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 چکيده
 یدر کارکنان ادار یشغل یتبا سالمت روان و رضا یشغل یرابطه فرسودگ :پژوهش حاضر با هدف مطالعة

آموزش و پرورش شهر بندرترکمن استان گلستان، طراحی و اجرا شده است. روش پژوهش از نوع توصيفی 

موزش و پرورش شهر بندرترکمن استان آ یکارکنان ادار از نفر 79پيمایشی و جامعه آماری آن شامل

ساده بر اساس جدول  یتصادف يرینفر با روش نمونه گ 97حجم نمونه تعداد برای تعيين گلستان است. 

زن(  بصورت ناقص برگردانده  7مرد و  8پرسشنامه ) 41 با توجه به اینکه. گردید و مورگان انتخاب یکرجس

از  ی،شغل ی. به منظور سنجش فرسودگیافتنفر کاهش  76به  یده وحذف گرد یاز نمونه اصللذا شد 

 ینشانه ها يستسنجش سالمت روان از چک ل برای(، 4784مقياس فرسودگی شغلی ماسالج و جکسون )

و روث  يلدف ياسیاز مق یشغل یت( و برای سنجش رضا4797) يسدروگات  (SCL-90-R) یاختالالت روان

 يد رسيده است. داده های نهایی نيز با آزمون های همبستگی( استفاده شد که روایی آنها به تأی4794)

در  یبا سطح سالمت روان یشغل یبين فرسودگ ها،و رگرسيون خطی تحليل شد. براساس یافته  پيرسون

آموزش و پرورش شهر بندرترکمن استان گلستان، رابطة مثبت معنی داری وجود داشت.  یکارکنان ادار

 00/0pاطمينان آماری تأیيد شد ) 79/0سالمت روان در سطح  يربا متغ یلشغ یرابطة تمام ابعاد فرسودگ

معکوس معنی داری وجود  ةدر کارکنان رابط یشغل یتبا سطح رضا یشغل یبين فرسودگ ين. همچن=

اطمينان آماری تأیيد شد  79/0در سطح  یشغل یتبا رضا یشغل یداشت. رابطة تمام ابعاد فرسودگ

(00/0p= ) . 

 وحيه،ر ضعف به منجر و دهد می قرار تاثير تحت را فرد عمومی سالمت شغلی فرسودگی که نجاآ نتيجه: از

 یم پایين عملکرد نهایت در و افسردگی و اضطراب احساس پذیری، مسوليت و همکاری حس بودن پایين

 يزانم فشار، و تنش منابع از درست شناخت با مسئولين سازمان آن، از جلوگيری یا کاهش برای لذا شود

 وجهت عملکرد، حسب بر قدردانی و تشکر مثبت، تفریحات ایجاد با و داده کاهش را فرد بر شده وارد فشار

 و فردی وری بهره توانند می بازآموزی های برنامه مثبت، نگرش ایجاد جهت در مدیران و همکاران مثبت

 ی،مردگ دل حالت از اجتناب نظورم به را کارکنان همچنين وظایف .دهند افزایش را نيروی انسانی سازمانی

 .نمائيد توجه کاری محيط تنوع به گونه همين و. نمایند متنوع و جذاب استرس، و وری بهره کاهش

 آموزش و پرورش یسالمت روان، کارکنان ادار ی،شغل یترضا ی،شغل یفرسودگ: واژگان کليدي
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 2 ، رابعه قزل 1 نازمحمد کر

 .دانشجوی دکتری روانشناسی تربيتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری، ایران 4

 .ی واحد آزادشهر، ایرانکارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسالم 6

 
  نام نویسنده مسئول:

 کرنازمحمد

فرسودگی شغلی با سالمت روان و رضایت شغلی  نيرابطه ب یبررس

 79-79در سال  کمنکارکنان اداري آموزش و پرورش شهر بندرتر
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 مقدمه
 هجمل از است؛ داشته در پی عوارضی نيز ابعاد بسياری در اما است، آورده به همراه یادیز دستاوردهای چند هر صنعتی، زندگی نظام

ر اگ حتی و است طبيعی امری کار از ناشی فشار. روبرو هستند زیادی استرس با کاری محيط در چه و زندگی فردی در چه افراد که این

 آنچه اما شود کار فضای نيز در هایی خالقيت موجب تواند می کرد، دیریتم را بتوان آن که داشت نگاه متناسب ميزان یک در را آن بتوان

 کاری، شرایط. دهد می قرار خود تاثير تحت را فرد سالمت عمومی تواند می که باشد می کار محيط منفی و فشار زیاد باشد می نامناسب که

 کار از ناشی استرس ایجاد در تاثير گذار عوامل مهمترین از شغلی امنيت عدم و همکاران دستان و زیر با روابط مسئوليت، ميزان نقش، ابهام

 .[4] باشند می

روانی  ناتوانی های یا روانی اختالالت نبود از بيش چيزی به عنوان سالمت روانی ،6040 سال در4 بهداشت جهانی سازمان تعریف به

را  هایش مذکر( توانایی/)مؤنث فرد یک آن در که است بهزیستی حالتی از روانی سالمت که است شده ذکر همچنين است، شده توصيف

اند، رس جامعه خود یاری به تا است قادر و کند کار ور بهره ای شود، به گونه زندگی سازگار طبيعی فشارزاهای با می تواند می کند، درک

اری ک شرایط با ضعيف روانی سالمت. است جامعه یک مؤثر و کارکرد فردی بهزیستی برای اساسی روانی سالمت مثبت، مفهوم این در

 بوده است. مرتبط بشر حقوق نقض و فيزیکی بيماری سالم، خشونت، زندگی غير سبک اجتماعی، محروميت جنسيتی، تبعيض آور، استرس
 ی ميلیب با معموال نارضایتی دارد، خود از شغل که شخصی. است شغلی فرسودگی پيامدهای ترین رایج یکی از شغل از از طرفی نارضایتی

 تیروان شناخ های نشانه دیگر. بيند نمی خود در دهد، به خوبی انجام را کارش آنکه برای تمایلی و می شود حاضر خود سر کار بر تأخير و

 و تندهس مطرح مشکل عنوان یک به خود ها نشانه این از بعضی بيزاری، و انزوا احساس ناکامی، اضطراب، افسردگی،: از عبارتند فرسودگی

بين فرسودگی شغلی  ایاست که آ نیا یسوال پژوهش نیا بنابر .[6]شوند  می شغلی استرس شدن تر موجب وخيم است ممکن که جایی ات

وجود  یمعنادار یرابطه  78-79 سال در گلستان استانبندرترکمن  شهر پرورش و آموزش اداری رضایت شغلی کارکنانو  سالمت روان با

المت س (، پيش بين های معناداری برایشخصی کفایت شخصيت، مسخ عاطفی، خستگی)فرسودگی شغلی  دارد؟ کدام یک از حيطه های

 روانی و رضایت شغلی کارکنان می باشند؟

 

 مبانی نظري  -1
 2فرسودگی شغلی-1-1

ی ، روش زندگ( فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی یا ناکامی می داند که به علت از خود گذشتگی فرد4799) 3هربرت فرویدنبرگر

( فرسودگی شغلی را سندروم خستگی 4784) 1آید. پانيز و آرنسونشوند. به وجود مییا ارتباطی که منجر به وصول نتيجه دلخواه نمی

جسمانی و عاطفی دانسته که در نتيجه توسعه گرایشات منفی شغلی و از دست دادن احساس و عالقه نسبت به بيماران )مددجو( و کارمند 

، مسخ 9( فرسودگی شغلی را سندرمی روانشناختی می دانند که ترکيبی از تحليل عاطفی4784-7ی شود. مازالک و جکسون )ایجاد م

 کاهش یافته که در زمره افرادی که با دیگر مردم کار می کنند به ميزان های متفاوت اتفاق می افتد می دانند 9و موفقيت فردی 7شخصيت

که وقتی فرد دچار عارضه یا اختالل فرسودگی شغلی شد، آیا راهی برای رهایی او از این وضع بيماری زا حال این سوال پيش می آید . [3]

وجود دارد؟ پاسخ این سوال مثبت است و شواهد و یافته های جدید علمی نشان می دهند که امکان بهبود و بازگشت سالمتی به فرد وجود 

وجود دارد راهبردی فردی سازگاری و راهبردهای سازمانی، که البته راهبردهای فردی به دليل دارد. که در این زمينه دو رویکرد مداخله ای 

 .[1]آسانتر و ارزانتر بودن نسبت به راهبردها و تغييرات سازمانی بيشترمورد نظر بوده است 

 راهبردها و تغييرات فردي:-1-1-1
ی سازگاری در فرد در جهت کمک برای برخورد با استرس های که این برنامه ها و راهبردها به طور کلی در پی توسعه مهارت ها

شود شامل آموزش مایه کوبی استرس، روش های خاص منتج به فرسودگی شغلی می شود انواع مداخالت و برنامه های که انجام می

                                                           
-3 world Health Organization  

-1 Burnout  

-9 Freadenberger 

-7 Pines & Aronson 

-9 emotional exhaustion 

-8 despersonalization 

-7  low personal accomplishment 
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ی و بين فردی، تيم درمانی، آرميدگی، مدیریت زمان، آموزش اعتماد به نفس درمان منطقی مسائل عاطفی، آموزش مهارت های اجتماع

 مدیریت نيازهای حرفه ای و مدتيشن.

 راهبردها و تغييرات سازمانی :-1-1-2
تمرکز بر محيط و سازمان به همان نسبت که راهبردهای فردی برای مداخالت در جهت روبرو شدن با فرسودگی شغلی الزامی و مهم 

حوزه از زندگی کاری یعنی حجم کار، کنترل، پاداش، ارتباطات، عدالت،  7در  است مهم می باشد مداخالت مدیریتی باید در جهت تغيير

ارزش ها صورت گيرد البته این امر الزامی است، شرط کافی نيست مگر اینکه همراه با آموزش مهارت های فردی الزم و ضروری باشد. البته 

مگر اینکه هر دو در یک مدل انجام یافته صورت بگيرد. مثالً  قابل ذکر است که هيچ یک از تغييرات محيط و تغييرات فردی کافی نيست

حوزه از زندگی کاری و تاثير آن در کاهش فرسودگی شغلی می توان گفت در حوزه فشار یا حجم کار زیاد در صورتی که  7در مورد کاربرد 

د احساس کند  کاری که وی انجام می دهد مهم است و به نتوان مقدار فشار یا حجم کار را کمتر کرد اما اگر به کار آنها بهاء داده شود و فر

(  از دیگر منابع و روشهای مقابله با 4تالش وی پاداش داده خواهد شد در کاهش فرسودگی شغلی موثر خواهد بود. در جدول شماره )

 .[1]باشد ( می4فرسودگی شغلی که توسط موس ویلنبگر بيان شده به شرح جدول شماره )

 .(1799ابع و روش هاي مقابله با فرسودگی شغلی از دیدگاه موس ویلنبگر  منيع: ) مازالك و گلدبرگ، ( من1جدول )

 ردیف منابع مقابله ای نحوه عملکرد

سعی در تعيين علت مشکل و بررسی دقيق هر یک از جنبه های مشکل با استفاده از اطالعات 

 رار این تجربيات در طول زمانمبتنی بر واقعيت ها و هماهنگ با تجربيات گذشته و تک
 4 8تحليل منطقی

تجدید نظر در درک مشکل از طریق شناسایی جنبه های مثبت عالوه بر جنبه های منفی، دگرگونی 

 ارزش ها و اولویت ها همگام با تغيير واقعيت ها و در جهت آنها
 6 7بازسازی شناختی

نداشتن، مشغوليت فکری با آرزوهای  انکار وجود مشکل بوسيله سعی در فراموش کردن آن، باور

 تخيلی به جای تفکر واقع گرایانه در برابر مشکل
 3 40اجتناب شناختی

تقاضای مشورت با فردی دیگر و با استفاده از رسانه ها برای تهيه معلومات بيشتر درباره مشکل و راه 

 حل هایی جهت هدایت به سوی کنش های بهتر
 1 44جستجوی اطالعات

حل های احتمالی و ابداع برنامه های متغير، برنامه ریزی برای نتایج احتمالی، مذاکره و تعيين راه 

 سازش جهت پيدا کردن راه حل برای مشکالت

واکنش مشکل 

 46گشایی
9 

 7 43تنظيم عاطفی انتخاب و به کار بردن روش های برای تخفيف و یا کنترل هيجانات

 9 41تخليه هيجانی کردن تنش هيجانیبيان کالمی و یا فعاليت جسمی برای بر طرف 

تقاضای مساعدت در حل مشکالت و تصميم گيری، مشورت با همکاران، اعضای خانواده و دوستان 

 در مورد مشکالت برای کاهش اضطراب و افسردگی

تقاضای اطمينان و 

 49حمایتهای عاطفی
8 

 7 47انزوای اجتماعی ط دارنداجتناب از رویارویی با مشکل و یا افرادی که به نحوی با مشکل ارتبا

 40 49فرایندهای ذهنی از بين بردن، جابه جایی، فرافکنی همانند سازی، جانشين سازی تبدیل در برخورد با مشکالت

 

                                                           
40- Logical Analysis  

44- Cognative vestvactwring 

46- Cognative Aveidance 

43-Information seeking 

41- Actior of problem solving 

49-Affective Regulation 

47- Emotional dischorge 

49- Requesting Ressurance  

48-Social Isolation 

47- Mental Process 
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 48سالمت روان -1-2

و « نیسالمت روا» و« بهداشت روانی» پيش از پرداختن به تعریف سالمتی روانی الزم است به یک نکته اشاره نمایيم. سه واژه ی

. [9] (4788، 64و پاور 60)هرشنسن گر چه دارای معانی متفاوتی هستند، ولی در مواردی بجای یکدیگر به کار می روند «47بهزیستی روانی»

 ماریهایياز ابتالء به ب يشگيریپ يلهسالمت روان بوس یجاداست و هدف آن ا یروانپزشک یدر محدوده  یتخصص ينهزم یک یبهداشت روان

 اریيمبرگشت ب از یازعوارض ناش يشگيریپ ی،روان يماری هایزودرس ب يصتشخ ی،روان يماری هایعوامل موثر در بروز ب کنترل ی،روان

و  یرفاه اجتماع یستی،بهز یاست برا یعلم یاست. پس بهداشت روان یانسان يحروابط صح یبرقرار یسالم برا يطمح یجادو ا یروان یها

 .[7]ی زندگ یآمدها يشبا پ یسازش منطق

 روانی سالمتاصول -1-2-1
اجتماعی مناسب حاصل می گردد. بنابراین  هدف اصلی بهداشت روانی پيشگيری است و این منظور به وسيله ایجاد محيط فردی و

 برای هر فرد الزم است که با اصول بهداشت روانی آشنایی داشته باشد. اصول اساسی بهداشت روانی عبارت است از:

یکی از شرایط اصولی بهداشت روانی احترام به شخص خود است و اینکه فرد خود را  يت خود و دیگران:الف( احترام به شخص

دوست بدارد و به عکس، یکی از عالیم بارز غير عادی بودن، تنفر از خویش است. اصول بهداشت روانی مبتنی بر تقویت افراد است، نه 

دیگران اغماض و بردباری داشت و به عوض تنبيه، تشویق را پيش بينی کرد و  تخریب شخصيت آنها، بر اساس این اصول باید نسبت به

  خالصه اینکه، برای شخصيت افراد احترام قائل شد.

یکی از اصول مهم بهداشت روانی، روبرو شدن مستقيم با واقعيت زندگی است. برای  ب( شناخت محدودیت هاي خود و دیگران:

است که عوامل خارجی را شناخته و بپذیریم، بلکه ضروری است تا شخصيت خود را آن طور که واقعا  رسيدن به این مقصود، نه تنها الزم

هست قبول نمائيم. کشمکش و خصومت با واقعيت اغلب سبب بروز اختالل روانی می گردد. شخص سالم در عين حالی که از خصوصيات 

قص خود نيز آشنایی دارد. البته باید خاطر نشان کرد که اگر چه خودشناسی مثبت و بر جسته ی خود استفاده می کند، به محدودیت ها و نوا

 کاری دشوار است، ولی شناختن دیگران دشوارتر است، زیرا افراد بشر از خيلی جهات با یکدیگر متفاوتند.

پدیده ای خود به خود به  در هر عملی باید اصل علت و معلول حکمفرما باشد زیرا که از نظر علم، هيچ پی بردن به علل رفتار: ج(

وجود نمی آید. از نظر علمای روان شناسی، رفتار خوب و بد وجود ندارد، بلکه هر رفتاری عللی دارد و اگر رفتاری برای فرد و جامعه مضر 

ليل آن ار، یافتن دباشد، باید مانند برطرف کردن مرضی جسمی، سعی بر درمان آن نمود، بنابراین اولين قدم برای از بين بردن اختالل رفت

 است.

رفتار بشر تماميت وجود اوست. بدین معنی که هر انسانی بر اثر ارتباط خصوصيات  د( درك اینکه رفتار، تابع تماميت فرد است:

نجام نمی گيرد و هيچ عملی مستقل از سایر اعمال و اروانی و جسمی خود دست به انجام عمل می زند. هيچ رفتاری جداگانه و در خالء 

خصوصيات موجود بروز نمی کند. مثال ناراحتی های جسمانی، اختالالت روانی را باعث می شود و بالعکس، نارسائی های روانی سبب بروز 

 عالیم جسمانی خواهد شد.

بهداشت روانی مستلزم دانستن و ارزش دادن  ه( شناسایی احتياجات اوليه ا ي که سبب ایجاد رفتار و اعمال انسان می گردد:

احتياجات اوليه ی افراد بشر است. بعضی از این احتياجات جسمانی است، مانند نياز به آب و غذا و گروهی از آنها روانی می باشد مانند  به

ر داحتياج به پيشرفت. بشر دائما تحت تاثير این نيازهاست و به نسبت محروميت و یا ارضاء آنها رفتار می کند، بنابراین زندگی او هيچ وقت 

ت سکون مطلق نيست، بلکه دائما در کشمکش و تالش برای به دست آوردن غذا، آب، مسکن و عشق به پيشرفت موقعيت اجتماعی و حال

 امنيت جسمی و روانی است. شخصی که این اصول را بداند و بپذیرد، واقع بينانه با مشکالت زندگی مقابله کرده و دارای سالمت روانی خواهد

 .[9] بود
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 22شغلی رضایت -1-3

های متفاوت کار کنند ولی اکثر آنها به ویژه در فرهنگ غرب، به این دليل شغلی را انتخاب اگر چه افراد ممکن است به دالیل و انگيزه

اما شرایط در جوامع رو به پيشرفت )در حال (. 6007،  63کنند که برای آنان بسيار خوشایند است )ورزیس نيوسکی، دیکاس و روسومی

است شوند. اینجباشند نمیای است که گاهی افراد موفق به اخذ شغلی که به آن عالقمند میقبيل کشور خودمان ایران، به گونه توسعه( از

 به شغل خود تغيير دهند. ها روانشناسان صنعتی و سازمان رسالت مهمتری دارند زیرا باید نگرش افراد را به هر نحوها و درون آنکه سازمان

ختی های شناارت از احساسات مثبت و منفی، اعتقادات و نگرش های هر فرد نسبت به شغلش یا به عبارتی عکس العملرضایت شغلی عب

( معتقد است رضایت شغلی نگرشی 4779(. اسپکتور )61،6008ادراک و ارزش افراد نسبت به شغلشان را رضایت شغلی می گویند )تيموظی

غلشان به طور کلی و یا نسبت به حيطه های مختلف آن نشان می دهد که از ارزیابی است که چگونگی احساس مردم را نسبت به مشا

 .[8]شخص از شغل خود ناشی می شود 
کند که همه رضایت شغلی یعنی یک حالت ذهنی که احساسی را ایجاد می .کندهنگامی که کارمند راضی شود احساس امنيت می

کند ی که کارمند همه وظایفش را با مسوليت و عالقه انجام دهد او برای بهتر شدن تالش مینيازهای شغلی کارکنان تامين شده باشد. هنگام

ی های خاصکنند مجبور به رویارویی با موقيعيتهای کاری امروزی فعاليت میکارکنانی که در محيط. آوردو نتایج موثر و کارا به بار می

ا کارمندان کارهای چالش برانگيزی را که به آنه .های سریع دارندستند و نياز به پاسخها مرتبط به وظایف شغلی آنها هاین موقيعيت .هستند

 آنها بطور خاص .شوندکارمندان بعد از مالحظات زیادی انتخاب می .دهندبه کار بطور موثر انجام نمی شود بخاطر نبود وابستگیمحول می

رند کارمندانی که شخصيت کمرنگ در کارشان دارند و احساس تعلق ضعيفی دارند بينند تا بهترین عملکردها را به سازمان بياوآموزش می

تواند احساس خوشایندی دارد لذا مدیریت عالی نمیاحساس نارضایتی آنها را از عملکرد درست بازمی .برای ارتقا کارشان انگيزه ندارند

 . [7]کارکنان را ایجادکند 

یک کارمند خوشحال بایستی با شغلی ارضاء شود، اهميت رضایت « کارمند کارا است کارمند خوشحال یک»اغلب گفته می شود که 

گوید ( می4777) [. هرلين40] گذرانندشود که بيشتر افراد تقریباً نيمی از ساعات بيداری خود را در محيط کار میشغلی از آنجا ناشی می

تواند بدست آورد. بنابراین رضایت شغلی زمانی بارۀ شغل خود میای احساسی است که یک کارمند درمندی شغلی یک پدیدهکه رضایت

های مناسبی برای ارتقا و شود که کارکنان از طبيعت کار خود رضایت داشته باشند از حقوق و مزایای خود راضی بوده فرصتحاصل می

 .[44] باشده فردی میترفيع داشته باشند و از همکاران و سرپرستان خود راضی باشند لذا رضایت شغلی یک پدید

 

 چارچوب نظري پژوهش  -2
 روانی یناتوان یک به واقعاً است ممکن و یافته توسعه زمان طول در آهستگی به ولی نيست روانی اختالل یک نوعاً شغلی فرسودگی

 طباقیان اختالالت رده در روانی اختالالت آماری و تشخيصی راهنمای در را شغلی فرسودگی نظران صاحب از برخی که طوری به شود تبدیل

 رانهپرخاشگ خوی و خلق کند، می مزمن خستگی و رفتگی تحليل احساس شده، شغلی فرسودگی دچار که فردی. کنند می بندی طبقه

 جمله از فرد زندگی مختلف ابعاد بر شغلی فرسودگی که آنجا از [.46]شود می بدبين و بدگمان ای اندازه تا فردی بين روابط در و کرده پيدا

 وعاتموض جمله از کارکنان روانی سالمت است، تأکيد قابل و دارد بسزایی تأثير فرد اجتماعی کارکردهای و جسمانی سالمت روان، سالمت

 .[43] باشد می شغلی سالمت و کار طب حيطه در اخير بحث مورد مهم

 که است این دیگر حالت. کرد اشاره تخصص و هحرف کردن رها و شغلی نارضایتی به توان می شغلی فرسودگی پيامدهای دیگر از

. است ریبانگ به دست مصرف بی و بهره بی انسانی نيروی با سازمانی چنين. کنند می شماری روز بازنشستگی رسيدن انتظار در کارکنان

 دارای و شخصی کفایت عدم احساس شخصيت، مسخ هيجانی، خستگی محور سه بر شناختی مشتمل روان سندرمی فرسودگی شغلی

 اساحس مراجعين، و همکاران به نسبت بدبينانه و تمایالت منفی مختلف، جسمی خواب، عالئم اختالالت مزمن، خستگی مانند عوارضی

 بنابراین با توجه به توضيحات فوق فرضيه های تحقيق به شکل زیر بيان می شوند: [.41] باشد می... و شغلی عملکرد کاهش گناه،

رابطه  78-79در سال  بندرترکمن آموزش و پرورش شهر یدر کارکنان ادار روان سالمت با شغلی فرسودگی نيب فرضيه اصلی اول :

 .وجود دارد یمعنادار

                                                           
61 -Job Satisfaction 

69- Wrzeniewski.,Dekas& Rosso 
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 78-79در سال  بندرترکمن آموزش و پرورش شهر یدر کارکنان ادار شغلی رضایت با شغلی فرسودگی نيبفرضيه اصلی دوم : 

 .وجود دارد یرابطه معنادار

 یفرع يها هيفرض

وجود  یرابطه معنادار 78-79در سال  بندرترکمن آموزش و پرورش شهر یدر کارکنان ادار روان سالمتو خستگی عاطفی  نيب -4

 .دارد

وجود  یرابطه معنادار 78-79در سال  بندرترکمن آموزش و پرورش شهر یدر کارکنان ادار روان سالمتو شخصيت  مسخ نيب -6

 .دارد

وجود  یرابطه معنادار 78-79در سال  بندرترکمن آموزش و پرورش شهر یدر کارکنان ادار روان المتس شخصی و کفایت بين -3

 .دارد

وجود  یرابطه معنادار 78-79در سال  بندرترکمن آموزش و پرورش شهر یدر کارکنان ادار شغلی رضایت و عاطفی خستگی بين -1

 .دارد

وجود  یرابطه معنادار 78-79در سال  بندرترکمن آموزش و پرورش شهر یدر کارکنان ادار شغلی رضایت شخصيت و مسخ بين -9

 .دارد

وجود  یرابطه معنادار 78-79در سال  بندرترکمن آموزش و پرورش شهر یدر کارکنان ادار شغلی رضایتو شخصی  کفایت نيب -7

 .دارد

روان و  المت با س یشغل یفرسودگ بين رابطه یررسببنابراین با بيان روابط بين متغيرهای مورد مطالعه، مدل مفهومی تحقيق که به 

 ( می باشد:6خواهد پرداخت به صورت شکل ) بندرترکمنآموزش و پرورش شهر  یکارکنان ادار یشغل یترضا

 ( : الگوي ارتباط بين فرسودگی شغلی با سالمت روان و رضایت شغلی2شکل شماره )

 

 

 

 

 روش تحقيق -3
 آن از حاضر ، کاربردی و از نظر ماهيت و روش توصيفی ـ همبستگی می باشد. پژوهشروش تحقيق پژوهش حاضر از نظر هدف

 از و گيرد. می قرار توصيفی پژوهش های دسته در پردازد می موجود شرایط در متغيرها ميان روابط بيشتر شناخت و بررسی به که جهت

 الس شهر بندرترکمن در پرورش و آموزش اداری کارکنان دیقابا توجه به پرسشنامه استاندارد به دنبال شناخت نظرات و ع که جهت آن

 پژوهش های نوع از ها داده آوری جمع مقطع نظر از و همبستگی پژوهش های نوع از پردازد یم رهايمتغ نیا انيروابط م یو بررس 79-78

نفر در  79به تعداد  78-79 سال ن درشهر بندرترکم پرورش و آموزش اداری کارکنان يهکلاست. جامعه آماری پژوهش شامل  تک مقطعی

 انتخاب شد.و مورگان  یاساس جدول کرجس بربا روش نمونه گيری تصادفی ساده نفر  97لذا حجم نمونه تعداد باشد. زمان انجام تحقيق می

 . همچنيندیگرد توزیع 78-79آموزش و پرورش شهر بندرترکمن در سال  یکارکنان اداردر بين  ی سادهبه صورت تصادف ها پرسشنامه تعداد

http://www.rassjournal.ir/


 88 -88  ، ص7318، بهار 71رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 حجم کلی، طور به. گردیدند حذف اصلی نمونه از که زن( 7مرد و  8شدند ) برگردانده ناقص بصورت پرسشنامه 41 که کرد نشان خاطر باید

 . قرار گرفت ليو تحل هیتعداد مورد تجز نيو هم .یافت کاهش نفر 76 به اصلی نمونه

های استاندارد استفاده شده است. پرسشنامه شامل چهار رد نياز این تحقيق از پرسشنامههای موآوری اطالعات و دادهبه منظور جمع

 کسونج و ماسالج شغلی فرسودگی مقياس پرسشنامههای بعدی بخش بوده که بخش اول شامل اطالعات جميعت شناختی کارکنان و بخش

)به پاسخ  یمربوط به خستگی عاطف یهگو 7در بر می گيرد. جداگانه تشکيل شده و سه جنبه فرسودگی شغلی را گویه  66دارای (4784)

وط به مرب یهدهندگان اجازه می دهد احساسات مربوط به ضعف بيش از اندازه و خستگی عاطفی در برابر محيط کار را بيان نمایند(، پنج گو

، تفاوتی نسبت به محيط کار بيان نماینددهد که نگرش های خود را به شکل بی عالقگی و بی  یمسخ شخصيت )به پاسخ دهندگان اجازه م

مربوط به احساس کفایت شخصی )به پاسخ دهندگان اجازه می دهد که ميزان احساس شایستگی و رسيدن به موفقيت در  یههشت گو

ا هر روز از هرگز ت یپرسشنامه از نوع ليکرت می باشدکه در دو بعد فراوان ینا یارتباط با محيط کار خود را بيان نمایند( می باشد. سئوال ها

 چه مختلفی مطالعات جکسون در و ماسالچ «69MBI»شغلی فرسودگی . پرسشنامهاست یدهگرد ینتدو یادز يلیکم تا خ يلیو شدت از خ

 طور باشد. به می برخوردار باالیی روایی و پایایی از است که شده روشن مطالعات این در و است شده گرفته کار به خارج در چه و داخل در

اخ کرونب آلفای ضریب با پرسشنامه درونی که پایایی کردند محاسبه ها تست خرده از یک هر را برای درونی پایایی جکسون و ماسالچ مثال،

 برای :ذیل شرح به ها ه مقياس خرد از یک هر برای است و پایایی درونی شده گزارش80/0تا  70/0آن  بازآزمایی و ضریب 70/0تا  94/0

 . باشد ( می=R 94/0( و موقيعت فردی )R =97/0(، مسخ شخصيت )=70/0Rخستگی عاطفی)

 70 بر مشتمل آزمون استفاده شده است. این (SCL-90-R)ی اختالالت روان ینشانه ها يستچک لسالمت روانی از  یابیارز یبرا

 7فردی ) روابط بين در حساسيت ماده(، 43افسردگی ) ماده(، 7پرخاشگری ) ماده(، 40اضطراب ):  که ابعاد آن شامل است بعدی 7 سوال

. است ماده( 7پارانویيد ) و ماده(40روانپریشی ) ماده(، 9ترس مرضی ) ماده(، 40اجباری )–وسواس ماده(، 46جسمانی ) های شکایت ماده(،

 اراید بالينی نظر از و است نشده بندی دسته گانه فوق ابعاد نه از یک هيچ تحت که دارد وجود اضافی سوال 9 این پرسشنامه در چنين هم

( اعتبار درونی این پرسشنامه را با استفاده از 4797می کنند. دروگاتيس، ریکلز و راک ) کمک آزمون کلی شاخص های به و اهميت بوده

 99/0و کمترین آن برای روان گسسته گرایی  79/0ضریب آلفا رضایت بخش گزارش کرده اند. بيشترین ضریب همبستگی برای افسردگی

بيمار روانی ناهمگون پس از یک هفته از اجرای اول، ضرایب همبستگی  71به دست آمده است. در محاسبه اعتبار به شيوه بازآزمایی در مورد 

و کمترین آن را برای بعد  93/0به دست آمده است. در موردروایی پرسشنامه بيشترین همبستگی را برای بعد افسردگی  70/0تا  98/0بين 

نمره گذاری این آزمون شامل یک عمليات ساده ریاضی یعنی جمع زدن و تقسيم تا دو رقم  .[41]گزارش کرده اند  37/0ی مرضی ترس ها

 امتياز هيچ، که باشد می(  زیاد خيلی زیاد، تاحدی، کمی، هيچ،) درجه پنج شامل سوالی 70 پرسشنامه این بندی اعشار می باشد. امتياز

 آن با ارتباط در فرد جدی مشکل ، نشانگر(بيشتر یا 3) اختالل هر در فرد باالی ميانگين کسب و گيرد می 1 امتياز زیاد، خيلی و صفر

گانه ابتدا نمره به دست آمده از هر بعد را محاسبه نموده و برتعداد سوال های آن بعد تقسيم می  7برای نمره گذاری ابعاد  .است اختالل

کسب کند، نمره به دست آمده را برتعداد  18های جسمانی که آزمودنی می تواند نمره ای از صفر تا نمایيم. برای نمونه در مورد شکایت 

بعد دیگر این عمل  7تقسيم و به همين ترتيب در مورد  40تقسيم می نمایيم. نمره به دست آمده از بعد اضطراب را بر  46سوال ها یعنی 

  گزارش نمود.اجرا می شود. و نتيجه را تا باید دو رقم اعشار 

مختاری ضریب  .باشد( می4794) 67بری فيلد و روث استاندارد پرسشنامه از یبعد تک بصورت و سوال 47یشغل رضایت یابیارز یبرا

و عبدهلل زاده و کرمرودی با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضریب اعتبار  98/0اعتبار این آزمون را با استفاده از روش دونيمه کردن معادل 

گزارش کردند. روایی مالکی این آزمون با محاسبه همبستگی نمره های افراد در این آزمون و آزمون رضایت شغلی هاپاک  73/0ا معادل ر

است، آزمون دارای یکی از شواهد روایی سازه است و همچنين  73/0برآورد گردید، با توجه به اینکه ضریب همسانی درونی  76/0معادل 

معنی  0004/0ی دو رشته ای سواالت آزمون را با هم محاسبه و نتيجه گرفته است که این همبستگی ها در سطح مختاری ضریب همبستگ

دارند، بنابراین بين سواالها و کل مقياس هماهنگی و همسانی درونی وجود دارد. نحوه نمره گذاری به این صورت است که در سواالت منفی 

، نمره داده می شوند و در سایر سواالت برعکس 9، به شدت مخالفم 1، مخالفم 3، بالتکليف 6افقم ، مو4به ترتيب به صورت به شدت موافقم 

 .[49] نمره داده می شوند 4تا  9از 

 

 

                                                           
69- Maslach burnout inventory 

67- Bray-Field & Rothe  
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 هاتجزیه و تحليل داده -4

ا استفاده ب و تحليل داده ها در دو بخش آمار توصيفی و آمار استنباطی انجام پذیرفته است در بخش آمار توصيفی، محقق ابتدا تجزیه

های وضعی به  مرتبط و شاخص یپرداخته و با کمک نمودارها و جداول آمار یجامعه آمار فيبه توص یفيآمار توص یاز ابزار شاخص ها

 داده ها، محقق با فيدر سطح جامعه و پس از توص رهايمتغ عیتوز نييتوصيف داده ها پرداخته است و در بخش آمار استنباطی، پس از تع

در  .استفاده نموده است اتيآزمون فرض یبرا یهمبستگ بیدر جامعه، از ضرا قيتحق یرهايمتغ عیو با توجه به توز یآمار استنباط یالگوها

نموده  استفاده رسونيپ یهمبستگ بیضر یآزمون از الگو یاجرا یرود محقق برا یها بکار م هيفرض دیيتأ ایرد  یبرا یواقع آمار استنباط

 ادییز زيرابطه چ نیا تيدرباره ماه یدهد ول ینشان م را ريمتغ دو نيرابطه ب زانيم اندازه و یهمبستگ بیکه ضر توجه داشت دیبا است.

ز تحليل رگرسيون هدف پيش بينی تغييرات یک یک یا ا تاثيرات هریک از متغيرهای مستقل به منظور بررسی نيو همچن دهد یارئه نم

 .استفاده شد 47spssاطالعات از نرم افزار  ليو تحل هیتجز یبرا غيرهای مستقل استفاده شد.چند متغير وابسته با توجه به تغييرات مت

 

  یافته ها-5

 تجزیه و تحليل توصيفی داده ها -5-1
بندرترکمن در جدول  شهر پرورش و آموزش در  مطالعه مورد افراد شناختی جمعيت های داده توصيفی آمار از آمده بدست نتایج

 ش شده است.گزار (6شماره )

 بندرترکمن شهر پرورش و آموزش اداري کارکنان ( :مشخصات دموگرافيک نمونه هاي مورد پژوهش در2جدول شماره )

 درصد توزیع فراوانی  متغيرها

 توزیع سنی

 8/17 67 سال 39 از کمتر

 0/90 34 سال 19 تا 37

 9/3 6 سال 19باالتر از 

 ميزان تحصيالت

 4/39 63 دیپلم

 4/98 37 سانسيل

 8/1 3 سانسيل فوق

 سابقه خدمت

 7/47 69 سال 40 از کمتر

 7/18 79 سال 60 تا 44

 9/47 63 باال به سال 60

 جنسيت
 60/91 17 زن

 80/69 47 مرد

 

 60/91 جنسيت لحاظ ( از6طبق جدول شماره )  مطالعه مورد افراد شناختی جمعيت های داده توصيفی آمار از آمده بدست نتایج

 بيشترین سنی، رده لحاظ از .باشند می خانم ها به نسبت آقایان جنسيتی کثرت دهنده نشان که. اند بوده زن درصد 80/69 و مرد درصد

 جامعه عمده بخش که دهد می نشان موضوع شد. این درصد مشاهده 90/0 سال 19تا  37بين  سنی رده در افراد سن به مربوط فراونی

 جوان افراد را نظر مورد آماری جامعه کارکنان سازمان را عمده که گفت توان بنابراین می. دارند سن سال 19تا  39 در رده  پژوهش مورد

 و( 9884/0)معادل نفر 37 ليسانس و دیپلم فوق تحصيلی سطح در افراد تحصيالت سطح به مربوط فراونی بيشترین .دهند می تشکيل

 نتایج این. شد مشاهده( 188/0) معادل نفر 3 با باالتر و ارشد کارشناسی تحصيلی سطح در افراد تحصيالت سطح به مربوط فراوانی کمترین

 کارکنان کار سابقه به مربوط فراونی، بيشترین شود می مشاهده .نيست ذهن از دور مطالعه مورد جامعه در کارها بودن تخصصی به توجه با

 معادل نفر 1 کار سابقه سال 64 از باالتر کارکنان به مربوط کار سابقه ميزان کمترین ؛(7687/0) معادل نفر 37 کار سابقه سال 40 زیر

 دهند یم تشکيل کارکنانی را نمونه افراد نصف از بيشتر که است مشخص ها آن کار سابقه و افراد سنی رده مقایسه با .شد مشاهده( 789/0)

 سایر با مقایسه در را استخدام ميزان بيشترین گذشته سال 40 در سازمان  که است نیمع بدین این. دارند خدمت سابقه سال 40 زیر که

 شدند. استخدام و جذب نيز درصد افراد 0/ 3984 گذشته سال 64 تا 44 بين ی فاصله در اگرچه. است داشته ها دوره
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 آن ابعاد و شغلی فرسودگی وضعيت به مربوط هاي یافته گزارش (3شماره ) جدول

 

 

 

 

 

 

 
 

درصد از افراد مورد  99،17/0( گزارش شده است. به طوری که 3یافته های مربوط به وضعيت فرسودگی شغلی و ابعاد آن در جدول )

 يندرصد افراد در وضعيت متوسط قرار دارند. همچن 90/0بررسی در وضعيت متوسط فرسودگی شغلی قرار داشتند. و کفایت شخصی در

 و متوسط قرار دارند. يفخف ضعيتن در ودرصد شرکت کنندگا 99،96/0

 آموزش و پرورش شهر بندرترکمن ي( درصد فراوانی اختالل هاي مختلف روانی در کارکنان ادار4جدول شماره )

 

پرسشنامه  یها ياسآنها در خرده مق یبر اساس نمرات اکتساب 9/6با احتساب نقطه برش  ینپزشکانواع عالئم روا يوعدرصد ش یع* توز

 باشد. یم ینشانگان روان يستچک ل

 

لف اختالالهای مخت وضعيت اساس بر ها آزمودنی درصد فراوانی روانی، نشانگان ليست چک پرسشنامه از آمده بدست اطالعات بررسی

 .باشد می 1 شماره جدول آن مطابق روانی

درصد  69/36مشکوک به اختالل ) 91848از کارکنان سالم و  80/69جسمانی که در بعد شکایات شود می مشاهده 1 جدول مطابق

 درصد شدید( بودند.67/44درصد متوسط،  30 /71خفيف، 

درصد  73/14خفيف، درصد 47/19اختالل )  به مشکوک درصد 77،97سالم و  کارکنان از 66/3اجباری –وسواسی بعد در

 درصد شدید( بودند. 79/7متوسط،

 درصد69 /80خفيف، درصد 66/93) اختالل به مشکوک درصد 74،76سالم  کارکنان از 07/8فردی  بين روابط در حساسيت بعد در

 شدید( بودند. درصد 70/46متوسط،

 درصد 74/4متوسط،  درصد18/39يف، خف درصد 71/30اختالل ) به مشکوک درصد 79،93سالم  کارکنان از 71/36افسردگی  بعد در

 شدید( بودند.

متوسط،  درصد 71/30درصد خفيف،  18/39اختالل ) به مشکوک درصد 96،99 سالم و کارکنان درصد از 14/69اضطراب بعد در

 بودند.( شدید درصد 19/7

 ابعاد تعداد وضعيت خفيف وضعيت متوسط دیدوضعيت ش

 خستگی عاطفی 76 (98/66) 41 (38/18) 30 (03/67) 48

 مسخ شخصيت 76 (69/36) 60 (38/18) 30 (39/47) 46

 کفایت شخصی 76 (71/30) 47 (90/0) 34 (39/47) 46

 فرسودگی شغلی 76 (80/69) 47 (99/17) 67 (14/69) 49

 

 ابعاد

 تعداد شدید متوسط خفيف سالم

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 76 67/44 9 71/30 47 69/36 60 80/69 47 شکایات جسمانی

 76 79/7 7 73/14 67 47/19 68 66/3 6 اجباری -وسواسی 

 76 70/46 8 80/69 47 66/93 33 07/8 9 فردی در روابط بين حساسيت

 76 74/4 4 18/39 66 71/30 47 71/36 60 افسردگی

 76 19/7 1 71/30 47 18/39 66 14/69 49 اضطراب

 76 39/47 46 91/49 44 91/13 69 39/47 46 پرخاشگری)خصومت(

 76 74/4 4 98/66 41 18/39 66 36/10 69 ترس مرضی

 76 70/46 8 18/39 66 73/14 67 79/7 7 افکار پارانوئيدی

 76 66/3 6 71/30 47 69/36 60 98/33 64 روانپریشی

GST 46 39/47 61 90/38 67 73/14 - - 76 
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 درصد91/49خفيف،  درصد 91/13اختالل ) به درصد مشکوک 80،73و  سالم کارکنان از درصد 39/47( خصومت)بعد پرخاشگری  در

 بودند.( شدید درصد 39/47متوسط، 

متوسط،  درصد 98/66خفيف،  درصد 18/39اختالل ) به مشکوک درصد 97،79و  سالم کارکنان از درصد 36/10مرضی  ترس بعد در

 .بودند( شدید درصد 74/4

 درصد 18/39خفيف، درصد 73/14اختالل ) هب مشکوک درصد 70،34و  سالم کارکنان از درصد 79/7پارانوئيدی  افکار بعد در

درصد  69/36اختالل )  به مشکوک سالم و درصد کارکنان از درصد 98/33روانپریشی   بعد بودند. در( شدید درصد 70/46متوسط،

 .بودند( شدید درصد 66/3متوسط،  درصد 71/30خفيف،

 و سالم کارکنان از درصد 39/47پرورش شهر بندرترکمن آموزش و  یکارکنان ادار (GSTروانی) سالمت وضعيت نتایج به توجه با

 ولی اختالل شدید روانی وجود نداشت. .بودند( درصد متوسط 73/14خفيف،  درصد 90/38اختالل )  به مشکوک درصد 80،73

 بندرترکمن شهر پرورش و آموزش شغلی کارکنان رضایت وضعيت به مربوط هاي یافته گزارش (5شماره ) جدول

 

( 46/47نفر معادل ) 40و  یخود ناراض یشغل يت( درصد کارکنان از وضع99/17نفر معادل ) 67شود که  یمشاهده م 9مطابق جدول 

خود  یشغل يت(  از وضع81/1نفر معادل ) 3و تنها  يفبالتکل يت( از کارکنان در وضع69/36معادل )نفر  60بودند؛ اما  یناراض يلیدرصد خ

 بودند. یاراض

 

 تجزیه و تحليل استباطی داده ها -5-2

 ها داده بودن نرمال آزمون -5-2-1

ابتدا به منظور استفاده از روش آمار پارامتریک و با استفاده از آزمون کولموگروف اسميرونوف به نرمال بودن داده های تحقيق پرداخته 

شد.آزمون کولموگروف اسميرونوف که برای داده هایی با حجم نمونه باال استفاده می شود. جهت بررسی نرمال بودن داده ها ميزان متناظر 

/.( باشد، نتيجه می گيریم که داده ها از توزیع نرمال 09برای هرکدام از متغيرها بيشتر از ) Sigرا بررسی می کنيم. چنانچه ميزان با آن ها 

نفر است. در نتيجه از نتایج آزمون کولموگروف اسميرونوف بهره می گيریم. نتایج آزمون  76برخوردارند. چون در اینجا حجم نمونه ما با 

 ( مشاهده می گردد.7سميرونوف در جدول )کولموگروف ا

 آزمون کولموگروف اسميرونوف به نرمال بودن داده هاي پژوهش (6)جدول 

 ویلک شاپيرو اسميرونوف کولموگروف 

 معنی داری آزادی درجه آماره معنی داری آزادی درجه آماره 

 170/0 76 786/0 600/0 76 079/0 رضایت شغلی

 076/0 76 773/0 600/0 76 073/0 فرسودگی شغلی

 007/0 76 713/0 370/0 76 447/0 سالمت روان

 

 عنوان معرف توان از ميانگين به( می توان مطرح نمود که توزیع فوق، مفروضه نرمال بودن را داراست و می7با توجه به جدول )

 آورد. های آمار پارامتریک استفاده به عملشاخص گرایش مرکزی استفاده نمود و از مدل

 
 

  

 متغير تعداد خيلی راضی راضی بالتکليف ناراضی اضیخيلی نار

 رضایت شغلی 76 - (81/1) 3 (69/36) 60 (99/17) 67 (46/47) 40
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 )آزمون دو دامنه (   * P < 15/1و    ** 11/1 > P(   N= 62( ميانگين، انحراف استاندارد و همبستگی متغييرها     )2-3-4)جدول 

  

 

 

 

 

 

 

 

 M SD 1 2 3 4 5 6 9 9 7 11 11 12 13 14 15 متغيرها

               4 67870 78898 .فرسودگی شغلی4

              4 **748/0 46887 34847 .خستگی عاطفی6

             4 **919/0 **730/0 7809 43889 .مسخ شخصيت3

            4 **897/0 **777/0 **749/0 40801 63897 .کفایت شخصی1

           4 **119/0 **901/0 **987/0 **977/0 40870 47847 .شکایت جسمانی9

          4 **916/0 **197/0 **990/0 **937/0 **973/0 9813 47897 .وسواسی اجباری7

         4 **866/0 **797/0 **176/0 **707/0 **991/0 **703/0 9801 46879 .حساسيت در روابط9

        4 **967/0 **847/0 **999/0 **183/0 **998/0 **936/0 **996/0 40899 49813 .افسردگی8

       4 **704/0 **993/0 **868/0 **974/0 **199/0 **763/0 **946/0 **994/0 88914 46839 .اضطراب7

      4 **787/0 **733/0 **794/0 **947/0 **701/0 **378/0 **180/0 **197/0 **186/0 7897 7849 .پرخاشگری40

     4 **974/0 **897/0 **844/0 **714/0 **779/0 **717/0 **107/0 **931/0 **161/0 **184/0 9899 7866 .ترس مرضی44

    4 **767/0 **767/0 **981/0 **979/0 **9944/0 **806/0 **90/0 **173/0 **986/0 **974/0 **971/0 1894 7874 .افکارپارانوئيدی46

   4 **971/0 **898/0 **799/0 **883/0 **886/0 **979/0 **988/0 **90/0 **198/0 **986/0 **189/0 **918/0 8866 40879 .روان گسسته گرایی43

  4 **731/0 **898/0 **874/0 **980/0 **719/0 **739/0 **876/0 **746/0 **983/0 **943/0 **737/0 **979/0 **741/0 99899 4803 . سالمت روان41

 41809 94889 .رضایت شغلی49
746/0-

** 

761/0-

** 

911/0-

** 

176/0-

** 
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** 
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380/0-

** 

167/0-

** 
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** 
680/0-* 
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** 
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4 
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 آزمون فرضيه هاي تحقيق-5-2-2

 76/0تا 18/0( همبستگی دو به دوی متغير های پژوهش را نشان می دهد. دامنه همبستگی معناداری برای فرسودگی شغلی9جدول )

 شخصيت است. مرضی و بيشترین همبستگی مربوط مسخ است. کمترین همبستگی مربوط به ترس

شغلی با تمامی متغيرهای دیگر دارای ارتباط معنادار است، هرچند با متغير رضایت شغلی همبستگی منفی و معنادار دارد.  فرسودگی

 می باشد. کمترین همبستگی مربوط به ترس 91/0تا 16/0عاطفی یکی از ابعاد فرسودگی شغلی دامنه همبستگی معناداری برای خستگی

 متغير با دهر چن است، معنادار ارتباط دارای دیگر متغيرهای تمامی با شخصيت است. این متغير مسخمرضی و بيشترین همبستگی مربوط به 

 .دارد معنادار و منفی همبستگی شغلی رضایت

دارد ولی با سایر متغيرها دارای همبستگی مثبت  معنادار و منفی همبستگی شغلی رضایت متغير با کفایت شخصیشخصيت و  مسخ

و  کفایت شخصیشخصيت باالترین همبستگی را با  است. مسخ 94/0-37/0و  89/0 -18/0دامنه همبستگی آنها به ترتيب معنادار می باشد.

با سالمت روان نشان می دهد. هر دو متغير پایين ترین همبستگی را با پرخاشگری نشان می دهند. و  را همبستگی باالترین شخصيت کفایت

 .دارند دارمعنا و منفی با رضایت شغلی همبستگی

 جسمانی با تمامی متغيرهای دیگر دارای ارتباط معنادار است، ولی با متغير رضایت شغلی همبستگی منفی و معنادار دارد. دامنه شکایت

 وطمرب همبستگی بيشترین و رضایت شغلی به مربوط همبستگی کمترین. است 98/0 تا -18/0 جسمانی شکایت برای معناداری همبستگی

 .است سالمت روان

دارد ولی با سایر متغيرها دارای  معنادار و منفی همبستگی شغلی رضایت متغير وسواسی اجباری و حساسيت در روابط متقابل با

باالترین همبستگی را با  است. هر دو متغير 87/0 -71/0و  74/0 -77/0همبستگی مثبت معنادار می باشد.دامنه همبستگی آنها به ترتيب 

 .معناداری دارند و منفی همبستگی شغلی ن ترین همبستگی را با ترس مرضی نشان می دهند. و با رضایتو پایي سالمت روان

 معنادار و منفی همبستگی شغلی رضایت متغير با ولی معناداری هستند، ارتباط دارای دیگر متغيرهای تمامی افسردگی و اضطراب با

 ترین پایين و روان سالمت با را همبستگی باالترین متغير دو هر. است 71/0 -78/0 و 73/0 -73/0 ترتيب به آنها همبستگی دامنه. دارند

 دهند. می نشان پرخاشگری با را همبستگی

. است 89/0 -73/0 و 98/0 -97/0 ترتيب به آنها همبستگی پرخاشگری و ترس مرضی که از ابعاد یگر سالمت روانی هستند. دامنه

رخاشگری پ. دهد می گرایی نشان گسسته روان با را همبستگی باالترین مرضی ترس المت روانی وس با را همبستگی پرخاشگری باالترین

 رضایت اهردو متغير ب. دهند می مرضی پایين ترین همبستگی را با افکارپارانوئيدی نشان ترس مرضی و ترس با را همبستگی ترین پایين

  دارند. معنادار و منفی همبستگی شغلی

 ستند،ه معناداری ارتباط دارای دیگر متغيرهای تمامی دو دیگر از ابعاد سالمت روان هستند، با روان گسسته گراییو  افکار پارانوئيدی

 .دارند معنادار و منفی همبستگی شغلی رضایت متغير با ولی

 شغلی ( : آزمون رگرسيون مربوط به فرسودگی9جدول)

 

بر ميزان سالمت روانی آنان را نشان  بندرترکمن شهر پرورش و آموزش اداری شغلی کارکنان ( خالصه مدل تاثير فرسودگی8جدول )

ن می دهد بين متغير مستقل و وابسته )سالمت روان( همبستگی ( می باشد که نشا741/0می دهد. مقدار ضریب همبستگی بين متغيرها )

 بيان می توان کل تغييرات به x متغير توسط شده داده توضيح تغييرات نسبت از است عبارت که R2 تشخيص ضریب قوی وجود دارد. ضمناً

با توجه  .ودمی ش توجيه( شغلی فرسودگی) قلمست متغير در تغييرات توسط ،(روان سالمت) وابسته متغير تغييرات درصد39/0 حدود که نمود

قرار دارد، در نتيجه استقالل باقيمانده ها را نتيجه می گيریم. با توجه  689تا  489به اینکه مقدار آماره دوربين واتسون در فاصله استاندارد 

 شاخص هایی که عنوان شد مدل از کفایت الزم برخوردار است.

  

 دوربين واتسون خطای استاندارد  2R ضریب تعيين  2Rضریب تعدیل شده  R ضریب همبستگی مدل

1 741/0a 399/0 377/0 84183/19 6/06 
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 شغلی پيش بين: فرسودگی
 خوبی مدل رگرسيون مدل این که گرفت نتيجه توان می( 00/0معناداری سطح) درصد 79 سطح در (ƒتوجه به معناداری آزمون )با 

 کند. می تبيين شهر بندرترکمن را پرورش و آموزش اداری کارکنان روان سالمت شغلی تغييرات فرسودگی متغير و بوده

 جهت معنادار بودن رگرسيون واریانس( )تحليل Fآزمون ( : 7)جدول

 
 

 

  a.شغلی فرسودگی: بين پيش

( برای متغير مستقل نشان داده شده است که این مقدار برای این متغير برابر 40در جدول )مربوط به ضرایب رگرسيون نيز   tآزمون 

 بوده، در نتيجه در سالمت روانی موثر است. 00/0با 

 آزمون تاثير متغييرهاي مستقل بر وابسته( 11)جدول 

 

 معادله رگرسيون را می توان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:

 (48368شغلی ) فرسودگی + 468033 = روان سالمت

تغير مستقل به ميزان ضریب نوشته شده متغير وابسته ارتقاء پيدا خواهد کرد. یا به عبارتی با می توان گفت با ارتقاء یک واحد از هر م

 واحد انحراف معيار سالمت روانی ارتقاء پيدا خواهد کرد، در نتيجه ارتباط مثبت دارند. 48368ارتقای یک واحد خستگی عاطفی،

متغير فرسودگی شغلی به عنوان عامل پيش بين معيار ورود به  ( نشان می دهد مطابق تحليل رگرسيون به روش اینتر،44جدول )

 داده توضيح تغييرات نسبت از است عبارت که 2R تشخيص ضریب معادله رگرسيون برای پيش بينی تغييرات رضایت شغلی را دارد. ضمناً

 غيرمت در تغييرات توسط رضایت شغلی() بستهوا متغير تغييرات درصد 39/0 حدود که نمود بيان توان می کل تغييرات به x متغير توسط شده

 نتيجه در دارد، قرار 689 تا 489 استاندارد فاصله در واتسون دوربين آماره مقدار اینکه به توجه با .شود می توجيه( فرسودگی شغلی) مستقل

 .است برخوردار الزم کفایت از مدل شد عنوان که هایی شاخص توجه با. گيریم می نتيجه را ها باقيمانده استقالل

 شغلی ( : آزمون رگرسيون مربوط به فرسودگی11جدول)

 

 شغلی  پيش بين: فرسودگی 
 خوبی مدل رگرسيون مدل این که گرفت نتيجه توان می( 00/0معناداری سطح) رصدد 77 سطح در (ƒبا توجه به معناداری آزمون )

 کند. می تبيين شغلی را تغييرات رضایت شهرگرگان پرورش و آموزش اداری کارکنان شغلی فرسودگی متغير و بوده

 

 

 

 

 معناداری سطح آمارهF ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

1 

 a.000 378698 974018977 4 974018977 رگرسيون

   60788778 70 4697378709 باقيمانده

    74 6060118194 کل

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غير استاندارد

t سطح معنی داری 
B Std. Error Beta 

1 
 08174 913/0  478606 468033 ثابت

 08000 78064 741/0 660/0 48368 یشغل فرسودگی

 دوربين واتسون خطای استاندارد  2Rضریب تعيين   2Rضریب تعدیل شده  R ضریب همبستگی مدل

1 746/0a 399/0 379/0 60406/44 4/39 
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 جهت معنادار بودن رگرسيون واریانس( )تحليل Fآزمون ( : 12)جدول

 

  شغلی فرسودگی: بين پيش
ین مقدار برای این متغير برابر با ( برای متغير مستقل نشان داده شده است که ا43مربوط به ضرایب رگرسيون نيز در جدول)  tآزمون 

 شغلی موثر است. بوده، در نتيجه در رضایت 00/0

 آزمون تاثير متغييرهاي مستقل بر وابسته( 13)جدول

 

 معادله رگرسيون را می توان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:

 (0/-363شغلی ) فرسودگی + 918037 = شغلی رضایت

 

با  رتقاء پيدا خواهد کرد. یا به عبارتیمی توان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغير مستقل به ميزان ضریب نوشته شده متغير وابسته ا

 ارتقاء پيدا خواهد کرد. شغلی واحد انحراف معيار رضایت0/-363 شغلی ارتقای یک واحد فرسودگی
 

  گيريبحث و نتيجه
 جمله از است؛ داشته در پی عوارضی نيز ابعاد بسياری در اما است، آورده به همراه زیادی دستاوردهای چند هر صنعتی، زندگی نظام

 تواناگر ب حتی و است طبيعی امری کار از ناشی فشار. روبرو هستند زیادی استرس با کاری محيط در چه و زندگی فردی در چه افراد که این

 که آنچه اما شود کار فضای نيز در هایی خالقيت موجب تواند می کرد، مدیریت را بتوان آن که داشت نگاه متناسب ميزان یک در را آن

 بهاما شرایط کاری،. دهد می قرار خود تاثير تحت را فرد سالمت عمومی تواند می که باشد می کار محيط منفی و فشار زیاد باشد می اسبنامن

 می کار از ناشی استرس ایجاد در تاثير گذار عوامل مهمترین از شغلی امنيت عدم و همکاران دستان و زیر با روابط مسئوليت، ميزان نقش،

 نمود. معرفی سازمانی یا کاری فشارهای به پاسخ و فشارهای مزمن برابر در واکنش یک عنوان به می توان را شغلی فرسودگی. [4]باشند

سهولت  به می کنند، سایرین به کمک صرف را ای مالحظه نيروی قابل و زمان که اجتماعی خدمات مراکز کارکنان که است مشاهده شده

 به عی رااجتما خدمات بخش های کارکنان از نفر ميليون ها سالمت تنها نه شغلی فرسودگی ترتيب، این به می شوند، شغلی فرسودگی دچار

 یتمام کرده و پيدا زیادی شيوع شغلی فرسودگی امروزی جوامع در تنش می نماید و اضطراب دچار نيز را مددجویان بلکه می اندازد مخاطره

 زا و تنی شده روان و جسمانی ی های بيمار و شغل ترک طالق، اعتياد، موجب افزایش رفط یک از است، برگرفته در را مردم زندگی شئون

 اب ابعاد، در همه ی را جامعه پدیده، این است، آورده فراهم را کشور توليد و به اقتصاد ضربه و کاری مولد نيروی کاهش موجبات دیگر، طرف

 [.49]می کند  مواجه خطر

 از یکی تواند می گذرانند، فشارهای کاری می کار محيط در را خود روز اوقات شبانه سوم یک ازمانس هر کارکنان اغلب که آنجا از

با  روابط برقراری ریزی، برنامه و گيری تصميم مسلماً در شغلی فرسودگی به مبتال فرد و باشد افراد این شغلی در فرسودگی علل مهمترین

 به و روانی و روحی فشارهای مدیریت بر بنابراین. شد خواهد مشکل دچار وری بهره کارایی و نهایت در و کار اثربخشی اجرایی شيوه دیگران،

 دارند آن از حکایت فراوان پژوهشی شواهد اخيراً.دارد سازمان موفقيت هر روند در تأثيرگذار و اساسی سهم مخرب این پدیده کنترل درآوردن

 تالالتاخ و جسمانی بيماری های بروز برای خطرساز عامل یک عنوان به آن، بر و عالوه دارد منفی تأثير نيز جسمانی سالمت بر فرسودگی که

 [48]است  شده شناخته بدنی

Model ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات Fمعناداری سطح آماره 

1 

 000. 378040 19498763 4 19498763 رگرسيون

   4698173 70 99698994 باقيمانده

    74 460198771 کل

Model 
 ضرایب استاندارد ضرایب غير استاندارد

t سطح معنی داری 
B Std. Error Beta 

1 
 08000 488776  38774 918037 ثابت

 08000 0/-78004 0/-746 091/0 0/-363 شغلی فرسودگی
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 ایتکف بعد شخصيت، مسخ بعد عاطفی، خستگی بعد)آن  مولفه سه فرسودگی شغلی و نيب یدر پژوهش حاضر، تالش شد رابطه 

 اممتغير فرسودگی شغلی انج طریق از شغلی پذیری سالمت روان و رضایت نیبي پيش همچنين با سالمت روان و رضایت شغلی و (شخصی

فرسودگی شغلی با تمام مولفه های خود با سالمت روان  که داد رگرسيون نشان پيرسون و تحليل همبستگی ضریب آزمون نتایج و گرفت

ایج تحليل رگرسيون خطی نشان داد که  متغير داشت. نت معناداری و منفی همبستگی مثبت و معنادار؛ اما با رضایت شغلی همبستگی

سالمت روان را پيش بينی می کند، یعنی هرچه فرسودگی شغلی بيشتر شود سالمت روان کاهش و بلعکس هر  ( 2R=38/0)فرسودگی شغلی

 چه سالمت روان کاهش یابد فرسودگی شغلی افزایش می یابد.

 فرسودگی هرچه یعنی کند، می بينی پيش را رضایت شغلی( 2R= 93/0)غلیش فرسودگی متغير  که داد نشان رگرسيون تحليل نتایج

 بيشتر شغلی فرسودگی هرچه دیگر عبارت به. است دار معنی و معکوس ارتباط نتيجه کاهش می یابد. در رضایت شغلی شود بيشتر شغلی

با  لیاز جمله فرسودگی شغ متغيرها برخی مطالعة و بررسی به که برخی مطالعاتی با نتایج این .داشت خواهد نزولی روند رضایت شغلی باشد

 ،(4777)وایتمن ،(6004) گارمن ،(6044) همکاران و مسلش جمله از اند، در سازمان های مختلف پرداخته شغلی سالمت روان و رضایت

 حبيب ،(4374) همکاران و فيعیر ،(4374) همکاران و زمينی ،(4789) لکمن ،(4787) شيروم ،(4770) آشفورت و لی ،(4779)ليتر و مازالچ

 ،(4389) وهمکاران رستمی ،(4389) همکاران و صابری ،(4387) همکاران و مسعودی ،( 4370) همکاران و صابری ،(4370) همکاران و پور

 محمدی ،(4387) همکاران و بيناباج بحری ،(4387) وهمکاران ماسوله عبدی ،(4389) همکاران و کننده احيا و( 4389) وهمکاران زایی ناستی

 .[6]می باشد  همسو و هماهنگ(.4380) اسفندیاری ،(4381)

 «اداری آموزش و پرورش شهر بندرترکمن  کارکنان در سالمت روان شغلی و فرسودگی بين داد نشان اصلی اول پژوهش فرضيه نتایج

 صابری ،(4387) همکاران و بيناباج (، بحری4789کمن )(، ل4777مطالعات؛ وایتمن ) با یافته این«. دارد وجود داری مثبت و معنی ی رابطه

 از رنج بردن شغلی، فرسودگی آسيب در تبيين این یافته می توان گفت: اولين .دارد همخوانی( 4381) محمدی و(  4370) همکاران و

 از رخیب افراد این بعالوه گردند، می خستگی شدید احساس و انرژی کاهش دچار می برند عارضه رنج این از افرادی که. است بدنی فرسودگی

 نهرمکا در هرکس می دهند. امروزه گزارش فراوان بطور را غذایی در عادات تغييراتی و کم خوابی، تهوع، سردرد، نظير بدنی نشانه های فشار

 مدرن امروزی های سازمان در انکار ناپذیر و ملموس واقعيت، امری این و کند می احساس کار محيط در را از استرس درجاتی باشد موقعيتی و

 يرسونپ همبستگی .گيرد قرار می بيشتری خطر معرض در عموميش سالمت بيشتر باشد فرد شغلی فرسودگی ميزان هرچه است. در نتيجه

 را ،شغلی سالمت روانی افزایش فرسودگی که است مطلب این بيانگر که بود معنادار و مثبت( R = 76/0)  با سالمت روان شغلی فرسودگی

 [6]دهد  می کاهش 76/0

 شهرگرگان رابطه پرورش و آموزش اداری کارکنان در سالمت روان عاطفی و خستگی بين داد نشان فرعی اول پژوهش فرضيه نتایج» 

کاران (، رستمی و هم4389(، صابری و همکاران )4387مطالعات؛ عبدی ماسوله و همکاران ) با یافته این«. دارد وجود داری مثبت و معنی ی

( همخوانی داد. در تبيين این یافته باید گفت: افزایش ميزان خستگی 4389( و احيا کننده و همکاران )4389(، ناستی زایی و همکاران )4389)

( 6004) عاطفی، به کاهش قدرت سازگاری فرد در مقابل عوامل تنش زا و در نتيجه پيدایش نشانه های رفتاری و جسمانی می انجامد. گارمن

 نظر در را عاطفی خستگی مثبت وجه بخواهيم اگر معتقدند( 4779)ليتر و مازالچ. داند می شغلی فرسودگی نيمرخ قلب را عاطفی ستگیخ

 تگیخس در باالیی نمره مسلش آزمون در شخصی که زمانی که معناست این به امر این. دهيم قرارد آن معادل را انرژی واژه باید باشيم، داشته

. است شغلی فرسودگی بعد مهمترین عاطفی خستگی که است عقيده بر این نيز( 4787) شيروم. روبروست انرژی کاهش با دگير می عاطفی

 و مثبت( R=  99/0)  روان سالمت با عاطفی خستگی پيرسون همبستگی .شود می مشخص عاطفی خستگی اهميت فوق اسناد به توجه با

 .[1]دهد  می کاهش 99/0 را روانی، عاطفی سالمت زایش خستگیاف که است مطلب این بيانگر که بود معنادار

 اداری آموزش و پرورش شهربندر ترکمن کارکنان در سالمت روان مسخ شخصيت و بين داد نشان فرعی دوم پژوهش فرضيه نتایج »

و  رستمی ،(4389) همکاران و ریصاب ،(4387) وهمکاران ماسوله مطالعات؛ عبدی با یافته این«. دارد وجود داری مثبت و معنی ی رابطه

 در تبيين این یافته باید گفت: مسخ .داد همخوانی( 4389) همکاران و کننده احيا و( 4389) وهمکاران زایی ناستی ،(4389) همکاران

 دارد پی در را فرد زندگی محيط و افراد با ارتباط در نادرست هيجانی های بروز پاسخ و منفی بازخورد نوعی گسترش و گيری شکل شخصيت،

 که رسيدند نتيجه این به( 4391 گرگوری، بدری از نقل به 4770) آشفورت و لی کلی طور به .انجامد می روانی های اختالل به و در نهایت،

 پيرسون گیهمبست .است ارتباط در فيزیولوژیکی و روانشناختی فرسودگی با شخصی کفایت عدم از بيش عاطفی خستگی و شخصيت مسخ

 96/0 را روانی، مسخ شخصيت سالمت که افزایش است مطلب این بيانگر که بود معنادار و مثبت( R=  96/0) روان سالمت صيت بامسخ شخ

 .[48]دهد  می کاهش

اداری آموزش و پرورش شهر بندرترکمن  کارکنان در سالمت روان شخصی و کفایت بين داد نشان فرعی سوم پژوهش فرضيه نتایج »

و  رستمی ،(4389) همکاران و صابری ،(4387) و همکاران ماسوله مطالعات؛ عبدی با یافته این«. دارد وجود داری معنیمثبت و  ی رابطه
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. در تبيين این یافته می توان گفت: [48]داد  همخوانی( 4389) همکاران و کننده احيا و( 4389) و همکاران زایی ناستی ،(4389) همکاران

 یا ملکردع جانشين شده ادراک موفقيت یا عملکرد دیگر، عبارت به. نيست موفقيت با همراه شان عملکرد که کنند می احساس که کارکنانی

بنابراین مشکالت روانی ممکن فرد را وادار به انجام رفتاری کنند که برای سالمت او خطر آفرین باشد. ممکن است  .شود می واقعی موفقيت

تخاذ نقش بيمار یا خود بيمار انگاری و طلب کردن خدمات مراقبتی، واکنش نشان دهند. وجود رابطه برخی افراد در برابر مشکالت روانی با ا

را می توان بر اساس تردیدی که در مورد کارایی این بعد در ارتباط با موقعيت های تنيدگی  فردی و سالمت روان موفقيت بين مولفه عدم

( بدین نتيجه رسيده است که در بعد عدم موفقيت فردی ممکن در چهارچوب نظری 4787شغلی وجود دارد، تبيين کرد. برای مثال شيروم )

 درماندگی آموخته شده و افسردگی بيش از واکنش های مربوط به تنيدگی سودمند باشد.

رکمن ت شهر بندر پرورش و آموزش اداری کارکنان در شغلی رضایت فرسودگی شغلی و بين داد نشان اصلی دوم پژوهش فرضيه نتایج» 

(، رفيعی و همکاران 4387(، مسعودی و همکاران)4370مطالعات؛ حبيب پور و همکاران ) با یافته این«. دارد وجود داری منفی و معنی ی رابطه

 تدر تبيين این یافته می توان گفت: هر اندازه، ساعات کار فرد، طوالنی تر و مسئوليت وی سنگين تر و ميزان حمای .دارد ( همخوانی4374)

در شهربن پرورش و آموزش اداری کارکنان در شغلی خانواده، کمتر باشد، ميزان فرسودگی شغلی وی نيز، زیادتر است. همچنين فرسودگی

ایتی از و به دنبال آن نارض شده به کارکنان ارایه کيفيت خدمات کميت و کاهش فيزیکی، و رفتاری تغييرات کاری، بازده کاهش ترکمن باعث

 است مطلب این بيانگر که بود معنادار و ( منفی =R -76/0) شغلی بر رضایت شغلی پيرسون فرسودگی ن می شود. همبستگیخدمات کارکنا

بدین معنا که هرچه فرسودگی شغلی بيشتر باشد ميزان رضایت شغلی  .دهد می کاهش -76/0 را عاطفی فرسودگی شغلی، رضایت که بهبود

 غلی کم تر باشد ميزان فرسودگی بيشتر است.کم تر است. و یا برعکس هرچه رضایت ش

 اداری آموزش و پرورش شهر بندرترکمن کارکنان در شغلی رضایت عاطفی و خستگی بين داد نشان فرعی چهارم پژوهش فرضيه نتایج» 

 همکاران و ، زمينی(4787) ، شيروم(6004) ، گارمن(4779)ليتر و ؛ مازالچ مطالعات با یافته این«. دارد وجود داری منفی و معنی ی رابطه

 خود توازنی پاداش و تالش بين فرد در تبيين این یافته می توان گفت: اگر [.6] باشد. می همسو و همخوان (4380)اسفندیاری  ؛(4374)

 تيجهن نای باشد، داشته خود کار از( عاطفی فرسودگی)هيجانی  خستگی احساس و شده ناخشنود شغل خود در که شود می باعث نکند، ادراک

 است مطلب این بيانگر که بود معنادار و ( منفی =R -76/0)  شغلی بر رضایت شغلی پيرسون فرسودگی همبستگی. است بوده انتظار مورد

 برای که کنند رفتاری انجام به مجبور را فرد است ممکن روانی مشکالت. دهد می کاهش -76/0 را عاطفی فرسودگی شغلی، رضایت که بهبود

 و اریپند بيمار خود دیگر، عبارت به یا بيمار نقش اتخاذ با روانی مشکالت برابر در افراد از برخی است ممکن. باشد آفرین خطر او سالمت

 و اشندب داشته بدنی های فرایند بر زیاتبخش و مستقيم اثری است ممکن روانی مشکالت. دهند نشان واکنش مراقبتی، خدمات کردن طلب

 .دشون بيماری بروز موجب

کمن شهربندرتر پرورش و آموزش اداری کارکنان در شغلی رضایت و شخصيت مسخ بين داد نشان فرعی پنجم پژوهش فرضيه نتایج» 

 همکاران و ، زمينی(4787) ، شيروم(6004) ، گارمن(4779)ليتر و ؛ مازالچ مطالعات با یافته این«. دارد وجود داری منفی و معنی ی رابطه

 شکل شخصيت مسخ بعد در باال در تبيين این یافته می توان گفت: نمره [.43]باشد  می همسو و همخوان (4380)اسفندیاری  ؛(4374)

 می نهایت در و دارد پی در را فرد زندگی محيط و افراد با ارتباط در نادرست هيجانی های پاسخ بروز و منفی بازخورد نوعی گسترش و گيری

 مطلب این بيانگر که بود معنادار و منفی( R = -91/0) شغلی رضایت بر شخصيت پيرسون فسخ همبستگی .بيانجامد روانی اختالالت به تواند

 دهد. می کاهش -91/0 را عاطفی فرسودگی شغلی، رضایت بهبود که است

ترکمن  شهر بندر پرورش و آموزش اداری کارکنان در شغلی رضایت و شخصی کفایت بين داد نشان فرعی ششم پژوهش فرضيه نتایج» 

 همکاران و ، زمينی(4787) ، شيروم(6004) ، گارمن(4779)ليتر و ؛ مازالچ مطالعات با یافته این«. دارد وجود داری منفی و معنی ی رابطه

 از ازدیاد نقش و نقش ابهام نقش، . در تبيين این یافته می توان گفت: تعارض[43]باشد  می همسو و همخوان (4380)اسفندیاری  ؛(4374)

 رضایت رب شخصی کفایت پيرسون در ارتباط با رسته شغلی می باشد. همبستگی عدم موفقيت شخصی با مرتبط سازمانی عوامل مترینمه

 .دهد می کاهش -17/0 را عاطفی فرسودگی شغلی، رضایت بهبود که است مطلب این بيانگر که بود معنادار و منفی( R=  -17/0) شغلی

 شخصی چنين. شود می جهت کشيده چند به که داشت خواهد را احساس این متعارضی دارد، یها مسوليت که شخصی: نقش تعارض

 .خواهد شد مبتال شغلی فرسودگی نهایتاً و کار از به خستگی نتيجه، در و برساند انجام به همزمان را کار بود چندین خواهد مجبور

 ودب خواهد این محوله، به وظيفه نسبت آگاهی عدم این نتيجه. نيستد هآگا رود ها می آن از که انتظاری از افراد، از بعضی: نقش ابهام

 .باشد موفق و ارزشمند کار خود، انجام در می تواند که نمود نخواهد تجربه را این احساس هرگز شاغل فرد که

ر د و بگویند نه شود می اه آن به که حدی از و بيش فراوان مسووليت های و کاری پيشنهاد به توانند افراد نمی بعض: نقش ازدیاد

 فرسودگی هب ابتال معرض در که بيشتر هستند کسانی جمله از افرادی چنين. نمایند تحميل می خود به را زیادی وظایف و مسووليت ها نتيجه،

 .دارند قرار شغلی
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 شغلی نارضایتی مطمئنا ناکافی تپرداخ اما ندهد، ایش افز را شغلی یت رضا است ممکن تنهایی به کافی دستمزد اگرچه این، بر عالوه 

 کند می ایجاد

  گردد:در راستای نتایج تحقيق پيشنهاد می

 و همکاری حس بودن پایين روحيه، ضعف به که منجر دهد می قرار تاثير تحت را فرد عمومی شغلی سالمت فرسودگی که آنجا از -4

 از جلوگيری یا برای کاهش شود می پيشنهاد شود پایين می عملکرد در نهایت و افسردگی و اضطراب احساس پذیری، مسوليت

 ت،مثب تفریحات ایجاد با و داده کاهش را بر فرد شده وارد فشار ميزان فشار، و منابع تنش از شناخت درست با سازمان مدیران آن،

 توانند می زآموزیهای با برنامه مثبت، نگرش ایجاد جهت در و مدیران همکاران مثبت توجه عملکرد، حسب بر و قدردانی تشکر

 .دهند را افزایش فرد سازمانی و فردی وری بهره

 بر یتخصص امکانات کمبود. باشد استرس منبع یک تواند می متنوعی دالیل به کار پژوهش، یافته های براساس در سطح عملی  -6

 حرفه یها توانمندی سطح ارتقاء به مدیران بنابراین. است تاثيرگذار آنان فرسودگی بر نهایت در و افزوده کارکنان استرس شدت

 .گمارند همت کارکنان ای

 از ارتندعب آن از هائی نمونه که است شده گرفته کار به شغلی فرسودگی با بخش اثر آمدن کنار برای مختلفی های شيوه تاکنون -3

 وعن این کارگيری به با نتوانست فرد که صورتی عصبی؛ در های درمان و فيزیکی های درمان شيميائی، های درمان درمانی، روان

 يستن وی شخصيتی های ویژگی یا او خود به مربوط مشکل کردکه حاصل اطمينان و کند پيدا نجات شغلی فرسودگی از ها روش

 .دهد تغيير را کارش محل یا خود شغل است بهتر

 نمایند. متنوع و استرس، جذاب ری وو بهره کاهش دل مردگی، حالت از اجتناب منظور به را کارکنان وظایف سازمان ریزان برنامه  -1

 .نمائيد توجه کاری محيط تنوع به گونه همين و

 .نمائيد ریزی طرح انعطاف قابل کاری های برنامه باید سازمان ریزان برنامه -9

 .دهند قرار اجتماعی حمایت تحت را دست زیر کارمندان -7

 :است الزم استرس بيشتر کنترل و مقابله منظور به کارکنان -9

 .دارند را ادراک این تغيير قدرت که نمایند درک و کرده شناسایی هستند کننده تهدید که چيزهایی ادراک اساس بر را استرس* 

 کارمند. نمودن طی را خدمت ضمن های دوره ، سمينارها در شرکت خواندن، کتاب مانند دهد گسترش را اضافی شغلی مهارتهای* 

 .نمود خواهد آن بر بيشتری لکنتر احساس گردد تر شایسته شغل در چه هر

 .نماید اقدام توان حد در شکل بهترین به عمل برای و نموده اجتناب گرایی کمال از* 

 مطرح انیرو فرسودگی سندرم عنوان تحت که گردد می وضعيتی ایجاد باعث نگردد کنترل مناسبی روش با و یابد ادامه استرس چنانچه

 شکالتم طبی، وضعيت ، شغلی عملکرد سطوح در ایجادمشکالتی باعث و افتد می اتفاق نهایی و ليهاو مرحله دو طی در سندرم این. شود می

 .شود می شناختی خطاهای و مواد مصرف رفتاری،

 داشتن به انسان نيز "است زندگی معنای یافتن برای تالش انسان انگيزشی نيروی اولين " کند می بيان خود های نوشته در فرانکل -

 اپيد آید، می وجود به او برای مرگ با مواجهه از که وحشتی با مقابله برای است راهی است معنادار دهد می انجام که کارهایی که اعتقاد این

 .کند می
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