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  بر آن مؤثرشناسايي عوامل  فرسودگي شغلي كاركنان و ارزيابي ميزان
 (سازمان سنجش آموزش كشور)مورد مطالعه: 

 رضا محمدی

 اكبر خرسندی يامچي
 چکيده

ارزیابی میزان فرسودگی شغلی كاركنان سازمان سنجش آموزش  پژوهش،این اجرای هدف از 
هدف، از نوع كاربردی و از جنبه  حیثبر آن بود. پژوهش از  مؤثركشور و شناسایی عوامل 

مدیران و  همه، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل هادادهگردآوری 
نفر با استفاده  231 آنهاكه از بین  بودنفر  579تعداد  بهكاركنان سازمان سنجش آموزش كشور 

 هادادهگردآوری  براینمونه آماری انتخاب شدند.  عنوانبه ایطبقهتصادفی  گیرینمونهاز روش 
بر فرسودگی شغلی  مؤثرچ و عوامل سالی استانداردشده فرسودگی شغلی مهاپرسشنامهاز 

و پایایی شد توسط متخصصان تأیید  هاهپرسشنامروایی محتوایی  .ساعتچی و هومن استفاده شد
، برای 922/0چ سالاساس روش آلفای كرونباخ برای پرسشنامه فرسودگی شغلی م آن نیز بر

ی پژوهش هاداده وتحلیلتجزیهبرآورد شد.  988/0بر فرسودگی شغلی  مؤثرپرسشنامه عوامل 
، فریدمن برای آزمون ، رگرسیون چندمتغیره t-test، آزمونهادادهدر قالب تحلیل توصیفی 

برای دو گروه مستقل جهت  t و راههی تحلیل واریانس یکهاآزمونی اصلی و از هاپرسش
آن است كه ابعاد تحلیل عاطفی  دهنده، نشانی پژوهشهایافته. گرفتهای تكمیلی انجام تحلیل

و مسخ شخصیت كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور از نظر فراوانی و شدت در سطح 
 طوربهموفقیت فردی از نظر فراوانی و شدت در سطح زیاد/باال قرار دارد.  كم/پایین و بعد عدم

 همچنینارد. كلی، فرسودگی شغلی كاركنان از نظر فراوانی و شدت در سطح كم/پایین قرار د
 در كاركنان، ناكفایتی به نسبت توجهكم و غیرخالق سنتی، مدیریتامل وعنشان داد  هایافته

 از شغل، نارضایتی از نامناسب، نارضایتی همكاران با كار برای سازمانی، اجبار واحد راهبری
 آموزش به نسبت آن، نارضایتی بودن زاآسیب و كار محیط از دستمزد، نارضایتی و حقوق نظام

 . هستند مؤثربر فرسودگی شغلی كاركنان  بهسازی و
 

 فرسودگی شغلی، تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت، عدم موفقیت فردی. واژگان كليدی:
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 مقدمه 
در یک سازمان سالم، سالمت جسمی و روانی كاركنان به همان اندازه مورد توجه و 

مورد تأكید قرار گرفته است.  یوربهرهكه تولید و  گیردمیعالقه مدیریت سازمان قرار 
امروزه نیروی انسانی، به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان با مسائل و مشكالت 

ان سازمانی، توجه خود را به شناسروانمتعددی روبرو است. كارشناسان مدیریت و 
 كنندمیو تالش  كردهگذارند، معطوف یی انسان تأثیر میاعواملی كه در افزایش یا كار
كارگیری تمهیدات الزم، بر تأثیر عوامل مثبت افزوده و از  با شناسایی این عوامل و به
(. در 1392، نقل از حیدری و همكاران، 2003، 1و همكاران نقش منفی بكاهند )كراپلی

 شناختیرواناین میان یكی از عوامل بسیار مهم و اثرگذار در عملكرد كاركنان، عوامل 
است. فرسودگی شغلی  مهم، فرسودگی شغلی شناختیروانوامل است. ازجمله ع

آید می پدیدفردی و سازمانی  نشانگانی است كه بر اثر تعامل عوامل مختلف فردی، بین
مدت است كه در و بیشتر یک واكنش استرس طوالنی (2009، 2و همكاران اسیلو -)دی

 شودمیبه چهره با افراد دیگر دارند دیده درجه اول در میان افرادی كه ارتباط چهره
این پدیده، اساساً یک اختالل روانی نیست، اما در طول  (.2017، 3و همكاران آگوایو)

، 1993، 4و همكاران )گالس شودمیو به ناتوانی تبدیل  كندمیآهستگی پیشرفت زمان به
فرسودگی شغلی را در راهنمای  ،به همین دلیل(. 1391نقل از خدابخش و منصوری، 

)فیچه  كنندمی بندیطبقهتشخیصی و آماری اختالالت روانی در رده اختالالت انطباقی 
، فرسودگی شغلی به 2019در نشست ژنو در سال  ،بر این افزون(. 2011، 5و بوئر
شد كه فرسودگی شغلی،  اعالماضافه و  ،6های نسخه یازدهالمللی بیماریبندی بینگروه
، 7سازمان بهداشت جهانی) شودمین قلمدادو بیماری پزشكی  استشغلی  ایپدیده
2019 .) 

فرسودگی شغلی تنها مسئله برخاسته از ضعف یا ناتوانی محض در كاركنان نیست، 
هماهنگی بین خصوصیات ذاتی فرد و ماهیت شغلی آنها نابلكه مرتبط با محیط كار و 
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1. Kraply et al. 
2. De-Silva et al. 
3. Aguayo et al. 
4. Glass et al. 
5. Fische & Boer 
6. Internation Classification of Disease 
7. World Health Organization 
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وكار و زندگی فرسودگی در محیط كسب ،(. بنابراین2016، 1)فرد و فیشرست هنیز 
بر شغلی ، فرسودگی نخست اینكه. دارد بسیاریهمیت ا ،اجتماعی بنا بر پیامدهایش

دارد. فرسودگی از عوامل توسعه اثرات منفی سالمت فیزیكی و روانی افراد 
 خوابی، و خستگی است )اورزل، بیهای خانوادگی، سوء مصرف دارو و الكناسازگاری
مثبت با نشانگان بدنی  طوربه، فرسودگی همچنین(. 2006، 3؛ بیلی2002، 2و همكاران

در ارتباط  های قلبیبیماری ، ناراحتی معده وهمچون سردرد، اختالالت خواب و استرس
؛ 2006، 6و همكاران ؛ بائور2006، 5و همكاران تایكان؛ 2018، 4و همكاران آینكواست )
دارد.  تأثیری و عملكرد شغلی و فردی نیز وربهره، فرسودگی بر دوم اینكه(. 2006بیلی، 

و كیفیت خدمات را كاهش و  ، عملكرد، رضایت، تعهدشغلی فرسودگی ،كلی طوربه
؛ 2006، 7دهد )پیكوغیبت از كار، روحیه پایین و جابجایی شغلی را افزایش می

؛ 2001، 10؛ روكا و كاستانسكی2005، 9و همكاران اوسكان؛ 2004، 8مارچیوری و هنكین
، این عوامل رواین(. از 2005، 12و همكاران تانر-؛ تاپینن2003، 11و همكاران گهوان

بر فرسودگی شغلی، امری ضروری و  مؤثرشناسایی و بهبود عوامل موجب شدند 
 ناپذیر باشد. اجتناب

جهانی با اثرات مختل بر سالمت ، یک دغدغه و نگرانی فرسودگی شغلی پدیده
(، به عبارتی 2013، 13كوهلر-بر سازمان است )باهرر مجموعروانی و جسمانی افراد و در

عوارض متعددی برای فرد، خانواده، زندگی اجتماعی، سازمان و فرسودگی شغلی، 
(. در قلمرو 2010؛ بالنچارد، 2012، 14)السبیكان و اویتاند گذاردمیجامعه بر جای 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fried & Fisher 
2. Evers et al. 
3. Bailey  
4. Iancu et al. 
5. Taycan et al. 
6. Bauer et al. 
7. Piko 
8. Marchiori & Henkin  
9. Uskun  et al. 
10. Rocca & Kostanski 
11. Huang et al  
12. Toppinen-Tanner et al.  
13. Bährer-Kohler 
14. Lasebikan & Oyetunde 
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دهای تهدیدكننده فرسودگی شغلی مجموعه متعددی از نشانگان بالینی در سطوح پیام

شناختی همواره تنی متعدد و مشكالت زیستهای روانروانی و بدنی در كنار شكایت
و  ؛ مارتینوسن2008، 2؛ گیلیبرت و دالوز2008، 1الچ و لیترساند )ممورد تأكید بوده

(. مطالعات نشان 2011، 5و همكاران پونت-دانهوف؛ 2003، 4؛ انگر2007، 3همكاران
 هاینشانههای كاری مختلف، بخشی از تعداد قابل توجهی از كاركنان در محیطدهند می

مربوط به استرس و فرسودگی شغلی نظیر احساس اضطراب، سردرگمی، ناتوانی، 
و  ناامیدی، دردهای مختلف در نواحی سیستم گوارش، سردرد و حتی مشكالت قلبی

پرور و همكاران، ، نقل از گل2008، 6و همكاران )یونگی كنندمیعروقی را تجربه 
های مكرر، تمایل به افزون بر این، عالیم فرسودگی شغلی به شكل غیبت (.1393
، 7جایی و ترك حرفه، كاهش عزت نفس، سوء مصرف داروها )مائونز و استیررجابه

جایی كاركنان ه(، جاب2006، 8و همكاران مرخصی استعالجی و غیبت )بوریتز(، 2001
غیبت از كار، مرخصی (، 2010، 10و همكاران بوگارت؛ وان2011، 9)زانگ و فنگ

؛ 2000، 11و همكاران یبرزوهای جسمانی )هاستعالجی، نقل و انتقاالت شغلی و آسیب
افزایش احتمال گرایش به مصرف مواد، خستگی، ، (2005، تانر و همكاران -تاپپینن

فردی، غیبت از كار، طالق، افسردگی و افزایش احتمال خودكشی  اختالل در روابط بین
حقوق و مزایای كم، شرایط كاری نامناسب، (، 2018، 12و همكاران )ریبیرو

های كاری زیاد، توقعات غیرمعقول مدیران، موقعیت شغلی پایین، مسئولیت
بازخورد مناسب، اختیار ناكافی در محیط كار  نكردن های سازمانی، دریافتكشمكش

جایی، ترك شغل و كاهش ههای مكرر، تمایل به جابغیبت(، 2017، 13و همكاران )آئورگا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Maslach & Lieter 
2. Gilibert & Daloz 
3. Martinussen et al. 
4. Angerer 
5. Danhof–Pont et al. 
6. Jungi et al. 
7. Maunz & Steyrer 
8. Borritz et al. 
9. Zhang & Feng 
10. Van Bogaert et al. 
11. Huibers et al. 
12. Ribeiro et al. 
13. Iorga et al. 



 بر آن...ارزيابي ميزان فرسودگي شغلي كاركنان و شناسايي عوامل مؤثر  129

 

 
 

فردی كه فرسودگی شغلی را . دهدمیرا نشان  (1398عزت نفس )مرادچله و همكاران، 
دیگران، تندخویی، دوری  نكردن غالباً دچار ناراحتی، خستگی، تحمل كندمیتجربه 

 شودمیكلی برای همكاران خود غیرقابل تحمل  طوربهاز همكاران، عصبانیت و  كردن
 (. 1392، نقل از مظلومی و همكاران، 1992، 2؛ بروكینگ1996، 1)داگالس

شغلی و سطح سازمانی،  سطح: شودمیبندی گروه سطحفرسودگی معموالً در سه 
كه محیط سازمانی فرسودگی  دهدمیسطح سازمانی، نشان  فرسودگی درفردی. سطح 

سطح شغلی، تعامل بین شخصیت افراد و در . دهدمیكاركنان را تحت تاثیر قرار 
شناختی بر عوامل جمعیت ،سطح فردیدر  .است مؤثرشان بر فرسودگی همكاران

 (. 2010، 3است )سویدر و زیمرمن مؤثرفرسودگی 
نفس هزندگی شخصی، عزت نفس و اعتمادب معموالً در شغلی قربانیان فرسودگی

د به نو با این كار میخواه كنندمیكار  طور افراطیبرای جبران آن به كهند دارتری پایین
مدت خود و دیگران ثابت كنند كه فرد باارزش و مهمی هستند. شاید این كار در كوتاه

منجر  شودمیمفید باشد، اما درنهایت این مسئله به تجمع فشار روانی و كاهش انرژی 
 ،بنابراین(. 1387زند )ساعتچی، می آسیبكه هم به سالمت فرد و هم به دیگران 

ها بینپیش، لزوم بررسی و تعیین كندمیهایی كه این سندرم بر فرد و جامعه تحمیل هزینه
ها . سازمانكندمیتر را در مطالعات داخل و خارج كشور پررنگو عوامل مرتبط با آن 

ی كاری هاویژگیبرای این كار باید  .با درك ابعاد فرسودگی شغلی با آن مقابله كنند دبای
 ی كاری مثبت را افزایش دهند. هاویژگیرا كم كنند و  ایندهفرس

سنجش علمی  -1 :در دو محور كلیدی و حساسسازمان سنجش آموزش كشور 
ها ترین افراد برای ادامه تحصیل و ورود به دانشگاهمنظور انتخاب شایسته ه)ورودی( ب

منظور ارزشیابی آموزشی به  -2 ها؛حرفهو مشاغل و  و مؤسسات آموزش عالی كشور
رائه راهكارهای مناسب برای كیفیت علمی و ا ایی عوامل مؤثر در بهبود و ارتقایشناس

آموزان و های كیفیت آموزشی از جمله دانشمی عوامل و مؤلفهسطح عل ارتقای
كیفیت عملكردی كاركنان  ،. در این میانكندمیربط، ایفای نقش دانشجویان به مراجع ذی

یكی از نهادهای راهبردی آموزش عالی تأثیر  عنوانبهسازمان سنجش آموزش كشور 
پیامدهای حاصل از برگزاری  مستقیم بر جامعه علمی و عموم مردم از طریق نتایج و
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1. Douglass 
2. Brooking  
3. Swider & Zimmerman  
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 عنوانبهبه عبارتی، این سازمان های آموزشی دارد. ی سراسری و ارزشیابیهاآزمون
ها و دار مأموریتعهده ،متولی امر سنجش آموزش كشور نهادترین و معتبرترین بزرگ

كه انجام كارا و اثربخش آنها مستلزم منابع انسانی كارآمد و سالم  استوظایف راهبردی 
الزم است كه تمهیدات الزم در جهت اطالع و آگاهی از وضعیت  ،. بر این اساساست

مذكور در  مطالعهاندیشیده شود.  و بهسازی روانی آنها روانی آنها و تدارك زمینه بهبود
وزش كشور شغلی در سازمان سنجش آماین راستا و با هدف بررسی وضعیت فرسودگی 

 طراحی و تدوین شده است.
 

 مباني نظری و پيشينه پژوهش
د سبب فشار روانی مزمن شود، توانمیهای محیطی فشارزای مهمی كه ازجمله محرك

نوع شغلی است كه شخص به آن اشتغال دارد. اگر فشار روانی ناشی از محیط كار بیش 
عوارض جسمی و روانی برای فرد شود، سالمت وی را به د سبب توانمیاز حد شود، 

سازمانی را تهدید كند و به كاهش كیفیت عملكرد فرد منجر  هایمخاطره اندازد، هدف
نوعی درگیر این نوع فشارها هستند، اغلب شود. افراد شاغلی كه در محیط كار خود به

(. 1399مرادی، آبادی و بیک)سلطان شوندمیبه تنش و فرسودگی شغلی مبتال 
توصیف تغییرات منفی در نگرش، روحیه و رفتار  برایاصطالحی است كه  ،فرسودگی
 (.2011، 1)ریناردی شودمیهای مربوط به كار استفاده با استرس رویاروییافراد در 
ای چندبعدی و شامل سه مؤلفه احساس تنزل و كاهش انرژی پدیده ،فرسودگی

 یگرایی( و كاهش كفایت شخصفاوتی )منفیتهای بی)خستگی عاطفی(، نگرش
فرسودگی مفهوم،  در این(. 2009، 2حس شایستگی( است )وانهلو و دكرسگو نداشتن)

آوری كه شخص احساس كسالت شودمیانرژی و نشاط تعریف نداشتن  ،عنوانبهشغلی 
و  فیوریدی ؛2015 ،3و همكاران وئیادهد )ای نشان میانجام رفتار حرفه برایرا 

از  امادرنتیجه استرس نیست فقط فرسودگی شغلی اغلب هر چند (. 2014 ،4همكاران
استرس مستقیم یا از داشتن استرس و نداشتن خروجی، نداشتن سیستم پشتیبانی و 
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(. با وجود پیچیدگی خاص 2014 ،1)گوپتا و رانی شودایجاد مینبودن پاداش كافی 
نظران در چند نكته در خصوص این پدیده پژوهشگران و صاحبی شغلی، گفرسود

 اتفاق نظر دارند: 
نحوی با زندگی مدرن و امروزی ارتباط دارد. این مفهوم مربوط فرسودگی شغلی به. 1

  ؛به محیط كاری است

دانند. تنیدگی یک نشانه درونی به فرسودگی شغلی را در ارتباط با تنیدگی شغلی می. 2
دهد ی است كه تعادل فرد را در معرض تهدید قرار میمحیط فیزیكی، اجتماعی یا روان

 . (1391منصور و همكاران، سپاه ؛2001، 2سالچ و همكاران)م

برند ممكن است یک مورد یا تركیبی افرادی كه از فرسودگی شغلی رنج می ،بنابراین
. كاهش پیشرفت 3 ؛. مسخ شخصیت2 ؛: خستگی عاطفیكننداز احساسات زیر را تجربه 
بعد خستگی  سهفرسودگی شغلی (. به عبارتی، 2008، 3فردی )مسالچ و جكسون

( 2013، 4)اوزیر و همكاران ردكفایتی شخصی را در بردازدایی و بیهیجانی، شخصیت
 نداشتند تحت تأثیر شرایط نامناسب شغلی، احساس ناكارآمدی سازمانی، توانمیو 

پاگیر در وو وجود قوانین خشک و دست رای ارتقاهای كم بپیشرفت شخصی، فرصت
 ،وركبا توجه به موارد مذ(. 2ص ،1392ها قرار گیرد )آقاجانی و همكاران، سازمان
فردی و  زاهای بینمدت به استرسپاسخ طوالنی عنوانبهفرسودگی شغلی ماهیت 

. مسخ 2 ؛. خستگی هیجانی1دهد: را سه بعد اساسی تشكیل می احساسی مزمن در شغل
و  لیباریز؛ 2014، 5و همكاران )اهوالشخصی  نداشتن احساس كارایی. 3 ؛شخصیت
 (. 2018، 6همكاران

این بعد جزء اصلی فرسودگی شغلی است كه بیانگر  خستگي هيجاني )عاطفي(:
، 7انرژی، حالت افسردگی و اختالل خواب است )بیانچی و اسچونفلد نداشتنخستگی/

، احساس خستگی و تحلیل منابع هیجانی فرد را در اثر كار خستگی عاطفی(. 2019
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استرس فردی  مؤلفهبنیادی  تأثیردهنده نشان .(2016، 1و همكاران جروپاددهد )نشان می

در نتیجه قرار گرفتن  عنوانبه و كاهنده انرژی عنوانبه و در فرسودگی شغلی است
، 2توصیف شده است )سرگویالتقاضاهای روانی و هیجانی بیش از حد در كار معرض 

(. این بعد از فرسودگی شغلی بر پاسخ 2014، 4و همكاران ؛ آقا2012، 3؛ ازكان2006
انرژی و  نداشتنو با  داردداللت هسته مركزی فرسودگی  عنوانبه واساسی به استرس 

. شخصی كه دچار تحلیل عاطفی شده شودمیمنابع هیجانی مشخص  كاهشاشتیاق و 
 ،كننده است. خستگی عاطفیو كار برای او خسته كندمیی درماندگساس است اح

كاهش منابع عاطفی و احساسی است كه فرد چیزی برایش برای ارائه كردن باقی 
 (. 2014ماند )گوپتا و رانی، نمی

های منفی و مسخ شخصیت به واكنش مؤلفه شخصيت شدن:مسخ شخصيت يا بي
 دهنده بعد بینو نشان داردایر افراد در محیط كار اشاره فرد نسبت به سجویانه عیب

كه  دارد میعالی ،مسخ شخصیت(. 2015، 5احمدیفردی فرسودگی شغلی است )
گیری و عالقه درگیری عاطفی، كناره نداشتن، مانند شودمی دیدهمعموالً در افسردگی 

فرد تمایل دارد خود را  كه دهدنشان میاین بعد (. 2019بیانچی و اسچونفلد، )نداشتن 
و از عملكرد خود راضی  كندمیمنفی ارزیابی كند، از خود احساس ناراحتی  طوربه

دهد كه شخصی زمانی مسخ شخصیت رخ می(. 2011، 6نیست )ساس و همكاران
 راه. جدایی ممكن است از كندمیخودش را از همكاران، خانواده و دوستان جدا 

(. مسخ 2014و رانی،  فاصله عاطفی آشكار شود )گوپتا راهجداسازی فیزیكی یا از 
نوعی بدبینی، رشد نگرش منفی و بدبینانه است كه با فاصله گرفتن شخص از  عنوانبه

 .شودمیمشخص  -هستندكه معمواًل افرادی كه گیرنده مراقبت و یا خدمات -دیگران 
ل خود با دیگر افراد بخشی از شغ عنوانبهاین بعد به كاركنانی مربوط است كه باید 

، رسندمیفرسودگی  به این بخش از كاركنانارتباط شخصی داشته باشند. هنگامی كه 
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چندان درستی نه هایبا عینک بدبینی بنگرند، ایدهافراد را  سایركه  كنندمیتمایل پیدا آنها 
 (. 2008، 1و همكاران درباره آنها داشته باشند و حتی عمالً از آنها بیزار باشند )المبرت

یا انجام « فردی یكفایتبی» مؤلفهسومین  فردی: يكفايتكاهش كفايت شخصي يا بي
دهنده احساس كاهش در شایستگی یافته، نشانموفقیت فردی كاهشكارها است. ناموفق 

ی فردی و پایین بودن احساس فرد نسبت به كارآمدی خود بوده و بیانگر بعد وربهرهو 
به  (.2014، 2سوریا-گامبا و ساالنوا-لرنزشغلی است )خودارزیابی فرسودگی 

(. 2019خودارزیابی منفی و احساس شكست در شغل اشاره دارد )بیانچی و اسچونفلد، 
خورده و ناتوان از كه خود را شكست داشاره داراین بعد پدیده فرسودگی به كاركنانی 

(. این حالت 2008همكاران، پندارند )المبرت و تكمیل كردن ضروریات شغلی خود می
صورت منفی است، یک ارزیابی كه اغلب با  تمایل كارمند برای ارزیابی كار خود به

 (.2014و رانی،  همراه است )گوپتاكفایتی احساس بی
مستقیم به مردم خدمت  طوربه كه ایحرفهدر كاركنان  اغلبفرسودگی شغلی 

مهم ارتباطات انسانی كه در آن نیز جایی و ای دارند فشرده یا امور سازمانی، كنندمی
 خدماتبخش بنابراین بروز سندرم فرسودگی شغلی در كاركنان . شودمی دیده، است

رغم علی(. 2015، 3)آكسو و تمئلوگلو استبیشتر  ایفههای حرسایر گروهنسبت به 
نظر  ها در تعریف فرسودگی شغلی، بر آثار آن در زندگی فردی و شغلی اتفاقتفاوت

فرسودگی شغلی باعث بروز نارضایتی فرد (. 2019، 4و همكاران وجود دارد )ماری
ایجاد در عملكرد شغلی  قابل توجهیات منفی تأثیرنوبه خود د و این بهوشمیشاغل 

منبع بسیار مهم امرار معاش و موقعیت اجتماعی است، اما در عین  ،. اگرچه كاركندمی
زیرا محیط كار از  شود؛د به تحلیل قوای جسمی و روانی فرد منجر توانمیحال 

د توانمیشده كه هر كدام از این عوامل  های فیزیكی، روانی و اجتماعی تشكیلمحرك
فرسودگی شغلی ، طور كلی(. به2006، 5باعث بروز فرسودگی شغلی شود )لو و تان

های بر خروجیو و فردی  تأثیر نامطلوبی در سازمان، خانواده و زندگی اجتماعی
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ازجمله  كه (2012، 2؛ بالو و همكاران2013، 1و همكاران زمانی و فردی دارد )بیرنهسا

های مختلف غیبت از كار، تأخیر متوالی، شكایت به شرح زیر است:ترین آنها مهم
بینی، كاهش انرژی واقعنداشتن تنی، كشمكش و تضاد در محیط كار، ترك خدمت، روان
و اختالالت  ،همدردی نداشتنها، از دست دادن فلسفه نهایی زندگی، انجام فعالیتبرای 

(، افزایش احساس درماندگی و اضطراب، غیبت از 1387روحی و جسمی )محمدی، 
 یرضایتنا، كاهش اثربخشی، یوربهره(، كاهش 2011، 3كار و ترك محل كار )آلسوپ

تأثیر منفی (. 2010، 4تی و همكارانشغلی و كاهش تعهد نسبت به كار و سازمان )گراق
كاری، كاهش عملكرد شغلی، افزایش بر نگرش شغلی كاركنان، بدبینی، نارضایتی، كم

(، تحلیل عالقه و احساسات عاطفی، كاهش 2004، 6؛ الكریتز2010، 5انگیزه مالی )عظیم
و  )هالممراقبتی و درمانی، افزایش مرگ و میر بیمار -كیفیت و كمیت خدمات بهداشتی

(، ضعف 2014، 8و همكاران كنندگان )واهی(، نارضایتی مراجعه2005، 7همكاران
(، 1391سالمت جسمانی و روانی، نارضایتی شغلی، غیبت و ترك شغل )حاجیلو، 

، افزایش غیبت و تأخیر یوربهرهكاهش روحیه و احساس كفایت، التزام به كار و میزان 
ت سالمتی )فقر جسمی، عاطفی و ذهنی(، كاهش كاركنان، تغییر شغل، افزایش مشكال

رضایت شغلی، كاهش كیفیت زندگی، اثر منفی بر زندگی خانوادگی )كوستلیوس و 
(، غیبت 2011كاهش كیفیت زندگی و سالمتی )وو و همكاران، (، 2005، 9تسیگیلیس

(، كاهش تعهد سازمانی و قصد ترك 2010، 10از كار و كاهش رضایت شغلی )چان
اهش ك، افزایش نرخ غیبت، (2004، 11تعارض با همكاران )هالبسلبن و باكلیشغل، و 

، غیبت و ترك خدمت، (2019، 12رضایت شغلی، كاهش كیفیت عملكرد )اسكات
 ، تضاد، تغییر شغل، تعارضات بینشناختیروانخیرهای متوالی، شكایات مختلف أت
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غیبت و (، 2015، 1، كاهش رضایت شغلی )تجپال(1399فردی با همكاران )كوهی، 
، 3و همكاران كاهش اعتماد سازمانی )چن(، 2020، 2عملكرد شغلی ضعیف )لباده

، 5(، عملكرد سازمانی )اوچوا2018، 4(، رفتار شهروندی سازمانی نامناسب )كیم2015
آنچه فرسودگی در این میان، . (2018، 6و همكاران (، عملكرد شغلی )الساندری2018

های منفی عمدتاً از دست دادن انرژی، كمبود انگیزش، نگرش ،كندمیشغلی را پیچیده 
، 8و همكاران لیاپ؛ گانتو2005، 7و ترك اطرافیان صمیمی است )باسورن دیگرانبه 

: اندكردهفریدنبرگ و همكاران عارضه فرسودگی شغلی را در موارد زیر خالصه (. 2014
ها، مسخ جایی تعارضجابهاجبار در اثبات خود، زیاد كار كردن، غفلت از نیازها، 

یافته، افسردگی، اضمحالل عالقگی تعمیمشدن درونی و بی شخصیت، احساس تهی
 (. 2016یتر، چ و لروانی و جسمی )مسال

. عوامل سازمانی مانند تعارض نقش 1فرسودگی شغلی نتیجه عوامل محیطی؛ شامل: 
گیری كم، تصمیمو ابهام نقش، فشار كاری، حقوق و دستمزد كم، جو ضعیف، قدرت 

وامل . ع3 ؛. عوامل اجتماعی مانند كاهش احترام و حمایت2 ؛مافوق ناكافیحمایت 
ازجمله عوامل سازمانی كه به فرسودگی شغلی (. 2014، 9لوغاوشخصیتی است )كوچوك

امنیت  نداشتن، سبک مدیریت، مقررات كاری خشک و غیرقابل انعطاف، شودمیمنجر 
های شبكه نبود(، 1390)زمینی و همكاران،  برای ارتقاهای اندك شغلی و فرصت

، كمبود پشتیبانی اداری (1399ارتباطی و مشاركت اثربخش )فالحی و همكاران، 
تعادل میان تقاضاهای شغلی و  نبود .نام برده شده است (2019، 10و همكاران )فیوریلی

شغلی و استرس شغلی  هایهای شغلی، تفاوت میان منابع، انتظارات و واقعیتمهارت
، 11آیند )اسچافلی و بونکعوامل اصلی در فرسودگی شغلی به حساب می عنوانبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Tejpal 
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3. Chen et al.  
4. Kim  
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6. Alessandri et al. 
7. Basoren 
8. Guntupalli  et al.  
9. Kucukoglu 
10. Fiorilli et al. 
11. Schaufeli & Buunk  
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برخالف مطالعات مختلفی كه عوامل شغلی نظیر عوامل (. 2004، 1و دمروتی كری؛ ب2003

مطالعات  دانند،های شغلی را در بروز فرسودگی شغلی دخیل میاقتصادی و حمایت
شناختی )جنس، سن، میزان تحصیالت، متغیرهای جمعیتدی مانند دیگری نیز عوامل فر

اند دانسته مؤثرنوع شخصیت كاركنان را در بروز این پدیده تأهل و سابقه كار( و 
دهند كه نیز نشان می هاپژوهش(. 2008، 3و همكاران ؛ گاروسا2007، 2)تسانگ

 گذاردمیزا اثر تنششخصیت و صفات آن بر سالمت فرد، و ارزیابی شخص از تجارب 
ای، و بر رفتارهای مقابله كندمیو فرد را برای احساس استرس و هیجان منفی مستعد 

توقعات  پژوهشگران،برخی به عقیده (. 2009، 4)گمبور تأثیر داردسالمتی یا فرسودگی 
آورد و درنهایت باال در محیط شغلی، موجبات بروز فشارهای شغلی را فراهم می

برخی دیگر از از نظر  ،. در مقابلكندمیفرسودگی شغلی را در درازمدت ایجاد 
. شودلی فرسودگی شغ سازد زمینهتوانمیدرآمد پایین،  مانندعوامل بیرونی  پژوهشگران،

شناختی مانند سن، جنس، مختلف، ارتباط آن را با عوامل جمعیت هایپژوهشنتایج 
(، میزان 1385؛ خواجه الدین و همكاران، 1386اسوله و همكاران، سابقه كار )عبدی م

ی فردی از جمله درك از مركز كنترل هاویژگی( و 2011، 5ر و همكاراندرآمد )عبدالغفو
، 6و همكاران های محیط كار )هاكانن( و پیچیدگی1385)خواجه الدین و همكاران، 

(، بین 2010 )گارروسا و همكاران،ی شخصیتی و فرسودگی شغلی هاویژگی(، 2006
استرس شغلی (، 2009، 7های منفی و فرسودگی شغلی )رابینو و همكارانانگیزنده
های (، ویژگی2015، 9و همكاران (، محیط كاری )برنال2019، 8و همكاران )توماس
 های سازمانی )جرنیگانها و رویه(، سیاست2017، 10شناختی )ساندا و كودجوجمعیت

فشار ناشی از حجم كار، نداشتن احاطه بر فرایند كار، نبود پاداش، (، 2016، 11همكارانو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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8. Thomas et al. 
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10. Sanda & Cudjoe  
11. Jernigan et al.  
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های عدالتی در پرداخت دستمزد، دوگانگی میان ارزشضعف ارتباطی میان همكاران، بی
( نشان 1393، نقل از ترابی پاریزی و همكاران، 1986فردی و شغلی )گروگه و میلونه، 

 حاصلسندرمی  ،(، فرسودگی شغلی2014كر و دمورتی )اساس نظر با براند. داده
. 2 ؛. منابع فردی1: شودمیایجاد زیر  مؤلفهاست و از شش های شغلی كاركنان خستگی

. 6 ؛های شغلی. درگیری5 های شغلی؛. مهارت4 ؛. تقاضاهای شغلی3 ؛شغل
)مختاری و  شوندمیمنجر هایی كه درنهایت به اختالل در عملكرد شغلی خستگی
(. عواملی مانند سطح فشار روانی، نوع فشار روانی، شخصیت فرد، 2015، 1حمدی

هایی كه فرد برای مقابله با فشار روانی ماهیت شغل یا نقش فرد، نوع زندگی فرد، سبک
. (1982، 2)پاریک هستند مؤثرگیرد و جو یا اقلیم سازمانی در فرسودگی شغلی به كار می
مختصر به  طوربهمتعددی نیز صورت گرفته است كه  هایشپژوه خصوصدر این 

  .شودمینتایج برخی از آنها اشاره 
شیوع فرسودگی شغلی در ایران: »( در پژوهشی با عنوان 1399بسطامی و همكاران )

 میزان شیوع فرسودگی شغلی بعد خستگی عاطفی ،«مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
و فرسودگی شغلی بعد درصد،  23 شغلی بعد مسخ شخصیتفرسودگی درصد،  36را 

بر اساس شغل نشان داد كه  هایافته همچنین. اندكردهمحاسبه درصد  46 موفقیت فردی
، درصد 67فقیت فردی به ترتیب كتابداران در ابعاد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و مو

 ان فرسودگی شغلیبیشترین میز درصد 72پزشكان و دنداندرصد  51كاركنان دانشگاه 
بررسی میزان فرسودگی »در پژوهشی با عنوان  ،(1398ی و همكاران )حسین د.رنرا دا

شغلی و عوامل مرتبط با آن در كاركنان شاغل در مراكز بهداشتی و درمانی شهرستان 
 درصد6/26خستگی هیجانی باال و دارای كاركنان از  درصد2/22نشان دادند كه  «لباب

كردند. دام از افراد احساس كفایت شخصی پایین نمیكبودند. هیچ دارای مسخ شخصیت
معكوس با میزان تحصیالت كاركنان  دارمعنیخستگی هیجانی و مسخ شخصیت رابطه 

و بین مسخ شخصیت با سابقه ، نوع استخدام، بین خستگی هیجانی با سابقه كار .داشت
( در 1396علوی و همكاران ) .شد دیده مستقیم دارمعنیو نوع استخدام ارتباط  كار

بررسی اثربخشی ورزش بر فرسودگی شغلی، سالمت عمومی و امید »پژوهشی با عنوان 
 طوربهفعال  كاركنانكه  ندنشان داد «دانشگاه علوم پزشكی جهرم كاركنانبه زندگی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 02/0) هستندغیرفعال  كاركنانی دارای سطح سالمت عمومی بهتری نسبت به دارمعنی

 =P خستگی عاطفی ) عامل(. اما در هر سه( 15/0فرسودگی شغلی  =P مسخ ،)
( P=  1/0( و امید به زندگی )P=  20/0كفایت فردی ) نداشتن(، P=  19/0شخصیت )

( در 1396مطلبی و كیانی ) وجود ندارد. دارمعنیبین دو گروه فعال و غیرفعال تفاوت 
استثنایی:  هایهسالمت روان معلمان مدرسرابطه فرسودگی شغلی با »پژوهشی با عنوان 

مشاركت  راهفرسودگی شغلی از به این نتیجه رسیدند  «نقش میانجی مشاركت شغلی
مشاركت شغلی  راه( همبستگی دارد. خستگی عاطفی از 0/26شغلی با سالمت روان )

(، كاركردهای اجتماعی 0/17خوابی )بی (، با اضطراب و-0/21با سالمت جسمانی )
مشاركت شغلی با  راه( همبستگی دارد. مسخ شخصیت از 0/19افسردگی ) ( و0/1)

( 0/60(، كاركردهای اجتماعی )0/11خوابی )بی (، اضطراب و-0/14سالمت جسمانی )
مشاركت شغلی با  راهموفقیت فردی از  نداشتن( همبستگی دارد. 0/17و افسردگی )

( 0/09، كاركردهای اجتماعی )(0/15خوابی )بی (، اضطراب و-0/19سالمت جسمانی )
( 1396صمدی میاركالئی و همكاران ) (.P < 0/01( همبستگی دارد )0/24و افسردگی )

در یک سازمان نظامی  «تبیین الگوی علی فرسودگی شغلی كاركنان»با عنوان را پژوهشی 
و ترین (، مهم064/9اعتماد سازمانی )نشان دادند  با رویكرد دیمتل فازیاجرا كردند و 

ثیرگذاری أبندی تاز طرفی رتبه بود. ترین متغیر( كم اهمیت751/7فرهنگ سازمانی )
( 732/0آن بود كه متغیرهای اخالق اسالمی ) دهندهنشانمتغیرها بر اساس مقادیر 

صدرا ابرقویی و  ثیرپذیرترین متغیر بود.أ( ت-922/0ترین، و فرسودگی شغلی )ثیرگذارأت
بررسی رابطه ارگونومی جامع با سطح »( در پژوهشی با عنوان 1396جعفرپور )

كه فرسودگی شغلی كاركنان در  دادندنشان  «فرسودگی شغلی كاركنان )مطالعه موردی(
حد متوسط و حمایت سازمانی ادراك شده توسط كاركنان كمتر از حد متوسط است و 

 دارمعنیای مطرح در ارگونومی جامع رابطه منفی و بین فرسودگی شغلی با متغیره
كه متغیرهای دموگرافیک بر فرسودگی  دهدمینتایج مطالعات نشان  وجود دارد. ضمناً

بررسی »( در پژوهشی با عنوان 1395عرسین و همكاران ) است. مؤثرشغلی كاركنان 
اد دانشگاهی ابعاد فرسودگی شغلی در زنان شاغل )مورد مطالعه: زنان شاغل در جه

بیشترین دفعات فرسودگی شغلی در به این نتیجه رسیدند  «واحد علوم پزشكی تهران(
درصد بود. بیشترین شدت فرسودگی  4/45سطح باال در بعد زوال عملكرد شخصی با 

زاده و شریف درصد بود. 2/47شغلی در سطح باال در بعد زوال عملكرد شخصی 
شناسایی علل فرسودگی شغلی كاركنان شركت »ان ( در پژوهشی با عنو1394همكاران )
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 «های نفتی ایران و رابطه آن با بلوغ سازمانی نیروی انسانیملی پاالیش و پخش فرآورده
در سه دسته عوامل بر فرسودگی شغلی كاركنان  مؤثر فاكتور 19به این نتیجه رسیدند كه 

های سن، آگاهی از گویه. قرار دارندفردی سازمانی و عوامل بین فردی، عوامل درون
فردی،  مشی سازمانی، ارزیابی عملكرد، تسهیالت رفاهی، محیط كاری، روابط بین خط

صالحیان و  ی دارد.دارمعنیرهبری و تعهد عاطفی بر بلوغ توانمندی كاركنان تاثیر 
نشان  «آن بینپیشفرسودگی شغلی و عوامل »( در پژوهشی با عنوان 1393همكاران )

فرسودگی است و فرسودگی نیز با تعهد سازمانی، رضایت  بینپیشترس اسند كه داد
( در پژوهشی 1392و همكاران ) طیبانی ی دارد.دارمعنیشغلی و تمایل ترك شغل رابطه 

ارتباط آن با  پزشكان شهر اصفهان وان و روانشناسروانفرسودگی شغلی در »با عنوان 
فرسودگی شغلی، خستگی هیجانی، مسخ  میانگین نمره ،«آنها ایحرفهعوامل فردی و 

را  چشده پرسشنامه مسال شخصیت دو گروه مورد مطالعه در مقایسه با نمره هنجاریابی
. همچنین بین كردنددر حد متوسط گزارش را در حد ضعیف و كاهش كفایت شخصی 

فرسودگی شغلی با متغیرهای عالقه به كار، نگرش نسبت به اثربخش بودن كار رابطه 
 دارمعنیو نیز نوع اشتغال )دولتی، خصوصی، هر دو( رابطه مستقیم  دارمعنیمعكوس 

  (.P< 05/0شد ) دیده
 آن تأثیر و شغلی فرسودگی وضعیت»( در پژوهشی با عنوان 2020) 1و همكاران لو

درصد  98/85نشان دادند  «چین در وولوموقی معدن كارگران شناختیروان سالمت بر
 سطح ،جنسیتاز كارگران دچار فرسودگی شغلی هستند و میزان آن براساس 

 ساعتمیزان  ،سوابق خدمت سن، وزن، ماهانه، درآمد ،، وضعیت استخدامتحصیالت
در  شناختیروان سالمتنشان داد  هایافته همچنین. دارد یدارمعنی تفاوت روز در كار

سیر »( در پژوهشی با عنوان 2020) 2و همكاران آلماتو-فونتوااست. زنان بیشتر از مردان 
 در طول «اورژانس بخش متخصصان شغلی فرسودگی و شغلی رضایت سطوح تحول

میزان فرسودگی شغلی  2018 سال اقتصادی به این نتیجه رسیدند كه در ركود دوره یک
 بهبود 2018 سال در رضایتمندی سطح و است یافته كاهش 2012 با سال مقایسه در

نتایج نشان داد بین فرسودگی شغلی و رضایت كلی رابطه معكوس  همچنیناست.  یافته
 شغلی فرسودگی بین رابطه»( در پژوهشی با عنوان 2020) 3ووی وجود دارد. دارمعنی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lu et al.  
2. Fontova-Almató et al. 
3. Wu  
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 معلمان كاری استرس به این نتیجه رسید كه «كار استرس تحت معلمان روان سالمت و

 وضعیت اجتماعی، محیط مدرسه، مدیریت كار، شدت مانند عواملی تأثیر تحت
 هایافته همچنیناست.  خانوادگی هایزمینه و شغلی رشد آموزان،دانش فشار اقتصادی،
 ونگگدانگودارد.  مثبتی همبستگی معلمان شغلی فرسودگی با شغلی استرس نشان داد

 عملكرد و شغلی فرسودگی استرس، نقش» عنوان با پژوهشی ( در2019) 1و همكاران
 نقش دتوانمی شغلی فراخوانی كه نشان دادند «ساز و ساخت پروژه مدیران در شغلی
( 2019) 2كوتسیمانی و همكاران. باشد داشته شغلی فرسودگی و نقش تعارض در مثبت

 «رابطه فرسودگی شغلی با افسردگی و اضطرابایجاد شفافیت »در پژوهشی با عنوان 
قوی و مستقیم با افسردگی و اضطراب  دارمعنینشان دادند كه فرسودگی شغلی ارتباط 

تنش شغلی و فرسودگی شغلی »( در پژوهشی با عنوان 2018) 3و همكاران الشاعردارد. 
ندگان میزان كندرصد شركت 80نشان دادند كه  «های بهداشتیدر میان كاركنان مراقبت

كنندگان با سطح و نیز یک سوم از شركت كنندمیباالیی از خستگی عاطفی را احساس 
( در پژهشی 2018) 4چنگ و اویانگ. كنندمیباالیی از مسخ شخصیت دست و پنجه نرم 

كننده حمایت كاركنان هتل: نقش تعدیلفرسودگی شغلی و رضایتمندی »با عنوان 
فرسودگی شغلی ارتباط منفی بین شیوه شغلی به این نتیجه رسیدند  «شده سازمانی ادراك

 نقش» عنوان با پژوهشی ( در2017) 5و همكاران نوو. كندمیو رضایت شغلی ایفا 
به این نتیجه رسیدند كه  «عملكرد و شغلی رضایت شغلی، سطح در شغلی فرسودگی

 وظیفه عملكرد و شغلی رضایت شغلی، سطح بین روابط در شغلی فرسودگی نقش
 بهبود در شغلی، فرسودگی ین،همچن. است مؤثر جنوبی كره سازمانی بستر در ویژهبه

( در پژوهشی 2017) 6و همكاران تویتوف. است مؤثر وظیفه عملكرد و شغلی رضایت
های بهداشتی تقابل بین خستگی عاطفی، اختالالت روانی، عملكرد و مراقبت»با عنوان 
درصد و  9/14نشان دادند كه فرسودگی خفیف و شدید به ترتیب به میزان  «كاركنان

و فرسودگی شغلی با خطر از دست است درصد برای جامعه هدف اتفاق افتاده  3/2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Guangdong et al.  
2. Koutsimani et al. 
3. Elshaer et al. 
4. Cheng & O-Yang  
5. Won et al.  
6. Tuithof et al.  
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( 2017) 1خامیسا و همكاران دادن شغل و اختالل در عملكرد روانی همراه خواهد بود.
فرسودگی شغلی، رضایت شغلی  های شخصی و كار براثر تنش»در پژوهشی با عنوان 

نشان دادند كه تنش شخصی  «های آفریقای جنوبیو سالمت عمومی پرستاران بیمارستان
كننده فرسودگی شغلی و سالمت عمومی نسبت به رضایت شغلی است كه بینیپیش

( در پژوهشی با عنوان 2017) 2اشكولر و تیزنر شده است. بینیبیشتر از تنش كاری پیش
كنندگی فرسودگی شغلی و هوش هیجانی در رابطه بین جیگری و تعدیلنقش میان»

به این نتیجه رسیدند كه بین ادراك عدالت سازمانی  «عدالت سازمانی و بدرفتاری كاری
و فرسودگی شغلی رابطه منفی وجود دارد و بین فرسودگی شغلی و بدرفتاری كاری یا 

( 2015آكسو و تمئلوگلو )ی وجود دارد. ردامعنیهای كاری كاركنان رابطه مثبت و اشتباه
 5و  4، 3 هایكاركنان هتلثرات فرسودگی شغلی بر رضایت ا»در پژوهشی با عنوان 

، موقعیت ترابطه سن، سطح تحصیال ند كهنشان داد «مركز شهر چاناققلعه درستاره 
ین، بین فرسودگی و همچناست.  دارمعنیشغلی، ساعت كاری و فرسودگی مثبت و 

ی وجود دارد. با این حال، بین جنسیت، وضعیت دارمعنیرضایت شغلی كاركنان رابطه 
 3مدان محمدح. دیده نشدای تأهل، واحد كاری، نوع كار و تغییر شغل با فرسودگی رابطه

كار در بین كاركنان مراكز  فرسودگی شغلی و استرس»( در پژوهشی با عنوان 2015)
ن دارای سطح متوسطی از خستگی نشان داد كاركنان مراكز معلوال« عمانن در معلوال

عاطفی و موفقیت فردی و سطح باالیی از مسخ شخصیت هستند. آزمون كروسكال 
های مسخ شخصیت دارد. والیس نشان داد كه اثر مهم سطح تجربه را در زیرمقیاس

های فرسودگی شغلی و استرسی بین دارمعنیهمچنین نتایج مطالعه نشان داد كه رابطه 
رابطه بین فشار »با عنوان را ( پژوهشی 2015) 4و همكاران واداداركاری وجود دارد. 

 اجرا كردند. «زمان و سندرم فرسودگی شغلی: یک مطالعه مقطعی در پرستاران اردن
بین كنندگان سطح باالیی از فشار زمان و فرسودگی شغلی را گزارش دادند. مشاركت

. دیده شدی دارمعنیفشار زمان و خستگی عاطفی و مسخ شخصیت همبستگی مثبت و 
فرسودگی در بعد خستگی عاطفی در مقایسه با ابعاد مسخ شخصیت و موفقیت فردی 

ی فردی نمونه آماری هاویژگیبا را بیشتر بود. مسخ شخصیت بیشترین همبستگی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Khamisa et al. 
2. Shkoler & Tizner  
3. Hemdan Mohamed 
4. Darawad et al. 
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بررسی نقش متغیرهای »ن با عنوا پژوهشی( در 2012واسوس و ناككورس )داشت. 

ها ی فرسودگی شغلی به این یافتهبینپیشفردی، سازمانی و دموگرافیكی در  فردی، بین
فردی(، بازخورد كاری )شخصی(، ابهام نقش  كشیدن رفتاری )بین رسیدند كه چالش

دوبی و ند. مؤثری فرسودگی شغلی بینپیش)سازمانی(، و جنسیت )دموگرافیک( در 
( در پژوهشی رابطه نظام روان ایمنی، استرس و فرسودگی شغلی و 2011) 1شاهی

به این نتیجه رسیدند كه بین استرس را بررسی كردند. آنها راهبردهای مقابله با استرس 
دهی در نظام نظام خودنظمی وجود دارد و خردهدارمعنیو فرسودگی شغلی رابطه 

و  گذاردمیای تأثیر ، و راهبردهای مقابلهایمنی، بر رابطه بین استرس و فرسودگیروان
( در پژوهشی با عنوان 2008گاروسا و همكاران )سازد. این رابطه را متوازن و متعادل می

شغلی و شخصیت زاهای شغلی، فرسودگی شناختی، استرسرابطه بین عوامل جمعیت»
نشان دادند كه فشارهای شغلی و شخصیت قوی با فرسودگی شغلی همبستگی  «قوی
شناختی، فشارزاهای شغلی و شخصیت در ، متغیرهای جمعیتهمچنیندارند.  دارمعنی

از  53/0از تغییرات مسخ شخصیت و  44/0از تغییرات خستگی عاطفی،  52/0مجموع 
  .كنندمیی بینپیشدستاورد شخصی را  نداشتنتغییرات 

ارزیابی میزان فرسودگی شغلی با هدف  ، این پژوهش،مذكور با توجه به موارد
طراحی و اجرا بر آن  مؤثركاركنان سازمان سنجش آموزش كشور و شناسایی عوامل 

 ی پژوهش به شرح زیر طرح شده است: هاشسپرشده است. بر این اساس، 
 ند؟ رتحلیل عاطفی برخورداركنان سازمان سنجش آموزش كشور تا چه اندازه از كا -

 ند؟ رركنان سازمان سنجش آموزش كشور تا چه اندازه از مسخ شخصیت برخورداكا -

ركنان سازمان سنجش آموزش كشور تا چه اندازه از عدم موفقیت فردی كا -
 ند؟ ربرخوردا

شناختی )سن، جنست، یا میزان فرسودگی شغلی كاركنان براساس متغیرهای جمعیتآ -
زمانی، حوزه فعالیت( هل، سابقه كار، نوع استخدام، رشته تحصیلی، پست ساوضعیت تأ

 تفاوت دارد؟

كننده فرسودگی شغلی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور یبینوامل پیشع -
 ند؟ اكدام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dubey & Shahi 
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بر فرسودگی شغلی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور  مؤثرولویت عوامل ا -
 است؟ كدام

 
 شناسي پژوهش روش

-توصیفی هادادهو از نظر روش گردآوری پژوهش از جهت هدف، از نوع كاربردی 
مدیران و كاركنان سازمان سنجش  همهجامعه آماری پژوهش شامل است. تحلیلی است. 

نفر با استفاده از روش  231نفر بود كه از بین آنها  579تعداد  بهآموزش كشور 
، (1)جدول ن نمونه آماری انتخاب شدند. عنوا)نسبتی( به ایطبقهتصادفی  گیرینمونه

 .دهدگیری پژوهش را نشان میجامعه و نمونه آماری و روش نمونه
 

 گيری جامعه و نمونه آماری و روش نمونه (1)جدول 

حوزه 
 سازماني

تعداد جامعه آماری كل 
 حوزه

تعداد نمونه آماری كل 
 حوزه

عودت داده 
 شده

 گيریروش نمونه

1 54 21 0 

ش 
رو

ونه
نم

ی 
ادف

ص
ی ت

گیر
قه

طب
ی

ا
 

ی(
سبت

)ن
 

2 48 19 19 
3 20 8 4 
4 22 9 9 
5 49 19 19 
6 18 7 7 
7 34 13 13 
8 37 15 15 
9 29 12 12 
10 72 29 24 
11 149 59 52 
12 14 6 6 
13 14 6 6 
14 19 8 10 

 200 231 579 جمع كل
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چ و پرسشنامه عوامل ی فرسودگی شغلی مسالهاپرسشنامهاز  هادادهگردآوری  برای

روایی محتوایی  .( استفاده شد1383بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن ) مؤثر
اساس روش آلفای كرونباخ برای  توسط متخصصان تأیید و پایایی آن نیز بر هاپرسشنامه

بر فرسودگی  مؤثر، برای پرسشنامه عوامل 922/0پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسالچ 
 برآورد شد. 988/0شغلی ساعتچی و هومن 

  
 چفرسودگي شغلي مسالپرسشنامه 

. مسالچ و همكارانش استپرسش  22سالچ شامل دگی شغلی مپرسشنامه فرسو
د ابعاد فرسودگی شغلی را مورد سنجش قرار دهد توانمیند تنها ابزاری كه بود معتقد

ی هاپژوهشاست. در بسیاری از  MBپرسشنامه فرسودگی شغلی مسالچ و جكسون با 
این ابزار از مربوط به فرسودگی شغلی چه در خارج كشور و چه در داخل كشور، 

و دارای مقیاس دوگانه  پرسش 47ه است. نمونه اولیه این پرسشنامه شامل شداستفاده 
سالچ و سؤالی پرسشنامه م 22از نمونه  هاپژوهش بیشترفراوانی و شدت بود. در 

است، خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عملكرد فردی  مؤلفهسه كه دارای جكسون 
مربوط به سنجش احساس  پرسش 9. در این ابزار، استفاده شده استبرای سنجش 

احساسات مربوط به ضعف بیش از  دهدمیاجازه  دهندگانپاسخخستگی عاطفی )به 
برای  پرسش 8(، ندكناندازه و خستگی عاطفی در برابر دیگران و محیط كار را بیان 

كه میزان احساس شایستگی و  دهدمیاجازه  دهندگانپاسخسنجش عملكرد فردی )به 
برای سنجش مسخ  پرسش 5( و كنندرسیدن به موفقیت در ارتباط با كاری خود را بیان 

عالقگی و های خود را به شكل بیكه نگرش دهدمیاجازه  دهندگانپاسخشخصیت )به 
 ( طراحی شده است. كنندمخاطبان بیان تفاوتی نسبت به بی
 

 بر فرسودگي شغلي ساعتچي و هومن مؤثرعوامل پرسشنامه 
سازمانی اصلی و مكمل سشنامه فرسودگی شغلی كاركنان، با توجه به عوامل درونپر

كارگیری اثربخش  همند انتخاب و بمدل نظام)واره معروف به مناباماس ه شده در مدلئارا
تدوین  (1386) ی ساعتچیوربهرهنظریه چندعاملی  همچنینو  (سازمانمنابع انسانی در 

وسیله محمود ساعتچی و با همكاری  . این پرسشنامه بهاست پرسش 91و شامل  شده
ساختارسازی و در بین كاركنان شركت ملی صنایع پتروشیمی  1383علی هومن در سال 
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است. اعتباریابی و رواسازی این پرسشنامه با  شدهو در پانزده نقطه از كشور، اجرا 
 ت. وسیع، انجام گرفته اس اینمونهگیری از بهره

و  كندمیگیری این پرسشنامه، عوامل مؤثر بر میزان فرسودگی شغلی را اندازه
، «نسبتاً زیاد»، «نسبتاً كم»، «خیلی كم»را در گستره  خود آزمودنی باید پاسخ مورد نظر

ند كه عوامل كهای این پرسشنامه مشخص میخص كند. گویهمش« خیلی زیاد»
 . ندهستها، شامل چه مواردی كننده فرسودگی شغلی در سازمانتعیین

،  t-test، آزمونهادادهی پژوهش در قالب تحلیل توصیفی هاداده وتحلیلتجزیه
 ی تحلیلهاآزمونی اصلی و از هاپرسشرگرسیون چندمتغیره، فریدمن برای آزمون 

 برایو  گرفتهای تكمیلی انجام تحلیل برایبرای دو گروه مستقل  tراهه، واریانس یک
 استفاده شده است.  SPSS افزارنرممحاسبات از 

 
 های پژوهشافتهي

 ها بررسي مفروضهالف( 
  هادادهفرض نرمال بودن توزيع . پيش1

 

 هادادهنتايج آزمون كولموگروف اسميرنف در خصوص نرمال بودن توزيع  (2)جدول 
فرسودگي 
 تحصيلي

خستگي 
 عاطفي

 شاخص آزمون عدم موفقيت فردی مسخ شخصيت

 Zمقدار  086/0 091/0 098/0 098/0
 یدارمعنیسطح  335/0 415/0 218/0 426/0

 
 همهدر  05/0آمده با توجه به اینكه مقدار آزمون در سطح  بر اساس نتایج به دست

ی مورد بررسی از شرایط نرمال هادادهنتیجه گرفت كه  توانمینیست،  دارمعنی هامتغیر
 .استفاده كردی پارامتریک هاآزموناز  توانمیبودن برخوردار هستند و 

  هافرض آزمون همگني واريانس. پيش2
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 هابررسي همگني واريانس براینتايج آزمون لوين  (3)جدول 
 یدارمعنیسطح  2درجه آزادی  1درجه آزادی  F متغیر

 947/0 187 12 104/0 خستگی عاطفی
 985/0 187 12 101/0 مسخ شخصیت

 550/0 187 12 358/0 عدم موفقیت فردی
 489/0 187 12 256/0 فرسودگی شغلی

 
تر از ی بزرگدارمعنیدهد كه در تمامی متغیرها، سطح نتایج آزمون لوین نشان می

 ها برابر هستند. واریانس بنابرایناست،  05/0
 

 ب( ارزيابي متغيرهای پژوهش
بررسی خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، عدم موفقیت فردی و فرسودگی  برای

گذاری استفاده شده است. با توجه به اینكه شیوه نمره اینمونهشغلی از آزمون تی تک
منظور ارزشیابی دقیق  ، بهاست 7تا  1ای از درجه 7پرسشنامه براساس طیف لیكرت 

درجه مطلوبیت خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، عدم موفقیت فردی و فرسودگی 
 ( عمل شده است.4)شده در جدول  های استاندارد ارائهاساس شاخص شغلی بر

 
 طيف ارزيابي  (4)جدول 

 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
7-81/5 80/5-61/4 60/4-41/3 40/3-21/2 20/2-1 

 
 خستگي عاطفيارزيابي . 1
 

 متغير خستگي عاطفينمونه برای بررسي تک tآزمون  (5) جدول

 ميانگين فراواني متغير
انحراف 
 استاندارد

 4مقدار ميانگين فرضي )وزني(= 
t df Sig 

خستگی عاطفی از بعد 
 001/0 199 -295/16 399/1 387/2 200 فراوانی

خستگی عاطفی از بعد 
 001/0 199 -836/15 314/1 527/2 200 شدت
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متغیر خستگی دست آمده در  های بهبیانگر این است كه میانگین (5)نتایج جدول 
 99/0با اطمینان  اینمونهتک tر یدامقاست. با توجه به  كمتراز میانگین فرضی عاطفی 

 ≥P).01/0است ) دارمعنیاین تفاوت از نظر آماری  01/0و سطح خطای كمتر از 
بنابراین خستگی عاطفی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور از نظر فراوانی و شدت 

 مؤلفهاین  (4)شده در جدول  های ارائهاساس شاخص . برددر سطح كم/پایین قرار دار
 از نظر درجه مطلوبیت در سطح خیلی كم قرار دارند. 

 مسخ شخصيت. ارزيابي 2
 

 متغير مسخ شخصيتنمونه برای بررسي تک tآزمون  (6) جدول

 ميانگين فراواني متغير
انحراف 
 استاندارد

 4مقدار ميانگين فرضي )وزني(= 

t df Sig 

مسخ شخصیت از بعد 
 001/0 199 -342/26 205/1 755/1 200 فراوانی

مسخ شخصیت از بعد 
 شدت

200 845/1 101/1 563/27- 199 001/0 

 
مسخ  متغیر دست آمده در های بهبیانگر این است كه میانگین (6)نتایج جدول 

با اطمینان  اینمونهتک tر یدامقاز میانگین فرضی كمتر است. با توجه به  شخصیت
 ≥P).01/0است ) دارمعنیاین تفاوت از نظر آماری  01/0و سطح خطای كمتر از  99/0

بنابراین مسخ شخصیت كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور از نظر فراوانی و شدت 
 مؤلفهاین  (4)شده در جدول  های ارائهاساس شاخص در سطح كم/پایین قرار دارند. بر

 از نظر درجه مطلوبیت در سطح خیلی كم قرار دارند. 

 عدم موفقيت فردی. ارزيابي 3
 

 موفقيت فردی متغير عدمنمونه برای بررسي تک tآزمون  (7ل )جدو

 ميانگين فراواني متغير
انحراف 
 استاندارد

 4مقدار ميانگين فرضي )وزني(= 

t df Sig 

موفقیت فردی از بعد عدم
 001/0 199 071/10 469/1 046/5 200 فراوانی

موفقیت فردی از بعد عدم
 شدت

200 066/5 265/1 913/11 199 001/0 
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موفقیت فردی  عدمدست آمده در  بیانگر این است كه میانگین به (7)نتایج جدول 

و سطح  99/0با اطمینان  اینمونهتک tر یدامقاز میانگین فرضی بیشتر است. با توجه به 
 بنابراین عدم ≥P).01/0است ) دارمعنیاین تفاوت از نظر آماری  01/0خطای كمتر از 

موفقیت فردی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور از نظر فراوانی و شدت در سطح 
از نظر  مؤلفهاین  (4)شده در جدول  های ارائهبراساس شاخصزیاد/باال قرار دارند. 

 قرار دارند.  زیاددرجه مطلوبیت در سطح 
 
 ارزيابي فرسودگي شغلي. 4
 

 نمونه برای بررسي متغير فرسودگي شغليتک tآزمون  (8) جدول

 ميانگين فراواني متغير
انحراف 
 استاندارد

 4مقدار ميانگين فرضي )وزني(= 
t df Sig 

فرسودگی شغلی از بعد 
 001/0 199 -989/12 934/0 141/3 200 فراوانی

فرسودگی شغلی از بعد 
 شدت

200 233/3 792/0 682/13- 199 001/0 

 
دست آمده در متغیر فرسودگی  های بهبیانگر این است كه میانگین (8)نتایج جدول 

 99/0با اطمینان  اینمونهتک tر یدامقشغلی از میانگین فرضی كمتر است. با توجه به 
 ≥P).01/0است ) دارمعنیاین تفاوت از نظر آماری  01/0و سطح خطای كمتر از 

فرسودگی شغلی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور از نظر فراوانی و شدت بنابراین 
 مؤلفهاین  (4)شده در جدول  های ارائهبراساس شاخص در سطح كم/پایین قرار دارند.

 در سطح متوسط قرار دارند.  از نظر درجه مطلوبیت
 
 كننده بر متغيرهای اصلي پژوهش ( ارزيابي نقش متغيرهای تعديلج
كننده )جنسیت، تأهل، پست بررسی نقش متغیرهای تعدیلمنظور  در ادامه به 

برای دو گروه مستقل، و برای بررسی  tسازمانی( بر میزان فرسودگی شغلی از آزمون 
نقش متغیرهای )سن، سطح تحصیلی، سابقه كار، نوع استخدام، رشته تخصصی، حوزه 

 .شدراهه استفاده فعالیت( از آزمون تحلیل واریانس یک
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 كننده بر فرسودگي شغلي از بعد فراواني و از بعد شدتبررسي نقش متغيرهای تعديل (9)جدول 

 
فرسودگی شغلی زنان و مردان  هایبین میانگین نمرهدهند ی جدول نشان میهاداده

ها نشان ی وجود دارد. مقایسه میانگیندارمعنیتفاوت  ،در هر دو بعد فراوانی و شدت
داد كه فرسودگی شغلی مردان نسبت به زنان هم در بعد فراوانی و هم در بعد شدت 

های فردی )سن، ی پژوهش نشان داد بین بقیه ویژگیهایافته همچنینبیشتر است. 
پست سازمانی،  وضعیت تأهل، سطح تحصیلی، سابقه كار، نوع استخدام، رشته تحصیلی،

ی دارمعنیحوزه فعالیت( و فراوانی و شدت فرسودگی شغلی از لحاظ آماری رابطه 
، 31-35، 26-30میزان فرسودگی شغلی با توجه سن ) ی كهبه این معن وجود ندارد؛

سال(، وضعیت تأهل )متأهل،  65-61، 60-56، 55-51، 50-46، 45-41، 40-36
لم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دكتری(، مجرد(، سطح تحصیلی )زیردیپلم، دیپ

سال(، نوع استخدام  20، باالتر از 16-20، 11-15، 6-10، 1-5) سابقه خدمت
)قراردادی، پیمانی، رسمی )آزمایشی/قطعی((، رشته تحصیلی )گروه علوم انسانی، علوم 

دیریتی(، مهندسی، معماری و هنر، كشاورزی(، پست سازمانی )مدیریتی، غیرم-پایه، فنی
 ( تفاوت ندارد. 14تا  1 هایحوزه فعالیت )حوزه

 

 متغير
 فرسودگي شغلي از بعد شدت شغلي از بعد فراوانيفرسودگي 

 نتيجه Sig نوع آزمون نتيجه Sig نوع آزمون

 وجود تفاوت 013/0 مستقل T وجود تفاوت 011/0 مستقل T جنسیت
 عدم تفاوت ANOVA 854/0 عدم تفاوت ANOVA 856/0 سن
 عدم تفاوت 329/0 مستقل T عدم تفاوت 585/0 مستقل T تأهل

 عدم تفاوت ANOVA 845/0 عدم تفاوت ANOVA 387/0 سطح تحصیلی
 عدم تفاوت ANOVA 161/0 عدم تفاوت ANOVA 207/0 رشته تحصیلی

 عدم تفاوت ANOVA 350/0 عدم تفاوت ANOVA 876/0 سابقه كار
 عدم تفاوت 375/0 مستقل T عدم تفاوت 331/0 مستقل T پست سازمانی
سطوح پست 

 عدم تفاوت ANOVA 447/0 تفاوتعدم  ANOVA 671/0 مدیریتی

سطوح پست 
 عدم تفاوت ANOVA 173/0 عدم تفاوت ANOVA 242/0 غیرمدیریتی

 عدم تفاوت ANOVA 141/0 عدم تفاوت ANOVA 236/0 حوزه فعالیت
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كننده فرسودگي شغلي كاركنان سازمان سنجش آموزش يبيند( عوامل پيش
 كشور
 

 خالصه مدل رگرسيون (10)جدول 

 Rمجذور  R مدل
مجذور اصالح 

 Rشده 

خطای استاندارد 
 برآورد

فرسودگی شغلی از جنبه ) 1
 فراوانی(

407/0 165/0 135/0 8690/0 

فرسودگی شغلی از جنبه ) 1
 شدت(

438/0 192/0 163/0 7243/0 

 
توجه ، میزان همبستگی عوامل مدیریت سنتی، غیرخالق و كم(10)بر اساس جدول 

به كاركنان، ناكفایتی در راهبری واحد سازمانی، اجبار برای كار با همكاران نامناسب، 
زا حقوق و دستمزد، نارضایتی از محیط كار و آسیبنارضایتی از شغل، نارضایتی از نظام 

بودن آن، نارضایتی نسبت به آموزش و بهسازی كاركنان و فرسودگی شغلی از بعد 
و ضریب تعدیل  165/0، ضریب تعیین حاصل برابر 407/0فراوانی در معادله برابر با 

واریانس فراوانی درصد از  13گزارش شده است، یعنی در حدود  135/0شده برابر با 
فرسودگی شغلی از طریق متغیرهای مستقل تبیین و توجیه شده است. میزان همبستگی 

، ضریب 438/0بین و فرسودگی شغلی از بعد شدت در معادله برابر با متغیرهای پیش
گزارش شده است، یعنی  163/0و ضریب تعدیل شده برابر با  192/0تعیین حاصل برابر 

واریانس شدت فرسودگی شغلی از طریق متغیرهای مستقل تبیین  درصد از 16در حدود 
 و توجیه شده است. 

 
 
 
 
 
 
 



 بر آن...ارزيابي ميزان فرسودگي شغلي كاركنان و شناسايي عوامل مؤثر  151

 

 
 

 جدول تحليل ضرايب رگرسيون  (11) جدول

 مالک بينپيش
ضرايب غير 

 استاندار
ضرايب 
 t استاندار

سطح 
 B یدارمعني

خطای 
 استاندارد

Beta 

توجه نسبت به مدیریت سنتی، غیرخالق و كم
 كاركنان

نی
اوا

فر
د 

 بع
 از

لی
شغ

ی 
دگ

سو
فر

 

453/0 
/0 

209/0 500/0 170/2 031/0 

 129/0 -526/1 -386/0 236/0 -360/0 ناكفایتی در راهبری واحد سازمانی

 569/0 -570/0 -089/0 165/0 -094/0 اجبار برای كار با همكاران نامناسب

 585/0 546/0 098/0 187/0 102/0 نارضایتی از شغل

 956/0 056/0 006/0 096/0 005/0 از نظام حقوق و دستمزدنارضایتی 

 085/0 729/1 332/0 197/0 340/0 زا بودن آننارضایتی از محیط كار و آسیب

 343/0 -951/0 -102/0 120/0 -114/0 نارضایتی نسبت به آموزش و بهسازی كاركنان

مدیریت سنتی، غیرخالق و كم توجه نسبت به 
 كاركنان

344/0 174/0 448/0 977/1 050/0 

 ناكفایتی در راهبری واحد سازمانی

ت
شد

د 
 بع

 از
لی

شغ
ی 

دگ
سو

فر
 

516/0- 197/0 653/0- 624/2- 009/0 

 067/0 -843/1 -284/0 138/0 -253/0 اجبار برای كار با همكاران نامناسب

 058/0 908/1 338/0 156/0 298/0 نارضایتی از شغل

 224/0 220/1 134/0 080/0 098/0 دستمزدنارضایتی از نظام حقوق و 

 016/0 442/2 461/0 164/0 401/0 زا بودن آننارضایتی از محیط كار و آسیب

 410/0 -826/0 -087/0 100/0 -083/0 نارضایتی نسبت به آموزش و بهسازی كاركنان

 
توجه كه عامل مدیریت سنتی، غیرخالق و كم ، نشان دادتحلیل ضرایب رگرسیون

های مؤلفههای بعد فراونی فرسودگی شغلی هستند و كنندهیبینپیش ،نسبت به كاركنان
توجه نسبت به كاركنان، ناكفایتی در راهبری واحد مدیریت سنتی، غیرخالق و كم

های بعد شدت كنندهیبینزا بودن آن نیز پیشسازمانی، و نارضایتی از محیط كار و آسیب
 فرسودگی شغلی هستند.

 
بر فرسودگي شغلي كاركنان سازمان سنجش  مؤثربندی عوامل اولويتو( 

 آموزش كشور
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 بر فرسودگي شغلي كاركنان مؤثرنتايج آزمون فريدمن در خصوص ترتيب عوامل  (12)جدول 

 درجه اهميت ميانگين رتبه عامل / متغير
 2 62/4 توجه نسبت به كاركنانمدیریت سنتی، غیرخالق و كم

 4 64/3 ناكفایتی در راهبری واحد سازمانی 
 5 36/3 اجبار برای كار با همكاران نامناسب

 7 06/3 نارضایتی از شغل

 1 10/6 نارضایتی از نظام حقوق و دستمزد
 3 03/4 زا بودن آننارضایتی از محیط كار و آسیب

 6 19/3 نارضایتی نسبت به آموزش و بهسازی كاركنان
 یدارمعنیسطح  آزادیدرجه  خی دو

494/312 6 001/0 

 
بر  مؤثردهد كه از نظر نمونه مورد مطالعه بین عوامل ی جدول نشان میهاداده

 یدارمعنیدر سطح  494/31فرسودگی شغلی كاركنان از نظر اولویت با مقدار خی دو 
01/0  =α  های متفاوت قرار دارند. در ی وجود دارد و در رتبهدارمعنیتفاوت

، عامل نارضایتی از نظام حقوق و دستمزد با بندیبندی اولیه براساس نتایج رتبهاولویت
قرار دارد، عامل مدیریت سنتی، غیرخالق و كم توجه نسبت به كاركنان  10/6میانگین 

زا بودن آن با میانگین در رتبه دوم، عامل نارضایتی از محیط كار و آسیب 62/4با میانگین 
در رتبه  64/3م، عامل ناكفایتی در راهبری واحد سازمانی با میانگین در رتبه سو 03/4

در رتبه پنجم، عامل  36/3چهارم، عامل اجبار برای كار با همكاران نامناسب با میانگین 
 نارضایتی نسبت به آموزش و بهسازی كاركنان در آخرین رتبه )ششم( قرار دارد. 

 
 گيری بحث و نتيجه

فرسودگی شغلی در كاركنان سازمان سنجش آموزش  هاینشانهتردیدی نیست كه وجود 
كاهد و این نقطه آغاز مندی شغلی آنان میكشور، از میزان كارآمدی و میزان رضایت

انگیزگی كاركنان در توجه به امور سازمان و انجام بهینه و مناسب وظیفه خطیر بی
انجام  به منظوررود جو مناسبی انتظار می رواین ازارزشیابی و سنجش آموزش است. 

بهینه امور محوله برای كاركنان فراهم شود. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان 
بر آن  مؤثرفرسودگی شغلی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور و شناسایی عوامل 

 است.  گرفتهانجام 
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آموزش كاركنان سازمان سنجش  فرسودگي شغليها و نتایج پژوهش نشان داد یافته
كشور از نظر فراوانی و شدت در سطح كم/پایین قرار دارند. امروزه هر كس در هر 

و این  كندمیمكانی و موقعیتی كه باشد، درجاتی از فرسودگی را در محیط كار تجربه 
های امروزی است. میزان شیوع ر در سازمانیواقعیت امری ملموس و انكارناپذ
تنی مانند های روانتأثیر این عامل در بروز بیماریفرسودگی شغلی در سطح وسیع و 

ترین اند كه توجه به فرسودگی شغلی از مهمفشار خون و مشكالت گوارشی موجب شده
دهند تعداد قابل عواملی باشد كه نیاز به بررسی در سازمان دارد. مطالعات نشان می

مربوط به استرس  ایهنشانهخی از رهای كاری مختلف، بتوجهی از كاركنان در محیط
و فرسودگی شغلی نظیر احساس اضطراب، سردرگمی، ناتوانی، ناامیدی، دردهای 
مختلف در نواحی سیستم گوارش، سردرد و حتی مشكالت قلبی و عروقی را تجربه 

(. افزون 107ص ،1393پرور و همكاران، ، نقل از گل2008)یونگی و همكاران،  كنندمی
جایی و ترك های مكرر، تمایل به جابهی شغلی به شكل غیبتفرسودگ هاینشانهبر این، 

(، مرخصی 2001حرفه، كاهش عزت نفس، سوء مصرف داروها )مائونز و استیرر، 
جایی كاركنان )زانگ و فنگ، ه(، جاب2006استعالجی و غیبت )بوریتز و همكاران، 

، نقل و غیبت از كار، مرخصی استعالجی(، 2010بوگارت و همكاران، ؛ وان2011
؛ 2000)هایبرز،  دهدمیهای جسمانی و نظایر آنها خود را نشان انتقاالت شغلی و آسیب

غالباً دچار ناراحتی،  كندمی(. فردی كه فرسودگی شغلی را تجربه 2005تاپپینن، 
 طوربهدیگران، تندخویی، دوری جستن از همكاران، عصبانیت و نكردن خستگی، تحمل 

، نقل 1992؛ بروكینگ، 1996)داگالس،  شودمیغیرقابل تحمل كلی برای همكاران خود 
 (.47ص ،1392از مظلومی و همكاران، 

كه كاركنان سطوح باالیی از فرسودگی شغلی را تجربه  دهدمینشان  هانتایج پژوهش
له ناشی از ئ(. این مس2000، 2و همكاران رانفلدگ؛ 2000، 1و همكاران )كاش كنندمی

 های كاركنان است )لیتر( و ضعف در توانایی1998، 3)لیکكیفیت زندگی كاری پایین 
ها و اقدامات ، برنامهسازوكارهاهای كاری سالم با ایجاد محیط (.1998، 4و همكاران

ند در حفظ سالمتی و داشتن توانمیشناختی، مناسب در شرایط سازمانی، فیزیكی و روان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kash et al.  
2. Grunfeld et al. 
3. Lake 
4. Leiter et al. 
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(. علوی و 2011، 1جاردالی و همكاران-كاركنان كمک كنند )الاحساس خوب به 

بررسی اثربخشی ورزش بر فرسودگی شغلی، »( در پژوهشی با عنوان 1396همكاران )
كه  ندنشان داد «سالمت عمومی و امید به زندگی كارمندان دانشگاه علوم پزشكی جهرم

هتری نسبت به كارمندان غیر ی سطح سالمت عمومی بدارمعنیطور هكارمندان فعال ب
 15/0فرسودگی شغلی )خستگی عاطفی ) مؤلفه(. اما در هر سه P=  02/0) دارندفعال 

 =P( مسخ شخصیت ،)19/0  =P ،)نداشتن ( 20/0كفایت فردی  =P و امید به زندگی )
(1/0  =P بین دو گروه فعال و غیر فعال تفاوت )صدرا ابرقویی  وجود ندارد. دارمعنی

بررسی رابطه ارگونومی جامع با سطح »( در پژوهشی با عنوان 1396رپور )و جعف
كه فرسودگی شغلی كاركنان در  دادندنشان  «فرسودگی شغلی كاركنان )مطالعه موردی(

حد متوسط است و بین فرسودگی شغلی با متغیرهای مطرح در ارگونومی جامع رابطه 
دهد كه متغیرهای لعات نشان مینتایج مطا همچنین،وجود دارد.  دارمعنیمنفی و 

( در 1393بیگلو و همكاران ) است. مؤثردموگرافیک بر فرسودگی شغلی كاركنان 
بر آن در میان كتابداران  مؤثربررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل »ای با عنوان مطالعه

به این  «های عمومی شهرستان اردبیل(های عمومی )مطالعه موردی: كتابخانهكتابخانه
های عمومی نتیجه رسیدند كه میزان فرسودگی شغلی در میان كتابداران كتابخانه

میزان  همچنین. استشهرستان اردبیل در دو مقیاس فراوانی و شدت در سطح پایین 
فرسودگی شغلی در بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عملكرد فردی نیز در دو 

. میزان فرسودگی شغلی نیز هم در مقیاس استمقیاس فراوانی و شدت در سطح پایینی 
 .استفراوانی و هم در مقیاس شدت در سطح پایین 

نشان داد تحلیل عاطفی كاركنان  تحليل عاطفيی پژوهش در ارتباط با هایافته
در سطح كم/پایین قرار دارند. سازمان سنجش آموزش كشور از نظر فراوانی و شدت 

تقاضاهای در معرض نتیجه قرار گرفتن  ،نرژیعنوان كاهنده اخستگی عاطفی نیز به
ن حال، خستگی عاطفی ز حد در كار توصیف شده است. با ایروانی و هیجانی بیش ا

؛ ازكان، 2006كننده فرسودگی شغلی باشد )سرگویال، تنهایی مشخصد بهتوانمین
(. این بعد از فرسودگی شغلی بر پاسخ اساسی به استرس 2014؛ آقا و همكاران، 2012

برند كه احساس فرسودگی، . كارگران زمانی از خستگی احساس رنج میداردداللت 
ی كه دچار شخص .كنندمیرمقی و ناتوانی برای حاضر شدن در سركار سرخوردگی، بی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. El-Jardali et al. 
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كننده است. خستگی و كار برای او خسته كندمیی احساس درماندگ ،حلیل عاطفی شدهت
عاطفی كاهش منابع عاطفی و احساسی است كه فرد چیزی برایش برای ارائه كردن باقی 

(. تعهد كاری و واكنش عاطفی فرد نسبت به كار و 2014ماند )گوپتا و رانی، نمی
مدان محمد حبرد. روانی میزان تولید و قابلیت كار را باال میهمچنین باال بودن سالمت 

كار در بین كاركنان مراكز  فرسودگی شغلی و استرس»( در پژوهشی با عنوان 2015)
ن دارای سطح متوسطی از خستگی نشان داد كاركنان مراكز معلوال «ن در عمانمعلوال

واد و همكاران ا. دارعاطفی و موفقیت فردی و سطح باالیی از مسخ شخصیت هستند
رابطه بین فشار زمان و سندرم فرسودگی شغلی: یک »( در پژوهشی با عنوان 2015)

كنندگان سطح به این نتیجه رسیدند كه مشاركت «مطالعه مقطعی در بین پرستاران اردن
باالیی از فشار زمان و فرسودگی شغلی را گزارش دادند. فرسودگی در بعد خستگی 

با ابعاد مسخ شخصیت و موفقیت فردی بیشتر بود. بهرامی و مختاری  عاطفی در مقایسه
دانشگاه  استاداندر را بر آن  مؤثرمیزان فرسودگی شغلی و عوامل ای ( در مطالعه1387)

بیشتر در بعد خستگی عاطفی  استادانبه این نتیجه رسیدند بررسی كردند. آنها اصفهان 
گی در بعد مسخ شخصیت و درآخر عملكرد اند و سپس این فرسوددچار فرسودگی بوده

مرد در ابعاد  استادانها نشان داد نمره فرسودگی شغلی فردی وجود داشت. تحلیل
زن بود، اما در بعد  استادانی بیشتر از دارمعنی طوربهخستگی عاطفی و مسخ شخصیت 

( 1389زاده )عملكرد فردی فرسودگی شغلی زنان بیشتر از مردان بود. حریری و حسن
های سنجش فرسودگی شغلی در میان كتابداران كتابخانه»عنوان  در پژوهش خود با

كه گروه مورد مطالعه دارای خستگی عاطفی پایین،  ، دریافتند«عمومی استان مازندران
 ند.دی در حد متوسط و نزدیک به باال هستمسخ شخصیت پایین و عملكردی فر

كاركنان  مسخ شخصيتبیانگر این است كه  اینمونهتک tیافته حاصل از آزمون 
سازمان سنجش آموزش كشور از نظر فراوانی و شدت در سطح خیلی كم/پایین قرار 
دارند. مسخ به عنوان نوعی بدبینی، رشد نگرش منفی و بدبینانه است كه با فاصله گرفتن 

شخص ، مهستنداز شخص از دیگران كه معمواًل افرادی كه گیرنده مراقبت یا خدمات 
فرسودگی شغلی در »با عنوان  را ( پژوهشی1392و همكاران ) طیبانی .شودمی

 «آنها ایحرفهارتباط آن با عوامل فردی و  پزشكان شهر اصفهان وان و روانشناسروان
فرسودگی شغلی، خستگی هیجانی، مسخ شخصیت دو  میانگین نمره اجرا كردند. آنها
در حد ضعیف  چشده پرسشنامه مسال در مقایسه با نمره هنجاریابیرا لعه گروه مورد مطا

. همچنین بین فرسودگی كردنددر حد متوسط گزارش را و كاهش كفایت شخصی 

http://ensani.ir/fa/article/author/22669
http://ensani.ir/fa/article/author/22669
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 داریمعنرابطه معكوس  ،شغلی با متغیرهای عالقه به كار، نگرش به اثربخش بودن كار
 05/0شد ) دیده دارمعنیو نیز نوع اشتغال )دولتی، خصوصی، هر دو( رابطه مستقیم 

>P.) فرسودگی شغلی و استرس كار  در پژوهش خود با بررسی (2015مدان محمد )ح
ن دارای سطح باالیی ، نشان داد كاركنان مراكز معلوالن در عمانكاركنان مراكز معلوالدر 

ابطه بین خود ر در پژوهشنیز ( 2015واد و همكاران )ااز مسخ شخصیت هستند. دار
 مطالعه كردند. در پرستاران اردنرا فشار زمان و سندرم فرسودگی شغلی 

كنندگان سطح باالیی از فشار زمان و فرسودگی شغلی را گزارش دادند. مشاركت
فرسودگی در بعد خستگی عاطفی در مقایسه با ابعاد مسخ شخصیت و موفقیت فردی 

بررسی میزان فرسودگی با ای ( در مطالعه1387بهرامی و مختاری )همچنین، بیشتر بود. 
 استادانبه این نتیجه رسیدند  ،فهاندانشگاه اص استادانبر آن در  مؤثرشغلی و عوامل 

اند و سپس این فرسودگی در بعد بیشتر در بعد خستگی عاطفی دچار فرسودگی بوده
ها نشان داد نمره فرسودگی مسخ شخصیت و درآخر عملكرد فردی وجود داشت. تحلیل

ی بیشتر دارمعنی طوربهمرد در ابعاد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت  استادانشغلی 
زن بود، اما در بعد عملكرد فردی فرسودگی شغلی زنان بیشتر از مردان بود.  تاداناساز 

 نشان دادند كه گروه مورد مطالعه همچنین در پژوهش خود( 1389زاده )حریری و حسن
دارای خستگی عاطفی پایین، مسخ  (های عمومی استان مازندرانكتابداران كتابخانه)

 .هستندد متوسط و نزدیک به باال شخصیت پایین و عملكردی فردی در ح
كاركنان سازمان سنجش  عدم موفقيت فردیها و نتایج پژوهش نشان داد یافته

امروزه اهمیت و  آموزش كشور از نظر فراوانی و شدت در سطح زیاد/باال قرار دارند.
ساز شغل در زندگی بر كسی پوشیده نیست. كار، عالوه بر تأمین نیازهای نقش سرنوشت

. بدیهی است استساز ارضای بسیاری از نیازهای غیرمادی او نیز انسان، زمینهمادی 
آثار سازنده شغل، منوط به این است كه فرد در خالل انجام وظایف خود حد مطلوبی 

 (.63ص ،1391مقدم و پوراحمد،  )ابراهیمی كنداز احساس موفقیت شغلی را تجربه 
خورده و ناتوان از كه خود را شكست دارد اشارهاین بعد پدیده فرسودگی به كاركنانی 

-1573ص ،2008پندارند )المبرت و همكاران، تكمیل كردن ضروریات شغلی خود می
صورت منفی است، یک  (. این حالت تمایل كارمند برای ارزیابی كار خود به1574

عرسین و (. 2014و رانی،  كفایتی همراه است )گوپتاارزیابی كه اغلب با احساس بی
ابعاد فرسودگی شغلی زنان شاغل در جهاد دانشگاهی ( در پژوهشی 1395مكاران )ه

بیشترین دفعات به این نتیجه رسیدند  را بررسی كردند و واحد علوم پزشكی تهران
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درصد بود. بیشترین  4/45فرسودگی شغلی در سطح باال در بعد زوال عملكرد شخصی با 
 درصد بود. 47.2شدت فرسودگی شغلی در سطح باال در بعد زوال عملكرد شخصی 

در عمان، ن نشان داد كاركنان مراكز معلوال خود ( در پژوهش2015مدان محمد )ح
دارای سطح متوسطی از خستگی عاطفی و موفقیت فردی و سطح باالیی از مسخ 

رابطه فشار زمان و سندرم خود  ( در پژوهش2015واد و همكاران )ادارشخصیت هستند. 
در این پژوهش كنندگان مشاركت را بررسی كردند. فرسودگی شغلی پرستاران اردن

فشار زمان و خستگی بین سطح باالیی از فشار زمان و فرسودگی شغلی را گزارش دادند. 
فرسودگی در  دیده شد وی دارمعنیهمبستگی مثبت و نیز عاطفی و مسخ شخصیت 

بعد خستگی عاطفی در مقایسه با ابعاد مسخ شخصیت و موفقیت فردی بیشتر بود. 
میزان فرسودگی شغلی و رابطه  پژوهش خود با بررسی( در 1389عارفی و همكاران )

شناختی در اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی آن با منتخبی از متغیرهای جمعیت
اگرچه میزان فرسودگی شغلی اعضای هیئت علمی در ابعاد  به این نتیجه دست یافتند كه

تحلیل عاطفی و مسخ شخصیت پایین است، ولی حدود نیمی از آنها نسبت به شغل 
ای با ( در مطالعه1387بهرامی و مختاری ). كنندمیخود احساس عدم موفقیت فردی 

اصفهان به این  دانشگاه استادانبر آن در  مؤثربررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل 
اند و سپس بیشتر در بعد خستگی عاطفی دچار فرسودگی بوده كه استاداننتیجه رسیدند 

ها این فرسودگی در بعد مسخ شخصیت و درآخر عملكرد فردی وجود داشت. تحلیل
مرد در ابعاد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت  استاداننشان داد نمره فرسودگی شغلی 

زن بود، اما در بعد عملكرد فردی فرسودگی شغلی  استادانی بیشتر از دارمعنی طوربه
سنجش  بررسی با ( در پژوهش خود1389زاده )زنان بیشتر از مردان بود. حریری و حسن

های عمومی استان مازندران نشان دادند كه گروه فرسودگی شغلی كتابداران كتابخانه
شخصیت پایین و عملكردی فردی در مورد مطالعه دارای خستگی عاطفی پایین، مسخ 

 .هستندحد متوسط و نزدیک به باال 
)جنسیت، تأهل،  كنندهمتغيرهای تعديلیا رابطه  تأثیربیان  در این پژوهش برای

برای دو گروه مستقل، و برای  tپست سازمانی( بر میزان فرسودگی شغلی از آزمون 
بررسی نقش متغیرهای )سن، سطح تحصیلی، سابقه كار، نوع استخدام، رشته تخصصی، 

نشان داد  هایافته. شدراهه استفاده حوزه فعالیت( از آزمون تحلیل واریانس یک
فرسودگی شغلی در هر دو بعد فراوانی و شدت با توجه به جنسیت دارای تفاوت 

دهد كه فرسودگی شغلی مردان نسبت به ها نشان می. مقایسه میانگینی استدارمعنی
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ی پژوهش هایافته همچنینزنان هم در بعد فراوانی و هم در بعد شدت بیشتر است. 

های فردی )سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلی، سابقه دهد بین بقیه ویژگینشان می
الیت( و فراوانی و شدت كار، نوع استخدام، رشته تخصصی، پست سازمانی، حوزه فع

مطالعات متعددی در ی وجود ندارد. دارمعنیاری رابطه فرسودگی شغلی از لحاظ آم
شده های متفاوتی ارائه بررسی و یافته ،همبستگی فرسودگی شغلی با متغیرهای مختلفی

(، 2012، 1نگابین فرسودگی و رضایت شغلی )شن و هو دارمعنی: همبستگی است
(، فرسودگی و 2008، 2ركمنو؛ پلیت و ت2008كاركنان )كیم، فرسودگی و جنسیت 

ی كاركنان )كیم و هاویژگی(، فرسودگی و 2010كاركنان )انیل و ایكسیاول،  حجم كار
(، بین جنسیت و 2003، 3سی و بیردیر، فرسودگی و مدیریت )تپ(2007همكاران، 

؛ حنانی و 1389زاده، ؛ حریری و حسن1390فر و همكاران، فرسودگی شغلی )چاوشی
(، بین سن و فرسودگی شغلی )انیسی 1389زاده و همكاران، ؛ صاحب1390همكاران، 

؛ حنانی و 1389زاده، ؛ حریری و حسن1390؛ چاوشی و همكاران، 1389و همكاران، 
(، بین 1391نژاد، ؛ مصطفوی و قاسم1389زاده و همكاران، ؛ صاحب1390همكاران، 

؛ 1389زاده، ؛ حریری و حسن1389)انیسی و همكاران،  سابقه كاری و فرسودگی شغلی
(، بین سطح تحصیلی و 1391نژاد، ؛ مصطفوی و قاسم1390حنانی و همكاران، 

؛ حریری و 1390؛ چاوشی و همكاران، 1388فرسودگی شغلی )پرداختچی و همكاران، 
(، بین وضعیت استخدامی و فرسودگی شغلی )راشدی و همكاران، 1389زاده، حسن
زاده و ؛ عظیم1389زاده و همكاران، ؛ صاحب1390؛ رضایی آدریانی و همكاران، 1390

بین جنسیت و فرسودگی شغلی )حسینی و  دارمعنیهمبستگی  نبود(، و 1388صفاری، 
؛ عارفی 1390؛ رضایی آدریانی و همكاران، 1390؛ راشدی و همكاران، 1390همكاران، 

بین سن و  دارمعنیهمبستگی  نبود(، 1388ی، زاده و صفار؛ عظیم1389و همكاران، 
؛ عارفی 1390؛ رضایی آدریانی و همكاران، 1390فرسودگی شغلی )راشدی و همكاران، 

بین سابقه  دارمعنیهمبستگی  نبود(، 1388زاده و صفاری، ؛ عظیم1389و همكاران، 
؛ 1390؛ رضایی آدریانی و همكاران، 1390كاری و فرسودگی شغلی راشدی و همكاران، 

(، 1388زاده و صفاری، ؛ عظیم1389؛ عارفی و همكاران، 1389زاده و همكاران، صاحب
بین سطح تحصیلی و فرسودگی شغلی )راشدی و همكاران،  دارمعنیهمبستگی  نبود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(. آكسو و 1388زاده و صفاری، ؛ عظیم1390اران، ؛ رضایی آدریانی و همك1390
كاركنان اثرات فرسودگی شغلی بر رضایت خود با بررسی  ( در پژوهش2015تمئلوگلو )

رابطه بین سن، سطح تحصیل، موقعیت  ندنشان داد ،مركز شهر چاناققلعه درهاهتل
بین جنسیت،  است. با این حال، دارمعنیرابطه مثبت و  ،شغلی، ساعت كاری و فرسودگی

ای وجود نداشت. وضعیت تأهل، واحد كاری، نوع كار و تغییر شغل با فرسودگی رابطه
 بررسی نقش متغیرهای فردی، بین»( در تحقیقی با عنوان 2012واسوس و ناككورس )

ها رسیدند كه به این یافته «ی فرسودگی شغلیبینپیشفردی، سازمانی و دموگرافیكی در 
فردی(، بازخورد كاری )شخصی(، ابهام نقش )سازمانی(، و  )بینكشیدن رفتاری چالش

 ند.مؤثری فرسودگی شغلی بینپیشجنسیت )دموگرافیک( در 
از دو بعد فراوانی  بين بر فرسودگي شغليعوامل پيشتعیین سهم هر یک از  برای

 و شدت از روش آماری رگرسیون استفاده شده است كه نتایج پژوهش نشان داد كه
درصد از  13توجه نسبت به كاركنان در حدود عامل مدیریت سنتی، غیرخالق و كم
توجه های مدیریت سنتی، غیرخالق و كممؤلفهواریانس فراوانی فرسودگی شغلی و 

نسبت به كاركنان، ناكفایتی در راهبری واحد سازمانی، و نارضایتی از محیط كار و 
اریانس شدت فرسودگی شغلی را تبیین درصد از و 16زا بودن آن، در حدود آسیب

 فرسودگی شغلی نشانگانی است كه بر اثر تعامل عوامل مختلف فردی، بین .كنندمی
(. از جمله عوامل 2009و همكاران،  اسیلو -آید )دیفردی و سازمانی به وجود می

، سبک مدیریت، مقررات كاری خشک و شودمیسازمانی كه منجر به فرسودگی شغلی 
نام برده شده است  ای ارتقاهای اندك برامنیت شغلی و فرصت نداشتنانعطاف،  غیرقابل

های شغلی، تعادل میان تقاضاهای شغلی و مهارت نبود(. 1390)زمینی و همكاران، 
شغلی و استرس شغلی به عنوان عوامل اصلی  هایتوت میان منابع، انتظارات و واقعیتفا

، و دمروتی كر؛ بی2003)اسچافلی و بونک، آیند در فرسودگی شغلی به حساب می
های (. برخالف مطالعات مختلفی كه عوامل شغلی نظیر عوامل اقتصادی و حمایت2004

مطالعات دیگری نیز عوامل فردی  دانند،شغلی را در بروز فرسودگی شغلی دخیل می
و  شناختی )جنس، سن، میزان تحصیالت، تأهل و سابقه كار(مانند متغیرهای جمعیت

؛ گاروسا و 2007اند )تسانگ، دانسته مؤثرنوع شخصیت كاركنان را در بروز این پدیده 
 (. 2008همكاران، 

افراد دچار  شودمیكه چه عواملی باعث  پرسش( در پاسخ به این 1982پاریک )
. سطح 1: به شرح زیر اشاره كرده استاین عوامل متعدد  بهفرسودگی شغلی شوند؟ 
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. نوع 5. ماهیت شغل یا نقش فرد، 4. شخصیت فرد، 3ع فشار روانی، . نو2فشار روانی، 

هایی كه فرد برای . سبک7. سبک زندگی فرد، 6زندگی فرد در خارج از محیط كار، 
. انگیزش و رضایت 9. جو یا اقلیم سازمانی، 8، گیردمیمقابله با فشار روانی به كار 

با  خود ( در پژوهش1394همكاران ) زاده و(. شریف2014رانی،  شغلی و ... )گوپتا و
های نفتی شناسایی علل فرسودگی شغلی كاركنان شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده

 مؤثر فاكتور 19به این نتیجه رسیدند كه ایران و رابطه آن با بلوغ سازمانی نیروی انسانی 
عوامل در سه دسته عوامل سازمانی و عوامل بین فردی، بر فرسودگی شغلی كاركنان 

مشی سازمانی، ارزیابی عملكرد،  های سن، آگاهی از خط. گویهقرار دارندفردی درون
تسهیالت رفاهی، محیط كاری، روابط بین فردی، رهبری و تعهد عاطفی بر بلوغ 

( در پژوهشی با 1393صالحیان و همكاران ) توانمندی كاركنان تاثیر معنی داری دارد.
فرسودگی  بینپیشاسترس ند كه آن نشان داد بینیشپفرسودگی شغلی و عوامل بررسی 

است و فرسودگی نیز با تعهد سازمانی، رضایت شغلی و تمایل ترك شغل رابطه 
شناختی، رابطه عوامل جمعیتنیز ( 2008گاروسا و همكاران ) ی دارد.دارمعنی

كه  را بررسی كرده و دریافتند زاهای شغلی، فرسودگی شغلی و شخصیت قویاسترس
دارند.  دارمعنیشارهای شغلی و شخصیت قوی با فرسودگی شغلی همبستگی ف

 52/0شناختی، فشارزاهای شغلی و شخصیت در مجموع ، متغیرهای جمعیتهمچنین
 نداشتناز تغییرات  53/0از تغییرات مسخ شخصیت و  44/0از تغییرات خستگی عاطفی، 

 . كنندمیی بینپیشدستاورد شخصی را 
بر فرسودگی شغلی كاركنان سازمان سنجش  مؤثرویت عوامل بررسی اول برای

 مؤثری پژوهش نشان داد كه عوامل هایافتهآموزش كشور از آزمون فریدمن استفاده شد. 
های ی است و در رتبهدارمعنیبر فرسودگی شغلی كاركنان از نظر اولویت دارای تفاوت 

، عامل نارضایتی از بندینتایج رتبهاساس  بندی اولیه برمتفاوت قرار دارند. در اولویت
قرار دارد، عامل مدیریت سنتی، غیرخالق و كم  10/6نظام حقوق و دستمزد با میانگین 

در رتبه دوم، عامل نارضایتی از محیط كار و  62/4توجه نسبت به كاركنان با میانگین 
ی واحد سازمانی در رتبه سوم، عامل ناكفایتی در راهبر 03/4زا بودن آن با میانگین آسیب

در رتبه چهارم، عامل اجبار برای كار با همكاران نامناسب با میانگین  64/3با میانگین 
در رتبه پنجم، عامل نارضایتی نسبت به آموزش و بهسازی كاركنان در آخرین  36/3

تبیین با خود  ( در پژوهش1396رتبه )ششم( قرار دارد. صمدی میاركالئی و همكاران )
 رسودگی شغلی كاركنان در یک سازمان نظامی با رویكرد دیمتل فازیالگوی علی ف



 بر آن...ارزيابي ميزان فرسودگي شغلي كاركنان و شناسايي عوامل مؤثر  161

 

 
 

( كم 751/7ترین و فرهنگ سازمانی )(، مهم064/9اعتماد سازمانی )نشان دادند 
نشان ثیرگذاری متغیرها بر اساس مقادیر أبندی ترتبه است. همچنین، ترین متغیراهمیت

-922/0ترین، و فرسودگی شغلی )ثیرگذارأ( ت732/0متغیرهای اخالق اسالمی )كه  داد
  ثیرپذیرترین متغیر بود.أ( ت

 و دارد. شناخت وجود مشكالتی و هامحدودیت پژوهشی هر اجرای در شک بدون
 و هاپژوهش مسیر كه هاستمحدودیت رفع برای و تالش هامحدودیت این بررسی

 بینش با و وسیع دید با پژوهشگر كه شودمیموجب  و سازدمی هموار را آینده مطالعات

اجرای این پژوهش  فرایند در كند.  دنبال را خود مطالعات و هابررسی بیشتری بصیرت و
به محدودیت  توانمی هاترین آنمهم كه از وجود داشت هاییمحدودیت و مشكالتنیز 

مورد مطالعه در  و سوگیری احتمالی نمونه هاسازمانبه سایر  در تعمیم دادن نتایج
 . كرداشاره  هاپرسشپاسخگویی به 

پژوهش، شده در این و با عنایت به اهمیت متغیرهای بررسی  هایافتهبا توجه به 
 :شودمیموارد زیر پیشنهاد 

با استفاده تا  شودمیبا استناد به فشارهای شغلی فزاینده منابع انسانی پیشنهاد  -
های پیشرفته مقابله با فشارآورهای شغلی از روش ریزی دقیق اوقات فراغت وبرنامه از

و  شودسازی پیشرونده عضالت و ... استفاده سازی خالق، آرامشقبیل آموزش تجسم
ه های مقابله با فشارهای شغلی به نیروی انسانی سازمان آموزش دادمهارت راهاز این 

 . شود
سازمانی از قبیل نهای مزاحم دروای برای مقابله با محركهای فعاالنهتالش -

های سازمان و به ها، منحل شدن یا كاهش فعالیتشایعه مرتبط با كاهش مزایا و پاداش
كن تا از این طریق جنگ روانی بین منابع انسانی ریشه گیردتبع آن تعدیل نیرو و ... انجام 

 شود. 
تمهیدات الزم برای آموزش كاركنان در زمینه پیشگیری از ابتال به عوارض  -

در زمینه ارتقای سطح بهداشت روانی  همچنینشی از فرسودگی شغلی فراهم شود و نا
 های الزم صورت گیرد. كاركنان سازمان سنجش تالش

ها در مقابله با فرسودگی شغلی و نگهداشت ای در سازمانخدمات مشاوره -
 نیروی انسانی ارائه شود. 
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عمل آید و افرادی  نهایت دقت به های مدیریتیپستدر انتخاب افراد برای  -

نیز د و نباشبرخوردار حوزه مربوطه  ابمتناسب از دانش و مهارت  كه انتخاب شوند
 های شخصیتی الزم را برای انجام وظایف شغلی خود داشته باشند. ویژگی

استفاده  كاركنانهای فردی از نظام چرخش شغلی متناسب با توجه به ویژگی -
 شود. 

مشاركتی  رویكردسازمان از های ها/حوزهمعاونتبهتر است در مدیریت  -
های ها/حوزهمعاونت كاركنانام تم مؤثرهای استفاده شود تا به این طریق از افكار و ایده

كه افراد، حضور خود را برای سازمان  شودمیروش باعث سازمان بهره گرفته شود. این 
 فرسودگی شغلی آنها پیشگیری شود. مفید بدانند و از

شغلی و مسیر توجه شود و شرایط ها حوزهبه لیاقت و شایستگی كاركنان  -
های خود را ای طراحی شود كه افراد فرصت بروز استعدادها و تواناییگونهكاركنان به

 داشته باشند. 

از معیارهای صحیح و علمی برای ارزیابی كاركنان استفاده شود تا تبعیض در  -
 محیط كار به حداقل برسد. 

د كه نسازمان باید امكاناتی را فراهم كن هایها/حوزهمعاونتت مدیری -
د بر موقعیت شغل ننتوانكاركنان آنها افزایش یابد. زیرا اگر  كاركنان حوزههای مهارت

 .شوندمیخود تسلط داشته باشند، فشار روانی زیادی را متحمل 
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(. بررسی رابطه هوش هیجانی با تنش 1399مرادی، علی )بیک ؛آبادی، نسترنسلطان
وزشی و درمانی های مراقبت ویژه مراكز آمشغلی و فرسودگی شغلی پرستاران بخش

 مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن. 1393دانشگاه علوم پزشكی همدان در سال 
 .192 -181 ،(3)28سینا، 

https://www.magiran.com/volume/152222
https://www.magiran.com/volume/152222


 بر آن...ارزيابي ميزان فرسودگي شغلي كاركنان و شناسايي عوامل مؤثر  165

 

 
 

(. 1394) الهحجت، نوری ؛ماریا، حمیدیان؛ عباس، صالح اردستانیزاده، فتاح؛ شریف
های سایی علل فرسودگی شغلی كاركنان شركت ملی پاالیش و پخش فرآوردهشنا

(، 49)10فصلنامه فرایند نو، . نفتی ایران و رابطه آن با بلوغ سازمانی نیروی انسانی
99 – 113. 

. بررسی رابطه ارگونومی جامع با (1396) حمیدرضا ،جعفرپور ؛ناصر ،صدرا ابرقویی
 .59-51، (1)5 ،مجله ارگونومی. سطح فرسودگی شغلی كاركنان

(. 1393ملكپور، ندا ) صدر، محمدرضا؛ نوری، محمدرضا؛ صالحیان، افشین؛ متینی
(، 4)6فصلنامه علمی تخصصی طب كار، بین آن. فرسودگی شغلی و عوامل پیش

12- 29.  
. (1396) صمد ،صمدی میاركالئی  ؛صمدی میاركالئی حمزه ؛حسین ،صمدی میاركالئی

ای در یک سازمان نظامی با الگوی علّی فرسودگی شغلی كاركنان با مطالعهتبیین 
 . 21-12، (1)19 ،ابن سینا رویكرد دیمتل فازی.

فرسودگی (. 1392)حمید ، نصیری ؛راحله، سموعی ؛امراهلل، ابراهیمی ؛طیبه، طیبانی
ارتباط آن با عوامل فردی و  پزشكان شهر اصفهان وان و روانشناسروانشغلی در 

 .(5)11، تحقیقات علوم رفتاری. آنها ایحرفه
(. میزان فرسودگی شغلی و 1389طاهری، مرتضی ) ؛عارفی، محبوبه؛ قهرمانی، محمد

ت علمی دانشگاه ئشناختی در اعضای هیرابطه آن با منتخبی از متغیرهای جمعیت
 . 86-72(، 2)4 ی كاربردی،شناسروانفصلنامه شهید بهشتی. 

 ابوالفضل ،عراقی مؤمنی و مرتضی ،زادهخاقانی ؛حسین ،كاویانی ، فتانه؛عبدی ماسوله
 ،(6)65دانشكده پزشكی، بررسی رابطه فرسودگی شغلی با سالمت روان.  .(1386)

67- 75. 
. بررسی (1395) فاروق ،نعمانی ؛مراد ،زالی اسماعیل ؛حسن ،درویش ؛نرگس ،عرسین

زنان شاغل )مورد مطالعه: زنان شاغل در جهاد دانشگاهی ابعاد فرسودگی شغلی در 
 .16-9، (4)11 ،علوم پیراپزشكی و بهداشت نظامی. واحد علوم پزشكی تهران(

بررسی اثربخشی ورزش (. 1396) عبدالصالح ،زر ؛محمدامین ،احمدیسلمان؛  علوی،
بر فرسودگی شغلی، سالمت عمومی و امید به زندگی كارمندان دانشگاه علوم 

  .160-169 ،(3)4، سالمت اجتماعی. پزشكی جهرم

http://www.farayandno.ir/?_action=article&au=55767&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3++%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.farayandno.ir/?_action=article&au=55767&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3++%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.farayandno.ir/?_action=article&au=50732&_au=%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7++%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.farayandno.ir/?_action=article&au=50732&_au=%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7++%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.farayandno.ir/?_action=article&au=50735&_au=%D8%AD%D8%AC%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%87++%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.farayandno.ir/?_action=article&au=50735&_au=%D8%AD%D8%AC%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%87++%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/author/22669
http://ensani.ir/fa/article/author/724
http://ensani.ir/fa/article/author/724
http://ensani.ir/fa/article/author/2798
http://ensani.ir/fa/article/author/2798
http://ensani.ir/fa/article/author/57698
http://ensani.ir/fa/article/author/57698
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/35746/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-1392-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-5-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-33-
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=28604
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=69995
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=7970
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=7970
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=61400
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(. ادراك از ساختار 1399اكبری بورنگ، محمد ) ؛، حسین؛ پورشافعی، هادیفالحی

بینی سكوت سازمانی و فرسودگی شغلی كاركنان سازمانی و نقش آن در پیش
 .194 -169، (1)12های آموزشی، ریزی در نظاممدیریت و برنامهدانشگاه بیرجند. 

، جو سازمانی شناختیروانسرمایه اجتماعی، سرمایه  تأثیر(. تبیین 1399كوهی، كمال )
و سابقه شغلی بر فرسودگی شغلی مورد مطالعه: اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز. 

 .94 -77 ،(2)31شناسی كاربردی، جامعه
(. نقش باور به دنیای عادالنه 1393شاهنگی، حامد ) ؛پرور، محسن؛ عابدینی، مائدهگل

ی غیراخالقی: گسترش و ناعادالنه در پیوند بین فرسودگی و استرس شغلی با رفتارها
 .117 -103(، 15)4، شناختیهای روانها و مدلروشیک نظریه در ایران. 

ای، فرسودگی شغلی و سالمت های مقابله(. مقایسه مكانیسم1387محمدی، شهناز )
 . 96-60(، 16)5، های آموزشیفصلنامه نوآوریروان در بین دبیران ایران و هند. 

سادات، سیدمیثم؛ صیدآبادی، آرش؛ عزیزالدین، شیما؛ امیر؛ یكهمرادچله، آصف؛ نویانی، 
(. بررسی وضعیت فرسودگی 1398سیدزاده گوكالن، لطیفه ) ؛امیری لرگانی، حسین

مجله طب شغلی در پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شاهرود: یک مطالعه مقطعی. 
 .5 -1 ،(1)6، اورژانس ایران

رابطه فرسودگی شغلی با سالمت روان معلمان  (.1396) قمر ،كیانی ؛كبری ،مطلبی
 ،فصلنامه مدیریت ارتقای سالمت. مدارس استثنایی: نقش میانجی مشاركت شغلی

6(3) ،52-60 . 
كیانی،  پور، زهرا؛مظلومی، سیدسعید؛ سعیدی، معصومه؛ واحدیان، محمد؛ جالل

(. تأثیر فرسودگی شغلی بر حمایت اجتماعی و عزت نفس پرسنل 1392محمدعلی )
  .56 -46(، 1)5فصلنامه علمی تخصصی طب كار، بهداشتی درمانی شهرستان یزد. 
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