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زدگی در مسیر پیشرفت شغلی بر فرسودگی  تبیین نقش سکون 
  شغلی منابع انسانی
  ی)شرق یجانآذربا(مطالعه موردي: سازمان بهزیستی 

 
 

 
  3/ مریم رسولی2واحدي مجید /1یربنائمبش یاسر

                             چکیده
  

سستی متصدي سازمانی را به خود معطوف ساخته،  –نعتیشناسان ص اخیر توجه روان يها از مفاهیمی که در سال مقدمه:
هاي انسانی رابطه مستقیم دارد،  یهسرماگویند و مورد دیگر که با ناکارآمدي  یکه به آن فرسودگی شغلی م استشغل 
زدگی در مسیر پیشرفت شغلی بر فرسودگی شغلی منابع  ن نقش سکونیتبیزدگی شغلی است. هدف این مطالعه  سکون
 بود. شرقی سازمان بهزیستی آذربایجان انسانی

با استفاده از  ها دادهتوصیفی است. -یمایشیروش پ یثو از ح يحاضر از نظر هدف، کاربرد یقتحق روش کار:
بر  است. شدهي آور جمعهاي باردویک و مسلش  یهنظري عملیاتی بر اساس ها مدلي محقق ساخته بر مبناي ها پرسشنامه

یرهاي متغمرینوف، تمامی متغیرها نرمال بوده و براي تعیین همبستگی و تبیین تغییرات بین مبناي آزمون کلموگروف اس
  است. شده استفادهیره دومتغها از آزمون پیرسون و رگرسیون  فرضیه

فقدان یادگیري بر فرسودگی (تأثیر فرضیه یر از دو غ  بههاي تحقیق  ضرایب همبستگی بین تمام متغیرهاي فرضیه ها: یافته
هاي  داري هستند. در راستاي یافته رابطه معنی دارايباشند و  می 05/0از  تر کوچک؛ 056/0با ضریب همبستگی لی) شغ

، میزان تغییرات به ازاي یک βهاي تحلیل واریانس و رگرسیون خطی و ضرایب پارامتري مربوط به شیب حاصل از آماره
  گردیده شده است. استنباط واحد تغییر در متغیر مستقل بر متغیر وابسته تبیین و 

یادگیري بر فرسودگی شغلی فقدان ی شغلی و اغلب ابعاد آن به غیر زدگ سکون تأثیر هاي تحقیق، با توجه یافته گیري: یجهنت
شرقی محرز گردید. همین امر، لزوم توجه به این وضعیت شغلی را به  یجانآذربادر کارکنان سازمان بهزیستی استان 

، راهکارهاي الزم، پیشنهاد گردیده مؤثریت ابعاد بهبود وضعنماید. براي  یمم فرسودگی شغلی بیشتر جهت غلبه بر سندرو
  یافته شود. دستگردد نسبت به وضعیت کنونی به موقعیت بهتري  یمبینی  یشپ، ها آنکه در صورت اعمال 

 سودگی شغلی، ابعاد فرشغلیی شغلی، فرسودگی زدگ سکون ابعاد شغلی،زدگی  سکون ها: کلیدواژه
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نده مسئول یران؛ نویس، اناببب، ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناباشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان ،کارشناسی ارشد مدیریت دولتی. 1
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  ، تهران، ایراندانشگاه پیام نور. استادیار گروه علوم تربیتی، 2
  یران، اناببب، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بنا ،کارشناسی ارشد مدیریت دولتی. 3
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آثـار   یراز کارکنان هر سـازمان، تحـت تـأث    یتوجه درصد قابل
در تالش خـود   »سیله«زا قرار دارند.  تنش يها محركآور  یانز

براي شناختن آثـار فشـار روانـی بـر افـراد، دو اصـطالح فشـار        
وب و فشار روانی بد را مصطلح کرد و معتقد بـود کـه   روانی خ

باعـث تـالش و    توانـد  یاگر فشار روانی در حد متعادل باشد، م
که  یفی]. طبق تعر1ها گردد [ به هدف یابی کوشش براي دست

 یشـغل  یاز فشـار روانـ   یمنـی و ا يا بهداشت حرفـه  یمؤسسه مل
 ینبـ  کـه  دهـد  یرخ م یوقت یشغل یداشته است، فشار روان یانب
ــا یشــغل یازهــاين ــا توان ــرد  يهــا و اســتعدادها و خواســته ییب ف

هـاي شـغل    و اسـترس  فشارها ].].22وجود نداشته باشد [ یهماهنگ
توانند بـه سـالمت فیزیکـی،     یکه مهمچون اتفاقات شغلی مهم 

شناختی و عملکرد کاري صدمه بزنند و  سالمت و خوشی روان
 دادهتشـخیص  ي تحلیل رفتگی شغلی سـوق دهنـد   سو بهفرد را 

  ].3اند [ شده 
ارائه راهکارهایی با توجه  ،انجام این تحقیقضرورت و اهمیت 

ــه و ــیبـ ــاي یژگـ ــتان    هـ ــتی اسـ ــاغلین در بهزیسـ ــغلی شـ شـ
در جهـت کـاهش فرسـودگی شـغلی و     اسـت   شرقی یجانآذربا

در مسیر پیشـرفت شـغلی آنـان. توجـه بـه مسـئله        یزدگ سکون
و مرتبط  ساز ینه، زمیرگذارفرسودگی شغلی و مطالعه عوامل تأث

راهکارهایی بـراي پیشـگیري از بـروز آن و فـائق      هبا آن و ارائ
سـهم ارزشـمندي در سـالمت     توانـد  یآمدن بر عوارض آن، مـ 

بهتر اهـداف سـازمانی داشـته     کارکنان بهزیستی و پیشبرد هرچه
 باشد.

تواند مؤثر باشـد کـه در   تواند مؤثر باشـد کـه در     ییممعوامل زیادي در فرسودگی شغلی عوامل زیادي در فرسودگی شغلی   
فـالت  فـالت  زدگـی ( زدگـی (   ده اسـت تـأثیر سـکون   ده اسـت تـأثیر سـکون   تحقیق حاضـر سـعی شـ   تحقیق حاضـر سـعی شـ   

کارکنـان سـازمان بهزیسـتی اسـتان     شغلی) بر فرسودگی شغلی شغلی) بر فرسودگی شغلی 
کارمندان اغلب حرفـه خـود را   بررسی گردد. بررسی گردد.   شرقی یجانآذربا

ویـژه بـراي رسـیدن بـه بـاالترین سـطح در        یبا امید و انتظـارات 
ها به پیشرفت خود، رسیدن به  و اکثر آن کنند یسازمان شروع م

ــ  ــب ب ــدرت، کس ــئولق ــا یتاالترین مس ــاداش ه ــت  و پ ــا اهمی ه
نیـروي کـار در مسـیر ترقـی شـغلی بـه        وجـود،  یند. بـاا دهن یم

کـه احتمـال صـعود از نردبـان ترقـی کـاهش        رسند یم يا نقطه
احتمال اندکی وجـود دارد کـه شـخص     مرحله. در این یابد یم

  نام دارد.» سکون« مرحلهازآن ارتقاي مقام یابد، این  پس
کـه آیـا   کـه آیـا     اسـت اسـت   سـؤال سـؤال به دنبال یافتن پاسـخ ایـن   به دنبال یافتن پاسـخ ایـن   تحقیق حاضر تحقیق حاضر   

زدگـی در مسـیر پیشـرفت شـغلی در فرسـودگی شـغلی       زدگـی در مسـیر پیشـرفت شـغلی در فرسـودگی شـغلی         سکونسکون
  شرقی تأثیر دارد؟شرقی تأثیر دارد؟  کارکنان سازمان بهزیستی آذربایجانکارکنان سازمان بهزیستی آذربایجان

کارمنـدان اغلـب کـار خـود را بـا آرزوهـا یـا انتظـار ترقـی تـا           
کننـد. توجـه    یم شروعشان  یانتخابباالترین جایگاه در سازمان 

ــادي روي  ــه   زی ــتیابی ب ــان در دس ــغلی و تصوراتش ــرفت ش پیش
هاي بیشتر، قدرت و پاداش دارند. اگر موارد مـذکور   یتمسئول

ــت  ــا واقعی ــک     ب ــد در آن ی ــته باش ــابق نداش ــود تط ــاي موج ه
زدگـی شـغلی پدیـده     ]. سـکون 4آیـد [  می به وجودپارادوکس 

آمـده   به وجود که يا کننده نگرانجدیدي نیست، اما وضعیت 
هـاي   فزاینـده در سـازمان   طـور  بـه خ رشـد آن  این است کـه نـر  

 یـف ]. بـر اسـاس تعر  5اسـت [ مختلف شروع به افزایش کـرده  
یف شغل تعر یکدر  يا عنوان نقطه به یزدگ سکونیک، کالس

کمتـر   یلـی خ یسلسـله مراتبـ   یـع که در آن احتمال ترف شود یم
 یکرده است که حرکت شـغل  یفتعر ینهرحال، اسک است. به

 یـا )، اي یشـه (ر یکـالی راد ي،عمـود  وانـد ت یسازمان مـ  یکدر 
طرف باال و هـم   هم به تواند یم ي. حرکت عموددباش یرامونیپ

بــا  توانـد  یمـ یـت  حرکـت موفق  یــنباشـد. در ا  یینطـرف پـا   بـه 
شـود.   یـري گ مراتـب انـدازه   به سطوح خاص سلسـله  یابی دست

 يکـارکرد  يمرزهـا  یرا با مقطع افق یشخص یشرفتپ توان یم
ــا ــا تغ ی را بــا کســب  هــا یــنکــار و هرکــدام از ا يوامحتــ ییــرب
زدگـی   سـکون  ]. عبـارت 6کـرد [  یـري گ انـدازه  هایی یستگیشا

طـور   اشاره به احساس شکست یـا ناامیـدي اسـت کـه افـراد بـه      
]. 7کننـد [  شان تجربه مـی  یشغلموقت یا دائمی در طول فرآیند 

ــکون ــ س ــغل یزدگ ــه یش ــه ب ــوان مقدم ــرا يا عن ــ يب از  یاريبس
کـم، اسـترس بـاال،     یتنـامطلوب مثـل رضـا    يکـار  یامدهايپ

و  یینپـا  یو تعهـد سـازمان   یـري گ عالئم بـاج  یف،عملکرد ضع
 یزدگ سکون شود یانتقال استفاده م يبرا گیري یمتصم یشافزا

ــه یشــغل ــ ب ــث ا یلیصــورت پتانس ــاراحت یجــادباع ــاندر م ین  ی
طـرف بـاال    به یمداوم شغل یشرفتعدم پ یراز شود یمن کارمندا

عملکـرد کارمنـدان در نظـر     یريگ اندازه يبرا اسییعنوان مق به

 مقدمه
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زدگـی شـغلی    کـه دچـار سـکون    ]. کارکنانی8شود [ یگرفته م
هـا را ول   کارفرمایـان شـغل آن   کـه  کننـد  گردنـد فکـر مـی    یم

  ].5اند [ کرده
را مطرح » سکون یهناح« یدهبار پد ینکه اول یکباردو یتجود 

کـار در   یـروي درصـد از ن  یـک کـه تنهـا    زند یمین کرد، تخم
 یـه ناح یـن . در اشـوند  ینم یدهپد ینگرفتار ا شان يکار یزندگ

. آیـــد یمـــیین پـــا یترقـــ یراحتمـــال صـــعود از نردبـــان مســـ
 لی،شـغ  یترق یردر مس» سکون یهناح«مقصود از  یگر،د عبارت به

 یاراست که چون شخص بدان جـا رسـد، احتمـال بسـ     اي ناحیه
]. بر 9. [یابدمقام  يازآن ارتقا وجود دارد که بتواند پس یاندک

افـراد ظـرف حـدود سـه      یشتر، ب1998 در یکاساس نظر باردو
به بعـد کـار معمـول و     یناز ا شوند، یشغل ماهر م یکسال در 

آمـوختن وجـود    يبـرا  یـدي جد یـز چ یگـر شده و د یکنواخت
 نـد ک یاحساس درماندگممکن است حالت فرد  ینندارد. در ا

ــد. [ا یندترارزش و ناخوشــا و کــار خــود را کــم ]. 6ز قبــل بدان
زدگــی در مســیر پیشــرفت شــغلی جزئــی از چــارچوب  سـکون 
باشد که به وضعیت ایستایی در پروسـه مسـیر    کاري می زندگی

میسـر   دری زدگـ  ]. سـکون 10دارد [پیشرفت شغلی افراد اشـاره  
 يا کــه کارمنــدان بــه نقطــه دهــد یآنگــاه رخ مــ یشــغل یترقــ

 یترنـد و مسـئول  ندا یشـتر ب یشـرفت امکـان پ  یگرکه د رسند یم
  ].11بپذیرند [ توانند ینم یزرا ن یگريد یاضاف

ــ ــاي بخــش بزرگــی از زز  گمــان یب ــاي بخــش بزرگــی از یربن ــاي جســمی  یمــاريیمــاريببیربن ــاي جســمیه ، ، ه
هاي روانی، تحمل فشار روانی و نـاتوانی فـردي بـراي    هاي روانی، تحمل فشار روانی و نـاتوانی فـردي بـراي      پریشانیپریشانی

ــرادي دچــار فرســودگی شــغلی    ــین اف ــا آن اســت. چن ــه ب ــرادي دچــار فرســودگی شــغلی   مقابل ــین اف ــا آن اســت. چن ــه ب مقابل
فتـاري  فتـاري  هاي گوناگون شناختی، هیجـانی و ر هاي گوناگون شناختی، هیجـانی و ر   ینهینهزمزمشوند و در شوند و در   ییمم

شـغلی در ابتـدا   شـغلی در ابتـدا     ]. فرسـودگی ]. فرسـودگی 1212دهند [دهند [  ییمممشکل خود را نشان مشکل خود را نشان 
ثباتی داشت و یک تعریـف اسـتاندارد از   ثباتی داشت و یک تعریـف اسـتاندارد از     یک مفهوم خیلی بییک مفهوم خیلی بی

آن وجود نداشت. در آن زمان، عقاید مختلـف فـراوان دربـاره    آن وجود نداشت. در آن زمان، عقاید مختلـف فـراوان دربـاره    
توان درباره آن انجـام  توان درباره آن انجـام    ییممي ي کارکار  چهچهمعنایی داشت و معنایی داشت و   آنچهآنچهاینکه اینکه 

هـاي گونـاگون کـه    هـاي گونـاگون کـه      داد وجود داشت. افـراد زیـادي از عبـارت   داد وجود داشت. افـراد زیـادي از عبـارت   
کردند که همین تحقیقـات و  کردند که همین تحقیقـات و    معانی متفاوتی داشت، استفاده میمعانی متفاوتی داشت، استفاده می

ي یک تئوري ي یک تئوري سوسو  بهبهنظریات، سبب گردید ادبیات در این زمینه نظریات، سبب گردید ادبیات در این زمینه 
ــدچندبعــد ــده  ..]]1313گــردد [گــردد [ي از فرســودگی شــغلی هــدایت  ي از فرســودگی شــغلی هــدایت  چندبع ــدهپدی   پدی

پـردازان و  پـردازان و    یـه یـه نظرنظر  موردتوجهموردتوجه  19701970هاي هاي   دههدههفرسودگی شغلی از فرسودگی شغلی از 

  .ت روانی قرارگرفتـه اسـت  ت روانی قرارگرفتـه اسـت  پژوهشگران مرتبط با مفاهیم سالمپژوهشگران مرتبط با مفاهیم سالم
اولین بار اصطالح فرسودگی شغلی در ادبیـات پژوهشـی   اولین بار اصطالح فرسودگی شغلی در ادبیـات پژوهشـی   ، ، ]]1414[[

بـه  بـه  علمـی  علمـی    صـورت صـورت   فرویدنبرگ بهفرویدنبرگ بههربرت هربرت توسط توسط   19741974در سال در سال 
فرسودگی شغلی را در کارکنـانی  فرسودگی شغلی را در کارکنـانی    يي  یدهیدهکار گرفته شد. وي پدکار گرفته شد. وي پد

، ، ]]1515مورد بررسی قـرار داد [ مورد بررسی قـرار داد [   ،،داشتندداشتند  رسانیرسانی  یاريیاري  ييهاها  که حرفهکه حرفه
  یفیفتوصتوص  ييرا برارا برا  ییشغلشغل  ییطالح فرسودگطالح فرسودگبار اصبار اص  ینیننخستنخست  ييبرابرااو او 

کـه  کـه    يياا  به مرحلهبه مرحله  یدنیدنو رسو رس  ییتجارب نامناسب در مشاغل خدماتتجارب نامناسب در مشاغل خدمات
دهند، بـه کـار   دهند، بـه کـار       طور مؤثر انجامطور مؤثر انجام  را بهرا به  یفشانیفشانوظاوظا  یستندیستندافراد قادر نافراد قادر ن

منفی کـه در موقعیـت شـغلی     تغییرات حالت کلی،حالت کلی،  ]. در]. در99برد [برد [
 گیرد و میزان ناتوانی فرد را در انجام وظـایف  کارمند جاي می

دهند عوامل واقعی نگرانـی بـراي دچـار افسـردگی      افزایش می
  ].16باشند [ فرد می

فرسودگی شغلی داراي دو بعد درونـی و بیرونـی اسـت، ابعـاد     فرسودگی شغلی داراي دو بعد درونـی و بیرونـی اسـت، ابعـاد     
ی و ی و کردگــکردگــ  گـم گـم درونـی دربرگیرنـده خسـتگی عــاطفی و خـود     درونـی دربرگیرنـده خسـتگی عــاطفی و خـود     

احسـاس عـدم موفقیــت در کـار اسـت و ابعــاد بیرونـی شــامل:      احسـاس عـدم موفقیــت در کـار اسـت و ابعــاد بیرونـی شــامل:      
از کـار  از کـار    تارهـاي تارهـاي ي منفی نسبت به شـغل، زنـدگی و رف  ي منفی نسبت به شـغل، زنـدگی و رف  هاها  نگرشنگرش

و و پدیده یک نشان گـاه روان شـاختی اسـت    پدیده یک نشان گـاه روان شـاختی اسـت      این ].17[شود شود   ییمم
  هـا هـا   بـا انسـان  بـا انسـان  شود که ساعات طوالنی شود که ساعات طوالنی   ییممیشتر در مشاغلی دیده یشتر در مشاغلی دیده بب

و همچنین چون فرسودگی شـغلی یـک    ]]1414هستند [هستند [  در ارتباطدر ارتباط
باشـد بـا خصوصـیاتی     یمـ ی نسبت به استرس شناخت روانپاسخ 

فـردي  یـت  کفا معـد خستگی هیجانی و مسخ شخصـیت و   مثل
، کم شدن احساس شایستگی و افت عملکرد شخصی کـه  ]15[

باشـد همـراه    یر مـ ناشی از ارزیابی منفی از خود در رابطه با کا
فرسـودگی شـغلی را شـکلی از    » مسـلش «و » پاینیز« ].18است [

شـود،   یمـ دانند کـه وقتـی شـروع     یمواکنش نسبت به استرس 
ــه ح  معمــوال  ــرد را بــراي بازگشــت ب الــت اولیــه دشــوار کــار ف

خواهـد و   تغییر در چیـزي کـه فـرد مـی     ]. پیدایش19سازد [ یم
هاي  ناهماهنگی دهد و یا، از سوي دیگر، چیزي که او انجام می

ــین ماهیــت شــغل و طبیعــت شــاغل را    ــل توجــه ب ــهقاب ي ســو ب
ها  پژوهش ین]. اگرچه اول20کند [ فرسودگی شغلی هدایت می

 يهـا  خـدمات و حرفـه  در مشـاغل   یشـغل  یدر مورد فرسـودگ 
 یژهو یشغل یبود که فرسودگ ینانجام شد و اعتقاد بر ا یکمک

 یتصور وجود دارد که فرسـودگ  ینمشاغل است، امروزه ا ینا
 محمـدي  ].21شـود [  یجـاد ا یممکن اسـت در هـر شـغل    یشغل



  

 

 ... زدگی در مسیر تبیین نقش سکون

ت 
الم

ت س
یری

مد
13

94
؛

18)60(
 

70 

 دهـد،  یمـ   رخ یشـغل  یفرسودگ که یهنگامدارد که:  یماظهار 
 هـاي  یتدر ادامه فعال ينرژا ینی، کاهشب فقدان روزافزون واقع

و نبـود احسـاس    یزنـدگ   ییسودمند، از دست دادن فلسفه نهـا 
. براي شوند یم یاننما یو جسمان یروان يها و اختالل يهمدرد

و  یروانـ  هـاي  یـدگی بـا تن  یـد با  مشـکالت  یـن فائق آمـدن بـر ا  
بـر   کـه  اي  ینـه هز ینتر ]. شاید بزرگ22کرد [بله مقا یفرسودگ

ــر فرســودگی شــغل  ــاث ــد م ــد یی پدی و محاســبه آن از همــه  آی
اشتباه کارکنان  یجهاست که درنت ییها دشوارتر است، خسارت

امـا   آیـد  ین دیگري کـه چنـدان بـه چشـم نمـ     یا. زدهد یرخ م
هـا اسـت    از بقیه است، در مـورد زنـدگی انسـان    یرترناپذ جبران

]23.[ 

  
 
ــث روش      ــاربردي و از حی ــدف، ک ــر ه ــر از نظ ــق حاض ــث روش     تحقی ــاربردي و از حی ــدف، ک ــر ه ــر از نظ ــق حاض تحقی

ي ي هـا هـا   دادهدادهوتحلیـل  وتحلیـل    یـه یـه تجزتجز  منظـور منظـور   بـه بـه یفی اسـت.  یفی اسـت.  توصـ توصـ -پیمایشیپیمایشی
ي ي هـا هـا   روشروششـده از  شـده از    ييآورآور  جمـع جمـع ي ي هـا هـا   پرسشـنامه پرسشـنامه از از   آمدهآمده  دستدست  بهبه

اسـت. بـدین ترتیـب    اسـت. بـدین ترتیـب      شدهشده  استفادهاستفادهآماري توصیفی و استنباطی، آماري توصیفی و استنباطی، 
ي ي هـا هـا   پرسشـنامه پرسشـنامه بـه سـؤاالت   بـه سـؤاالت     شدهشده  دادهدادهي ي هاها  پاسخپاسخبراي توصیف براي توصیف 

ي ي هـا هـا   پاسخپاسخي توزیع فراوانی و درصد ي توزیع فراوانی و درصد هاها  جدولجدولتحقیق حاضر از تحقیق حاضر از 
اسـت. بـراي نشـان    اسـت. بـراي نشـان      شـده شـده   اسـتفاده اسـتفاده به هر یک از سؤاالت به هر یک از سؤاالت مربوط مربوط 

مجسـم، از  مجسـم، از    صـورت صـورت   بـه بـه ي آماري سؤاالت عمـومی  ي آماري سؤاالت عمـومی  هاها  دادهدادهدادن دادن 
نمودارهاي ستونی استفاده گردیده است و در سـطح اسـتنباطی   نمودارهاي ستونی استفاده گردیده است و در سـطح اسـتنباطی   

هـاي همبسـتگی پیرسـون و    هـاي همبسـتگی پیرسـون و      هـا از آزمـون  هـا از آزمـون    یهیهفرضـ فرضـ براي آزمـون  براي آزمـون  
 یـق تحق يجامعـه آمـار   اسـت. اسـت.   شدهشده  استفادهاستفادهیره یره دومتغدومتغرگرسیون رگرسیون 

 شــرقی یجــانکارکنــان ســازمان بهزیســتی اســتان آذربا حاضــر،
 منظـور  بهي اطالعات از نمونه آماري و آور جمع براي باشد. یم

ي که بـا  ا پرسشنامهشده این تحقیق، از  یمتنظهاي  یهفرضآزمون 
شـده،   یمتنظـ  هـا  آنتوجه به متغیرهاي تحقیق و عملیاتی نمودن 

یـین روایـی ابـزار    استفاده گردیده است. در این تحقیق براي تع
ــا صــوري اســتفاده   آور جمــع ــی نمــادي ی ي اطالعــات از روای

گردید. براي آزمون پایایی پرسشنامه از آزمون آلفاي کرونباخ 
این روش با یک مطالعـه مقـدماتی    بر اساس است. شده استفاده

 افـزار  نـرم ی و بـا اسـتفاده از   موردبررسـ کارمند جامعه  35روي 

ی شــغلی و زدگــ سـکون ؤاالت میــزان پایـایی ســ  spssآمـاري  
براي  آمد. به دست 880/0 و 860/0 یببه ترتفرسودگی شغلی 

ــان  یزدگــ ســکون یربررســی تــأث ــر فرســودگی شــغلی کارکن ب
در مسیر  یزدگ ، سکونشرقی یجانسازمان بهزیستی استان آذربا

. عـدم  یک باردویک در سه بعد؛ مدلپیشرفت شغلی بر اساس 
بـودن مسـیر ارتقـاء شــغلی    ارتقـاء و رشـد سـازمانی: مشـخص ن    

. فقدان یادگیري: عموما  کارهاي با تنـوع پـایین و   دو کارکنان.
 کننده در ایـن دسـته قـرار دارنـد.     داراي محتواي خسته و کسل

: وقتـی زنـدگی شخصـی    ی. عدم احساس لـذت و روزمرگـ  سه
چندي نداشته باشد فـرد دچـار روزمرگـی     ییراتتغ یطورکل به
ــ ــر اســاس  فرســودگی شــغلی ].24شــود [ یم ــدلب ــازالك  م م
: احسـاس  ییا تحلیل عاطف ی. خستگیک در سه بعد؛ مسلش)(

درآمـدن، فشـار کـار روزانـه،      ياز رونق افتادن، احساس از پـا 
یــا مســخ  ی. خــود بیگــانگدو از کــار اســت. بیــزارياحســاس 

حـل مناسـب و عـدم     در پیدا کـردن راه  یشخصیت: عدم توانای
انجـام امـور    يزه بـرا احساس مشارکت در کار و نداشـتن انگیـ  

یـا پیشـرفت شـخص     ي. فقدان موفقیت فردسه ارزشمند است.
نســبت بــه  تفــاوتی یشــامل عــدم اهمیــت اهــداف ســازمان و بــ

کـار و عـدم    یمشکالت سازمان همچنین عدم توجه بـه بـازده  
  ].25گردیده است [ یفو مشارکت در کار تعر یخودجوش

  
  

ــون ف   ــورد آزم ــک (در م ــماره ی ــدول ش ــه در ج ــیه: چنانچ رض
زدگـی در مسـیر پیشـرفت شـغلی بـر فرسـودگی شـغلی         سکون

شـرقی مـؤثر اسـت)     کارکنان در سـازمان بهزیسـتی آذربایجـان   
 اي، سـطح  داري یـک دامنـه   گردد در سـطح معنـی   مالحظه می

بـوده اسـت و ایـن سـطح از      002/0داري آزمون پیرسـون   معنی
ه تر بوده و نیز با توجه ب کوچک 05/0داري  حداقل سطح معنی

باشد و این مقـدار از مقـدار    می 241/0شده که  محاسبه rمقدار 
تـر   است بزرگ 377/0 که 142بحرانی پیرسون با درجه آزادي 

زدگـی و فرسـودگی    داري بین سـکون  باشد، لذا رابطه معنی می
در سـازمان بهزیسـتی    شغلی در مسیر پیشرفت شـغلی کارکنـان  

یر متغیر مستقل بر شرقی وجود دارد. براي آزمون تأث آذربایجان

 روش کار

ایافته ه  
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شده اسـت.   متغیر وابسته این فرضیه از آزمون رگرسیون استفاده
 باشـد،  می 004/داري آزمون مربوطه برابر  ازآنجاکه سطح معنی

یـا   05/0توان چنین ادعا نمود کـه آزمـون فـوق بـا خطـاي       می
 که R2تشخیص  ضریب .باشد دار می معنی 95/0سطح اطمینان 

 xشده توسط متغیر  یرات توضیح دادهنسبت تغی از عبارت است
 حـدود  توان بیان نمود کـه  باشد. می می 0580/به تغییرات کل، 

)، توسط تغییرات در متغیر Yمتغیر وابسته ( درصد تغییرات 8/5
گردد. بنـابراین رابطـه ریاضـی     ) تبیین میxبین ( مستقل یا پیش

زدگی و فرسـودگی شـغلی در مسـیر پیشـرفت      بین متغیر سکون
صورت  به شرقی ی کارکنان در سازمان بهزیستی آذربایجانشغل

تـوان بیـان    پـس مـی   1X /497 +75/844= Y زیر خواهد بـود: 
زدگــی)  (سـکون  1X نمـود کـه یـک واحـد افـزایش در متغیـر      

واحـد افـزایش در متغیـر فرسـودگی شـغلی در       4970/موجب 
ــتی      ــازمان بهزیسـ ــان در سـ ــغلی کارکنـ ــرفت شـ ــیر پیشـ مسـ

توان نتیجه گرفـت کـه مـدل     شود. پس می می شرقی آذربایجان
 باشد. دار می رگرسیونی این آزمون ازلحاظ آماري معنی

  
و ی زدگ سکونیب پارامتر مربوط به مدل رگرسیونی براي متغیر ضراتحلیل واریانس و  پیرسون و rآزمون  :1جدول 

  فرسودگی شغلی در مسیر پیشرفت شغلی کارکنان
  همبستگی

 یزدگ سکون فرسودگی شغلی 
ضریب همبستگی 

 پیرسون
 2410/ 1/000 فرسودگی شغلی

 1/000  2410/ یزدگ سکون 
سطح معنی داري/تک 

 زنگوله اي
 0020/ 0 فرسودگی شغلی

 . 0020/ یزدگ سکون 
 تحلیل واریانس و رگرسیون

 خطاي استاندارد
  ضریب تشخیص

 R2( R(ضریب تشخیص   شده تعدیل

385/21 051/0 058/0 241/0 

 داري معنیسطح 
سطح 

 اطمینان

  
F  

 
 درجه آزادي مجموع مربعات میانگین مربعات

منبع 
 تغییرات

004/0  95/0 
  
625/8 

 رگرسیون 1 287/3944 287/3944
  نتیجه آزمون:

 H0رد فرض 
 مانده باقی 140 008/64023 307/457

 کل 141 296/67967 ------   

  ضرایب پارامتر
  عنوان متغیر  شیب خط β  شده اسبهمح t  داري سطح معنی  نتیجه آزمون

  عرض از مبدأ H0  000/0 614/7 844/75رد فرض 
  زدگی سکون H0 004/0 937/2 497/0 رد فرض

 
 

چنانچــه در جـــدول شـــماره دو (در مــورد آزمـــون فرضـــیه:   
عـدم ارتقــاء و رشـد ســازمانی بـر فرســودگی شـغلی کارکنــان     

ــرقی مـــؤثر اســـت)    در ســـازمان بهزیســـتی آذربایجـــان   شـ
ــی مال ــی   حظــه م ــطح معن ــردد در س ــک دامنــه  گ اي،  داري ی

بــوده اســت و ایــن  0010/داري آزمــون پیرســون  معنــی ســطح

ــی  ــداقل ســطح معن ــوده  کوچــک 05/0داري  ســطح از ح ــر ب ت
باشـد   مـی  2710/شـده کـه    محاسـبه  rو نیز بـا توجـه بـه مقـدار     

ــه آزادي       ــا درج ــون ب ــی پیرس ــدار بحران ــدار از مق ــن مق و ای
باشـــد، لـــذا رابطـــه  تـــر مـــی رگاســـت بـــز 377/0 کـــه 142

ــی ــودگی    معن ــد ســازمانی و فرس ــاء و رش ــدم ارتق ــین ع داري ب



  

 

 ... زدگی در مسیر تبیین نقش سکون

ت 
الم

ت س
یری

مد
13

94
؛

18)60(
 

72 

ــان    ــغلی کارکنـ ــرفت شـ ــیر پیشـ ــغلی در مسـ ــازمان  شـ در سـ
ــأثیر  شــرقی وجــود دارد. بهزیســتی آذربایجــان بــراي آزمــون ت

ــیه از آزمـــون   ــتقل بـــر متغیـــر وابســـته ایـــن فرضـ متغیـــر مسـ
ــ  رگرســیون اســتفاده داري  یشــده اســت. ازآنجاکــه ســطح معن

تـوان چنـین ادعـا     مـی  باشـد،  مـی  0010/آزمون مربوطـه برابـر   
ــاي    ــا خط ــوق ب ــون ف ــه آزم ــود ک ــان   05/0نم ــطح اطمین ــا س ی

ــی 95/0 ــی معن ــارت  کــه R2تشــخیص  ضــریب .باشــد دار م عب
ــیح داده  از اســت ــرات توض ــبت تغیی ــر   نس ــط متغی  xشــده توس

 تــوان بیــان نمــود کــه باشــد. مــی مــی 0740/بــه تغییــرات کــل،
ــته ( درصـــد تغییـــرات 4/7 حـــدود ــر وابسـ )، توســـط Yمتغیـ

گـردد.   ) تبیـین مـی  xبـین (  تغییرات در متغیـر مسـتقل یـا پـیش    

بنــابراین رابطــه ریاضــی بــین متغیــر عــدم ارتقــاء و رشــد        
ــغلی   ــرفت شـ ــیر پیشـ ــغلی در مسـ ــودگی شـ ــازمانی و فرسـ سـ

ــه شــرقی کارکنــان در ســازمان بهزیســتی آذربایجــان صــورت  ب
ــود:    ــد ب ــر خواه ــی  X11/176 +76/064=Yزی ــس م ــوان  پ ت

ــر      ــزایش در متغی ــد اف ــک واح ــه ی ــود ک ــان نم (عــدم  1X بی
ــب   ــازمانی) موج ــد س ــاء و رش ــزایش در  1/176ارتق ــد اف واح

ــان   ــر فرســودگی شــغلی در مســیر پیشــرفت شــغلی کارکن متغی
ــان در ســـازمان ــتی آذربایجـ شـــود. پـــس  مـــی شـــرقی بهزیسـ

ــی ــون     م ــن آزم ــدل رگرســیونی ای ــت کــه م ــوان نتیجــه گرف ت
 باشد. دار می ماري معنیازلحاظ آ

پیرسون تحلیل واریانس براي تعیین همبستگی و تأثیر عدم ارتقاء و رشد سازمانی و فرسودگی شغلی  r: آزمون 2جدول 
  در مسیر پیشرفت شغلی کارکنان

  همبستگی
 عدم ارتقاء و رشد سازمانی فرسودگی شغلی 

ضریب همبستگی 
 پیرسون

 2710/ 1/000 فرسودگی شغلی
 1/000 2710/ ارتقاء و رشد سازمانی عدم

سطح 
معناداري/تک 

 زنگوله اي

 0010/ 0 فرسودگی شغلی

 0 0010/ عدم ارتقاء و رشد سازمانی

 مجموع نمونه
 142 142 فرسودگی شغلی

 142 142 عدم ارتقاء و رشد سازمانی
 آزمون تحلیل واریانس و رگرسیون

 خطاي استاندارد
  ضریب تشخیص

 R2( R(یب تشخیص ضر  شده تعدیل

207/21 067/0 074/0 271/0 

 داري سطح معنی
سطح 

 اطمینان
F منبع تغییرات درجه آزادي مجموع مربعات میانگین مربعات 

001/0  95/0 

124/11  
 رگرسیون 1 157/5003 157/5003

  نتیجه آزمون:
 H0رد فرض 

 مانده باقی 140 139/62964 744/449

 کل 141 296/67967 ------ 

  ضرایب پارامتر
  عنوان متغیر  شیب خط β  شده محاسبه t  داري سطح معنی  نتیجه آزمون

  عرض از مبدأ H0  000/0 572/8 064/76رد فرض 
  عدم ارتقاء و رشد سازمانی H0 001/0 335/3 176/1رد فرض 

ــورد     ــه (در م ــماره س ــدول ش ــه در ج ــیه:  چنانچ ــون فرض آزم
ــان در ســازمان   ــر فرســودگی شــغلی کارکن ــادگیري ب فقــدان ی

گــردد  شــرقی مــؤثر اســت) مالحظــه مــی بهزیســتی آذربایجــان
ــی ــه در ســـطح معنـ ــک دامنـ ــطح داري یـ ــی اي، سـ داري  معنـ
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ــوده اســت و ایــن ســطح از حــداقل   0560/آزمــون پیرســون  ب
ــی ــطح معن ــزرگ 05/0داري  س ــه    ب ــه ب ــا توج ــز ب ــوده و نی ــر ب ت

ــدار از  مــی 1340/شــده کــه  محاســبه rمقــدار  باشــد و ایــن مق
 377/0 کــه  142مقــدار بحرانــی پیرســون بــا درجــه آزادي     

ــک  ــت کوچ ــی  اس ــر م ــی   ت ــه معن ــذا رابط ــد، ل ــین  باش داري ب
فقـــدان یـــادگیري و فرســـودگی شـــغلی در مســـیر پیشـــرفت 

شـــرقی  در ســـازمان بهزیســـتی آذربایجـــان شـــغلی کارکنـــان
 وجود ندارد.

 

 پیرسون براي تعیین همبستگی فقدان یادگیري و فرسودگی شغلی در مسیر پیشرفت شغلی کارکنان r: آزمون 3جدول 
  

  همبستگی

   فقدان یادگیري فرسودگی شغلی
ضریب همبستگی  فرسودگی شغلی 0/1340 1/000

 فقدان یادگیري 1/000  0/1340 پیرسون

سطح معنی داري/ تک  فرسودگی شغلی 0/0560 0
 فقدان یادگیري 0 0/0560 زنگوله اي

 فرسودگی شغلی 142 142
 مجموع نمونه

 فقدان یادگیري 142 142

 
ــماره (   ــدول شـ ــه در جـ ــدم   4چنانچـ ــیه: عـ ــون فرضـ ) (آزمـ

ــودگی    ــر فرسـ ــی بـ ــدگی و روزمرگـ ــذت از زنـ ــاس لـ احسـ
ــان شـــرقی  شـــغلی کارکنـــان در ســـازمان بهزیســـتی آذربایجـ

ــی مــؤثر اســت) مالحظــه مــی داري یــک  گــردد در ســطح معن
ــ ــطح هدامن ــی اي، س ــون  معن ــون پیرس ــوده 0 013/داري آزم  ب

ــر  کوچــک 05/0داري  و ایــن ســطح از حــداقل ســطح معنــی ت
ــدار     ــه مق ــه ب ــا توج ــز ب ــوده و نی ــبه rب ــه   محاس ــده ک  1880/ش

ــا درجــه    مــی ــی پیرســون ب باشــد و ایــن مقــدار از مقــدار بحران
ــه 142آزادي  ــک  377/0 ک ــت، کوچ ــی  اس ــر م ــذا   ت ــد، ل باش

ــه معنــی  ــاس لــذت از زنــدگی و     داري بــین رابط ــدم احس ع
در  فرســودگی شــغلی در مســیر پیشــرفت شــغلی کارکنــان     

ــان  ــتی آذربایجـ ــازمان بهزیسـ ــود دارد. سـ ــرقی وجـ ــراي  شـ بـ
ــر وابســته ایــن فرضــیه از   ــر مســتقل بــر متغی آزمــون تــأثیر متغی

شــده اســت. ازآنجاکــه ســطح     آزمــون رگرســیون اســتفاده  
ــر  معنــی تــوان  مــی باشــد، مــی 250/0داري آزمــون مربوطــه براب

یـا سـطح    05/0چنین ادعـا نمـود کـه آزمـون فـوق بـا خطـاي        

 کــه R2تشــخیص  ضــریب .باشــد دار مــی معنــی 95/0اطمینــان 
ــت ــارت اس ــیح داده  از عب ــرات توض ــبت تغیی ــط  نس ــده توس ش

ــر  ــل،   xمتغی ــرات ک ــه تغیی ــ 035/ب ــی  یم ــد. م ــان   باش ــوان بی ت
ــه  ــود ک ــدود نم ــرات  5/3 ح ــد تغیی ــته (  درص ــر وابس )، Yمتغی
ــط تغ ــیش  توس ــا پ ــتقل ی ــر مس ــرات در متغی ــین ( یی ــین xب ) تبی

گــردد. بنــابراین رابطــه ریاضــی بــین متغیــر عــدم احســاس  مــی
ــغلی در مســـیر پیشـــرفت  لـــذت از زنـــدگی و فرســـودگی شـ

 شـــرقی شـــغلی کارکنـــان در ســـازمان بهزیســـتی آذربایجـــان
ــه ــود  ب ــد ب ــر خواه ــورت زی ــس  X1351/1 +63/353=Y :ص پ

ــ  مــی ــان نمــود کــه یــک واحــد اف ــوان بی ــرت  1X زایش در متغی
واحـــد  1/351(عـــدم احســـاس لـــذت از زنـــدگی) موجـــب 

ــرفت   ــیر پیشـ ــغلی در مسـ ــودگی شـ ــر فرسـ ــزایش در متغیـ افـ
 شـــرقی شـــغلی کارکنـــان در ســـازمان بهزیســـتی آذربایجـــان

تـوان نتیجـه گرفـت کـه مـدل رگرسـیونی        شـود. پـس مـی    مـی 
 باشد. دار می این آزمون ازلحاظ آماري معنی

 
ضرایب پارامتر فرضیه اول براي متغیر عدم احساس لذت از زندگی و فرسودگی  سون و تحلیل واریانس وپیر r: آزمون 4جدول 

  شغلی در مسیر پیشرفت شغلی کارکنان
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  همبستگی
 عدم احساس لذت و روزمرگی فرسودگی شغلی 

ضریب همبستگی 
 پیرسون

 1880/ 1/000 فرسودگی شغلی
 1/000 1880/ عدم احساس لذت و روزمرگی

طح معنی داري/تک س
 زنگوله اي

 0130/ 0 فرسودگی شغلی
 0 0130/ عدم احساس لذت و روزمرگی

 مجموع نمونه
 142 142 فرسودگی شغلی

 142 142 عدم احساس لذت و روزمرگی
 آزمون تحلیل واریانس و رگرسیون

 خطاي استاندارد
  ضریب تشخیص

 R2( R(ضریب تشخیص   شده تعدیل

385/21 051/0 058/0 241/0 

 داري سطح معنی
سطح 

 اطمینان
F منبع تغییرات درجه آزادي مجموع مربعات میانگین مربعات 

025/0  95/0 

5/126  
 رگرسیون 1 2400/575 2400/575

  نتیجه آزمون:
 H0رد فرض 

 مانده باقی 140 65566/721 468/334

 کل 141 67967/296 ------ 

  ضرایب پارامتر
  عنوان متغیر  شیب خط β  شده محاسبه t  ريدا سطح معنی  نتیجه آزمون

  عرض از مبدأ H0  /0000 8/541 63/353رد فرض 
 عدم احساس لذت و روزمرگی H0 /0250 2/264 1/351رد فرض 

  

  
  

هاي حاصل از آزمون فرضیات مطالعـه حاضـر بـه     یافته خالصه
هاي تحقیق در سطح  یهاز فرضباشد: براي هر یک  یماین شرح 

بـه  پیرسون ( rداري آزمون سطح معنی ،يا و دامنهدداري معنی
یرها در آزمون کلمـوگروف اسـمرینوف)   متغدلیل نرمال بودن 

در سـطر پـایین از    ذکرشـده یراز فرضیه غ بهداري از سطح معنی
ـ باشد و رابطه می تر کوچک 05/0 داري بـین هـر یـک از     یمعن

فرسـودگی  فـالت شـغلی) بـا متغیـر     زدگـی (  متغیرهاي سـکون 
هـاي اول و دوم وجـود دارد.    یهفرضـ یـراز  غ بـه  کارکنـان  شغلی

ها یر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته این فرضیهتأثبراي آزمون 
اسـت. بـا توجـه بـه      شـده  استفادهیره دومتغاز آزمون رگرسیون 

ضرایب مقادیر بتاهاي مربوط به هر متغیر در رابطه با متغیرهاي 
بـه ازاي تغییـر    ارکنانفرسودگی شغلی کزدگی با متغیر  سکون

  شود.در هر یک از عوامل سازمانی تعیین می

زدگی و ابعاد آن بر  یرگذاري سکونتأثمنابع تحقیق نیز بیانگر  
اسـت؛ بـه عبـارتی متغیرهـاي      شغلی کارکنان یفرسودگ یرمتغ

 ،فقـدان یـادگیري   ،عدم ارتقاء و رشد سـازمانی  زدگی؛ سکون
فرسـودگی شـغلی   ی در متغیـر  عدم احسـاس لـذت و روزمرگـ   

  شجاعیشجاعی  ووتحقیق منظري توکلی تحقیق منظري توکلی   هايهاي  یافتهیافتهاست.  مؤثر کارکنان
در مسـیر پیشـرفت شـغلی بـا     در مسـیر پیشـرفت شـغلی بـا       ییزدگـ زدگـ   نشان داد کـه بـین سـکون   نشان داد کـه بـین سـکون   

آن (فرسـودگی  آن (فرسـودگی    ييهاها  و مؤلفهو مؤلفه  ))شغلی (تحلیل رفتگیشغلی (تحلیل رفتگیفرسودگی فرسودگی 
  هايهاي  یژگییژگیعاطفی، جسمانی، کاهش عملکرد و تهی شدن از وعاطفی، جسمانی، کاهش عملکرد و تهی شدن از و

ق حاضـر نیـز،   ق حاضـر نیـز،   کـه در تحقیـ  کـه در تحقیـ   ]25[[  شخصیتی) رابطه وجود داردشخصیتی) رابطه وجود دارد
. باشـد باشـد   ییمـ مـ   شدهشده  کسبکسبیج یج نتانتاوجود رابطه بین این دو متغیر یکی وجود رابطه بین این دو متغیر یکی 

تحقیق دیگري توسط سریزهی و همکـارانش نشـان دادنـد     در
ــین  ــکونب ــ س ــاد آن و   زدگ ــغلی و ابع ــرفت ش ــیر پیش ی در مس

فرسودگی شغلی کارکنان اداره بهداشت کاشان، رابطه معنادار 
ــود دارد ــی وج ــایج تحق  ]26[ و مثبت ــا نت ــه ب ــز  ک ــر نی ــق حاض ی

  .باشد یم راستا هم

 بحث و نتیجه گیري
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شده  یانبتوسط اپل باوم و سانتیگو، چنین  شده انجامدر مطالعه  
در فرسودگی شغلی منابع انسانی  مؤثراست که یکی از عوامل 

]. 27اسـت [ فـالت شـغلی) شـغلی    ( یزدگـ  سـکون ، هـا  سازمان
مطـرح در   سـاز  مشکلچیلدرز در رابطه با دو متغیر یا دو پدیده 

ن پلیس تگـزاس تحقیقـی انجـام داده و بـه ایـن نتیجـه       دپارتما
ــق،   ــد هــر دو متغیــر موجــود در تحقی رســیده اســت کــه هرچن

آن،  تبـع  بـه خـود یـک معضـل بـراي هـر سـازمانی و        يخود به
هـاي   باشـند ولـی بـر اسـاس یافتـه      یمـ دپارتمان پلیس تگزاس 

ی شـغلی  زدگ سکونتحقیق، چنین استنباط شده است که متغیر 
و بسزایی در فرسودگی شـغلی کارکنـان دپارتمـان    تأثیر مثبت 

که نتایج این تحقیق هم پشتیبان نتایج  ]28[ پلیس تگزاس دارد
  باشد. یمتحقیق ما 

هـاي تحقیـق حاضـر و نیـز بـا توجـه بـه اینکـه          با استناد به یافته
ــه       ــق ک ــدف تحقی ــتاي عنــوان و ه ــث موجــود در راس مباح

نماینـد، چنـین    یمـ هـاي تحقیـق حاضـر را تأییـد      نتایج و یافتـه 
ی در مسـیر پیشـرفت   زدگـ  سـکون  کـه  گـردد  یمـ گیـري   یجهنت

ــان در ســازمان بهزیســتی    ــر فرســودگی شــغلی کارکن شــغلی ب
شــرقی تــأثیر بســزایی دارد کــه لــزوم توجــه  یجــانآذربااسـتان  

هر چه بیشتر مـدیران همـه سـطوح سـازمانی را بـه بهبـود ایـن        
ــوضــعیت شــغلی  ــع  یم ــراي پیشــرفت در رف ــیکن ب ــد. ل و  طلب

ــوزي       ــد همکــاري و دلس ــن معضــل شــغلی، نیازمن ــود ای بهب
ــود در ســازمان   ــابع انســانی موج ــهمــه من ــذا  یم ــا  قوباشــد. ل ی

ی (فـالت شـغلی) و ابعـاد    زدگـ  سـکون گـردد متغیـر    یمید تأک
ــذ ــن موردپـ ــد  یرش آن در ایـ ــاء و رشـ ــدم ارتقـ ــق (عـ تحقیـ
ــازمانی ــذت و روزمرگــ   ،س ــاس ل ــدم احس ــازمان ع ی)، در س

ــتان   ــتی اس ــانباآذربهزیس ــتر   یج ــرقی بیش ــهش ــرار  موردتوج ق
هــاي   یشــنهادپگیــرد و تمهیــدات الزم بــا در نظــر گــرفتن     

تحقیق، جهـت رفـع کامـل و بـه حـداقل رسـانیدن آن، اتخـاذ        
ــه  یشــنهادپگــردد.  ــر، در راســتاي یافت ــاي زی ــق و  ه ــاي تحقی ه

ــاخص ــا ش ــراي ابعــاد آن،    ه ــابی ب ــورد ارزی ــهي م ــده ارائ  ش
 است.

دهـد متغیرهـاي    یتحقیـق نشـان مـ   اي هـ  یافتـه با توجه به اینکه 
عدم احساس لـذت   ،عدم ارتقاء و رشد سازمانی زدگی؛ سکون

در سـازمان   فرسـودگی شـغلی کارکنـان   ی در متغیر و روزمرگ
جلـوگیري از  هسـتند؛ بـراي    مـؤثر شـرقی   یجـان آذربابهزیستی 

در ســــازمان بهزیســــتی   فرســــودگی شــــغلی کارکنــــان  
ی زدگــ ؤثر ســکونمـ  الزم اسـت بــه دو بعــد  شــرقی یجـان آذربا

عـدم احسـاس لـذت و     ،عـدم ارتقـاء و رشـد سـازمانی     شغلی؛
ــراي   یروزمرگــ ــه ایــن منظــور ب جلــوگیري از توجــه نمــود. ب

در ســــازمان بهزیســــتی   فرســــودگی شــــغلی کارکنــــان  
ي موجود ها شاخصبر مبناي  پیشنهادهاي زیر شرقی یجانآذربا

قـرار گرفتـه    سـنجش  مـورد که براي ارزیابی هر یک از ابعـاد  
  :گردد یارائه م ده است،ش
؛ آوردن امکان ارتقاء به مشاغل باالتر. در این مـورد  فراهم .1
 توجـه  مـورد گردد بیشتر  سازي و توسعه شغلی پیشنهاد می نیغ

  قرار گیرد.
ایجاد امید به ارتقاء و پیشـرفت در کارکنـان بـا اسـتفاده از      .2

  یزي شغلی مثل ابزارهایی مانند جدول کار و ...ر برنامه
ــان در یــک شــغل بــه مــدت   یشبــف از توقــ .3 ازحــد کارکن

 طوالنی جلوگیري گردد.

براي کارکنانی که تمایل  امکان ادامه تحصیل کردن فراهم .4
 به ادامه تحصیل و یادگیري دارند.

رفع احساس یکنـواختی و خسـتگی در کـار بـا اسـتفاده از       .5
 هاي ایجاد جذابیت مشاغل. روش

که شـاغل از   ريطو ایجاد شادي و نشاط متناسب با شغل، به .6
مـدت موجـب    یطـوالن انجام وظایف محولـه لـذت ببـرد و در    

  فرسودگی شغلی نگردد.

  
  

 هـاي  یـت حمابـه خـاطر    سپاسـگزاري خـود را   تشـکر و  نهایت
 کارکنـــان همکـــاري و واحـــد پـــژوهش ســـازمان بهزیســـتی

  داریم. یماعالم  این سازمان کش زحمت
  
  
  
  
  

 تشکر و قدردانی
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Exploring the Role of Job Plateau in the Human 
Resources Burnout in Career Development Path  

Case Study: Welfare Organization of East Azarbaijan 
 

 
 

  Bashirbanaem Y1/ Vahedi M2/ Rasouli M3 
Abstract                    

 
Introduction: In recent years, one of the concepts that has attracted industrial and organizational 
psychologists’ attention is employees’ exhaustion called burnout having a direct relationship with 
inefficiency of human capital. 
Methods : This is an applied descriptive survery. The study population was 230 employees of East 

Azerbaijan province welfare. The data were collected by a researcher- made questionnaire based on 
on the theory of Bardvik and the burnout theory of Maslach. For assessing the validity (Symbolic or 
formal) and thee reliability SPSS was used which showed 0/760 and 0/880, respectively. The data 
were analyzed by descriptive and inferential statistics.  
Result: All variables in the research hypotheses, other than those of the first and second 
hypotheses, appeared to have a significant correlation, with a correlation coefficient of 0. 056 which 
is less than less than 0.05. According to the statistics tables and linear regression analysis, it could 
be concluded that per unit change in the independent variable is explained by a change in the 
dependent variable. 
Conclusion: The results indicate that, career plateau and its dimensions, except for the lack of 
learning, are effective on staff burnout in Welfare Organization of East Azerbaijan province. 
Keywords: Career Plateau, Dimensions of Career Plateau, Burnout, Dimensions of Job Burnout 
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