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 چکيده

باشند، مشکالت جسمی، روحی و یمکاری و عدم رضایت شغلی یی که مبتال به اهمالهاسازمان مقدمه:

هدف ازاین پژوهش بررسی رابطه  افت کارایی به ترتیب از ویژگیهای کارکنان و سازمانی آنان خواهد بود.

 .کاری شغلی استهالل احمر استان فارس با اهمالبین فرسودگی و میزان رضایت شغلی کارکنان جمعیت 

در جمعیت هالل احمر  7931که درفاصله زمانی سال  مطالعه حاضر توصیفی و ازنوع همبستگی روش کار:

نفر به عنوان نمونه آماری به  781شود که یماستان فارس انجام شد. جامعه آماری، کلیه کارکنان شامل 

و رضایت  فرسودگی کاری،ی اهمالهاپرسشنامهاز  هاداده. برای گردآوری اندشدهشیوه در دسترس انتخاب 

با  هادادهتجزیه و تحلیل  .اندبودهکه همگی از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار  شغلی استفاده شد

 انجام گرفته شد. SPSSآماری توصیفی، همبستگی، رگرسیون و با کمک نرم افزار  استفاده از روش های

غلی ش کاری توسط متغیرهای فرسودگی و رضایتداد که تغییرات متغیر مالک اهمال نشان : نتایجهافتهیا

کاری درصد قابل پیش بینی است. اثرفرسودگی و رضایت شغلی بر متغییر وابسته اهمال 01و  4/74به ترتیب 

 درونی تفردی، رضای موفقیت فقدان عاطفی، خستگی مستقل متغیرهای به ترتیب مستقیم و معکوس است.

به ترتیب اثرمستقیم،  کاریاهمال وابسته متغیر دار( بر معنی درصد 39 عمومی )با اطمینان رضایت و

 هوابست متغیر بر بیرونی زدایی و رضایت شخصیت متغیر اثر ولی معکوس، معکوس و معکوس دارند

 .اندنشده شناخته دار معنی درصد 39 اطمینان با کاریاهمال

کاری دارد و با پیشگیری از : فرسودگی و رضایت شغلی نقش باالی در پیش بینی اهماليریگيجهنت

 کاری کارکنان را کاهش داد.توان اهمالیمفرسودگی شغل و ارتقاء رضایت شغلی 

 .کاری شغلی، فرسودگی شغلی، رضایت شغلی، جمعیت هالل احمراهمال :واژگان کليدی
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 3، صادق کاظمی2، محمدحسين روحيان1انمردیمهدی جو

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، کارشناس آموزش های تخصصی جمعیت هالل احمر استان فارس،  7

 .ایران
 .کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت، فارس، ایران 0
 اهدانشگ بهداشت، دانشکده بالیا، در سالمت گروه ها،فوریت و بالیا در سالمت تخصصی دکتری دانشجوی 9

 .ایران یزد، صدوقی، شهید پزشکی علوم

 

  نام نویسنده مسئول:

 صادق کاظمی

 یشغل رضایت و فرسودگی شغلی با کاریاهمال پيش بينی

 1331فارس سال  استان احمر هالل جمعيت در

 71/77/7938 تاریخ دریافت:

 71/7/7933 تاریخ پذیرش:

http://www.psyj.ir/


 1 -11، ص  1311 بهار، 21فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 مقدمه
مشکالت جسمی، روحی و روانی  باشند،یم شغلی رضایت عدم و کاریاهمال به مبتال کارکنان آن که یی و نهادهایهاسازمان

 افت تحول، باشد و مشکالتی مانند عدمیم هاآن کارکنان ویژگیهای از موفقیت عدم و کار ترک غیبت، ناامیدی، مانند خستگی،

 نامطلوبی مانند )کاهش و نامناسب اثرات کاریاهمال .(7بود ) خواهد آنان سازمانی ویژگیهای از کارآیی اثربخشی و کاهش عملکرد،

 ذاردگیم جای بر سازمانها نهادها بر جایی( جابه و غیبت افزایش و کارکنان انگیزه کاهش مراجعان، معطلی و نارضایتی وری، بهره

 و زیاد اریک فشار که باعث تحمیل شود مختلف مشاغل در مختلف افراد ممکن است گریبان گیر نیز شغلی فرسودگی پدیده .(0)

 یرتأث اغلش افراد روانی بهداشت بر تواندیم شاغل شخصیتی هاییژگیو و کار شرایط بین این تقابل و کارکنان شود کم رضایت

 از یانسان نیروی رضایت آگاهی و اطالع از . همچنین(9گردد ) توسعه و تولید و انسانی نیروی وری بهره کاهش موجب و بگذارد

 ایترض و انگیزش ایجاد موجب که عواملی به بی توجه. است انسانی منابع مهمترین وظایف مدیریت از یکی مدیریت، در شغل

 سازمان یک نیروهای عوامل مهم ارتقاء از یکی و سازد مواجه خطر با را سازمان اهداف مدت طوالنی در تواندیم و شودیم شغلی

جمهوری اسالمی  احمر هالل جمعیت (.4باشد )یم آنان به معنوی و مادی خدمات ارائه و رکنانکا زندگی مختلف ابعاد به توجه

 از بانیپشتی کشورها، به داخلی قوانین از تابعیت ضمن تشکیالت این که است المنفعه عام و دولتی غیرمؤسسات  شامل ایران

 پردازندیم احمر هالل یا سرخ صلیب المللی بین هفتگانه اصول چوب چهار درها دولت اجتماعی و بهداشتی امدادی، هاییتفعال

 با. رسانندیم حداقل به را بحران از ناشی هاییبآس آن، با برخورد در بحرانها، با رویارویی در آمادگی میزان افزایش با سازمان این

 مینتض را خود پوشش تحت جوامع متسال که ساز انسان و طبیعی یهابحران با برخورد در سازمان این نقش و حساسیت به توجه

 شامل، قتحقی این گانه سه متغیرهای ارتباط بین که پیرامون آن، کارکنان عمومی سالمت و توان داشتن نگه باال اهمیت کند،یم

الزم و ( فارس استان احمر هالل جمعیت کارکنانهدف ) مورد جامعه در شغلی رضایت و شغلی فرسودگی شغلی، کاریاهمال

 ملکردع در که( شغلی رضایت و شغلی فرسودگی شغلی، کاریاهمال) یقتحق متغیرهای ضرورت و اهمیت به توجهبا  است. ضروری

 تقویت و هایکاست رفع جهت در آنکه شرط به عوامل این بررسی. کنندیم ایفا را مهمی بالقوه تاثیرات سازمانی هر انسانی نیروی

 این ضرورت لذا. کند ایجاد مثبت روندی سازمانی هاییهرو وها برنامه تولید در تواندیم شود، برداشته درستی یهاگام قوت نقاط

 و است جامعه مردم آحاد به رسانی خدمات حال ی دراوقفههیچ  بدون و تمام وقت صورت به که یهاسازماننهادی و  در تحقیق

هدف از پژوهش . است برخوردار بدیل بی اهمیتی از دارد هعهد بر را گرفتار یهاانسان جان نجات و نجات و امداد خطیر وظایف

 است. سال فارس استان احمر هالل جمعیت در شغلی رضایت و فرسودگی اساس بر کاریاهمال بینی پیش حاضر

 

 روش کار
 طعیمق زمانی ازنظر و همبستگی نوع از توصیفی آوری جمع شیوه نظر مطالعه حاضراز نوع توصیفی، از نظرهدف کاربردی، از

 و میدانی مطالعات روش ازها دادهگردآوری  برای .گرفت درجمعیت هالل احمر استان فارس صورت 7931 سال زمانی فاصله و در

 کلیه را تحقیق آماری جامعه شد. استفاده استاندارد یهاپرسشنامه از تحقیق یرهایمتغ سنجش و برای یاکتابخانه تحقیقات

 حجم برآورد منظور به. دادندیم تشکیل نفر 981 تعداد به فارس استان احمر هالل جمعیت دادیقرار و پیمانی رسمی، کارکنان،

 از (N=181) نفری 787 گروه یک شامل آماری نمونه. شد گرفته بهره مورگان و کرجسی استاندارد جدول از تحقیق نمونه

 نای از استفاده دلیل. شدند انتخاب دسترس در ریگینمونه روش به که بود فارس استان احمر هالل جمعیت مرد و زن کارکنان

 یهاروهگ همه آنکه برای وواحدها  عملیاتی کارکنان همیشگی نبودن دسترس در و پراکندگی جهت به که بود آن گیری نمونه روش

. ردیدگ یعتوز کارکنان بین تصادفی صورت بهها پرسشنامه استانی تجمعات برگزاری زمان در شوند سهیم پژوهش در پرسنلی

 استفاده مورد ابزار است بوده احمر هالل جمعیت در کارسابقه  سال یک حداقل بودن دارا شامل پژوهش به ورود معیارهای

 ضایتر و شغلی فرسودگی شغلی، کاریاهمال یها)پرسشنامه شامل پژوهش متغیرهای به مربوط های گویه که شامل یاپرسشنامه

 آوری جمع و توزیع از پس .گردید توزیع فارس استان احمر هالل جمعیت کارکنان بین نمونه حجم تعیین از پس که است( شغلی

 افزار نرم از استفاده با نهایت در و گردید excel افزار نرم وارد و گذاری کد پژوهش این در آمده بدست یهاداده ،هاپرسشنامه

 و نموداری و ترسیمی تحلیل ،(معیار انحراف میانگین، ،صددر فراوانی،) یفیتوص آمار یهاشاخص توسط SPSS آماری تحلیلی
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 لیلتح گام، به گام رگرسیون و خطی رگرسیون تحلیل استنباطی، آمار یهاآزمون توسط هایهفرض بررسی منظور به همچنین

 .شدند

 

 کاری شغلیپرسشنامه اهمال-1

 یهادر کل مقیاس )عامل هایاف معیار( نمره آزمودنمیانگین و )انحر(.9)استهمکاران ساخته شده  و بدیع این آزمون توسط

 تحلیل ارائه شده است. 7اطالعات مربوط به هر چهار عامل در جدول شماره  . کهباشدی( م04/77)و  78/11چهارگانه( به ترتیب 

 ماده 9 شده واملع تحلیل ماده 94 جمع از همچنین. باشدیم عامل 4 دارای آمده بدست مقیاس که داد نشان پرسشنامه عوامل

 .شدند حذف نتیجه در و نگرفتند قرار عامل چهار از کدام هیچ روی

 کاری شغلیاهمالتحليل عوامل پرسشنامه  1جدول 

 عنوان نامگذاری عامل انحراف معیار میانگین هامادهتعداد  نوع عامل

 اختصاصی شغلی کاریاهمال 74/1 39/01 70 عامل اول

 کاری شغلی عملیهمالا 40/4 97/07 3 عامل دوم

 غیرشغلی() یزندگ امور اهمیت از ناشی شغلی کاریاهمال 38/0 10/3 4 عامل سوم

 کاری اهمیت امور شغلیاهمال 31/0 31/3 4 عامل چهارم

 
، «بعضی اوقات»، «بیشتر اوقات»، «همیشه»برای هر یک از پنج گزینه  یاماده 03به منظور نمره گذاری این مقیاس  

 در نظر گرفته شد. 9،7،0،9،4 یربه ترتیب مقاد« هرگز» ،«بندرت»

 رونباخک آلفای ضرایب که. شد استفاده تنصیف و درونی همسانی روش دو از شغلی کاریاهمال مقیاس پایایی سنجش برای 

 مقیاس حاضر، ژوهشپ اعتبار گیری اندازه باشد. براییم ,11/1 و 80/1 شغلی کاریاهمال پرسشنامه کل برای ترتیب به تنصیف و

سواری و  شده ساخته) یلیتحص کاریاهمال پرسشنامه با همزمان طور به( پژوهشگران توسط شده ساخته) شغلی کاریاهمال

 .باشدی( مr=99/1و  p= 1117/1) با برابر شغلی کاریاهمال مقیاس کل برای که گردید( 1( همبسته )همکاران

 

 پرسشنامه فرسودگی شغلی-2

فرسودگی، مبتنی است.  یعنی( که برآورد جدیدی از پدیده تنیدگی، 1( ساخته شده است )7387توسط مسلش )این آزمون 

سه گانه فرسودگی شغلی )خستگی عاطفی، موفقیت فردی و  یهاماده است که جنبه 00پرسشنامه فرسودگی شغلی شامل 

شخصیت زدایی و  هاییدهجش خستگی عاطفی، پدماده است که به سن 00این پرسشنامه شامل  سنجد.یشخصیت زدایی( را م

 یهاپرداخته است و بخصوص برای سنجش و پیشگیری از فرسودگی در گروه یادر چهار چوب فعالیت حرفه فقدان موفقیت فردی

رت اس لیکاین پرسشنامه بر اساس مقی یها. نحوه نمره گذاری مادهشودیمانند پرستاران و معلمان و غیره به کار برده م یاحرفه

این آزمون با هرگز، خیلی کم، کم، متوسط، باالی متوسط، زیاد، خیلی زیاد مشخص شده  هایینه. گزگیردیصورت م یادرجه 1

 . کهدکنیتحت اختیار بیان م هایینهاست که به هنگام مطالعه این مقیاس توسط آزمودنی، شخص احساس خود را با توجه به گز

سؤال مربوط به خرده  8 و سؤال نیز مربوط به خرده مقیاس شخصیت زدایی 9 ،اس خستگی عاطفیسؤال مربوط به خرده مقی 3

خیلی کم  ،1که به هرگز امتیاز  باشدیاین آزمون بدین صورت م هایینهامتیاز بندی گز .باشندیمقیاس فقدان موفقیت فردی م

برای سنجش . شودیداده م 1و خیلی زیاد امتیاز  9امتیاز  یاد، ز4، متوسط به باال امتیاز 9، متوسط امتیاز 0، کم امتیاز 7امتیاز 

و  13/1، شخصیت زدایی 3/1مسلش و جکسون ضریب پایایی درونی را برای خستگی عاطفی پایایی پرسشنامه فرسودگی شغلی 

محققین در ایران  توسط که  پرسشنامه  اعتبار و پایایی 0بر اساس جدول شماره (. 1اند )گزارش کرده  17/1موفقیت فردی را 

 یزانم سنجش برای الزم اعتبار دارای نامه پرسش این شغلی، فرسودگینامه پرسش بودن استاندارد به توجه با .(8است )ارائه شده 

 است. شغلی فرسودگی
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 سنجش پایایی و روایی پرسشنامه فرسودگی شغلی 2جدول 

 ضریب پایایی با روش آلفای کرونباخ نام محقق

 18/1 فیلیان

 81/1تا  99/1 بهنیا

 84/1تا  19/1 بدری گرگوری

 

 پرسشنامه رضایت شغلی-3

 711بلند آن  نسخه. (3شد )تهیه  7311سوتا توسط در سال این پرسشنامه جهت سنجش رضایت شغلی در دانشگاه مینه

به صورت خیلی  یادرجه 9ماده است که در یک مقیاس  01این پرسشنامه دارای سؤالی است.  01کوتاه آن  نسخهسؤالی و 

و کسب نمره باالتر به معنی داشتن رضایت شغلی  شودیناراضیم، ناراضیم، تاحدودی راضیم، راضیم و خیلی راضیم نمره گذاری م

و رضایت  بیشتر است. بر طبق بسیاری از مطالعات دو زیرمقیاس برای این پرسشنامه وجود دارد که عبارتند از: رضایت شغلی درونی

هایی از شغل خود راضی و از چه دهنده از چه جنبهبیرونی پرسشنامه در پی سنجش این مطلب است که بداند، پاسخ شغلی

(، راضی 9(، نظری ندارم )0(، ناراضی )7طیف لیکرت پرسشنامه شامل این موارد است: خیلی ناراضی )هایی ناراضی است. جنبه

مربوط  سؤال 77رضایت عمومی و مربوط به  سؤال 0رضایت درونی؛ مربوط به  لسؤا 1. (. الزم به ذکر است9( و خیلی راضی )4)

اریابی، هنجبرای سنجش و پایایی پرسشنامه رضایت شغلی رحمانی خواجه لنگی در تحقیقی با عنوان  است.رضایت بیرونی  به

ی و علمان سه مقطع ابتدائی، راهنمائسوتا درمیان مبخشی و رضایتمندی شغلی مینههای رضایتتعیین روایی و پایایی پرسشنامه

بخشی شغلی مینه سوتا دارای روایی وپایایی قابل قبول های رضایتمندی ورضایتکه پرسشنامه هاذعان داشت متوسطه شهر اصفهان

رد ک بخشی شغلی در کارهای پژوهشی، راهنمایی ومشاوره استفادهتوان از آنها به عنوان پرسشنامه رضایتمندی ورضایتبوده ومی

(3). 

 

 نتایج
نشان از رابطه مستقیم و  7شماره  نمودار پراکندگی کاری و فرسودگی شغلی درنتایج حاصل از ارتباط بین شاخص اهمال

 دو شاخص است. مثبت بین

 

 ارتباط بين متغير اهمال کاری و فرسودگی شغلی 1نمودار 

استفاده شده و با  0شماره  شغلی از نمودار پراکندگیکاری و رضایت همچنین برای نشان دادن ارتباط بین شاخص اهمال

 توان نتیجه گرفت دو شاخص رابطه معکوس دارند.یمنتایج  توجه به
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 ارتباط بين متغير اهمال کاری و رضایت شغلی 2نمودار 

جهت بررسی وجود یا عدم وجود همبستگی بین متغیرهای مستقل فرسودگی شغلی و رضایت شغلی و متغیر وابسته 

بین متغیر مستقل فرسودگی  9کاری از روش پارامتریک پیرسون استفاده شد. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول شماره اهمال

( N= 181, P value < 0/0598/1= r ,)همیستگی معنی دار مثبت ومستقیم وجود دارد  کاریشغلی و متغیر وابسته اهمال

و  .اندشدهادها به طور منطقی در طول خط رگرسیون به شکل ارتباط خطی پراکنده دهد که نقاط دیمنشان  نمودار پراکندگی

 N= 181, P ,) کاری همبستگی معنادار )معکوس( وجود داردهمچنین بین متغیر مستقل رضایت شغلی و متغیر وابسته اهمال

value < 0/0549/1- = r.) نطقی در طول خط رگرسیون به شکل به طور م هادادهدهد که نقاط یمنشان  پراکندگی نمودار

رابطه مستقیم  کاریدرصد بین دو متغیر فرسودگی شغلی و اهمال 39با اطمینان اند بنابراین شدهارتباط خطی و معکوس پراکنده 

 .(P value < 0/05) .رابطه معکوس وجود دارد کاریرضایت شغلی و اهمالو دو متغیر 

 ن و ضریب همبستگی ناپارامتریک اسپيرمنضریب همبستگی پارامتریک پيرسو 3جدول 

 ضریب همبستگی پارامتریک پيرسون

 رضایت شغلی فرسودگی شغلی 

 کاریاهمال

 -441/1 913/1 ضریب همبستگی پیرسون

 111/1 111/1 سطح معنی داری

 787 787 تعداد

 ضریب همبستگی ناپارامتریک اسپيرمن

 کاریاهمال

 -941/1 907/1 ضریب همبستگی اسپیرمن

 111/1 111/1 سطح معنی داری

 787 787 تعداد

 

جهت بررسی وجود یا عدم وجود همبستگی بین متغیرهای مستقل فرسودگی شغلی و رضایت شغلی و متغیر وابسته 

فرسودگی بین متغیر مستقل  9شماره  کاری از روش ناپارامتریک اسپیرمن استفاده شد. با توجه به نتایج ارائه شده در جدولاهمال

 (.N= 181, P value < 0/05907/1= r ,)همیستگی معنی دار مثبت ومستقیم وجود دارد  کاریشغلی و متغیر وابسته اهمال

 ,N= 181 ,) کاری همبستگی معنی دار )معکوس( وجود دارد.و همچنین بین متغیر مستقل رضایت شغلی و متغیر وابسته اهمال

P value < 0/05941 /1- = r.) رابطه مستقیم و  کاریدرصد بین دو متغیر فرسودگی شغلی و اهمال 39با اطمینان راین بناب

 .(P value < 0/05) .رابطه معکوس وجود دارد کاریرضایت شغلی و اهمالدو متغیر 

کاری شغلی بر اساس فرسودگی شغلی و رضایت شغلی از روش آماری تحلیل رگرسیون خطی استفاده جهت پیش بینی اهمال

برابر با  Fکاری شغلی مقدار اهمال مؤلفهدهد که یمگزارش گردیده است. نتایج نشان  4ه است. که نتایج آن در جدول شماره شد
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معنی دار شده است، بنابراین ضریب  117/1در سطح  درصد 39با اطمینان  713و  7است که این مقدار با درجات آزادی  119/91

کاری به کمک متغیر پیش بین فرسودگی درصد تغییرات متغیر مالک اهمال 4/74ه احتمال نشان دهنده این است که ب 2Rتعیین 

نتیجه گرفت که اثر فرسودگی شغلی بر  توانیم 093/1با توجه به مثبت بودن برآورد شیب خط رگرسیون  شود.یمشغلی تبیین 

 کاری مثبت و مستقیم است.متغیر وابسته اهمال

ی کاری را پیش بیندهد که که متغیر پیش بین رضایت شغلی می توند متغیر مالک اهمالیم نشان 4بر اساس جدول شماره 

درصد تغییرات  01تواند به احتمال یمدهد که متغیررضایت شغلی یمنشان  2R مقدار ضریب تغییرات مؤلفهکند. که برای این 

کمتر از  Sig=  1117/1مقدار سطح معنی داری ر و د درصد 39با اطمینان کاری شغلی را پیش بینی کند. متغیر مالک اهمال

 -938/1شود و با توجه به منفی بودن برآورد شیب خط رگرسیون می ییدشده است، بنابراین خطی بودن رابطه دو متغیر تأ 19/1

 کاری معکوس است.نتیجه گرفت که اثر رضایت شغلی بر متغیر وابسته اهمال توانیم

 ری توسط فرسودگی شغلی و رضایت شغلی کارکنانکاپيش بينی اهمال 4جدول 

متغیر پیش 

 b بین

متغیر 

 aمالک 

همبستگی 
R 

ضریب 

تعیین 
2R 

F 

Df 
درجات 

 آزادی

سطح 

 معناداری
B Beta t 

سطح 

 معناداری

فرسودگی 

 شغلی

کاری اهمال

 شغلی
913/1 a 744/1 119/91 7  117/1 489/9 913/1 099/1 19/1 713و 

رضایت 

 شغلی

 یکاراهمال

 شغلی
.441/1 a 011/1- 109/44 7  117/1 -181/1 -441/1 -938/1 19/1 713و 

a. Dependent Variable: کاریاهمال  

b. Predictors: (Constant),  رضایت شغلی -فرسودگی شغلی  
 

 در خستگی عاطفی، موفقیت فردی و شخصیت زدایی() یشغل فرسودگی ابعاد اساس بر شغلی کاریاهمال بینی جهت پیش

ی )فقدان موفقیت فردی، خستگی عاطفی، و هامؤلفهبرای  شده ارائه نتایج به توجه استان فارس با احمر هالل جمعیت کارکنان

معنی دار شده  117/1در سطح  711و  9گردیده است که این مقدار با درجات آزادی  449/01برابر با  Fشخصیت زدایی( مقدار 

 ؤلفهمکاری را پیش بینی کند که برای این تواند متغیر مالک اهمالیمعاد فرسودگی شغلی( است. بنابراین متغیر پیش بین )اب

 مالکدرصد تغییرات متغیر  1/09حدود شده که نشان دهنده این است که در این تحلیل  091/1برابر  (2R) مقدارضریب تعیین

 نتایج هب توجه با .شودیتبیین م "شخصیت زدایی  ،عاطفی ،فقدان موفقیت فردی " پیش بینتوسط سه متغیر "کاری اهمال "

 "شده است، بنابراین فرض خطی بودن رابطه سه متغیر مستقل 19/1کمتر از  "=.117/1Sig"مقدار سطح معنی داری  شده ارائه

ل خستگی تقایج اثر دو متغیر مستبا توجه به ن .شودمی ییدو متغیر وابسته تأ "فقدان موفقیت فردی, عاطفی, شخصیت زدایی 

و با توجه به مقادیر ضرایب  باشدیدرصد معنی دار م 39کاری با اطمینان عاطفی و فقدان موفقیت فردی بر متغیر وابسته اهمال

شده است( و  791/1کاری مثبت )زیرا برآورد ضریب این متغیر مثبت برآورد شده این متغیرها اثر متغیر خستگی عاطفی بر اهمال

 باشدیشده است( م - 139/1کاری معکوس )زیرا برآورد ضریب این متغیر وفقیت فردی بر متغیر وابسته اهمالاثر متغیر فقدان م

درصد معنی دار شناخته نشده است زیرا  39کاری با اطمینان ولی تأثیر متغیر مستقل شخصیت زدایی بر متغیر وابسته اهمال

 .شده است 1830/1و برابر  19/1بیشتر از  Sigمقدار سطح معنی داری 
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 کاری شغلی توسط ابعاد فرسودگی شغلیپيش بينی اهمال 5جدول 

متغیر 

 پیش بین

ابعاد 

متغیر 

پیش 

 بین

متغیر 

 مالک
همبستگی 

R 

ضریب 

تعیین 
R2 

F 

Df 
درجات 

 آزادی

سطح 

 معناداری
B Beta t 

سطح 

 معناداری

فرسودگی 

 شغلی

فقدان 

موفقیت 

 فردی
کاری اهمال

 شغلی
911/1 091/1 449/01 

و  9

711 
19/1 

139/1- 788/1- 919/0- 117/1 

خستگی 

 عاطفی
791/1 910/1 311/7 117/1 

شخصیت 

 زدایی
113/1 101/1 791/1 830/1 

رضایت 

 شغلی

رضایت 

 درونی

کاری اهمال

 شغلی
419/1 074/1 119/71 

و  9

711 
19/1 

013/1- 091/1- 094/0- 117/1 

رضایت 

 عمومی
703/1- 191/1- 989/0- 117/1 

رضایت 

 بیرونی
111/1- 119/1- 199/7- 919/1 

 

ان کارکن ( دررضایت درونی؛ رضایت عمومی و رضایت بیرونی) یشغلکاری شغلی بر اساس ابعادرضایت جهت بررسی اهمال

ی )رضایت درونی، رضایت عمومی، هامؤلفهبرای  9شده در جدول شماره  ارائه نتایج به توجه جمعیت هالل احمر استان فارس با

معنادار شده  117/1در سطح  711و  9یده است که این مقدار با درجات آزادی گرد 119/71برابر با  Fمقدار  و رضایت بیرونی(

مقدار  ؤلفهمکاری را پیش بینی کند که برای این تواند متغیر مالک اهمالیماست. بنابراین متغیر پیش بین )ابعاد رضایت شغلی( 

R2  کاری توسط اهمال مالکدرصد تغییرات متغیر  4/07حدود شده که نشان دهنده این است که در این تحلیل  1074/1برابر

دار اعنمقدار سطح م، در نتایج بدست آمده .شودیرضایت درونی تبیین مو  رضایت عمومی ی،رضایت بیرون پیش بینسه متغیر 

1117/1Sig.=  و رضایت عمومی ،بنابراین فرض خطی بودن رابطه سه متغیر مستقل رضایت بیرونی شده است، 19/1کمتر از 

 .شودمی ییدرضایت درونی و متغیر وابسته تأ

 یارکاثر دو متغیر مستقل رضایت درونی و رضایت عمومی بر متغیر وابسته اهمال 9ارائه شده در جدول شماره  ایجتبا توجه به ن

اثر هر دو متغیر مستقل رضایت درونی  ،است و با توجه به مقادیر ضرایب برآورد شده این متغیرها داریدرصد معن 39با اطمینان 

است ولی  شده است( -703/1و  -013/1معکوس )زیرا برآورد ضرایب این دو متغیر  کاریو رضایت عمومی بر متغیر وابسته اهمال

 .نشده استشناخته داریدرصد معن 39ی با اطمینان کارتأثیر متغیر مستقل رضایت بیرونی بر متغیر وابسته اهمال

 

 بحث
نیز دارای اثرات مثبتی  هاآندهد که هرگاه کارکنان یک سازمان از شغل خود رضایت داشته باشند، سازمان یمنتایج نشان 

 یرشای تحقیقات رزقی ههای این بخش از تحقیق با یافتهو مفید درخواهد آمد. یافته اثربخشیک سازمان  صورتبهخواهد بود و 

توان چنین اظهار داشت که رضایت شغلی یمها یین این یافتهدر تبهمسو بود. ( 77همکاران )، میرزایی و  (71) یموسو، سوار

ین رضایت در ب مؤلفهداشته باشد و با افزایش  تواند رابطه معکوس و معناداریمی شغلی در بین کارکنان کاراهمالتواند با یم

ی کارهمالاتواند با یمنیز تقلیل یابد. همچنین فرسودگی شغلی  هاآنی در بین کاراهمالتوان چنین انتظار داشت که یمکارکنان 

ها به دلیل بروز فرسودگی شغلی در بین کارکنان سازمانداشته باشد.  تواند رابطه مستقیم و معناداریمشغلی در بین کارکنان 

http://www.psyj.ir/


 1 -11، ص  1311 بهار، 21فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

اعث . عالوه بر آن بشوندیرا متحمل م شودیو پنهان به دلیل اختالالتی که توسط استرس ایجاد مطور آشکار زیادی، به هایینههز

ترک  تاًیروانی، تغییر شغل و نها -غیبت کارکنان از محل کار، کاهش کیفیت کار، تعارضات بین فردی با همکاران، مشکالت جسمی

 هایینه، هزیمربوط به پست بال تصد هایینهنبال دارد. ازجمله هززیادی برای سازمان به د هایینه. ترک خدمت هزشودیخدمت م

فرسودگی شغلی، یک تجربه فردی و . (70و...است ) یورکاهش بهره هایینهآموزش و هز هایینهاستخدام کارکنان جدید، هز

تمرکز خود را متوجه دو عامل  سال گذشته 09شده در طول های کاری است. بنابراین، تحقیقات انجامزمینه مربوط به  حالیندرع

های فردی، که هر دو عامل ارتباط تنگاتنگی با پدیده فرسودگی اند یعنی عوامل موقعیتی و ویژگیمرتبط با فرسودگی شغلی نموده

در مقاله خود با عنوان تجویزی برای فرسودگی شغلی در بیان عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی  از محققان  یکیشغلی دارند. 

خستگی عاطفی، موفقیت فردی ) یشغلی شغلی بر اساس ابعاد فرسودگی کاراهمال (.79بیشتری بر عوامل سازمانی دارد ) یدکتأ

درصد تغییرات  1/09حدود گزارش گردیده است. نشان داد که در تحلیل  9و شخصیت زدایی( که نتایج آن در جدول شماره 

با توجه  .ودشیتبیین م "شخصیت زدایی  ،عاطفی ،فقدان موفقیت فردی " بینیشتوسط سه متغیر پ" یکاراهمال " مالکمتغیر 

درصد  39 با اطمینان یکارثر دو متغیر مستقل خستگی عاطفی و فقدان موفقیت فردی بر متغیر وابسته اهمالاشده ایج ارائهتبه ن

یر فقدان و اثر متغ مثبت یکارتگی عاطفی بر اهمالاست با توجه به مقادیر ضرایب برآورد شده این متغیرها اثر متغیر خس داریمعن

با  یکارمعکوس است ولی تأثیر متغیر مستقل شخصیت زدایی بر متغیر وابسته اهمال یکارموفقیت فردی بر متغیر وابسته اهمال

 و یویتهد ،(74)های تحقیقات استیل های این بخش از تحقیق با یافتهیافته .نشده استشناخته داریدرصد معن 39اطمینان 

همسو بود. در تبیین این  ، (71) ، صفاری نیاوهمکاران (77همکاران )، میرزایی و (71) یموسو، سوار یرش، رزقی (79شونبرگ )

ان جمعیت ی کارکنکاراهمالبینی کنندگی باالیی را در یشپتوان چنین عنوان نمود که ابعاد فرسودگی شغلی نقش یمهای یافته

ن بینی و پیشگیری از وقوع آیشپن فارس دارند و بدین لحاظ تعیین علل فرسودگی شغلی در سازمان و همچنین استا احمرهالل

شود. یمثمر یبی منجر به یک کار کاراهمال درواقعی در کارکنان را تا حد زیادی کاهش دهد. کاراهمالهای بروز ینهزمتواند یم

کند. همچنین یمفرد احساس گناه کند و نگاه دیگران نیز نسبت به او تغییر  شودیمی سارق سازمان است و باعث کاراهمال

ود شیایجاد م ارکنانک فشارهای موجود در محل کار، نوع کار و سرخوردگی در است که در اثر یچندبعد یاسازه فرسودگی شغلی

مبتالبه فرسودگی کاری شوند. این پدیده  شدید هستند، امکان دارد یهادر معرض استرس مدتیطور طوالنافرادی که به. (71)

 سندرمی است که شامل فرسودگی فیزیکی، عاطفی و روانی است وتوام بااحساس شدید پایین بودن پیشرفت شخصی در فرد است،

 .دارندای و شخصی خویش نپیشرفت و ترقی در زندگی حرفه گونهیچکنند همعنی که افراد درگیر با این مسئله احساس می ینبد

ها ترین آنتوان برای بروز فرسودگی کاری معرفی کرد که عمدههای صنعتی و سازمانی عوامل و علل مختلفی را میدر محیط

. (78کنند )عنوان سبک رهبری و کنترل افراد و سازمان برای خود اتخاذ میروشی است که سرپرستان و مدیران سازمان به

 9رضایت درونی؛ رضایت عمومی و رضایت بیرونی( که نتایج آن در جدول شماره ) یغلشیت ابعاد رضای شغلی بر اساس کاراهمال

 بینیشتوسط سه متغیر پی، کاراهمال مالکدرصد تغییرات متغیر  4/07حدود گزارش گردیده است. نشان داد که در این تحلیل 

شده در جدول ذیل اثر دو متغیر مستقل ارائهایج نتبا توجه به شود. یتبیین م رضایت درونی؛ رضایت عمومی و رضایت بیرونی

است و با توجه به مقادیر ضرایب برآورد  داریدرصد معن 39با اطمینان  یکاررضایت درونی و رضایت عمومی بر متغیر وابسته اهمال

یر است ولی تأثمعکوس ی کارشده این متغیرها اثر هر دو متغیر مستقل رضایت درونی و رضایت عمومی بر متغیر وابسته اهمال

های این بخش . یافتهنشده استشناخته داریدرصد معن 39با اطمینان  یکارمتغیر مستقل رضایت بیرونی بر متغیر وابسته اهمال

توان چنین یمهای این تحلیل در تبیین یافته همسو بود.( 7) یخسرو  و (79شونبرگ ) و های تحقیقات دیویتهاز تحقیق با یافته

ر گردد که دیمی سازمان کاراهمالکه رویکرد سازمان برای ارتقا رضایت شغلی کارکنان خود منجر به پیشگیری از عنوان نمود 

 شغلی رضایت موضوع یری را برای عملکردهای سازمانی در پی دارد.ناپذجبرانتعریفی سارق سازمان لقب گرفته است و اثرات 

 از ناشی است. رضایت شغلی دیگر سوی از محیطی و فیزیکی عوامل و سواز یک فردی خصوصیات و درونی عوامل از برخاسته

 وضعیت عنوانبه شغلی یترضا .است اشتغال شرایط و شغل با عاطفی نوعی سازگاری درواقع فردی، خصوصیات و درونی عوامل

 و .(73شود )یمتعریف  شغلی ابعاد و هایژگیو با رابطه در و است خویش موقعیت شغلی از فرد ارزشیابی حاصل خوشایند عاطفی
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 کاهش ، نارضایتی و معطلی مراجعان،یوربهره که کاهش گذاردیسازمان بر جای م عوارض منفی و نامطلوبی در یکاراهمالالبته 

 .(01هاست )ازجمله آن ییجاو جابه انگیزه کارکنان و افزایش غیبت

 

 گيریيجهنت
س نشان استان فار احمرهاللرسودگی شغلی و رضایت شغلی کارکنان جمعیت ی شغلی با فکاراهمالبررسی رابطه بین  نتایج

 کاریرضایت شغلی و اهمالدو متغیر  یم وو مستقدار مثبت یمعنهمبستگی  کاریبین دو متغیر فرسودگی شغلی و اهمال داد که

توسط "کاری اهمال " مالکمتغیر  درصد تغییرات 1/09حدود در این تحلیل  که .معکوس وجود دارددار منفی و یمعنهمبستگی 

ر دو متغیر مستقل اث یجنتا شود.یشخصیت زدایی تبیین م ،عاطفی ،فقدان موفقیت فردی بین ابعاد فرسودگی شغلییشسه متغیر پ

اثر متغیر خستگی  که شد. داریدرصد معن 39کاری با اطمینان خستگی عاطفی و فقدان موفقیت فردی بر متغیر وابسته اهمال

تقل ولی تأثیر متغیر مس شدکاری معکوس کاری مثبت و اثر متغیر فقدان موفقیت فردی بر متغیر وابسته اهمالطفی بر اهمالعا

ایج اثر دو متغیر مستقل رضایت درونی تن. شناخته نشد داریدرصد معن 39کاری با اطمینان شخصیت زدایی بر متغیر وابسته اهمال

درصد معنادار است و با توجه به مقادیر ضرایب برآورد شده این  39با اطمینان  یکاراهمال و رضایت عمومی بر متغیر وابسته

معکوس است ولی تأثیر متغیر  کاریاثر هر دو متغیر مستقل رضایت درونی و رضایت عمومی بر متغیر وابسته اهمال ،متغیرها

. از محدودیت عمده این مطالعه نشدهشناخته داریصد معندر 39کاری با اطمینان مستقل رضایت بیرونی بر متغیر وابسته اهمال

 مراحهاللاست و اینکه نتایج این پژوهش محدود به کارکنان  هاپژوهشهای عمومی اکثر یتمحدوداستفاده صرف از پرسشنامه از 

ی اجتماعی و فرهنگی اهتفاوتفارس است، لذا در تعمیم نتایج حاصل به سایر مراکز باید احتیاط نمود. همچنین عدم کنترل 

  کارکنان از موارد محدودیت است.
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