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Introduction 
Job burnout has adverse effects on employees’ work motivation and job 

performance. For that reason, the aim of this study was designing and testing 

a model of some consequences (general health, life satisfaction, work 

motivation, turnover intention, and job performance) of job burnout. 
 

Method 
The research method is descriptive-correlational type. The statistical 

population of the study included all employees of Karun Oil and Gas 

Company in 2018. From this population, 303 employees were selected by 

simple random sampling method. Evaluation of the proposed model was 

done by structural equation modeling (SEM), using AMOS-22 and SPSS-22 

softwares. Bootstrap method was also used for testing the indirect 

relationships. In this study, Maslach’s Job Burnout (1982), Goldberg and 

Hiller’s General Health (1979), Diener’s et al. Life Satisfaction (1985), 

Wright’s Work Motivation (2004), Coman’s et al. Turnover Intention (1979), 

and Paterson’s Job Performance (1922) questionnaires were used for data 

collection. In the present research, the reliability of emotional exhaustion, 
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general health, life satisfaction, work motivation, turnover intention, and job 

performance questionnaires, by Cronbach's alpha coefficients were 0.83, 0.73, 

0.85, 0.63, 0.88, and 0.96, respectively. 
 

Results 
The results showed that the paths from job burnout to general health, life 

satisfaction, work motivation, turnover intention, job performance, from 

general health to job performance, from life satisfaction to job performance, 

from work motivation to job performance, from turnover intention to job 

performance were statistically significant. The results also confirmed the 

indirect effects of job burnout through general health, life satisfaction, work 

motivation and turnover intention on job performance. 
 

Conclusion 
Based on the results, the managers are recommended to pay attention to 

consequences of employees’ job burnout. Furthermore, regarding the direct 

positive effect of public health on job performance, it is suggested that 

organizations incorporate public health surveys into their programs as well 

as designing programs to measure and enhance the general health of 

employees. 
 

Keywords: job burnout, general health, life satisfaction, work motivation, 

turnover intention, job performance 
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 چکیده
هدف پژوهش حاضر طراحی و آزمودن الگويی از برخیی پيامیدهای فرسیودشی شی)سی تسی مت      
عمومی، رضايت از زندشی، انگيزش ش)سی، قصد ترک ش)ل و عمسکیرد شی)سیب بیودو روش پیژوهش     

شیرکت نفیت و   نفر از کارکنان  919پژوهش شامل حاضر، توصيفی از نوع همبستگی استو نمونه اين 
های فرسودشی شی)سی   انتخاب شدندو پرسشنامهشيری تصادفی ساده  نمونهبودند که به روش  شاز کارون

، س مت عمومی شسدبرگ و هيسر، رضايت از زندشی داينر و همکیاران، انگيیزش شی)سی رايیت،     مسسچ
ها مورد استفاده قرار  ری دادهآو قصد ترک ش)ل کامن و همکاران و عمسکرد ش)سی پاترسون جهت جمع

بیا اسیتفاده از   و ب SEMشرفتندو ارزيیابی الگیوی پيشینهادی از طريیگ الگويیابی م یادتا سیاختاری ت       
ای در الگوی پيشنهادی  انجام شرفتو جهت آزمون اثرهای واسطه SPSS-22و  AMOS-22ی افزارها نرم

ها بودنیدو   برازش مطسوب الگوی نهايی با دادهدهنده  ها نشان استراپ استفاده شدو يافته نيز از روش بوا
تمامی مسيرهای مستقيم و غيرمستقيم در الگوی پيشنهادی بودندو به  داری نتايج همچنين حاکی از م نی

 از طريگ سی مت عمیومی، رضیايت از     دار اين م نا که، فرسودشی ش)سی اثر مستقيم و غيرمستقيم م نی
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و در مجمیوع، نتیايج ايین پیژوهش     بر عمسکرد ش)سی داشتزندشی، انگيزش ش)سی و قصد ترک ش)ل، 
کننده فرسودشی ش)سی، س مت عمومی، رضايت از زندشی، انگيزش شی)سی و قصید    بيانگر نقش ت يين

 و بودترک ش)ل بر عمسکرد ش)سی 
 

فرسودشی ش)سی، س مت عمومی، رضايت از زندشی، انگيزش ش)سی، قصد ترک شی)ل،  کلید واژگان: 
 سیعمسکرد ش)

 

 مقدمه
پايان در جهیت رشید و    ای بی و سرمايه مندنيروی انسانی واجد شرايط و ماهر، عامل ارزش

توجهی از  قرن شذشته بخش قابل که، طی نيم طوری بهکشورهاستو در نتيجه ها و  توس ه سازمان

 ,Rozbanاسیت ت  بیوده  انسیانی کیارآزموده   های سرمايهيافته مرهون  پيشرفت کشورهای توس ه

های  های موفگ درباره ارزش نيروی انسانی مبين اهميت سرمايه سازمان يستهجارب شابو ت2012

وجود تمام اهميتی که برای نيیروی انسیانی و شیرايط حیاکم بیر       باهاستو  انسانی شاغل در آن

های کاری، خطراا عمیده، سی متی    محيط بسياری ازفضای اشت)ال آنان ذکر شده است اما در 

، 1، ارشونیوميکی 0آور فيزيکیی  و ايین خطیراا عبارتنید از عوامیل زيیان     دکنی  میی  تهديدافراد را 

که هر يک از اين خطراا ممکن است برحسب نوع  و نکته مهم اين0شناختی ن و روا 9بيولوژيکی

هیا مشیاهده    های کاری وجود داشته باشد و در برخیی ديگیر از محیيط    کار، در برخی از محيط

از جمسه مشک تی هستند که تقريباً در اکثیر مشیاغل    ختیشنا وجود، خطراا روان  و با اينشودن

های کیار اسیت    در محيط شناختی شود؛ فرسودشی و تنيدشی يکی از اين خطراا روان يافت می

 وبPines & Aronson, 1988, cited in Zabolzadeh, 2018ت

 ، ع ئیم و حیاتا  نيیز ، خستگی ناشی از فشارهای موجیود در محیل کیار و    5فرسودشی ش)سی

آيید   بو بیه نریر میی   Chirico, 2016شيری در کارکنان اسیت ت  رفتگی قوا، سرخوردشی و شوشه تحسيل

د کیه عیدم   نده فرسودشی ش)سی با فشارهای روانی ارتباط داشته باشدو فشارهای روانی زمانی رخ می

باشیدو   ها وجیود داشیته   های محيطی با توانايی فرد در پاسخ دادن به آن ت ادل بين مطالباا و خواسته

                                                           
1-  physical 

2-  ergonomic 

3-  biological 

4-  psychological 

5-  job burnout 
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هیا کیاهش،    های محيطی افزايش يابد و توانايی فرد برای پاسخ دادن بیه آن  هرچه مطالباا و خواسته

شیرددو در واقیع،    شود که اين خود سبب تجربه و فرسودشی ش)سی میی  ايجاد می بيشتری فشار روانی

 بوSchaufeli, Leiter & Maslach, 2009آيد ت مداوم پديد می روانی فرسودشی ش)سی در اثر فشار

 & Fedaiتاست در کارکنان، همراه  انیبا کاهش ميزان انرژی جسمی و رو فرسودشی ش)سی

Demir, 2010ب1976بو بییه اعتقییاد ت Maslach  فرسییودشی شیی)سی دارای سییه بس یید فرسییودشی ،

پیردازان م تقدنید کیه فرسیودشی      اسیتو نرريیه   9و عدم موفقيت فردی 1زدايی فرديت ،0عاطفی

شوند قیادر نيسیتند    شود؛ کارکنانی که دچار فرسودشی عاطفی می عاطفی شروع می با فرسودشی

از عهده تقاضاهای ش)سی خود برآيند چراکه انرژی تزم برای انجام کار و برخیورد مناسیب بیا    

ها و رفتارهای منفی نسبت بیه   زدايی، شامل واکنش بو فرديتO'brien, 2011مشتريان را ندارند ت

باشدو اين رفتارها بیا ايین واق يیت میرتبط      ها می رسانی به آن شدن در خدمتتفاوا  مردم و بی

کار و نيز شور و شیو  خیود را بیه خیاطر      و  کنند اهداف کسب هستند که کارکنان احساس می

فیردی اسیت؛ ايین    عدم موفقيت بس د آخر  .اند شان، از دست داده دور شدن از خودشان و ش)ل

توانی خود در انجام کار استو فیرد در زمیان تجربیه فرسیودشی     دهنده درک فرد از نا بس د نشان

 داردديگر، فیرد تمايیل     عبارا کندو به میتسقی عنوان فردی نامناسب و ناموفگ  به را ش)سی، خود

رسیند، در کیار خیود     و افرادی که به چنين تصوری از خود میکندطور منفی ارزيابی  خود را به

ام دادن کیار خیود و تحیت کنتیرل درآوردن ت)ييیراا      کنند لذا بیرای انجی   احساس شکست می

 بو Fedai & Demir, 2010کنند ت محيطی ت شی نمی

امروزه، فرسودشی ش)سی توجه زيادی را از سوی محققان و رهبران سازمانی به خود جسیب  

رفتگی قوای کارکنان با پيامدهای سازمانی و فردی مهیم،   کرده است؛ چراکه فرسودشی و تحسيل

شناختی منفیی ارتبیاط    های ش)سی و پيامدهای روان مسکرد ش)سی، رفتار سازمانی، نگرشمانند ع

بو ع وه بیر ايین،   ;Demerouti, Bakker & Leither, 2014 Schepman & Zarate, 2008ترد دا

طیورکسی   هیا و بیه   فرسودشی ش)سی تأثيری منفی بر کارکنیان، خیانواده، دوسیتان و اطرافيیان آن    

 & Lambertتواند کيفيت زنیدشی کارکنیان را کیاهش دهید ت     م ه دارد و میتأثيری منفی بر جا

Hogan, 2010بو 
                                                           
1- emotional exhaustion  
2- depersonalization 
3- lack of personal accomplishment 
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فرسودشی ش)سی بر مت)يرهای مهم فردی، شی)سی و سیازمانی سی مت     اثردر پژوهش حاضر، 

مورد بررسیی   5و عمسکرد ش)سی 0، قصد ترک ش)ل9، انگيزش ش)سی1، رضايت از زندشی0عمومی

حالیت خیوب بیودن    »کسی در ت ريف سازمان بهداشیت جهیانی،    ورط س مت بهقرار شرفته استو 

 World Healthدر نرییر شرفتییه شییده اسییت ت  « کامییل از نرییر جسییمی، روانییی و اجتمییاعی  

Organization, 2007رامیش  شیامل آ عنوان بس یدی از سی مت عمیومی،     بو مفهوم س مت روان به

ايی خیود در محقیگ سیاختن    و شناخت توانی  ذهنی، احساس خودتوانمندی، خودمختاری، کفايت

های عقسی و هيجانی خويش استو به عبارتی، س مت روان حالتی از رفاه است که در آن  ظرفيت

، از نریر  کنیار بيايید  های م مول زنیدشی   شناسد و قادر است با استرس هايش را بازمی فرد توانايی

 ,.LaMontagne et alتش)سی مفيد و سازنده باشد و با ديگران مشارکت و همکاری داشته باشیدو  

توانید   ها حاکی از آن است که تجربه فرسودشی شی)سی در محیيط کیار میی     بو نتايج پژوهش2014

 & ,Griffith, Barbakou)ان را به خطر انیدازد  طورکسی، س مت عمومی کارکن س مت روان و به

Hastings, 2014; Khamisa, Oldenburg, Peltzer, & Ilic, 2015; Sanagoo, Behnampour, 

Taghavee, & Baigy, 2015.) 

از زنیدشی اسیتو منریور از     رضیايت  دهنده س مت روان، ميزان های نشان يکی از شاخص

بی عمومی نسبت به کسيت زندشی خیود و يیا برخیی از    ارزيا و از زندشی ، نگرش فرد رضايت

بو Malkoc, 2011ش)سی و تجربه آموزشی اسیت ت  ،های زندشی همچون زندشی خانوادشی جنبه

شیود،   هیا میی   فرسودشی ش)سی در کارکنان نه تنها منجر به اخت ل در س مت جسم و روان آن

 شیود  ضايتی از زندشی در آنان میدهد و سبب افزايش نار بسکه کيفيت زندشی آنان را کاهش می

 ;Tamini & Kord, 2016; Zare, Sepehri, & Hosseini, 2017; Cazan & Nasatsa, 2015ت

Mendieta & Rivas, 2011ب 2016و تبTamini and Kord     هیای   نشان دادنید کیه تمیامی مهلفیه

 ندوداری دار یاز زندشی رابطه منفی م ن خشنودیش)سی و  خشنودیفرسودشی ش)سی با 

 & ,Karabay, Tezergilتباشید   میتواند متأثر از فرسودشی ش)سی  انگيزش ش)سی کارکنان نيز می

Kose, 2014; Arshadi, Neisi, & Esmaeili, 2013نيروهییای  ای از انگيییزش شیی)سی مجموعییهو ب

                                                           
1  -general health 
2-  organizational commitment 
3-  job satisfaction 
4-  turnover intention 
5-  job performance 
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کیار و   هب بوطرفتار مر آغازشرشيرد و  بخش است که از درون و ورای وجود شخص نشأا می انرژی

بو در واقیع،  Pinder, 1998; cited in Arshadi, 2007ت اسیت آن  مداومتجهت، شدا و  کننده ينت ي

بیر جهیت، شیدا و     از طريیگ تیأثير  و درونی اشاره دارد که  بيرونیبه عوامل  ش)سیمفهوم انگيزش 

 ,Locke & Lathamانگيزانید ت  تیر برمیی   های مرتبط با کار، فرد را بیرای کیار سیخت    استمرار ف اليت

داری  نشان داد که بين فرسودشی ش)سی و انگيزش ش)سی رابطه منفی م نیی  Rozbanب 2012ت بو2004

 وجود داردو

شان يکی ديگر از پيامیدهای   به ترک ش)ل و سازمان محل خدمت افرادافزايش قصد و تمايل 

 ;Rouleau, Fournier, Philibert, Mbengue, & Dumont, 2012ت باشید  مهم فرسودشی ش)سی می

Ghadampour, Yousefvand, & Radmehr, 2016; Ismail, 2015قصید تیرک شی)ل ناشیی از      وب

ب 2007بو تJoseph, Ng, Koh, & Ang, 2007تفکر ترک ش)ل و جستجوی ديگر مشیاغل اسیت ت  

Ongori رسید کیه    ريزی برای ترک سازمان بيان کرده و به نرر می م نای قصد ترک ش)ل را برنامه

ل واق ی استو قصد ترک شی)ل نمايیانگر خیروا کارکنیان از سیازمان      پيشايند ب فصل ترک ش)

دهنید   شود ولی شواهد نشان می استو عسل مت ددی سبب افزايش تمايل به ترک ش)ل کارکنان می

شیان میهثر هسیتند     فرسودشی ش)سی و فشار کاری بات بر ميزان تمايل کارکنان بیه تیرک شی)ل    که

 بوIsmail, 2015ت

 ;Karabay et al., 2014ت ند بر عمسکرد کارکنان در محيط کار نيز تأثير بگذاردتوا فرسودشی ش)سی می

Arshadi et al., 2013; Jankome, Mangoriand, & Ritacco, 2013; Hosseini & Lariye, 2015بو 

توانید باعی     بر اين باور هستند که فرسودشی ش)سی میی  Schaufeli, Maslach, and Marekب 1994ت

پايين باشید  يه ائه خدماا شردد، عامسی برای دست کشيدن از يک ش)ل، غيبت يا روحافت کيفيت ار

خوابی، روی آوردن به الکل و مواد، مشیک ا خیانوادشی    همچون خستگی بدنی، بی با مواردیو يا 

ولی بیه آهسیتگی    و زناشويی ارتباط داشته باشدو نشانگان فرسودشی ش)سی يک اخت ل روانی نيست

يابد و ممکن است به يک نیاتوانی روانیی تبیديل و موجیب افیت سیط         سترش میدر طول زمان ش

 بو cited in Azizi Nejad & Mosavi Nejadan, 2016ت شود انعمسکرد کارکن

فرسودشی ش)سی و عمسکرد ش)سی، فرض بر اين است که فرسیودشی   بين ع وه بر رابطه مستقيم

رضايت از زنیدشی کارکنیان، تیأثير منفیی و      از طريگ کاهش سط  س مت عمومی و تواند می ش)سی

  بیه تیرک شی)ل    هیا  بر ميزان انگيزش و برانگيختگی ش)سی کارکنان و نيز افزايش تمايیل آن  ینامطوب
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 طور غيرمستقيم منجر به کاهش سط  عمسکرد کارکنان شودو   تواند به میداشته باشد و نيز 

ايجیاد   کارکنیان  يیک از  است در هیر د فرسودشی ش)سی ممکن نده از آنجاکه تحقيقاا نشان می

کننید،   ف اليت می مختسف شود و شواهد بيانگر آن است که اين سندرم برای همه افراد که در مشاغل

ای  تواند تهديدی بزرگ برای سازمان و س مت روانی و جسمی افراد بیه شیمار آيید و بیه شونیه      می

شیود همیواره اثیراا مخیرب      موجیب میی  ها را تحت تأثير قرار دهند، غفست از اين تهديد  منفی آن

هیای سی مت و بهزيسیتی فیردی و      فرسودشی ش)سی به قوا خود باقی بماند و بیه کیاهش مهلفیه   

 و  بKhaghanizade, Sirati, Abdi, & Kaviani, 2008سازمانی منجر شود ت

بر ديگر  تواند یبا توجه به اهميت و ضرورا شناخت فرسودشی ش)سی و تأثيری که اين مت)ير م

تا الگويی را طراحی  بودمت)يرهای فردی، ش)سی و سازمانی داشته باشد، پژوهش حاضر به دنبال آن 

قرار دهدو در اين الگو، س مت  آزمونکند که در آن برخی از پيامدهای فرسودشی ش)سی را مورد 

عنوان پيامدهای  عمومی، رضايت از زندشی، انگيزش ش)سی، قصد ترک ش)ل و عمسکرد ش)سی به

در اين الگو  ؛دهد الگوی پژوهش را نشان می 0شکل اندو  سودشی ش)سی در نرر شرفته شدهفر

س مت عمومی، رضايت از زندشی، انگيزش ش)سی و قصد ترک ش)ل ميانجی رابطه فرسودشی 

 باشندو ش)سی و عمسکرد ش)سی عمل می

 
Figure 1. Proposed model of the present study 

 

 روش
بیين مت)يرهیا در قالیب     عسّیی ع همبستگی بوده که در آن روابیط  از نوطرح پژوهش حاضر 

الگويابی م ادتا ساختاری مورد مطال ه قرار شرفته استو در اين پژوهش، فرسیودشی شی)سی   
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بين، سی مت عمیومی، انگيیزش شی)سی، رضیايت از زنیدشی و قصید تیرک شی)ل           مت)ير پيش

 و عمسکرد ش)سی مت)ير م ک استو ميانجیمت)يرهای 

 

 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه
بوده اسیت کیه    اهواز جام ه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کارکنان شرکت نفت و شاز کارون

پیارامتر تخیطب در الگیوی     01 وجیود با توجیه بیه   و در اين شرکت مش)ول به کار بودند 0937در سال 

بیا در نریر    بو در نتيجیه، Beshlideh, 2012تنفر در نررشرفته شد  15پژوهش حاضر، به ازای هر پارامتر 

از ايین   شيری تصادفی سیاده انتخیاب شیدندو    نفر با روش نمونه 905 ،درصدی ريزش 5شرفتن احتمال 

آوری شید تنیرخ بازششیت     های پژوهش جمع استفاده جهت بررسی فرضيه  پرسشنامه قابل 919 ت داد،

نفیر   1درصیدب و   0/11نفیر زن ت  10 ،صیدب در3/77کننیدشان میرد ت   نفر از شیرکت  191  درصدبو 1/39

 1/09نفیر ت  01درصیدب ديیمسم،    3/09نفیر ت  01درصدب بودندو از نرر سط  تحصیي ا،   1شده تن اع م

نفیر   0درصدب کارشناسیی ارشید و    7/11نفر ت 17درصدب کارشناسی،  3/01نفر ت 091درصدب کاردانی، 

 پیژوهش ايین  کننیدشان در   شرکتو سابقه کار  سن و انحراف م يار ميانگيندرصدب دکتری بودندو  9/0ت

 وبود 00/3با انحراف م يار  سال 01/05و  01/1با انحراف م يار  00/93به ترتيب 

 

 ر پژوهشاابز

از  شی)سی، در پژوهش حاضر جهیت سینجش مت)يیر فرسیودشی      :1پرسشنامه فرسودگی شغلی

اين پرسشنامه دارای سیه   استفاده شدو  Maslach ب1982ای فرسودشی ش)سی ت ماده 11پرسشنامه 

اسیتو   بمیاده  1تفیردی   عدم موفقيتو  بماده 5تزدايی  ، فرديتبماده 3تبس د فرسودشی عاطفی 

 در پیژوهش  باشیدو  تهميشیهب میی   7تهرشیزب تیا    0ای از  درجیه هفتصورا ليکرا  ها به پاسخ

Akbari, Ghafar Samar, Kiany and Eghtesadi (2011)  از آن بیود کیه   نتايج تحسيل اکتشافی حاکی

تأييیدی   یکل واريانس توسط سه بس د اين پرسشنامه تبيين شده استو نتايج تحسيل عامسدرصد  1/01

11/0Xنيز نشان داد که مدل سیه عیامسی از بیرازش مطسیوبی برخیوردار اسیت ت      
2
/df=  ،31/1CFI= ،

15/1GFI=، 100/1RMSEA=ب2011بو ت et al. Akbari  ،در پیییژوهش خیییود پايیییايی  همچنیییين

                                                           
1-  Job Burnout Questionnaire 



 112 (1 ی شماره ،1044 ستانبهار و تاب ،28 سال چهارم، ی دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناختی روان آوردهای دست

، 10/1تفرسیودشی عیاطفی     شیزارش کردنید   روش ضريب آلفای کرونباخ مطسیوب  اپرسشنامه را ب

بو در پیژوهش حاضیر، پايیايی اب یاد فرسیودشی      70/1فیردی    عیدم موفقيیت  ، 75/1زدايی   فرديت

ترتيیب   فردی و کل پرسشنامه به روش ضريب آلفای کرونباخ به عدم موفقيتزدايی،  عاطفی، فرديت

 محاسبه شرديدو 19/1و  15/1، 15/1، 31/1

در پژوهش حاضر، مت)ير س مت عمومی با اسیتفاده از فیرم کوتیاه     :1پرسشنامه سالمت عمومی

مورد سنجش قرار شرفتو اين پرسشینامه   Goldberg and Hillier (1979)پرسشنامه س مت عمومی 

تورال مل اجیرا، از هیر   ماده با بار منفی اسیتو بیر اسیاس دسی     1ماده با بار مثبت و  1 ،ماده 01شامل 

روانی خود در چنید هفتیه شذشیته و يیا      -شود با توجه به وض يت جسمی کننده خواسته می شرکت

 0تهرشیزب تیا    0ای شیامل   ها بر روی يک مقيیاس چهیار شزينیه    اخيراً، اقدام به انتخاب يکی از پاسخ

 Sangani و Maleki, Ashkan, Ashoori and Yosefi (2014)و بيش از حید م میولب، بکنید    بسيارت

and Dasht Bozorgi (2011)   بیه ترتيیب   ضريب پايايی اين پرسشنامه را با روش آلفیای کرونبیاخ 

اندو در پیژوهش حاضیر، پايیايی پرسشینامه سی مت عمیومی بیه روش         شزارش کرده 77/1و  10/1

 محاسبه شرديدو 79/1ضريب آلفای کرونباخ 

 Diener, Horwitz and Emmonدشی توسیط  مقياس رضايت از زن :2مقیاس رضایت از زندگی

کنیدو   طراحی شده است که ميزان رضايت از زندشی و احساس بهزيستی را من کس می (1985)

تکیام ً   0ای از  درجیه پینج هیا بیر روی طيیف ليکیرا      ماده است که پاسخ 5دارای  مقياساين 

در پیژوهش خیود، ضیريب     .Diener et al (1985)شيرندو  تکام ً موافقمب قرار می 5مخالفمب تا 

 اعیی م کردنییدو  10/1هییای ايیین مقيییاس را پییس از دو مییاه اجییرا،  همبسییتگی بازآزمییائی نمییره

(2011) Sheikhi, Homan, Ahadi, and Sepah Mansour  نيز پايايی مقياس رضايت از زندشی

ر محاسبه کردندو پايايی مقيیاس رضیايت از زنیدشی د    15/1را به روش ضريب آلفای کرونباخ 

 وشدمحاسبه  11/1پژوهش حاضر با استفاده از روش ضريب آلفای کرونباخ 

مت)ير انگيزش ش)سی در پژوهش حاضر توسط پرسشینامه انگيیزش    :3پرسشنامه انگیزش شغلی

شیده ايین    در ايین پیژوهش از نسیخه ترجمیه    شيری قرار شرفتو  مورد اندازه Wright (2004)ش)سی 

                                                           
1-  General Health Questionnaire  

2-  Satisfaction With Life Scale (SWLS) 

3-  Work Motivation Questionnaire  
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هیای آن بیر    ماده اسیت و پاسیخ   1اين پرسشنامه دارای ه شدو استفاد Arshadi (2007)مقياس توسط 

 تکیام ً میوافقمب تنریيم شیده اسیتو       5تکیام ً مخیالفمب تیا     0از  ای درجیه پینج روی طيف ليکرا 

(2004) Wright   محاسیبه کیرده    70/1پايايی اين پرسشنامه را به روش ضريب آلفای کرونبیاخ

نيیز پايیايی پرسشینامه انگيیزش شی)سی را در       Afshari, Siadat and Mehrabi (2017)اسیتو  

اندو پايايی پرسشنامه انگيزش  شزارش کرده 70/1پژوهش خود به روش ضريب آلفای کرونباخ، 

 محاسبه شرديدو 19/1ش)سی در پژوهش حاضر با استفاده از روش ضريب آلفای کرونباخ 

از  جهت سنجش مت)ير قصید تیرک شی)ل در پیژوهش حاضیر،      :1قصد ترک شغل مقیاس

 Cammann, Fichman, Jankins and Klesh (1979)ای تمايیل بیه تیرک شی)ل      میاده  9مقيیاس 

اسیتفاده   Arshadi (2007)شده اين مقياس توسیط   در اين پژوهش از نسخه ترجمهاستفاده شدو 

صیورا   هیا بیه   سینجدو پاسیخ   شان میی  اين ابزار، تمايل و قصد افراد را به ترک ش)ل ف سیشدو 

شوندو پايیايی ايین    شذاری می تکام ً موافقمب نمره 5تکام ً مخالفمب تا  0از  ایدرجهپنجليکرا 

شیزارش شیده    71/1به روش ضريب آلفای کرونباخ  Cammann et al. (1979)مقياس توسط  

ضريب پايايی اين مقيیاس   Neissi, Arshadi and Shahbazi (2011)و  Arshadi (2007)استو 

در پیژوهش   شیزارش نمودنیدو   15/1 و 73/1ی کرونبیاخ بیه ترتيیب    را با استفاده از روش آلفا

محاسبه شرديد که مقدار  حاضر، پايايی مقياس قصد ترک ش)ل به روش ضريب آلفای کرونباخ

 دست آمدو هب 11/1آن 

 جهیت سینجش مت)يیر عمسکیرد شی)سی در پیژوهش حاضیر،        :2پرسشنامه عملکررد شرغلی  

ايین پرسشینامه توسیط    ورد اسیتفاده قیرار شرفیتو    م Paterson (1992)پرسشنامه عمسکرد ش)سی 

Arshadi (2007)  ماده است و عمسکیرد افیراد    05اين پرسشنامه شامل در ايران ترجمه شده استو

 0ای از  درجیه چهارها بر مبنای طيیف ليکیرا    دهدو ماده را در محيط کاری مورد سنجش قرار می

 Arshadi محتوايی اين پرسشنامه نيز توسط شوندو روايی شذاری می تهميشهب نمره 0تبه ندراب تا 

ضريب پايايی اين پرسشنامه را بیا اسیتفاده    Arshadi (2007) مورد تأييد قرار شرفته استو (2007)

پايايی پرسشنامه عمسکیرد  شزارش نمودو  11/1و  70/1 ترتيب به و تنصيفاز روش آلفای کرونباخ 

 محاسبه شرديدو 31/1فای کرونباخ ش)سی در پژوهش حاضر با استفاده از روش ضريب آل

                                                           
1-  Turnover Intention Scale  

2-  Job Performance Questionnaire  
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 ها یافته
 و ضرايب همبستگی مت)يرهای پژوهش شزارش شده استو م يار، ميانگين، انحراف 0در جدول 

 

Table 1. 

Mean, standard deviation and correlation coefficients of research variables 

 Variables Mean SD 1 2 3 4 5 6 

1 Job burnout 70.84 16.6 -      

2 General health 32.82 4.79 -0.33
**

 -     

3 Life satisfaction 16.00 4.39 -0.07 0.53
**

 -    

4 work motivation 17.99 3.85 -0.22
**

 0.01 0.33
**

 -   

5 Turnover intention 7.63 3.28 0.40
**

 -0.30
**

 -0.16
**

 -0.24
**

 -  

6 Job performance 48.21 11.7 -0.16
**

 0.47
**

 0.46
**

 0.33
**

 -0.05 - 

** p<0.01 

 

افیزار   به منرور ارزيابی الگوی پيشنهادی، روش الگويابی م ادتا سیاختاری بیا اسیتفاده از نیرم    

AMOS-22  هیای ايین    کیه داده  ، مورد استفاده قرار شرفتو پيش از آزمون الگو، جهت اطمينان از ايین

هیا   ، بیه بررسیی آن  کننید  یمی  ههای زيربنايی الگويابی م ادتا ساختاری را بیرآورد  پژوهش مفروضه

رفتیه، بررسیی    از دسیت  یهیا  پرداخته شدو بدين منرور چهار مفروضه م ادتا ساختاری شامل داده

خطی چندشانه مورد بررسی قرار شرفتند که نتیايج حیاکی از برقیرار     پرا، نرمال بودن و هم یها داده

جمسیه   برازندشی از یها های مورد نرر بودو برازش الگوی پيشنهادی بر اساس شاخص بودن مفروضه

ب، شیاخص  RMSEA، جیذر ميیانگين مجیذوراا خطیای تقريیب ت     df/1χب، نسیبت  1χت خیمجذور 

ب، TLIب، شاخص تیوکر ی لیويز ت   GFIب، شاخص نيکويی برازش تAGFIت شده نيکويی برازش ت ديل

شیزارش شیده    1ب در جیدول  IFIب و شاخص برازندشی افزايشیی ت CFIشاخص برازندشی تطبيقی ت

و مجیذور خیی   شیود  یخی از صفر بزرشتر باشد، برازندشی مدل کمتیر می   چه مقدار مجذوراستو هر

وجود ايین،   و بادهد یشده را نشان م  های مفروض و مشاهده بين کوواريانس دار ی، تفاوا م ندار یم ن

بیزرگ متیورم    یهیا  چون فرمول مجذور خی، حجم نمونه را در بر دارد، مقیدار آن در میورد نمونیه   

، AGFI ،GFIهیايی ماننید    و همچنين در شیاخص شردد یدار م اظ آماری م نیو م موتً به لح شود یم

TLI ، CFI وIFI  قبول استو شاخص مناسب ديگر، شاخص جیذر ميیانگين     به بات قابل 3/1برازش

قبیول اسیت و بیرای      قابیل  11/1مجذوراا خطای تقريب است که بیر اسیاس آن مقیدار کمتیر از     
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بو نتايج حاصیل  cited in Arshadi, 2007ت شود یر نرر شرفته مو کمتر د 15/1بسيار خوب  یها مدل

هیای برازنیدشی از مطسوبيیت     دهد که همه شاخص نشان می 1از بررسی الگوی پيشنهادی در جدول 

ه بی  AMOS افیزار  با استفاده از پيشینهاداا نیرم  تر در الگوی نهايی  کافی برخوردارندو برازش مطسوب

 استوقابل مشاهده  1يی پژوهش حاضر در شکل ضرايب مسير الگوی نها دست آمدو
 

Table 2. 

Fitness indices of proposed and final model 
Fitness indices χ

2
 df χ

2
/df AGFI GFI TLI CFI IFI RMSEA 

Proposed model 43.42 9 4.38 0.87 0.97 0.90 0.97 0.97 0.11 

Final model 16.18 7 2.31 0.94 0.99 0.97 0.99 0.99 0.07 

 

 
Figure 2. Final model 

 

اسیتراپ بیرای    استراپ بررسی شدندو نتیايج بیوا   با استفاده از روش بوا ای واسطه روابط

   شده استو نشان داده 9ای الگوی پيشنهادی در جدول  مسيرهای واسطه
Table 3.  

Results of bootstrap for indirect paths in present research 
Path Data Boot  Bias 

Standard 
error 

Lower 
bound 

Upper 
bound 

Job burnout → General health → 
Job performance 

-0.0871 -0.0877 -0.0006 0.0160 -0.1202 -0.0581 

Job burnout → Life satisfaction → 
Job performance 

-0.0090 -0.0084 0.0006 0.0078 -0.0276 -0.0047 

Job burnout → work motivation 
→ Job performance 

0.0396 0.0393 -0.0003 0.0152 0.0146 0.0752 

Job burnout → Turnover intention 
→ Job performance 

0.0528 0.0532 0.0004 0.0170 0.0205 0.0873 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bias
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بیا   و است 1111استراپ  شيری مجدد بوا نمونهداد ت  9برای مسيرهای غيرمستقيم جدول 

شيیرد، ايین روابیط     ، صفر بيرون از فاصسه اطمينان قرار میاين مسيرها که برای تمام توجه به اين

 دار هستندو  ای م نی واسطه

 

 گیری و نتیجهبحث 
ودو بی  از برخی پيامدهای فرسودشی شی)سی هدف پژوهش حاضر طراحی و آزمودن الگويی 

ييد نمیودو ايین   أژوهش حاضر، اثر منفی مستقيم فرسودشی ش)سی بر س مت عمومی را تنتايج پ

 Khamisaو   Griffith et al. (2014) ، et al. (2015)Sanago یهیا  نتايج همسو با نتايج پژوهش

et al. (2015) توان شفت افیرادی کیه دچیار فرسیودشی شی)سی       در تبيين اين يافته می وباشد یم

تیری دارنید، بيشیتر بیه      کننید، کيفيیت زنیدشی نیامطسوب     ادی را تجربیه میی  هستند استرس زي

تری دارند و بيشتر  پذيری پايين شوند، روحيه همکاری و مسئوليت های جسمی مبت  می بيماری

 سیبب ايین عوامیل نخسیت     وشیوند  به اخت تا روانی همچون اضطراب و افسردشی مبت  می

نهايیت سیبب کیاهش      تی از شی)ل و همکیاران و در  تفاوتی، ناخرسیندی و نارضیاي   افزايش بی

تیرين   بو عمیده Babaieamiri, Haghighat, & Ashori, 2016شیود ت  سی مت روانیی آنیان میی    

، اخیت ل  رسردردهای مکر ی مانندهاي قربانيان فرسودشی ش)سی اين است که از نشانه امشک 

کننید، نسیبت بیه     میی  ارآمدیبرند، احساس ناک در خوابيدن و ت)يير عاداا غذا خوردن رنج می

 ;Weightman, 1999ديگیران نگیرش منفیی دارنید ت     اغسب نسبت به و ديگران بدشمان هستند

cited in Nastizaee, Vaezi, Molazehi, & Moghadam, 2008بو  

تأييد شد که ايین نتيجیه    در اين پژوهش رضايت از زندشی براثر منفی مستقيم فرسودشی ش)سی 

 Cazan and Nasatsa  ،Zare et ب2015ت ،Mendieta and Rivas ب2011تهیای   هشهمسو با نتايج پژو

al. (2017)  ب 2016توTamini and Kord  بر اساس نرريه خودمختاریاستو Deci and Ryan 

زندشی خوب، آن است که فرد در آن برای رشد شخصی، استق ل، روابط هدفمند بیا  ،  (2000)

کندو از اين رو، شرايطی که مانع از رسيدن فرد به اين نيازهای  ديگران و ابراز شايستگی، ت ش

توانند منجر به کاهش سط  رضايت افراد از زندشی شودو فرسیودشی شی)سی    شانه باشند، می سه

توانید بیه عنیوان يیک بازدارنیده بیرای        به عنوان يک حالت خستگی بدنی، هيجانی و ذهنی می

 ،تگی و ت سیگ و وابسیتگی آنیان عمیل کنیدو بنیابراين      رسيدن افراد به نيازهای اسیتق ل، شايسی  
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شیود،   هیا میی   فرسودشی ش)سی در کارکنان نه تنها منجر به اخت ل در س مت جسم و روان آن

 شودو دهد و سبب افزايش نارضايتی از زندشی در آنان می بسکه کيفيت زندشی آنان را کاهش می

ی و انگيزش شی)سی نيیز تأييید شیدو ايین      با توجه به نتايج پژوهش حاضر، رابطه فرسودشی ش)س

 .Karabay et alب 2014و ت et al. Arshadi ب2013، تRozbanب 2012تهیای   نتيجه بیا نتیايج پیژوهش   

زمیانی  ،  Maslach and Jacksonب1981اجتمیاعی ت  -شناختی مطابگ با رويکرد روانستو همسو

ود، فیرد انگيیزه خیود را    ر که فرد دچار فرسودشی عاطفی است، انرژی عاطفی فرد تحسيیل میی  

در  شیودو  کننیده میی   دهد و انجام دادن کار برای وی خسته برای انجام دادن ف اليت از دست می

 ای برای انجام کار در او باقی نخواهد ماندو نتيجه انگيزه

ايین يافتیه    قصد ترک ش)ل بودو اداری رابطه بين فرسودشی ش)سی ب از ديگر نتايج پژوهش، م نی

 .Ismail ،(2016) Ghadampour et alب 2015ت، et al.  Rouleauب2012تهییای  وهشپییژ بییا نتییايج

، ع ئیم و  فرسودشی ش)سی، خستگی ناشی از فشارهای موجود در محل کار و همچنیين  .همسوست

طبي یی   بوChirico, 2016شيیری در کارکنیان اسیت ت    رفتگی قوا، سرخوردشی و شوشه حاتا تحسيل

 Volk & Lucas, 1991; citedت منجر شیود  ترک ش)ل برای فرد تمايلاست که اين حاتا به ايجاد 

in Nikbakht Nasrabadi, Salari, Hosseinpour & Yekaninejad, 2014وب 

ودشی ش)سی با عمسکرد ش)سی نيز مورد تأييد قرار شرفتو اين يافته با نتیايج  رابطه منفی فرس

و  .Karabay et alب 2014ت ، et al. Arshadi،Jankome et al. (2013) ب2013تهیای   پیژوهش 

فرسیودشی  ،  Maslach ب1982تبر اسیاس نریر   باشدو  همسو می Hosseini and Lariye ب2015ت

آيد و اين فشارهای روانیی   ه فشار روانی مزمن به وجود میش)سی سندرمی است که در پاسخ ب

شیوندو ايین    کنند و به کاهش عمسکرد فرد منجر میی  ناشی از ش)ل اهداف سازمانی را تهديد می

های روانی و جسمانی سیو  دهید و سیبب     نشانگان ممکن است فرد را به سوی انواع بيماری

 وکاهش سط  عمسکرد و کارآيی وی در محيط کار شردد

دار داردو ايین يافتیه    نشان داد که س مت عمومی بر عمسکرد ش)سی اثر مثبت م نی پژوهشنتايج 

هیای   از اصول اوليه مراقبیت  همسو استو س مت عمومی .Farquharson et alب 2012ت با پژوهش

ای است که مورد ع قه و  ترين م نی آن پديده بهداشت روانی است؛ س متی و رفاه در شسترده

 ,Doreen & Wigginsباشید ت  های اجتماعی و جوامیع بشیری میی    ها، شروه ه تمامی انسانتوج

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rouleau%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22546053
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عمسکیرد بیاتتری برخوردارنید،     رسد افراد دارای س مت عمیومی از سیط    به نرر می بو2014

طور مثیال محیيط کیاریب سیازشار بیوده و از       که آنان قادرند با شرايط موجود در محيط تبهچرا

 ها را در عمل به کار ببرندو است دادهای بالقوه خود استفاده کرده و آنها و  حداکثر توانايی

های پژوهش، اثر مثبت مستقيم رضايت از زندشی بر عمسکرد ش)سی است کیه   از ديگر يافته

باشدو رضايت از زندشی تزمیه يیک زنیدشی مفيید،      همسو می Jonesب 2006با نتايج پژوهش ت

ارزيابی شناختی افراد از وضی يت زنیدشی خودشیان    بخش فردی است و شامل  مهثر و رضايت

بو در واقع، رضايت از زندشی مفهومی کسیی و ناشیی   Keyes, Shmotkin & Ryff, 2002است ت

از چگونگی ادراک تشناختی و عاطفیب شخص از کل زندشی استو به همين دليیل افیرادی بیا    

شذشیته و آينیده خیود و     تیری را تجربیه کیرده، از    رضايت از زندشی بات هيجاناا مثبت بيش

تیری دارنید    تری را به ياد آورده و از پيرامون خود ارزيابی مثبت ديگران، رويدادهای مثبت بيش

بو تجربیه هيجانیاا مثبیت و همچنیين     Thimm, 2010کننید ت  ها را خوشايند توصيف میی  و آن

و تی ش   توانید سیبب انگيیزه    بينانه فرد از رويدادهای زنیدشی میی   های مثبت و خوش ارزيابی

 مضاعف در وی شده و سط  عمسکرد او را ارتقاء ببخشدو

داری  ديگر نتايج پژوهش نشان داد که انگيزش ش)سی با عمسکرد شی)سی رابطیه مسیتقيم و م نیی    

 باشیدو  می .Karabay et alب 2014ت و  et al. Arshadi ب2013ت داردو اين نتيجه همسو با نتايج پژوهش

، انگيییزش شیی)سی  and De Cenzo  Robbinsبcited in Arshadi, 2007 ;1996بیه اعتقییاد ت 

هیای   که عمسکرد کارکنیان بیه قابسيیت    باشدو درحالی کننده عمده عمسکرد در محيط کار می ت يين

آنان و دسترسی به منابع بستگی وجود دارد، وجود اين عوامل به خودی خیود جهیت حصیول    

سکرد کارکنان به تمايل آنان به حضور منرم بیر  کندو عم اطمينان از عمسکرد مطسوب، کفايت نمی

پذيری و انجیام وظیايف تزم نيیز بسیتگی داردو شیواهد نشیان        کوشی، ان طاف سر کار، سخت

پیذيری   تیر دارنید، کوشیاترند، دارای ان طیاف     دهند که کارکنان برانگيختیه حضیوری مینرم    می

 باشندو می خشنودترتری هستند و  بيش

منفی مستقيم قصد ترک ش)ل به عمسکرد ش)سی را تأييد کیرد کیه    هابطنهايت، نتايج پژوهش ر در

کسیی   طیور  همسو استو قصید تیرک شی)ل بیه     Jang and Georgeب 2012اين يافته با نتايج پژوهش ت

کننده ع قه کارکنان به جستجوی مشاغل جايگزين و ترک سازمان اسیت و نماينیده منطقیی     من کس
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طور واضی ، قصید    بو بهCho, Johanson & Guchait, 2009د ترو برای ترک ش)ل واق ی به شمار می

اشاره دارد و ترک ش)ل واق ی به احتمیال   یترک ش)ل به تمايل کارکنان به ترک سازمان و ش)ل ف س

بو تمايیل و  Steel & Ovalle, 1984ای خواهید بیود ت   شيرانه های کناره بسيار قوی نتيجه اين چنين نيت

اداری و دلبستگی کارکنان نسبت به ش)ل و سیازمان و نيیز کیاهش    قصد ترک ش)ل، کاهش ت هد، وف

توانند سبب کاهش ميزان ت ش افراد و سیط    انگيزه و روحيه آنان را به دنبال دارد که اين عوامل می

 بوKim, Leong & Lee, 2005; cited in Rahinnia & Aref, 2014عمسکرد آنان شود ت

تقيم، مسيرهای غيرمستقيمی نيز ميیان فرسیودشی   در پژوهش حاضر، ع وه بر مسيرهای مس

ش)سی و عمسکرد ش)سی از طريگ س مت عمومی، انگيزش ش)سی، رضیايت از زنیدشی و قصید    

ای ذکرشیده   ترک ش)ل مورد بررسی قرار شرفتندو نتايج حاکی از آن بود کیه مت)يرهیای واسیطه   

 کنندوشری  قادرند رابطه ميان فرسودشی ش)سی و عمسکرد ش)سی را ميانجی

شر  نقش ميانجیعمسکرد ش)سی و فرسودشی ش)سی بين س مت عمومی نتايج نشان داد که 

 و   et al.Sanagoب 2015ت،  .Griffith et al ب2014ت های  اين نتيجه با يافته کندو را ايفا می

رضايت از زندشی نتايج نشان داد که همچنين  خوانی داردو هم .Khamisa et alب 2015ت

 .Zare et al های  اين نتيجه نيز با يافته واستعمسکرد ش)سی و فرسودشی ش)سی  رابطه شر ميانجی

 ، Maslach and Jacksonب1981تهمسو استو به اعتقاد  Tamini and Kordب 2016تو  (2017)

زدايی و عدم  شناختی شامل فرسودشی عاطفی، فرديت فرسودشی ش)سی شامل نشانگانی روان

تحقيقاا مختسف اولين نشانه فرسودشی ناشی از کار را فرسودشی  باشدو موفقيت فردی می

های فيزيکی مثل سردردهای مکرر، اخت ل خواب، کاهش وزن و ت)يير عاداا  جسمی و نشانه

اندو ع وه بر اين، فرسودشی ش)سی در کارکنان نه تنها منجر به اخت ل  غذا خوردن م رفی کرده

دهد و سبب  ، بسکه کيفيت زندشی آنان را کاهش میشود ها می در س مت جسم و روان آن

رسد کاهش سط  س مت  شرددو بنابراين، به نرر می  افزايش نارضايتی از زندشی در افراد می

عمومی و به تبع آن کاهش سط  س مت روانی کارکنان و نيز تجربه هيجاناا منفی و همچنين 

ند بر قدرا سازشاری و مواجه شدن آنان با توا های منفی فرد از رويدادهای زندشی، می ارزيابی

شان تأثير نامطسوب بگذارد و از اين طريگ سط  عمسکرد مسائل کاری و نيز انگيزه و ت ش

 کارکنان را کاهش دهدو
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نقش عمسکرد ش)سی و فرسودشی ش)سی  نيز در رابطه بينانگيزش ش)سی  با توجه به نتايج،

 و  et al. Arshadi ب2013، تRozbanب 2012تهای  افتهاين نتيجه يا ي وکند میشر ايفا  ميانجی

بر اساس الگوی حفظ منابع، کارکنانی که دچار خوانی داردو  هم .Karabay et alب 2014ت

مانده خويش  کنند که بتوانند از منابع باقی اند با دقت روشی را انتخاب می فرسودشی ش)سی شده

رودو در  نگيزش به عنوان منبع انرژی به کار میا Hobfollب 1989تدر نرريه استفاده نمايندو 

شذاری  واقع، انگيزش برای کسب منابع ارزشمند تمانند عمسکرد خوب، استخدام دائمیب سرمايه

شودو به خاطر از دست دادن منابع يا تهديد از دست دادن منابع، کارکنان تمايل دارند تا با  می

هايی که کارکنان برای حفظ منابع تدر  جمسه راه طی کردن مراحسی مناب شان را حفظ نمايندو از

مقابل فشار روانیب به دنبال آنند، صرف ت ش کمتر در کار است تانگيزش کمترب که منجر به 

 بوHobfoll, 1989; cited in Arshadi et al., 2013عمسکرد ش)سی پايين خواهد شد ت

عمسکرد و فرسودشی ش)سی  قصد ترک ش)ل ميانجی رابطهکه  دادندنتايج نشان در نهايت 

 Ismail، Ghadampour etب 2015ت، et al.  Rouleauب2012تهای  اين نتيجه يا يافتهاستو ش)سی 

al. (2016) شوند و يا  نی که دچار فرسودشی ش)سی و از خودبيگانگی میخوانی داردو کارکنا هم

 ,Sadeghiافتند ت کنند، بيشتر به فکر ترک ش)ل می در محيط کار چندان موفقيتی کسب نمی

Radmehr & Shahbazirad, 2017که کارکنان به دليل فشارهای کاری و تجربه بو زمانی

سی خود و در جستجوی ش)ل فرسودشی ش)سی در محيط کارشان به دنبال ترک ش)ل ف 

جديدی هستند، احساس ت هد کمتری نسبت به سازمان و ش)سشان دارند، تمرکز کمتری بر 

يابد و در نهايت عمسکرد ش)سی  شان کاهش می شان دارند، سط  رضايت و اشتيا  ش)ل ف سی

 بوYin-Fah, Foon, Chee-Leong & Osman, 2010شود ت آنان با افت شديدی مواجه می

کسی، نتايج پژوهش حاکی از آن بود که فرسودشی شی)سی رابطیه مسیتقيمی بیا مت)يرهیای       ورط به

س مت عمومی، رضايت از زندشی، انگيزش ش)سی، قصد تیرک شی)ل و عمسکیرد شی)سی کارکنیان      

ای  صیورا دوره  بیه شیردد کیه    توصیيه میی   هیا  سازمان به مديرانرو با توجه به اين نتايج  دارد، از اين

را از لحاظ فرسودشی ش)سی مورد بررسی قرار دهند تا از اين طريیگ بتواننید افیراد     وض يت کارکنان

هییای آموزشییی مناسییبی در جهییت  برنامییهو  مسییت د و يییا دچییار فرسییودشی را شناسییايی کننیید 

های زندشی و قدرا تطابگ و سازشاری برای اين کارکنان برشزار  توانمندسازی، افزايش مهارا

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rouleau%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22546053


 111 پیامدهای فرسودگی شغلیبرخی الگویی از  طراحی و آزمودن

عی وه بیر   شده بهبیود يابیدو    ها و ت ارضاا تجربه ر آنان در برابر تنشمهث  شردد تا قدرا مقابسه

مشاوره خانوادشی، شروهی و يیا فیردی، بیه     ااشيری از جسس که سازمان با بهره شود اين، پيشنهاد می

تمهيیداتی   ،يیت نها های تزم را جهت بات بردن ميزان رضايت از زندشی ارائیه کنیدو در   افراد آموزش

شی)سی و   ءهای پيشیرفت و ارتقیا   شارکت، افزايش سط  اختياراا، افزايش فرصتهمچون افزايش م

نيز ت يين مزايا و امکاناا رفاهی بيشتر برای افزايش انگيزش ش)سی کارکنیان و کیاهش قصید تیرک     

 نرر قرار شيردو   ش)ل آنان مد

و طرح مطال ه بودهايی  پژوهش حاضر نيز مانند هر پژوهش ديگری دارای محدوديت

در اين خصوص رساندو  و استفاده از الگويابی م ادتا ساختاری عسيت را به اثباا نمیحاضر 

مسی  شرکتبايد جانب احتياط را رعايت نمودو از آنجايی که پژوهش حاضر روی کارکنان 

صورا شرفته است، بايد در ت ميم نتايج به  و شاز کارون شرکت نفت -خيز جنوبنفت مناطگ

های زمانی و مکانی مختسف به دليل متفاوا بودن شرايط اقسيمی  ق يتهای ديگر در مو سازمان

آوری اط عاا در پژوهش حاضر از  و فرهنگی جانب احتياط را رعايت نمودو برای جمع

 های خاص خود را دارندو  های خودشزارشی استفاده شد که محدوديت پرسشنامه
 

 وقريباً به يک ميزان بوده استسهم نويسندشان در پژوهش حاضرتنویسندگان: مشارکت سهم 

رسیاله  و مقاله حاضر برشرفته از را داريماين پژوهش کمال تشکر و قدردانی  شانکنند از تمامی شرکت سپاسگزاری:
از کميتیه   IR.IAU.AHVAZ.REC.1398.009دکتری مصوب دانشگاه آزاد اس می واحد اهواز و دارای کد کميته اخی    

 باشدو واحد اهواز میاخ   دانشگاه آزاد اس می 
 اين مقاله وجود نداردو خصوصشونه ت ارض مناف ی در  دارند هيچ اظهار می نويسندشان اين مقالهتضاد منافع: 

 واين مقاله با هزينه خود نويسنده انجام شده استمنابع مالی: 
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