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 آزاد يهاکارکنان دانشگاه يبا عملکرد فرد يشغل ين رابطه فرسودگييپژوهش با هدف تع نيا
 از جامعه کارکنان يهمبستگ -يفيتوص يطرح پژوهش يرفت. در راستايانجام پذ 31منطقه 
انتخاب و با  ياچندمرحله ياوه خوشهيشنفر به 183تعداد  31منطقه  يآزاد اسالم يهادانشگاه

 يريگبه اندازه نسبت يماسالچ و پرسشنامه عملکرد فرد يشغل ياستفاده از پرسشنامه فرسودگ
 ين فرسودگينشان داد که ب ونيل رگرسيها با استفاده از روش تحلل دادهيرها اقدام شد. تحليمتغ
ها نشان ليتحل ن،يدارد. عالوه بر ا دار وجوديو معن يکارکنان رابطه منف يو عملکرد فرد يشغل

 رات عملکردييت قادرند تغيت و احساس کفاي، مسخ شخصيجانيه يخستگ يهالفهؤم  داد که

که عملکرد  ان داشتيتوان بيها مافتهيبر  ين کنند. مبتنييدار تبيطور معنکارکنان را به يفرد
ق يز طرا يفرد رفته و بهبود عملکردير پذيثأت يو سرشت يزشيکارکنان از عوامل انگ يفرد

 .دهد ر قراريثأکارکنان را تحت ت يورتواند بهرهيم يجانيزش و هيعوامل انگ

 يجانيه يخستگ؛ يفرد عملکرد ؛تيمسخ شخص ؛يشغل يفرسودگ 

                                           
 ران  ير، ايعجبش ر،ي، واحد عجبشيآزاد اسالم ، دانشگاهيت بازرگانيريار گروه مدياستادـ 3

Email:h.gharehbiglo@yahoo.com 
 



 
 
 

 



 

مشخصي همچون، تايپ، رانندگي، ارايه  هايشغل هر فرد چيزي بيش از کارها و فعاليت
ارباب رجوع و... تعامل داشته باشد و  ها،مکاران، مافوقگزارش و... است و بايد وي با ه

کند. حتي ممکن است فرد در شرايط  هاي سازمان را رعايتنامهقوانين، مقررات و آيين
بدان معني است که عوامل  کاري يا محيطي که چندان هم مطلوب نباشد کار کند؛ اين

در ارتباطند. بنابراين  فراد شاغلطور وسيعي با سالمت يا بيماري اموجود در محيط کار به
کاري افراد بسيار مهم  هاي زندگي از جمله زندگيتوجه به بهداشت رواني در تمام عرصه

توجه به منابع  وري واست. بدون شك مسئوليت اصلي مديران منحصر به افزايش بهره
به توجه  مادي سازمان نيست و مديريت اثربخش بدون در نظر گرفتن عوامل انساني و

از  (. نتايج برخي3131و همکاران،  يري)ام پذير نيستنيازهاي رواني کارکنان امکان
ها نشان مي دهد که بين فشار رواني و فرسودگي شغلي رابطه تنگاتنگي وجود پژوهش

يکسان « استرس شغلي»را گاهي با « فرسودگي شغلي»تا جايي که حتي واژه  دارد
ين نکته ضروري است که فرسودگي شغلي نشانه استرس در اينجا ذکر ا اند. البته،دانسته

( 3331) کنترل نکردن استرس شغلي است. پانيس و آرونسون شغلي نيست؛ بلکه نتيجه
ترين پيامد استرس شغلي است. به اعتقاد عمده در پژوهش خود بيان کردند که فرسودگي

ي، گيرکردن در باشد، فرسودگ هاآنها اگر استرس شديد، شبيه غرق شدن در مسئوليت
 صورت کنايه از يك حالت يا فرآيندودگي شغلي بهـواژه فرس .مسئوليتي صرف استبي

ميالدي به  3391خستگي ذهن، براي اولين بار در اياالت متحد آمريکا در اواخر دهه 
 فرويدنبرگر مورد استفاده قرار گرفت. وي فرسودگي شغلي را در ساختاري سه وسيله

ي عاطفي، مسخ شخصيت و کاهش احساس موفقيت فردي خستگ بعدي در قالب
تحليل انرژي يا منابع عاطفي و هيجاني است  توصيف کرد. فرسودگي شغلي به معناي

شغلي در نظر گرفته مي شود. مسخ  عنوان متغير اصلي براي فهم فرايند فرسودگيکه به
 است و تقليلو صاحبکاران  شخصيت نوعي فاصله بين فردي و نبود رابطه با همکاران

 هايوجود هر چند تعريف شخصيت فردي به ارزيابي منفي فرد از خودش اشاره دارد. با اين
عنوان شغلي به متعددي از فرسودگي شغلي وجود دارد اما همه آنها شامل فرسودگي



 
 
 

 

 



 (. نتايج3133اض، يدشت ب يو الر ينيان حسي)مرو مؤلفه اصلي فرسودگي شغلي است

دهد، بين فشارهاي رواني و فرسودگي شغلي ارتباط ان ميها نشبرخي از پژوهش
آيد. دارد. در واقع فرسودگي شغلي در اثر فشار مداوم رواني پديد مي تنگاتنگي وجود

هاي محيطي با توانايي فرد دهد که بين مطالبات و خواستهرخ مي فشارهاي رواني وقتي
هاي محيطي چه مطالبات و خواسته تعادل وجود نداشته باشد. هر براي پاسخ دادن به آنها

الزم براي پاسخ دادن به آنها را نداشته باشد فشار رواني  افزايش يابد و فرد توانايي
از آنجا که فرسودگي شغلي  .شودشغلي در وي مي برخاسته از آن سبب بروز فرسودگي

آن دنبال به مشتريان و ارباب رجوع و به نيز موجب کاهش کيفيت خدمات ارايه شده
از فرسودگي شغلي در ارتقاء بهداشت  شود، شناخت و پيشگيرينارضايتي از خدمات مي

 يري)ام نقش بسزايي خواهد داشت رواني افراد و افزايش سطح کيفيت خدمات ارايه شده،
 (.3131و همکاران، 

 ت وي، مسخ شخصيجانيه يخستگ شامل يشغل يفرسودگ يهاك نگاه، مولفهيدر 
ان رفتن يبا از م ير فشار روانيهمانند متغ يجانيه ياست. خستگت يکاهش احساس کفا

کنند يحس م دارند يجانيه يکه افراد خستگ يشود. زمانيجاد ميدر فرد ا يجانيمنابع ه
کار  ش از اندازه توانشان از خودشاني، بيو هم از لحاظ جسم يجانيهم از لحاظ ه

متداول است  يت در کارکنانيخصقوا دارند. مسخ ش يل رفتگياند و احساس تحلدهيکش
شوند يم يدچار فرسودگ يوقت ين کارکنانيگران است. چنيکارشان مستلزم ارتباط با د که
اند، از جانب آنها احساس نند و به آنها بدگمانيبيزنگار گرفته م ياچهيرا از در گرانيد

ش احساس ، کاهين مولفه فرسودگيزارند. سومياز آنها ب عمالً يکنند و حتيم خطر
کند و يدا ميف، در فرد کاهش پيدر انجام وظا يستگيدر آن احساس شا ت است کهيکفا

، يو غفور يلنگرود ي)علو شوديمبتال م يديو ناام يدرماندگ ،يت به افسردگيدر نها
3133.) 

از عوامل  يکيمدت در محل کار و  يمحصول استرس طوالن يشغل يامروزه فرسودگ
ك يعنوان است که به کارکنان يانسان يرويو از دست رفتن ن ييدر کاهش کارا ياساس



 
 
 

 



 يلفه خستگؤم سه يرا دارا يشغل يمطرح است. فرسودگ ياتيمشکل در سازمان امور مال
و  داننديم يت شخصيت و کاهش احساس کفايا زوال شخصي، مسخ يا عاطفي يجانيه

 زان کنترل کم بر کار،ياد کار، مي، شامل حجم زيجاد فرسودگيموثر در ا يعوامل سازمان
فرد و  يهان ارزشيط کار و تضاد بيض در محي، تبعيپاداش کم، نداشتن ارتباط اجتماع

، افت عملکرد يشغل ير قابل مشاهده فرسودگيثأن تيط کار است. مهم تريمح يها ارزش
به  يکيزيو ف يمدت عاطف يعلت پاسخ طوالنن افراد بهيخدمات است. ا هيت ارايفيو ک

کنند و با يرا تجربه م ي، فرسودگيروح يط کار و خستگيمح يعوامل فشارزاکار و 
ل به ترک شغل و کاهش يو تما ياستعالج ياز مرخص ش از حد، استفاده مفرطيبت بيغ

 (.3133 و همکاران، ي)صاف شوديمشخص م يوربهره

 بين نشان دادند که يپژوهش ي( ط3131جلودار و همکاران ) ن راستا خاکدليدر هم
  .وجود دارد يرابطه منف يشغل يو فرسودگ يمعنو يرهبر

 ين فرسودگينشان دادند که ب يپژوهش ي( ط3133) ييکوهپا و خندان يياز سو
 .وجود دارد يمنف و حوادث رابطه يمنيو جو ا يشغل

نشان دادند که سالمت  يپژوهش ي( ط3131همکاران ) و يريام ييبابا ياز طرف
ادراک شده و  يت اجتماعي، حمايشغل يچون فرسودگهم ياز عوامل متعدد يروان

 .رديپذير ميثأت يروانشناخت يسرسخت

ت يوضع يدرباره بررس ي( ضمن پژوهش3131و همکاران ) يميسل ن راستايدر هم
دند يجه رسيـن نتيبه ا يت از زندگـيو رضا يشغل يرابطه آن با فرسودگ و يسالمت روان

کمتر و  يشـغل يداشته باشند، فرسـودگ يرشتيب ير چقدر افراد سالمت روانه که
که  يقيدر تحق (3131) ون و سلوکداريغن ياز سو .دارنـد يشـتريب يـت از زندگـيرضا

مرکز اورژانس  ياتيعمل ، ابعاد و عوامل مرتبط با آن در کارکنانيشغل يفرسودگ»با عنوان
ل مواجهه هر يدلبه يپزشک يهاتيکارکنان فور دهد کهيدادند، نشان م انجام «تهران

 يغلـش يودگـمستعد فرس ط کاريط مثبت در محيزا و فقدان شراط تنشيراـروزه با ش
  .باشنديم



 
 
 

 

 



و  يجانين هوش هينشان دادند که ب يقي( در تحق3131و همکاران ) توان ياز طرف
 .و معنادار وجود دارد يرابطه منف پرستاران يشغل يفرسودگ

سن باال، سطح  نشان دادند که يپژوهش يط (3133و همکاران ) ينعلين زيهمچن
وضـوح  ـري،يگمي، مشـارکت در تصـمي، سرپرسـتيـيگرادرآمد، سطح شغل، تخصص

 ارتباط يت شغليسازي شغل با رضايزي شغل و غنيشـغل و نقـش، بازخورد، چالش انگ
نقش معکوس  يت شغليالت، اندازه سازمان در رضايسطح تحص ييم دارند. از سويمستق

توان بـه يکارکنان م يت شغلياي رضاين پژوهش از مزايا يهاافتهيمطابق  .ارندد
به شغل و کار و جو مطلوب  يجاد عالقه واقعيـه و ايش روحيوري و افـزابهـره شيافـزا

 .اشاره کرد يو تداوم همکاري فرد با سازمان و نگرش مثبت به زندگ يسازمان

ط کار مانع يمح يکيزيف طير شراي، نظيهاي سازمانتياز محدود يبرخ ياز طرف 
، عامل حقوق و يبررس ـان عوامل مورديگردد. در ميمطلوب کارکنان م يعملکرد شغل

 بوده اسـت و يسـتيکارکنان بهز يت شغلين مانع عدم رضايترعنوان بزرگا بهيمزا
ن قرار ييدر سطح پا يستيدر افراد بهز يت شغليان سطح پرداخت و رضايم يهمبستگ

ت يدر رضا عامل قوي يياشت که ممکن است سطح پرداخـت و جبـران خدمت به تنهاد
  د.نباش يفعل يشغل

نشان دادند که  يپژوهش ي( ط3133و همکاران ) يانيآدر ييرضا ن راستايدر هم
 يدانشگاه اصفهان در حد متوسط بوده و در ابعاد خستگ کتابداران يشغل يفرسودگ

 ين فرسودگيب يان عوامل دموگرافياز م .ن بودندييت در حد پايو مسخ شخص يعاطف
رابطه وجود  يعاطف يبا خستگ يليتحص الت و رشتهيزان تحصين ميت و بيو جنس يشغل

 .اي وجود نداشتکتابداران رابطه يو سن و سطح شغل  يشغل ين فرسودگياما ب  .داشت

 کي ازنشان داد که فرسودگي شغلي ي يپژوهش يط (3133) ين رسوليعالوه بر ا
دست رفتن نيروي انساني و ايجاد عوارض جسمي و  از عوامل اساسي درکاهش کارايي،

 وري متغيري است که از استرس شغلي و فرسودگيبهره ن کهيح ايرواني است. توض
بيني عنوان شاخص هايي در جهت پيشاين متغيرها به توان ازپذيرد و ميثير ميأشغلي ت



 
 
 

 



هاي الزم و فراهم توان با آموزش مهارترد. همچنين ميوري کارکنان استفاده کبهره
 .وري افراد را افزايش دادامکانات شغلي ميزان بهره آوردن

نشان دادند که فرسودگي شغلي  يپژوهش ي( ط3131و همکاران ) يرين اميهمچن
 وري آنان نيز رابطهبهداشت رواني کارکنان بلکه با ميزان بهره موضوعي است که نه تنها با

، ها نشان داد که جنسيت، وضعيت تأهل، تعداد فرزندان، مدرک تحصيليافتهي ييدارد. از سو
  د.فرسودگي شغلي کارکنان تأثير دارنسابقه کار نيز بر ميزان  استان محل خدمت و

( در پژوهش خود نشان دادند که افراد 3131زاده و همکاران )محرم ن راستايدر هم
شناسي و پذيري، وظيفهتر برونگرايي، توافـقري و سطوح پايينرنجوبا سطوح باالتر روان
 .گيرندبيشتر در معرض فرسودگي شغلي قرار مي گشودگي به تجارب

 يتيشخص يهايژگيو ينشان داد که برخ يپژوهش يط (3131) ن عظيميعالوه بر ا
 منفيکه درگيري شغلي ارتباط  ينحوشود بهيمدرسان م و درگيري شغلي، سبب فرسودگي

 ييم با با ابعاد موفقيت شخصي دارد. از سويمستق و معناداري با مسخ شخصيت و رابطه
، پذيريتوافق رنجوري(،)روان برونگرايي، ثبات عاطفي تعهد و ابعاد مختلف شخصيتي شامل

 يرابطه معکوس با فرسودگي عاطفي داشته و از طرف شناسي و گشودگي به تجاربوظيفه
 .زوال شخصيت رابطه معکوس دارد با يتيشخص يژگيك ويعنوان تعهد به

و  يشغل ين نقش فرسودگيين پژوهش تعيهدف ا يو پژوهش ينه نظريشيبر پ يمبتن
 .بود 31آزاد منطقه  يهاکارکنان دانشگاه يعملکرد فرد آن در يهامولفه

بود. جامعه  يز کاربردياز نظر هدف ن و يهمبستگ -يفيقات توصيق از نوع تحقين تحقيا
 نکهيبا توجه به ا .بود 31منطقه  ياسالم ق همه کارکنان دانشگاه آزادين تحقيا يآمار

 .شدندانتخاب  ياخوشه يوه تصادفيشنفر به 183محدود بود لذا تعداد  يحجم جامعه آمار
 يبرا و ياق از مطالعات کتابخانهينه تحقيشيات و پياطالعات مربوط به ادب يآورجمع يبرا

 .استفاده شده است يدانيخام پرسشنامه از روش م يهاداده يآورجمع



 
 
 

 

 



 ( استفاده3381) ماسالچ يشغل يفرسودگ از پرسشنامه يشغل يفرسودگ يريگاندازه يبرا
از هرگز  يباشد که در دو بعد فراوانيم کرتياز نوع ل يسوال 33ن پرسشنامه يشده است. ا

 يخستگ يهالفهؤده است و سه مين گرديتدو اديز يليکم تا خ يليخ تا هر روز و شدت از
 مطابق با مطالعه ماسالچ. رديگيبرم را در يت شخصيت و عدم کفاي، مسخ شخصيعاطف

به  ييايب پايکه ضر ينحومناسب برخوردار بوده به يياين پرسشنامه از پايا (3381)
 ن مطالعه ماسالچيده است. همچندست آمصدم به 83و بازآزمون برابر با  روش آزمون

سازه مناسب برخوردار بوده به يين پرسشنامه از روايدهد که سواالت اي( نشان م3381)
سه  ين پرسشنامه بر رويدهد که سواالت اينشان م ياکتشاف يعامل ليکه تحل ينحو

 يبارها ي( دارايت شخصيت و عدم کفاي، مسخ شخصيعاطف ياس )خستگيرمقيز
 .و معنادار استباال  يعامل

  

آزاد منطقه  يهابر کاهش عملکرد فردي کارکنان دانشگاه يجانيه يخستگ 
 .ر دارديثأت 31
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Coefficientsa

 مقدار ثابت 333/3 /313  119/8 /111
3 

 يجانيه يخستگ /983 /113 /933 993/33 /111

 استفاده واتسون دوربين آماره از مدل خطاهاي بين همبستگي عدم آزمون براي

 براي واتسون -دوربين آزمون آماره ، Model Summaryجدول آخر ستون. کنيممي

  با برابر براي مدل آمده دستبه واتسون - دوربين آزمون آماره .دهدمي نشان را مدل

 را  H0فرض باشد، 1/3تا1/3بين  واتسون -آماره دوربين صورتي که در .است 3/483

 در پس .شودمي قبول مدل بين خطاهاي همبستگي عدم فرض يعني کرد؛ رد تواننمي

 .شودمي ييدأت  مدل خطاهاي بين تگيعدم همبس مورد، اين

 ييد شده است يعني مقدارأه تحقيق تي( مشخص است که فرض3جدول ) با توجه به
sig  بنابراين با  .باشدکمتر مي 1/11 از مقدار آلفاي مورد نظر يجانيه يبراي خستگ

 بر کاهش عملکرد فردي کارکنان يجانيه يخستگ درصد مي توان گفت که31اطمينان 
 درصد تغييرات متغير وابسته توسط 4/11ر دارد و تقريبا يثأت 31آزاد منطقه  يهاگاهدانش

R) متغير مزبور تبيين شده است
2
 فرضيه تحقيق درصد31بنابراين با اطمينان  (.506/=

 يخستگ متغير که گفت توانمي نيز Beta گيرد. با توجه به ضرايبييد قرار ميأمورد ت
 توانگر مييعبارت دباشد. بهدارا مي کنندگي راسطح تبيين ددرص 3/93زان يبه م يجانيه

ر وابسته کاهش عملکرد يمتغ توانديدرصد م 3/93زان يبه م يجانيه ير خستگيگفت متغ
  د.بيني کنرا پيش 31آزاد منطقه  يهافردي کارکنان دانشگاه

منطقه  آزاد يهابر کاهش عملکرد فردي کارکنان دانشگاه تيمسخ شخص 
 .ر دارديثأت 31



 
 
 

 

 



981/3 91331/1 119/1 114/1 a 193/1 3 

ANOVAb 

a111/1 834/333 333/333 3 333/333 3 رگرسيون 
  باقي مانده 131/331 183 199/1  
  جمع 118/113 183   

Coefficientsa

 3 مقدار ثابت 443/1 318/1  133/31 111/1
  مسخ شخصيت 183/1 133/1 193/1 883/31 111/1

 استفاده واتسون دوربين آماره از مدل خطاهاي بين همبستگي دمع آزمون براي

 براي واتسون -دوربين آزمون آماره ، Model Summaryجدول آخر ستون .کنيممي
  با برابر  براي مدل آمده دستبه واتسون - دوربين آزمون آماره .دهدمي نشان را مدل

 را  H0فرض باشد، 1/3تا1/3بين  واتسون -آماره دوربين صورتي که در .است 3/981
 در پس .شودمي قبول مدل بين خطاهاي همبستگي عدم فرض يعني کرد؛ رد تواننمي

( 3با توجه به جدول ) .شودمي ييدأت مدل خطاهاي بين عدم همبستگي مورد، اين
ت يبراي مسخ شخص sig ييد شده است يعني مقدارأتحقيق ت هيمشخص است که فرض

درصد مي توان گفت 31باشد بنابراين با اطمينان کمتر مي 11/1 نظراز مقدار آلفاي مورد 
ر يثأت 31آزاد منطقه  يهابر کاهش عملکرد فردي کارکنان دانشگاه  تيمسخ شخص که

 درصد تغييرات متغير وابسته توسط متغير مزبور تبيين شده است 4/11 تقريباً دارد و
(R

2
 گيرد. با توجهييد قرار ميأمورد ت تحقيقدرصد فرضيه 31بنابراين با اطمينان . (336/=

سطح  درصد 3/19زان يمت بهيمسخ شخص متغير که گفت توانمي نيز Beta به ضرايب
زان يت به ميشخص ر مسخيتوان گفت متغگر مييعبارت د. بهستدارا کنندگي راتبيين



 
 
 

 



زاد آ يهار وابسته کاهش عملکرد فردي کارکنان دانشگاهيتواند متغيدرصد م 3/19
 ت را دريخصـر مسخ شيميت باالي متغـبيني کند که اين امر اهرا پيش 31طقه ـمن

 .دهدرا نشان مي 31آزاد منطقه  يهابيني متغير کاهش عملکرد فردي کارکنان دانشگاهپيش

آزاد  يهابر کاهش عملکرد فردي کارکنان دانشگاه تيکاهش احساس کفا 
 .ر دارديثأت 31منطقه 

  

 Model Summaryb 

918/3 93333/ 333/ 331/ a433 / 3 

ANOVAb

a111/1 383/393 481/319 3 481/319 3 رگرسيون 
  باقيمانده 891/331 /183 /118  
  جمع 118/113 /181   

Coefficientsa

 3 مقدار ثابت 439/3 /313  833/33 111/1
  کاهش احساس کفايت /439 /113 /433 933/34 111/1

 استفاده واتسون دوربين آماره از مدل خطاهاي بين همبستگي عدم آزمون براي

 براي واتسون -دوربين آزمون آماره ، Model Summaryجدول آخر ستون .کنيممي

 برابر براي مدل آمده دستبه واتسون-دوربين آزمون آماره .دهدمي نشان را مدل

 را  H0فرض باشد، 1/3تا1/3بين  واتسون-آماره دوربين صورتي که در .است  3/918با

 در پس .شودمي قبول مدل بين خطاهاي همبستگي عدم فرض يعني کرد؛ رد تواننمي

  شود.مي ييدأت مدل خطاهاي بين عدم همبستگي مورد، اين



 
 
 

 

 



 ييد شده است يعني مقدارأه تحقيق تي( مشخص است که فرض1جدول ) با توجه به

sig  باشد بنابراين متر ميـک 11/1نظر  ت از مقدار آلفاي مورديبراي کاهش احساس کفا

ت بر کاهش عملکرد فردي يکاهش احساس کفا توان گفت کهدرصد مي31با اطمينان 

درصد تغييرات متغير  1/33 ر دارد و تقريباًيثأت 31آزاد منطقه  يهاکارکنان دانشگاه

R)ده استـمزبور تبيين ش وابسته توسط متغير
2
 درصد31بنابراين با اطمينان  . (415/=

 گفت توانمي نيز Beta ه ضرايبـگيرد. با توجه بيـييد قرار مأقيق مورد ترضيه تحـف

دارا  نندگي راـکسطح تبيين درصد 3/43زان يه مـت بيکفا ش احساسـکاه متغير که

 3/43زان يت به مير کاهش احساس کفايتوان گفت متغگر مييعبارت دبه باشد.مي

 31آزاد منطقه  يهاي کارکنان دانشگاهر وابسته کاهش عملکرد فرديمتغ توانديدرصد م

 .بيني کندرا پيش

 سازمان هر ييدارا نيتربزرگ و هيسرما نيترارزش با و نيباالتر يانسان هيسرما

 احتمال باشد، برخوردار يترت مطلوبيفيک از هيسرما نيا چه هر و شوديم محسوب

 جهت در يعلم يهاتالش شگستر شد. با خواهد شتريسازمان ب يارتقا و بقاء ت،يموفق

 .کرد را مطرح يچارگيب يادوره سندرم مفهوم رسونيپ ،يشغل يفرسودگ دهيپد ييشناسا

 ،يجانيه ،يکيزيف تحمل در ينُقصان کل نديبرآ يشغل يفرسودگ هينظر نيا با مطابق

 و سازمان سالمت آفات از يکي شغلي شد. فرسودگي فيتعر يروانشناخت و يفکر

 و اثربخشي کارايي، کاهش سرانجام و هاي انسانيسرمايه هايمنديدهنده توانکاهش

 به توجه با و ضروري آن به پرداختن رو از اين بود؛ خواهد سازمان وريبهره نتيجه در

جامعه  آنکه به توجه با .است ناپذيررقابتي اجتناب فضاهاي در هاسازمان گرفتن قرار

 اين پژوهش اصلي مسئله بود 31 منطقه يآزاد اسالم يهادانشگاه پژوهش اين آماري

 ر دارد؟يثأکارکنان ت يعملکرد فرد بر کاهش يشغل يا فرسودگيآ که بود



 
 
 

 



 ابعاد در آن تحليل و تجزيه و شغلي فرسودگي ميزان با رابطه در آمده دستبه نتايج

 که داد نشان تياحساس کفا کاهش و شخصيت مسخ ،يجانيه يخستگ گانه شامل سه

نان منجر ـکارک يير قرار داده و در بلندمدت به عدم کاراـيثأرا تحت ت يفرد عملکرد

ت کاهش عملکرد يتوان شاهد پسرفت سازمان و در نهايز ميگر نيطرف د شود و ازيم

 و آن از غفلت که ايگونهبه است برانگيز تأمل قيج تحقين نتايبنابرا .شوديدانشگاه م

 حاد وضعيت در را آن تواندمي انساني هايهسرماي به توانمندسازي نورزيدن اهتمام

 توان دادن دست از نتيجه در و وريبهره کاهش به نيز که اين دهد قرار بحراني سپس

 رقابتي مزيت ترينمهم زيرا شد؛ خواهد رقابتي منجر فضاي ها دررقابت دانشگاه

 است وانمندت و سالم انساني هاياز سرمايه برخورداري فضا اين در موفق هايسازمان

  .نمود يشرفت دانشگاه را طير پيمس يسازمان يهاهين سرمايکه بتوان با ا

 و تشويق: شوديشنهاد ميپ يشغل ياز فرسودگ يرير جهت جلوگيز يشنهادهايپ

 از هدف پيشگيري با خود سالمت براي شدن قايل اهميت به نسبت کارکنان ترغيب

  ؛آن درمان و مقابله و شغلي فرسودگي

 دانشگاه سايت طريق از شغلي فرسودگي پرسشنامه دادن قرار ترسدس در 

 ارايه و آمادگي اعالم و کارکنان ارزيابي خود منظور به آن کردن راهنماي پر با همراه

 ؛در سطوح مختلف افراد به خدمات

 دانشگاه مجله شماره هر از صفحه يك و سايت از بخشي گرفتن نظر در 

 طوربه سال يك مدت براي استرس کاهش هايشيوه اب رابطه در ارايه اطالعات جهت

 مستمر؛

 کار؛ محيط و فضا زيباسازي و کار محيط در طبيعي گياهان و هاگل از استفاده 

 بروز احتمال که مشاغلي در بار( يك سالي حداقل) ايدوره معاينات انجام 

 است؛ بيشتر در آنها فرسودگي



 
 
 

 

 



 محل افراد خانوادگي و يفرد مشکالت حل در که اميني مشاوران معرفي 

 باشند؛ رجوع

 ورزشي خدمات به دسترسي تسهيل طريق از کردن ورزش به کارکنان ترغيب 

 .آن بروز از پيشگيري و شغلي فرسودگي هدف کاهش با
 

 13/33/3131 مقاله: تاريخ دريافت نسخه اوليه
 31/11/3134 نهايي مقاله:  تاريخ دريافت نسخه
 31/11/3134 تاريخ پذيرش مقاله:
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