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 قدمهم
ها، نشان دهنده بشر در همه دوران یزندگ یبررس

 جهیو رفاه بوده است و در نت تیبه بهبود وضع شیگرا
 یهابه شکل یادیو نگرش، بشر فشار ز شیگرا نیا

نموده است. با  لیتحم شیخو یمختلف بر زندگ
انسان از کاربرد ابزار و مواد مختلف در  یآگاه شیافزا

ده سرعت گشو به یصنعت شرفتیپ یراه برا ،یزندگ
در اروپا،  یشد، آن گونه که با آغاز انقالب صنعت

 یهاها آن چنان دست خوش دگرگونانسان یزندگ
 یزندگ کنواختیقرار گرفت که روند آهسته و  اریبس

 نیبشر آن روز را به چرخ شتابان مبدل ساخته و ا
روند نه تنها متوقف نشد، بلکه روز به روز بر سرعتش 

 ی(. زندگ1535، و همکاران نایافزوده شد )س
و  یاریهم ،یها مستلزم همکارانسان یاجتماع

امر منجر به  نیمتقابل است. ا یازهایبرآوردن ن
 یهاها و مهارتو توسعه تخصص جادیکار، ا میتقس

ها را در قالب انسان یمختلف شده و رابطه اجتماع
کم و  یها و واحدهاها، نهادها، مؤسسهسازمان جادیا
 یشکل داده است است )محمد یخصصت شیب

 یامروز یها(. جامعه1531و همکاران،  ییپارسا
 نیاز دانشمندان بر ا یاریهستند. بس افتهیسازمان 

 یلهیبه وس یکنون یهاجامعه تیباورند که ماه
 یهامختلف و با هدف یهاها به شکلسازمان

اما بدون  شود،یم یو سازمانده سیگوناگون تأس
 یو روان یجسم یهاتالش هیبر پا هانهمه آ دیترد

و به طور  شوندیم تیخود اداره و هدا یانسان یروین
کارآمد شاخص  یانسان یرویگفت ن توانیم یکل

 گرید یهاسازمان نسبت به سازمان کی یعمده برتر
پر  ی(. در فضا1538 ،یو کوه ینیاست )کرد تم

شتاب و سرشار از رقابت جهان امروز، آنچه که منجر 
 یروین شودیها مدر سازمان یرقابت تیبه کسب مز

 ترشی. امروزه باستیسالم و پو ت،یفیبا ک یانسان
حفظ سالمت روان کارکنان خود  تیها به اهمسازمان

اند. خود قرار داده یهااند و آن را جزء هدفبرده یپ
 یفرد یورکه سالمت روان، بهره ییهااز چالش یکی

است  یکند، سندرم فرسودگیم دیرا تهد یو سازمان
علت توجه  نی(. به هم1535و همکاران،  انی)صالح

از جمله  یدر هر سازمان یانسان یهابه منبع

 یهامنبع رایز باشدیمورد توافق همگان م یهاعامل
به کار گرفتن  ییاست که توانا یتنها منبع یانسان
در تحقق اهداف  تیموفق یرا برا گرید یهاعامل

؛ 1531زاده،  لیو خل یاست )قشالق اسازمان دار
 (. 1535 ،یکربکند ینیطبرسا و مع

 یهاتیاز کارها و فعال شیب یزیهر فرد چ شغل
 هیارا ،یرانندگ ،یسینو نیچون، ماشهم یمشخص

با همکاران،  یو دیاست و با رهیگزارش و غ
تعامل داشته باشد و  رهیها، ارباب رجوع و غالدستبا

 یکند. حت تیسازمان را رعا یهانامه نییو آ نیقوان
 که یطیمح ای یکار طیممکن است فرد در شرا

 یبدان معن نیچندان هم مطلوب نباشد کار کند، ا
کار به طور  طیموجود در مح یهااست که عامل

افراد شاغل در  یماریب ایبا سالمت  یاگسترده
در همه  یتوجه به بهداشت روان نیاند. بنابراارتباط
 اریافراد بس یکار یاز جمله زندگ یزندگ یهاعرصه

(. امروزه در 1538و همکاران،  یریمهم است )ام
 کی ،یانجام کارها به روشن ییتوانا یکار طیمح

از افراد به  یشرط است که بعض شیضرورت و پ
قادر به انجام  گرید یده و برخاز عهده آن برآم یخوب
کار از  طیمح نیچن(. هم1532 ،یی)گنجو ستندیآن ن

شده  لیتشک یو اجتماع یروان ،یکیزیف یهامحرک
 جادیعامل ا تواندیم موارد نیاست که هر کدام از ا

 یمنبع مهم برا کی. شغل ندیبه شمار آ یدگیتن
است و در  یاجتماع تیامرار معاش و احراز موفق

رفع  یکه بر وفق خواست فرد و در راستا یصورت
 ،یتیبه نارضا تواندینباشد م یو یاجتماع یازهاین

زاده  بیمنجر شود )مص یو روح یجسم یقوا لیتحل
 زانیشناسان م(. هرچند روان1535و همکاران، 

و الزمه  یعیرا حالت طب یعصب یاز فشارها ینیمع
اگر انسان به مدت زمان  یول دانندیسالم م یزندگ

که خارج از تحمل او  ردیفشارها قرار گ نیدر ا یادیز
و همکاران،  ی)قربان شودیمختل م اشیباشد زندگ

 یماریمسئله را ب نیاز صاحبنظران ا ی(. گروه1535
هم دوران ما دوران  دیو شا نامندیسده م نیا عیشا

 رگیاز هر دوران د شیدوران، ب نیدر ا رایتنش است ز
تنش زا قرار گرفته است  یهاانسان در معرض عامل

به  یتنش زا منجر به سندرم یهاعامل تیکه در نها
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زاده و همکاران،  بی)مص شودیم یشغل ینام فرسودگ
1535 .) 

 شود،یم یشغل یکه دچار فرسودگ یکارمند
رغبت و عالقه خود را به انجام امور محول شده به 

و  یکیزیف یقوا لیلخود را از دست داده و با تح
داشته باشد و در  یمثبت ییکارا تواندینم اشیعاطف

 یکه دارا یتر سازمان جهاد کشاورزگسترده اسیمق
 ناموفقناکارآمد و  اریاست بس یکارمندان نیچن

 زانیم یپژوهش به برس نیرو ا نیخواهد بود. از ا
پرداخته است  یکارشناسان کشاورز یشغل یفرسودگ
 یبه منظور کاهش فرسودگ ییراه کارها انیو در پا

ارائه  یجهاد کشاورز تیریکارکنان مد نیدر ب یشغل
 یجهاد کشاورز تیریمد ییو کارا یورتا بهره شودیم

. با توجه به ابدی شیاافز یابیمناطق مورد ارز
 لیتحل نیاز ا یشده، هدف کل ادی یهاحیتوض

 یشغل یو فرسودگ یفرد تینوع شخص نیب یرابطه
زاهدان و  یهاشهرستان یکارمندان جهاد کشاورز

است که  نیپژوهش ا نیپرسش ا ن،یخاش بود. بنابرا
کارمندان جهاد  نیدر ب یشغل یفرسودگ تیوضع

زاهدان و خاش چگونه است  یهاشهرستان یکشاور
 یو فرسودگ یفرد تینوع شخص نیب یاو چه رابطه

رح مط زیپرسش ن نیا ن،یچنوجود دارد؟ و هم یشغل
که در سطح مرکز  یکارکنان یرابطه برا نیاست که ا

ها استان فعال هستند نسبت به آنان که در شهرستان
 دارد؟ یچه تفاوت باشندیم تیمشغول به فعال

پژوهش الزم  یاصل میمنظور شناخت مفاه به
پژوهش  نهیشیگاه پو آن ینظر میاست در آغاز مفاه

 نیرو در ادامه به ا نی. از همردیقرار بگ یمورد بررس
 دو مبحث پرداخته شده است. 

 ریسده اخ یهادهیاز پد یکی یشغل یفرسودگ
 یرفتگ لیاز واژة تحل یو تخصص یاست. استفاده فن

 دنبرگر،ی( در اصل به فریشغل ی)فرسودگ یشغل
در باب  1394مطالب را در سال  نیکه نخست یکس

واژه  .گرددیدرآورد، بر م ریمفهوم به رشته تحر نیا
 نیاست که از ب یاصطالح یشغل یفرسودگ
شده است که به  شنهادیمختلف پ یفارس یهامعادل
 نیترشیو ب یمعن نیترکینزد "burnout"واژه 

از مردم  یاری(. بس1500را دارد )ملک آرا،  رشیپذ

اند، را تجربه کرده یشغل یبار فرسودگ کیدست کم 
از آن ارائه دهند. امروز  یقیدق فیتعر توانندیاما نم

 ناختهسندرم ش کیبه عنوان  یشغل یفرسودگ
 ی(. فرسودگ2815 نسرلو،ی)هاکانکو و د شودیم

 تیموجب کاهش عملکرد فرد شده و در نها یشغل
ارائه خدمات به  یفیمنجر به کاهش ک تواندیم

شود و باعث کاهش بازده در رابطه با بخش  نیمراجع
راستا شواهد نشان  نی. در همشودیم یکشاورز

اثر  نانبر سالمت کارک یشغل یهااند که تنشداده
 شودیدر آنان م ینگران جادیدارد و موجب ا یمنف

 یشغل ی(. فرسودگ2884 ،یو تراکول ینیاری)ستاک
کار،  تیفیکارکنان از محل کار، کاهش ک بتیباعث غ
 یبا همکاران، مشکالت جسم یفرد نیب یهاتعارض

. شودیشغل و سرانجام ترک خدمت م رییتغ ،یروان _
سازمان به دنبال  یبرا یادیز یهانهیترک خدمت هز

 ی(. مسلج، فرسودگ1538و همکاران،  یریدارد )ام
 ،یعاطف یسه بعد احساس خستگ یرا دارا یشغل

کرده  یمعرف یفرد تیو نداشتن موفق تیزوال شخص
 (. 1531 ،ییو دعا یآباد میاست )ابراه

ها سازمان یها از سوپژوهش نیاز ا یفراوان شمار
 یرویمختلف ن یهاجنبه یها گوناگون روو در جامعه

ها از آن یاصورت گرفته است که بخش عمده یانسان
روان  یهافراسنجه رامونیاست که پ ییهاپژوهش
نگرش و  ت،یخالق ،یشغل تیچون رضاهم یشناخت
است.  شدهانجام  رهیهوش و غ ،یشناخت یهاسبک

و  یفرد تیشخص رهایمتغ نیا نیتراز مهم یکی
 یبرا یآن است که به عنوان عامل یهایژگیو
افراد  یکار تیو موفق یعملکرد شغل زانیم ینیبشیپ

و همکاران،  انیدریقرار گرفته است )ح یابیمورد ارز
عبارت از مجموع  یفرد تی(. شخص1535

فرد و  یدو ارا یجانیه ،یعقالن ،یجسمان یهایژگیو
ظاهر، رفتار،  لهیها است که به وسعامل نیتعامل با ا

 نی. اشودیآشکار م گرانیو رابطه با د یهاعادت
هر شخص به عنوان  شوندیباعث م هایژگیو

 ،ییشناخته شود )توال ز،یمتما یبه کل یموجود
( به نقل 1503نجارپور و همکاران ) نیچن(. هم1535
با  یامجموعه تیصکه شخ کنندیم انیب یاز مد

ها و هاست که جنبه یژگیو و هاشیثبات از گرا
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)افکار، احساسات  یروان شناخت -یرفتار یهاتفاوت
و ممکن است به  کندیم نییو اعمال( افراد را تع

و  یشناخت ستیز یفشارها جهیبه عنوان نت ،یآسان
 یالگوها ت،یزمان، قابل درک نباشد. شخص یاجتماع

 یتفکر است که چگونگ یهاوهیاز رفتار و ش ینیمع
 ،یی)توال کنندیم نییتع طیشخص را با مح یسازگار
ها، از عادت یارا مجموعه تیشخص انگ،ی(. 1535

که از نظر  داندیو افکار فرد م هاشیگرا ها،یژگیو
و از  هاتیو موفق هاگاهیها، پاظاهر به صورت نقش

 یهانبهها و جهدف ها،زهیبه صورت انگ یلحاظ درون
 هینظر نیاست. بر حسب ا یمختلف خودپرست

 یو اجتماع یجنبه خارج -1دو جنبه دارد:  تیشخص
را  یفرد را سبب شده و رفتار و یکه سازش اجتماع

و  یجنبه درون -2. سازدیگروه هماهنگ م یبا اعضا
که موجب تعارض رفتار فرد با همگان  یستیز
 نیچنم(. ه1503 ا،ی)معمار زاده و مهرن شودیم

پنج بعد  یرا دارا تیشخص یکاستا و مک کر
 یرنجورروان ،گراییبرون ،یشناسوظیفه ،یپذیرتوافق
و  یآباد می)ابراه دانندیها مبودن در تجربه رایو پذ
 (. 1531 ،ییدعا

( نشان 1535) یو اصفهان یپژوهش سعد جینتا
و  یکار نهیشیمتأثر از پ یشغل یداد که فرسودگ

 یکار نهیشیگونه که پ نیاست. بد یشغل یتقاضاها
 یاثر مثبت بر فرسودگ یشغل یو تقاضاها یمنف ریتأث

 داشت.  یشغل
( 1535پژوهش محرم زاده و همکاران ) جینتا

و  یرنجورروانباالتر  یهانشان داد که افراد با سطح
و  یشناسفهیوظ ،یپذیرتوافق ،گراییبرون ترنییپا

 یدر معرض فرسودگ ترشیها، ببه تجربه یگشودگ
اند که کرده شنهادی. لذا آنان پرندیگیقرار م یشغل

 یبه عنوان قسمت تیخصش یابیها از ارزشاگر سازمان
 توانندیو نظام استخدام استفاده کنند، م ندیاز فرا

 یشغل یرا که به احتمال دچار فرسودگ یکارمندان
 کنند.  ییخواهند شد، شناسا

( نشان 1532اران )و همک یپژوهش باسام جینتا
ابهام  ،یکار نهیشیپ ،یشغل تیرضا یرهایداد، متغ

نقش در  ینقش و کم بار یفیک ینقش، گرانبار
 مؤثر بودند.  یشغل یفرسودگ
( 1531) ییو دعا یآباد میپژوهش ابراه جینتا

و ثبات  گراییبرون ،یشناسوظیفه نینشان داد، ب
وجود  یرابطه معنادار یشغل یبا فرسودگ یاحساس

تجربه کردن با  یو آمادگ یسازگار نیدارد، اما ب
نشد و به طور  افتی یرابطه معنادار یشغل یفرسودگ

 یشغل یو فرسودگ یتیشخص یهایژگیو نیب ،یکل
 وجود دارد.  یرابطه معنادار

با عنوان انواع  ی( در پژوهش2818) میعظ
 انیدر م یشغل یو فرسودگ یشغل یریدرگ ت،یشخص

که  دیرس جهینت نیها در هند به امدرسان دانشگاه
 یسبب فرسودگ ،یشغل یریو درگ تیانواع شخص

 تیها شده است. ابعاد موفقمدرسان در دانشگاه
 یشغل یریبا درگ یداریارتباط مثبت و معن یشغل

دارد. زوال  تیبا مسخ شخص یارتباط منف ودارد 
 یدفر تیبا تعهد و نوع شخص یارتباط منف تیشخص

دار و رابطه معنا یعاطف یفرسودگ نیچندارد و هم
 ،گراییبرونمانند  تیبا ابعاد مختلف شخص یمنف

و  یشناسفهیوظ ،ییپذیرتوافق ،یثبات عاطف
ناروتو و  نیچنها دارد. همبه تجربه یگشودگ

 جهینت نی( در پژوهش خود به ا2880) ارانهمک
 تیو نوع شخص یسالمت عموم نیکه ب دندیرس
 وجود دارد.  یداریرابطه معن یفرد

( در پژوهش خود 2880و همکاران ) یزوتانیمیش
 سهیدر مقا یجانیه یثباتیکه ب دندیرس جهینت نیبه ا
و  یشغل یبا فرسودگ یترشیارتباط ب گراییبرونبا 

 مرتبط با پرستاران دارد.  یفرسودگ
 جهیگونه نت نیا توانیم اتیبا توجه به مرور ادب 

و  هیاز پنج سو یفرد تیکه نوع شخصگرفت 
 نیشدند. بنابر ا لیتشک هیاز سه سو یشغل یفرسودگ

و  رهایپژوهش که نشان دهنده متغ یچارچوب مفهوم
چارچوب  نیشد. در ا نیآنهاست تدو نیروابط ب

 لمستق یرهایو متغ یشغل یوابسته فرسودگ ریمتغ
  .(1هستند )شکل  یتیشخص یهاهیسو
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 یچارچوب مفهوم -0 نگاره

  شناسیروش
موضوع  لیپژوهش به تحل نیکه ا نیبا توجه به ا
. پردازدیکارکنان دو شهرستان م نیمورد مطالعه ب
شامل دو گروه بودند. از  زیپژوهش ن یلذا جامعه آمار

 یهاشهرستان یرو کارکنان جهاد کشاورز نیا
 لیپژوهش را تشک نیا یزاهدان و خاش، جامعه آمار

 یکشاورز هادج تیرینفر کارمند در مد 188دادند. 
نفر در زاهدان مشغول به کار هستند،  112خاش و 

 یریگبه طور جداگانه با استفاده از جدول نمونه
شهرستان  ینفر برا 08( 1503 ا،یمورگان )حافظ ن

رستان زاهدان انتخاب شدند. شه ینفر برا 01خاش و 
 یتصادف یبنداز نوع طبقه یریگروش نمونه ن،یبنابرا

پنل متخصصان و  قیاز طر نامهپرسش ییبود. روا
کرونباخ  یآلفا بیآن با استفاده از ضر ییایپا

 یآلفا بیضر یشد که در ادامه مقدارها دهیسنج
 یشده است. برا انیب رهایمتغ کیکرونباخ به تفک

استاندارد به شرح  یهانامهها از پرسشداده یگردآور
 استفاده شد: ریز

 نیمسلج: ا یشغل ینامه فرسودگ( پرسشالف
ساخته شده است  1301آزمون توسط مسلج در سال 

 نیاست. ا یمبتن ،یاز فرسودگ یدیو برآورد جد
که به سنجش  باشدیم هیگو 22نامه شامل پرسش

 تیو نداشتن موفق تیمسخ شخص ،یعاطف یخستگ
پرداخته است.  یاحرفه تیدر چهار چوب فعال یفرد

 ینامه بر مبناپرسش نیدر ا یگذارمرهن یچگونگ
. ردیگیصورت م یاهفت درجه کرتیل اسیمق
( 1) ادیز یلی( تا خ8آزمون با هرگز ) نیا یهانهیگز

 اسیمق نیا یمشخص شده است که به هنگام بررس
س خود را با توجه به شخص احسا ،یتوسط آزمودن

 یبرا نیچن. همکندیم انیب اریدر اخت یهانهیگز
مسلج،  یشغل ینامه فرسودگپرسش ییاین پاییتع

 انی( به نقل از مسلج ب1531) ییو دعا یآباد میابراه
 یخستگ یرا برا یدرون ییایپا یکه و دارندیم

، و α= 93/8 تی، مسخ شخصα= 31/8 یعاطف
گزارش داده است. در  α=  91/8 یاحساس ناکار آمد

 . باشدیم 03/8تا  91/8پژوهش از  نیا
کاستا و  یتیشخص ینامه پنج عامل( پرسشب

 ینامه، توسط کاستا و مک کرپرسش نی: ایمک کر
آن سه  هیساخته شد و در شکل اول 1303در سال 

 یدگگشو ،یپذیرتوافق ،ییرنجورروان یاصل اسیمق
مورد پژوهش  یشناسفهیو وظ گراییبرونبه تجربه، 

نظر قرار  دیمورد تجد 1331قرار گرفت. در سال 
به آن  یشناسفهیو وظ یسازگار یهااسیگرفت و مق

ها به نامه، پاسخ به پرسشپرسش نیاضافه شد. در ا
( تا کامالً مخالف 8کاماًل موافق ) یانهیصورت پنج گز
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 یابیافراد مورد ارز یهایژگیو -0جدول 
 انحراف معیار میانگین درصد فراوانی فراوانی سطح متغیر متغیر

 جنس
 4/13 188 مرد

- - 
 1/58 44 زن

 سن

 1/43 13 58کمتر از 

 0/50 31 43تا  51بین  81/11 13/53

 3/13 25 43بیشتر از 

 وضعیت تأهل
 1/28 23 مجرد

- - 
 3/93 113 متأهل

 تحصیالت

 9/8 1 راهنمایی

- - 

 2/4 1 دیپلم

 0/11 19 کاردانی

 4/19 39 کارشناسی

 11 25 ارشدکارشناسی

 20/0 39/3 - - - پیشینه کاری

 پیشینه مدیریت
 5/13 22 بلی

- - 
 9/04 122 خیر

 
شد.  دهیپرسش سنج 12و هر عامل با  باشدی( م4)

الزم است. کاستا و  ییایو پا ییروا ینامه داراپرسش
 نیا ییایبرآورد پا یبرا 1332در سال  یمک کر

کرونباخ استفاده کردند که  یآلفا بیآزمون، از ضر
 ،ییرنجورروان یهااسیکرونباخ مق یآلفا بیضر

گرایی و به تجربه، برون یگشودگ ،یپذیرتوافق
، 39/8، 91/8، 01/8 بیرا به ترت یشناسفهیوظ
 ،ییو دعا یآباد میگزارش دادند )ابراه 01/8، 91/8

 . باشدیم 01/8تا  98/8پژوهش از  نی(. در ا4: 1531

 هاافتهی
که از  دهدینشان م هاافتهی، 1جدول شماره  بنابر

درصد( مرد و  4/13نفر ) 188گو نفر پاسخ 144 نیب
 تیدرصد افراد زن بودند. وضع 1/58نفر معادل  44

 ترشینشان از متأهل بودن ب یابیتأهل افراد مورد ارز
نفر از آنان متأهل  113که  یافراد است به طور نیا

سال به دست آمد.  13/53 یسن نیانگیبودند. م
افراد مورد  الت،یتحص زانیبه لحاظ م ن،یچنهم
 نیانگیداشتند. م یمدرک کارشناس ترشیب یابیارز

به دست آمد  یدیسال خورش 18کار، حدود  نهیشیپ
 تیریها به لحاظ تجربه مدنمونه تیو در آخر وضع

گو نفر پاسخ 144نفر از  22داشتن نشان داد که 
 .بودند تیریتجربه مد یدارا

 یرهایاز متغ کیهر  تیسنجش وضع یبرا
تک  یپژوهش با مقدار مورد انتظار از آزمون ت

آزمون نشان داد، که  جیاستفاده شد. نتا یانمونه
برابر  یعاطف یها( خستگ هیمقدار )مجموع مقدار گو

تفاوت  29بود که با مقدار قابل انتظار  33/59
 881/8تفاوت در سطح  نیدارد، ا یداریمعن
 یکارمندان دچار خستگ یعنیشده است.  داریمعن

و  تیاز نظر بعد مسخ شخص نیچنبودند. هم یعاطف
و  45/21کارمندان  نیر بمقار کسب شده د ینیبدب

 یبرا 81/8در سطح  13مقدار قابل انتظار 
 توانیوجود دارد که م یداریتفاوت معن یانگوپاسخ

و  تیگرفت کارمندان دچار مسخ شخص جهینت
 یاآزمون تک نمونه جینتا تیباشند. در نهایم ینیبدب
بودن،  دهیفایو ب یمقدار احساس ناکارآمد سهیمقا
از  ترشیبه دست آمد که ب 02/21 یانگوپاسخ یبرا

باال  جیبود. با توجه به نتا 24مقدار قابل انتظار 
 یکرد که کارمندان دچار خستگ یریگجهینت توانیم

 حساسو ا ینیو بدب تیو مسخ شخص یعاطف
 یشغل یفرسودگ گر،یهستند. به عبارت د یناکارآمد

  . کارمندان وجود دارد نیدر ب
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 یشغل یفرسودگ یسنجتیوضع -2جدول 

 . t Sig مقدار انتظار انحراف معیار جمع متغیر

 8881/8 35/12 29 32/18 33/59 خستگی عاطفی

 8881/8 20/12 13 29/1 45/21 ینیو بدب یتمسخ شخص

 885/8 84/5 24 14/11 02/21 احساس ناکارآمدی

 8881/8 34/18 11 85/25 23/01 فرسودگی شغلی

 
  یفرد تینوع شخص یسنجتیوضع -3جدول 

 . t Sig مقدار انتظار انحراف معیار جمع متغیر

 881/8 -51/1 51 83/9 25/52 یشناسوظیفه

 022/8 223/8 51 13/51 13/51 یپذیرتوافق

 881/8 -54/0 51 22/18 00/20 گراییبرون

 881/8 -41/11 51 30/3 19/58 پذیرا بودن تجربه ها

 885/8 81/5 51 23/9 03/59 یرنجورروان

 
 یشغل یکارمندان بر اساس فرسودگ یبندطبقه -1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی فرسودگی شغلی

 4/19 23 کم

 0/11 03 متوسط

 0/28 58 زیاد

 
 یفرد تینوع شخص یدر ادامه پژوهش، بررس

نشان داد که  یابا کمک آزمون تک نمونه یانگوپاسخ
بود  25/52 یشناسفهیمقدار به دست آمده از بعد وظ

و در سطح  51از مقدار قابل انتظار  ترشیکه ب
افراد  یانگوپاسخبود که نشان داد  داریمعن 881/8

از آزمون  ده. مقدار به دست آمستندین یشناسفهیوظ
به  13/51 یریپذدر مورد بعد توافق یاتک نمونه

در افراد مورد  یریپذدست آمد که نشان از توافق
مقدار به دست آمده در مورد  نیچناست. هم یابیارز

 یاتک نمونه یبا استفاده از آزمون ت گراییبرونبعد 
نشان داد که  881/8 یداریبا سطح معن 00/20

هستند.  گرادرون یافراد یورزکارمندان جهاد کشا
 راینشان داد بعد پذ یادر ادامه آزمون تک نمونه

 یداریبا سطح معن 19/58ها به مقدار بودن تجربه
بود که نشان  51کمتر از مقدار قابل انتظار  881/8

در  ت،یاست. در نها یانگوپاسخبودن  رایدهنده ناپذ
با  03/59مقدار به دست آمده  یرنجورروانمورد بعد 
بودن  رنجوررواننشان از  885/8 یداریسطح معن

گرفت  جهینت توانیم یکارمندان است. به صورت کل
 یدر مجموع، افراد یکه کارمندان جهاد کشاورز

در  رای، ناپذگرادرون ،پذیرتوافق، نشناسوظیفه
 . هستند رنجورروانها و تجربه

در ادامه، کارمندان با استفاده از روش انحراف 
 یشغل ی( به لحاظ فرسودگISDM) نیانگیاز م اریمع

 4شدند که حاصل آن در جدول شماره  کیتفک
 . گزارش شده است

نوع  نیرابطه ب یپژوهش به منظور بررس نیدر ا
 یهااز آزمون یشغل یو فرسودگ یفرد تیشخص

به دست آمده در  جیبهره گرفته شد، نتا یبستگهم
با  یفرد تیابعاد نوع شخص نیمورد رابطه ب

نشان داد از  یانگوپاسخکل  نیدر ب یشغل یفرسودگ
 یشناسفهیبعد وظ ،یفرد تینوع شخص یهابعد نیب

رابطه  یدارا 8881/8در سطح  یشغل یبا فرسودگ
 یبعدها نیب نیچنوجود دارد. هم یداریو معن یمنف

 یرنجورروانها و بودن در تجربه رایپذ ،یپذیرتوافق
وجود  یداریرابطه مثبت و معن یشغل یبا فرسودگ
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  یشغل یو فرسودگ یفرد تیابعاد نوع شخص یبستگهم جینتا -0جدول 

 سطح معنی داری بستگیضریب هم بستگینوع هم متغیرهای مستقل متغیر وابسته

 فرسودگی شغلی

 440/8 -814/8 اسپیرمن جنسیت

 152/8 848/8 اسپیرمن سطح تحصیالت

 833/8 148/8 اسپیرمن وضعیت تأهل

 931/8 -821/8 اسپیرمن شغل دوم

 183/8 -154/8 اسپیرمن پیشینه مدیریت

 921/8 858/8 اسپیرمن محل کار

 041/8 -811/8 اسپیرمن محل زندگی

 232/8 831/8 اسپیرمن سن

 842/8* -198/8 اسپیرمن تعداد اعضای خانوار

 334/8 -881/8 اسپیرمن فرزند چندم خانواده

 218/8 834/8 اسپیرمن پیشینه کار

 8881/8** 414/8 اسپیرمن یپذیرتوافق

 802/8 143/8 اسپیرمن گراییبرون

 8881/8** 481/8 اسپیرمن پذیرا بودن تجربه ها

 8881/8** 419/8 اسپیرمن یرنجورروان

 8881/8** -113/8 اسپیرمن یشناسوظیفه

 81/8در سطح  یداری؛ ** معن83/8در سطح  یداری* معن

 
 یشغل یبا فرسودگ گراییبرونبعد  نیب یدارد. ول

 نیچن(. هم3 ولوجود ندارد )جد یداریرابطه معن
با  یخانوار رابطه منف یباال بودن تعداد اعضا

 یداریرابطه معن رهایمتغ هیدارد. بق یشغل یفرسودگ
 .ندارند یشغل یبا فرسودگ

 تینوع شخص ریتأث یدر ادامه به منظور بررس
از آزمون  یشغل یبر فرسودگ گریو عوامل د یفرد

است  یادآوریاستفاده شد. الزم به  یبیترت ونیرگرس
رابطه  یبستگکه در آزمون هم ییرهایکه تنها متغ

برقرار کردند، اجازه ورود  یشغل یبا فرسودگ داریمعن
 ونیرگرس جیتارا کسب کردند. ن یونیبه مدل رگرس

شدن  دارینشان داد، که مدل با توجه به معن یبیترت
برازش  ی( داراP= 881/8؛ 2X= 515/35اسکور ) یکا

و  یبا اثر منف یشناسفهیوظ یرهایاست. متغ یمناسب
بر با اثر مثبت  یرنجورروانها و بودن تجربه رایپذ

 یهاریمتغ نی. در بگذارندیم یشغل یفرسودگ
 بیضر نیبا باالتر یشناسقهیوظ ریشده، متغ داریمعن

 یشغل یبر فرسودگ رگذاریتأث ریمتغ نیترتیبتا با اهم
 بیبه ترت تیاهم ثیشناخته شد و و پس از آن از ح

قرار گرفتند.  یرنجورروانها و بودن تجربه رایپذ
که  دهدینشان م زیمک فادن ن نییتع بیضر

رات ییدصد تغ 4/53توانسته است  یبیترت ونیرگرس
 بیکند. با توجه به ضرا نییوابسته را تب ریمتغ

 یونیمعادله رگرس توانیبدست آمده م یونیرگرس
 در نظر گرفت.  یشغل یفرسودگ یرا برا ریز

Y= 215/990 – 8/231 X1 + 8/185 X2 + 

8/891 X3 

بودن  رای(، پذ1X) یشناسفهیدر آن وظ که
 . اشندیی( م5X) یرنجورروان( و 2Xها )تجربه

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه
سال  0/54 یسن نیانگیپژوهش م نیدر ا

 ترشیاست که ب نیگویان نشان دهنده اپاسخ
خاش و زاهدان را افراد به  یکارمندان جهاد کشاورز

مربوط به  نیانگیاند. مداده لینسبت جوان تشک
سال به دست آمد که نشان  18کار حدود  نهیشیپ

گویان بود. در ادامه، پاسخ ترشیکم ب نهیشیدهنده پ
با توجه به  یشغل یفرسودگ یهامؤلفه ریز یسبرر
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 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 068 

 یشغل یمستقل بر فرسودگ یرهایمتغ یبیترت ونیخالصه رگرس -6جدول 

 . Std. Error Wald Sig برآورد مدل

 231/8- 821/8 203/54 881/8 ( 1Xشناسی )وظیفه

 388/8 811/8 821/8 885/8 یپذیرتوافق

 185/8 842/8 803/1 814/8 ( 2Xها )پذیرا بودن تجربه

 891/8 855/8 131/3 825/8 ( 5Xی )رنجورروان

 201/8 319/1 881/8 -889/8 اعضای خانوار

R2 McFadden=8/534, R2 Cox and= 8/493, R2 Nagelkerk=8/313 

 
نشان داد که کارمندان در  یاآزمون تک نمونه جینتا

 ،یعاظف یاعم از خستگ یشغل یهر سه بعد فرسودگ
در  یو احساس ناکارآمد ینیو بدب تیمسخ شخص

دچار  جهیو در نت برندیبه سر م ینامناسب تیوضع
 هک دهدینشان م جیهستند. نتا یشغل یفرسودگ

 یهر دو شهرستان در ارضا یسازمان جهاد کشاورز
کارمندان خود به نسبت ناموفق  یزشیانگ یازهاین

 یچندان تیبودن و کارمندان از شغل خود رضا
کار آنان  تیتنها به ماه تینداشتن رضا نیندارند. ا

نداشتن امکانات  لیبه دل ترشیبلکه ب گرددیبر نم
نشان داد  یانهآزمون تک نمو ن،یچنموجود است. هم

 ر،یشناس، توافق ناپذگویان افراد وظیفهکه پاسخ
بودند.  یثبات احساس یها و دارادر تجربه رایناپذ

 یباور است که در جهاد کشاورز نیمحقق بر ا
ندارد. در  یمناسب تیوضع یرفاه طیامکانات و شرا

و  شتیبهبود مع یبرا یکارمندان دغدغه فکر جه،ینت
تنش  زانیبر م تواندیم کردن امکانات دارند که مفراه

 باشد.  رگذاریتأث یو فرسودگ
 یبر فرسودگ یفرد تینوع شخص یطور کل به

 جیبا نتا یپژوهش کنون جیاثر گذار بود که نتا یشغل
 می(، عظ2889گروپاد و همکاران ) یهاپژوهش

( و محرم 1531) ییو دعا یآباد می(، ابراه2818)
با  ن،یچندارد. هم ی( همخوان1535زاده و همکاران )

 یودگافراد بر فرس یشناسفهیوظ ج،یتوجه به نتا
ها سازمان شودیم دیعکس دارد. لذا تأک ریتأث یشغل

 بیو ترغ قیتشو یشناسفهیکارمندان خود را به وظ
 یهاکنند. و در هنگام استخدام، با استفاده از آزمون

را استخدام  شناسوظیفهافراد  تینوع شخصشناخت 
 یستیپژوهش با جیبا توجه به نتا نیچنکنند. هم

کارکنان  یبرا یشغل یهاطیمشاوره در مح یمرکزها
گونه مرکزها حس  نیا قیشود. تا از طر یاندازراه
 جی. با توجه به نتاابدی شیافراد افزا یشناسفهیوظ

 یبر فرسودگ رگذاریتأث یرهایمتغ ،یبیترت ونیرگرس
 رایپذ ،یشناسوظیفهکارمندان عبارت بودند از:  یشغل

آمده  تبه دس جهی. با توجه به نتیرنجورروانبودن و 
 نهیدر زم یاست که در جهاد کشاورز نیبر ا دیتأک

 یآرامش بخش برا یفضا جادیو ا یروان یهاجنبه
 نیتا از ا ردیالزم صورت بگ یدهایکارمندان تمه

حاکم بر کارمندان  یشغل یرسودگبر مشکل ف قیطر
 قیاز طر توانیم نیارگان کاسته شود. عالوه بر ا نیا

و  یشغل یفرسودگ فهومآشنا ساختن کارمندان با م
 یهاکارگاه یبرگزار ،یفرد تیرابطه آن با نوع شخص

 یشغل یمقابله با فرسودگ یبا موضوع چگونگ یآموزش
بروز دهنده  یهاو آشنا ساختن کارمندان با عامل

ها آن نیدر ب یشغل یبر فرسودگ یشغل یفرسودگ
 . غلبه نمود
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Abstract  

The aim of this research was to analyze the relationship between personality type and job 

burnout of agriculture organization staff in Zahedan and Khash Counties. According to the 

Krejcie and Morgan sampling table of 212 individuals, 166 individuals were selected as the 

study sample. The sampling technique was stratified random sampling. To collect data, standard 

questionnaires of Maslach's Burnout and five-factor Costa and McCrae personality factors were 

used. Face validity was evaluated by a panel of experts and reliability was assessed using 

Cronbach's alpha coefficient. The findings showed that respondents in both studied cities had a 

statistically significant job burnout. One-sample t-test showed that the respondents were 

conscientious, non-agreeable, unstable in experience, and emotionally stable. The results of 

ordinal regression showed that the variables of neuroticism, conscientiousness, and receptivity 

were able to explain 35.4% of the variance in the variables of job burnout in agricultural Jihad 

staff. In addition, the most important factor affecting burnout was conscientiousness.  
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