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 چکيده
 . روش پژوهشمی باشد یجانیه ینقش و فرسودگ یرابطه گرانبار یبررس، هدف پژوهش

کارکنان شرکت آب نفر  011شامل  ی. جامعه آمارمی باشد یاز نوع همبستگ یفیتوص

مورگان بصورت -ینفر بر اساس جدول کرجس 01بود که  یخراسان شمال یامنطقه

نقش  یها پرسشنامه گرانبارداده ینمونه انتخاب شدند. ابزار گردآور نوانساده بع یتصادف

 هاافتهی( بود. 0100مسلچ و جکسون ) یجانیه ی( و فرسودگ0191) گانیشیدانشگاه م

 نیب هپژوهش نشان داد ک یها افتهی. شد لیتحل PLSو  SPSS 10نرم افزار طیدر مح

  .(<10/1pوجود ندارد )معناداری   در کارکنان رابطه یجانیه ینقش و فرسودگ یگرانبار

 .گرانباری نقش، فرسودگی هیجانی، شرکت آب منطقه ای: واژگان کليدي
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  2 ، مهدي علی آبادي1 بهرنگ اسماعيلی شاد

 .ایران بجنورد، اسالمی، آزاد دانشگاه بجنورد، واحد تربیتی، علوم گروه استادیار 0

 .ایران بجنورد، اسالمی، آزاد دانشگاه بجنورد، واحد تربیتی، علوم گروهدانش آموخته  1

 
  نام نویسنده مسئول:

 بهرنگ اسماعيلی شاد

 یجانيه ینقش و فرسودگ يرابطه گرانبار یبررس

 (یخراسان شمال ياشرکت آب منطقه )مورد مطالعه:
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 مقدمه
. دشویم سوبامروز مح یصنعت دهیچیدر جهان پ یشغل یمسائل زندگ نیتریاز بحران یکیآن،  یامدهایو پ یشغل ،یروان یفشارها

داشته باشند موجب  یرا در پ یادیو ممکن است عوارض ز آورندیرا به سازمان وارد م یهنگفت یهانهیهز ،یسازمان یروهایبر ن یشغل یفشارها

 دیتول توانندیم یها عوامل مختلف(. در سازمان0ها شوند )سازمان یاثربخش تیاز امکانات و در نها نهیو استفاده به یورو بهره ییعدم کارا

 راتییو تغ یاجتماع تیاز حد، فقدان حما شیب یدر نقش، فشار کار یها عبارتند از: نوع شغل، سردرگمآن نیترکه عمده ندیاسترس نما

 یمنابع شغل یوقت ،یشغل یتقاضاها -منابع رینظ ییهامدل هیپا بر(. 1در افراد گردند ) یجانیه یمدت موجب فرسودگ یکه در طوالن یسازمان

ناهمخوان است، فرد به شدت تحت  یو یو شغل یکار یفرد با تقاضاها اریدر اخت یشغل زانیزمان، امکانات و تجه ها،ییها، توانامهارت رینظ

عوامل  نیمهمتر یو از زمره دیآیم شیکار پ طیدر مح یبه دنبال استرس شغل یجانیه یفرسودگ؛ (3) ردیگیقرار م یاسترس و فشار روان

 یکه فشارها ونددیپیبه وقوع م یزمان یجانیه یفرسودگدر واقع  .(4مختلف است ) یهاطیافراد در مح یو جسمان یکننده بهداشت روان دیتهد

وسط است که ت یشغل یاز ابعاد فرسودگ یکی ریمتغ نیدر فرد شود. ا یدر طول زمان موجب انباشت خستگ یشغل یاز تقاضاها یمتعدد ناش

ار نسبت به ک یجانیشدن ه یته رینظ یعیمشتمل بر احساسات متنوع وس  یجانیه یفرسودگ . (0مطرح شده است )(0100)مسلچ و جکسون

از  یو سرخوردگ یورود به محل کار(، احساس ناکام یهااز انجام کار در زمان شیشروع کار )پ یهادر زمان یاحساس خستگ ،یو امور شغل

و احساس  یبه انجام امور شغل لیعدم تما ،یشغل فیروز، احساس سخت شدن کارها و وظا انیدر پا یو توان کار روین هیکار، احساس تخل

می نقش  یگرانبار ،یاز عوامل موثر بر استرس و فرسودگ یکی ساسا نیبر ا (.9) باشدیدر مواقع انجام کار م یجانیاز لحاظ ه یکار ادیفشار ز

ا سطح باال که ب یعملکرد یو امور محوله، وجود استانداردها فیانجام وظا یبه زمان الزم برا یعدم دسترس رینظ یمشتمل بر موارد  باشد که

 (. 7) باشدیفرد م کی ییفراتر از حد توانا یو امور کار فیوظا یواگذار وفرد تناسب ندارد  یهاییها و توانامهارت

دارند که گرانباری، فراتر بودن خواست ها از توانا یی ها و منابع در دسترس فرد و تعارض نقش،  یم انی( ب1111باباکاس و همکاران )

در  یجانیه یکننده فرسودگ جادینقش از عوامل ا یگرانبارمتضاد بودن درخواست ها و تقاضاهایی است که از فرد در شغل و کارش می شود. 

 یو گرانبار ،(01در کار ) یجانیه ی(، فرسودگ1) بتیو غ ینقش با تعهد کار یگرانبار(؛ 0دو رابطه وجود دارد ) نیا نیاست و ب یکار طیمح

 (.00گذارد ) یکارکنان م یستیبر بهز یانباریاثرات ز نیدارد و همچن یرابطه مثبت یو اجتماع یخانوادگ یدر زندگ

 یاز جمله فرسودگ زا،بیآس یروانشناخت یهااست که با واکنش یداریمعن یعامل فشارزا یکار یاند که گرانبارها نشان دادهپژوهش

خود را به انجام برسانند  یکار یهاتیسئولاز م یتعداد ستیبایکه کارکنان م ی(. زمان03و01از کارکنان رابطه دارد ) یمختلف یهادر نمونه

و  شودیم یفرد در کار خود دچار فرسودگ جه،ی(. در نت04) ددگرینقش ظاهر م یگرانباراست، شتریزمان ب ازمندین ایها مشکل اما انجام آن

 (.00را تجربه خواهد کرد ) یشغل یفرسودگ تیدر نها وخود را از دست داده است  یکه منابع عاطف کندیگام احساس م نیدر اول

و  یکیزیف یهامواجهه با استرس لیلشود. کارکنان به د یم یالزم کار یهاتیباعث کاهش کفا کارکنان نیدر ب یجانیه یفرسودگ

از کار،  یتیکارکنان، نارضا ریدر برخورد آن ها با سااین امر در دراز مدت می تواند باشند که  یم یجانیه یدر معرض فرسودگ یجانیه

 یفرسودگ به کاهش ییراهکارها تیتقو قیاز طر ستیبایکه م بینجامدکار  طیزودهنگام در مح یو خستگ یتوانبر شکست و نا یاحساسات مبن

 یجانیه ینقش و فرسودگ یگرانبار نیب ایپاسخ دهد که آ پرسش نیدر صدد است تا به ا قیتحق نیرو ا نیکارکنان همت گمارد. از ا یجانیه

 وجود دارد ؟ یرابطه ا یخراسان شمال یامنطقهدر کارکنان شرکت آب 

 برخی پژوهش های انجام شده در این خصوص عبارتند از:

.  مولکی و همکـاران  (09) وجود دارد یداریرابطه مثبت و معن یشغل ینقش با فرسودگ یگرانبار نیداد که ب شان( ن0314) یمرتضو

پیوند میان عوامل استرس آور نظیر گرانباری نقش بـا فرسـودگی هیجـانی ، نشان داده اند که استرس ناشی از محدودیت  ( در رابطه با1119)

  .(07) هـستند یاز تعارض و تضاد با فرسودگی هیجانی دارای رابطـه معنـادار شیدر کنـار استرس نامـسئولیت و اختیـار 

 

 روش شناسی
کارکنان  نفر از 011شامل  ی. جامعه آمارباشدیم یاز نوع همبستگ یفیاست. به لحاظ روش، توص یپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربرد

 بر اساسساده و  یتصادف یریگروش نمونه با ینمونه آمار نفر بعنوان  01. می باشد 0319در سال  یخراسان شمال یاشرکت آب منطقه

 اطالعات پرسشنامه است: ی. ابزار گردآوردیمورگان برآورد گرد -یجدول کرجس

( 0309) یگودرز یبار توسط معظم نی( ساخته شد و اول0191) گانیشیپرسشنامه توسط دانشگاه م نینقش: ا یپرسشنامه گرانبار -0

 تیبا درجه اهم کرتیل یازیامتپنج فیپرسشنامه از ط نیبه سواالت ا ییسوال است که به منظور پاسخگو 9پرسشنامه شامل  نیترجمه شد. ا

 ( استفاده شده است. 0کامالً مخالف )عدد  تا( 0کامالً موافق )عدد 
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 یبرا قیتحق نی( توسط مسلچ و جکسون بکار برده شد. در ا0100بار در سال ) نیپرسشنامه اول نی: ایجانیه یپرسشنامه فرسودگ -1

پرور و همکاران توسط گل رانی( که در ا1119و همکاران ) یشده توسط مولک یمعرف یسوال 1از پرسشنامه  یجانیه یسنجش فرسودگ

 گزارش شد.  10/1 ییای( پا0307همکاران ) پرور وگل قیشده استفاده به عمل آمد. در تحق ییابییو روا یسنجییای( پا0307)

 یصور ییقرار گرفت و روا یواحد بجنورد جهت بررس یدانشگاه آزاد اسالم اساتیدنفر از  01 اریدر اخت هاپرسشنامه، ییروا نییتع جهت

اعداد  نیا بیقرار گرفت و به ترت ی( اعتبار سواالت مورد بررسCVI) محتوا ییپرسشنامه ها، با روش شاخص روا لیشد. بعد از تکم دییآن تا

 .10/1و  13/1بدست آمد: 

درصد استفاده شد  10 نانیکرونباخ در سطح اطم یآلفا بیاز ضر قیتحق نیاز مولفه ها و ابعاد ا کیها و هر شاخص ییایپا یبررس یبرا

 انجام شد. PLSو  10نسخه  SPSSنرم افزار  لهیاطالعات بوس لیو تحل هی. تجز101/1و  741/1حاصل عبارت است از:  جیکه نتا

 

 یافته ها
 فرضیه پژوهش به صورت ذیل بیان می شود:

0H :ندارد وجود رابطه شمالی خراسان ایمنطقه آب شرکت در هیجانی فرسودگی و نقش گرانباری بین. 

1H :ای خراسان شمالی رابطه وجود دارد.بین گرانباری نقش و فرسودگی هیجانی در شرکت آب منطقه 

اتریس نتایج حاصل از مبه منظور بررسی رابطه بین دو متغیر گرانباری نقش و فرسودگی هیجانی از آزمون تحلیل مسیر استفاده شد. 

 ( آمده است.0ضرایب همبستگی بین متغیرهای گرانباری نقش و فرسودگی هیجانی در جدول )

 هيجانی یفرسودگ و نقش ماتریس ضرایب همبستگی رابطه بين گرانباري -1جدول 

 گرانباری نقش فرسودگی هیجانی متغیر

  0 فرسودگی هیجانی

 0 -904/1 گرانباری نقش

 

-904/1دهد که بین دو متغیر فرسودگی هیجانی و گرانباری نقش رابطه معکوس به میزان )نتایج حاصل از ضرایب همبستگی نشان می

=r .وجود دارد ) 

های تبیین شده متغیر وابسته )فرسودگی هیجانی( توسط متغیر مستقل مقادیر واریانسنتایج برآمده از محاسبات ضرایب مسیر، 

)گرانباری نقش( و همچنین مقادیر مربوط به بار عاملی متغیرهای مشاهده شده و اثر غیرمستقیم و کلی متغیرها بر روی یکدیگر در شکل 

 ( نشان داده شده است.0شماره )

 

 هيجانی فرسودگی و نقش مسير رابطه بين گرانبارينتایج آزمون تحليل  -1شکل 
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 بررسی رابطه بين گرانباري نقش و فرسودگی هيجانی نتایج آزمون تحليل مسير-2جدول 

 متغیر مسیر متغیر
ضریب 

 مسیر )بتا(

واریانس تبیین 

 (2Rشده )
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 tآماره 

سطح 

 معناداری

 <10/1p 190/0 079/1 -1199/1 377/1 -904/1 هیجانیفرسودگی   گرانباری نقش

 
دهد که بین دو متغیر گرانباری نقش و فرسودگی هیجانی رابطه معکوس و نسبتاً قوی وجود مقدار ضریب مسیر )ضریب بتا( نشان می

 (.Beta=-904/1دارد )

توانسته تغییرات متغیر وابسته فرسودگی هیجانی را  377/1دهد که گرانباری نقش به میزان نشان می (2Rمقدار واریانس تبیین شده )

 شود.تغییرات متغیر فرسودگی هیجانی توسط متغیر گرانباری نقش برآورد می 377/1تبیین کند، به بیانی دیگر 

که می  10/1داری در سطح معنی zاز مقدار  tمقدار آماره  شود،انجام می tکه به منظور برآورد ضرایب آماره تی با توجه به آزمون 

باشد، بنابراین فرضیه بیشتر می 10/1(، از این رو سطح معناداری از مقدار آلفای t=190/0باشد، کمتر است ) 19/0بایست بیشتر از مقدار 

 خراسان ایمنطقه آب شرکت در هیجانی فرسودگی و نقش گرانباری بینشود و گفته می شود تحقیق رد شده و فرضیه صفر پذیرفته می

  .ندارد وجودمعناداری  رابطه شمالی

 

 بحث و نتيجه گيري
ها و درخواست که بیترت نیاست. بد نییمنابع بقاء قابل تب هینظر قیاز طر یجانیه ینقش و فرسودگ یگرانبار ریدو متغ نیارتباط ب

. دیمانیم دیو تهد کشدیها را به چالش مآن یهازمان، امکانات و مهارت ریها نظآن یو امکانات افراد، منابع شغل هاییفراتر از توانا یکار فیوظا

خط  انیو به پا یجانیه یشدگ یاحساس ته یرا برا نهیاست، به مرور زمان زم یقابل توجه یو روان یبار عاطف یدارا نکهیا لیبه دل دیتهد نیا

ه موارد حاکم است. ب نیحاضر عکس ا قیکه در تحق ی. در صورتدینمایاست فراهم م یجانیه یعالئم فرسودگ نیترکه از عمده دنیرس یکار

را  رودیها انتظار مانجام دادن آنچه در شغل از آن یبرا یاند زمان کافاعالم کرده یخراسان شمال یاکارکنان شرکت آب منطقه که یاگونه

 یارک زانیدارند و م ازین یزمان مناسب فشانیانجام وظا یعملکرد شغلشان باالست، برا یارهایرا دارند، مع یادیز یجام کارهاان ییدارند، توانا

دارند، انجام هر روز  یکمتر یاحساس خستگ یروز کار انیکارکنان اعالم کردند که در پا یها خواسته شده منصفانه است. از طرفکه از آن

 ادجیهستند که از ا یاز جمله عوامل . این مواردستیتنش آور ن شانیکار در سازمان برا و ستیسخت و طاقت فرسا ن شانیبرا یامور شغل

 ینییدر سطح پا یخراسان شمال یادر شرکت آب منطقه یاند و نشان دادند که فرسودگکرده یریجلوگ یکار طیدر مح یجانیه یفرسودگ

 باشد. می

 راین ام. است برخوردار زیادی اهمیت از نبود گرانباری نقش در سازمان به توجه که کرد تحلیل چنین توان می نهایی بندی جمع در

 و لمسائ به باید سازمانها مدیران مشترك، های ارزش ایجاد برای بنابراین است، سازمان در مشترك های ارزش مبنای بر فرهنگ یک نیازمند

 این نهایت در که آورند فراهم را سازمان به آنها دلبستگی موجبات منظر این از تا باشند داشته را الزم توجه کارکنان های دیدگاه و مشکالت

 . بخشید خواهد توسعه را سازمانی اثربخشی و کارایی آن، منافع که گردد می کاهش استرس و اضطراب به منجر ها فعالیت

 ارائه می گردند: پژوهش بر اساس یافته های  ذیل پیشنهادات

 ؛شودبسته به موضوع کاری آنها های افراد،مهارتسبب بهبود که  ارائه گرددامکاناتی در سازمان  -0
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