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Abstract
The aim of this study was examination of the role
of organizational commitment, social support,
general health and job satisfaction in predicting
burnout among the staff of Social security
organization at Kohgiluyeh and Boyer
Ahmad.The method of this study was
correlational. The statistic population was all
staff of Social security organization (302
persons) at Kohgiluyeh and Boyer Ahmad in
2012. 184 persons of them were selected as
sample using simple random sampling method..
The
Research
tool
are
organizational
commitment questionnaire (Allen and Mayer,
1984), job satisfaction questionnaire (Brifield and
Roth, 1951), general health questionnaire
(Goldberg, 1972), Burnout questionnaire
(Maclash and Jackson, 1993) and society support
(Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1988). Data
were analyzed by Pearson correlation and
multiple regression. The result of this research
showed that variables such as social support, job
satisfaction, organization commitment and
general health had negative and significant
relationship with Burnout (p<0/ 01), and
negatively able to predict burnout (p<0/ 05),
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social support, job satisfaction, general health

چکیده
س ری نقرش عهدرد راز انی، ر،هدف از انجام پژوهش حاضر
حمایررت اجتمررا ی ررت ت مرر ی و سضررایت شرر ی دس
 ر د ی شر ی دس رر ن کاسکنرراس رراز اس ع ر ن،پر شر نرری س
 سوش ایرن پرژوهش.احمد ر د،اجتما ی ا تاس کدگ یه و ر ی
203  جا هه آ اسی پژوهش شا ل ک ه کاسکنراس.سارطهای ر د
احمرد دس،) از اس عر ن اجتمرا ی ا رتاس کدگ یره و ر ی،نف
ی، از آناس را ا تفاده از سوش نم نه ر، نف181 . ر د1231 ال
 ارااسهرای پرژوهش.عصادسی اده ره ن اس نم نه انتخاب شردند
، شررنا ههررای عهدررد رراز انی آلررن و ررای،برراسب ر دنررد از پ
)1391 ی س رررررد و سوث،) سضرررررایت شررررر ی رررررر1381
 ر د ی ش ر ی،) س1393 ، رردرGHQ ررت ت م ر ی
،) و حمایت اجتما ی زیمت داه ر1332 س ش و جکس س
یب، عح رل دادههررا رررا ا ررتفاده از ضرر.)1388 زیمررت و سرراسلی
 نترایج. ر س رامرره رام انجرام شرد،  ر س و س، همبستگی پ
هرای حمایرت اجتمرا ی سضررایت، پرژوهش نشراس داد کرره ت
 ر د ی شر ی،ش ی عهدد راز انی و رت ت مر ی ررا س
) و رررهص ر سب نفرریP>0/01 سارطرره نفرری هنرراداسی داسنررد
.)P>0/09  د ی ش ی هستند،هناداسی قادس ره پ شر نی س
 د ی ش ی عهدرد راز انی حمایرت، س:واژههای کلیدی
اجتما ی سضایت ش ی ت ت م ی
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مقدمه
گستردگی و سرعت پیشرفت های علمی و فنون متأثرر ز نن
دگرگونی های زجتماعی و تحوالت زقتصأادی فرزوزنأی ز أ
همرزه دزشت و ر زین مبنا د چنین شرزیطی تغییر و تحوالت
عمیقی د ندگی و زشتغال زنسان وجود نمده زست .توج
زنسان عنوزن یک موجود نده پیچیده سأا گا ی وی أا
پیرزمونش تالش د رنو دن نیا هایش تجهیززت و تغییرزت
د محیط شغلی و د سا مان ا گذشت متفاوت شأده زسأت
چرز ک زنسان عصر حاضر ناچا زست د جریأان سأا گا ی
ا محیط زجتماعی و شغلی محدودیتها و فشا ها ز تحمأ
کنأأأد ر هرزکأأأا  .)1381یکأأأی ز پیامأأأدهای فشأأأا های
طوالنیمدت ناشی ز شغ و محیط شغلی فرسودگی شأغلی
زست .د سأال هأای زخیأر پدیأدة فرسأودگی شأغلی توجأ
سیا ی ز پژوهشگرزن و متصدیان نیروی زنسانی ز خأود
جلب کرده زست .مسلش 1ر )1981یان مأیکنأد فرسأودگی
شغلی یکی ز نشانگان وزنشناختی زسأت کأ د پاسأه أ
عوزم زسترس زی محیط کأا زیجأاد مأی گأردد .فرسأودگی
شغلی یشتر د مشاغ خدماتی دیده مأیشأود .فرسأودگی
شغلی سند می وزنشناختی مشتم ر سأ جنبأ خسأتگی
هیجانی مسه شخصیت زحسأاس عأد کفایأت شخصأی و
دز زی عوز ضی مانند خستگی مزمن زختالالت خوزب عالئم
جسمی مختلف تمایالت منفی و د ینان نسبت همکا زن
و مرزجعین زحساس گناه کاهش عملکرد شأغلی و  ...زسأت
رخمرنیا تو زنی و محمدی  .)1390د صو تیک فرد دچأا
زین حاالت شود تغییرزت منفی د نگرشها وحی و فتأا
زو زیجاد می شود ز لحأا هیجأانی دچأا خسأتگی شأده و
أ تأأد ید د زیفأأای وشأأایفش زحسأأاس کأأاهش شایسأأتگی
می کند .فرسودگی شغلی نوعاً یک زختالل وزنی نیست ولأی
نهستگی د طول مان توسع یافت و ممکن زست وزقعاً أ
یک ناتوزنی وزنی تبدی شود رصالحیان عریضی ا أامیری
و عسکری  .)1390فرسأودگی شأغلی أ دزمنأو وسأیعی ز
نیأروی کأأا و نیأروی زنسأأانی نسأأیب مأأی سأأاند رعأأاطف
وحزالمأأین نأأو ی و مولأأوی  .)1385فرسأأودگی شأأغلی
عوز ض متعأددی د خأانوزده نأدگی زجتمأاعی فأردی و
سا مان ر جای میگذز د ک ز مهمترین ننها میتوزن غیبأت
و تأرک خأدمت تأثخیأرهای متأأوزلی شکایأأأات مختلف

وزنشناختی تضاد تغییر شغ و تعا ضأات أین فأردی أا
همکا زن ز نا رد رشاکرینیا و محمدپو .)1389
یکی ز زساسی ترین مسائ شغلی کأ متخصصأان ز أ
خود مشغول نمأوده زسأت ضأایت شأغلی زسأت رمأروی
 .)1389پژوهشأأگرزن أأا توج أ أ چأأا چوبهأأای نظأأری
گونأأاگون خأأود تعأأا یف متفأأاوتی ز ضأأایت شأأغلی ز زئأ
نمودهزند .طو کلی زکثر صاحب نظرزن ر زین او هستند ک
ضایت شغلی زحساسات مثبت یک فرد د مو د شغ خأود
زست .الک 2ر )1971ضایت شغلی ز حالت عاطفی مثبت یا
خوشایندی می دزند ک ز تجر و شغلی یا ز یا ی کأ فأرد ز
شغ خود میکند نتیج میشود .زفرزد ا ضایت شغلی أاال
مانی ک د مو د شغ خأود مأی زندیشأند حالأت عأاطفی
مثبت و خوشایندی ز تجر میکنند و عبا ت سادهتر ننها
شغلشان ز دوسأت دز نأد .ضأایت شأغلی أ عنأوزن یأک
رزنگیززنندة فردی و سا مانی مهم زست.
3
او مسلش زسأکاوفلی و لأی تأر ر )2001د طأول
مان وقتی زفرزد شاغ د حرف های مختلأف ز خسأتگی و
فرسودگی هیجانی ند می رنأد أ زحتمأال یأاد تغییأرزت
نگرشی رز حالت مثبت حالت منفی) نسبت شغ نظیر
نا ضایتی شغلی ز تجر میکند ر نق ز گ پرو نقایی و
حسین زده  .)1392ز ط فرسودگی شغلی و ضایت شأغلی
د رخ أی تحقیقأأات رسأأماه منصأأو شأأهریا ی زحمأأدی و
شأأأهامی  1391و مینأأأی حسأأأینی نسأأأب مینأأأی و
ز عأأی  1390حسأأینایی 1388و مأأا تینیوس یچا دسأأن و
و ک )2007 1نشان دزده شده زست.
همچنین تعهد سا مانی یکی ز متغیرهایی زست ک ز ط
نن ا فرسودگی شغلی مو د ر سی قرز گرفت زسأت .تعهأد
سا مانی یک نگرش د أا ه وفأادز ی کا منأدزن أ سأا مان
زست و یک فرزیند مستمری زست کأ ز طریأق نن زعضأای
سا مان عالق خود ز سا مان و موفقیت و کا زیی پیوسأت
نن نشان میدهد ر اقری و توالیی  .)1389ز طأ فرسأودگی
شغلی و تعهد سا مانی د رخی تحقیقأات رمحمأودی زد و
نعیمحسینی  1392و زیأنن تأالونن و سألمال -ن و )2011
نشان دزده شده زست .زسکاکفی و همکا زن نیز نشأان دزدنأد
ک ز ط منفی معنی دز ی ین فرسودگی شأغلی أا ضأایت
شغلی و تعهد سا مانی وجود دز د رفرح خش .)1390
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4. Martinussen, Richardsen & Burke

1. Maslach
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عالوه ر زین سالمت زفرزد ز ویژگیهأای مهأم و مأررر

ز ینسأأون هچأأر و اگأأات 1ر )2007د یافتنأأد ک أ حمای أت

د سا مانها و وز ط زنسانی زست رزحیاکننده شفیعن أادی و

زجتماعی ک خود شام س مرلف حمایت عاطفی زطالعأاتی

سأأودزنی  .)1387سأأالمتی حأأالتی زسأأت ک أ ن أ تنهأأا أ
سیا ی ز جنبأ هأای کأا کرد
کا کردهای دنی فرد لک

و ز أزز ی زسأت أا فرسأأودگی شأغلی ز طأ دز د .حمایأت
زجتماعی ترکیبی ز س عنصر عاطف تصدیق و یأا ی زسأت.

وزنأی زو نیأز وز سأأت زسأأت رگروسأی فرشأی و صأأوفیانی

معنای نگاهی

عاطف

معنای ز رز عشق و محبت تصدیق

 .)1387ر طبق تعریف سأا مان جهأانی هدزشأت سأالمتی

ز

عبا ت زست ز یک حالت نسودگی کامأ جسأمی وزنأی

مستقیم مانند مسأاعدت مأالی و یأا یدزدن د زنجأا کا هأا

زجتماعی و تنها

نبود یما ی یا نأاتوزنی زطأالن نمأیشأود

فتا و ا خو دهای مناسب و یا ی

معنأای مسأاعدت

زست رصأاحب زلزمأانی صأفوی و فرزهأانی  .)1388ز طأ

ر حیمی  .)1389سأالمت شأرطی ضأرو ی أرزی زیفأای

حمایت زجتماعی و فرسودگی شغلی د رخأی پأژوهش هأا

نقشهای زجتماعی زست و همو زنسانها د صو تی میتوزنند

نشان دزده شده زست رپیامی  1379جمالیمقد و سألیمانی

فعالیت کام دزشت اشند ک هم خود ز سالم زحساس کننأد

 1391و زسمنس الشینگر و فیأدز  .)2011همچنأین شأهنا

و هم جامع ننها ز سالم دزند .ز نظر تالکوت پا سونز 1کسی
ک دچا یما ی میشأود ضأمن زینکأ ز رعهأده گأرفتن
مسئولیت ناتوزنی خود

دلیأ خأا

ز کنتأرل أودن نن

7

دوست مقصودی تبری و کاشم نژزدلیلی ر )1390نیأز نشأان
دزدند ک ین حمایت زجتماعی د محأیط کأا و فرسأودگی
شغلی ز ط معکوس وجود دز د.

معاف میشود ز زنجا تعهأدزت و زلززمأات زجتمأاعی نیأز

ر زیأن زسأاس زیأن پأژوهش أا هأدف ر سأی نقأش

معذو زست رودزدهیر سأادزتی و زحمأدی  .)1387أر زیأن

متغیرهای تعهد سا مانی ضایت شغلی حمایت زجتماعی و

زساس فرسودگی شغلی و سالمت عمومی دو موضوع مهمأی

سالمت عمومی د پیش ینی فرسودگی شغلی د ین کا کنان

هستند ک ن تنها عملکرد فردی لک عملکرد سا مانی ز نیز

سا مان تثمین زجتماعی زستان کهگیلوی و ویرزحمد أ زجأرز

تحت تثریر خود قرز میدهند .فرسودگی د کا یک مشأک

د نمده زست .ر مبنای زین هدف فرضی های پژوهش حاضر

عمدة هدزشت عمومی محسوب میشود ک میتوزند سالمت

عبا تند ز :

عمومی فرد ز تحت تأثریر خأود قأرز دهأد رناسأتی زیأی
وزعظی مال هی و هزز ه مقد  .)1387پژوهشهای متعددی
ز ط ین فرسودگی شغلی و سالمت عمومی زشا ه کردند

 .1حمایت زجتماعی قاد
زست.

 .2ضایت شغلی قاد أ پأیش ینأی فرسأودگی شأغلی

ر زهمیما کاشمی و سهرز ی  1391شأعبانی هأا و کونأانی

زست.

 1391صا ری صد قدیانی یأزدی هأا ی و شأاهمرزدی

 .3سالمت عمومی قاد

 1387پینر و شأا ون 2008 2نناگنوسأتملوس و دمیتأرس

3

پیش ینی فرسأودگی شأغلی

پأیش ینأی فرسأودگی شأغلی

زست.

 2010یکر و کاستا 2011 1و کانسیگلیو .)2011 5همچنین

 .1تعهد سا مانی قأاد أ پأیش ینأی فرسأودگی شأغلی

عبدی ماسول کاویانی خاقانی زده و مرمنی عرزقأی ر)1381

زست.

محمدی ر1385و  )1381حمیأد چأرخن أی و زمأان زهللنأژزد
ر )1390و یانی ر )1393نشان دزدند ک ین سأالمت وزن و
فرسودگی شغلی ز ط منفی و معنادز ی وجود دز د.
حمایت زجتماعی أ مرزقبأت محبأت عأزت تسألی و
کمکی ک سایر زفرزد یا گروه

فرد ز زنأی مأیدز نأد گفتأ

میشوند رحسین زده و سماهمنصو  .)1390کوما فیشر
2. Jacobus Pienaar & Sharron Willemse
4. Bakker & Costa
6. Kumar, Fischer, Robinson, Hatcher, Bhagat

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه
وش پژوهش حاضر توصیفی ز نوع همبستگی ود .جامعأ
نما ی پژوهش کلی کا کنان سا مان تثمین زجتمأاعی زسأتان
کهگیلوی و ویرزحمد ر 302نفر) ودند .حجم نمون ز طریق
1. Talcott Parsons
3. Anagnostopoulos & Dimitris
5. Consiglio
7. Spence Laschinger & Fida
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جدول مو گان  175نفر مشخص گردیأد ولأی أا توجأ أ

نمد :خستگی عاطفی  0/90مسه شخصیت  0/79و موفقیت

زمکان مخدوش أودن رخأی پرسشأنام هأا  190پرسشأنام

فردی  .0/71د زین پژوهش دفع و شدت زین پرسشأنام أا

تو یع گردید .د نهایت  181پرسشنام مطلوب أود و مأو د
تحلی قرز گرفت .نمون ها ا وش تصأادفی سأاده زنتخأاب

مقیاس لیکرت زندز هگیری شد دفع ز  1تا  1نمره و شأدت
نیز ز  1تا  1نمرهگذز ی شد .دفعات صو ت طیفأی شأام

شدند .ز ک زعضای نمون  181نفری پأژوهش 72/1د صأد

سالی چند ا  -ماهان  -ماهی چند ا  -هأر هفتأ  -هفتأ زی

رمعادل  132نفر مأرد) و  27/9د صأد رمعأادل  51نفأر) ن

چند ا  -هر و  -و شدت صو ت طیفی شام خیلیکأم-

ودنأأد .ز طرفأأی 21/3د صأأد رمعأأادل  39نفأأر) مجأأرد

کم -قا مالحظ  -مالیم -نسبتاً یأاد -یأاد سأنجیده شأد.

77/1د صد رمعادل  112نفر) متثه و 1/1د صأد رمعأادل 2

زعتبا و پایایی علمأی پرسشأنام فرسأودگی شأغلی مسألش

نفر) نیز سایر ز زنتخاب کرده ودند .همچنین ز نظر وضأعیت

رزی نخستین ا د زیرزن وسیل فیلیان ر )1371مو د تائیأد

زسأأأتخدزمی  33/9د صأأأد رمعأأأادل  12نفأأأر) قأأأرز دزدی

قرز گرفت .وی ز

وش ن مأون مجأدد زسأتفاده و ضأریب

12/0د صد رمعادل  22نفر) پیمانی 51/1د صأد رمعأادل 91

پایایی علمی پرسشنام

نفر) سمی  2/7د صد رمعادل  5نفر) نیأز سأایر ز زنتخأاب
کرده ودند2/2 .د صد پاسخگویان رمعأادل  1نفأر) کمتأر ز

پایایی زین ن مون ز ز زه ضریب نلفای کرونباخ رز ر 0/81
دست نو د .د پژوهش حاضر ضأریب پایأایی پرسشأنام

دیملم 31/1د صد رمعادل  13نفر) دیملم 21/8د صد رمعادل

فرسودگی شغلی أا زسأتفاده ز

وش نلفأای کرونبأاخ 0/88

 19نفر) فوندیملم 31/7د صد رمعأادل  58نفأر) لیسأانس و

محاسب گردید .یک نمون ز سأرزالت زیأن مقیأاس عبأا ت

1/9د صد رمعادل  9نفر) فون لیسانس و أاالتر ودنأد38/8 .

زست ز « :زحساس میکنم ک ز نظر عأاطفی ز کأا خسأت

د صأأد پاسأأخگویان رمعأأادل  19نفأأر) علأأو زنسأأانی 12/1

شدهز ».

د صد رمعادل  22نفر) علأو پایأ 13/5د صأد رمعأادل 21

ز  0/78گزز ش نموده زست .نجفأی

پرسشنامه تعهد سازمانی :رزی سنجش تعهد سا مانی ز

نفر) فنأی و مهندسأی 21/3د صأد رمعأادل  38نفأر) علأو

پرسشنام نلن و مایر زستفاده شد .زین مقیأاس توسأط نلأن و

پزشکی و 11/0د صد رمعادل  25نفر) ز نیز سأایر شأت هأا

مایر د سال  1990ساخت شد و وسیل شکرکن ر)1375

تشکی میدزدند.

فا سی ترجم شده زست .زین مقیاس  21مأاده دز د و شأام
س خرده مقیاس تعهد عاطفی تعهد مستمر و تعهد هنجأا ی

ابزار سنجش
ز زز های مو دزستفاده د زین پأژوهش پرسشأنام هأای یأر

زست ر نقأ ز پاشأا و خأدزدزدی زند یأ  .)1387مقیأاس
پاسخگویی نن پندد ج زی رکامالًمخالفم=1تا کامالًموزفقم=)5

ودند:

زست .دزمن نمرزت ین  21تا  120وده و نمره االتر منزلأ

پرسشنامه فرسودگی شگغلی ( :1)MBIأرزی سأنجش

تعهد سا مانی االتر زست .ضرزیب زعتبا د تحقیأق سأمیعی

فرسودگی شغلی ز پرسشأنام فرسأودگی شأغلی مسألش و
جکسون 2ر )1993زستفاده شد ک شأام  22گأزز ه جدزگانأ

د تما مادهها ین  0/17تا  0/71نوسان دزشت زست .پایأایی
نن د پژوهش میرکمالی حیات نو و ی و جرزحی ر)1388

د ا ه زحساسها و نگرشها زست و هر س مرلف فرسودگی

 0/71گزز ش شده زست .د پژوهش حاضر ضأریب پایأایی

شأغلی رخسأتگی هیجأانی مسأه شخصأیت و زحسأاس

پرسشنام تعهد سا مانی ا زسأتفاده ز وش نلفأای کرونبأاخ
 0/73محاسب گردید .یأک نمونأ ز سأرزالت زیأن مقیأاس

عد کفایت شخصی) ز مو د سنجش قرز میدهد .مسألش و
جکسون ر )1993پایایی د ونی پرسشنام أا ضأریب نلفأای
کرونباخ  0/71تا  0/90و ضریب أا ن مأایی نن ز  0/10تأا
 0/80گزز ش کردند .د پژوهش مسلش و جکسأون پایأایی
د ونی رزی هریک ز خرده تستها

شأرح یأر أ دست
2. Maslach & Jakson

عبا ت زست ز « :ز زینک شغ فعلیز ز تأرک کأنم أدون
زینک شغ دیگری ز د نظر دزشت اشم نمیترسم».
پرسشنام

ضایت شغلی :زین پرسشأنام د سأال 1951

تأوسط أری فیلد و وث 3أ منظو سنجش میأززن ضایت

1. Maslach Burnout Inventory
3. brifield & Roth
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شغلی زفرزد ساخت شده زسأت و شأام 19سأرزل 5گزینأ زی

چند هفت زخیر مأیسأنجد .پاسأخگو نظأر خأود ز د یأک

زست .د زین پرسشنام ز پاسهدهندگان خوزست میشأود تأا

مقیاس  1گزین زی ز نمره  1أرزی زصأالً تأا  1أرزی خیلأی

زحساس و نگرش های خود ز نسأبت أ شغلشأان أر وی
مقیاس 5د ج زی مشخص کنند .د گوی هأای -1 -3 -2 -1

یشتر ز معمول مشخص میکند .دزمن نمرزت ین  12تأا 18
وده و نمره االتر نشأان دهنأده سأالمت عمأومی نأامطلوب

شدت مخأالفم

د مطالع زولی زش زعتبا  GHQز محاسأب و

 18 -11 -11 -13 -10 -8 -1رزی گزین
مخالفم التکلیفم موزفقم و شدت موزفقم

زست .گلد ر

ترتیأب نمأره

گزز ش دزد ک شاخصهای حساسیت ویژگی و میززن زشتباه

1 3 2 1و 5منظو شده زست و قی گویأ هأا أ صأو ت

طبق ندی کلی فر  10سأرزلی  GHQأا وش نمأرهگأذز ی

رعکس نمرهگذز ی شده زست  .زینترتیأب حأدزق نمأره

لیکرتی

ترتیب رز ر ا 77/5د صد 88/1د صأد و  15/1و

ک گوی های زین ز زز رز ر 19و حأدزکثر نمأره نن رز أر 95

ا وش نمره گذز ی لیکرت

زست .نمره االتر منزل

ضایت شغلی االتر تلقأی گردیأد.

پایایی زین پرسشنام توسط مختا ی ر)1373

وش دونیم

کردن  0/78و عبدزهلل زده و کرمرودی ر )1373ا زسأتفاده ز
نلفای کرونباخ 0/93ر نق ز مقیمأی  )1381و ضأایی و
خلیأأ

زده ر )1388أأا زسأأتفاده ز نلفأأای کرونبأأاخ 0/18

گزز ش کردهزند .د پژوهش حاضر ضریب پایایی پرسشأنام
ضأأایت شأأغلی فیلأأد و وث أأا زسأأتفاده ز وش نلفأأای
کرونباخ  0/89محاسب گردید .یأک نمونأ ز سأرزالت زیأن
مقیاس عبا ت زست ز « :شغلم معموالً رزیم جالأب زسأت و

ترتیب رز ر أا  80/1د صأد

93/3د صد و 10/9د صد زست .د مطالع ک زخیرزً أر وی
یک جمعیت دزنشأجویی ز دزنشأجویان جدیأدزلو ود زنجأا
شد زین ز قا رزی پرسشنام  GHQ-12ترتیب رز ر أا 12
د صد 15د صد و  35/7د صد دسأت نمأد .د پأژوهش
حاضر ضریب پایایی پرسشنام سالمت عمومی ا زسأتفاده ز
وش نلفای کرونباخ  0/71محاسأب گردیأد .یأک نمونأ ز
سرزالت زین مقیاس عبا ت زست ز « :نیا د یأک مأاه زخیأر
دزئماً تحتفشا ودهزید».
پرسشنامه حمايت اجتماعی ( :2)MSPSSزین پرسشنام
3

مرز خست نمیکند».

ز یمت دزهلم یمت و فأا لی د سأال  1988أ منظأو

پرسشنامه سالمت عمومی فرم  12سؤالی (:)GHQ-12

سأأنجش حمای أت زجتمأأاعی زد زکشأأده ز طأأرف خأأانوزده

زین پرسشنام د سال  1972توسط گلأد ر  1تأدوین شأده
ر سأی وضأعیت سأالمت
زست .سرزل های پرسشنام ک

دوستان و زفرزد مهم ندگی فرد تهی کردهزند .زین مقیأاس 12
گوی دز د و پاسخگو نظر خود ز د یک مقیاس  7گزینأ زی

عمأأومی فأأرد د چها هفت أ ریأأک مأأاه) زخی أر م أیپأأردز د

ز نمره یک رزی کامالً مخالفم تا هفت أرزی کأامالً مأوزفقم

د رگیرنده چهأا حیطأ زفسأردگی زضأطرزب نشأان هأای

مشخص میکند .دزمن نمأرزت پاسأخگویان أین  12تأا 81

جسمی و عملکرد زجتماعی زست و توسأط یعقأو ی ر)1371

وده و نمره االتر أ منزلأ حمایأت زجتمأاعی أاالتر تلقأی

یان سیا ی ز پژوهشأگرزن

گردید .رو زمسلی کید الکنر و سأیدزت د سأال 2008

پرسشنام سالمت عمومی ر )GHQشأناخت شأدهتأرین ز أزز

پایایی د ونی زین ز زز ز د یک نمون  788نفری ز جوزنأان

فا سی ترجم شده زست.

غر الگری تاکنون د دنیای وزن پزشأکی و علأو

1

فتأا ی و

د یرستان ا زستفاده ز نلفای کرونباخ  90تا 81د صأد أرزی

وزنشناسی زست ک تثریر شأگرفی أر پیشأرفت پأژوهشهأا

خرده مقیاسهای زین ز زز و 81د صد رزی ک ز زز گزز ش

دزشت زست .زین پرسشنام صو ت فر هأای  28 30 10و
 12سرزلی زست ک فأر  28سأرزلی ر )GHQ-28و فأر 12

نمودهزند .سلیمی جوکأا و نیأک پأو ر )1388نیأز ضأریب
نلفای کرونباخ س عد حمایأت زجتمأاعی د یافأت شأده ز

سأرزلی ر )GHQ-12هأأم د زیأرزن و هأأم د سأایر کشأأو ها

سوی خانوزده دوسأتان و زفأرزد مهأم نأدگی ز أ ترتیأب

کا رد سیا دزشت زسأت .پرسشأنام ر )GHQ-12شأام 12

81د صد 81د صد و 82د صد ذکر نمأودهزنأد .د پأژوهش

سرزل ز  10سرزل پرسشنام زصلی زست ک همانند فر هأای

حاضر ضریب پایایی پرسشنام حمایت زجتماعی أا زسأتفاده

دیگأر هریک ز سرزلهای نن شدت مشکالت وزنأی ز د

ز وش نلفای کرونباخ  0/91محاسبأ گأردید .یک نمون ز

2. multidimensional scale of perceived social support
4. Bruwer, Emsley, Kidd, Lochner & Seedat

1. Goldberg
3. Zimet, Dahlem, Zimet & Farley

نقش تعهد سازمانی ،حمايت اجتماعی ،سالمت عمومی و رضايت شغلی در پیشبینی فرسودگی شغلی 77 / ...

سرزالت زین مقیاس عبا ت زست ز  « :مانی ک
دز

همبستگی پیرسون و تحلی

کمک نیا

فرد خاصی د کنا وجود دز د».

گرسیون گا گأا و أا کمأک

نر زفزز  SPSS22مو د تحلی قرز گرفتنأد .د زیأن پأژوهش

روش اجرا و تحلیل دادهها
پس ز زنتخاب و تثیید موضأوع و کسأب مجو هأای ال

متغیر فرسودگی شغلی مالک و متغیرهای حمایت زجتمأاعی
تعهدسا مانی ضایت شغلی و سالمت عمومی نیز متغیرهای
و

پیش ین هستند.

همچنین مشأخص کأردن تعأدزد نمونأ ز زز هأای پأژوهش
نمون های پژوهش دزده شد و زطالعات

صو ت تصادفی

ال و محرمان ودن پژوهش

یافتهها
د جدول  1میأانگین زنحأرزف معیأا و ضأریب همبسأتگی

نمونأ هأای پأژوهش تبیأین

گردید و سمس پرسشنام ها جمعنو ی شأد و پأس ز جأدز
کردن پرسشنام هأای قا أ قبأول دزدههأا ز طریأق ضأریب

متغیرهای پژوهش ز زئ گردیده زست.

جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و همبستگی درونی بین متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

1

تعهد سازمانی

87/9۹

11/63

سالمت عمومی

32/7۹

7/72

**۹/276

رضايت شغلی

63/31

12/۹9

**۹/313

حمايت اجتماعی

67/66

18/16

**۹/279

**۹/372

فرسودگی شغلی

116/71

33/77

**-۹/277

**-۹/772

* P > ۹/۹7

3

2
**۹/781

**۹/3۹8
**-۹/762

5

4

**-۹/373

-

** P > ۹/۹1

فرسودگی شغلی پایین تأری رخو دز نأد .هأر چأ حمایأت

چنانک د جدول  1مالحظأ مأی شأود أین فرسأودگی

شأأغلی أأا تعهأأد سأأا مانی ر P > 0/01و  )r = -0/275أأا
سأأالمت عمأأومی ر P > 0/01و  )r = -0/572أأا ضأأایت

زجتماعی و ضایت شغلی زفززیش پیدز کند میززن فرسأودگی
شغلی کاهش پیدز میکند و همچنین زفرزدی کأ ز سأالمت

شأأغلی ر P > 0/01و  )r = -0/112و أأا حمایأت زجتمأأاعی

عمومی یشأتری رخو دز نأد فرسأودگی شأغلی کمتأری ز

ر P > 0/01و  )r = -0/353ز ط معکوس و معنیدز وجود

تجر میکنند.

دز د یعن أی زفأأرزدی ک أ تعهأأد سأأا مانی أأاالتری دز نأأد ز
جدول  .2نتايج تحلیل رگرسیون گامبهگام برای پیشبینی فرسودگی شغلی از طريق حمايت اجتماعی ،رضايت شغلی ،سالمت
عمومی و تعهد سازمانی
گام
3

رديف

متغیرهای پیشبین

B

SB

β

1

سالمت عمومی

-7/1۹8

۹/872

۹/۹۹1 -6/۹66 -۹/717

2

رضايت شغلی

-1/277

۹/373

3/372 -۹/228

۹/۹۹1

3

حمايت اجتماعی

-۹/716

۹/231

۹/۹27 -2/231 -۹/17۹

T

P

R

۹/627

2

R

۹/393

F

38/662
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گرسأیون

دینصو ت حمایت زجتماعی اعث کاهش فرسودگی شغلی

یافت های ز زئ شده د جدول  2نتاید تحلی

گا گا ز نشان میدهد کأ ز أین چهأا متغیأر حمایأت

میگردد .سا زسون سا زسأون و گو زنأگ ر )1997نیأز یأان

زجتماعی سالمت عمومی ضایت شغلی و تعهأد سأا مانی
د س گا متغیرهای سالمت عمومی ا ضریب تای ر> 0/05

زین أاو رسأد کأ د مأان نیأا
وی کمأک کننأد توزنأایی نن فأرد

 )β= -0/111 Pضایت شأغلی ر )β= -0/228 P > 0/05و

حمایت زجتماعی ر )β= -0/110 P > 0/05قاد

کردند ک وقتی فردی
زفرزدی وجود دز ند ک

رزی کنا نمدن ا فشا های وزنی هتر میشود.

پیش ینأی

ر زساس یافت های پژوهش ضایت شغلی نیأز قأاد أ

فرسودگی شغلی وده و  39/3د صد ز وز یانس زین متغیر ز

پیش ینأی فرسأودگی شأغلی زسأت رجأدول  .)2زیأن یافتأ

تبیین کردهزند نا رزین ر زساس نتاید ز زئ شده د جدول 2

هماهنأگ أا یافتأ هأای سأماه منصأو و همکأا زن ر)1391

فرضیو چها پژوهش رتعهأد سأا مانی قأاد أ پأیش ینأی

ملکیأأو و همکأأا زن ر )1997و زسأأمنس الشأأینگر و فیأأدز

فرسودگی شغلی زست) مو د تائید قرز نمیگیرد .ولأی قیأ

ر )2011أأوده زسأأت .زو ی أا ت هیرونأأو و و ر )2001د

متغیرها قاد

1

پیش ینی فرسودگی شغلی هستند و فرضیات

مطالع زی ک فرسودگی شغلی ز د  598پزشک ترکی مأو د

مبتنی ر پیش ینی فرسودگی شغلی أا زسأتفاده ز متغیرهأای
حمایت زجتماعی رفرضیو  )1ضأایت شأغلی رفرضأیو  )2و

ر سی قأرز دزد نشأان دزد کأ أا زفأززیش ضأایت شأغلی
میتوزن ز فرسودگی شغلی پیشگیری نمود .زین معنا ک أا

سالمت عمومی رفرضیو  )3مو د تائید قرز میگیرند.

زفززیش ضایت شغلی میززن فرسودگی شغلی کا کنان کاهش
مییا د .زین فرضی

بحث و نتیجهگیری
هأأدف ز پأأژوهش حاضأأر ر سأأی نقأأش متغیرهأأای تعهأأد

ز میتوزن زینگون تبیین کرد مأانی کأ

ضایت شغلی زفرزد االتر زست ننها ز نظر عاطفی د شأرزیط
مناسب تری قرز میگیرند نا رزین وز ط هتری ا همکأا زن

سا مانی ضایت شغلی حمایت زجتماعی و سالمت عمومی
د پیش ینی فرسودگی شغلی د ین کا کنان سأا مان تأثمین

اعث زفززیش زحساس کفایت د ننان میگردد .همچنین طبق

زجتماعی زستان کهگیلوی و ویرزحمد ود .یافت هأا نشأان دزد

مشاغ ساده ضایت شأغلی

ک حمایت زجتماعی قاد

پیش ینی فرسودگی شغلی زست

و ز اب جوع رقرز می کنند و زحساس ضایت خاطر ننأان
زلگوی ضایت شغلی هر ر

ز د زفرزد کاهش میدهد ولی مشاغ چأالش رزنگیأز اعأث
زفززیش ضایت شغلی د کا کنان میشأود أ همأین دلیأ

رجدول  .)2زین یافت هماهنگ ا یافتأ هأای پیأامی ر)1379
مظلومی سأعیدی وزحأدیان جأالل پأو و کیأانی ر)1391

سا مانهایی ک توزننأد کا کنأان خأود ز زضأی نگأ دز نأد

جمالیمقد و سلیمانی ر )1391یرزمی موحأدی عزیأزی و

می توزند فرسودگی شغلی ز د سا مان خود کاهش دهنأد و

محمأأد زدگان ر )1393ملکمأو

أأو س زشأأمیت و ویتأأی

1

3

موجب هرهو ی االی سا مانشان شوند.

ر )1997ن ولرزب 2ر )2001و میلر ر )2001وده زست .زیأن

همچنین یافت ها یانگر زین ود ک سالمت عمومی قأاد

فرضی ز میتوزن زینگونأ تبیأین کأرد مأانی کأ حمایأت
زجتماعی زفرزد االتر زست ا توجأ أ زینکأ یکأی ز زنأوزع

پیش ینی فرسودگی شغلی زست رجدول  .)2زیأن یافتأ أا
یافت های زهمیما و همکا زن ر )1391شعبانی هأا و کونأانی

حمایت زجتماعی حمایت عاطفی زست زفززیش د زیأن عأد

ر )1391صا ری و همکا زن ر )1387پینر و شأا ون ر)2008

میتوزند اعث کأاهش د عأد تحلیأ عأاطفی یأا خسأتگی

و ننگوستمولوس و دمیترس ر )2010و یکر و کاسأتا ر)2011
همخوزن وده زست .ا توج تحلی نتاید مشخص میشود

عاطفی مر وط فرسودگی شغلی گأردد .همچنأین زفأززیش
حمایت زجتماعی د عد حمایأت عأاطفی مأیتوزنأد اعأث

ک هرچ سالمت عمأومی کا کنأان کأاهش پیأدز کنأد زفأرزد

کاهش عد مسه شخصیت ز ز عاد فرسأودگی شأغلی گأردد.

یشتر د معرض خطر فرسودگی شغلی قرز میگیرند و زگأر

عالوه ر زین زفززیش حمایت زجتماعی ز أزز ی و زطالعأاتی

سالمت زفرزد کاهش پیدز کند زین میتوزند ر ضایت شأغلی

أاعث کمتر شأدن زحساس کفأایت کاهشیافت مأیگأردد و

و تعهأد سأا مانی نیأز تثریرگأذز اشد .زفرزدی ک ز سالمت

2. Abualrub
4. Ozyurt, Hayrono & Sur

1. Melchior, Bours, Schmitz & wittich
3. Miler
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عمومی رخو دز نیسأتند دچأا کأاهش زنأر ی و زحسأاس
خستگی شدید میگردند عالوه زین زفرزد رخی ز نشان های
فشا دنی نظیر سأرد د تهأوع کأمخأوز ی و تغییرزتأی د
عادزت غذزیی ز طو فرزوزن گزز ش مأی دهنأد رالکمأن و
سو نسن )1987 1و د نتیج د محیط کأا ی نیأز عملکأرد
مطلو ی ندز ند و دچا فرسودگی میشوند.
پیشنهاد میشأود رنامأ هأای نمو شأی أرزی کمأک أ
سرپرسأأتان جهأأت زفأأززیش حمای أت زجتمأأاعی ز کا کنأأان
یردسأأت زیجأأاد گأأردد .همچنأأین خأأدمات وزنشناس أی و
مشاو ه د سا مان ها تقویت گردد تا دینوسیل کا کنأان د
هنگا موزجه أا فشأا وزنأی د شأغ توزنأایی زنطبأان و
سا گا ی یشتری دست نو ند و ز زین طریق میززن ز تالی
زفرزد فرسودگی شغلی د د ز مدت کاهش یا د .پرزکندگی
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یکی ز زستان های کشو ود د تعمیم نتاید کا کنان دیگر
سا مانها و دیگر شهرها اید جانب زحتیاط ز عایت نمود.
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