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 چکيده

بررسی و مقایسه فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان پیمانیه و مطهری  قیتحق نیاز انجام ا هدف

تعداد کل پرستاران بیمارستان . مقایسه ای می باشد -از نوع علی تحقیق نیباشد. ا یمدر شهر جهرم 

نفر پرستار زن و همچنین تعداد کل پرستاران بیمارستان  011نفر پرستار مرد و  011پیمانیه شامل 

زن(  بعنوان نمونه  01مرد و  01نفر ) 20نفر زن می باشد که در این بین 011نفر مرد و   58مطهری 

شامل پرسشنامه فرسودگی شغلی کارکنان و همچنین  قیتحقاستفاده شده در این  ابزارنتخاب شدند. ا

آزمون های توصیفی داده ها از  لیو تحل هیتجز ی. برادباش یم چندعاملی بهره وری ساعتچی نظریه

ی در و آنوا جهت مقایسه فرسودگی شغل tبرای توصیف میانگین و انحراف معیار و آزمون استنباطی 

 نینشان داد که بحاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیات تحقیق  جی. نتاگردیداستفاده گروه ها 

لفه ؤم ،ارمحل ک شغل و از یتیلفه نارضاؤم، واحد یسرپرست در یتیناکفا یلفه هاؤمی، )شغل یفرسودگ

 رستانمایپرستاران ب در (محل کار ارتقا رشد و یبرا ییفرصت ها دستمزد و نظام حقوق و از یتینارضا

 دارد. وجود جهرم تفاوت معنادار شهر یمطهر و هیمانیپ یها

 .بهره وری فرسودگی شغلی، نارضایتی شغلی، :واژگان کليدي
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 مقدمه
 اساسی نیازهای از زیادی تعداد درآمد، کسب از نظر صرف می آید که شمار به وی حیات از مهمی بخش فردی هر زندگی در اشتغال

 ممکن شغل همه این با. می سازد برآورده را صالحیت یا احساس کفایت و بنفس اعتماد ارزشمندی، احساس اجتماعی، پیوندهای مانند،آدمی 

ن یکی از مهمترین ابعاد بهسازی و (. ارتقای بهداشت روانی محیط کار به عنوا0291باشد )مطلبی و کیانی،  نیز روانی فشار عمده است منبع

در موسسات اقتصادی، آموزشی، توسعه منابع انسانی مطرح می باشد. در چند دهه اخیر توجه سازمان ها به نیروهای سالم جسمی و فکری 

وامل فرسودگی شغلی یکی از عخدماتی و صنعتی بیشتر شده است و این امر نقش انکار ناپذیری در باال بردن سطح بهره وری ایفا می کند .

درنگ  افراد بی ی در محیط کار و تغییر کار یا کناره گیری از آن است . وقتی سخن از فرسودگی شغلی می شود، برخی ازاصلی برای درگیر

راحت اوم و یکنواخت است که با استآن را تعبیر به خستگی می کنند، در حالی که این دو اصطالح با هم متفاوت هستند. خستگی پیامد کار مد

 می رود، ولی فرسودگی شامل خستگی عاطفی، نگرش منفی در پاسخ به دیگران و احساس عدم موفقیت فردی است.آثار آن به تدریج از بین 

اری را در فرد، خانواده و سازمان پدیده فرسودگی شغلی در مشاغل مختلف و به میزان متفاوت مشاهده می شود و به طور معمول، عوارض بسی

فرسودگی  به وسیله یک روان شناس به نام فریدنبرگر مورد توجه قرار گرفت. 0991ر اوایل دهه ایجاد می کند. فرسودگی شغلی اولین بار د

ی مثال، در ایاالت متّحده هزینهکند. بطور ها تحمیل میی قابل توجهی را به سازمانای است که هزینهترین مسائل حرفهشغلی یکی از عمده

میلیون  01یون دالر در سال تخمین زده شده است. در انگلستان نیز، برآورد شده است که میل 91تا  81ها به دلیل فرسودگی شغلی سازمان

فرسودگی شغلی عبارت است از کاهش قدرت رود . روز کاری هر ساله به دلیل اختالالتی که توسّط استرس ایجاد می شود از دست می

است. این نشانگان منجر به ایجاد خودپنداره منفی در در فرد، نگرش  سازگاری فرد بر اثر عوامل فشارزا و نشانگان خستگی جسمی و هیجانی

زاده،  )یحیی منفی نسبت به شغل و فقدان احساس ارتباط با دیگران می شود و ممکن است فرد را به سوی انواع بیماری های روانی سوق دهد

در طول زمان پیشرفت می کند و ممکن است به یک ناتوانی اما به آهستگی  .نشانگان فرسودگی شغلی اساسا یک اختالل روانی نیست (.0292

تبدیل گردد. فرسودگی شغلی یکی از نشانگان روانشناختی است و بیشتر در مشاغلی دیده می شود که فرد ساعات زیادی را در تماس نزدیک 

نابع هیجانی آنها نسبت به افرادی که در جایگاه با انسانهای دیگر می گذراند. این افراد به تدریج احساس می کنند تحت فشار قرار دارند و م

.سندروم فرسودگی شغلی خود را به دریافت خدمات قرار دارند تخلیه شده و نسبت به آنها بی تفاوت گشته و احساس منفی پیدا کرده اند

رای آنها بیش از زندگی اجتماعی صورت عالئم مختلف نشان می دهد. کارکنان فداکار و متعهد به سازمان، کارکنانی که زندگی سازمانی ب

رضایت بخش است، کارکنانی که شخصیت سلطه طلب دارند و مدیرانی که بیش از حد کار می کنند، به طور معمول گروه هایی هستند که 

کار دارند، اولین  یدی برای انجام(.افرادی که دارای اشتیاق باال بوده، انگیزه شد0255بیشتر در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند)فرح بخش، 

 دارای مشاغل، از یک قربانیان فرسودگی شغلی می باشند. آنان، به ویژه هنگامی که سازمان نوآوری آن ها را نادیده بگیرد، آسیب می بیند .هر

 و ها خواسته معرض در را کارکنان و کارمندان که است این از مشاغل بسیاری های ویژگی از .باشد می خود خاص های ویژگی و مشکالت

 پی مدیران در پی ایراد با سازند برآورده را ها خواسته این توانند نمی چون دیگر،کارکنان سوی از و می دهد قرار مدیران زیاد های فشار یا

 گسیختگی هم موجب از نهایت در چرخه این (.تداوم0290بیگی،  قلعه گردند )طایفه می متحمل را زیادی روانی فشار و شوند می مواجه

 فرد شرایطی چنین زند.در می دامن مسئله این بر محیط کاری در اجتماعی های نابرابری وجود شود. همچنین می فرد جسمانی و روانی

 کاری کم یا اجتماعی بطالت به دست مثالً . بدهد زا فشار کاری شرایط به متفاوتی های کننده پاسخ مستعد عوامل به توجه با است ممکن

 شود. شغلی فرسودگی دچار فرد است که ممکن نیز سرانجام .دهد نجات زا فشار کاری شرایط از را خودش نوعی به و شود بیمار مکرراًبزند، 

 توجه به مباحث فوق، محقق در این تحقیق سعی بر بررسی فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان پیمانیه و مطهری در شهر جهرم دارد.با 

 

 فرضيه هاي تحقيق

 دارد. وجود جهرم تفاوت معنادار شهر یمطهر و هیمانیپ یها مارستانیب درپرستاران در یشغل یفرسودگ نیب

 .دارد جهرم تفاوت معنادار وجود شهر یپرستاران مطهر و هیمانیواحد درپرستاران پ یدرسرپرست یتیناکفا یمولفه ها نیب

 .جهرم تفاوت معناداروجوددارد شهر یمطهر و هیمانیپ مارستانیدربمحل کار  شغل و از یتیمولفه نارضا نیب

فاوت جهرم ت شهر یمطهر و هیمانیپرستاران پ محل کار در ارتقا رشد و یبرا ییفرصت ها ازنظام حقوق ودستمزد و یتیمولفه نارضا نیب

 دارد. معنادار وجود
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 تعاریف نظري و عملياتی متغيرها

 تعریف نظري
 خستگی نوع این که شخص، گرفتن قرار سوءاستفاده مورد و احساس شدید خستگی از است عبارت شغلی فرسودگی شغلی: فرسودگی

 خود شخصیتی نظر فرد از که است حالتی شغلی فرسودگی است معتقد همچنین شود. او نمی برطرف نیز از مرخصی استفاده و استراحت با

 نمی گیرد. قرار توجه عملش مورد و کار که کند می احساس و کرده تصور دیگران از کمتر را

الگوی نشانگان عمومی  می دانند وبه ناکفایتی در سرپرستی واحد فرسودگی شغلی را یک پاسخ :  برخی ناکفایتی در سرپرستی واحد 

 ، فشار شغلی، عوارض و ناراحتی های جسمانی وی ناکفایتی در سرپرستی واحدسازش و یا نشانگان انطباق کلی را مطرح می کنند. در الگو

 .دارد و از آن تحت فرایند غیراختصاصی، یاد می شود  روانی متعددی را در پی

با امر  اینبه ادراك کارکنان از موقعیت های شغلی تأکید شده و : رضایت یا نارضایتی از شغل و محل کار، نارضایتی از شغل و محل کار

های فردی، ارزشیابی ها، نظام ارزشی و اعتقادهای افراد(،  عوامل فرهنگی، سازمانی و شخصی وسیع )همچون محرك های شغلی، ویژگی

ام ادراك فرد از الز این دیدگاه، رفتارهای شغلی به خودی خود فشارآور نیستند؛ بلکه ناشی از عدم موازنه ای است که بین مرتبط می باشد. در

 .ارزشیابی وی از توانایی خویشتن، ایجاد می شود  های محیط پیرامونی و

 ملياتیتعریف ع

 ( گفته می شود.0251ساعتچی)پرسشنامه فرسودگی شغلی فرسودگی شغلی: به نمره حاصل از پاسخ آزمودنی ها به 

 

 روش تحقيق 
تحقیق حاضر از انواع تحقیقات علی و مقایسه ای است که در آن به منظور تصمیم گیری درباره رد یا تایید فرضیه پژوهشی به کار برده 

روابط علی و معمولی بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .تعداد کل پرستاران بیمارستان  می شوند و همچنین از

نفر زن می 011نفر مرد و  58نفر پرستار زن و همچنین تعداد کل پرستاران بیمارستان مطهری  011نفر پرستار مرد و  011پیمانیه شامل 

زن( بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرداوری  01مرد و  01نفر )  20یمارستان های پیمانیه و مطهری، به تعداد باشد که در این پرستاران در ب

باشد.اعتباریابی و رواسازی  سؤال می 90( تدوین گردیده و شامل 0251پرسشنامه فرسودگی شغلی کارکنان ساعتچی ) اطالعات در این تحقیق،

عوامل مؤثر بر میزان فرسودگی شغلی را اندازه گیری می  نمونه ای وسیع، انجام گرفته است. این پرسشنامه،پرسشنامه با بهره گیری از  این

مشخص کند. گویه (، 0د=(، و )خیلی زیا2=)نسبتاً زیاد ،(0کم=(، ) نسبتاً 0=پاسخ مورد نظرش را در گستره )خیلی کم  کند و آزمودنی باید

کاربرد این پرسشنامه .فرسودگی شغلی در سازمان ها، شامل چه مواردی می باشد عوامل تعیین کنندههای این پرسشنامه مشخص می نماید که 

برای شناسایی  باالیی برخوردار می باشد. از این پرسشنامه می توان در حوزه های سازمانی و در موقعیت های سازمانی و تحقیقاتی از اهمیت

در تحقیقی د.تالش جهت تضعیف یا حذف عوامل تنش زا استفاده کر ی دهد و همچنین درعواملی که فرسودگی شغلی کارکنان را افزایش م

پژوهش شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام گرفت، ضمن تأکید نسبت به  به وسیله محمود ساعتچی و با نظارت واحد 0252که در سال 

تعیین میزان اعتبار پرسشنامه محاسبه گردیده(،  ونباخ و برایسؤالی )که از طریق آلفای کر 90تجانس درونی سؤاالت پرسشنامه  سنجش میزان

 91/1پرسشنامه دارای ضریب اعتبار  آزمون، قضاوت شده است. با تأکید بر محاسبه فوق، مشخص گردید که این در مورد رابطه هر سؤال با کل

است. اگر چه سؤال  از تجانس درونی کافی، برخوردار مطلوبی بوده و بیانگر آن است که پرسشنامه می باشد. این ضریب معرف میزان اعتبار

( دارای همبستگی 09/1)ضریب همبستگی  90( و شماره 00/1همبستگی  )ضریب 85(، شماره 09/1)ضریب همبستگی  0های شماره 

پس از  .الت حذف نشده انددارند، از مجموعه سؤا کل پرسشنامه هستند، اما به دلیل تأثیر اندکی که در افزایش اعتبار پرسشنامه ضعیفی با

در حد  سؤال، برابر با ضریب 90استان ایران، اعتبار این مقیاس با  08پتروشیمی در  نفر از کارکنان صنعت 580اجرای این پرسشنامه بر روی 

در کل پرسشنامه،  با کل آزمون نشان داده و بیشترین سهم را کمترین همبستگی را 90است. از بین سؤاالت این مقیاس، سؤال  99/1مطلوب 

سؤال، به ترتیب دارای  90مجموعه، با  ( دارد. محاسبات آماری در این مقیاس نشان داده است که این 90/1همبستگی  ) ضریب 05سؤال 

فرسودگی  با تأکید بر اجرای تحلیل عاملی بر روی پرسشنامه عوامل مؤثر بر.می باشد 52/05و  092/99 میانگین و انحراف استانداردی معادل با

مقادیر  می باشد، این 98/1برابر با KMO با صفر نبوده و شاخص شغلی، مشخص گردید که چون مقدار )دِترمینان ماتریس همبستگی( برابر

 بیانگر کفایت نمونه برداری است. 
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 یافته هاي تحقيق
ررسی برای بدارد. وجود جهرم تفاوت معنادار شهر یمطهر و هیمانیپ یها مارستانیب درپرستاران در یشغل یفرسودگ نیبفرضیه اصلی: 

 تفاوت بین فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان های مطهری و پیمانیه، از آزمون تی مستقل استفاده شده است.    

 آزمون تی مستقل افسردگی پرسنل بيمارستان هاي مطهري و پيمانيه 1جدول 

 

 آزمون تی آزمون لوین

F سطح معناداری t تفاوت میانگین سطح معناداری آزادی درجه 

 افسردگی
 34.25000 024. 30 2.376 789. 073. برابری واریانس

 34.25000 025. 28.192 2.376   عدم برابری واریانس

 

ها است و که نشان از برابری واریانس  (P-Value=0.073بزرگتر است) 1018سطح معناداری در آزمون لون از  مقدار آزموندر این 

(. این امر نشان می P-Value=0.024کوچکتر است ) 1018از سطح معناداری سطر اول در جهت تحلیل استفاده خواهد شد که در اینجا از 

 ارد.د وجود جهرم تفاوت معنادار شهر یمطهر و هیمانیپ یها مارستانیب درپرستاران در یشغل یفرسودگدهد که فرضیه تایید شده و بین 

 جودجهرم تفاوت معنادار و شهر یپرستاران مطهر و هیمانیواحد درپرستاران پ یدرسرپرست یتیناکفا یمولفه ها نیبفرضیه فرعی اول: 

.برای بررسی تفاوت بین ناکفایتی در سرپرستی واحد در پرستاران بیمارستان های مطهری و پیمانیه، از آزمون تی مستقل استفاده شده دارد

 است. 

 زمون تی مستقل ناکفایتی در سرپرستی واحد پرسنل بيمارستان هاي مطهري و پيمانيهآ 2جدول 

 

 آزمون تی آزمون لوین

F سطح معناداری t تفاوت میانگین سطح معناداری درجه آزادی 

ناکفایتی در 

 سرپرستی واحد

 3.62500 117. 30 1.616 982. 001. برابری واریانس

 3.62500 117. 29.727 1.616   عدم برابری واریانس

 

که نشان از عدم برابری واریانس ها است  (P-Value=0.001بزرگتر است) 1018سطح معناداری در آزمون لون از  مقدار آزموندر این 

(. این امر نشان می P-Value=0.117بزرگتر است ) 1018و از سطح معناداری سطر دوم در جهت تحلیل استفاده خواهد شد که در اینجا از 

 جودو جهرم تفاوت معنادار شهر یمطهر و هیمانیپ یها مارستانیب درپرستاران دردهد که فرضیه رد شده و بین ناکفایتی در سرپرستی واحد 

 دارد.ن

 .دارد وجود جهرم تفاوت معنادار شهر یمطهر و هیمانیپ مارستانیب درمحل کار  شغل و از یتیمولفه نارضا نیبفرضیه فرعی دوم: 

 آزمون تی مستقل نارضایتی از شغل و محل کار پرسنل بيمارستان هاي مطهري و پيمانيه 3جدول

 

 

 آزمون تی آزمون لوین

F سطح معناداری t تفاوت میانگین سطح معناداری درجه آزادی 

نارضایتی از شغل 

 و محل کار

 1.31250 214. 30 1.269 374. 814. برابری واریانس

 1.31250 214. 29.676 1.269   عدم برابری واریانس

 

که نشان از برابری واریانس ها است و  (P-Value=0.814بزرگتر است) 1018سطح معناداری در آزمون لون از  مقدار آزموندر این 

(. این امر نشان می P-Value=0.214بزرگتر است ) 1018از سطح معناداری سطر اول در جهت تحلیل استفاده خواهد شد که در اینجا از 

 جودو جهرم تفاوت معنادار شهر یمطهر و هیمانیپ یها مارستانیب درپرستاران در دهد که فرضیه رد شده و بین نارضایتی از شغل و محل کار

 دارد.ن

http://www.psyj.ir/


 93 -18، ص  8931 ، زمستان02فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
 یمطهر و هیمانیپرستاران پ درمحل کار  ارتقا رشد و یبرا ییفرصت ها ازنظام حقوق ودستمزد و یتیمولفه نارضا نیبفرضیه فرعی سوم: 

 دارد. جهرم تفاوت معنادار وجود شهر

 و... پرسنل بيمارستان هاي مطهري و پيمانيهدستمزد  نظام حقوق وآزمون تی مستقل نارضایتی از 4جدول 

 

 آزمون تی آزمون لوین

F سطح معناداری t تفاوت میانگین سطح معناداری درجه آزادی 

نظام نارضایتی از 

 و...دستمزد  حقوق و

 1.37500 227. 30 1.232 919. 011. برابری واریانس

 1.37500 228. 29.342 1.232   عدم برابری واریانس

 

که نشان از برابری واریانس ها است و  (P-Value=0.011کوچکتر است) 1018سطح معناداری در آزمون لون از  مقدار آزموندر این 

(. این امر نشان می P-Value=0.227بزرگتر است ) 1018اول در جهت تحلیل استفاده خواهد شد که در اینجا از از سطح معناداری سطر 

 یاه مارستانیب پرستاران در محل کار در ارتقا رشد و یبرا ییفرصت ها دستمزد و نظام حقوق و ازدهد که فرضیه رد شده و بین نارضایتی 

 دارد.ن وجود دارجهرم تفاوت معنا شهر یمطهر و هیمانیپ

 

 نتيجه گيري
فرسودگی شغلی عبارت است از کاهش قدرت سازگاری فرد بر اثر عوامل فشارزا و نشانگان خستگی جسمی و هیجانی است. این نشانگان 

را به  دمنجر به ایجاد خودپنداره منفی در در فرد، نگرش منفی نسبت به شغل و فقدان احساس ارتباط با دیگران می شود و ممکن است فر

 .ارائه می گردد کارکنان وسیله به که گردد می خدماتی کیفیت در موجب تباهی شغلی .فرسودگیسوی انواع بیماری های روانی سوق دهد

 و کار حددر از بیش شدن کار( و برخی علل داخلی )درگیر محیط هستند )وظایف خارجی علل بعضی .است متعدد شغلی فروپاشی علل

 های ویژگی از .باشد می خود خاص های ویژگی و مشکالت دارای مشاغل، از یک شود(.هر انجام تواند می آنچه مورد در واقعی غیر انتظارات

 دیگر،کارکنان سوی از و می دهد قرار مدیران زیاد های فشار یا و ها خواسته معرض در را کارکنان و کارمندان که است این از مشاغل بسیاری

 جمله گردند.از می متحمل را زیادی روانی فشار و شوند می مواجه پی مدیران در پی ایراد با سازند برآورده را ها خواسته این توانند نمی چون

ت و نتایج آن با نتایج این فرضیه اس نسبی نظریه محرومیت گرفت، نظر در کار از ناشی فرسودگی و سالمت درباب توان می که هایی نظریه

 واکنش کنند، عدالتی بی و فقر احساس وقتی پردازند و می دیگران با خود مقایسة به عموماً ها انسان نظریه این اساس همسو می باشد. بر

 روانی و است حالتی نسبی محرومیت احساس .دهند می بروز خود ( از...و خودکشی شغل،کارشکنی، تعویض عاطفی )افسردگی، شدید های

 دوست که گروهی یا فرد با را خود فرد چه چنان.می دهد بروز است مرجع و الگو او برای که فردی یا گروه با فرد که است کمبودی احساس

احساس  دچار است، ناهمانند مقایسه مرجع با وی شرایط که برسد ذهنی ارزیابی این به و مقایسه کند باشد داشته وی با مشابهی شرایط دارد

 آشفتگی و فشارها متغیر دو ( و نتایج آن ، بین0992کپنر) شود.طبق نظریه مدل می سرخوردگی و ناکامی گرفتار نتیجه در و نسبی محرومیت

تعداد  و درجات متغیر و ، روانی آشفتگی میزان متغیر بین .است کرده تاکید آن بر نیز همچنانکه چرنیس .دارد وجود مثبت رابطه روانی،

 و روانی آشفتگی بین فوق رابطه .دارد وجود شکست،رابطه احساس و روانی آشفتگی میزان بین همچنین و دفاعی مقابله های مکانیسم

 فشارآورهای و Aشخصیت  تیپ بین مدل این در .باشد عمومی می تطابق سندرم شده و آموخته درماندگی مدل بر تاییدی شکست، احساس

 دارد، وجود منفی رابطه اجتماعی، حمایت Aتیپ شخصیت  بین و مثبت رابطه یک افراد )مانند ناکفایتی سرپرست واحد(، بوسیله ادراکی

 آن ها مدل این مقایسه نتیجه .برخوردارند کمتری از سرپرست واحد حمایت اجتماعی احساس می کنند ازA شخصیت  تیپ با افراد یعنی

 شوند. شغلی فرسودگی باعث کمتر روانی، فشارهای گردد می موجب واسطه و یک میانجی عنوان به اجتماعی حمایت که است

 عنوان به اساسا جو سازمانی، شغل و محل کار رویکرد ساختاری که ارائه شد و نتایج آن با نتایج این فرضیه همسو می باشد، به طبق

 است مستقل سازمان اعضا ادراك از و داشته وجود سازمان با ویژگی همواره این .دارد توجه سازمان یک به وابسته خصوصیات و ویژگی ها

جو  که ساخت مطرح را مساله این گیون  .کند می هدایت سازمانی جو ادراکی معیارهای و هدف ارتباط بین به را ما ساختاری رویکرد

 پین .گردد ارزشیابی باید بیرونی، و معیارهای هدف صحیحی، درك اساس بر سپس داده، قرار مالحظه مورد را سازمان ویژگی های سازمانی،

 تعیین عامل سازمانی شرایط در واقعی اساس، موقعیت های این بر که اند نموده ارائه ساختاری دیدگاه اجزا از ای عمده تحلیل و تجزیه پاگ و

 اندازه مانند سازمانی ساختار مختلف ابعاد در مختلف جوهای بنابراین  .است وقایع سازمان از کارکنان ادراکات و ارزشها، نظریات، کننده

 مش خط و رسمی که قوانین ای حوزه و استفاده مورد تکنولوژی ماهیت مراتب، سلسله سطوح تعداد گیری، تصمیم در درجه تمرکز سازمان،
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 می دست به خود کار انجام با را آنچه سازمانی( کارکنان برابری )عدالت نظریة طبق  .گردد می ظاهر کند، می نهی را فرد رفتار که هایی

 مقایسه در به سازمان آنها های داده که برسند نتیجه این به اگر .کنند می مقایسه کنند می ارائه شغلی انجام وظایف برای چه آن با آورند،

 خود کار از شود نمی پرداخت دستمزد او به کافی اندازة به احساس کند فردی اگر مثال، برای .شوند می تنش گرفتار است بیشتر دیگران با

 دیگران با در مقایسه ها آن با آیا و شود رفتار عدالت به ها آن با دارند تمایل افراد که است استوار فرض بر این نظریه این .شود می ناراضی

 در محل سازمانی عدالت وجود عدم یا قبال در کارکنان که کند بینی پیش تواند می سازمانی نه. نظریة عدالت یا است شده رفتار انصاف به

 است. داد برون کاهش یا افزایش ها واکنش این از یکی .دهند می نشان واکنش کار
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 و مراجع منابع

 کارکنان میان در شغلی فرسودگی وضعیت (، بررسی0291امیری، مجتبی؛ اسدی ، محمود رضا و دلبری راغب ، فاطمه. ) [0]

 .9، شماره 2بازرگانی، دوره  تهران، مدیریت دانشگاه مدیریت آن، دانشکده وضعیت بهبود ارایه راهکارهای و بانک

 کارکنان در شغلی فرسودگی بر مؤثر عوامل (، بررسی0290هرسینی، آزیتا و طهماسبی، رضا. ) بابا میری، محمد؛ ظهیری [0]

، شماره 2ایران ، دوره  انسانی عوامل مهندسی و ارگونومی انجمن ارگونومی، فصلنامه کرمان ، مجله ای منطقه برق شرکت

0. 

(، بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در 0290کیا، احمد.) بزرگی، فرزاد؛ لعلی، ابوالقاسم و محمدی [2]

 .000کارکنان علوم پزشکی مازندران، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره بیست و چهارم، شماره 

 گیفرسود مختلف ابعاد (، رابطه0292کیان، فاطمه و حسینی، مصطفی.) مقدم، زهرا؛ ملکی، ناهید؛ رحیمی بهبودی [0]

 .012شماره  هفدهم، شغلی، مجله زنان و مامایی و نازازیی ایران، دوره و عوامل فردی برخی و شغلی

 و کاری زندگی کیفیت بین رابطه (، بررسی0255پرداختچی، محمد حسن؛ احمدی، غالمعلی و آرزومندی، فریده.) [8]

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

 .2شماره  سوم، واحدگرمسار، سال

 (، فرسودگی شغلی، برگرفته از کتاب تالیف شده توسط پرفسور محمود ساعتچی.0290جباری، فریده.) [1]

 عوامل و شغلی (، فرسودگی0299نسب، داوود؛ روزی طلب، مهین ؛ بروزیی سیله ، سجاد و خلقی فر، راضیه. ) خاضعی [9]

 شماره اول. ، دوازدهم قم، دوره پزشکی علوم دانشگاه یاسوج، مجله شهر طبی های آزمایشگاه کارکنان در آن راههم

(، بررسی سطح فرسودگی شغلی و وضعیّت 0291دهقان نیری، ناهید؛ فارسی، زهرا؛ سجادی، بی بی اعظم و صفا، نجات.) [5]

های علوم پزشکی شهر تهران و های دانشگاهن بیمارستانهای پیوند مغز استخواسالمت عمومی پرستاران شاغل در بخش

 ها با یکدیگر، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ارتش ج. ا. ا. .ارتباط آن

 .0259شغلی(. نشر ویرایش، چاپ اول.  فرسودگی و روانی فشار بر تاکید کار)با محیط در روانی محمود. بهداشت ساعتچی، [9]

 علمی کارمندان، مجله شغلی فرسودگی بر ورزش نقش (، بررسی0255بیدختی، علی اکبر.) محمد علی و امینسلطانیان،  [01]

 .20، پیاپی 0، شماره 01سمنان، جلد  پزشکی علوم دانشگاه

رابطه بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران. مجله علمی (، 0298)صادقی امیر، شادی مجید، مقیم بیگی عباس.  [00]

 .( 0) 00پرستاری و مامایی همدان. دانشکده 

ماهنامه صنعت ،   آن فرسودگی شغلی کارکنان، علل و عوامل بوجودآورنده و راههای مقابله با (،0259صادقی، فرشته.) [00]

 .089، شماره چاپ برق

 جنوب سپه منطقه بانک صف کارکنان شغلی فرسودگی بر موثر عوامل (، بررسی0290طایفه قلعه بیگی، جعفر صادق. ) [02]

اجتماعی ،مرکز تهران  و اقتصادی علوم نور ، دانشکده پیام تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه در

 غرب.

بررسی رابطه ابعاد مختلف فرسودگی شغلی و برخی عوامل مربوط به شغل در مدیران سازمان (، 0255فرح بخش، سعید.) [00]

 .0، شماره 9علوم رفتاری، دوره های دولتی استان لرستان، تحقیقات 

(، در تحقیق خود به بررسی میزان فرسودگی 0290قاری علویجه ، عباس؛ عرب، محمد؛ خیری، سلیمان و ساری، علی اکبر.) [08]

، مجله دانشگاه علوم پزشکی شغلی بهورزان شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری و برخی عوامل مرتبط با آن

 .2ماره، ش00شهر کرد، دوره

 شغلی فرسودگی و اجتماعی عوامل بین رابطة (، مطالعة0291قدسی، علی محمد؛ افشار کهن، جواد و میهمی، حامد. ) [01]

 .0شماره  دوم، سال ایران، اجتماعی قروه، مسائل معلمان شهرستان

 عملیاتی پرسنل در شغلی فرسودگی وضعیت (، ارزیابی0292مرادی، زهره؛ اسالمی، احمد علی و حسن زاده، اکبر. ) [09]

 .0، شماره 0دوره  .ایران اورژانس طب بیمارستانی، مجله پیش اورژانس

میانجی  نقش :استثنایی مدارس معلمان روان سالمت با شغلی فرسودگی (، رابطه0291مطلبی، کبری و کیانی، قمر. ) [05]

 .2، شماره  1سالمت ،دوره  ارتقای مدیریت شغلی ،نشریه مشارکت
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 (،0291) ید سعید، دهقانی علی، عباسی شوازی معصومه، برخورداری ابوالفضل، ثروت فرخ لقا.مظلومی محمود آباد س [09]

بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارگران صنعت نساجی:مطالعه موردی در شهر یزد. طلوع بهداشت. 

01 (1). 

 شگاه آزاد اسالمی، واحد بین الملل قشم.(، افسردگی شغلی، پایان نامه کارشناسی، دان0290مظلومی، صفورا.) [01]

اقتصادی، علمی وفرهنگی  -(، فرسودگی شغلی، علل  و راهکارهای مقابله با آن، ماهنامه اجتماعی0290مناف زاده، اصغر. ) [00]

  .059کار و جامعه، شماره 

 با پزشکان مقایسه اعتیاد و روانشناسان و پزشکان در شغلی فرسودگی (، بررسی0290نوبخت، فرانک و اولیایی، آزاده. ) [00]

 .آموزش و تحقیقات مخدر ، دفتر مواد با مبارزه تهران، ستاد استان سایرکلینیک هادر روانشناسان و
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