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 چکیده

در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان بود. روش تحقیق  هدف از این پژوهش بررسی رابطۀ شادی سازمانی با فرسودگی شغلی

جوانان بود که با استفاده از جدول  توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ کارکنان رسمی و غیررسمی ادارات ورزش و

 از پژوهش این ای متناسب با حجم انتخاب شدند. درگیری تصادفی طبقهنمونۀ آماری با استفاده از روش نمونه نفر 105گان کرجسی و مور

لیکرت  ایگزینه 5 پاسخگویی مقیاس با سؤال 29 شامل و شده منتشر( 2002) آرگیل و هیل توسط آکسفورد که پرسشنامۀ شادمانی

 سؤال است، استفاده شد. برای 22شامل که MBI)) (1981)جاکسون  و مسلش شغلی فرسودگی استاندارد است و نیز پرسشنامۀ

 و سازمانی شادی هایپرسشنامه از هر یک کرونباخ آلفای ضریب که شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب از هاپرسشنامه پایایی سنجش

ها در دو سطح آمار توصیفی )میانگین، انحراف استاندارد( و آمار وتحلیل دادهتجزیه .است 90/0 و 81/0 ترتیب معادلفرسودگی شغلی به

 spss 20افزار مستقل( با استفاده از نرم tرگرسیون، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون  استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون، آزمون

 کمک کند. سودگی شغلی کارکنانتواند به جلوگیری از فرانجام گرفت. توجه به شادی سازمانی و عوامل پدیدآورندة آن می

 

  های کلیدیواژه

 شادی سازمانی، عوامل پدیدآورنده، فرسودگی شغلی، کارکنان ادارة ورزش و جوانان، مسخ شخصیتی.

 

                                                           

  -  : 09185403860تلفن : همدان ،  2آموزش و پرورش ناحیۀ نویسنده مسئول                                              : vahid18kh@gmail.com mail 

                                           . ادارة کل آموزش و پرورش استان همدان2
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 مقدمه

عامل  نیکشور، چند کی داریتوسعۀ پا یدآوریدر پد

 نیا دیبا توسعه هایبرنامه یاست و در گردآور تأثیرگذار

 سازیسادهتوسعه  ندیآنها فرا تیو با تقو ییشناسا هاعامل

توسعه  ندیکه در فرا هاییعامل ترینمهماز  یکیشود. 

کشورهاست. بنابر  یمنابع انسان ،دارد کنندهتعییننقش 

 یمنابع انسان ،یافتهتوسعه یاز کشورها یاریبس هایتجربه

شود میکشورها شمرده  نیا رفتشیعامل پ تریناثربخش

 به که هستند هاییسازمان سالم، هایسازمان امروزه .(4)

 به دهند،می اهمیت وریبهره و تولید به که اندازه همان

 با هرچند. دارند توجه کارکنان جسمی و سالمت روانی

 سازمان و شد خواهد تضمین سازمان سالمت افراد سالمت

 برای الزم کارایی و توانمندی وری،بهره از تواندمی سالم

 اخیر، هایسال در .(1شود ) رقابت برخوردار با توأم دنیای

 آن، به توجه و شغلی فرسودگی پدیدة مطالعۀ به عالقه

 انسانی نیروی وریبهره اندرکاراندست محققان و بین

 منفی درک اثرهای دلیلبه امر، این که است یافته افزایش

 شغلی، فرسودگی. است کار نیروهای بر شغلی فرسودگی

 شکل شغل با ارتباط در که است سالمت روان به آسیبی

 ینتررفتگی یکی از عمدهلیتحل(. در واقع 10) گیردمی

تنش شغلی و فشار  یینها واقع پیامد در و یامسائل حرفه

این پدیده یک سندروم  .(8)روانی ناشی از کار است 

مسخ  و یعاطف یمتشکل از خستگ ی)نشانگان( روان

شخصیت و کاهش احساس موفقیت فردی است که به 

ایجاد تصور منفی از خود، نگرش منفی نسبت به شغل و 

شدت روابط و به انجامدیم نااحساس عدم ارتباط با مراجع

رفتگی لیتحل(. 2)گیرد یبرمدرو سازمانی را  شغلی فردی،

ترک  ،ییجاهبه جابمکرر، تمایل  هاییبتاغلب به شکل غ

عنوان بهترین )به یحرفه و همچنین اضطراب و افسردگ

عالوه، (. به16) شودیهمراه م این پدیده( ةکنندییشگویپ

؛ پندارندیبسیاری از افراد آن را با فشار روانی شغل یکی م

یا از توان افتادگی خود یکی از  اما فرسودگی شغلی

فشار روانی شغل است  ریناپذاجتناب یامدهایپ ینترعمده

 ،این فشار روانی از میان برداشته نشود که یو مادام

 احساسات به باستان عهد . ازهمچنان ادامه خواهد یافت

 عقیدة به. است شده توجه شادمانی از جمله انسان مثبت

 در وجود دارد؛ شادمانی نوع سهکم دست ارسطو

 را شادمانی که است عادی مردم عقیدة، سطح ترینپایین

آن،  از باالتر سطح در و داندیم کامیابی و موفقیت معادل

 معنویت از ناشی شادمانی یا ارسطو نظر مورد شادمانی

 در شناسانروان که است حالی در این. گیردیمقرار 

 را مثبت احساسات به توجه، قرن بیستم آخر یهاسال

 شودیم حاصل زمانی کار محیط در شادی .اندکرده آغاز

 هاییتوانااز  خود کاری اهداف به یابیدستمنظور به فرد که

 یک از (. شادی11) کندیم استفاده خود استعدادهای و

 سویی از و دهدیم افزایش راکارکنان  مثبت عواطف طرف

 نتیجه، در و شودیم آنان منفی کاهش عواطف موجب

 کارشناسان اعتقاد شود. بهیم سبب را یوربهره افزایش

فرسودگی شغلی،  از صریحی یهااکنون نشانههم

 بعضی در رنجوریروان و منفی افسردگی، عواطف

 مانند پایین پیامدهایی که خوردیم چشم بهها سازمان

 کار ترک بزهکاری، و طالق افزایش خودکشی، سن آمدن

 برداشته، در را اجتماعی - مشکالت روحی از بسیاری و

رخت  جوامع و کار حیطم از شادی گویا کهیطوربه

 1و داگرتی کاردز(. 9) است شده آن جانشین غم و بربسته

( پس از تحقیقات متعدد به این نتیجه رسید که 1991)

به فشار روانی  فرسودگی شغلییدة ساخت و اساس پد

و این پدیده پاسخی است به تعامالت  گرددیشغل برم

عوامل فشارزای محیط کار . مکرر و شدید به محیط فشارزا

اند و با سالمت افراد در ارتباط یتوجهشایان طور به

مختلف جسمی و روانی  یهایماریاختالالت و ب توانندیم

                                                           

1. Cardez & Dagarty 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             2 / 11

http://ntsmj.issma.ir/article-1-810-fa.html


 97                             همدان استان جوانان و ورزش ادارات کارکنان در شغلیبا فرسودگی  سازمانی شادی تعیین رابطۀ بین

 

 

جمله  فشارهای روانی ناشی از شغل از د.ندر فرد ایجاد کن

رفتاری  و سبب عوارض جسمی، روانی تواندیاسترس م

، اهداف بیندازدطره ، سالمت وی را به مخاودبرای فرد ش

شود و به کاهش عملکرد فرد منجر  ندک دیسازمانی را تهد

 بر نیز پاداش سیستم و دهد حقوقنتایج نشان می (.15)

(. 8) دارد توجهی شایان اثر شادی نتیجه در و خشنودی

با  کمی احساس فاصلۀ کسانی که داده تحقیقات نشان

 احساس فاصلۀ کسانی که ولی شادترند، کنندیم دیگران

این  برعالوه. دارند کمی شادی کنندیم دیگران با زیادی

و  است مؤثر افزایش شادی و خشنودی در سازگاری میزان

 بدبین و بودن ینبخوش مانند نگرشی و شناختی عوامل

 برعالوه(. 14)است  مؤثر خشنودی و رضامندی روی بودن

 و خشنودی موجب و بردیم باال عواطف را یخودکنترل این

تحقیقات نشان داده است  (.13شود )یم شادی نتیجه در

 نحوبه یدادهارو و وقایع به در محیط شاد بانشاط که افراد

 کمتری را تجربه روانی فشار دهند؛یم پاسخ یترمناسب

 غیرشاد افراد به نسبت آنها ایمنی و سیستم کنندیم

 در احساسات مثبت ایجاد طریق از نشاط. است تریقو

 با افراد شود.یم آنها موفقیت افزایش موجب کارکنان

 و موقعیت در به حضور بیشتری تمایل مثبت احساسات

 کارها درگیر یمؤثرتر نحوبه و دارند جدید شرایط

 زندگی بیشتری هایسال ند؛ترسالم افراد این. شوندیم

 برای بیشتر وترند ها موفقچالش مدیریت در و کنندیم

 یک پدیدة شوخی شوند. همچنینیم مفید واقع سازمان

 بخشی و اجتماعی پیوستگی در عاملی است که اجتماعی

 شاد را مردم که آیدیم حساببه ی اجتماعیهامهارت از

 افراد همبستگی و کندیم عاطفی تخلیۀ را آنها و سازدیم

طور به روش این از استفاده. دهدیمافزایش  راهم  با

 موجب و دهدیمافزایش  را عاطفی ارتباط هوشمندانه

 مثبت ارتباط حفظ و یردستانز احساس رضایت در

 و روانی دارد. کاهش فشار دنبالبه را خشنودی و شودیم

 که هستند شادی دیگر فاکتورهای از عواطف منفی حذف

 که کسانی برای کار در محیط. شود توجه آنها به باید

 را حذف عواطف منفی استرس و آموزش کنترل یهادوره

رضایت شغلی افزایش یافته است. همچنین  ،اندگذرانده

 ایمنی کاهش و استرس را کارگران از عاطفی هاییتحما

موجب  یتنهادر  و دارد اثر شادی در و دهدیمافزایش  را

 شغلی، فرسودگی (. نشانگان18)شود یم یوربهرهافزایش 

 زمان طول در و آهستگیبه ولی نیست؛ روانی اختالل یک

 تبدیل روانی ناتوانی به است ممکن و یابدیم گسترش

 سالمت بر شغلی فرسودگی تأثیر به بنابراین، توجه. شود

. است و برجسته مهم بسیار کارکنان، جسمانی و روانی

 در مؤثر و مهم هاییژگیو از افراد روانی سالمت

 اغلب. است روابط انسانی و سازمانی شناسیروان

 از ناشی هاییدگیتن بررسی قلمرو در اخیر، یهاپژوهش

 از بسیاری که است کرده را آشکار نکته این کار،

و  هایکروبم از ناشی آنکه از بیش متداول، هاییماریب

 وجودبه فشار ایجاد و سازش فقدان اثر بر باشد، هایروسو

 جسمی سالمت به توجه بسیاری یهاسال آید.یم

 سالمت به توجه ولی ،است بوده توجه مورد کارمندان

 اندک تا. است نگرفته قرار توجه مورد چندانآنها  روحی

 محیط در کارکنان روحی سالمت وضعیت به زمانی پیش

 چگونگی زمینۀ هم در آموزشی حتی و شدینم توجه کار

 با و نداشت وجود کارکنان برای روحی سالمت ارتقای

 یهاسازمان موضوع این اخالقی و اهمیت علمی وجود

 در. بودند قرار داده توجه مورد را موضوع این کمی

 عواطف و افزایش را مثبت عواطف شادمانی روانی بهداشت

 افزایش به دیگر، طرف از و دهدیمکاهش  را منفی

رو ازاین. شودیم منجر یوربهره نتیجه، در و مندیرضایت

 وبانشاط  و پویا یهاسازمان و سالم یاجامعه ایجاد برای

 نیازمند مثبت افزایش عواطف برای کلی،طور به

 شاد یهامهارت ایجاد با بتواند که هستیم راهکارهایی
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 زندگی و جامعه سازمانی، فضای در شاد بودن و زیستن

این . دهد نجات ایستایی و خمودگی، فرسودگی از را افراد

 پویا، محیطی به را کار محیط تواندیم تنها نهمسئله 

 خانوادة بر تواندیمبلکه  کند، تبدیل رشدیابنده و خالق

 اهداف راستای در را آنان و باشد اثرگذار نیزکارکنان 

 اشتراک به داشتن توجه باعالوه به .دهد قرار سازمانی

 بر افزایشعالوه توانیم عملکرد و شادمانی بر مؤثر عوامل

(. انتظار 15) داد ارتقا نیز را عملکرد سازمان، در شادمانی

رود که شادی سازمانی و عواملی که موجب ایجاد یم

شود، بر فرسودگی شغلی یمشادی و نشاط در محیط کار 

یر داشته باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تأثکارکنان 

 در شغلی فرسودگی با سازمانی شادی بین رابطۀ تعیین

ته همدان انجام گرف استان جوانان و ورزش ادارة کارکنان

 است.

 

   روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش 

همبستگی از شاخۀ میدانی  –ها، توصیفی گردآوری داده

است. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ کارکنان رسمی و 

نفر بود. با توجه به اینکه تعداد  146غیررسمی به تعداد 

کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان در 

های مختلف، متفاوت است، برای اینکه بتوان شهرستان

ستان را با سهم کارکنان ادارات ورزش و جوانان هر شهر

توجه به حجم جامعۀ آماری آنها در تحقیق گنجاند، از 

ای متناسب با جغرافیای گیری تصادفی طبقهروش نمونه

محل خدمت استفاده شد و با استفاده از جدول کرجسی و 

عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابزار نفر به 105مورگان 

د مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامۀ استاندار

 1 (MBI)(1981رفتگی شغلی مسلش و جاکسون )تحلیل

گیری فرسودگی ترین ابزار اندازهاست. این پرسشنامه رایج

                                                           

1. Maslach Burnout Inventory 

عنوان یک وسیلۀ سنجش استاندارد است و به شغلی

گیری میزان فرسودگی شغلی شناخته طالیی برای اندازه

سؤال تشکیل شده است که همۀ جوانب  22شده که از 

گیرد. برای ارزشیابی این ربرمیفرسودگی شغلی را د

ارزشی استفاده شد، که هر پرسشنامه نیز از مقیاس پنج

های کیفی معادل یک ارزش عددی از یک کدام از ارزش

داللت بر سطوح های باال است. در این پرسشنامه نمره 5تا 

 دارد. شغلی باالتر فرسودگی

کرات توسط رفتگی شغلی بهپایایی پرسشنامۀ تحلیل 

 90/0کار برده شده و با اعتبار علمی وهشگران ایرانی بهپژ

تأیید شده است. در پژوهش حاضر برای سنجش پایایی 

پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب 

 90/0آلفای کرونباخ پرسشنامۀ خستگی هیجانی )عاطفی(

پرسشنامه در بین  9دست آمد. به این صورت که ابتدا به

ها و وارد آوری دادهمعه توزیع شد و پس از جمعاعضای جا

و تعیین واریانس نمونه و با استفاده  spssها در کردن داده

دست آمد. همچنین از ضریب آلفای کرونباخ پایایی به

 15برای تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بین 

 نفر از استادان و دانشجویان دکتری توزیع و تأیید شد.

 

 های تحقیقیافته نتایج و

شناختی های جمعیتهای توصیفی ویژگینتایج یافته

زیر ارائه شده  ولاجد های پژوهش درو مؤلفۀ پرسشنامه

 است.

درصد کارمندان زن و  3/52، 1بنابر اطالعات جدول 

 همچنین بیشتر درصد کارمندان مرد بودند. 7/47

 و هستند 35 تا 25 و 45 تا 36 بین سنی ردة در کارکنان

 سن توصیفی نتایج در 56 باالی و 25 زیر سنی هایرده

بیشتر کارکنان ادارات  .نداد اختصاص خود به را فراوانی

ورزش و جوانان استان همدان دارای تحصیالت لیسانس 

درصد( هستند که بیشتر از کارکنان با سطوح  8/40)
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درصد کارکنان دارای مدرک  1/43تحصیلی دیگر است. 

درصد آنها دارای سایر  9/56دنی و تحصیلی تربیت ب

 مدارک تحصیلی بودند.

 هاشناختی نمونههای جمعیت. ویژگی1جدول 

 درصد تعداد  متغیر

 مرد جنسیت

 زن

16 

114 

3/12 

7/87 

 سن

 25 زیر

 35 تا 25 بین

 45 تا 36 بین

 55 تا 46 بین

 باال به 56

0 

57 

58 

15 

0 

0 

8/43 

6/44 

5/11 

0 

 تحصیالت

 دیپلم

 دیپلمفوق

 لیسانس

 باالتر و لیسانسفوق

21 

24 

53 

32 

16 

18 

8/40 

6/24 

 رشتۀ تحصیلی
 تربیت بدنی

 غیر تربیت بدنی

56 

74 

1/43 

9/56 

 

های های توصیفی مؤلفهدر این قسمت نتایج یافته

ارائه شده  3و 2 هایجدول های پژوهش درپرسشنامه

رفتگی های پرسشنامۀ تحلیلاست. نتایج توصیفی مؤلفه

دهد که در این بین میانگین مؤلفۀ مسخ شغلی نشان می

ترین و میانگین مؤلفۀ خستگی عاطفی شخصیت بزرگ

ها ترین است. همچنین براساس نتایج واریانسکوچک

ها در مؤلفۀ مسخ شخصیت نمره بیشترین میزان پراکندگی

 و کمترین پراکندگی در مؤلفۀ خستگی عاطفی وجود دارد.

 

 رفتگی شغلیهای پرسشنامۀ تحلیل. نتایج توصیفی مؤلفه2جدول 

 بیشینه کمینه میانه واریانس انحراف معیار میانگین مؤلفه

 14/4 71/1 85/2 379/0 615/0 68/2 خستگی عاطفی

 5 75/1 25/3 424/0 650/0 04/3 کاهش عملکرد

 83/3 2 5/3 484/0 695/0 06/3 مسخ شخصیت
 

 نتایج توصیفی پرسشنامۀ شادمانی را نشان  3جدول 

 است. 335/0و انحراف معیار  55/2دهد که میانگین می

 . نتایج توصیفی پرسشنامۀ شادمانی3جدول 

 بیشینه کمینه میانه واریانس انحراف معیار میانگین پرسشنامه

 10/3 69/1 51/2 112/0 335/0 55/2 شادمانی
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وسیلۀ آزمون فرض نرمال بودن توزیع جامعۀ آماری به

رفتگی اسمیرنوف براساس پرسشنامۀ تحلیل –کولموگروف

شده بررسی  4شغلی و پرسشنامۀ شادکامی در جدول 

 است.

 

 اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه-. نتایج آزمون کولموگروف4جدول 

 

 
 شادمانی با های آنشغلی و مؤلفه رفتگیلیتحلدر مورد رابطۀ نتایج ضریب همبستگی . 5 جدول

 سطح معناداری ضریب تعیین ضریب همبستگی متغیرها

 000/0 13/0 -363/0 رفتگی شغلی با شادمانیتحلیل

 426/0 0049/0 07/0 شادمانی با بعد مسخ شخصیت

 000/0 18/0 -434/0 شادمانی و فرسودگی عاطفی

 000/0 11/0 -332/0 شادمانی و کاهش عملکرد
 

رفتگی ، بین مؤلفۀ تحلیل5های جدول دادهبراساس 

شغلی با شادمانی رابطۀ معکوس معناداری وجود دارد. به 

رفتگی شغلی بیان دیگر با افزایش شادمانی میزان تحلیل

یابد. همچنین میزان اشتراک واریانس دو کاهش می13/0

توان با ایجاد است. پس می13/0متغیر مذکور برابر با 

ادارات ورزش و جوانان به کاهش  شادی در سازمان و

 رفتگی شغلی کمک کرد.تحلیل

همچنین بین مؤلفۀ مسخ شخصیت با شادمانی رابطۀ 

معناداری وجود ندارد. به بیان دیگر با ایجاد شادی 

توان موجب کاهش بعد مسخ شخصیت در کارکنان نمی

ادارات ورزش و جوانان شد. نتایج نشان داد بین مؤلفۀ 

شادمانی رابطۀ معکوس معناداری وجود  خستگی عاطفی با

عبارت دیگر، با افزایش شادمانی میزان خستگی دارد. به

یابد. همچنین میزان اشتراک کاهش می 18/0عاطفی 

توان است. پس می 18/0واریانس دو متغیر مذکور برابر با 

با ایجاد شادی در سازمان و ادارات ورزش و جوانان به 

های رد. براساس دادهکاهش خستگی عاطفی کمک ک

، بین مؤلفۀ کاهش عملکرد با شادمانی رابطۀ 5جدول 

معکوس معناداری وجود دارد. به بیان دیگر با افزایش 

یابد. کاهش می 11/0شادمانی میزان کاهش عملکرد 

همچنین میزان اشتراک واریانس دو متغیر مذکور برابر با 

و  توان با ایجاد شادی در سازماناست. پس می11/0

 ادارات ورزش و جوانان به کاهش عملکرد کمک کرد.

 تحلیل برای ی شادی سازمانیپیشگویدر تحلیل 

خطی مراتبی  سلسلهاز آزمون رگرسیون رفتگی شغلی 

  آزمون استفاده شد. منظوربه

 

 آزمون دوربین واتسون ۀضرایب تعیین و نتیج .6جدول 

 دوربین واتسون برآورد انحراف معیار شدهتعدیل rمجذور  rمجذور  مقدار همبستگی مدل

 79/1 466/0 125/0 132/0 63/3 رفتگی شغلیتحلیل

 

 

 سطح معناداری k-S-Z پرسشنامه

 66/0 85/0 رفتگی شغلیتحلیل

 54/0 92/0 شادکامی
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آزمون دوربین  ۀ، نتیج6با توجه به نتایج جدول 

که انجام رگرسیون را تأیید  دست آمدبه 79/1واتسون 

 کند.می

تواند مؤلفۀ شادی میدهد که نشان می 7نتایج جدول 

 رفتگی شغلی باشد.کنندة خوبی برای تحلیلبینیپیش

 شادی هایهاز نمر درصد 13 دهدمیضریب تعیین نشان 

 هد.قرار د تأثیرتحت  رفتگی راتواند تحلیلمی

 
 ازمانیشادی سبراساس  یشغل رفتگیتحلیل بینیپیشدر خصوص  تحلیل واریانسآزمون  .7جدول 

 F P میانگین مجذورات Df مجموع مجذورات مدل بینپیشمتغیر 

 شادی سازمانی

 000/0 46/19 24/4 1 24/4 رگرسیون

 218/0 128 9/27 باقیمانده

  129 15/32 کل

 

 گیریبحث و نتیجه

هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطۀ بین شادی با 

کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان رفتگی شغلی تحلیل

وتحلیل نشان داد که بین شادی همدان بود. نتایج تجزیه

، P≤05/0رفتگی شغلی رابطۀ منفی و معناداری )با تحلیل

363/0- = r وجود دارد. این یافته بدان معناست که )

هرچه شادی در بین کارکنان سازمان در سطح باالتری 

نسبت موجب خواهد شد که  قرار داشته باشد، به همان

رفتگی شغلی در بین کارکنان کاهش یابد. همچنین تحلیل

 ،t= 32/2) شادی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که

05/0P≤ را دارد. رفتگی شغلیتحلیل بینیپیش( توانایی 

پور و همکاران این یافته با نتایج پژوهش قاسم

( و نلسون 3( )1390(، طبرسا و همکاران )4( )1392)

( همخوانی دارد. در این زمینه قدسی و 17( )2012)

رابطۀ بین »ای با عنوان ( در مقاله5( )1390همکاران )

عوامل اجتماعی و فرسودگی شغلی معلمان شهرستان 

و نتایج پژوهش نشان داد که  به مطالعه پرداختند« قروه

اندازة شبکۀ اجتماعی تأثیری در میزان فرسودگی شغلی 

ندارد، اما بین تنوع شبکۀ اجتماعی و فرسودگی شغلی 

)خستگی عاطفی و عدم کارایی( رابطۀ معکوس و معنادار 

(. مشارکت ذهنی با ابعاد خستگی عاطفی و 5وجود دارد )

وفقیت رابطه مَسخ شخصیت و مشارکت عینی با عدم م

(. بین متغیر حمایت سازمانی و فرسودگی شغلی 3دارد )

)خستگی عاطفی و مَسخ شخصیت( همبستگی معنادار و 

(. متغیرهای عدالت سازمانی و 4معکوس وجود دارد )

محرومیت نسبی با بعد خستگی عاطفی دارای همبستگی 

 معنادار و معکوس هستند و متغیر پایگاه اجتماعی با هر

فرسودگی شغلی رابطۀ معکوس و معنادار دارد. سه بعد 

ای نتایج این تحقیق همچنین در مورد متغیرهای زمینه

حاکی است میزان فرسودگی )عدم موفقیت( معلمان 

ابتدایی از راهنمایی و دبیرستان کمتر است و نمرة مسخ 

 دیگر مدارک شخصیت معلمان دارای مدرک سیکل از

فرسودگی )عدم با  خدمت سابقۀ .(3است ) بیشتر

(. همچنین قلتاش، 17معکوس دارد ) رابطۀ موفقیت(

 عنوان با پژوهشی در (،6) (1390)بهمئی  و صالحی

 شادمانی و شغلی فرسودگی با هیجانی هوش رابطۀ»

 با هیجانی هوش بین که رسیدند نتیجه این به «مدیران

 هیجانی هوش بین منفی و معنادار رابطۀ شغلی فرسودگی

 نتایج همچنین .دارد وجود مثبت معنادار رابطۀ شادمانی با

 هایمؤلفه هیجانی هوش هایمؤلفه بین در داد نشان

 و خودکنترلی و اجتماعی، خودکارامدی مهارت

 بینیپیش را مدارس مدیران شادمانی تواندمی خودانگیزی

 متغیر سه هر هاینمره میانگین که داد نشان نتایج .کند

 میان در شغلی فرسودگی و هیجانی، شادمانی هوش
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 فرضی، پایین میانگین به نسبت شهودی طوربه مدیران

ارتباط  (2( )1388(. خوروش و همکاران )6است ) بوده

رفتگی شغلی و انگیزة پیشرفت بین فعالیت بدنی با تحلیل

در کارشناسان ورزشی سازمان تربیت بدنی ایران را بررسی 

داد که فعالیت بدنی  های مطالعات آنها نشانکردند و یافته

رفتگی و ورزش شیوة مفید و مؤثری در کاهش تحلیل

رفتگی های آن با تحلیلاست و بین فعالیت بدنی و مؤلفه

شغلی همبستگی معنادار و منفی وجود دارد. با توجه به 

نتایج این تحقیق و اینکه یکی از عوامل اثرگذار بر شادی 

گرفت که با ایجاد  توان نتیجههای بدنی است، میفعالیت

های مدون و ریزیهای شادی سازمانی، همانند برنامهزمینه

صورت توان بههای بدنی، میاصولی در ورزش و فعالیت

رفتگی شغلی را کاهش داد و در صورت مستقیم تحلیل

های ایجاد عنوان زمینهنبود و عدم ایجاد این عوامل به

نانی که دچار ای معکوس را مشاهده کرد.کارکشادی نتیجه

شوند، عملکرد پایینی دارند. نتایج رفتگی شغلی میتحلیل

 نشان داد رابطۀ بین شادی با مؤلفۀ خستگی عاطفی

(05/0≥P،07/0=rمعنادار نیست. این یافته بدان ،) 

تواند مؤلفۀ تأثیرگذاری بر عناست که هر شادمانی نمیم

رفتگی شغلی باشد که نتایج این پژوهش با روی تحلیل

 (، طبرسا و4( )1392پور و همکاران )های قاسمپژوهش

 ( همخوانی17( )2012( و نلسون )3( )1390همکاران )

 دارد. با توجه به اینکه نتایج این پژوهش با نتایج

 تواند عامل محیطهای مشابه همخوانی ندارد، میپژوهش

 عنوان یک متغیر تأثیرگذار عمل کند، به این دلیلکاری به

سبب ماهیت ورزشی خود های ورزشی بهمحیطکه 

توانند بر این عمل تأثیر بگذارند. نتایج نشان داد بین می

مؤلفۀ خستگی عاطفی با شادمانی رابطۀ معکوس معناداری 

 وجود دارد. به بیان دیگر، با افزایش شادمانی میزان

 (. همچنین میزان4یابد )کاهش می18/0خستگی عاطفی 

 است. پس 18/0متغیر مذکور برابر با  اشتراک واریانس دو

 توان با ایجاد شادی در سازمان و ادارات ورزش ومی

 جوانان به کاهش خستگی عاطفی کمک کرد. این یافته

 بدان معناست که هرچه میزان شادی در سازمان در حد

 تری قرار داشته باشد، به همان نسبت وجودمطلوب

 یز کاهش پیداخستگی عاطفی در بین کارکنان سازمان ن

 کند. می

 رعایت عدالت تـوزیعی بیانگر ادراک کارکنان از میزان

 هاست.پاداش عدالت در تـوزیع و تـخصیص منابع و

 خستگی با شغلی رفتگیتحلیل معتقدند پردازاننظریه

 عاطفی خستگی دچار که کارکنانی .شودمی شروع عاطفی

 ،برآیند ودخ شغلی تقاضاهای عهدة از توانندنمی شوند،می

 با مناسب برخورد و کار انجام برای را خود رو انرژیازاین

 عاطفی خستگی .(17) دهندمی دست از مشتریان

 با ارتباط در که است بلندمدتی عاطفی تخلیۀ دهندةنشان

 شود. همچنینمی تجربه کاری دشوار هایفعالیت

 عنوانو به بوده عاطفی و جسمی خستگی دهندةنشان

 قرار پذیرش مورد شغلی، رفتگیتحلیل پایۀ و مرحله اولین

 فشارهای به مربوط عاطفی اغلب خستگی است. گرفته

 به چهره ارتباط که کارکنانی میان در بیشتر و است کاری

 سبببه شود. فردمی مشاهده دارند، دیگران چهرة زیادی با

 ندارد و اثربخشی دیگر کندمی عاطفی، فکر خستگی

 کرده،می رسانیخدمت قبالً که افرادی به تواندنمی

 نوعی شکنجه را سرکار به رفتن و باشد؛ پاسخگو

 کارش نیست قادر کندمی فکر اینکه سبببه و پندارد؛می

 خستگی و تنش احساس پوشش دهد، روز یک از بیش را

 ( در7( )1391(. منتظر غیب و کیخانژاد )12کند )می

 های فرسودگی شغلی ومؤلفهای به مطالعۀ رابطۀ مقاله

 های شخصیتی جان هالند در میان معلمان و مدیرانتیپ

 هایمدارس ابتدایی پرداختند و نشان دادند که تیپ

شخصیتی هالند با فرسودگی شغلی رابطۀ معناداری دارند؛ 

به این صورت که فرسودگی شغلی در تیپ اجتماعی 
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ی بیشتر بین، قراردادی و تهورکمتر، در سه تیپ واقع

ای بین تیپ هنری و فرسودگی است. همچنین رابطه

ها رابطۀ معنادار و منفی را بین شغلی دیده نشد. یافته

شادی و عملکرد شغلی نشان داد. به بیان دیگر، با افزایش 

یابد. کاهش می11/0شادمانی میزان کاهش عملکرد 

همچنین میزان اشتراک واریانس دو متغیر مذکور برابر با 

توان با ایجاد شادی در سازمان و است. پس می 11/0

ادارات ورزش و جوانان به کاهش عملکرد کمک کرد. با 

ها مدیران باید به اهمیت وجود شادی در توجه به یافته

ها و صورت عام و اخص در ادارات ورزش و جوانان سازمان

های ورزش و ای داشته باشند، زیرا محیطتوجه ویژه

های ود یک ارگان مسئول ایجاد زمینهمتولیان ورزشی خ

اند و های ورزشیمناسب برای مشارکت افراد در فعالیت

گرفته در زمینۀ بررسی تأثیرات ورزش بر تحقیقات انجام

شور و نشاط افراد و تمام تحقیقات این مطلب را تأیید 

های مناسب توان با فراهم کردن محیطکردند. پس می

های ایجاد ورزشی زمینههای برای شرکت در فعالیت

در انتها با توجه به نتایج این  .(7شادی را فراهم کرد )

های ورزشی شود مدیران سازمانپژوهش پیشنهاد می

حساسیت و وسواس بیشتری نسبت به ایجاد شادی از 

طرف کارکنان داشته باشند و سعی کنند که وضعیت 

، تر کنند تا نقاط قوت، ضعففعلی وجود شادی را پررنگ

انداز، فرصت و تهدیدها مشخص شود تا براساس چشم

ای جامع در زمینۀ مأموریت و اهداف کالن سازمان، برنامه

بهبود توسعۀ منابع انسانی و اثربخشی و کارایی بیشتر 

 از نیروی انسانی فراهم کنند. با توجه به اینکه شادمانی

 از زندگی، رضایت از کمی رضایت مانند چندی عوامل

 خلق)فراوان  مثبت عواطف زندگی، وجود خاص هایمقوله

 و خلق)منفی  عواطف نسبی فقدان و( خوشایند عواطف و

 را هامؤلفه شود، اینمی تشکیل (ناخوشایند عواطف

 را مثبت عواطف .کرد تقسیم ترکوچک اجزای به توانمی

خوشی، وجد، رضایت، غرور،  مانند مفاهیمی تحت توانمی

 نیز را منفی عواطف .کرد تقسیم شور و محبت، شادی

 غمگینی، شرم، گناه، احساس مانند مفاهیمی به توانمی

 حسادت و افسردگی استرس، خشم، نگرانی، اضطراب،

 اجزایی به توانمی نیز را زندگی از رضایت .کرد بندیطبقه

 و گذشته، آینده از فعلی، رضایت زندگی از رضایت مانند

 را مهم هایمقوله از رضایت .کرد بندیتقسیم مهم افراد

کار، خانواده، تفریح،  مانند هاییمقوله به توانمی نیز

کرد و با توجه به  تقسیم گروه و خود مالی سالمتی، امور

تواند از یک مدیریت کارا ایجاد اینکه تمام این عوامل می

شود، مدیران ورزشی باید در پی شناسایی عوامل مهم در 

رفتگی شغلی را باشند تا در نتیجه تحلیلایجاد شادمانی 

 پایین آورند و به دنبال کارایی باال باشند.
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