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تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت فرسودگی شغلی کارکنان شرکت گاز استان  - چکیده

نفر از کارشناسان و کارکنان شرکت گاز  234ونه تعداد حجم نم آذربایجان غربی صورت گرفته است.

این  ابزاراستفاده شده در اند.که بصورت تصادفی انتخاب شده ،باشنداستان آذربایجان غربی می

که پایایی آنها از  ،باشد( می1986پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی ماسالچ و جکسون ) ،پژوهش

به دست آمده و روش تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی  828/0طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 

نتایج پژوهش نشان داد میانگین فرسودگی شغلی کارکنان شرکت گاز  مورد استفاده قرار گرفته است.

از دیگر نتایج پژوهش این است که بین نظر افراد با  استان آذربایجان غربی باالتر از حد متوسط است.

سودگی شغلی تفاوت معناداری وجود ندارد، در حالیکه بین نظر افراد با میزان جنسیت متفاوت با فر

تحصیالت، سابقه خدمت و حوزه فعالیت مختلف، در خصوص فرسودگی شغلی تفاوت معناداری 

 وجود دارد.

فرسودگی شغلی، خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، کاهش عملکرد شخصی، شرکت  :کلمات کلیدی

 یگاز استان آذربایجان غرب

 

 مقدمه و بیان مسئله -1

ریزان نیروی انسانی در صنعت نوین محسوب های برنامهمشغولیتوسعه منابع انسانی بعنوان یکی از دل

گردد و باید تالش نمود عالوه بر گزینش نیرونی انسانی و گمارش مطلوب بستر مناسبی را برای نگه می

انی بروز فشارهای شغلی از جمله عواملی ـسای نگهداری نیروی انـدر راست راهم ساخت.ـداشتن آن ف

تواند سالمت عمومی نیروی انسانی رابه مخاطره اندازد و از دیرباز به عنوان یکی از است که می
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نگهداری نیروی انسانی و مقابله با بازنشستگی  گردد.های پژوهشی طب صنعتی محسوب میاولویت

نایع سخت حائز اهمیت است و همواره نیروی شود که در صای محسوب میزودرس به عنوان پدیده

-های جسمانی و روانی قرار میباشند در معرض بروز آسیبانسانی که دارای شرایط سختی کار می

باید با استناد به اصول فنون مدیریت منابع انسانی تالش نمود تا مدیریت فشارآورهای شغلی در  گیرند.

فشارآورهای نامطلوب را حذف نموده و فشارآورهای های متفاوت اعمال گردیده و بتوان زمینه

 های شغلی سوق داد.مطلوب را به سوی چالش

های زندگی فرد را شغل عالوه بر اینکه هزینه های مهم زندگی هر فردی، شغل اوست.یکی از جنبه

 ستگی وکند، نیازهای روانی را نیز از قبیل تماس اجتماعی، احساس ارزشمندی، اطمینان، شایتامین می

(. سالمت روانی، نیازی اساسی و برای بهبود کیفیت زندگی امری 1997 )لوانسی، نماید... را ارضاء می

های اخیر با توجه به (. از سوی دیگر تحولی که در دهه2001 حیاتی است )سازمان سالمت جهانی،

ی نگرش و نگر در حوزه روانشناسی سالمت صورت گرفته است در چگونگطرح رویکردهای مثبت

این دیدگاه جدا از  در زا است.ها و شرایط تنشفشار روانی در موقعیت نحوه نگریستن به استرس و

های ها به ظرفیتتجهیز افراد و گروه ،شناخت منابع استرس و توصیه صرف به کاهش منابع فشار روانی

 ،کمک کننده باشدآفرین زا و مشکلهای تنشفردی روانی و شخصیتی است که در تجربه موقعیت

ماهیت بعضی مشاغل و تجارب به  ،چرا که هر اندازه تالش بر کاهش منابع استرس صورت پذیرد

ای که ممکن است سالمت روانی شوند، به گونهای است که خواه ناخواه افراد دچار مشکل میگونه

به دنبال بررسی  آنها تهدید شود. با توجه به این امر و اهمیت مبحث فرسودگی شغلی پژوهش حاضر

 باشد.وضعیت فرسودگی شغلی در شرکت گاز استان آذربایجان غربی می

 

 ادبیات پژوهش -2

 فرسودگی شغلی: -2-1

محیط بشر شامل عوامل فیزیکی، اجتماعی و روانی است که هر کدام در وضعیت سالمتی بشر نقش 

های زندگی تواند دیگر حیطهزا در انسان، محیط کار وی است که میمهمی دارند. یکی ازعوامل تنش

-ی هر شخص صرف اشتغال به کار میای از زندگی روزانهاو را تحت تاثیر قرار دهد. قسمت عمده

وری و روانشناسان های اخیر توجه روانشناسان کار، روانشناسان بهرهشود. یکی از مفاهیمی که در سال

فرسودگی  ل وآثار فرسودگی شغلی است.ها، علصنعتی و سازمانی را به خود معطوف داشته، نشانه

-های انسان در حین کار در برابر استرسجدیدی است که از آن برای توصیف پاسخ شغلی واژه نسبتاً
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رو شدن با های روانی است که افراد هنگام روبهشود و شامل واکنشهای تجربه شده استفاده می

(. گرچه بسیاری از افراد مفهوم 2004 ز،)لکریتز و جیم دهندهای شغلی از خود نشان میاسترس

پندارند، اما چنانچه پاینز و آرون سون در سال فرسودگی شغلی را با استرس شغلی یک پدیده می

استرس شغلی کنش متقابل  فرسودگی شغلی از پیامد های استرس شغلی است. اند،اشاره کرده 1981

های محیط کار )و در نتیجه، است که خواستای های فردی شاغل به گونهمیان شرایط کار و ویژگی

آلتایمر، ترجمه  )راس و ها برآیدفشارهای مرتبط با آن( بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آن

، نقل از 1983)فاربر  آید(. فرسودگی شغلی در اثر فشار مداوم روانی پدید می3، ص1385پور، خواجه

 (. 1381احمدی

به  آن را 1974مطرح شد و فرودنبرگر در سال  1970اوایل دهه مفهوم فرسودگی شغلی در 

صورت علمی و فنی مطرح کرد. فرودنبرگر برای نخستین بار اصطالح فرسودگی شغلی را برای 

شان را ای که افراد قادر نیستند وظایفتوصیف تجارب نامناسب در مشاغل خدماتی و رسیدن به مرحله

(. فرودنبرگر بعنوان اولین کسی 108 ، ص2003ساها،  )دورکین و ردب بطور موثر انجام دهند، به کار

که از واژه فرسودگی شغلی با مضمون امروزی آن استفاده کرده است، فرسودگی شغلی را یک حالت 

 شود تعریف کرده استخستگی مفرط که از کار سخت و بدون انگیزه و بدون عالقه ناشی می

( و 2005 ،)هالبرگ ا سندرم تحلیل جسمی و روانی نامیده است( وی این پدیده ر1975)فرودنبرگر، 

گیرد داند که از شرایط موجود در محیط کار نشات میآن را حالتی از خستگی عاطفی و جسمانی می

 (. 2003 )فاربر،

های جسمی و روحی باید توجه کرد فرسودگی شغلی نوعی بیماری است که دارای عالیم و نشانه

های معمولی و زودگذر اشتباه گرفت. فاربر باید این نوع خستگی مزمن را با خستگین دیگر نیز هست و

عاطفی است که در نتیجه مواجهه  فرسودگی شغلی، حالتی از خستگی جسمی، روحی و معتقد است:

شود )سادرفلدت فرساست ایجاد میمستقیم و درازمدت با مردم در شرایطی که از لحاظ عاطفی طاقت

ترین تعریفی که از فرسودگی شغلی ارائه شده عبارت است از خستگی ( رایج1995 و همکاران،

 فرسا است )سچاوفلی وجسمی، روحی و ذهنی که ناشی از کار بلندمدت در شرایط روحی طاقت

 (. 2001 گرینگلس،

دارد فرسودگی شغلی عبارت است از خستگی شدید و احساس مورد سوءاستفاده دیک اظهار می

شود. او شخص، که این نوع خستگی با استراحت و استفاده از مرخصی نیز برطرف نمی قرار گرفتن
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همچنین معتقد است فرسودگی شغلی حالتی است که فرد از نظر شخصیتی خود را کمتر از دیگران 

(. 1992 گیرد )دیک مارگارت،کند که کار عملش مورد توجه قرار نمیتصور کرده و احساس می

تعریفی جامع از فرسودگی شغلی را ارائه نمودند؛ این دو پژوهشگر  1982سال  مسالچ و جکسون در

مسخ  ،دانند که ترکیبی از سه مولفه تحلیل عاطفیفرسودگی شغلی را سندرمی روان شناختی می

های به میزان کنندشخصیت و کاهش موفقیت فردی است که در میان افرادی که با مردم کار می

همانند متغیر فشار روانی  (. خستگی عاطفی کامال2001ً )مسالچ و همکاران، افتدمتفاوت اتفاق می

باشد. مسخ شخصیت است و احساس زیر فشار قرار گرفتن و از میان رفتن منابع هیجانی در فرد می

دریافت کنندگان خدمت از سوی فرد هستند و به  پاسخ منفی سنگدالنه به اشخاصی است که معموالً

از مددجویش اشاره دارد. کاهش احساس کفایت شخصی، کم شدن احساس  برداشت منفی فرد

 (.2003 رود )رسول و الهی و ابراهیمی افخم،شایستگی در انجام کار به شمار می

-های فیزیکی، اجتماعی و روانی منجر به بروز سندرم افسردگی شغلی میای از دشواریمجموعه

و عاطفی تعریف شده است که بنابر تعبیر ابوشیخه با  شود، این سندرم به عنوان سندرم خستگی جسمی

گیرد نگرش منفی نسبت به شغل و از دست دادن شغل را دربر می مفهوم منفی از خود همراه است و

-(. کالیمو معتقد است که فرسودگی شغلی پاسخی است به تجربه استرس2009 )ابوشیخه و همکاران،

سودگی هیجانی یا جسمی، کاهش بازده شغلی و مسخ شدید های هیجانی مزمن که شامل سه مولفه: فر

 (. 2000 هویت است )کالیمو و ریجا،

فشار  ،فرسودگی شغلی تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند نوع شغل، تعارض و سردرگمی در نقش

کاری بیش از حد، نوع مدیریت، فقدان حمایت اجتماعی، تغییرات سازمانی و ساعت کاری قرارداد 

(. شرایط نامناسب کاری، احساس ناکارآمدی سازمانی، احساس عدم پیشرفت فردی، 2001)فلتچر، 

وجود قوانین و مقررات خشک و دست و پاگیر در نظام سازمانی از دیگر  های کم برای ارتقا وفرصت

 (. 2003 عوامل موثر در ایجاد و گسترش فرسودگی شغلی هستند )علوی،

برای  زمینه را تواندمی وامل بیرونی ازقبیل درآمد پایین،دانسون اعتقاد دارندکه ع و گیلمور

-های خود ویژگیپژوهش در (،1987) ایوانز (.1990گرینری،  )باربن و فرسودگی شغلی فراهم سازند

طلبی، تعهد نماید: کمالساز فرسودگی شغلی معرفی میها و صفات زمینههای زیر را به عنوان ویژگی

جویی تبطلبی، جایگزینی سازمان به جای زندگی خانوادگی و اجتماعی، رقابیش از حد به کار، سلطه

 . A های رفتاری افراد دارای تیپ شخصیتی نوعتمامی ویژگی و
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اند از حجم کار داند که عبارتعامل سازمانی را در ایجاد فرسودگی موثر می 6(، 2001ماسالچ )

( نوشت که فرسودگی 1977ر. فرودنبرگر )های محیط کاهای فرد و ارزشزیاد و تضاد بین ارزش

شبیه  کند وگرایی، نظام آموزشی را فاسد میشغلی واگیردار است و بصورت نارضایتی شغلی و منفی

( بسیاری از عالیم و 1983یابد تا سازمان را تباه کند. بالک و فرودنبرگر )بیماری بدخیم گسترش می

های شوند. نشانهبندی میاند که در سه گروه دستهکرده های مرتبط با فرسودگی شغلی را معرفینشانه

 جسمانی، روانشناختی و رفتاری.

 های طوالنی مدت، سردردهای مزمن، های جسمانی: شامل فرسودگی، سرماخوردگینشانه

 ای، کاهش وزن، اختالل خواب و کوتاهی عمر.معده -ایاختالالت روده

 روحی، زودرنجی، افسردگی، فقدان دلسوزی های روانشناختی: شامل عدم تعادل نشانه

ای نسبت به مردم، حالت سوءظن، افزایش ناامیدی، احساس ناتوانی، ریسک بزرگ حرفه

 یعنی استعمال دخانیات، پناه بردن به مشروبات الکلی و استفاده از داروها.

 های رفتاری: شامل از دست دادن کارایی و غیبت از کار.نشانه 

بازنشستگی زودرس،  ،های مکرردهد که فرسودگی شغلی با غیبتان میشواهد تحقیقاتی نش

عزت نفس پایین و از لحاظ روانشناختی با عالیم افسردگی رابطه دارد )سچانفلد،  ،عملکرد نامناسب

دهند که فرسودگی شغلی با عالیم (. عالوه بر آن تحقیقات متعدد دیگری نیز نشان می2001

( و مشکالت جسمانی 2007 و 2005ی و اضطراب )آهال و همکاران، روانشناختی از قبیل افسردگ

 ( از همبستگی مثبت باالیی برخوردار است.2007)هاکانن و همکاران، 

دهد و فردی که دچار در فرسودگی، شغل اهمیت و معنای خود را برای فرد از دست می 

ی پرخاشگرانه پیدا کند و خلق و خوفرسودگی شده، احساس تحلیل رفتگی و خستگی مزمن می

بافی خواهد داشت. حالت منفی ای بدگمان و بدبین شده و عمدتاًکرده، در روابط بین فردی تا اندازه

گردد گردد که به وسیله کارکنان ارائه میفرسودگی شغلی موجب تباهی در کیفیت خدماتی می

به کار و عوامل فشارزای (. این افراد به علت پاسخ طوالنی مدت عاطفی و فیزیکی 1382)ساعتچی، 

و با غیبت بیش از حد، استفاده مفرط از  ،کنندمحیط کار و خستگی روحی، فرسودگی را تجربه می

 (.2009شود )پلیکندریوتی، وری مشخص میمرخصی استعالجی، و تمایل به ترک شغل و کاهش بهره
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 پیشینه پژوهش -2-2

وان تداخل زندگی کاری، خانوادگی، فرسودگی (، با عن2009در تحقیق مونت گومری و همکاران )

ها نشان داد قوانین احساسی و کار متمرکز با فرسودگی شغلی و مشکالت روانی رابطه شغلی  یافته

دارند که بطور خاص، دارای پیامدهایی از قبیل مخفی کردن احساسات منفی و اقدامات تظاهرگرانه 

 شود.می

با عنوان پیامدها و پیشامدهای فرسودگی شغلی در کارکنان  (،2001در تحقیق اس الو و همکاران )

ای فروش، در استرالیا، پیامدها و پیشامدهای فرسودگی شغلی در بین کارکنان فروش شامل مجموعه

الملل از های فرسودگی است فروشندگان چند شرکت نمونه در سطح بینبینی کنندهکامل از، پیش

ها حاکی از ورد آزمون قرار گرفتند. روش تجزیه و تحلیل دادهطریق مدل مفهومی فرسودگی شغلی م

انگیزش ذاتی، ابهام در نقش و تعارض نقش از پیشامدهای  ها است.تناسب بین مدل مفهومی و داده

ها از پیامدهای مستقیم فرسودگی شغلی و رضایت شغلی و عملکرد فروشنده فرسودگی شغلی هستند.

 باشند.گران غیر مستقیم بر فرسودگی شغلی میمیانجیترک خدمت و تعهد سازمانی از 

ای مرتبط های کاهش فرسودگی شغلی و انتظارات حرفهحل(، علل و راه2001در تحقیق شیسلی )

های تکراری در یک شغل، وجود انتظارات و مسئولیت ناشی از آن را، او فعالیت را بررسی کرده است.

به شغل دانسته و فقدان یا کم بودن بازخورد مثبت را بعنوان علل فرسودگی شغلی و نگرش منفی نسبت 

های افراد به عوارض ناشی از آن مطرح ساخته است. وی در نهایت، فرسودگی شغلی را نتیجه واکنش

 های مرتبط به آن تلقی کرده است.ماهیت شغل، و وظایف و مسئولیت

-بروز فرسودگی شغلی اشاره می(، به نقش عوامل محیطی در 2007در تحقیق اسکات و نوالن )

های مکرر های کاری که دارای فشارهای ناشی از مواجهه با تقاضا و درخواستکند. در محیط

ب درآمد، محرومیت از آنچه فرد ـرده، نیازهای مالی و تالش برای کسـخت و فشـرقابت س ،دیگران

، (1383ولیان و همکاران )پژوهش رس شود.باشد، فرسودگی شغلی پدیدار میایسته آن است، میـش

های شخصیتی در پرستاران، با هدف تعیین میزان فرسودگی پیرامون ارتباط فرسودگی شغلی با ویژگی

شغلی در سه بعد خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و کاهش کفایت شخصی و بررسی ارتباط آن با 

سودگی شغلی، افزون بر های شخصیتی پرستاران انجام گرفته و نتیجه گرفته شد که میزان فرویژگی

 های شخصیتی مختلف نیز متفاوت است.ارتباط با متغییرهای شغلی و جمعیت شناختی، در گروه
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(، رابطه فرسودگی شغلی پرستاران با شرایط فیزیکی و 1385در تحقیق محمودی و همکاران )

فرسودگی دهد که بیشترین سطح فرسودگی در حیطه امکانات تخصصی محیط کار، نتایج نشان می

میزان  ،عالوه بر این ای بخش رابطه دارد.عاطفی بوده و با شرایط محیط فیزیکی و امکانات حرفه

 ای با میزان فرسودگی شغلی رابطه معکوس دارد.مطلوبیت فیزیکی و امکانات حرفه

(، تحت عنوان عوامل درون سازمانی مرتبط با فرسودگی شغلی بین 1381در تحقیق ساعتچی )

گانه درون سازمانی )شامل نساجی در تهران، نتایج حاکی از آن بود که بین عوامل چهاردهکارگران 

جهی نسبت به کارکنان، مدیریت غیر اثربخش، مشکالت بین فردی و وتخرده متغییرهایی نظیر، بی

گانه فرسودگی شغلی )شامل خرده متغییرهایی نظیر احساس عدم امنیت شغلی و روانی( و عوامل شش

های روان تنی، احساس خستگی و پوچی، ناهمدلی، احساس گناه، ن افسردگی، عوارض اختاللمیزا

عالقگی نسبت به کار(، رابطه وجود دارد. همچین بین عامل احساس عدم امنیت شغلی و وسواس و بی

تری وجود دارد. کلیه عوامل درون سازمانی روانی، با میزان افسردگی در بین کارگران، ارتباط قوی

 بیش از همه، با افسردگی کارگران رابطه دارد.

 شود:های زیر پاسخ داده میاین اساس، در این پژوهش به پرسش بر

 بین مردان و زنان در خصوص فرسودگی شغلی تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر؟  -1

های سنی مختلف در خصوص فرسودگی شغلی تفاوت معناداری وجود دارد یا بین افراد با رده  -2

 خیر؟

تحصیالت مختلف در خصوص فرسودگی شغلی تفاوت معناداری وجود دارد  نبین افراد با میزا  -3

 یا خیر؟

بین افراد با میزان سوابق خدمت مختلف در خصوص فرسودگی شغلی تفاوت معناداری وجود   -4

 دارد یا خیر؟

وجود  های فعالیتی مختلف در خصوص فرسودگی شغلی تفاوت معناداریبین افراد با حوزه  -5

 دارد یا خیر؟

های آن در شرکت گاز استان آذربایجان غربی به چه صورت وضعیت فرسودگی شغلی و مولفه  -6

 است؟
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 روش پژوهش -2-3

شود، زیرا نتایج پژوهش قابل های کاربردی محسوب میدر زمره پژوهش ،این پژوهش بر اساس هدف

ستان آذربایجان غربی است. نمونه های گاز، به خصوص شرکت گاز ااستفاده برای تمامی شرکت

آماری مورد استفاده در این پژوهش مدیران، کارشناسان و کارکنان شرکت گاز استان آذربایجان 

 اند.باشد که بصورت تصادفی انتخاب شدهنفر می 234غربی به تعداد 

 21( مشتمل بر 1986آوری اطالعات، پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسالچ و جکسون )ابزار جمع

 7مسخ شخصیت و کاهش عملکرد شخصی است که با طیف  ،بعد خستگی عاطفی 3و دارای  گویه

روایی محتوایی پرسشنامه توسط صاحبنظران مدیریت و روایی سازه آن با  سنجد.ای لیکرت میگزینه

ده از پایایی پرسشنامه فرسودگی شغلی با استفا استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت.

 تعیین شده است. 828/0ضریب آلفای کرونباخ 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده -2-4

گیری مورد های اندازهتحلیل عاملی به منظور سنجش روایی مقیاس پردازیم.ابتدا به بررسی روایی می

جش (. تحلیل عاملی به منظور سن1388؛ نقل از کالنتری، 1979گیرد )کارمینس و زلر، استفاده قرار می

دوم  گیرد و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول وگیری مورد استفاده قرار میهای اندازهروایی مقیاس

کند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی فرسودگی شغلی نشان دادکه محاسبه می را هاداده میزان برازش مدل با

-شاخص و باشدطلوبی میدر حالت م و باشدمی 3/0 موردنظر باالی های ابزاری گویهعاملی همه بار

این  دهند. دراجرای تحلیل عاملی تاییدی متغیرها، اعتبار مناسب ابزار را نشان می های برازش حاصل از

 شود:قسمت، نخست مشخصات فردی  جامعه مورد بررسی ارائه می

Order1: 369.70،df=164،P-value=0.000،RMSEA=0.073  

Order2: 337.36 df=164،P-value=0.000،RMSEA=0.069  
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 ویژگی جمعیت شناختی کارکنان -(1جدول)
 

 30نه مورد بررسی در محدوده سنی شود، قسمت اعظم نمومشاهده می 1گونه که در جدول همان

سال است و میزان  10تا  5سال قرار دارد. عالوه بر این بیشترین سابقه خدمت مربوط به  40تا 

باشد. بیشترین میزان حوزه فعالیتی کارکنان نیز مربوط درصد از کارکنان لیسانس می 6/40تحصیالت 

 باشد.برداری و نواحی میبه حوزه بهره

 درصد موارد متغییر

 جنسیت
 19 زن

 81 مرد

 سن

 14 30زیر 

 57 40تا   30

 25 50تا   40

 4 50بیش از 

 میزان

 تحصیالت

 1/11 دیپلم

 1/29 فوق دیپلم

 6/40 لیسانس

 15 فوق لیسانس

 3/4 دکتری

 سابقه

 تخدم

 12 سال 5زیر 

 32 10تا  5

 26 15تا  10

 8 20تا  15

 11 25تا  20

 9 30تا  25

 2 30بیش از 

 حوزه

 فعالیت

 18 ستادی

 62 برداری و نواحیبهره

 20 مهندسی اجرا و مالی
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بین مردان و زنان درخصوص فرسودگی شغلی "که عبارت است از  1ل پژوهشی سوا در بررسی

ارائه شده  2از آزمون تی مستقل استفاده شد که نتایج در جدول  "تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر؟

 است.

 نتایج آزمون تی مستقل -(2جدول )

 مقادیر
 

 گروه
 سطح معناداری درجه آزادی T میانگین

 4542/3 مرد
212/1 147 942/0 

 6207/3 زن

است  05/0تر از شود چون مقدار سطح معناداری بزرگهمانطور که در جدول باال مشاهده می

 شود، یعنی جنسیت نقشی در فرسودگی شغلی نداشته است.فرض صفر رد نمی

های سنی مختلف درخصوص بین نظر افراد با رده"که عبارت است از  2در بررسی سوال پژوهشی 

راهه استفاده شد از آزمون تحلیل واریانس یک "سودگی شغلی تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر؟فر

 .ارائه شده است 3که نتایج در جدول 

 راههنتایج آزمون تحلیل واریانس یک - (3) جدول

 منبع

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

 درجه

 آزادی

میانگین مجموعه 

 مجذورات
F 

 سطح

 معنا داری

 073/1 بین گروهی

344/64 

418/65 

3 

145 

148 

358/0 

 

444/0 

806/0 042/0 

 درون گروهی

 کل

 
است  05/0شود چون مقدار سطح معناداری کوچکتر از همانطور که درجدول باال مشاهده می

های سنی مختلف درخصوص فرسودگی شغلی تفاوت معناداری یعنی رده شود،فرض صفر رد می

 وجود دارد.

بین نظر افراد با میزان تحصیالت مختلف "که عبارت است از  3سوال پژوهشی  در بررسی

راهه از آزمون تحلیل واریانس یک "درخصوص فرسودگی شغلی تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر؟

 .ارائه شده است 4استفاده شد که نتایج در جدول 
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 راههنتایج آزمون تحلیل واریانس یک - (4) جدول

 منبع تغییرات
 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

میانگین مجموعه 

 مجذورات
F 

 سطح

 معنا داری

 318/1 بین گروهی

100/64 

418/65 

3 

145 

148 

439/0 

442/0 

787/0 000/0 

 درون گروهی

 کل

 

است  05/0شود چون مقدار سطح معناداری کوچکتر از همانطور که در جدول باال مشاهده می

یعنی بین نظر افراد با میزان تحصیالت مختلف درخصوص فرسودگی شغلی  شود،فرض صفر رد می

 تفاوت معناداری وجود دارد.

بین نظر افراد با سوابق خدمت مختلف "که عبارت است از  4در بررسی سوال پژوهشی 

راهه از آزمون تحلیل واریانس یک "درخصوص فرسودگی شغلی تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر؟

 ارائه شده است. 5شد که نتایج در جدول استفاده 
 

 راههنتایج آزمون تحلیل واریانس یک - (5جدول )

 منبع تغییرات
 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

میانگین مجموع 

 مجذورات
F 

 سطح

 معنا داری

 327/1 بین گروهی

091/64 

418/65 

6 

142 

148 

221/0 

451/0 

490/0 000/0 

 درون گروهی

 کل

 
است  05/0شود چون مقدار سطح معناداری کوچکتر از طور که در جدول باال مشاهده میهمان

شود، یعنی بین نظر افراد با سوابق خدمت مختلف درخصوص فرسودگی شغلی فرض صفر رد می

 تفاوت معناداری وجود دارد.

درخصوص بین نظر افراد با حوزه فعالیتی مختلف " که عبارت است از 5در بررسی سوال پژوهشی 

راهه استفاده شد از آزمون تحلیل واریانس یک "فرسودگی شغلی تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر؟

 ارائه شده است. 6که نتایج در جدول 
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 راههنتایج تحلیل واریانس یک - 6جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

 درجه

 آزادی

میانگین مجموع 

 مجذورات
F 

 سطح

 معنا داری

 834/2 بین گروهی

584/62 

418/65 

2 

146 

148 

417/1 

429/0 

305/3 039/0 

 درون گروهی

 کل

 

است  05/0شود چون مقدار سطح معناداری کوچکتر از همانطور که درجدول باال مشاهده می

شود، یعنی بین نظر افراد با حوزه فعالیتی مختلف درخصوص فرسودگی شغلی فرض صفر رد می

 ود دارد.تفاوت معناداری وج

های آن در وضعیت فرسودگی شغلی و مولفه"که عبارت است از  6در بررسی سوال پژوهشی 

وضعیت خود متغییر و ابعاد آن مورد آزمون  "شرکت گاز استان آذربایجان غربی به چه صورت است؟

 ارائه شده است. 7ای  در جدول قرار گرفته است. نتایج آزمون تی تک نمونه
 3ای بررسی وضعیت فرهنگ یادگیری با میانگین فرضی ج آزمون تی تک نمونهنتای - (7) جدول

 میانگین شاخص
 انحراف

 معیار

 سطح

 معنا داری

 مقدار

 tآماره 

 063/57 000/0 064/0 62/3 خستگی عاطفی

 766/43 000/0 075/0 27/3 مسخ شخصیت

 608/45 000/0 078/0 56/3 کاهش عملکرد شخصی

 014/64 000/0 05447/0 4866/3 فرسودگی شغلی

 
باشد که این می 4866/3شود میانگین نمره فرسودگی شغلی همانطور که درجدول باال مشاهده می

توان استنباط ( می01/0( باالتر است و با توجه به سطح معناداری )کمتر از 3مقدار از میانگین فرضی )

 ن غربی، باالتر از حد متوسط است.کرد که میانگین فرسودگی شغلی در شرکت گاز استان آذربایجا
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 گیرینتیجه -3

با توجه به نقش و اهمیت فرسودگی شغلی در سازمان و تاثیر آن بر عملکرد افراد و در نهایت عملکرد 

سازمان پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در شرکت گاز استان آذربایجان 

 غربی انجام شد.

استان  داد که میانگین نمره فرسودگی شغلی کارکنان شرکت گاز همانطور که نتایج پژوهش نشان

دهد که وضعیت فرسودگی شغلی در آذربایجان غربی باالتر از حد متوسط است که این امر نشان می

 باالتر از حد متوسط قرار دارد. بین کارکنان شرکت گاز استان آذربایجان غربی در حد نسبتاً

رتبط با فرسودگی شغلی نتایج حاکی از آن بود: بین متغییرهای مورد عوامل جمعیت شناختی م در

جمعیت شناختی سن، میزان تحصیالت، سابقه خدمت، حوزه فعالیتی با فرسودگی شغلی رابطه 

که بین جنسیت با فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود نداشت. در معناداری وجود دارد، در حالی

 ;1380 ت با فرسودگی شغلی، در برخی تحقیقات )پیامی بوساری،زمینه رابطه معناداری میزان تحصیال

( ارتباط اندکی مشاهده شده است، و در برخی دیگر، رابطه معنادار مشاهده شده است 1379نجفی، 

(. درخصوص ارتباط معناداری سن با فرسودگی شغلی در برخی از 1385 )قدمی و حسینی طباطبایی،

ا سالمت روان در بین کارکنان مرکز تحقیقات تولید سوخت مطالعات از جمله فرسودگی شغلی ب

(. درخصوص رابطه معناداری سابقه 1379)نجفی،  رابطه معناداری مشاهده نشده است ای اصفهان،هسته

این رابطه  ( نیز1384ای در سمنان )ستوده اصل و بختیاری، مطالعه در خدمت و فرسودگی شغلی،

 ای مشاهده نشده است.چنین رابطه 1379نجفی ولی در مطالعه  مشاهده شده است،

 شود:با توجه به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهادات زیر ارائه می

 شناسایی و کاهش فشارهای شغلی در محیط کار -1

 ندر محیط کار و تالش در جهت رفع آ شناسایی منابع ایجاد استرس -2

 ایجاد شرایط مطلوب کاری در محیط سازمان -3

 ای حمایتی از کارکنانهفراهم آوردن کمیته -4

پیشرفت  و هایی برای ارتقاءفراهم آوردن فرصت نظرگرفتن مسیرهای شغلی مناسب و در -5

 کارکنان

 ای و کمک به نگهداشت کارکنانارائه خدمات مشاوره -6

 گیری از سیستم گردش شغلی در حد امکان و مطلوببهره -7
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 کنانگیری از دانش مناسب در زمینه نحوه نگهداشت و حفظ کاربهره -8

 استفاده از استانداردهای مدیریت منابع انسانی در جهت نگهداشت کارکنان -9

 های مناسب در جهت باال بردن رضایت شغلی کارکنانفراهم آوردن زمینه -10

با توجه به این که پژوهش حاضر در شرکت گاز استان آذربایجان غربی انجام شده است، برای 

های مختلف سازمان با توجه به است این مطالعه در بخشها الزم تعمیم نتایج آن به دیگر سازمان

های تحقیق از جمله محدودیت های بیشتری انجام پذیرد.ها و شرایط سازمانی آن و با نمونهمشخصه

حاضر، این است که اطالعات بدست آمده از طریق پرسشنامه است. با توجه به این مطلب، احتمال ارائه 

تواند نتایج را مخدوش ها، میدرک نادرست از سوال دگان، ناشی ازکننهای غیرواقعی شرکتپاسخ

ین اختصاص وقت کافی برای پر کردن نسازد. البته سعی شد با توضیح دادن در این مورد و همچ

 ها از احتمال بروز آن کاسته شود.پرسشنامه
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