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 چکيده
 شرکت کارکنان شغلی با عملکرد شغلی دلزدگی بررسی رابطه مؤلفه های پژوهش نیا یکل هدف

تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی است. با توجه به نحوه گردآوری داده ها،  .ایران بود بیمه سهامی

این تحقیق از جمله  همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت سهامی بیمه 

در این تحقیق از  نفر گزارش شد. 200نان ایران در شعب کل استان خوزستان می باشند که تعداد آ

روش نمونه گیری تصادفی ساده  برای تعیین حجم نمونه استفاده شده و به منظور تعیین حجم نمونه 

 131شده، حداقل حجم نمونه بنابراین بر اساس محاسبات انجام از فرمول کوکران استفاده شده است؛

این پژوهش، از ابزار عملکرد شغلی و دلزدگی شغلی نفر تعیین گردید. برای گردآوری اطالعات در 

ی میانگین، با بهره گیری از آمار توصیفی )فراوانی، محاسبه ها داده تحلیل و استفاده شد. تجزیه

انحراف معیار، درصد( و در سطح روابط بین متغیرها با استفاده از روش  ضریب همبستگی پیرسون 

نتایج پژوهش نشان داد که  بین مؤلفه های  دلزدگی شغلی  و رگرسیون چندگانه استفاده شده است.

 .p<0.000)با عملکرد شغلی رابطه معنی دار دارد)

 

 ، عملکرد شغلی  ، کارکنان بیمه شغلی دلزدگی :يديکل واژگان
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  2 ، پروین احتشام زاده1سارا چگنی

 گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایرانته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،دانش آموخ 1

 ار روان شناسی عمومی،گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایراناستادی 2

 

 نام و نشانی ایمیل نویسنده مسئول:
  سارا چگنی

Sarachegini83@yahoo.com 

بررسییی راب س سییاده و چندگالس دی دگی  یی لی و 

 کارکنان  بيمس ایران مؤیفس هاي آن با عملکرد   لی
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 قدمسم

 

امروزه همه بر این ن است. بدون شک حرکت در جهت نیل به اهداف سازمانی و کسب آن اهداف، درگرو افزایش عملکرد کارکنا             

 هاآنها وابـسته بـه نیـروی انـسانی زیرا موفقیت سازمان؛ هـای جـسمانی، روانـی و اجتمـاعی انـسان را شناختکه باید جنبه اندواقفحقیقت 

به آن شغل، مشغول به فعالیت ، خصوصیات شخـصیتی و استعدادهای مرتبط هاتواناییمستلزم این است که افراد با توجه به باشد. این امر می

 دنبال بهاسترس است که  این عواملیکی از باشند. میمرتبط با عملکرد شغلی عوامل روانی کـشف  دنبال بهبرخی محققان  .در سازمان شوند

 آیدمی به وجود مـاعیاجت هایدگرگونیحقوق و دستمزد، ترفیعات شغلی، کاهش یا افزایش نیـروی انـسانی و  ر درتغییـرات سـازمانی، تغییـ

، پیچیـدگی، انتظـارات و کاری محیطتقاضاهای ، فرد و میزان کنترل هایمهارت، هاتواناییتناسب ضعیف و نامناسب میـان  دهندهکه نشان

س های مربوط دلزدگی شغلی در واقع آن نوع از دلزدگی روانی است که با فشارها و استر   (.1391هاست )معمارباشی اول و همکاران، چالش

به شغل و محیط کار توأم گشته است. سندرم مزبور در میان انواع مشاغل مددرسان یا یاورانه شامل مشاوران، مددکاران اجتماعی، پزشکان، 

 پلیس، پرستاران و غیره مشاهده گردیده است.  چریس  معتقد است که  سندرم هایی همانند دلزدگی شغلی قطعاً در کاستن از کیفیت خدمت

(. 1988 1رسانی کارکنان و نیز زدودن انگیزه های کاری نزد آن ها و همچنین افت کار آیی و اثر بخشی در بین آن ها مؤثر است )چرئیس

اند. به این موضوع پرداخته «با فرسودگی شغلی پرستاران نفسعزتبررسی ارتباط ای تحت عنوان (، در مقاله1393و همکاران )شینی جابری 

کلیه  سالبزرگمراقبت ویژه، سوختگی و اورژانس  هایاست. جامعه آماری پژوهش را پرستاران بخش همبستگی -توصیفی وهشروش این پژ

از میان  دهند کهتشکیل میآموزشی شهر اهواز شامل سوانح و سوختگی آیت اله طالقانی، امام خمینی )ره(، گلستان و رازی  هایبیمارستان

به روش  عنوان نمونه وبه 1392آموزشی شهر اهواز در سال  هایبیمارستان، سوختگی و اورژانس ICU هایبخش شاغل در پرستار 300ها، آن

کوپر اسمیت  نفسعزتاطالعات دموگرافیک، فرسودگی شغلی ماسالچ و  هایپرسشنامه وسیلهبه هاداده ند.سرشماری انتخاب و وارد مطالعه شد

آمار  هایآزمونو  SPSS19 افزارنرمدر پردازش اطالعات از  .پرستاران مورد ارزیابی قرار گرفت و فرسودگی شغلی نفسعزتو  آوریجمع

ها حاکی از آن است یافته استفاده گردید. توصیفی )میانگین، انحراف معیار و درصد فراوانی( و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون

یجانی و مسخ شخصیت، در سایر ابعاد دچار سطوح متوسط فرسودگی شغلی بودند. تنها میان در بعد شدت خستگی ه جزبهاکثر پرستاران که 

و سایر ابعاد فرسودگی همبستگی مشاهده شد؛  نفسعزتبین همچنین،  .وجود داشت داریمعنیو فراوانی کفایت فردی همبستگی  نفسعزت

 .نبود دارمعنیآماری  ازنظراما این ارتباط 

  

ای را با عنوان رابطه خطی میان استرس شغلی، فرسودگی شغلی، استرس فیزیکی و عملکرد شغلی در میان ( مقاله2011) نو همکارا 2لئونگ

باشد. درروش شناسی این تحقیق مدیران پروژه انجام دادند. هدف از این مطالعه کمک به کشف اثر استرس بر روی عملکرد مدیران پروژه می

های نفر از مدیران پروژه بود که به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ داده بودند. همچنین برای تحلیل داده 108نمونه آماری تحقیق شامل 

بینی های تحقیق نشان داد که استرس شغلی پیششده است. یافتهاستفاده 8افزار لیزر نسخه آماری از روش مدل معادالت ساختاری و نرم

شغلی هر دو  فرسودگی و استرس غلی رابطه منفی با عملکرد شغلی دارد در آخر نیزی فرسودگی شغلی است. همچنین استرس شکننده

 گذارند.صورت منفی بر عملکرد سازمانی اثر میبه

 قیتحق نیاند. اموضوع پرداخته نیبر رفتار کارکنان به ااسترس شغلی  و یرهبر یرتأث یبا عنوان بررس یقی( در تحق2014و همکاران ) 3یائو

و رفتار  یفشار کار نیگرا در رابطه بگرا و تحولتعامل یگر رهبر یلبر رفتار کارکنان و اثرات تعد یو فشار کار یرهبر راتیتأث یباهدف بررس

مختلف  عیها و صناشرکت در مکان 20در دسترس، کارکنان از  یریگبا استفاده از روش نمونه قیتحق نیشده است. در اکارکنان انجام یمنف

 SPSSافزار نرم یفیتوص وتحلیلیهو تجز نانیاطم تیقابل یبرا ،یآمار وتحلیلیهتجز یشد. برا یآورپرسشنامه معتبر جمع 347د انتخاب و تعدا

 جیشده است. نتااستفاده هایهتست فرض یبرا یسلسله مراتب ونیرگرس لیو تحل یهمبستگ وتحلیلیهمورداستفاده قرارگرفته است و از تجز

بر فشار کار و رفتار  یگرا اثرات منفتحول یکارکنان وجود دارد. رهبر یو رفتار منف یفشار کار نیب یرابطه مثبت کیکه  دهدینشان م قیتحق

                                                           
1 Chris 
2  Leung 
3  Yao 
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. براساس پیشینه های گزارش شده، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مثبت دارد یرگرا تأثتعامل یرهبر کهیکارکنان دارد درحال یمنف

 لزدگی شغلی اجرا گردید، تا مشخص نماید آیا بین عوامل فشارزای شغلی با دلزدگی شغلی رابطه وجود دارد؟عوامل فشارزای شغلی با د

 

 فرضیه  اصلی پژوهش

 نان بیمه رابطه چندگانه وجود دارد.با عملکرد کارک دلزدگی شغلی بین عوامل مؤلفه های- 

 روش پژوهش

به منظور  جمع در پژوهش حاضر  می باشد.ی کاربرد هدف، نظر ازی و همبستگی و تحقیق حاضر بر اساس ماهیت و روش از نوع توصیف      

کارکنان شرکت  حاضر پژوهش یآمار جامعهآوری داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های مطرح شده از روش میدانی استفاده شده است. 

 گیری نمونه روش از تحقیق این در نفر گزارش شد. 200داد آنان بودند که تع 1394در سال  خوزستان سهامی بیمه ایران در شعب کل استان

 131شده، حداقل حجم نمونه بر اساس محاسبات انجامکه  .است شده استفاده کوکران فرمول از نمونه حجم تعیین منظور به و ساده تصادفی

سال و کمترین  45تا  36گروه سنی بین  ندگان مربوط بهدرصد از پاسخ ده 63.3نفر ، یعنی  83بیشترین فراوانی با تعداد  .نفر تعیین گردید

سال است .  45سال و گروه سنی بیشتر از  25درصد از پاسخ دهندگان مربوط به گروه سنی کمتر از  3.8نفر ، یعنی  5فراوانی با تعداد 

د آنها زن بوده اند. افراد درص 74.8درصد پاسخ دهندگان مرد و  25.2سال هستند.   35تا  26درصد از افراد مربوط به گروه سنی 29همچنین 

نفر به خود اختصاص داده اند ، بعد از این افراد ، به ترتیب افراد دارای مدرک تحصیلی  101دارای مدرک لیسانس بیشترین افراد را با فراوانی 

 دارا هستند .   نفر ، بیشترین فراوانی را 4نفر و دکترا و باالتر  31نفر ، فوق لیسانس  39نفر ، فوق دیپلم  44فوق دیپلم 

 

  آوری جمع در این پژوهش ابزارهای .است شده استفاده ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه  ها از داده تحلیل و تجزیه برای

  داده ها شامل  دو پرسشنامه به شرح زیر است. 

رتبه ای لیکرت   5می باشد که بر اساس مقیاس گویه  16( مشتمل بر 1390مقیاس عملکرد شغلی )مقیمی و رمضانی، شغلی:  عملکرد مقیاس

و حداکثر عدد  16در محدوده ای از کامال موافق تا کامال مخالف مورد سنجش قرار گرفته که حداقل نمره کسب شده برای این مقیاس نمره 

  اعتبار و محیط  می باشند.  وضوح نقش  و حمایت، انگیزه ، بازخور، مجاسبه شده است. ابعاد این مقیاس به ترتیب شامل توانایی 80

 این. است شده استفاده( 2001) جکسون و مسلش شغلی فرسودگی پرسشنامة از دلزدگی شغلی نیز برای: (MBI)مقیاس دلزدگی شغلی

 ابزار رینت متداول تنها نه است. این ابزار ماده 22 دارای و رود می کار به انسانی مشاغل خدمات شغلی دلزدگی میزان سنجش برای پرسشنامه

 مسخ عاطفی، فرسودگی بعد سه از و است المللی بین شده پذیرفته سند یک بلکه ؛است شغلی دلزدگی میزان گیری زهرد اندابرای استاندا

 است شده تشکیل فردی موفقیت عدم و شخصیت

 آمده است. 1گردید که در جدول در این پژوهش ضریب پایایی هر دو پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی محاسبه 
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 گيري الدازه مورد هاي ضریب پایایی مقياس -1جدول 

 آلفای کرونباخ مقیاس های مورد اندازه گیری

 83/0 شغلی عملکرد

 84/0 شغلی دلزدگی

 

 فرضیه های پژوهش

 شغلی کارکنان بیمه رابطه وجود دارد. فرسودگی عاطفی و عملکرد بین -

 شغلی کارکنان بیمه رابطه وجود دارد. ی و عملکردشخصیت زدای بین -2

  شغلی کارکنان بیمه رابطه وجود دارد. نقصان تحقق شخصی و عملکردبین -3

 

 شغلی عملکرد شخصی تحقق نقصان زدایی شخصیت هیجانی فرسودگی 

 فرسودگی هیجانی

 زدایی شخصیت

 شخصی تحقق نقصان

 شغلی عملکرد

 

 از تحلیل رگرسیون چندگانه با روش ورود و گام به گام  با عملکرد شغلی دلزدگی شغلی مؤلفه های  بررسی رابطه چندگانه بین

 گالس با روش ورودراب س چندگالس بين  مؤیفس هاي دی دگی   لی با عملکرد   لی از تحليل رگرسيون چند

 ضریب مسیر استاندارد ضریب مسیر غیر استاندارد مدل
 سطح معناداری tآماره 

 ضریب انحراف معیار ضریب

1 

 عرض از مبدا


 هیجانی فرسودگی

 زدایی شخصیت

 شخصی تحقق نقصان
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 گام بس راب س چندگالس بين  مؤیفس هاي دی دگی   لی با عملکرد   لی از تحليل رگرسيون چندگالس با روش گام

 مدل
 ضریب مسیر استاندارد ضریب مسیر غیر استاندارد

 سطح معناداری tآماره 
 ضریب انحراف معیار ضریب

1 
 عرض از مبدا

 هیجانی فرسودگی

2 

 عرض از مبدا

 هیجانی فرسودگی

 زداییشخصیت

3 

 عرض از مبدا

 هیجانی فرسودگی

 ییزداشخصیت

 شخصی تحقق نقصان

  نان بیمه رابطه چندگانه وجود دارد.با عملکرد شغلی کارک بین عوامل مؤلفه های  دلزدگی شغلی-4

 

 بحث و لتيجس گيري

در  t=422/3و آماره  335/0شغلی با ضریب مسیر استاندارد  هیجانی بر عملکرد مطابق نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه، تاثیر فرسودگی

در سطح  t=460/2و آماره  253/0با ضریب مسیر استاندارد  شغلی زدایی بر عملکرد مورد تایید قرار گرفت. تاثیر شخصیت% 99سطح اطمینان 

در سطح  t=047/2و آماره  188/0یب مسیر استاندارد با ضرشغلی عملکرد شخصی بر  تحقق مورد تایید قرار گرفت. تاثیر نقصان %95اطمینان 

 مورد تایید قرار گرفت. %95اطمینان 

 

این فرضیه تأیید گردید، و نتیجه آن با نتایج همسو بود.  بین مؤلفه های دلزدگی شغلی با عملکرد شغلی رابطه چندگانه وجود دارد -4فرضیه 

انی که  در اثر اشتغال در محیط هایی که در آن شرایط شغلی به گونه ای است که توجه کارکن در نبیین این یافته می توان بیان نمود که 

  کمتری به خالقیت ها، توانمندی ها و استعداد های کارکنان صورت می گیرد، و میزان تالش افراد تأثیر چندانی بر  پاداش ها و حقوق افراد

اهش می یابد و حتی ممکن است افراد دچار مسخ شخصیت شوند. در چنین شرایطی نمی گذارد، به تدریج  منابع هیجانی و عاطفی کارکنان ک

نه تنها فرد ارزیابی منفی از عملکرد خود دارد، بلکه ممکن است شرایط شغلی را مسبب این وضعیت درنظر گیرد. چنین شرایط شغلی  باعث 

د پس از سال ها تالش نتوانسته اند تغییرات قابل توجهی در می شود که افراد پیشرفت شخصی اندکی داشته باشند. آن ها احساس می کنن

موقعیت شغلی خود ایجاد کنند و شروع به ارزیابی منفی از خود نشان می کنند.   احساس دلزدگی شغلی که ناشی از عدم امکان تغییر در 

یت شغلی خود شده و در نتیجه  منجر به عملکرد پیشرفت  شرایط شغلی تجربه می شود ، باعث افزایش نا امید و ناخشنودی کارکنان از موقع

 شغلی پایین میگردد.

عارضه ای است که در نتیجه قرار گرفتن طوالنی مدت فرد تحت فشارهای عصبی بوجود می آید، افرادی که دچار از آنجا که دلزدگی شغلی  

دلزدگی کنند. هم چنین نی از کار خود کناره گیری میشوند در بیشتر مواقع شغل خود را تغییر می دهند و یا از جهت روااین عارضه می

فرد  کارکنان را کاهش می دهد.  عملکرد ، و در نتیجهپیامد نهایی فشار عصبی است که هم بر شخص و هم بر سازمان اثر می گذارد شغلی

 وقتی دچار دلزدگی شغلی می شود که منابع هیجانی و عاطفی او کاهش یافته است. 
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 یتهاي پژوهشمحدود

 گردد:ادامه به مهمترین آنها اشاره می در این تحقیق نیز محقق با محدودیت هایی مواجه بوده است که در   

 عدم تمایل برخی از کارکنان به همکاری در خصوص پاسخگویی به پرسشنامه-

 عدم استقبال و پنهان کاری کارکنان در باب نحوه عمکردشان-

 هاآوری پرسشنامهبر بودن جمعمانمواردی از عدم همکاری و ز-

 نتایج این تحقیق محدودیتهای استفاده از پرسشنامه را دارا است.-

 .باشد.های دیگر در سایر مناطق کشور دارا میاین پژوهش با محدودیت تعمیم یافته ها به سایر سازمان-
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