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شکوفه محمدي بیابري ،1بهرام یوسفی ،2رضا صابونچی

3

 1دانشجوی دکترا ،مدیریت ورزشی ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران.
 2دانشیار ،دانشگاه رازی،کرمانشاه.
 3استادیار مدیریت ورزشی ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
بهرام یوسفی

چکيده

تاریخ دریافت1399/6/27 :
تاریخ پذیرش1399/9/15 :

طفرهروی اجتماعی یکی از عوامل از بین رفتن بهرهوری در محیط کار است .تحقیقات زیادی برای شناخت
عوامل زمینهساز طفرهروی اجتماعی انجام شدهاست .هدف تحقیق حاضر تعیین ارتباط فرسودگی شغلی با
طفرهروی سازمانی در میان کارکنان ادارات ورزش و جوانان استانهای غرب کشور بود .جامعه آماری پژوهش
شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استانهای غرب کشور (کرمانشاه ،کردستان ،لرستان و ایالم) به
تعداد  453نفر بود .تعداد  203نفر از کارکنان به صورت تصادفی انتخاب و به عنوان نمونه پژوهشی در
تحقیق مشارکت کردند .از دو پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش وهمکاران و طفرهروی اجتماعی جورج
جهت جمعآوری دادهها استفاده شد .دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون
مورد تحلیل قرار گرفت .براساس نتایج تحقیق ارتباط معناداری بین فرسودگی شغلی و ابعاد آن شامل
خستگی عاطفی ،شخصیتزدایی و فقدان موفقیت فردی با طفرهروی اجتماعی در کارکنان ادارات ورزش و
جوانان استانهای غرب کشور مشاهده گردید .براساس نتایج تحقیق حاضر کارکنانی که به فرسودگی شغلی
دچار میشوند ،احتمال بیشتری دارد که از زیر بار مسئولیتهایی که در سازمان برای آنها تعیین شده
است شانه خالی کنند بنابراین کاهش زمینههای فرسودگی شغلی میتواند طفرهروی را در کارکنان کاهش
دهد..

واژگان کليدي :طفرهروی سازمانی ،فرسودگی شغلی ،خستگی عاطفی ،شخصیتزدایی ،کاهش
موفقیت فردی.
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ادارات ورزش و جوانان استانهاي غرب کشور

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال پنجم)

ارتباط فرسودگی شغلی با طفرهروي سازمانی در ميان کارکنان
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مقدمه
محبوبیت استفاده از گروه های کار در سازمان ها طی یک دهه گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است .گروه های
کاری مبتنی بر تیم در طیف وسیعی از کارها استفاده می شوند و به یک ویژگی تقریباً ضروری در سازمان ها تبدیل شده اند
( )1این افزایش استفاده از گروه ها باعث شده است تا تحقیقات در زمینه بهره وری و عدم بهره وری گروه مورد توجه قرار گیرد
( .)2به طور ویژه ای حجم وسیعی از مطالعات بر روی طفره روی در سازمان منعطف شده اند .طفره روی اجتماعی ،یک تمایل
رفتاری مهم در فرد برای تالش کمتر در هنگام مواجهه با تکلیف یا کار گروهی است .حتی اگر کار تیمی بسیار ارزشمند باشد،
احتمال ایجاد طفره روی اجتماعی در زمینه ی گروه را نمی توان نادیده گرفت ( .)3طفره روی اجتماعی یک دلیل مشخص از
بین رفتن بهره وری در محیط کار است که به یک تالش جمعی نیاز دارد ( .)4طفره روی اجتماعی موضوعی چند بعدی و
زمینه ای برای تحقیقات روان-شناسان اجتماعی ،دانشگاهیان و متخصصان سازمانی است .برخی از مطالعات نشان می دهد که
طفره-روی اجتماعی یک رفتار عادی است که در انواع مختلف فعالیت های گروهی مشاهده می شود ( )5و دستیابی به نتایج
بهتر را در فعالیت های اجتماعی مختل می کند ( .)6وینهاردت و بانیکونیته ( )2017این مسئله را در مورد مکانیسم های به
حداقل رساندن اثرات سوء طفره روی اجتماعی مطرح کردند که طفره روی اجتماعی نتیجه پیچیده جنبه¬های روانشناختی،
اصول مرتبط با شرکت و اصول فردی است (.)7
در تالش برای کشف توضیحی برای طفره روی اجتماعی ،تحقیقات زیادی انجام شدهاست .براساس نتایج تحقیقات طفره
روی اجتماعی تحت تاثیر عوامل فردی و موقعیتی قرار می گیرد .عوامل تفاوت فردی از جمله :وجدان کاری ،احساس مسئولیت
( ،)8نیاز به شناخت ( ،)9دلبستگی شغلی ذاتی ( ، )4اولویت فرد برای کار گروهی (  )10و عوامل موقعیتی شامل :وابستگی
متقابل تکلیف ،ابعاد عدالت سازمانی و انسجام گروهی ( ،)11ابهام نقش ،رهبر همکار( ،)12تبادل رهبر-عضو (  ،)13مقایسه
های اجتماعی(  ،)14وظیفه سازمانی (.)15
براساس نظریه تاثیر اجتماعی که بر روابط در گروه تمرکز می کند « :میزان فشار اجتماعی که به فرد در گروه وارد می
شود متناسب با تعداد ،نزدیکی و قدرت اعضای دیگر گروه متفاوت است .با این حال ،اگر فردی تحت فشار نیروهای اجتماعی
از خارج از گروه قرار گیرد تاثیر این نیروها با تعداد ،نزدیکی و قدرت اعضای گروه نسبت معکوس خواهد داشت» ( .)16رابطه
بین این نظریه که در آن پیوستگی گروهی و رفتار طفره روی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتهاست و اشاره شدهاست که دلیل
افزایش گرایش به طفره روی اجتماعی کاهش سطح وظیفه هر عضو گروه به دنبال افزایش اندازه گروه است ( .)17با این حال
بیان شده است که به دلیل طفره روی یکی از اعضای گروه ،دیگران بار کاری بیشتری را تحمل می کنند (.)18
فرسودگی شغلی یکی از عواملی است که از کارآیی سرمایه با ارزش انسانی کاسته و اثرات مخرب این پدیده بر زندگی
ال مشهود بوده است ( .)19اصطالح فرسودگی شغلی برای نخستین بار توسط فرویدنبرگر در سال 1974
فردی و اجتماعی کام ً
به عنوان خستگی عاطفی و احساس ضعف و ناتوانی تعریف شده است و در سال های اخیر ،به طور وسیعی در حوزه روانشناسی
کاربردی و بهداشت حرفه ای مورد پژوهش قرار گرفته است ( .)20رایج ترین تعریف فرسودگی شغلی که در مطالعات فرسودگی
به طور گسترده از آن استفاده می شود ،تعریف مسلش ( )2001از این مفهوم است .بر اساس این تعریف ،فرسودگی شغلی
سندرمی است که به صورت ،خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و احساس پایین بودن موفقیت فردی ،متجلی می شود و در اثر
استرس شغلی شدید بوجود می آید (.)21
محققان تالش کرده اند تا عوارض مختلف ناشی از فرسودگی شغلی را شناسایی کنند .سالواجیونی و همکاران ()2017
در مقاله ی مروری خود سه دسته عوارض جسمانی ،روانشناختی و شغلی را برای فرسودگی شغلی ذکر کردند .فرسودگی شغلی
یک پیش بینی کننده مهم از پیامدهای جسمی زیر بود :باالرفتن کلسترول خون ،دیابت نوع  ،2بیماری عروق کرونر قلب،
بستری شدن در اثر اختالل قلبی عروقی ،درد اسکلتی عضالنی ،تغییر در تجربه های درد ،خستگی طوالنی مدت ،سردرد،
مشکالت دستگاه گوارش ،مشکالت تنفسی ،صدمات شدید و مرگ و میر زیر  45سال .اثرات روانشناختی فرسودگی شغلی
شامل بی خوابی ،عالئم افسردگی ،استفاده از داروهای روانگردان و ضد افسردگی ،بستری شدن در بیمارستان برای اختالالت
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روانی و عالئم روحی و روانی است .نارضایتی شغلی ،غیبت ،مطالبات شغلی ،منابع شغلی و حضور غیر موثر در محیط کار به
عنوان نتایج شغلی فرسودگی شغلی شناخته شدند(.)22
فرسودگی شغلی ،یکی از متغیرهای اثرگذار بر عملکرد سازمانی است ( 23و  .)24اویسال ( )2019نشان داد که طفره
روی اجتماعی کارکنان سازمان به دلیل افزایش بار کاری که به دیگران تحمیل می شود موجب فرسودگی شغلی در آنان می
گردد( .)25با این حال تا کنون ارتباط فرسودگی شغلی کارکنان با طفره روی اجتماعی در میان آنان مورد بررسی قرار نگرفته
است.
ادارات ورزش و جوانان به عنوان یک سازمان ورزشی ،نقش مهمی در برنامه ریزی و توسعه ورزش در سطوح استان ها
دارند که تاکنون سطوح طفره روی کارکنان در میان آن ها بررسی نشده است .گاهی حتی اهمیت آن در سازمان های ورزشی
نادیده گرفته می شود .این موضوع می تواند عواقب ناگواری از قبیل کاهش بهره وری را در سازمان به همراه داشته باشد.
بنابراین نیازمند توجه جدی از سوی مدیران سازمان های ورزش و جوانان می باشد .با توجه به موارد گفته شده هدف تحقیق
حاضر تعیین ارتباط فرسودگی شغلی با طفره روی سازمانی در میان کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان-های غرب کشور
می باشد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به ابزار گردآوری داده¬ها از نوع تحقیقات پرسشنامه ای ،از نظر هدف کاربردی وبه لحاظ شیوه
تحلیل اطالعات توصیفی-همبستگی است.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های غرب کشور (کرمانشاه ،همدان،کردستان،
لرستان و ایالم) بود .با استعالم صورت گرفته تعداد کارکنان ادارات منتخب  453نفر بود که بر اساس جدول مورگان حجم
نمونه  209نفر تعیین گردید .به منظور ارزیابی دقیق تر تعداد  225پرسشنامه در بین کارکنان توزیع گردید .درنهایت با توجه
به تعداد پرسشنامه های تکمیل و برگشت داده شده ،حجم نمونه معادل 203تعیین گردید.
به منظور گردآوری داده های تحقیق از دو پرسشنامه استفاده گردید :پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و همکاران
( :)MBIاین آزمون توسط مسلش و همکاران ()1986ساخته شده و شامل 22ماده است که به سنجش خستگی عاطفی ،پدیده
های شخصیت زدایی و فقدان موفقیت فردی در چهارچوب فعالیت حرفه ای پرداخته است .نمره گذاری مواد این پرسشنامه بر
اساس مقیاس لیکرت  7درجه ای صورت می گیرد .مسلش و همکاران ضریب پایایی درونی را برای خستگی عاطفی ،0.9
شخصیت زدایی  0.79و موفقیت فردی را  0.71گزارش کرده اند ( .)26اعتبار و پایایی این پرسشنامه برای اولین بار در ایران
توسط فیلیان ()1371مورد تﺄیید قرار گرفته است و ضریب پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  0.78برآورد شد (  .)27همچنین
شهبازیان خونیق و همکاران ( )1396با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ضریب پایایی این آزمون را  0/85محاسبه کرده اند
( .)28در تحقیق حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و همکاران  0.82محاسبه گردید.
همچنین طفره روی اجتماعی با استفاده از پرسشنامه طفره روی اجتماعی جورج ( )1992که از ده سوال تشکیل شده است
ارزیابی گردید .پایایی این پرسشنامه توسط مولف با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.85محاسبه گردید( .)4دامغانیان،
موسوی و فرتاش ( )1394ضریب آلفای کرونباخ این ابزار را  0.752محاسبه کرد و روایی محتوایی و سازه¬ی آن را تائید
کرد( .)29در تحقیق حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه طفره روی جورج  0.79محاسبه گردید.
جهت تحلیل داده ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردید.

یافته هاي پژوهش
داده های مربوط به آمار توصیفی در جدول  -1آورده شده است.
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جدول  -1آمار توصيفی شرکت کنندگان

فراوانی

درصد فراوانی

شاخصهای آماری
مرد

152

%74.8

زن

51

%25.12

مجرد

59

%29.1

متاهل

144

%70.9

زیر  30سال

47

%23.15

 31تا  40سال

75

%36.94

 41تا  50سال

64

%31.5

بیشتر از  50سال

17

%8.4

203

%100

جنسیت
وضعیت تاهل

سن

جمع

براساس آمار توصیفی ارائه شده در جدول  -1بیشتر از  %74شرکت کنندگان در پژوهش مرد بوده اند؛ بیش از  %70متاهل
و بیش از  %36بین  31تا  40سال سن داشته اند.
میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق در جدول  2آورده شده است.
جدول( :)2ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي تحقيق

متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

فرسودگی شغلی

5.050

1.074

خستگی عاطفی

4.962

1.113

شخصیت زدایی

4.989

1.041

فقدان موفقیت فردی

5.186

1.158

2.907

0.802

ابعاد فرسودگی شغلی
طفرهروی سازمانی

براساس نتایج بدست آمده از جدول ( )2در بین ابعاد فرسودگی شغلی ،فقدان با  5.186دارای بیشترین میانگین و بعد از
آن به ترتیب شخصیت زدایی با میانگین  4.989و خستگی عاطفی با میانگین  4.962قرار داشتند .دامنه امتیاز برای فرسودگی
شغلی و ابعاد آن از  1تا  7بود .میانگین طفره روی سازمانی  2.907بدست آمدند .دامنه امتیاز برای عدالت سازمانی و طفره
روی سازمانی از  1تا  5بود.
از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف جهت بررسی طبیعی بودن داده¬ها استفاده گردید .نتایج حاصل از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف در جدول ( )3اراائه شده است.
جدول ( )3نتایج آزمون کلموگروف – اسميرنف شاخصهاي اندازه گيري شده

متغیرها

Z
0.861

Sig
0.408

خستگی عاطفی

0.812

0.525

شخصیت زدایی

1.306

0.136

فرسودگی شغلی
ابعاد فرسودگی شغلی
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1.272

0.158

فقدان موفقیت فردی
دلبستگی شغلی

1.000

0.270

طفرهروی سازمانی

0.873

0.432

با توجه به نتایج بدست آمده در جدول ( )3نتیجه آزمون برای هر متغیر بیانگر طبیعی بودن توزیع داده ها بود ،بنابراین
استفاده از آزمون های پارامتریک بالمانع بود.
جدول ( )4رابطه ی فرسودگی شغلی را با طفره روی سازمانی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد.
جدول( :)4بررسی رابطه فرسودگی شغلی با طفره روي سازمانی

شاخصهای آماری
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد ضریب همبستگی پیرسون

نتیجه

فرسودگی شغلی

5.050

1.074

طفرهروی سازمانی

2.907

0.802

r = 0.578
Sig =0.001

معنی دار است

خستگی عاطفی

4.962

1.113

طفرهروی سازمانی

2.907

0.802

r = 0.562
Sig =0.001

معنی دار است

شخصیت زدایی

4.989

1.041

طفرهروی سازمانی

2.907

0.802

r = 0.579
Sig =0.001

معنی دار است

فقدان موفقیت فردی

5.186

1.158

طفرهروی سازمانی

2.907

0.802

r = 0.588
Sig =0.001

معنی دار است

براساس نتایج جدول ( )4بین فرسودگی شغلی با طفره روی سازمانی با ضریب همبستگی 0.578؛ بین خستگی عاطفی
با طفره روی سازمانی با ضریب همبستگی 0.562؛ بین شخصیت-زدایی با طفره روی سازمانی با ضریب همبستگی  0.579و
بین فقدان موفقیت فردی با طفره روی سازمانی با ضریب همبستگی  0.588در سطح  ،= α 0/01رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد.
جدول ( )5ضرایب مدل رگرسيون

ابعاد

ضرائب استاندارد نشده

ضرائب استاندراد شده

t

سطح معناداری
0.004

بتا

خطای معیار

خستگی عاطفی

0.208

0.089

Beta
0.307

3.031

مسخ شخصیت

0.241

0.095

0.374

3.925

0.001

فقدان موفقیت فردی

0.269

0.104

0.416

4.691

0.001

همانگونه که جدول ( )5نشان میدهد طفرهروی سازمانی تحت تﺄثیر نمره کل ابعاد فرسودگی شغلی(خستگی عاطفی،
مسخ شخصیت و فقدان) قرار دارند و می توانند در معادلة رگرسیونی باقی بمانند که به ترتیب خستگی  ، 0.307شخصیت
 0.374و فقدان موفقیت فردی  0.416طفرهروی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استانهای غرب کشور را پیشبینی
کنند.
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بحث و نتيجهگيري
هدف تحقیق حاضر تعیین ارتباط فرسودگی شغلی با طفره روی سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استانهای
غرب کشور بود .نتایج تحقیق حاضر نشان داد فرسودگی شغلی با طفرهروی سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان
استانهای غرب کشور ارتباط معناداری دارد.
سالواگیونی و همکاران )2017( 1در مقاله مروری خود عوارض فرسودگی شغلی را در سه دسته جسمانی ،روانی و شغلی
طبقهبندی کرد .آنها در توصیف عوارض شغلی فرسودگی شغلی به این موارد اشاره میکند :نارضایتی شغلی ،غیبت ،مطالبات
شغلی ،منابع شغلی و عدم امنیت شغلی( .)22جانگوم ،و همکاران )2013( 2در توصیف نتایج فرسودگی شغلی بیان میکند که
فردی که دچار فرسودگی شغلی شده است به دلیل چالشهای رفتاری ،شناختی و فیزیولوژیک که باید با آن مواجه شود ،قادر
نیست نتایج مطلوبی به بار بیاورد( .)30چونگ و مونروئه )2013( 3بیان کردند که ابهام نقش ،تضاد نقش و تنش ناشی از شغل
پیشگامان مهمی برای فرسودگی شغلی هستند .ابهام نقش در ابتدا بر ادراک کارکنان از شغل و تنش ناشی از شغل تﺄثیر
میگذارد و تنش ناشی از شغل با فرسودگی شغلی در ارتباط است ،که به نوبه خود باعث کاهش سطح رضایت شغلی و تعهد
سازمانی کارکنان میشود .کارمندان ناراضی و ناآشنا به احتمال زیاد به دنبال اشتغال جایگزین هستند( .)31سینگ)2010( 4
در توصیف نتایج فرسودگی شغلی ،کاهش تعهد شغلی را از مهمترین عوارض آن بیان کرد( .)32بنازیچ و روزیچ )2013( 5نیز
کاهش رضایت شغلی را از عوارض فرسودگی شغلی بیان کردند( .)33گرجی ( )2011نیز در بیان نتایج فرسودگی شغلی آن را
یکی از متغیرهای موثر بر عملکرد شغلی توصیف کرد (.)34
از سوی دیگر نتایج مطالعاتی که به بررسی عوامل موثر بر طفرهروی در میان کارکنان پرداختهاند مشخص ساختهاند که
طفرهروی شغلی نیز همچون فرسودگی شغلی با کاهش تعهد شغلی ()35؛ تضاد نقش ()3؛ نارضایتی شغلی ()36؛ و امنیت
شغلی ( )37در ارتباط است.
براساس این نتایج به نظر میرسد عواملی که تحت تاثیر فرسودگی شغلی قرار میگیرند ،زمینهی بروز و افزایش رفتارهای
طفرهروی را در کارکنان فراهم میکنند .هر دو سازهی فرسودگی شغلی و طفرهروی سازمانی از دسته عوامل اثرگذار بر عملکرد
شغلی می باشند و موجب کاهش عملکرد را فراهم میکنند ( 34و .)38از سوی دیگر هم فرسودگی شغلی و هم طفرهروی
اجتماعی تحت تاثیر عواملی هستند که ماهیت آنها انگیزشی بوده و تحت تاثیر انگیزش قرار میگیرند ( 39 ،17و  .)40بنابراین
عوامل انگیزشی از جمله عوامل مهمی هستند که فرسودگی شغلی را با طفرهروی اجتماعی ارتباط میدهند.
یافته دیگر تحقیق حاضر نشان دهندهی ارتباط خرده مقیاسهای فرسودگی شغلی( خستگی عاطفی ،شخصیت زدایی،
کاهش موفقیت فردی) با طفرهروی سازمانی بود.
خستگی عاطفی به معنای تحلیل انرژی یا منابع عاطفی و هیجانی است که به عنوان متغیر اصلی برای فهم فرایند
فرسودگی شغلی درنظرگرفته میشود ( .)41خستگی برخاسته از احساس تنش و ناکامی درجریان نگرانی افراد از ناتوانی در
انجام دادن فعالیتها و حفظ عملکرد شغلی همانند گذشته است ( )42خستگی عاطفی به عنوان شرایطی توصیف شده ،که
درآن منابع روانی کارکنان به حدی تقلیل مییابد که آنها دیگر قادر به ارائه خدمات خودشان نیستند( .)43سینگ و همکاران6
( )2017عواطف منفی و از جمله خستگی عاطفی را یکی از عوامل مهم موثر بر بروز طفرهروی اجتماعی بیان کردند (.)44
عواطف منفی به معنای حالت های روحی و روانی است که بر نگرش فرد نسبت به پیرامونش ،تﺄثیر منفی دارد .نگرشها
احساسات عاطفی هستند که مردم پیرامون پدیدهها دارند .نگرشها متمایزترین و ضروریترین مفهوم در روانشناسی اجتماعی
1
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معاصر هستند (  .) 45عواطف منفی را میتوان شامل اضطراب ،غم ،احساس گناه و زودرنجی دانست (  .)46هریک از این
عوامل می توانند در صورت احساس شدن موجب کاهش میزان تعهد فرد به سازمان و افزایش طفرهروی اجتماعی و کم کاری
شوند .هونگ و همکاران )2009( 7نشان د ادند که عواطف به شکل معناداری بر شرایط کاری فرد ،تﺄثیر گذار است و نگرش او
را نسبت به سازمان را تغییر میدهد ( .)47همچنین نتیجه پژوهش پاین و موریسن )2002( 8نشان داد که عواطف منفی
میتواند بر تعهد سازمانی اثرگذار باشد ( )48که خود عاملی موثر در بروز طفرهروی میباشد.
مسخ شخصیت به « واکنشی ناامید کننده و هولناک» نسبت به افرادی که معموالً گیرنده خدمات یا مراقبتهای یک
شخص هستند  ،اشاره دارد ( .)49مسخ شخصیت (اغلب به بدبینی آشکار اشاره دارد) یا نمایش نگرش منفی به مشتریان،
همکاران یا مدیران ،در کارکنان وقتی ایجاد میشود که آنها عدم کنترل بر جنبههای کلیدی شغل خود ،مانند خواستههای
شغل را درک می کنند ( .)50مسخ شخصیت یک سبک ناکارآمد مقابله با عوامل استرس زا مربوط به کار است ( .)51نتایج
تحقیقات صورت گرفته نشان میدهد که شخصیتزدایی با متغیرهایی همچون تضاد نقش ( 52و  )53و تعهد شغلی ()50
ارتباط دارد .طبق گفته های شوفلی و همکاران )2002( 9مسخ شخصیت به طور کلی نشاندهنده یک نگرش سرد ،غیرصمیمی
و بی تفاوت نسبت به شغل و سازمان است( .)54در مقایسه با رفتارهای اجتماعی و نوع دوستی ،مسخ شخصیت میتواند رفتار
ضد اجتماعی تلقی شود .طبق گفته های ترنر و ولنتاین ، )2001( 10ابعاد اساسی کدهای اخالقی و اخالقی در سازمان از یک
طرف با نوعدوستی ،همکاری و مراقبت مشخص میشود ،و از سوی دیگر با مسخ شخصیت  ،بدبینی و بی اعتمادی(.)55
فیض ،شرفی و شول ( )2016در پژوهش خود نشان دادند که طفرهروی اجتماعی با بی تفاوتی سازمانی ارتباط معناداری
دارد .به نظر میرسد مسخ شخصیت با توسعهی حس بیتفاوتی و نیز کاهش تعهد شغلی در کارکنان موجب طفرهروی اجتماعی
در آنان می شود(.)56
کاهش موفقیت فردی که در تحقیق حاضر با طفرهروی در کارکنان ارتباط دارد احتماال به پایا بودن احساس موفقیت
فردی مرتبط است که توجه کمتری را به خود جلب کرده است .منظور از این مؤلفه آن است که فرد احساس میکند عملکردش
با موفقیت همراه نیست .به عبارت دقیقتر ،در این مؤلفه ،عملکرد یا موفقیت «ادراکی» فرد مخدوش میشود و نه عملکرد و
موفقیت واقعی او ( .)57وقتی افراد معتقدند که تالش آنها از کوششی که همکارانشان انجام میدهند قابل تشخیص نیست،
ممکن است احساس کنند با توجه به اینکه فرصتهایی برای دستیابی به موفقیت شخصی در آینده وجود ندارد بنابراین بهتر
است تالش را کاهش دهیم و این مورد زمینه ساز افزایش طفرهروی در کارکنان میگردد.
براساس نتایج تحلیل رگرسیون فقدان موفقیت فردی بیشترین قدرت پیشبینی کنندگی طفرهروی را در کارکنان ادارات
ورزش و جوانان استانهای غرب کشور دارد.
احساس فقدان یا کاهش موفقیت فردی بیشتر نتیجه شکستن و تمسخر نگرش نسبت به فرد است .اگر فرددر ضمن
ارزیابی عملکرد خود در مدت زمان طوالنی و نه فوراً ،این تصور را نداشته باشد که در کار خود موفق و شایسته است ،به این
معناست که او آخرین مرحله از این بعد فرسودگی را تجربه میکند .فرسودگی شخصیت جدیدی را برای کارمند ایجاد میکند.
او نسبت به کارآفرینی فاصله دارد ،فاقد اعتماد به نفس است ،از مسئولیت فرار میکند و با کارایی کم وفق مییابد (.)25
در یک نگاه کلی فرسودگی شغلی و طفرهروی اجتماعی دو سازهای هستند که بر عملکرد کارکنان تاثیر میگذارند .نتایج
این تحقیق نشان داد کارکنانی که به فرسودگی شغلی دچار میشوند ،احتمال بیشتری دارد که از زیر بار مسئولیتهایی که در
سازمان برای آنها تعیین شده است شانه خالی کنند .بنابراین کاهش زمینههای فرسودگی شغلی میتواند همزمان طفرهروی
اجتماعی را در کارکنان کاهش دهد .به نظر میرسد شناخت دقیق ابعاد طفرهروی اجتماعی در کارکنان نیازمند گستردهتری
می باشد که ابعاد فردی ،روانشناختی و سازمانی موثر بر طفرهروی را به خوبی مشخص سازد.
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