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چکیده
ســازمانها بــرای رســیدن هرچــه ســریعتر و بهتــر بــه اهــداف خــود نیازمنــد اعمــال مدیریــت بهینــه
و حفــظ منابــع ســازمان هســتند .در ا کثــر ســازمانها و بخصــوص نیــروی انتظامــی ،نیــروی انســانی
همیشــه بــه عنــوان مهمتریــن دارایــی و ســرمایه ســازمان مطــرح اســت و ناجــا بــه عنــوان یــک ســازمان
یادگیرنــده ،ســازوکارهایی را بــرای حفاظــت از کارکنــان بوجــود آورده اســت .هــدف کلــی پژوهــش حاضــر
«بررســی رابطــه بیــن ســاختار ســازمانی بوروکراتیــک و تغییــر ســازمانی بــا نقــش واســطهای فرســودگی
شــغلی کارکنــان نیــروی انتظامــی خراســان شــمالی» اســت .روش پژوهــش حاضــر توصیفــی -پیمایشــی
از نــوع همبســتگی میباشــد .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش ،شــامل کارکنــان نیــروی انتظامــی خراســان
شــمالی اســت کــه تعــداد  151نفــر بــر اســاس جــدول مــورگان و بــه روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده
انتخــاب و پرسشــنامههای تحقیــق در بیــن آنهــا توزیــع گردیــد .بــرای گــردآوری دادههــا جهــت
ســنجش ســاختار ســازمانی ،از پرسشــنامه اســتاندارد بوروکراتیــک لیــو و همــکاران ( ،)۲۰۰۲بــرای
ســنجش تغییــر ســازمانی از پرسشــنامه نگــرش بــه تغییــر ســازمانی دونهــام و همکارانــش ( )1989و
برای ســنجش فرســودگی شــغلی از پرسشــنامه فرســودگی شــغلی ماســاچ ( )۱۹۸۵اســتفاده شــد .بعد از
تأییــد روایــی پرسشــنامهها و بومــی ســازی آنهــا ،بــرای ســنجش اعتبــار پرسشــنامهها از ضریــب آلفــای
کرونبــاخ اســتفاده شــد .جهــت تجزیــه و تحلیــل آمــاری از نرمافــزار  SPSSاســتفاده گردیــد .نتایــج حا کــی
از آن بــود کــه :بیــن ســاختار ســازمانی بوروکراتیــک و تغییــر ســازمانی بــا نقــش واســطهای فرســودگی
شــغلی کارکنــان نیــروی انتظامــی اســتان خراســان شــمالی رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
واژههای کلیدی :ساختار بوروکراتیک ،تغییر سازمانی ،نیروی انتظامی ،فرسودگی شغلی.
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کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد.
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مقدمه
امــروزه ،همــه ســازمانها بــا توجــه بــه محیــط متغیــر بیرونــی ،بــرای بقــا و پیشــرفت بایــد عملکــرد خــود
را در راســتای انطبــاق یــا مقابلــه بــا تغییــرات ،متحــول کننــد .ســازمان بــا عملکــرد برتــر ســازمانی اســت کــه
در یــک دوره زمانــی بلندمــدت ،از طریــق توانایــی انطبــاق مناســب بــا تغییــرات و وا کنــش ســریع بــه ایــن
تغییــرات ،ایجــاد ســاختار مدیریــت منســجم و هدفمنــد ،بهبــود مســتمر قابلیتهــای کلیــدی و رفتــار
مناســب بــا کارکنــان بــه عنــوان اصلیتریــن دارایــی ،بــه نتایجــی بهتــر از ســازمانهای همتــراز خــود دســت
یابــد (بخــش چنــاری و همــکاران .)45:1394 ،در ایــن راســتا رهبــران تغییــر مقاومــت در برابــر تغییــر را
پیشبینــی میکننــد و بــرای بــه حداقــل رســاندن نتایــج نامطلــوب آن ،گامهــای بــه موقــع بــر میدارنــد
(هاتــاوای .)2009:29،1همــه افــراد و ســازمانها بــه راحتــی تــن بــه تغییــر نمیدهنــد و بــه دالیلــی در برابــر
تغییــر میایســتند و مدیــران ســازمانها مجبــور میشــوند روشهــا و راههایــی بــرای مدیریــت مقاومــت
در برابــر تغییــر اتخــاذ کننــد (رابنیــز .)82:2008،2برخــی از پژوهشــگران ،حالــت ثبــات ،عــادت ،انطبــاق،
تهدیــد نســبت بــه منافــع اقتصــادی و یــا قــدرت و منزلــت افــراد ،عــدم درک ،برداش ـتهای گونا گــون و
تــرس از ناشــناختهها را بــه عنــوان دالیــل مقاومــت در برابــر تغییــر برشــمردند (دوالرد و بیکــر.)2011:21،3
مدیــران ســازمانها میتواننــد بــا اســتفاده از رویکردهــا و روشهــای مختلــف ،مقاومــت در برابــر تغییــر را
مدیریــت نماینــد (دیــرووت.)42:2014 ،4
ایجــاد یــک ســاختار بــرای اســتفاده بهینــه از منابــع بایــد اولویــت اول اقدامــات و فعالیتهــای
مدیریتــی در آغــاز برنامههــای تغییــر در ســازمان باشــد .پــس بایــد هــر ســازمانی در شــروع کار ،منابــع
در اختیــار خــود را بــه طــور خــاص ارنــج کــرده و بــه آن الگویــی مناســب ببخشــد .در ایــن اقــدام بایســتی
مســئولیتهای الزم بــرای انجــام فرآیندهــا و وظایــف مربــوط بــه فعالیت کلی ســازمان را در قالب و فرمت
یــک ســاختار طراحــی شــده ،ســازماندهی کنــد (دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان .)1394 ،ســاختار
1 . Hathaway
2 . Rabinze
3 . Dollard. & Bakker
4 . Der Voet
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ســازمانی ،چارچوبــی اســت کــه مدیــران بــرای تقســیم و هماهنگــی فعالیتهــای اعضــای ســازمانی آن
را ایجــاد میکننــد .ســاختار ســازمانی الگوهــای تعییــن شــده بــرای روابــط میــان اعضــای یــک ســازمان
اســت و نظامــی رســمی اســت زیــرا مدیــران عالــی بطــور رســمی آن را پدیــد میآورنــد .ســاختار ســازمانی
از عواملــی چــون محیــط ،فنــاوری ،انــدازه و اســتراتژی ســازمان و نحــوه توزیــع «قــدرت کنتــرل» در آن
قــرار دارد (حیــدری .)38:1388،بــرای امــور و کارهایــی کــه انجــام داده میشــود ،اهــداف مقاصــد یــا
انگیزههایــی وجــود دارد ،عــاوه بــر آن انتظــار م ـیرود کــه کارهــا بــا کــم هزینهتریــن و مؤثرتریــن وســایل
انجــام پذیــرد .همیــن ارزشهــا در نهادهــا و ســازمانهای جامعــه نیــز مــد نظــر اســت .بــه زعــم ما کــس
وبــر ،بهتریــن جلــوهگاه ایــن ارزشهــا در ســازمان از نــوع بوروکراســی اســت؛ بــه عبــارت دیگــر بوروکراســی
ســازمانی اســت کــه تجســم کارآیــی و عقالنیــت بــوده در عیــن حــال بــر یــک اســاس قانونــی اســتوار اســت
(عالقــه بنــد.)25:1381،
فرســودگی شــغلی یــک ســندرم روانــی متشــکل از تحلیــل عاطفــی (احســاس تخلیـهی قــوای روانــی)،
مســخ شــخصیت (وا کنــش منفــی و عــاری از احســاس و تــوأم بــا بیاعتنایــی مفــرط نســبت بــه گیرنــدگان
خدمــات) و کاهــش احســاس موفقیــت فــردی اســت کــه بــه ایجــاد تصـ ّـور منفــی از خــود ،نگــرش منفــی

نســبت بــه شــغل و احســاس عــدم ارتبــاط بــا مراجعیــن میانجامــد و بــه شـ ّـدت روابــط فــردی ،شــغلی
و ســازمانی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد (راشــدی منــش و همــکاران .)1394 ،پژوهشهــا نشــان
میدهنــد نــوع شــغل ،شــرایط نامناســب کاری ،تعــارض در نقــش ،فشــار کاری بیــش از حــد ،فقــدان
حمایــت اجتماعــی ،فرصتهــای کــم بــرای ارتقــاء ،تغییــرات ســازمانی و رقابــت شــدید از عوامــل مؤثــر در
فرســودگی بــه شــمارمی آینــد (ســلطانیان و امیــن بیدختــی.)27:1388،
بیان مسأله
امــروزه تغییــر و تحــول ســازمانی ،یکــی از مفاهیــم بســیار مهــم در زمینــه مدیریــت اســت .ســازمانها
بــرای دســتیابی بــه عملکــرد مطلوبتــر بایــد خــود را بــا تغییــرات ســازمانی تطبیــق دهنــد (پورزنــدی و
همــکاران .)39:1395 ،عوامــل پیــش برنــده تغییــر ســازمانی بــه چالــش دو دهــۀ گذشــته ســازمانها
تبدیــل شــده و انطباقپذیــری ســازمانها بــا تغییــرات گونا گــون بــه عنــوان یــک نگرانــی عمــده در جهــان

10

فصلنامه علمی دانش انتظامی خراسان شمالی (سال ششم ،شماره بیست و دوم ،تابستان )1398

معرفــی شــده اســت .ایــن مشــکل در ســازمانهای چندملیتــی فــار غ از نــوع صنعــت ،حجــم فــروش،
انــدازه و نظامهــا ،بــه صــورت اساســی وجــود دارد .در ایــن بیــن ،ســازمانهای پیشــرفته از ســطح
یادگیــری بســیار باالیــی برخــوردار هســتند و خــود را ســریعتر بــا تغییــرات وفــق میدهنــد (زیمرمــن،1
 .)2012هــرگاه کــه صحبــت از تغییــر ســازمانی بــه میــان میآیــد ناخــودآ گاه عبــارت مقاومــت در مقابــل
تغییــر بــه ذهــن مدیــران متبــادر میشــود .بســیاری از پژوهشــگران بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه افــراد
در مقابــل تجربــه تغییــر ســازمانی موضعگیــری خاصــی دارنــد (وا کــوال 2و همــکاران2013 ،؛ اورگ 3و
همــکاران.)2011،
دفــت ( )2001اعتقــاد دارد کــه تغییــر ســازمانی بــه پذیرفتــن یــک عقیــده ،نظــر یــا رفتــار جدیــد بــه وســیله
یــک ســازمان تعریــف میشــود .تغییــر ســازمانی بــه طــور خــاص فراینــدی برنامهریــزی شــده و کوششــی
آ گاهانــه در جهــت تقویــت روشهایــی اســت کــه گروههــا ،بخشهــا یــا کل ســازمان براســاس آن عمــل
میکننــد .تغییــر ســازمانی در بردارنــده دگرگونــی در ســاختار ،شــیوه انجــام امــور ،فنــاوری ،فرهنــگ و
مدیریــت اســت .ســازمانها تغییــر مییابنــد تــا مشــکلی را برطــرف ســازند ،بقــاء خــود را اســتمرار بخشــند
و بــا کیفیتــی بهتــر بــه اهــداف خــود جامــه عمــل بپوشــانند .بــا طــی کــرده ایــن فراینــد ســازمانها رشــد
و توســعه پیــدا میکننــد (فرازجــا و خادمــی .)41:1390 ،تغییــر ،اســتثنایی بــر قاعــده نیســت بلکــه خــود
قاعــده اســت کــه همــواره متــرادف بــا پیشــرفت نیســت .ا گــر ســاز و کارهــای تغییــر و اصــول حا کــم بــر آن و
متغیرهــای مداخلــه کننــده در تغییــر بــه درســتی شــناخته نشــود تغییــرات ممکــن اســت بــه اســتهال ک
و نابــودی ســازمانها منجــر بشــوند (باربورا کــس2011 ،4؛ مارتیــن2013 ،5؛ گائویــن 6و همــکاران.)2014 ،
وا کــوال ( )2014بــه منظــور تبییــن دالیــل وا کنشهــای رفتــاری کارکنــان نســبت بــه تغییــر در بررســی
کارکنــان یــک بانــک بــه ایــن نتیجــه رســید کــه منافــع ادرا کشــده کارکنــان از ابتــکارات تغییــر موجــب
1 . Zimmermann
2 . Vakola
3 . Oreg
4 . Barbaroux
5 . Chauvin
6 . Martin
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وا کنشهــای مثبــت نســبت بــه تغییــر میشــود و ایــن وا کنشهــا تــا زمانــی کــه حمایــت سرپرســتی
وجــود داشــته باشــد ادامــه مییابــد .مقاومــت در مقابــل تغییــر نیــز بــا ادرا ک کارکنــان از هزینــه بــاالی
تغییــر و منفعــت انــدک آن فعــال میشــود و ا گــر ارتباطــات بــاز و حمایــت مدیریتــی وجــود داشــته باشــد
بــه حمایــت فعاالنــه از تغییــر منجــر میشــود (عیســی خانــی و غفــاری .)73:1395،دالیــل مقاومــت در
برابــر تغییــر میتوانــد تــرس اعضــا از آنچــه را دوســت دارنــد ،از دســت بدهنــد ،بیشــتر ســازمانها طــرح
ســاختاری بوروکراتیــک دارنــد ،بســیاری از ســازمانها خودشــان را در برابــر تغییــر ،ایمنســازی میکننــد،
فرهنگهــای ســازمانی در برابــر تغییــر مقاومــت میکننــد (رابینــز )2009 ،1در ایــن زمینــه میتــوان بــه
متغیــر دیگــر کــه مرتبــط بــا تغییــر ســازمانی اســت یعنی ســاختار ســازمانی بوروکراتیک اشــاره کرد .ســاختار
ســازمانی چارچــوب روابــط شــغلی ،سیســتمها ،فرایندهــای عملیاتــی را در بیــن افــراد و گروههایــی
کــه تــاش میکننــد بــه اهــداف مشــترکی در یــک شــرکت برســند مشــخص میکنــد .ســاختار ســازمانی
مجموع ـهای از روشهــای تقســیمکار بــه صــورت وظایــف مشــخص و هماهنــگ بیــن افــراد میباشــد.
روش فعالیتهــای ســازمانی ،ســازماندهی و هماهنگــی بیــن اجــزا ســازمان را ایجــاد میکنــد و ســبب
میشــود فعالیتهــای عوامــل کار و کنتــرل اعمــال ســریعتر صــورت بگیــرد .مفهــوم ســاختار ســازمانی
ظهــور یــک تفکــر سیســتماتیک در ســازمان میباشــد کــه روابــط را بــه عنــوان مجموع ـهای مشــخص از
یــک شــرایط کلــی تعییــن میکنــد ایــن مؤلفــه نشــان دهنــده فلســفه تشــکیل ســازمان اســت و دیــدگاه
سیســتماتیک از ســازمان را نشــان میدهد .ســاختار ســازمانی از دو بخش عناصر نرم و ســخت تشــکیل
میشــود ،در عناصــر ســخت گروههــا و واحدهــای ســازمانی و سلســله مراتبــی قــرار دارنــد و در بخــش نــرم
میــزان دانــش کارکنــان و نحــوه ارائــه خدمــات آنهــا در ســازمان (احمــدی و همــکاران.)59:1394 ،
موضــوع ســاختار ســازمانی از ســال  ۱۹۷۰مــورد توجــه ســازمانها و محققیــن قــرار گرفــت ،ایــن
مطالعــات منجــر بــه تغییــرات وســیع در جایگزینــی ســاختارهای ســنتی ،متمرکــز و غیرفعــال بــا
ســاختارهای ســازمانی پویــا ،فعــال ،مشــارکتی و خودمدیریتــی گردیــد .ســاختار ســازمانی نشــان دهنــده
ســطوحی اســت کــه در سلســله مراتــب اداری وجــود دارد و نیــز حیطــه کنتــرل مدیــران یــا سرپرســتان
1 . Rabinze.
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را مشــخص مینمایــد .بــه طــور کلــی هــدف از ســاختار ســازمانی هماهنگــی نیــروی انســانی و منابــع
موجــود در جهــت افزایــش کارآیــی و اثربخشــی ســازمان اســت .در واقــع ســاختار فراینــدی اســت کــه
نقــش مهمــی در کســب هدفهــای ســازمان ایفــا میکنــد .ســاختار ســازمان ،کالبــدی اســت کــه در آن
حوزههــای اساســی ،مأموریــت کلــی ،نظــام ارتباطــی شــکل میگیــرد (نصیــری ولیــک بنــی و شــایگانی،
 .)83:1395بوروکراســی گاهــی بــه معنــای تشــریفات زائــد بــه کار م ـیرود یعنــی کاغذبــازی و مقــررات
اضافــی ،گاهــی بــه معنــای دســتگاه اداری اســت ،یعنــی همـهی ابــزار و امکانــات دولــت مرکــزی و محلــی
و گاهــی نوعــی خــاص از شــکل ســازمانی کــه دارای ویژگیهــای مشــخصی چــون سلســه مراتــب اختیــار
و نظــام مقــرارت اســت .بوروکراســی در معنــای متفــاوت دیگــری نیــز بــه کار م ـیرود از جملــه :ســازمان
ً
معقــول ،ادارهی عمومــی ،ســازمان و جامع ـهی نویــن (گل ،جــی.ایِ )2001.1و ِبــر توجــه خــود را عمدتــا
بــر روی تأثیــر ســازمانهای بوروکراتیــک در ســاختار سیاســی جامعــه متمرکــز کــرد .او بیشــتر بــه علــت
ـودی ســازمانها و نحــوه ِاعمــال قــدرت نظــر داشــت (ریتــرز .)2002 ،2ســاختار ســازمانی چارچوبــی
وجـ ِ
در بیــن روابــط در شــغلها را نشــان میدهــد و سیســتمها و پروســههای عملیاتــی و گروههــا را بــه
طــور مشــخصی تفکیــک میکنــد .پیچیدگــی ســاختار ســازمانی تــا حــد زیــادی روشهــای تقســیمکار و
توانمندســازی را تغییــر میدهــد و در هماهنگــی وظایــف در بیــن کارکنــان اثرگــذار خواهــد بــود .یکــی از
ً
مشــکالت اجتماعــی عصــر مــا فشــارهای روانــی ناشــی از شــغل اســت کــه اصطالحــا فرســودگی شــغلی نــام
دارد.
فرســودگی شــغلی ،ســندرمی روانشــناختی در پاســخ بــه اســترس میباشــد کــه ترکیبــی از ســه مؤلفــه
تحلیــل عاطفــی ،مســخ شــخصیت و کاهــش عملکــرد شــخصی اســت (المبــرت 3و همــکاران.)2010 ،
هریــس ( )1999در زمینــة ارتبــاط پدیدههایــی ماننــد فشــار روانــی و فرســودگی شــغلی مدلــی ارائــه نمــوده
ً
اســت .در ایــن مــدل مشــاجرههای روزانــه ،مثــا ،از عوامــل فشــارهای بــرونزا بــه شــمار میآیــد کــه
موجــب تشــدید فشــار روانــی ،اضطــراب و بیــزاری میشــود و شــدت آن بــه متغیرهــای فــردی ،ماننــد
1 .gol J A
2 .roiters
3 . Lambert
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ســن ،ســابقه کار ،میــزان توانایــی بــرای پیشبینــی مشــکالت و وضعیــت تأهــل فــرد ،بســتگی دارد
ً
(نظــری و همــکاران .)76:1393،فرســودگی شــغلی در کارکنــان از دو جنبــه حائــز اهمیــت اســت :اوال:
فرســودگی ،ســامت روانــی فــرد را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و باعــث عالئــم جســمی و روانــی ،غیبــت از
ً
شــغل و تعویــض شــغل میشــود .ثانیــا :کیفیــت خدمــات ارائــه شــده بــه اربــاب رجــوع را کاهــش میدهــد،
نارضایتــی از خدمــات را بــه ارمغــان م ـیآورد ،سلســله کارهــای خدماتــی را دچــار رکــود و تأخیــر میکنــد
بنابرایــن شــناخت و پیشــگیری از فرســودگی شــغلی ،میتوانــد در بــاال بــردن بهداشــت روانــی افــراد و
ارتقــاء ســطح کیفیــت و رضایــت از ارائــه خدمــات مؤثــر باشــد (بشــیر بنائــم.)1391:39،
ســازمان نیــروی انتظامــی یکــی از ســازمانهای مهــم و تأثیرگــذار در جامعــه اســت کــه همــواره در
معــرض تغییــرات محیطــی اســت و ایــن تغییــرات فشــارهایی را بــر ایــن ســازمان و کارکنــان آن تحمیــل
میکنــد و امــکان فرســودگی شــغلی را بــرای کارکنــان آن بــه همــراه مــیآورد .در ایــن زمینــه بایــد ایــن
ســازمان تغییراتــی را در محیــط خــود یــا کارکنانــش بــه وجــود آورد کــه موجــب نشــاط و ســرگرمی و پویایــی
کارکنــان خــود شــود .در ایــن زمینــه مســئله مؤثــر دیگــر بــرای کارکنــان ،ســاختار ســازمانی بوروکراتیــک
اســت .یکــی از نقــاط قــوت دیوانســاالری یــا بوروکراســی در توانایــی ســازمان در انجــام کارهــای اســتاندارد
بــا راندمانــی بســیار باالســت .ا گــر تعــدادی متخصــص دریــک واحــد مشــغول بــه کار شــوند ســازمان بــه
میــزان زیــادی صرفهجوئــی اقتصــادی میکنــد و بــه نــدرت امــکان دارد از کارکنــان ،وســایل و ســایر
اقــام مــورد نیــاز بــه صــورت مضاعــف اســتفاده نمایــد .کارکنــان بــا زبــان قابــل فهــم بــا یکدیگــر صحبــت
میکننــد .گذشــته از ایــن در مــورد مدیــران ردهی میانــی و ردهی پاییــن وجــود بوروکراســی باعــث
میشــود کــه بتــوان از افــراد متوســط (از نظــر ضریــب هوشــی) اســتفاده کــرد .قوانیــن و مقــررات دقیــق
جایگزیــن اســتعدادهای مدیریــت میشــود .ا گــر ســاختار تغییــر نکنــد و مناســب موقعیــت در نیایــد
شــرکت نمیتوانــد در زمــان مناســب تصمیمــات الزم را بگیــرد و ســرانجام بــا شکســت مواجــه خواهــد
شــد .آمادگــی مدیــران انتظامــی بــرای تغییــر ســازمانی بــه عنــوان کلیدیتریــن نکتــه در تغییــر ســازمانی
اســت و کالنتریهــا ســعی میکننــد مدیرانــی را انتخــاب کننــد کــه ســطح بــاالی آمادگــی بــرای تغییــر
داشــته باشــند تا بتوانند نیروهایی بانشــاط و فعال داشــته و از افســردگی و اســترس در ســرکار زیردســتان
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خــود بکاهنــد .بــا توجــه بــه مطالــب بررســی شــده ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه آیــا بیــن ســاختار ســازمانی
بوروکراتیــک و تغییــر ســازمانی بــا نقــش واســطهای فرســودگی شــغلی کارکنــان نیــروی انتظامــی خراســان
شــمالی رابطــه معنــاداری وجــود دارد؟
پیشینه و سابقهی پژوهش
پیشینه داخلی
ســپهوند و همــکاران ( )1396بررســی تأثیــر شایســتگیهای بیــن فرهنگــی بــر آمادگــی مدیــران بــرای
تغییــر ســازمانی پرداختــه اســت و طبــق نتایــج بهدس ـتآمده ،عوامــل اصلــی و غیــر اصلــی شایســتگی
بینفرهنگــی بــر آمادگــی مدیــران بــرای تغییــر ،تأثیــر مثبــت و معن ـیداری دارنــد .ایــن بــدان معناســت
کــه عوامــل اصلــی و غیــر اصلــی شایســتگی بینفرهنگــی شــامل :قابلیتهــای شــناختی ،تواناییهــای
عاطفــی ،مهارتهــای رفتــاری ،تجربــه چنــد فرهنگــی ،ســطح مدیریــت ،نــوع مدیریــت و آمــوزش
بینفرهنگــی از ملزومــات آمادگــی مدیــر بــرای تغییــر در کســبوکارهای بینالملــل اســت.
عیســی خانــی و غفــاری اجیــر آبــاد ( )1395پژوهشــی بــا موضــوع تبییــن تأثیــر ویژگیهــای تغییــر
ســازمانی بــر تعهــد عاطفــی کارکنــان نســبت بــه تغییــر  XMLرا انجــام دادهانــد .نتایــج پژوهــش حا کــی
از آن اســت کــه مشــارکت در تغییــر و منفعــت حاصــل از تغییــر بــر تعهــد عاطفــی کارکنــان نســبت بــه
تغییــر بهطــور مثبــت تأثیرگــذار اســت ،امــا انــدازه تغییــر بــر تعهــد عاطفــی کارکنــان نســبت بــه تغییــر تأثیــر
معنــاداری نــدارد.
قالونــدی ( )1395رابطــه تغییــر ســازمانی بــر اســاس عوامــل مدیریتــی بــا عملکــرد ســازمانی را مــورد
بررســی قــرار داده اســت و نتایــج گویــای آن اســت کــه :بیــن تغییــر ســازمانی بــر اســاس عوامــل مدیریتــی
بــا عملکــرد ســازمانی رابطــه مثبــت و معنــیداری وجــود دارد .همچنیــن مشــخص شــد کــه عوامــل
مدیریتــی میتواننــد بــه طــور مثبــت و معنـیداری عملکــرد ســازمانی را پیشبینــی کننــد .بــر ایــن اســاس
یکــی از عواملــی کــه در راســتای عملکــرد ســازمانی میبایســت مــورد توجــه قــرار گیــرد تغییــر ســازمانی بــر
اســاس عوامــل مدیریتــی اســت.
تــرکزاده ،عبــد شــریفی ( )1394پژوهشــی بــا موضــوع پیشبینــی آمادگــی بــرای تغییــر ســازمانی بــر
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اســاس ادرا ک کارکنــان بانــک از نــوع ســاختار ســازمانی بــا نقــش واســطهگری انســجام ســازمانی انجــام
داده اســت .یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه ســاختار ســازمانی بازدارنــده پیشبینــی کننــده منفــی
و معنــادار انســجام ســازمانی اســت .همچنیــن ســازمانی بازدارنــده پیشبینــی کننــده منفــی و معنــادار
آمادگــی بــرای تغییــر ســازمانی اســت .یافتههــا حا کــی از آن اســت ســاختار ســازمانی تواناســاز پیشبینــی
کننــده مثبــت و معنــادار آمادگــی بــرای تغییــر ســازمانی اســت و ســهم واســطهگری انســجام ســازمانی نیــز
مشــهود اســت.
حتمــی و همــکاران ( )1394تحقیقــی بــا عنــوان تأثیــر ســاختار ســازمانی بوروکراتیــک بــر توانمندســازی
کارکنــان اداره کل ورزش و جوانــان اســتان لرســتان انجــام دادنــد .یافتههــا نشــان داد کــه بیــن ســاختار
ســازمانی و توانمندســازی کارکنــان رابطــه معکــوس و معنــاداری وجــود دارد .همچنیــن ســاختار
ســازمانی و ابعــاد آن بــر توانمندســازی تأثیــر منفــی بــر جــا میگــذارد .بــا توجــه بــه یافتههــا میتــوان گفــت
کــه ســازمان بــا ســاختار مســطحتر ،پیچیدگــی و رســمیت کمتــر زمینــة بــروز توانمنــدی کارکنــان را ایجــاد
میکنــد و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان لرســتان بایــد بــه ایــن امــر توجــه ویــژه کنــد.
واعظــی و همــکاران ( )1394تحقیقــی بــا عنــوان بررســی رابطــه ســاختار ســازمانی بوروکراتیــک و
توانمندســازی کارکنــان در شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی ایــران  -منطقــه تهــران انجــام دادنــد.
نتایــج تحقیــق منجــر بــه معرفــی ابعــاد ســاختاری مــورد نیــاز بــرای توانمندســازی کارکنــان شــرکت ملــی
پخــش فرآوردههــای نفتــی ایــران -منطقــه تهــران شــد.
یعقوبــی و همــکاران ( )1393تحقیقــی بــا عنــوان «رابطـهی تغییــر ســازمانی بــا رضایــت شــغلی و تعهــد
ســازمانی در بیــن کارکنــان بیمارســتانهای منتخــب دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان» انجــام دادهانــد.
نتایــج بــه دســت آمــده نشــان میدهــد کــه بیــن تغییــر ســازمانی و تعهــد ســازمانی رابطــه معن ـیداری
وجــود دارد و همچنیــن بیــن عدالــت ســازمانی و رضایــت شــغلی رابطــه وجــود دارد.
کریمــی درمیــان و همــکاران ( )1393تحقیقــی بــا عنــوان ســاختار ســازمانی و فرســودگی شــغلی ،ارتبــاط
ایــن دو مفهــوم بــا یکدیگــر در بیــن کارکنــان اداری دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی
اســتان خراســان جنوبــی در ســال  1392مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج ایــن تحقیــق نشــان میدهــد
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کــه در بیــن بعضــی از عوامــل ســاختار ســازمانی و فرســودگی شــغلی ارتبــاط مثبــت و در بیــن بعضــی از
عوامــل نیــز ارتبــاط منفــی اســت و در مــواردی نیــز فاقــد اعتبــار معنــادار میباشــد.
شــیرزاد و همــکاران ( )1392پژوهشــی را بــا موضــوع رابطــه نــوع ســاختار ســازمانی و میــزان هــوش
هیجانــی در بیــن مدیــران مناطــق آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران ،انجــام دادهانــد .نتایــج بــه دســت
آمــده نشــان داد کــه بیــن نــوع ســاختار ســازمانی و میــزان هــوش هیجانــی در بیــن مدیــران مناطــق
آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران ،رابطــه معنــیداری وجــود دارد .ســاختار ســازمانی مناطــق آمــوزش و
پــرورش شــهر تهــران بــه میــزان زیــادی بــر قواعــد و مقــررات و بــه میــزان کمــی بــر شایســتگی فنــی اســتوار
اســت .میــزان هــوش هیجانــی مدیــران مناطــق آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران در حــد باالیــی میباشــد.
رفاهــی ،عبــادی ،هادیــان مبارکــه و جعفــری ( )1392در پژوهشــی بــه بررســی ارتبــاط فرســودگی شــغلی
بــا برخــی ویژگیهــای جمعیــت شــناختی و شــغلی در پرســنل انتظامــی اســتان سیســتان و بلوچســتان
پرداختنــد .ایــن مطالعــه نشــان داد کــه عــدم احســاس کفایــت شــخصی در پرســنل ناجــا بیشــتر از ســایر
ابعــاد فرســودگی شــغلی اســت ،لــذا اصــاح شــرایط محیــط کار و معیشــت و همچنیــن کاهــش فشــار
روانــی کار بــرای ایــن شــاغلین توصیــه میگــردد.
پیشینه خارجی
نافئــی ،)2013(1در پژوهشــی تحــت عنــوان ((تأثیــر تغییــر ســازمانی بــر نگــرش در مقابــل تغییــر)) کــه
در جامعــه آمــاری پرســتاران ،پزشــکان و کارکنــان اداری بیمارســتانهای آموزشــی در مصــر صــورت
پذیرفــت ،از طریــق روش نمونهگیــری تصادفــی طبق ـهای  297نفــر انتخــاب گردیدنــد و بــا اســتفاده از
روشهــای همبســتگی و رگرســیون نتیجــه گرفتنــد کــه تفــاوت معن ـیداری بیــن پرســتاران ،پزشــکان و
کارکنــان اداری در خصــوص تغییــر ســازمانی وجــود دارد ،عــاوه بــر ایــن تغییــر ســازمانی رابطــه معکــوس و
معن ـیداری بــا نگــرش بــه تغییــر دارد.
کیــروش 2و همــکاران ( )2012در پژوهشــی تحــت عنــوان فرســودگی و درگیــری شــغلی در بیــن افســران
1 .Nafei
2 .Queirós
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مــرد ارتــش پرتغــال بیــان کردنــد کــه فرســودگی و درگیــری شــغلی رابطــه معکوســی بــا هــم دارنــد .از
طــرف دیگــر تــوان افــراد بــه طــوری معکــوس بــا تحلیــل عاطفــی و مســخ شــخصیت و بــه طــور مثبتــی بــا
موفقیتهــای شــخصی در ارتبــاط اســت .درنهایــت آنهــا بیــان کردنــد کــه برخــاف فرســودگی پاییــن در
بیــن نمونــه پژوهــش ،افســران نظامــی پرتغالــی مســتعد اســترس شــغلی هســتند .بــه همیــن دلیــل بایــد
برنامههایــی بــرای حفــظ ســامت شــغلی ایــن افســران فراهــم آورد.
کــورام و برنــز ( )2001و ایــزت و همــکاران ( )2012معتقدنــد کــه ســاختار ســازمانی بوروکراتیــک
ســازمانهای عمومــی ممکــن اســت وابســته بــه مدیریــت تغییــر باشــد ،امــا شــواهد تجربــی محــدودی
در رابطــه بــا ایــن مســئله وجــود دارد.
میلــر ،بــورن هــام ،گــود ،روت بــام و مــوس ( )2009بــه بررســی شــیوع اختــال اســترس پــس از ترومــا
و ســندرم فرســودگی شــغلی در پرســتاران پرداختنــد .یافتههــای مطالعــهی آنهــا نشــان داد کــه در
ّکل  %86پرســتاران نشــانههایی از فرســودگی شــغلی در ّ
حــد ّ
متوســط داشــتند و حداقــل در یکــی از
ابعــاد فرســودگی شــغلی مثبــت بودنــد .بهطوریکــه  %73پرســتاران در بعــد تحلیــل عاطفــی نمــرهی
≥  17بــا میانگیــن ( %48 ،)31/5+9/1در بعــد مســخ شــخصیت نمــرهی≥  7بــا میانگیــن ()13/1+5/0
و  %40در بعــد فقــدان موفقیــت فــردی نمــرهی ≥  31بــا میانگیــن ( )43/4+2/9کســب نمودنــد کــه از
لحــاظ فرســودگی شــغلی مثبــت بودنــد .ایــن پژوهشــگران گــزارش نمودنــد کــه هیــچ اختالفــی در شــیوع
هیچیــک از ســه بعــد فرســودگی شــغلی بیــن  4گــروه پرســتاری مــورد مطالعهشــان وجــود نداشــت.
ویلکا کــس 1و منینــگ )1992( 2در پژوهــش خــود بــا عنــوان ســطح و عوامــل پیشــی بینــی کننــده
فرســودگی در کارکنــان نظامــی بیــان کــرد کــه عوامــل اثرگــذار بــر فرســودگی شــغلی نظامیــان عبارتنــد از:
کنتــرل بــر کار ،تعهــد بــه ارزشهــای ســازمان ،همبســتگی میــان کارکنــان ،اعتمــاد بــه مافــوق و تصــور
اینکــه مســئوالن بــه زیردســتان خــود اهمیــت میدهنــد.

1 . Wilcox
2 . Manning
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اهداف تحقیق
هدف کلی
شــناخت رابطــه بیــن ســاختار ســازمانی بوروکراتیــک و تغییــر ســازمانی بــا نقــش واســطهای فرســودگی
شــغلی کارکنــان نیــروی انتظامــی خراســان شــمالی
اهداف فرعی
شــناخت رابطــه بیــن ســاختار ســازمانی بوروکراتیــک و مشــارکت در تغییــر بــا نقــش واســطهای
فرســودگی شــغلی.
شــناخت رابطــه بیــن ســاختار ســازمانی بوروکراتیــک و پشــتیبانی از تغییــر بــا نقــش واســطهای
فرســودگی شــغلی.
شــناخت رابطــه بیــن ســاختار ســازمانی بوروکراتیــک و مقاومــت نکــردن بــا نقــش واســطهای فرســودگی
شغلی.
شــناخت رابطــه بیــن ســاختار ســازمانی بوروکراتیــک و آمادگــی بــرای تغییــر بــا نقــش واســطهای
فرســودگی شــغلی.
شــناخت رابطــه بیــن ســاختار ســازمانی بوروکراتیــک و اطالعرســانی بــا نقــش واســطهای فرســودگی
شــغلی.
شــناخت رابطــه بیــن ســاختار ســازمانی بوروکراتیــک و درک ضــرورت تغییــر بــا نقــش واســطهای
فرســودگی شــغلی.
شناخت رابطه بین ساختار سازمانی بوروکراتیک و فرسودگی شغلی.
شناخت رابطه بین فرسودگی شغلی و تغییر سازمانی.
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مبانی نظری
تغییر سازمانی
در اقتصــاد امــروز ،امــر تغییــر در ســازمان همهگیــر شــده اســت .ایــن امــر بــه صــورت دائــم اتفــاق میافتــد
ً
و غالبــا بــا ســرعت زیــاد .بــه دلیــل اینکــه تغییــر تبدیــل بــه بخــش هــر روزه پویایــی ســازمانی شــده اســت،
کارکنانــی کــه در برابــر تغییــر مقاومــت میکننــد میتواننــد ســازمان را زمینگیــر کننــد .مقاومــت یــک
ً
وا کنــش گریزناپذیــر بــه هــر تغییــر مهمــی اســت .افــراد طبیعتــا بــه تغییــر حملــه میکننــد تــا از وضــع فعلــی
ً
دفــاع کننــد مخصوصــا زمانــی کــه احســاس کننــد امنیــت و یــا وضعیــت آنهــا در معــرض خطــر قــرار گرفتــه
اســت .تغییــر ســازمانی میتوانــد در کارکنــان حــس تردیــد و مقاومــت ایجــاد کنــد کــه گاهــا شــرایط را بــرای
ارتقــای ســازمان ســخت و حتــی غیرممکــن میکنــد .ا گــر مدیــر متوجــه نباشــد ،قبــول نکنــد و تالشــی
بــرای کار بــا ایــن مقاومــت انجــام ندهــد ،ایــن مســئله میتوانــد حتــی خوشنیــت تریــن و قابــل درک
تریــن تغییــرات را هــم دچــار مشــکل کنــد.
مدیریت تغییر سازمانی
بهکارگیــری ســبکهای مدیریــت و رهبــری در آمــاده نــگاه داشــتن و ترغیــب کارکنــان بــرای یادگیــری
و رشــد مســتمر و قبــول تغییــر و همچنیــن ایجــاد شــرایط و امکانــات مناســب جهــت انجــام تغییــرات
ســازمانی میباشــد .رهبــران تغییــر کســانی هســتند کــه بــه آینــده فکــر میکننــد ،مقصــد را میشناســند،
اعتمــاد بــه نفــس بــرای ایجــاد تغییــر در خودشــان دارنــد و همچنیــن بــرای کمــک یــا هدایــت دیگــران در
ایجــاد تغییــر صبــر و بردبــاری بــه خــرج میدهنــد.
در اینجا الزم است چند نکته جهت موفقیت در زمینه تغییر برنامهریزی شده ،ارائه گردد:
 .1نســبت به موقعیتها و افرادی که نیازمند تغییر هســتند ،هوشــیار باشید.
 .2درباره تغییر ،رقابت و نیازهای مشتریان ،فکر کنید.
 .3چارچوب فکری خود را به چالش بکشید و تفکر خود را توسعه دهید.
 .4شــرایط فعلــی را بررســی کنیــد و راههــای جایگزیــن بــرای آن را توســعه دهید ،چه چیــزی میخواهید؟
چــه موانعــی را بایــد از ســر راه بردارید؟
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 .5با دقت به موضوعات ،مسائل و ایدههایی که دیگران ارائه میدهند گوش فرا دهید.
 .6به آینده به عنوان یک آغاز نگاه کنید نه به عنوان تکرار وقایع گذشته.
 .7جایــی را کــه قــرار داریــد ،بپذیریــد و بــرای آینــده برنامهریــزی کنیــد .انــرژی خــود را صــرف فکــر بــر روی
مــوارد «مــن بایــد ایــن کار را میکــردم »...نکنیــد.
 .8هنــگام برنامهریــزی از نقــاط ّ
قــوت خــود کمــک بگیریــد و برنامــه خــود را بــر اســاس آنهــا تنظیــم
کنیــد.
 .9برای کارهایی که نمیتوانید انجام دهید توجیه فراهم نکنید.
 .10مقاومت را درک کنید؛ گوش دهید ،شرح دهید و بحث کنید.
 .11بــرای هــر فــردی کــه بایــد تغییــر را دنبــال کنــد دورنمــا و مســیری روشــن ترســیم کنیــد (عبــودی،
.)1388
فرا گرد تغییر در سازمان
ا گــر در ســازمانی انتظــار تغییــر مثبــت (تحــول) را داشــته باشــیم نخســت بایــد مقدمــات آن را فراهــم
کنیــم ســپس بــا یــک برنامهریــزی مناســب ،جامــع ،مــدون و منســجم اقدامــات الزم را بــه اجــرا بگذاریــم.
بــرای فراهــم نمــودن مقدمــات ابتــدا بایــد ســازمان را بهدقــت مطالعــه کــرد .شــناخت از ســازمان یعنــی
دانســتن تمــام ابعــاد آن ،شــامل :نیــروی انســانی و قابلیتهــای آنــان ،تــوان مــادی و مالــی که بتــوان بکار
گرفــت ،پیچیدگــی ســازمان ،اختیــارات الزم و ...در ســازمانی کــه پتانســیل مــورد نیــاز بــرای تغییــر مثبــت
وجــود نــدارد بــه ایــن معنــی نیســت کــه در آن ســازمان تغییــر رخ نخواهــد داد! بلکــه هشــداری اســت
بــه ایــن مفهــوم کــه انتظــار تحــول را نداشــته باشــیم! پــس ابتــدا بایــد امکانــات الزم را فراهــم نماییــم.
رعایــت گامهــای تغییــر مثبــت (تحــول) در رســیدن بــه اهــداف تغییــر مثبــت (تحــول) اجتنابناپذیــر
اســت (ونــدال و همــکاران.)2001 ،
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ساختار سازمانی
طراحــی ســازمانی یکــی از عناصــر تأثیرگــذار در موفقیــت مدیریــت دانــش در یــک ســازمان میباشــد.
مدیریــت دانــش و مشــخص نمــودن ایــن موضــوع کــه چــه دانشــی و بــه چــه میزانــی درون ســازمان و
بیــن ســازمان بــا محیــط کسـبوکار جریــان داشــته باشــد ،برای تمامــی ســازمانها ،ضــروری میباشــد.
شــرکتها بایســتی ســاختار ســازمانی را بــرای خــود اتخــاذ نماینــد کــه امــکان ایجــاد و انتقــال دانــش تــا
جایــی کــه ممکــن اســت را فراهــم ســازد .دانــش ماننــد ســرمایه و کار ،گاهــی مــورد ســوء اســتفاده قــرار
گرفتــه و از پتانســیل آن بــه طــور کامــل اســتفاده نمیشــود .در ایــن مــوارد ،توصیــه میشــود کــه ســاختار
ســازمانی بهگون ـهای نباشــد کــه باعــث خفگــی ســازمان شــود ،یعنــی اینکــه بــه دانــش اجــازه داده شــود
کــه جریــان یافتــه و در عمــل از آن اســتفاده شــود کــه ایــن کار ،ضامــن موفقیــت شــرکت میباشــد .میلــز
و اســنو )1978( 1اظهــار نمودنــد کــه ویژگیهــای ســاختاری بــه مثابــه فیلتــر اطالعــات عمــل نمــوده،
چیزهایــی کــه یــک ســازمان میتوانــد ببینــد و درک کنــد و در نهایــت آنچــه را میتوانــد یــاد بگیــرد را
محــدود میکنــد .همچنیــن میلــر 2در ســال  1987ادعــا میکنــد ســاختار ســازمانی بــه انــدازهی زمینــه و
ماهیــت تعامــات انســانی ،بــر جریــان اطالعــات در ســازمان تأثیــر میگــذارد .بــه همیــن دلیــل ،در حــال
حاضــر گرایــش تغییــر از ســاختار ســازمانی بوروکراتیــک و سلســله مراتبــی بــه ســاختار ارگانیــک قابــل
مشــاهده بــوده و ســازمانها در جهــت منعطــف نمــودن ســاختار خــود تــاش میکننــد .ســازمانهای
افقــی ،حــول محــور تیمهــای کاری ســازماندهی میشــوند کــه باعــث تســهیل نمــودن تبــادل اطالعــات
و دانــش در ســازمان شــده و بــه همیــن دلیــل بــه عنــوان گزینــه بهتــری نســبت بــه ســاختار عمــودی
معمولــی کــه تبــادل دانــش را دشــوار ســاخته ،بــه حســاب میآیــد (مظفــری.)74:1392 ،

1 . Mils & Snow
2 . Miller

22

فصلنامه علمی دانش انتظامی خراسان شمالی (سال ششم ،شماره بیست و دوم ،تابستان )1398

انواع ساختارهای سازمانی
دو نــوع ســاختار ســازمانی اصلــی وجــود دارد ،بلنــد و خطــی -ســاختارهای بلند توســط سلســله مراتب
چندگانــه و در قالــب هرمــی بــا چندیــن پلــه مشــخص میگردنــد .ایــن نــوع ســاختار ممکــن اســت هــم در
ســازمانهای رســمی و هــم غیــر رســمی پیــدا شــود .ســاختار ســازمانی خطــی بیشــتر در شــرکتهای
نوبنیــان کــه ســاختار سلســله مراتبــی کمتــری دارنــد و یــا ســازمانهایی کــه بودجــه کافــی بــرای تأمیــن
هزینههــای یــک ســاختار ســازمانی چندگانــه را ندارنــد ،مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
از آنجایــی کــه آن دو ســاختار کلــی نمیتواننــد پاســخگوی نیــاز ســازمانها باشــند ،ســاختارهای
متنــوع دیگــری از آنهــا اســتخراج گردیدهانــد ،در اینجــا نگاهــی اجمالــی بــه آنهــا میاندازیــم:
 .1ســاختار ســازمانی پیــش -بوروکراتیــک :ایــن ســاختارها درگیــر استاندارســازی فعالیتهــا نیســتند
ً
و ســاختار ســازمانی آنهــا کامــا متمرکــز اســت .ایــن ســاختار بهتریــن نمونــه از یــک ســاختار مســطح
خطــی میباشــد.
 .2ســاختار ســازمانی بوروکراتیــک :یــک ســاختار ســازمانی بلنــد اســت کــه در آن فعالیتهــا
استانداردســازی شــده و بهتریــن نــوع ســاختار بــرای ســازمانهای بــزرگ و پیچیــده بــه شــمار م ـیرود.
 .3ســاختار ســازمانی عملکــردی :در ایــن نــوع ســاختار ،ســازمان بــه واحدهــای ســازمانی مختلفــی
تقســیم میشــود و افــراد بســته بــه مهارتهایــی کــه دارنــد در ایــن واحدهــای ســازمانی اســتخدام
میشــوند .بــرای مثــال یــک فار غالتحصیــل رشــتهی حســابداری بیشــتر از یــک فار غالتحصیــل هنــر
بــرای اتخــاذ شــغلی در واحــد حســابداری و مالــی ســازمان مناســب اســت.
 .4ســاختار بخشــی :ایــن ســاختار بــه ســاختار مبتنــی بــر تولیــد یــا محصــول هــم شــناخته میشــود
بــه طــوری کــه بســته بــه نیازهــای تولیــد محصــوالت ،ســازمان بــه بخشهــای جدا گان ـهای تقســیم
میشــود .تقســیمبندی بخشهــا ممکــن اســت تحــت یــک منطقــه جغرافیایــی خــاص ،محصــول یــا
خدمــت بخصوصــی صــورت پذیــرد.
 .5ســاختار ماتریســی :در ایــن نــوع ســاختار ،گروهبنــدی افــراد بــه فعالیتهــا و محصــول تولیــدی
ً
بســتگی دارد .ایــن ســاختار مزایــای ســاختار بخشــی و عملکــردی را توامــا داراســت ،بــرای نمونــه در
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ســازمانی کــه  3نــوع محصــول مختلــف تولیــد میکنــد ،میتوانــد بــرای هرکــدام از ایــن محصــوالت،
واحدهــای حســابداری ،بازاریابــی و فــروش و غیــره بــه طــور جدا گانــه داشــته باشــد ،ســاختار ســازمانی
ماتریســی میتوانــد بــه ســه شــکل ،ضعیــف ،متوســط و قــوی وجــود داشــته باشــد ،در ماتریــس ضعیــف،
مدیــر پــروژه اختیــارات محــدودی نســبت بــه مدیــر عملیاتــی در مــورد جنبههــای مختلــف پــروژه دارد،
در ماتریــس متوســط ،اختیــارات و مســئولیتها بــه طــور مســاوی میــان مدیــر پــروژه و مدیــر عملیاتــی
تقســیمبندی میشــود و در ماتریــس قــوی مدیــر پــروژه قــدرت اصلــی کنتــرل پــروژه میباشــد و مدیــر
عملیاتــی ،وظیفــه رســیدگی بــه امــور تکنیکــی و فنــی را برعهــده دارد.
اهمیت ساختار سازمانی
ســازمانهای مختلــف بــا هــم متفاوتانــد زیــرا شــرایط محیطــی و راهبردهــا و اهدافــی کــه ســازمانها
دنبــال میکننــد بــا هــم تفــاوت دارنــد .ســاختار ســازمانی الگوهــای تعییــن شــده بــرای روابــط میــان
اعضــای یــک ســازمان اســت و نظامــی رســمی اســت زیــرا مدیــران عالــی بطــور رســمی آن را پدیــد
میآورنــد .ســاختار ســازمانی عواملــی چــون محیــط ،فنــاوری ،انــدازه و اســتراتژی ســازمان و نحــوه توزیــع
«قــدرت کنتــرل» در آن قــرار دارد .در تعریــف ســاختار ســازمانی بــه ســه رکــن اصلــی اشــاره میشــود)1:
ســاختار ســازمانی تعییــن کننــده روابــط رســمی گزارشــگری در ســازمان اســت و نشــان دهنــده ســطوحی
اســت کــه در سلســله مراتــب اداری وجــود دارد و نیــز حیطــه کنتــرل مدیــران یــا سرپرســتان را مشــخص
میکنــد )2 .ســاختار ســازمانی تعییــن کننــده افــرادی اســت کــه بــه صــورت گروهــی در دوایــر کار میکننــد
و گروهبنــدی دوایــری اســت کــه در کل ســازمان وجــود دارنــد )3 .ســاختار ســازمانی در بــر گیرنــده طــرح
سیســتمهایی میشــود کــه بــه وســیله آنهــا فعالیتهــای همــه دوایــر هماهنــگ و یکپارچــه میشــود و
در نتیجــه سیســتم ارتبــاط مؤثــر (در ســازمان) تضمیــن خواهــد شــد (حیــدری.)61:1388 ،
ســاختار ســازمانی مناســب نقــش مهمــی در بهــرهوری هــر ســازمان دارد و طر حریــزی صحیــح هــر
ســاختار ،موجــب بهبــود عملکــرد نیــروی انســانی و بــاال رفتن بهــرهوری در آن خواهد بــود .در عصر حاضر
بــرای بقــا و حتــی حفــظ وضــع موجــود ،بایــد جریــان پویــا و نــوآوری را در ســاختارهای ســازمانی تــداوم
بخشــید تــا از رکــود و نابــودی ســازمان جلوگیــری شــود .همــه ســازمانها بــرای بقــا نیازمنــد اندیشـههای
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نــو و نظــرات بدیــع و تازهانــد .هنگامــی کــه از کارکنــان در خصــوص ســازمان ســؤال میشــود ،بیشــتر آنــان
ً
بــه چــارت ســازمانی اشــاره میکننــد .ایــن چــارت ،اساســا تشــریح توزیــع اختیــارات و سلســله مراتــب آن
ً
در ســازمان اســت کــه روابــط باالدســت و پاییــن دســت را مشــخص کــرده و معمــوال بــر تقســیم وظایــف
ســازمانی در صــف و ســتاد مبتنــی اســت (شــریفی.)110:1390،
ســاختارهای ســازمانی در طر حریــزی فرایندهــا نقــش اساســی ایفــا میکننــد و جریــان عملیاتــی
فعالیتهــا را بــه وضــوح آشــکار میســازند بــا وجــود اینکــه سیســتمهای مدیریتــی بــا رویکــرد فرایندگرایــی
طر حریــزی میشــوند شــواهد نشــان میدهــد کــه هنــوز رویکردهــای مبتنــی بــر ســاختارهای ســازمانی
بــر رویکــرد فرایندگرایــی غالــب هســتند و اســاس ســازمان بــا ســاختارهای ســازمانی توصیــف و تشــریح
میشــود .نکتــه مهــم دیگــری کــه در خصــوص نظــام اداری و ســاختاری بایــد در نظــر داشــت تعریــف
علمــی ســاختار ســازمانی از طریــق شناســایی اجــزا متشــکله آن اســت .چــرا کــه ســاختار ســازمانی در
نمــودار تشــکیالتی ســازمان خالصــه نمیشــود .بلکــه شــامل میــزان پیچیدگــی ،میــزان رســمیت و میــزان
تمرکــز یــا عــدم تمرکــز ســازمانی نیــز خواهــد بــود .پیچیدگــی نشــان دهنــده میــزان تنــوع و تعــدد وظایــف
ســازمان بــوده و هرقــدر مأموریتهــا متنوعتــر و پیچیدهتــر باشــند و تقســیمکار در ســازمان بیشــتر
باشــد ،ســازمان از پیچیدگــی بیشــتری برخــوردار اســت .میــزان رســمیت در ســاختار گویــای آن اســت کــه
تــا چــه حــد مقــررات و قوانیــن و دســتورالعملها در ســازمان جــاری هســتند و تــا چــه میزانــی کارهــا بــر
اســاس اســتانداردها و ضوابــط از پیــش تعییــن شــده صــورت میگیرنــد .هرقــدر ســازمان دارای قوانیــن
و مقــررات بیشــتری بــرای انجــام امــور باشــد ،میــزان رســمیت آن باالتــر خواهــد بــود .تمرکــز و عــدم تمرکــز
نیــز نشــان دهنــده میــزان تفویــض اختیــار بــه ســطوح پاییــن ســازمان در تصمیمگیریهاســت (میرزایــی،
.)38:1389
هــرگاه واحدهــای ســازمانی از اختیــارات باالیــی در تصمیمگیــری برخــوردار باشــند ،ســازمان
غیرمتمرکــز بــوده و در حالتــی کــه تمــام تصمیمــات در رأس هــرم ســازمانی انجــام شــود ،درجــه تمرکــز
ســاختاری باالســت .از طرفــی کار آیــی و اثربخشــی ســازمانها بــه شــاخصهای مختلفــی وابســته اســت؛
کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از دانــش و مهــارت کارکنــان ،روشهــا و دســتورالعملهای کاری ،ارتباطــات
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درونســازمانی و برونســازمانی و ســاختار ســازمانی .پارامتــر ســاختار ســازمانی مهمتریــن پارامتــر مؤثــر
بــر کار آیــی بــه شــمار م ـیرود چــرا کــه ســایر پارامترهــا را تحــت تأثیــر خــود قــرار میدهــد؛ بنابرایــن ا گــر
ً
ســاختار ســازمانی دچــار ایــراد شــود طبیعتــا آن ســازمان نمیتوانــد کارآمــدی و اثربخشــی الزم را داشــته
باشــد (غالمــی و همــکاران.)1390:101،
عوامل ایجاد کننده فرسودگی شغلی
طبــق بررســی پــاور 1و کلیفــدر ( ،)2001از میــان ابعــاد فرســودگی شــغلی ،مســخ شــخصیت مشــخصه
بــارزی اســت و تعــارض نقــش در شــغل فــرد ،بــه خســتگی عاطفــی و مســخ شــخصیت منجــر میشــود.
بهعــاوه ،بیشــتر بــودن ســابقه کار و ســاعات بیشــتر کار در هفتــه میــزان احســاس کاهــش کفایــت
شــخصی را کاهــش میدهــد .شیســلی 2در ســال  2001علــل و راهحلهــای کاهــش فرســودگی شــغلی و
کمکهــای حرف ـهای مرتبــط را مــورد بررســی قــرار داده اســت .او فعالیتهــای تکــراری در یــک شــغل،
وجــود انتظــارات و مســئولیتهای ناهماهنــگ بــا عالقــه فــرد ،چالشهــا و محرکهــا ،کمبــود کارکنــان
و افزایــش مســئولیت ناشــی از آن را بهعنــوان علــل فرســودگی شــغلی و نگــرش منفــی بــه شــغل و فقــدان
یــا کــم بــودن بازخــورد مثبــت را بهعنــوان عــوارض ناشــی از آن مطــرح ســاخته و درنهایــت ،فرســودگی
شــغلی را نتیجــه وا کنشهــای افــراد بــه ماهیــت شــغل و وظایــف و مســئولیتهای مرتبــط بــا آن تلقــی
کــرد (مــک گرگــور.)2008 ،3
عوامل محیطی
از ســوی دیگــر ،اســکات بــه عوامــل محیطــی در بــروز فرســودگی شــغلی اشــاره میکنــد .در محیطهــای
کاری کــه ویژگیهــای زیــر را داشــته باشــند احتمــال بــروز فرســودگی شــغلی افزایــش مییابــد:
 .1فشارهای ناشی از مواجهه با تقاضاها و درخواستهای مکرر دیگران؛
 .2رقابت سخت و فشرده؛
 .3نیازهای مالی و تالش برای کسب درآمد؛
1 . Power
2 . Sheesley
3 . MacGregor
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 .4محرومیت از آنچه فرد ،شایسته آن است (اسکات.)2001،
فرســودگی شــغلی حاصــل از قــرار گرفتــن در چنیــن محیطــی ،پیامدهــای متنوعــی در بــر دارد کــه
افزایــش نقــل و انتقــاالت ،غیبــت از کار و کاهــش بهــرهوری فــردی و ســازمانی از آن جملــه میباشــد.
ایــن پیامدهــا بــر دریافتکننــدگان خدمــات نیــز اثــرات منفــی بــر جــای میگذرانــد.
عوامل انگیزشی
بــرای درک دالیــل فرســودگی شــغلی بایــد بدانیــم چــه چیــزی باعــث ایجــاد و حفــظ انگیــزه میشــود.
همانطــور کــه بــدن بــرای ســامت خــود نیازمنــد بــه پروتئیــن و ویتامیــن اســت ،حفــظ انگیــزه نیــز بــه
تغذیــه مناســب نیــاز دارد .از مهمتریــن دالیــل افزایــش عــدم انگیــزه میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره نمــود:
 .1نبــود پــاداش :پــاداش ،ســتایش ،احســاس رضایــت ،اعتمــاد بــه نفــس بــاال ،ترفیــع ،بخشــش ،شــهرت،
اعتبــار ،چالــش ،ماجراجویــی و هــر آن چیــز کــه باعــث احســاس مثبــت میشــود را در بــر میگیــرد.
 .2احســاس بیقدرتــی :فــرد بایــد بــه ایــن احســاس برســد کــه قــوی اســت و قــدرت نفــوذ بــر آنچــه کــه
بــر مــا تأثیــر میگــذارد ،دارد .اینکــه کســی احســاس کنــد نمیتوانــد بــر آنچــه کــه بــرای او اتفــاق میافتــد
کنتــرل داشــته باشــد و احســاس کنــد کــه بیپنــاه اســت و کســی از او حمایــت نمیکنــد ،بدتریــن تجربــه
انســانی اســت .هــر زمــان کــه فــرد فکــر کنــد جهــان غیرقابــل کنتــرل اســت بــا مشــکالت فراوانــی روبــرو
خواهــد شــد.
 .3احســاس کاهــش قــدرت فــردی :قــدرت فــردی یعنــی توانایــی نفــوذ بــر دنیــای اطــراف بــه همــان
روشــی کــه میخواهــد .ایــن قــدرت و ایــن احســاس مخالــف حــس بیپناهــی اســت .ایــن حــس بــه فــرد
کمــک میکنــد کــه کار خــود را تحــت کنتــرل درآورد در حالــی کــه فــرد کنتــرل کمــی بــر ســایر افــراد دارد
امــا میتوانــد خــود را کنتــرل نمایــد و زمانــی کــه احســاس بیپناهــی میکنــد بعضــی چیزهــا را فرامــوش
مینمایــد .وقتــی فــرد توانمندیهــای خــود را توســعه میدهــد میتوانــد حــس مهــارت و کنتــرل بــر
زندگــی خــود را نیــز توســعه دهــد .تجربــه حــس مهــارت هــر چیــزی را تغییــر میدهــد زیــرا ایــن حــس بــر
تمرکــز فــرد بــر مــواردی کــه در آن مهــارت دارد ،تأ کیــد مینمایــد ،اعتمــاد بــه نفــس را افزایــش میدهــد و
میتوانــد بــه فــرد کمــک کنــد کــه بهتــر خــود را مدیریــت نمایــد.
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ً
 .4ضعــف در خــود مدیریتــی :خــود مدیریتــی مؤثــر نیازمنــد بــه دانــش و مهــارت اســت .احتمــاال شــما
بهطــور غیررســمی مهارتهــای خــود مدیریتــی را توســعه دادهایــد .متأســفانه تعــداد اندکــی از افــراد در
مــورد اینکــه چگونــه بایــد خــود را بــه درســتی مدیریــت نماینــد ،اطالعــات دارنــد و ســایرین بســیار بــه
نــکات منفــی توجــه میکننــد و از دانــش شــخصی خــود بهــره میگیرنــد در صورتــی کــه میبایســت ایــن
مهــارت را از دیگــران بیاموزنــد.
ً
 .5خودانتقــادی :معمــوال فــرد در مواجهــه بــا مســائل کاری حــس اعتمــاد بــه نفــس خــود را از دســت
میدهــد و بــه نقــد خــود میپــردازد.
 .6ســردردهای پیدرپــی و ناراحتیهــای گوارشــی ،کاهــش یــا افزایــش وزن ،بیخوابــی و یــا
افســردگی ،مظنــون بــودن و افزایــش ریســک خطرپذیــری از دیگــر نشــانههای فرســودگی شــغلی اســت
(نیکنامــی.)1387:37،
همانطــور کــه مالحظــه گردیــد عالئــم و عوامــل فرســودگی شــغلی تــا حــدود زیــادی در هــم تنیدهانــد
ً
و تعییــن حــد و حــدود بــرای آنهــا ،صرفــا بــرای روشـنتر شــدن مســئله اســت.
روش تحقیق
تحقیــق حاضــر ،پژوهشــی اســت کــه بــا اســتفاده از نتایــج تحقیقــات بنیــادی بــه منظــور بهبــود و بــه
کمــال رســاندن رفتارهــا ،روشهــا ،ابزارهــا ،وســایل ،تولیــدات ،ســاختارها و الگوهــای مــورد اســتفاده
جوامــع انســانی انجــام میشــود .جامعــه آمــاری تحقیــق حاضــر بــه منظــور انجــام مطالعــات میدانــی
شــامل کلیــه کارکنــان نیــروی انتظامــی خراســان شــمالی بــه تعــداد  250نفــر میباشــد .نمونــه ایــن
تحقیــق تعــداد  151نفــر از کارکنــان نیــروی انتظامــی خراســان شــمالی بــر اســاس جــدول مــورگان بــه
عنــوان حجــم نمونــه بــه روش نمونــه گیــری تصادفــی طبق ـهای انتخــاب خواهنــد شــد .روش تحقیــق،
کــه از نــوع توصیفــی تحلیلــی اســت.
برای روشهای گردآوری دادهها از پرسشنامههای زیر استفاده گردید؛
پرسشــنامه اســتاندارد ســاختار ســازمانی بروکراتیــک لیــو ( :)۲۰۰۲پرسشــنامه اســتاندارد ســاختار
ســازمانی بروکراتیــک توســط لیــو و همــکاران در ســال  ۲۰۰۲طراحــی شــده اســت .و دارای  ۱۰ســوال
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میباشــد .هــدف از ایــن آزمــون ،ارزیابــی ترجیحــات شــما در داخــل یــک ســاختار ســازمانی بروکراتیــک
میباشــد .ایــن آزمــون ،ویژگیهــای بروکراســی وبــر را بــرای شــما معرفــی میکنــد.
پرسشــنامه اســتاندارد فرســودگی شــغلی :برای اندازه گیری فرســودگی شــغلی از پرسشــنامه فرســودگی
شــغلی ماســاچ ( )۱۹۸۵اســتفاده شــده اســت .ایــن پرسشــنامه  ۲۲ســئوالی از نــوع لیکــرت میباشــد و
مولفههــای خســتگی عاطفــی ،مســخ شــخصیت ،و عــدم کفایــت شــخصی را در بــر میگیــرد.
پرسشــنامه تغییــر ســازمانی :پرسشــنامۀ نگــرش بــه تغییــر ســازمانی بــر اســاس نظریــه دانهــام و
همکارانــش اســت کــه شــامل  18ســؤال اســت ایــن پرسشــنامه ،نگــرش افــراد را نســبت بــه تغییر ســازمانی
انــدازه گیــری میکنــد .کاربــرد ایــن پرسشــنامه در موقعیتهــای ســازمانی و تحقیقاتــی ،از اهمیــت
باالیــی برخــوردار میباشــد .بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــای جمــع آوری شــده ابتــدا آمــار توصیفــی کــه
بــه بررســی متغیرهــای جمعیــت شــناختی تحقیــق شــامل ســن ،ســابقه خدمــت و تحصیالت میپــردازد،
مــورد بررســی قــرار میگیــرد .ســپس آمــار اســتنباطی مطــرح میگــردد .در آمــار تحلیلــی ایــن تحقیــق بــرای
آزمــودن معنــاداری روابــط بیــن متغیرهــا و مدلهــای انــدازه گیــری بــه دســت آمــده ،از نــرم افــزار SPSS
نســخه  22و  AMOSنســخه  16اســتفاده گردیــده اســت.
یافتهها
فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از:
«بیــن ســاختار بوروکراتیــک و تغییــر ســازمانی بــا نقــش واســطهای فرســودگی شــغلی کارکنــان نیــروی
انتظامــی خراســان شــمالی رابطــه وجــود دارد» بــرای بررســی اثــر میانجــی متغیــر فرســودگی شــغلی از
روش بــوت اســترپینگ اســتفاده گردیــد کــه در ایــن روش بــه ترتیــب مراحــل زیــر انجــام میشــود.
بــا توجــه بــه نتایــج گــزارش شــده مســیر غیرمســتقیم ســاختار بوروکراتیک-فرســودگی شــغلی -تغییــر
ســازمانی بــا  %95اطمینــان معن ـیدار اســت .مطابــق نمــودار تصمیمگیــری بــوت اســترپ مرحلــه آخــر،
آزمــودن مســیر مســتقیم بیــن ســاختار بوروکراتیــک و تغییــر ســازمانی در مــدل بــا تأثیــر متغیــر میانجــی
فرســودگی شــغلی اســت .بدیــن منظــور نتیجــه گرفتــه میشــود کــه مســیر بیــن ســاختار بوروکراتیــک
و تغییــر ســازمانی مثبــت ( )0/161و معنــیدار نیســت؛ بنابرایــن مطابــق نمــودار تصمیمگیــری بــوت
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اســترپینگ ،فرســودگی شــغلی تأثیــر مثبــت ســاختار بوروکراتیــک بــر تغییــر ســازمانی را بــه صــورت کامــل
میانجیگــری میکنــد لــذا فرضیــه تائیــد میگــردد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول
«بیــن ســاختار ســازمانی بوروکراتیــک و مقاومــت نکــردن بــا نقــش واســطهای فرســودگی شــغلی رابطــه
وجــود دارد»
بــرای بررســی ایــن فرضیــه از روش بــوت اســترپینگ اســتفاده گردیــد .اثــر مســتقیم بیــن ســاختار
ســازمانی بوروکراتیــک و مقاومــت نکــردن معنــادار نیســت و بررســی اثــر میانجــی امکانپذیــر نیســت و این
فرضیــه رد میشــود .اصطــاح مقاومــت در برابــر تغییــر بــه کــرات در تحقیقــات و ادبیــات تغییــر ســازمانی
ً
اســتفاده شــده اســت و معمــوال بــه عنــوان پاســخی بــرای ایــن پرســش اســت کــه چــرا تالشهــای انجــام
شــده بــرای ایجــاد تغییــرات بــزرگ تکنولوژیکــی ،روشهــای تولیــدی و شــیوههای مدیریتــی بــه صــورت
دور از انتظــار شکســت میخورنــد .نصــف تــا دو ســوم کلیــه تغییــرات عمــده شــرکتی نــا کام میماننــد و
چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفتهانــد .باوجوداینکــه یــک توافــق عمومــی مبنــی بــر کلیــدی بــودن عامــل
پذیــرش تغییــر توســط کارکنــان در موفقیــت هرگونــه تغییــر ســازمانی وجــود دارد ،امــا بــا ایــن حــال توجــه
کمــی در تحقیقــات نســبت بــه دیــدگاه کارمنــدان نســبت بــه تغییــر شــده اســت .یکــی از راههــای کاهــش
مقاومــت در برابــر تغییــر بــه گفتــه بســیاری از پژوهشــگران مشــارکت دادن و درگیــر کــردن کارکنــان در
تغییــر اســت .افــراد شــاغل در چنیــن مشــاغلی بــه تدریــج احســاس میکننــد کــه زیــر فشــارند و ذخایــر
عاطفــی و هیجانــی آنهــا بــه نفــع کســانی کــه بــه آنهــا خدمــت میکننــد ،کاســته میشــود.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم
فرضیــه فرعــی دوم تحقیــق عبــارت اســت از :بیــن ســاختار ســازمانی بوروکراتیــک و مشــارکت در تغییــر
بــا نقــش واســطهای فرســودگی شــغلی رابطــه وجــود دارد.
در ایــن فرضیــه اثــر مســتقیم بــدون حضــور متغیــر میانجــی ،معنــادار اســت و میتــوان بــه بررســی اثــر
میانجــی پرداخــت .در ادامــه مســیر غیرمســتقیم بررســی میشــود ،ایــن مســیر هــم بــا توجــه بــه مقــدار
آمــاره  )0/021( Pمعنــادار اســت .حــال مســیر مســتقیم در حضــور متغیــر میانجــی بررســی میشــود .ایــن
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مســیر بــا توجــه بــه مقــدار آمــاره  )0/613( Pمعنــادار نیســت؛ و نتیجــه گرفتــه میشــود کــه متغیــر مشــارکت
در تغییــر میانجــی کامــل اســت .ا گــر ســازمانی قصــد بــه دســت آوردن یــک مزیــت رقابتــی را داشــته باشــد
بایســتی بــا تغییــرات رو بــه افزایــش و انتظــارات منطبــق شــود .هــر چــه زودتــر مقاومــت در برابــر تغییــر
شــناخته شــود و طــی فرآینــد تغییــر بــه آن پرداختــه شــود ،بهتــر اســت .بــه محــض اینکــه مقاومــت
تشــخیص داده شــد ،کارگــزاران تغییــر ،بــا انجــام مباحثــات نفــر بــه نفــر و یــا تبییــن موضــوع بــه گروههــا،
افــراد را بــرای درک منطــق تغییــر ،آمــوزش میدهنــد و آمــاده میکننــد .ایــن روش زمانــی کــه مقاومــت بــه
علــت فقــدان اطالعــات یــا اطالعــات نادرســت بــه وجــود آمــده باشــد ،مفیــد اســت؛ امــا مشــکل اینجاســت
کــه فراینــد ارتبــاط و آمــوزش هنگامــی کــه افــراد زیــادی را شــامل شــود ،بســیار وقتگیــر اســت.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی سوم تحقیق عبارت است از:
بیــن ســاختار ســازمانی بوروکراتیــک و پشــتیبانی از تغییــر بــا نقــش واســطهای فرســودگی شــغلی رابطــه
وجــود دارد
در ایــن فرضیــه اثــر مســتقیم بــدون حضــور متغیــر میانجــی ،با توجه بــه مقــدار آمــاره  ،)0/010( Pمعنادار
اســت و میتــوان بــه بررســی اثــر میانجــی پرداخــت .در ادامــه مســیر غیرمســتقیم بررســی میشــود ،ایــن
مســیر هــم بــا توجــه بــه مقــدار آمــاره  )0/043( Pمعنــادار اســت .حــال مســیر مســتقیم در حضــور متغیــر
میانجــی بررســی میشــود .ایــن مســیر بــا توجــه بــه مقــدار آمــاره  )0/072( Pمعنــادار نیســت؛ و نتیجــه
گرفتــه میشــود کــه متغیــر پشــتیبانی از تغییــر میانجــی کامــل اســت.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم
فرضیه فرعی چهارم تحقیق عبارت است از:
بیــن ســاختار ســازمانی بوروکراتیــک و آمادگــی بــرای تغییــر بــا نقــش واســطهای فرســودگی شــغلی
رابطــه وجــود دارد .در ایــن فرضیــه اثــر مســتقیم بــدون حضــور متغیــر میانجــی ،بــا توجــه بــه مقــدار آمــاره
 ،)0/008( Pمعنــادار اســت و میتــوان بــه بررســی اثــر میانجــی پرداخــت .در ادامــه مســیر غیرمســتقیم
بررســی میشــود ،ایــن مســیر هــم بــا توجــه بــه مقــدار آمــاره  )0/024( Pمعنــادار اســت .حــال مســیر
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مســتقیم در حضــور متغیــر میانجــی بررســی میشــود .ایــن مســیر بــا توجــه بــه مقــدار آمــاره )0/194( P
معنــادار نیســت؛ و نتیجــه گرفتــه میشــود کــه متغیــر آمادگــی بــرای تغییــر میانجــی کامــل اســت.
تحــوالت محیــط کنونــی ســازمانها اساســی و بنیــادی اســت و ســازمانهایی میتواننــد خــود را بــا
ایــن شــرایط تطبیــق داده و در گــود رقابــت باقــی بماننــد کــه مدیــران و رهبــری کارآمــد ،تغییرگــرا و بــا
چشــماندازی بلندمــدت داشــته باشــند .رهبــری تحــول آفریــن اســاس و شــالودهای بــرای تغییــرات
بلندمــدت ســازمانی اســت کــه دسترســی بــه اهــداف باالتــری را بــرای نظــام ســازمانی میســر میســازد
(کــرم پــور و همــکاران .)34:1394،توســعه آمادگــی بــرای تغییــر ســازمانی یکــی از دالیلــی اســت کــه
باعــث میشــود ســازمان از ســطح معینــی از انعطافپذیــری ســازمانی برخــوردار باشــند تــا توانایــی
انجــام کلیــدی ســازمانی را کــه شــامل یکپارچهســازی در ســازمان اســت ،انجــام دهنــد (ســپهوند و
همــکاران .)85:1396،بــه همیــن دلیــل طراحــان ســازمانی بــرای شــرکتهای بینالملــل یــک نــوع
خــاص از مدیریــت را پیشــنهاد میدهنــد تــا مدیــران ،توانایــی مقابلــه بــا حــوادث غیرمنتظــره را داشــته
باشــند و هدایــت ســازمانی را در شــرایط بحــران انجــام و ســازمان را بــه ســمت اهــداف از پیــش تعییــن
شــده ســوق دهنــد (آنجینــی.)2013 ،1
نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم
فرضیه فرعی پنجم تحقیق عبارت است از:
بیــن ســاختار ســازمانی بوروکراتیــک و اطالعرســانی بــا نقــش واســطهای فرســودگی شــغلی رابطــه
وجــود دارد
در ایــن فرضیــه اثــر مســتقیم بــدون حضــور متغیــر میانجی ،بــا توجه به مقــدار آمــاره  ،)0/009( Pمعنادار
اســت و میتــوان بــه بررســی اثــر میانجــی پرداخــت .در ادامــه مســیر غیرمســتقیم بررســی میشــود ،ایــن
مســیر هــم بــا توجــه بــه مقــدار آمــاره  )0/024( Pمعنــادار اســت .حــال مســیر مســتقیم در حضــور متغیــر
میانجــی بررســی میشــود .ایــن مســیر بــا توجــه بــه مقــدار آمــاره  )0/162( Pمعنــادار نیســت؛ و نتیجــه
گرفتــه میشــود کــه متغیــر اطالعرســانی میانجــی کامــل اســت.
1 .Anjini
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ســاختار شــامل مســائلی از قبیــل تقســیمبندی کار ،حــوزه یــا قلمــرو کنتــرل و طر حهــای مختلــف
ســازمانی اســت منظــور از «ســاختار» ســازمانی اســت کــه ســازمان کارهــا را چگونــه بهصــورت رســمی
تقســیمبندی ،طبقهبنــدی ،گروهبنــدی و هماهنــگ میکنــد .عامــل تغییــر ،میتوانــد در طــرح
ســازمانی تغییراتــی داده و یــک یــا چنــد مــورد از ایــن عوامــل اصلــی را تغییــر دهــد .بــرای مثــال میتــوان
مســئولیتهای دوایــر ســازمان را در هــم ادغــام کــرد ،چندیــن ســطح مدیریــت را حــذف نمــود و دامنــه
حــوزه یــا قلمــرو کنتــرل را گســترش داد؛ کــه درنتیجــه ســازمان در ســطح افقــی گســترش بیشــتری مییابد
و از نظــر دیوانســاالری بــا بوروکراســی محدودتــر میگــردد .در حــال حاضــر بــا پیشــرفت ســریع علــم و
فـنآوری و پیچیــده شــدن اوضــاع سیاســی و محیــط اجتماعــی لــزوم ایجــاد و مدیریــت تغییــر ســازمانی
اهمیــت ویــژهای یافتــه اســت .چنیــن رونــد رو بــه رشــد در لــزوم تغییــر ســازمانی نیــاز بــه دانــش و مهــارت
کافــی بــرای بهبــود و تکامــل ســازمانی را تشــویق مینمایــد .مدیــران بــا کســب دانــش ماننــد آ گاهــی از
نظریههــای حــوزه کســب و کار خــود ،یادگیــری اســتفاده از فناوریهــای نــو ،توانمندســازی خــود در
تطبیــق و اقتبــاس مهارتهــا و اســتراتژیها و پذیــرا بــودن تفکــر خــاق میتواننــد بــه رهبــران تغییــر
تبدیــل شــوند .رهبــران تغییــر از تواناییهــای خــود و افــراد پیرامــون خــود بــه خوبــی اســتفاده میکننــد
(عبــودی .)81:1388،دانــش معتبــر و صحیــح از علــوم رفتــاری نظیــر روانشناســی ،روانشناســی
اجـــتماعی ،جامعهشناســی ،انسانشناســی ،نظریــه سیســتمها ،رفتــار ســازمانی ،تئــوری ســازمان
و عمــل مـــدیریت بـــه دســت میآیــد .دلیــل ایجــاد آ گاهــی بــه خاطــر تــرس از ناشــناختهها ،هــراس از
دشــواری کارهــا و احســاس عــدم امنیــت شــغلی از علــل مهــم چنیــن رویکــردی میباشــد از ســوی دیگــر
بــا بررســی دقیقتــر ایــن عوامــل مشــخص میگــردد کــه فقــدان آ گاهــی ،ریشــه اولیــه همــه ایــن عوامــل
میباشــد.
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نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ششم
فرضیه فرعی ششم تحقیق عبارت است از:
بیــن ســاختار ســازمانی بوروکراتیــک و درک ضــرورت تغییــر بــا نقــش واســطهای فرســودگی شــغلی
رابطــه وجــود دارد.
در ایــن فرضیــه اثــر مســتقیم بــدون حضــور متغیــر میانجــی ،با توجه بــه مقــدار آمــاره  ،)0/001( Pمعنادار
اســت و میتــوان بــه بررســی اثــر میانجــی پرداخــت .در ادامــه مســیر غیرمســتقیم بررســی میشــود ،ایــن
مســیر هــم بــا توجــه بــه مقــدار آمــاره  )0/026( Pمعنــادار اســت .حــال مســیر مســتقیم در حضــور متغیــر
میانجــی بررســی میشــود .ایــن مســیر بــا توجــه بــه مقــدار آمــاره  )0/036( Pمعنــادار اســت؛ و نتیجــه
گرفتــه میشــود کــه متغیــر درک ضــرورت تغییــر میانجــی جزئــی اســت.
تغییــر در ارتبــاط بــا حــل مســائل و بــه چالــش کشــیدن ســازمان بــا هــدف رشــد و بقــاء در آینــده اســت.
در مرحلــه درک ضــرورت تغییــر ،تمرکــز بــر روی شناســایی مشــکالت موجــود و درک و تشــخیص ضــرورت
تغییــر در شــرایط و روشهــای فعلــی جــاری در ســازمان ،توســط خــود اعضــاء ســازمان اســت .در ایــن
مرحلــه مدیــر پــروژه بایــد نقــش هماهنگکننــده و هدایــت کننــده را داشــته باشــد .یکــی از راههــای مهــم
تشــخیص لــزوم تغییــر توســط اعضــای ســازمان ،اطــاع آنــان از روشهــای کاری در ســازمانهای دیگــری
اســت کــه دارای مشــابهت کاری بــا ســازمان آنــان میباشــند (ســعادتی.)1386 ،
نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی هفتم
ساختار بوروکراتیک و فرسودگی شغلی رابطه معناداری دارند.
در بررســی اثــرات متغیــر بیــن ســاختار بوروکراتیــک و فرســودگی شــغلی ،بــا توجــه بــه جــدول 11-4
مقــدار ضریــب مســیر بــه میــزان ( )-0/344بــرآورد شــده اســت همچنیــن نســبت بحرانــی ( )C.Rبرابــر
 -3/027میباشــد (بــرای معنــادار بــودن یــک ضریــب ،عــدد معنـیداری آن بایــد خــارج از بــازه (،1/96
 )-1/96باشــد کــه در ایــن صــورت از ســطح معنـیداری  0/05کوچکتــر اســت) .میتــوان نتیجــه گرفــت
کــه ایــن ضریــب مســیر در ســطح خطــای  0/05معنیداراســت؛ یعنــی ســاختار بوروکراتیــک بــر فرســودگی
شــغلی تأثیــر معن ـیداری دارد ،بنابرایــن ایــن فرضیــه تأییــد میگــردد.
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نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی هشتم
فرسودگی شغلی و تغییر سازمانی رابطه معناداری دارند.
در بررســی اثــرات متغیــر بیــن فرســودگی شــغلی و تغییــر ســازمانی ،بــا توجــه بــه جــدول  11-4مقــدار
ضریــب مســیر بــه میــزان ( )-0/599بــرآورد شــده اســت همچنیــن نســبت بحرانــی ( )C.Rبرابــر -3/653
میباشــد (بــرای معنــادار بــودن یــک ضریــب ،عــدد معن ـیداری آن بایــد خــارج از بــازه ()-1/96 ،1/96
باشــد کــه در ایــن صــورت از ســطح معنـیداری  0/05کوچکتــر اســت) .میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن
ضریــب مســیر در ســطح خطــای  0/05معنیداراســت یعنــی فرســودگی شــغلی بــر تغییــر ســازمانی تأثیــر
معن ـیداری دارد ،بنابرایــن ایــن فرضیــه تأییــد میگــردد.
نتیجهگیری
تــاش بــرای توســعه و ارائــه الگــوی تغییــر ســازمانی راهبــردی از ســوی محققــان و علمــای مدیریــت
تابحــال ادامــه دارد و محققــان ایــن علــم مدلهــای مختلفــی را بــرای تغییــر ســازمانی ارائــه نمودهانــد .از
ایــن بحــث میتــوان بــه اهمیــت و لــزوم رهبــری تغییــر پــی بــرد ،پیــش از فراینــد تغییــر مدیــران آ گاه بایــد
بــا تدبیــر و آ گاهــی خــود طــرح مناســبی را بــرای تغییــر ترســیم نمــود و نتایــج و عواقــب آن را بــه خوبــی
پیشبینــی میکننــد و پــس از آن بــا صبــر و بردبــاری ،زیردســتان را بــرای انجــام تغییــر رهبــری و حمایــت
مینماینــد .تغییــرات شــگرف و ســریع در دهههــای اخیــر و مســائل پیچیــده امــروز در زمینــه ســازمان
و مدیریــت نشــان دهنــده ایــن واقعیــت اســت کــه طر حهــای تشــکیالتی ســنتی پاســخگوی نیازهــای
کنونــی نیســت و بایــد دگرگونیهــای اساســی در ســاختارهای ســازمانی ایجــاد شــود .ســاختار ســازمانی
یــک سیســتم رســمی از وظایــف و روابــط اختیــار اســت کــه چگونگــی هماهنگــی فعالیتهــای اقتصــادی
افــراد و اســتفاده از منابــع بــرای تحقــق اهــداف ســازمانی را کنتــرل میکنــد.
دنیایــی کــه تغییــرات ســریع و افزایــش پیچیدگــی از ویژگیهــای آن اســت ،دیگــر مدیریــت ســازمان
نمیتوانــد بــا شــیوههای ّ
بیــرون ســازمان را تحــت کنتــرل خــود درآورد؛ بــه
ســنتی محتــوای درون و
ِ
عبــارت دیگــر ســازمان بــرای ســازش و یــا کنــار آمــدن بــا چنیــن پدیدههــای ناشــناختهای بــه الگوهــای
جدیــدی نیــاز دارد تــا بتوانــد در ســایه ســاختارهای تمرکــز زدا و از طریــق محدودتــر کــردن گســتره خــود
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بــه جنبههــای همــکاری جدیــد فکــر نمایــد در ایــن ارتبــاط میتــوان گفــت در محیطهــای صنعتــی و
ســازمانی عوامــل و علــل مختلفــی را میتــوان بــرای بــروز فرســودگی کاری معرفــی کــرد کــه عمدهتریــن
آنهــا روشــی اســت کــه سرپرســتان و مدیــران ســازمان بــه عنــوان ســبک رهبــری و کنتــرل افراد و ســازمان
بــرای خــود اتخــاذ میکننــد.
ســازمانها تــا زمانــی کــه بــرای بقــا تــاش میکننــد و خــود را نیازمنــد حضــور در عرصــه ملــی و جهانــی
میداننــد ،بایــد اصــل تطابــق خــود بــا محیــط و توجــه بــه تغییــرات ســازمانی را ســرلوحه فعالیــت خــود
قــرار دهنــد .برخــی از کارکنــان از تغییــر اســتقبال میکننــد و آن را بــه منزلــه فرصتــی بــرای بهبــود وضعیــت
فعلیشــان قلمــداد میکننــد ،در مقابــل برخــی دیگــران از تغییــر آزرده خاطــر میشــوند و تمایــل دارنــد
اقداماتشــان را بــه روال مرســوم قبلــی انجــام دهنــد و آن را تهدیــد میپندارنــد و نســبت بــه آن نگــرش
منفــی اتخــاذ میکننــد.
مشــارکت و درگیــری ذهنــی و عاطفــی بــه افــراد اجــازه میدهــد تــا در طراحــی و اجــرای تغییــر یــاری
رســانند و از طریــق تشــکیل گروههــای کار و کمیتههــای مربــوط بــه تغییــر ،خدمــت نماینــد .ایــن
روش وقتــی کــه مدیــر یــا عامــل تغییر ،همــه اطالعــات مــورد نیــاز بــرای طراحــی تغییــر را نداشــته باشــد،
بســیار مناســب اســت .ا گرچــه ایــن فراینــد ،زمــان بســیاری میطلبــد ،ولــی یــک مزیــت بــزرگ دارد و آن
ایــن اســت کــه افــرادی کــه در طراحــی یــک تغییــر مشــارکت میکننــد ،نســبت بــه اجــرای آن بــه میــزان
بســیاری احســاس تعهــد خواهنــد داشــت.
تأثیــر ســاختار ســازمانی بــر عملکــرد کارکنــان بســته بــه نــوع شــخصیت آنهــا و نــوع نــگاه آنهــا بــه آن
ســاختار مشــخص ،متفــاوت اســت ممکــن اســت شــخصی نــوع خاصــی از ســاختار را بــه دلیــل آزادی
عمــل بیشــتر بپســندد و بهــرهوری او در آن ســاختار زیــاد باشــد ولــی کــس دیگــری بــه علــت نبــودن روش
خــاص بــرای انجــام وظایفــش از آن بیــزار باشــد .الزمــه پیشــرفت هــر ســازمانی برخــورداری از نیروی ســالم
و کارآمــد اســت .بــا اینکــه عوامــل متعــددی در ایجــاد ســامت جســم و روان کارکنــان یــک ســازمان و
ً
همچنیــن میــزان کار آیــی آنــان مؤثــر اســت ،امــا قطعــا یکــی از مهمتریــن ایــن عوامــل شــرایط کارکنــان از
لحــاظ ســطح فرســودگی شــغلی اســت.
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فرســودگی شــغلی حالتــی اســت کــه در یــک فــرد شــاغل بــه وجــود میآیــد و پیامــدی از فشــار شــغلی
دائــم و مکــرر اســت .بدیــن ترتیــب کــه شــخص در محیــط کارش بــه علــت عوامــل درونــی و بیرونــی
احســاس فشــار میکنــد و ایــن فشــار ،دائمــی و مکــرر بــوده و در نهایــت بــه احســاس فرســودگی تبدیــل
میگــردد .در ایــن وضعیــت احســاس کاهــش انــرژی رخ میدهــد .مدیــران ســازمانهای عصــر کنونــی
و آینــده نــه تنهــا بایــد در برابــر محیــط متغیــر ســازگار باشــند بلکــه بایــد توانایــی تشــخیص مشــکالت و
بهکارگیــری برنامههــای تغییــر را دارا باشــند ممکــن اســت پذیــرش هــر تغییــری کــه در محیــط ســازمان
جریــان مییابــد مطلــوب نظــر مدیــران نباشــد ولــی رویارویــی بــا بســیاری از ایــن تغییــرات اجتنابناپذیــر
اســت و افــراد و ســازمانها بایــد ســعی کننــد بهگون ـهای خــود را بــا تغییــرات وارده هماهنــگ ســاخته و
بیشــترین اســتفاده را از موقعیتهــای پیشآمــده ببرنــد.
پیشنهادات
در رابطه با متغیر ساختار سازمانی بوروکراتیک به پیشنهادات زیر اشاره میشود:
 .1بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از وظایــف مدیــران ،ســازماندهی اســت بایســتی هرچنــد وقــت یکبــار
نســبت بــه کارا نمــودن سیســتم ســاختاری ســازمانها اقــدام مقتضــی بــه عمــل آیــد و ســازماندهی
مجــدد متناســب بــا متغیرهــا و عوامــل تأثیرگــذار صــورت پذیــرد.
 .2ارزشها ،اهداف و مأموریت سازمان برای همه افراد سازمان مشخص و روشن شود.
 .3انتظارات از افراد مشخص شود و پاداشهایی برای برآورده کردن نیاز آنها در نظر گرفته شود.
 .4مشــکالت پیــش روی کارکنــان شناســایی و بــرای رفــع آنهــا از طریــق تعامــل بــا کارکنــان ،تــاش
شــود.
 .5حس اعتماد به کارکنان سازمان القا شود تا میزان فشار روانی وارده بر آنان کاهش یابد.
 .6از نظرات و پیشنهادهای کارکنان حمایتهای الزم صورت گیرد.
بنابر متغیر تغییر سازمانی پیشنهادات زیر ضروری است:
 .1شناسایی مقاومت در برابر تغییر
 .2ارائه مدلهایی برای مدیریت کردن تغییرات فردی
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 .3آمادهسازی ابزار و تکنیکها به منظور کمک به هدایت کارکنان در فرآیند تغییر
 .4ارائه فعالیتها و تمرینها برای سرپرستان و کارمندان به منظور مدیریت کردن تغییر
 .5ارائــه تصمیمهــا و نتایــج منطقــی راجــع بــه حمایــت از تغییــر بــرای کارمندانــی کــه بــا تغییــر مواجــه
میشــوند
بنابر متغیر فرسودگی شغلی کارکنان موارد زیر ضروری است:
 .1کاهش و از بین بردن استرسهای موجود در محیط کار؛
 .2حمایت خانواده ،دوستان و همکاران از افراد مبتال به فرسودگی شغلی؛
 .3تغییر شرایط کاری نامساعد و نامطلوب؛
 .4استفاده از روش مدیریت زمان؛
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