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 چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی 

در میان کارکنان انجام پذیرفته است.این پژوهش از نوع همبستگی و توصیفی بوده که 

به روش نمونه گیری کامال کارکنان شرکت های صنعتی و بازرگانی شیراز نفر از  274

داده های پژوهش با پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ . مورد بررسی قرار گرفتند تصادفی

داده ها با استفاده . و پرسشنامه ارزیابی کیفیت زندگی کاری والتون جمع آوری گردیدند

از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه به روش همزمان به وسیله نرم افزار آماری 

SPSS22 یافته ها نشان دادند که متغیر فرسودگی . تندمورد تجزیه و تحلیل قرار گرف

همچنین، . شغلی  با متغیرهای کیفیت زندگی کاری رابطۀ منفی و معنی دار برقرار نمود

 ایمن کاری اجتماعی، محیط نتایج معادله رگرسیون نشان دادند که متغیرهای انسجام

به طور منفی زندگی در سازمان از بین مولفه های کیفیت زندگی کاری  کلی فضای ،

 .درصد از تغییرات فرسودگی شغلی کارکنان را تبیین نمایند 9/58  توانستند

اجتماعی،  فرسودگی شغلی، کیفیت زندگی کاری، انسجام :يديکل واژگان

 زندگی کلی فضای ایمن، کاری محیط
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 2 ذوالفقاري فریبرز ، 1 عابدینی بيژن

 هرمزگان دانشگاه علمی هئیت عضو 1
 قشم الملل بین واحد ، اسالمی آزاد دانشگاه ، انسانی منابع مدیریت دکتری دانشجوی 2

 

 نویسنده مسئول:نام 

 فریبرز ذوالفقاري

 بررسی رابطه کيفيت زندگی کاري با فرسودگی شغلی

 در ميان کارکنان شرکت هاي صنعتی و بازرگانی شيراز 
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 مقدمه
 و مشکالت بر و کارآفرین که می تواند انی کارآمدانس نیروی کمک با جز کشور اجتماعی اقتصادی و بخش های توسعه و ملی توسعه

 به توجه با توسعه لحا در کشورهای اکنون ملی است. توسعه و رشد اهرم ماهر و مجرب انسانی نیروی د.نمی باش  رمیس کند، غلبه راه موانع

 در کمبود آنان مشکل بلکه یزیکی نیست،ف منابع کمبود آنها ماندگی عقب علت که یافته اند در انسانی نیروی در سرمایه گذاری مشکالت

 توسعه و رشد از هدف .است توسعه یافته نهفته و سالم انسان کمبود در دیگر بیان به و فنی علمی پژوهشی، مهارت های دارای انسانی سرمایه

 نیازهای تأمین و ه هاخواست ارضای طریق از کشور آن مردم برای و معنوی جسمانی رفاه ساختن فراهم کشوری، هر اجتماعی در - اقتصادی

 از سازمان ضایاع همه آن به واسطه که است فرآیندی کاری زندگی کیفیت. کاری است زندگی آنها در زندگی با داشتن تاب آوری و کیفیت

 به کارشان حیطم بر و خصوص شغلشان به بر که تصمیم هایی در است شده مقصود ایجاد این برای که متناسبی و باز مجاری ارتباطی طریق

برای  کار از اشین عصبی فشار می شود و بیشتر آنها شغلی رضایت و نتیجه مشارکت در و می یابند دخالت نوعی به اثرمی گذارد، کلی طور

 شکل به معموالً که شغلی مسایل عمده ترین از کاهش می یابد که نتیجه نهایی آن کاهش فرسودگی شغلی می باشد. درواقع، یکی شان

واژه فرسودگی  .[6شغلی است ] فرسودگی پدیده می شود، دیده انسانی خدمات کارکنان میان در سازمانی و شغلی فشارهای برابر رد واکنش

الوه بر این معادل های بی رمقی، انتخاب شده است. ع  Burn-outشغلی اصطالحی است که از بین معادل های فارسی مختلف برای اصطالح

 [.13کار، تحلیل رفتگی، خستگی مفرط، تهی شدگی و فرسایشی روانی را می توان نام برد ] ، زدگی ازیاز توان افتادگ

خصی براساس تعریف ارائه شده توسط مزلچ و جکسون فرسودگی دارای سه بعد: خستگی عاطفی، مسخ شخصیتی و عدم موفقیت ش

اجتماعی  -ناختی شضر با توجه به اهداف از رویکرد روان [. رویکردهای مختلفی درفرس.دگی شغلی وجود دارد که در تحقیق حا25می باشد ]

غلی می باشد. در [ می باشد که یک رویکرد مبتنی بر تحقیق برای فرسودگی ش28استفاده شده است. این رویکرد مربوط به مزلچ و جکسون ]

 ند از: ست. این سه مولفه عبارتاین رویکرد فرسودگی شغلی ساختاری چند بعدی است که از سه مولفه مرتبط با هم تشکیل شده ا

 .  تحليل رفتن یا خستگی عاطفی :1

شانه که به از دست رفتن انرژی های عاطفی شخص مربوط است. خستگی عاطفی عامل اصلی فرسودگی است وآشکارترین درجه ن 

زبرای تعریف طفی یک بعدموردنیادرحقیقت خستگی عا .این بعدازفرسودگی شغلی داللت برپاسخ اساسی به استرس است. های فرسودگی است

ظ هیجانی به بیان دقیق،خستگی عاطفی موجب می شود تا کارگران به لحا ت.فرسودگی شغلی است و بدون آن مفهوم فرسودگی ناقص اس

 [. 28وشناختی از کارشان فاصله بگیرند و احتماالً این راهی برای مقابله بافشارهای کاری است ]
     

 : .  مسخ شخصيت شغلی 2

عد بیماران خود در بعد مسخ شخصیت ، نگرش های منفی و بدبینانه یا خصومت آمیزی نسبت به مراجعان خود دارند. پزشکان در این ب

شتغال ذهنی و درگیر ارا به صورت یک شیء دیده و آنها را با شماره اطاق و تخت و نوع بیماری می شناسند. درواقع، درگیری می باشد و به 

 [. 28ت افراد اطالق می شود ]شدن با مشکال
 

 .  احساس موفقيت فردي پایين:3

منظور از این مولفه کاهش احساس موفقیت فردی است؛ یعنی فرد احساس می کند عملکردش همراه با موفقیت نیست. برخی از  

مدن عملکرد شغلی می گردد . یعنی ، بیان می کنند که فرسودگی شغلی منجر به فقدان خالقیت شده و باعث پایین آ1مؤلفان از جمله ناگی

 فرسودگی ساختاری است که کاهش قابل مالحظه ای در کیفیت و کمیت کار انجام شده را باعث می شود. 

در بعضی  .ر استعدم کارایی فردی یا عدم موفقیت فردی رابطه بین عدم کارایی فردی با دو بعد دیگر فرسودگی تا حدودی پیچیده ت

ه مورد تایید قرار رسد که بعد عدم کارایی فردی، نتیجه دو بعد دیگر فرسودگی است ولی در موارد دیگر، این فرضی از تحقیقات،به نظرمی

مراه همدیگر رشد می کنند نگرفته و تاکید می کند که این مؤلفه ها به جای اینکه به صورت زنجیروار قرار داشته باشند، به طور موازی و به ه

 [. 29دی به احساس کفایت و پیشرفت موفقیت آمیز در کار با افراد اطالق می شود ]به عبارت دیگر موفقیت فر

 ارتباطی مجاری راه از سازمان اعضای همه آن وسیله که به است فرایندی کاری زندگی کیفیت در مورد کیفیت زندگی کاری، برنامه

 به کارشان محیط و روابط بر و خصوص به شغل هایشان بر که هایی گیری تصمیم در است، شده ایجاد مقصود این برای که متناسبی و باز

 فرسودگی و روانی تنیدگی و می شود بیشتر کار از آنها خشنودی و مشارکت نتیجه در و یابند می دخالت نوعی به گذارد می اثر کلی طور

                                                           
1 Nagy  
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 مالحظه و توجه مورد نماید، فراهم زمان رادر سا کارکنان کاری زندگی کیفیت بهبود موجبات تواند می که عاملی عنوان به شغل در شغلی

 [. 26است ] گرفته قرار

شغلی  رسودگیف تواند بر ن می میزا چه کاری تا زندگی کیفیت که این است تحقیق این اصلی سوال با توجه به مطالب عنوان شده،

 ؟باشد گذار کارکنان اتاق اصناف و مدیران اجرایی اتحادیه های صنفی تحت پوشش آن  تأثیر

 آورده شده است. 1بررسی پیشینه تحقیق در این زمینه در جدول 
 

 سوابق پژوهش در ارتباط فرسودگی شغلی و کيفيت زندگی کاري (1-جدول
 

 رابطه کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی و استرس شغلی بین کارکنان بخش اورژانس (2014)2براگارد و همکاران

 (1393جعفری )
ردی منطقه یفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی در بین کارکنان بنادر دریانوبررسی رابطه ابعاد ک

 ویژه اقتصادی امیرآباد

 (2012تقی پور )
ش و جوانان ارتباط بین عدالت سازمانی با کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارکنان وزارت ورز

 جمهوری اسالمی ایران

 یت زندگی کاری کارکنان زندانهای استان فارسرابطه بین فرسودگی شغلی و کیف (1392کریمی )

 (1391حاجلو )
انشگاه رابطه استرس شغلی، فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کارکنان با رضایت از جو سازمانی د

 محقق اردبیلی

 (1391منصوری )
بهزیستی  بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارکنان مراکز توانبخشی اداره

 رستان اهوازشه

 بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی در کارکنان دانشگاه شاهد (1390مکبری نیا و شعبانی )

پرداختچی و همکاران 

(1388) 
 تاکستان بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس شهرستان

 82 کاری و فرسودگی شغلی مدیران مدارس شهر مشهد در سال تحصیلی رابطه کیفیت زندگی ( 1382) زمردی

 

 روش تحقيق
 اشد.ب می همبستگی نوع از و توصیفی و با رویکردی کاربردی تحقیقات جمله حاضر با توجه به فرضیه های زیر، از تحقیق

 .ار وجود داردرابطه معناد کارکنان در شغلی فرسودگی و کاری زندگی کیفیت مولفه های بین: 1 فرضیه

 .باشند می کارکنان در شغلی فرسودگی کننده بینی پیش کاری زندگی کیفیت مولفه های : 2 فرضیه

 .باشند می کارکنان در شغلی فرسودگی کننده بینی پیش کاری )کل( زندگی کیفیت :  3فرضیۀ 

 گیری نمونه روش و نمونه آماری، جامعه

 نفر تشکیل دادند.  950به تعداد  شرکت های صنعتی و بازرگانی شیرازکارکنان جامعه آماری این پژوهش را کلیه 

ش نمونه گیری نفر با رو 274( حدود 1970جدول کرجسی و مورگان )با استفاده از برای به دست آوردن تعداد نمونه مورد مطالعه 

 کامال تصادفی در نظر گرفته شد.

  

 ها داده گردآوري ابزارهاي
 یکی  دارا کهت طیف لیکر نوع از سؤال با درجه بندی 22شامل  3جکسون و مزلچ شغلی فرسودگی مهپرسشنا از پژوهش این در

استفاده شد.  روز هرر د یکبار-6 هفته یکبار در -5  هفته در بار چند -4 ماه در یکبار -3 سال بار در چند -2هرگز  -1 امتیازی 6 مقیاس

[، روشن و 3[، باقرسلیمی و همکاران ]18به اثبات رسانیدند. مظلومی و همکاران ] جکسون روایی آن را و مزلچ جهت تایید روایی آن، 

تایید نمودند.  پژوهش های خویش روایی آن را [ در6[ و پرداختچی و همکاران ]15[، عزیزی مقدم ]16[، قدسی و همکاران ]11آقایوسفی ]

 ، 7/0درونی شخصیت مسخ برای را ستفاده از آلفای کرونباخ پایاییآنان با ا  جکسون، و مزلچ شغلی فرسودگی پایایی آزمون تایید جهت

                                                           
2 Bragard, Isabee ll. Dupuis, Gilles, Fleet, Richard 
3 Maslach Burnout Inventory (1996) 
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 خستگی درونی پایایی [4] گرگری بدری نیز داخلی مطالعات در. اند آورده دست به 71/0 فردی موفّقیت فقدان برای و 9/0عاطفی خستگی

 .است کرده گزارش 86/0 را پرسشنامه کل پایایی و 75/0 شخصیت و مسخ 86/0 فردی موفّقیت فقدان ،9/0 عاطفی

 همچنین .است کرده گزارش 81/0 شخصیت مسخ و 82/0 فردی موفّقیت فقدان ،86/0 عاطفی [ ضریب آلفای کرونباخ خستگی1امینی ]

 .است رفته کار به 82/0[ با 6] همکاران و و پرداختچی 70/0[ با ضریب آلفای کرونباخ 3باقرسلیمی و همکاران ] مطالعات در پرسشنامه این

 قالب در هشت شاخص و با پرسشنامهاستفاده شد. این  4والتون کاری زندگی کیفیت ارزیابی از پرسشنامه کاری زندگی کیفیت برای ارزیابی

باشد. گویه ها موارد ذیل را مورد بررسی کامالً موافق تا کامالً مخالف میت لیکر درجه 5 دارای مقیاس که یافته تدوین نتوسط والتو گویه 27

 ، تناسبنسازما در گرایی ، قانون مداوم امنیت و رشد فرصت بهداشتی، تأمین ون ایمی کار محیط ،یکاف و منصفانه می دهد: پرداخت قرار

 [ نشان6[. پرداختچی و همکاران ]6] انسانی های قابلیت سازمان و توسعه در اجتماعی انسجام، زندگیی کل کاری، فضای زندگی اجتماعی

است. توکلی و همکاران  برخوردار جمعیت معمولی بین در زندگی کیفیت گیریاندازه برای روایی باالیی از پرسشنامهن ایی نایرا نسخه دادند که

[ نیز در پژوهش های خویش با تایید روایی به شیوه صوری از این پرسشنامه استفاده 9] همکاران و [، حاتمی22[، موسوی و همکاران ]7]

همچنین، در  89/0[ با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  6] همکاران و در تحقیق پرداختچی این پرسشنامه یینموده اند. در بررسی پایا

 به دست آمد.   87/0[ 9پژوهش حاتمی و همکاران ]

اما در عین  ند،ا شده اییدت آنها با توجه به استاندارد بودن، روایی و پایایی جهت تایید روایی  پایایی این پرسشنامه ها در تحقیق حاضر،

کرونباخ  تایج ضریب آلفاینطبق . گردید محاسبه کرونباخ آلفای آماری جامعه افراد از نفر 25 روی پیش آزمون انجام برای تایید پایایی، با حال

 ایب ازین ضربه دست آمد. چون ا 86/0 و  87/0، 86/0به ترتیب برای متغیرهای فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کاری و کل پرسشنامه 

جهت  .باشد می تایید مورد و کافی پایایی دارای همه پرسشنامه های مورد استفاده برای جامعه آماری این پژوهش نیز بود، بیشتر 7/0 مقدار

ار ماری مورد بررسی قرتایید روایی نی به شیوه روایی صوری و مفهومی، به تایید کارشناسان و متخصصین رسید و از نظر هماهنگی با جامعه آ

 گرفت. 

 

 ها داده تحليل و تجزیه روش
 جهت. پذیرفت جامان  SPSS22 افزار نرم از استفاده با استنباطی و توصیفی  تحلیل قسمت دو در پرسشنامه های داده تحلیل و تجزیه

 استنباطی آمار سطح در کثر ومعیار، حداقل و حدا انحراف و میانگین فراوانی، درصد فراوانی،  توصیفی، آمار سطح در ها داده تحلیل و تجزیه

فیت زندگی مستقل )کی متغیرهای )فرسودگی شغلی( توسط وابسته متغیر پیش بینی جهت از چندمتغیره و رابطه بررسی جهت همبستگی از

 .شد استفاده کاری(

 

 نتایج یافته ها
 .است شده داده نشان 3و  2 شماره در جداول توصیفی آمار حاضر، پژوهش در

 

و خرده مقياسهاي آن کاري  زندگی يفيتمتغيرهاي فرسودگی شغلی، ک حداکثر و استاندارد، حداقل انحراف ميانگين، ( مقادیر2-جدول

 جهت کل آزمودنی ها

                                                           
4 Walton (1973) 

 حداکثر حداقل استاندارد انحراف میانگین متغیر نام ردیف

 4 2 65/0 16/3 فرسودگی شغلی 1

 5 55/3 45/0 69/4 کیفیت زندگی کاری )کل( 2

 4 1 69/0 98/2 منصفانه و کافی پرداخت 3

 4 1 7/0 59/2 بهداشتی و ایمن کاری محیط 4

 4 1 56/0 71/2 مداوم امنیت و رشد فرصت تأمین 5

 4 5/1 48/0 83/2 سازمان در گرایی قانون 6

 4 25/1 66/0 84/2 کاری زندگی اجتماعی تناسب 7

 4 1 76/0 69/2 زندگی کلی فضای 8
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 پژوهش متغيرهاي بين همبستگی ضریب نتایج (3-جدول

 :  *  P  **  :                           05/0 > P < 01/0سطح معنی داري :              

 

، رابطۀ منفی و 01/0نشان می دهد که متغیر فرسودگی شغلی با متغیرهای کیفیت زندگی کاری در سطح معناداری   3نتایج جدول 

 معنی دار برقرار نمود. 
 

 کاري زندگی چندگانه جهت مولفه هاي کيفيت خطی رگرسيون ( آزمون4-جدول
 

 مالک متغیر کننده بینی پیش متغیرهای Fd F 2R P(Sig) T β B دوربین واتسون

33/2 

8 524/47 589/0 

 ثابت ضریب 189/0  444/0 657/0
ی

شغل
ی 

دگ
سو

فر
 
 منصفانه و کافی پرداخت -041/0 -044/0 -824/0 410/0

 ایمن کاری محیط -150/0 -161/0 -978/2 003/0

 وامنیت رشد فرصت تأمین -027/0 -023/0 -431/0 667/0

 

 سازمان در گرایی قانون -068/0 -050/0 -023/1 307/0

 کار اجتماعی تناسب -089/0 -091/0 -652/1 101/0

 زندگی کلی فضای -112/0 -130/0 -577/2 011/0

 اجتماعی انسجام -060/0 -734/0 -603/12 000/0

 انسانی ابلیتهایق توسعه 006/0 010/0 210/0 834/0

 

،  ( P < 05/0)با سطح معنی داری  اجتماعی متغیرهای انسجام که گردد می مشخص ، 4 جدول  در آمده بدست نتایج به توجه با 

 پیش فرسودگی شغلی کارکنان را از به طور منفی بخشی می توانند (P  < 01/0)زندگی با سطح معنی داری  کلی فضای ، ایمن کاری محیط

 مایند. ن  بینی

یکی از مفروضات رگرسیون استقالل خطاها )تفاوت بین مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون( از یکدیگر است. در رگرسیون 

 می باشد و مستقل بودن مشاهدات را نشان می دهد.  33/2به دست آمده از آنجایی که مقدار 

 

 4 8/1 45/0 97/2 سازمان در اجتماعی انسجام 9

 4 2/1 6/0 8/2 انسانی قابلیت های توسعه 10

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

 کیفیت زندگی

 کاری
1          

         1 503/0** کافی پرداخت

        1 200/0** 643/0** کار ایمن محیط

       1 651/0** 154/0** 623/0** رشد فرصت

      1 339/0** 383/0** 188/0** 626/0** گرایی قانون

     1 526/0** 306/0** 270/0** 217/0** 715/0** تناسب

    1 575/0** 342/0** 307/0** 306/0** 210/0* 694/0** زندگی فضای

   1 290/0** 336/0** 359/0** 336/0** 339/0* 663/0** 652/0** انسجام

  1 349/0** 488/0** 489/0** 366/0** 332/0** 322/0** 171/0** 748/0** توسعه

 فرسودگی
**526/0

- 

**464/0

- 

**385/0

- 

**342/0

- 

**291/0

- 

**282/0

- 

**170/0

- 
**746/0- **284/0- 1 
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 فرسودگی شغلی کارکنان تغییرات از درصد  9/58  که نتیجه گیری می شود فوق تحلیل در ) ضریب تعیین (  2R  با توجه به مقدار

به سطح معنی داری  توجه با و باشد و تبیین می توضیح زندگی قابل کلی فضای ، ایمن کاری اجتماعی، محیط متغیرهای انسجام توسط

 نتایج از استفاده با دارد. همچنین را جامعه به میمتع مورد نظر، قابلیت مدل که گردید  ( مشخص P(regression)  =0 / 0001 رگرسیون )

 :نوشت ذیل شرح به را رگرسیونی خط معادلۀ توان می فوق جدول در موجود

3X 2 - 0/060 X 1-0/112  X  0/189 - 0/150Y= 

               Y ، فرسودگی شغلی: Xزندگی 2  کلی ، فضایX ایمن 1  کاری ، محیطX 3 اجتماعی  انسجام

 

 کاري )کل( زندگی جهت متغيرهاي کيفيت چندگانه خطی رگرسيون ( آزمون5-جدول
 

 مالک متغیر بین پیش متغیرهای dF F 2R P(Sig) t β B دوربین واتسون

055/2 1 820/103 276/0 
 ثابت ضریب 395/0  -127/1 000/0

ی 
دگ

سو
فر

ی
شغل

 کیفیت زندگی کاری -757/0 -526/0 -189/10 003/0 

    

می  ( P< 01/0)متغیر کیفیت زندگی کاری با سطح معنی داری  که گردد می مشخص ، 5جدول  در آمده بدست نتایج به توجه با

 نماید.   بینی پیش را فرسودگی شغلی متغیر تواند

 می باشد و مستقل بودن مشاهدات را نشان می دهد.  055/2همچنین، در رگرسیون به دست آمده از آنجایی که مقدار 

متغیر میزان  فرسودگی شغلی توسط تغییرات از درصد  6/27  که دهد می نشان فوق تحلیل در ) ضریب تعیین ( 2R  با توجه به مقدار

 مدل که گردید  ( مشخص P(regression)  =0 / 000 به سطح معنی داری رگرسیون ) توجه و با باشد می توضیح کیفیت زندگی کاری قابل

 دارد. را جامعه به تعمیم لیتمورد نظر، قاب

 :نوشت ذیل شرح به را رگرسیونی خط معادلۀ توان می فوق جدول در موجود نتایج از استفاده با

 

    Y    ؛  فرسودگی شغلی کارکنان : X کیفیت زندگی کاری: 1 

1     X - 0/757     0/395Y= 

 

، متغیر کیفیت زندگی کاری، قادر به پیش  حاضر تحقیق در که رسید جهنتی این به توان می رگرسیون خط معادلۀ مشاهدۀ بنابراین، با

 بینی فرسودگی شغلی کارکنان بوده و قادر به تأیید بخشی از این فرضیه می باشد.
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 گيري نتيجه و بحث
 و براگارد های پژوهش یافته با یافته طبق نتایج به دست آمده، در بررسی تاثیر کلی کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی، این

[ 6] همکاران و [، پرداختچی8] جعفری [، ناهمسو و با پژوهش های12] [، زمردی20] شعبانی و نیا [، مکبری17] ، کریمی [23]  همکاران

یج همسو است، چراکه در این مطالعه ها همه مولفه های کیفیت زندگی کاری تاثیر معنادار بر فرسودگی شغلی را نشان دادند.  طبق این نتا

 در گرایی وامنیت، قانون رشد فرصت ایمن، تأمین کاریط منصفانه و کافی، محی هرچه مولفه های کیفیت زندگی کاری شامل: پرداخت

انسانی در شرکت ها بیشتر مورد توجه قرار گیرند،  قابلیتهای توسعه، اجتماعی زندگی، انسجام کلی کار، فضای اجتماعی سازمان، تناسب

 اجتماعی، محیط ارکنان کمتر مالحظه می گردد. همچنین در معادله رگرسیون مالحظه گردید که مولفه های انسجامفرسودگی شغلی در ک

زندگی توانسنه اند بخشی از فرسودگی شغلی را تبیین نمایند. درواقع به نظر می رسد به علت ویژگی های شغلی که  کلی فضای ، ایمن کاری

 آن برابر وظایف کارکنان در و مدنظر است جامعه بر حاکم ه دست آمده است. در انسجام اجتماعی، قوانینوجود دارد، این نتیجه بکارکنان در 

 کاری کارکنان در این نقش شخصی و احساس مسئولیت نسبت به آن مطرح می باشد. طبق نتایج پژوهش حاضر، به نظر می رسد نقش های

که از نظر آنها انسجام اجتماعی و وحدت اجتماعی افراد در جامعه تاثیر بر کاهش  آنان تاثیر داشته و بنابراین، طبیعی است اجتماعی و

 که باشند این شاهد مدیران و کارکنان کاری محیط در است که این اجتماعی انسجام از فرسودگی شغلی آنان نیز داشته باشد.درواقع، منظور

 شرایط سخت در و باشد فراهم شغلی ارتقاء زمینه و باشند داشته اعتماد یکدیگر به همکاران و پذیرد اداری انجام مراتب سلسله اساس بر کارها

[. بنابراین، با توجه به این تعریف می توان نتایج تحقیق حاضر را نیز انتظار داشت که بر طبق آن این 6گیرند ] قرار همکاران حمایت مورد

 جب کاهش فرسودگی شغلی کارکنان گردد.مولفه نیز بتواند از فرسودگی شغلی کارکنان بکاهد و وجودش مو

 کارکنان شخصی و مسئولیت های خانوادگی انجام از مانع که شود طراحی طوری باید شغل که است این زندگی کلی از فضای منظور

ده از تحقیق حاضر این طبق نتایج به دست آم. [6بیاورد ] بوجود کارکنان برای را تحصیل ادامه امکان و اساساً نیاز مورد فراغت اوقات و نشود

 مولفه نیز تاثیر و رابطه منفی و معناداری با فرسودگی شغلی نشان داد. به نظر می رسد این کارکنان با مربوط نمودن نقش های خانوادگی و

 کاری، فرسودگی شغلی را متاثر از این عامل می دانند و به نظر آنها فضای کلی زندگی شان در فرسودگی شغلی نقش دارد.  

 بی و امن کار محیط یک واقع سازمان در و باشد بهداشتی کار انجام فیزیکی شرایط نظر از کاری است که ایمن، محیط کار محیط

[. طبق نتایج به دست آمده در پژوهش 6بگیرد ] نظر در را ای عادالنه کاری و ساعات کار حجم همچنین و بیاورد بوجود کارکنان برای خطری

 [ ناهمسو بود.20] شعبانی و نیا منفی در این مولفه با فرسودگی شغلی مالحظه گردید. این نتیجه با یافته پژوهش مکبری حاضر رابطه و تاثیر

 فرسودگی شغلی را نشان داد. تحقیقات، محیط کار ایمن قابلیت تبیین این نتایج به توجه با

 

 پيشنهادات
 نمود: زیر را مطرح کاربردی دهایپیشنها می توان حاضر پژوهش های یافته به توجه با

شرکت  مدیران که کیفیت زندگی کاری طبق نتایج تحقیق حاضر بر فرسودگی شغلی تاثیر منفی و معناداری را نشان داد، از آنجا  .1

 به با توجه. گیرند کار شرکت به مختلف بخش های در را افراد مناسبترین فردی کارکنان، ظرفیت های به توجه با می توانند ها

 بخش هایی که بیشتر با ارباب رجوع آسیب پذیر سروکار دارند، بگمارند، در کارکنان با کیفیت زندگی باالتر کارگیری و به ظرفیت

 فرسودگی کاهش به می تواند است، این امر بیشتر سایر بخش ها به در این بخش ها مولفه های کیفیت زندگی کاری نسبت چراکه

 شرکت ها بیانجامد. در کارکنان یترضا آن افزایش تبع به و شغلی

در دوره های آموزش  روابط اجتماعی و ارتباطی مهارت های آموزش از طریق کارکنان به و مدیریت آن مهارت های زندگی آموزش  .2

 ضمن خدمت و حین خدمت می تواند به کاهش فرسودگی شغلی کمک نماید.

 و شده عملکردی کارکنان مهارت های ارتقای به که منجر ، شغلیفرسودگی  شغلی و ممانعت از یکنواختی و مهارت های آموزش  .3

 شغلی بکاهد و در نهایت عملکرد شرکت را بهبود بخشد. سوء فرسودگی و آثار شغلی آنان مشکالت از می تواند نهایتاً
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 منابع و مراجع

 ،مامایی و پرستاری در پژوهش توسعه مجله پرستاران. شغلی فرسودگی و آوری تاب ینب رابطه (.1392فهیمه. ) امینی، [1]

 (.2) دهم دوره

 زندگی از رضایت بین مقایسه ای بررسی (.1391) اله. عزت کردمیرزا، نیکوزاده ؛کیومرث بخش، فرح فهیمه؛ امینی، [2]

 .(4اول ) دوره اول، ه مدیریت پرستاری، سالفصلنام بخشها. سایر و ویژه بخشهای شغلی پرستاران فرسودگی و آوریبات

 مطالعه)کارکنان  شغلی فرسودگی بر رهبری سبک تأثیر (.1391) کتایون. عابد،؛ مراد دیزگاه، رضایی ، سعید؛باقرسلیمی [3]

 .( 64 مسلسل) 16 مالیات، شماره ، پژوهشنامه(گیالن استان مالیاتی امور کل اداره موردی

ای. پایان نامه  مقابله مکانیزم و معلمانشغلی  فرسودگی شناختی روان های سندروم(. 1374) .، رحیمبدریگرگری  [4]

 مدرس. دانشگاه تربیت .کارشناسی ارشد

 .383-373،(24) 6 روانشناختی. علوم مجله ن.روا سالمت و پذیری آسیب آوری، تاب (.1386) . یمحمدعل بشارت، [5]

 و کاری زندگی کیفیت بین رابطه بررسی (.1388) یده.فر ،آرزومندی ؛غالمعلی احمدی، حسن؛ محمدپرداختچی،  [6]

 اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی مدیریت و رهبری فصلنامه تاکستان. شهرستان معلمان مدارس و مدیران شغلی فرسودگی

 .3شماره سوم، سال ،واحدگرمسار

ابطه بین مولفه های کیفیت زندگی بررسی ر (.1392) علی. ،علیزاده زوارم؛ داوودنیا، علی توکلی، احمد؛ لگزیان، محمد؛ [7]

 .103-89، 9، شماره 5سال  ،ی از دیدگاه والتون و رضایت شغلی. پژوهشنامه مدیریت تحولکار

 دریانوردی بنادر کارکنان بین در شغلی فرسودگی و کاری زندگی کیفیت ابعاد رابطه بررسی (.1393، علی. ) جعفری [8]

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد فیروزکوه.. ارشد کارشناسی نامه پایان امیرآباد. اقتصادی ویژه منطقه

 سازمانی تعهد با کاری زندگی کیفیت رابطه (.1390) سعیده. جهرمی، مجاهدی؛ احمد سید میرجعفری، ؛حسین حاتمی، [9]

 ،آموزشیمدیریت  در نو رهیافتی پژوهشی -علمی فصلنامه جهرم. پزشکی علوم دانشگاه کارکنان در وری بهره میزان و

 .3شماره دوم، الس

 دانشگاه سازمانی جو رضایت از با کارکنان زندگی کیفیت و شغلی فرسودگی شغلی، استرس رابطه (.1391) حاجلو، نادر. [10]

 .(11 )مسلسل 3 شماره سوم، سال ،آموزشی مدیریت در نو رهیافتی پژوهشی -علمی فصلنامه اردبیلی. محقق

 شغلی فرسودگی واجد کارکنان فیزیولوژیک های شاخص تغییرات ایسهمق (.1390) علیرضا. یوسفی، آقا ؛ روشن، مریم [11]

 . 8 شماره، دوم سازمانی، سال یصنعت روانشناسی تازه های فصلنامه انسی. متن خواندن از بعد

. 82 تحصیلی سال  در مشهد شهر مدارس مدیران شغلی فرسودگی و کاری زندگی کیفیت رابطه (.1382) حوا. زمردی، [12]

 . تهران طباطبایی عالمه دانشگاه ارشد. رشناسیکا نامه پایان
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