجود دارد.  و فیضع ،یرابطه منف

 ریو متغ یمهارت فن ریمتغ نیب یمقدار سطح خطاوجود دارد.  یرابطه معنادار یشغل یو فرسودگ یمهارت فن نیب 

برقرار  یشده است، رابطه معنادار 0.05مقدار سطح خطا کمتر از  نکهیشده است. به علت ا 0.013 ،کارکنان یشغل یفرسودگ

 یفرسودگ ریو متغ یفن رتمها ریمتغ نیاست که ب نیشده است که نشان دهنده ا -0.009 یهمبستگ بیاست. مقدار ضر

مهارت  ریمتغ نیب رمنیاسپ یهمبستگ بیآزمون ضر جینتا نیاست. بنابرا فیرابطه معکوس وجود دارد و مقدارش ضع یشغل

 ،یابطه منفر یشغل یفرسودگ ریو متغ یمهارت فن ریمتغ نیدهد که ب ینشان م یدر حالت کل ،یشغل یفرسودگ ریو متغ یفن

 . دو معنادار وجود دار فیضع

 و  یمهارت ادراک ریمتغ نیب یوجود دارد. مقدار سطح خطا یرابطه معنادار یشغل یدگو فرسو یمهارت ادراک نیب

 یشده است، رابطه معنادار 0.05مقدار سطح خطا کمتر از  نکهیشده است. به علت ا 0.018 ،کارکنان یشغل یفرسودگ ریمتغ

 ریو متغ یمهارت ادراک ریمتغ نیاست که ب نیشده است که نشان دهنده ا -0.096 یهمبستگ بی. مقدار ضرستیبرقرار ن

 ریمتغ نیب رمنیاسپ یهمبستگ بیآزمون ضر جینتا نیاست. بنابرا فیرابطه معکوس وجود دارد و مقدارش ضع یشغل یفرسودگ

 یغلش یفرسودگ ریو متغ یمهارت ادراک ریمتغ نیدهد که ب ینشان م یدر حالت کل ،یشغل یفرسودگ ریو متغ یمهارت ادراک

 و معنادار وجود دارد.  فیضع ،یرابطه منف

 لیتحل) ونیسوال از رگرس نیا یبررس ی. برایشغل یبر فرسودگ رانیمد یتیریاثر مهارت مد زانیم یبررس 

ANOVA) ریمقدار ثابت و مقدار متغ یمقدار سطح خطا گردد. یاستفاده م یشغل یو فرسودگ رانیمد یتیریمهارت مد نیب 

 وابسته ریبر متغ (رانیمد یتیریمهارت مد) مستقل ریمتغ نیشده است. بنابرا 0.002 ،(رانیمد یتیریمهارت مد) مستقل

 -0.042 مقدار یشغل یو فرسودگ رانیمد یتیریمهارت مد ریمتغ نیب بیمقدار ضر نین. همچرداردیمورد تاث (یشغل یفرسودگ)

در  شیزااف یعنی. اردد یمنف ریتاث یشغل یبر فرسودگ رانیمد یتیریمستقل مهارت مد ریاست که نشان دهنده است که متغ

 انجامد. یم لیاستان اردب یاجتماع نیکارکنان سازمان تام نیدر ب یشغل یبر کاهش افسردگ یتیریمد یمهارت ها

 

 پيشنهادات
 با توجه به نتایج و یافته های این پژوهش پیشنهادهای زیر برای محققین آتی مطرح می شود:

  بر استرس شغلیی مدیریتی مدیران مهارت هابررسی تاثیر 

 بررسی تاثیر شایستگی مدیران بر افسردگی شغلی 

  بر استرس شغلی با نقش تعدیل گر مدیریت دانش ی مدیریتی مدیرانمهارت هابررسی تاثیر 

  ی مدیریتی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی افسردگی شغلیمهارت هابررسی تاثیر 
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