
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


مطالعه موردي : بيني كننده فرسودگي شغلي-شناسايي و بررسي عوامل فردي، شغلي و سازماني پيش
بر روي اعضاي هيات علمي  

فرسودگي شغلي در سطح فردي، منجر به مشكالت جسمي و روحي  و در سـطح سـازماني منجـر بـه كـاهش      . فرسودگي در سالهاي اخير به عنوان يكي از چالشهاي مهم موجود در مشاغل مطرح شده است: زمينه
بيني كننده فرسودگي در اعضاي هيات علمي دانشـگاه علـوم پزشـكي قـم،     -با توجه به مطالب پيشگفت، در اين پژوهش تالش شده است تا با شناسايي و بررسي عوامل پيش. شود-تعهد سازماني و رضايت شغلي مي

.راهكارهايي جهت كاهش آن ارائه گردد
اي و -به منظور اجراي تحقيق از ابزارهـاي متعـددي شـامل روشـهاي كتابخانـه     . جامعه آماري در اين تحقيق توصيفي و پيمايشي، كليه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي قم انتخاب شدند: ها-مواد و روش

هاي استاندارد و معتبر تعارض در نقش، ابهام در نقش، تراكم كاري و رضايت شـغلي و  -پرسشنامه دموگرافيك، پرسشنامه استاندارد و معتبر مسلچ مربوط به فرسودگي، پرسشنامه. ميداني به شكل پرسشنامه استفاده شد
بمنظـور  . مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد    ) كرونباخ-كردن و آلفاي-با دو روش دو نيمه(ها -روايي محتوا و همچنين پايايي پرسشنامه. همچنين سئواالت محقق ساخته در مورد ويژگيهاي سازماني مورد استفاده قرار گرفتند

.استفاده شد16ويرايش  SPSSافزار -اي و تحليل واريانس يكطرفه و آزمون ميانگين دو گروه مستقل در نرم-ها از آزمونهاي رگرسيون خطي چندگانه، آزمون ميانگين يك نمونه-تجزيه وتحليل داده
 در شغلي، رضايت و كاري تراكم سن، متغيرهاي ،)2/183 ميانگين با( عاطفي فرسودگي مدل در چندگانه خطي رگرسيون به توجه با .شد محاسبه 2/22±0/61 شغلي فرسودگي نمره ميانگين نتايج اساس بر :ها-يافته

 در شغلي فرسودگي كننده بيني-پيش عوامل عنوان به نقش در تعارض متغير )2/773 ميانگين با( شخصيتي ويژگيهاي از شدن-تهي مدل در و شغلي رضايت و تاهل متغيرهاي )1/421 ميانگين با( شخصي كاميابي مدل
  .شدند مشخص فرسودگي كننده بيني-پيش عنوان به كاري تراكم و شغلي رضايت نقش، در تعارض متغيرهاي نهايت در .اند-شده معنادار يكدرصد خطاي سطح

 حركت كاري كيفيت افت و فرسودگي سمت به افراد كاري، شرايط بهبود رويكردهاي به توجه بدون و بوده سنگين و پرتنش مشاغل از يكي علمي هيات عضو عنوان به دانشگاهي حوزه در فعاليت :گيري نتيجه
.نمايند اصالح سازمان در را آنها و نموده لحاظ خود هاي-برنامه در را عوامل اين بايد فرسودگي، كننده بيني-پيش عوامل شناسايي از پس دانشگاهي مديران .كرد خواهند

كاري تراكم شغلي، رضايت سازماني، ويژگيهاي علمي، هيات اعضاي شغلي، فرسودگي :كليدي ايه واژه

چكيده

هـاي شـغلي، كـار    -صورت وجود عدم تناسب ميـان خصوصـيت فـردي و شـرايط و ويژگـي     در 
فرسـودگي  ). 1(شـود  تواند موجب نارضايتي، تحليل قواي جسمي و رواني و نهايتـا بيمـاري   -مي

و زماني كه بـين شـرايط شـغلي و نـوع شـغل عـدم       ) 2(شغلي مشكلي سازماني و اجتماعي بوده 
درگير با اين عارضه غالبا شغل خود را تغيير داده و يا از افراد ) 3(انطباق ايجاد شود بروز مي كند 

فرسـودگي شـغلي در مشـاغلي كـه نيازمنـد      رواج . كنندجهت رواني از كار خود كناره گيري مي 
از جمله اين مشاغل مي توان بـه حرفـه   . برقراري ارتباط بيشتري با ساير افراد هستند، بيشتر است

هاي مربيان، وكالي دادگستري، قضات، شاغلين حرفه هاي پزشكي، مديران و سرپرستان و اساتيد 
در بين مشاغل ذكر شده، مي توان به شغل استادي دانشـگاه بـه صـورت    ). 4(نمود دانشگاه اشاره 

ويژه نگاه كرد زيرا اين قشر فرهيخته براي انجام مـوثر فعاليتهـاي علمـي خـود نيازمنـد برقـراري       
ارتباط عميق با طيفهاي متفاوتي همچون دانشجويان، همكاران، كارمندان مراكز آموزشـي، مـديران   

تحقيقات نشان داده در كشورهاي در حـال  . سازمانها و صنايع و در سطح عام، افراد جامعه هستند
مـي كننـد، مشـكالت شـغلي و     تجربـه  توسعه كه مشكالت بيشتري را در حوزه علـم و فنـاوري   

معيشتي اساتيد دانشگاه بيشتر جلوه نموده و بيش از يك پنجم اساتيد سطوح بااليي از فرسـودگي  
با توجه به مطالب پيشگفت، در اين پژوهش تالش شده است تـا بـا   ). 1(را از خود نشان داده اند 

شناسايي و بررسي عوامل پيش بيني كننـده فرسـودگي در اعضـاي هيـات علمـي دانشـگاه علـوم        
.گرددپزشكي قم، راهكارهايي جهت كاهش ميزان فرسودگي شغلي ارائه 

پرسشنامه اسـتفاده  . جهت انجام اين تحقيق و اندازه گيري متغيرها از پرسشنامه استفاده شده است
دوم و در بخش بخش اول شامل متغيرهاي جمعيت شناختي است . شده شامل دو بخش مي باشد

براي سـنجش  . باشدمي سئواالت مربوط به تحليل رفتگي با استفاده از پرسشنامه استاندارد مسلچ 
تعارض نقش از پرسشنامه استاندارد ريزو، رضايت شغلي چرچيل و تراكم كاري برسامين استفاده 

.پرسشنامه متغيرهاي سازماني محقق ساخته مي باشد. شد
متغير تحليل رفتگي شامل سه بعد فرسودگي عاطفي، كاميابي شخصي و تهي شـدن از ويژگيهـاي   

در اين پژوهش به منظور اندازه گيري، ارزيابي و مقايسه نتايج به دست آمـده  . مي باشدشخصيتي 
منظـور  بـه  . از طريق پرسشنامه ها از مقياس فاصله اي شش گزينه اي  طيف ليكرت استفاده شـد 

محاسبه قابليت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده از روش آلفاي كرونباخ و دو نيمـه كـردن اسـتفاده    
شخصـي  كاميـابي  0/86ميـزان  شد كه به ترتيب براي روش كرونباخ در بخش فرسودگي عـاطفي  

همچنـين از نمـرات   . محاسبه گرديد 0/72تهي شدن از ويژگيهاي شخصيتي ميزان و 0/834ميزان 
پرسشنامه مقدماتي توزيع شده بين نمونه آماري اسـتفاده شـده و ميـزان همبسـتگي بـين دو نيمـه       

براي تجزيه و تحليل اطالعـات نيـز   . دست آمدبه 0/83و ضريب قابليت اعتماد كل آزمون  0/724
و روشهاي آماري رگرسيون خطي چندگانه، آزمون ميـانگين يـك نمونـه اي،     SPSSاز نرم افزار 

الزم به ذكـر اسـت در   . گرديدآناليز واريانس يك طرفه و آزمون ميانگين دو گروه مستقل استفاده 
.در نظر گرفته شده است 3محاسبات، نقطه برش ميانگين برابر با 

4كيومرث سمعي بناب  ،3، عليرضا مشكوري2، علي حميدي زاده*و1 عليرضا كوهپايي

آموزشي مهندسي بهداشت حرفه اي، مركز تحقيقات سالمت كار، دانشگاه علوم پزشكي قمگروه ) نويسنده مسئول( -*و1
پرديس فارابي/مديريت، دانشگاه تهراندانشكده   -2

آموزشي مهندسي بهداشت حرفه اي، مركز تحقيقات سالمت كار، دانشگاه علوم پزشكي قمگروه  -3
كارشناس ارشد ، اداره كل درمان مستقيم، سازمان تامين اجتماعي -4

يزد، پرديس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، گروه بهداشت  حرفه اي: نشاني دبيرخانه

  .بودند متاهل موارد %86/8 جمع در و داده تشكيل مردان را افراد درصد 73/7 نتايج اساس بر
  براي چندگانه خطي رگرسيون .بودند پيماني استخدامي وضعيت در نيز دهندگان پاسخ درصد 52

 يافته برازش مدل در آن اساس بر و شد استفاده رفتگي تحليل كننده بيني پيش متغيرهاي
 شخصي، كاميابي مدل در شغلي، رضايت و كاري تراكم سن، متغيرهاي عاطفي، فرسودگي
 در تعارض متغير شخصيتي، ويژگيهاي از شدن تهي مدل در و شغلي رضايت و تاهل متغيرهاي

  متغيرهاي ميانگين آزمون و توصيفي نتايج .است شده معنادار درصد يك خطاي سطح در نقش
   .است شده داده نشان جدول در رفتگي تحليل و سازماني شغلي،

 افراد تجربه .شدند شناخته رفتگي تحليل فردي كننده بيني پيش عنوان به تاهل و سن عامل دو
  مستعد مجرد افراد همچنين سازد، مي مقاوم رفتگي تحليل مقابل در را تر مسن و بيشتر سابقه با

  عنوان به نقش در تعارض و شغلي رضايت همراه به كاري تراكم .)5( باشند مي رفتگي تحليل
  رفتگي تحليل موجود وضع شناخت .شدند شناخته رفتگي تحليل با مرتبط شغلي مهم متغيرهاي

  تواند-مي سازماني و شغلي فردي، هاي-ويژگي از آمده بدست متغيرهاي با آن ارتباط و اعضا
  منابع بر تكيه با انساني منابع مديران تا سازد فراهم تصميم اخذ و ريزي-برنامه جهت را اطالعاتي
  عوامل تقليل يا رفع و گيري تصميم و ريزي برنامه جهت را راهكارهايي مكفي، اطالعاتي

  از يكي علمي هيات عضو عنوان به دانشگاهي حوزه در فعاليت .كارگيرند به فتگير تحليل ايجادكننده
  فرسودگي سمت به افراد كاري، شرايط بهبود رويكردهاي به توجه بدون و بوده سنگين و پرتنش مشاغل

 كننده بيني-پيش عوامل شناسايي از پس دانشگاهي مديران .كرد خواهند حركت كاري كيفيت افت و
.نمايند اصالح سازمان در را آنها و نموده لحاظ خود هاي-برنامه در را عوامل اين بايد فرسودگي،

بحث و نتيجه گيري

مقدمه و بيان مسئله
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ميانگينحداكثرحداقلمتغيربعد/ويژگي 
انحراف  

معيار
سطح

معني داري 

ويژگي شغلي

0/24 1/007 3/116 1/145/29 تعارض در نقش
0/9860/001 3/614  1/175/33 ابهام در نقش
1/0860/001 3/772 1/676 تراكم كاري

0/001 4/8360/894 6 1/5رضايت شغلي

ويژگي سازماني

162/6312/6تصميمات سازمان

0/99
2/4 2/407 16سياست سازمان
2/7 2/710 16ارتباطات سازمان

2/3 2/368 16مشاركت در تصميم گيري
2/2432/2 16فرهنگ تيمي

تحليل رفتگي
1 4/112/1830/855 1فرسودگي عاطفي

0/94 2/7730/852 4/62 1/38 تهي شدن از ويژگيهاي شخصيتي
1 2/81/4210/443 1 كاميابي شخصي

--2/220/61 1/233/59 تحليل رفتگي
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