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پیشگفتار

قدر مس��لم این است که موفقیت س��ازمانها و مدیران همواره مرهون یك سري عوامل کلیدي 
اس��ت و شناس��ایي و تقویت چنین عواملي کامیابي هر چه بیشتر سازمانها را به دنبال خواهد داشت. 
مدیران در هر س��ازمان به منظور هماهنگي و افزایش کارایي کارکنان سازمان و دستیابي به اهداف 
در رأس س��ازمان قرار دارند. واضح اس��ت که چگونگي اداره س��ازمانها و عملکرد مدیران، رکود یا 
پیش��رفت اجتماعي را به دنبال خواهد داشت )میرزاقادری، 1386(. با توجه به اهمیت نیروي انسانی 
در یك سازمان و نقش وي در رشد وتحقق اهداف سازمانی،پرداختن به مبحث کیفیت روح و روان 

کارکنان یکی از مهمترین دغدغه هاي مدیران امروزي است )اله وردی و همکاران،1389(. 

مفهوم فرس��ودگي ش��غلي اولین بار در سال 1970 توسط فودنبرگ1 بیان شد و معموًل به عنوان 
خس��تگي، کندي، تضعیف روحیه، نارضایتي، ناتواني، پیري و کاهش انگیزه ش��غلي تعریف می شود. 
این عارضه به زمان کار بیش از حد مربوط نمی ش��ود بلکه به اختلل اجتماعي، عملکرد، مش��کلت 
س��لمت )اضطراب، افس��ردگي و...( خواس��ته هاي کار، کمبود منابع )عدم کنترل کار و حمایت از 
همکاران وسرپرستان( و نتایج منفي کار )عدم رضایت شغلي و تعهد سازماني پایین( مربوط می شود 
)باران2 و همکاران، 2010(. فرس��ودگي شغلي فش��ار مزمني ایجاد میکند که ناشي از ناهماهنگي یا 

1. Feodenberg
2. Baran G.
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عدم تجانس میان کارمند و شغل است و در میان افرادي اتفاق می افتد که به نوعي خدمات انساني 
انجام میدهند، در این حالت س��ختي کار و ش��رایط موجود آن باعث پرخاش��گري، ناامیدي، بدبیني 
نس��بت به آینده ش��غلي، از بین رفتن انگیزه مثبت، کاهش کوششهاي سازنده شغلي، عدم احساس 
همدردي، منفیگرایي، داشتن تمایلت خودآزاري یا آزار دیگر همکاران، تحریك پذیري، گرایش به 
توجیه شکس��تها و نس��بت دادن آنها به دیگران و وضع موجود، مقاومت در برابر تغییر، افزایش رشد 
تغییرناپذیري و سرس��ختي در افکار و عقاید و فقدان احس��اس خلقی��ت حرفهاي،کاهش عملکرد، 
کیفیت و شایس��تگي در کار می ش��ود. به عبارتي یك ش��غل رضایت بخش هم ممکن است با مرور 
زمان به منبع نارضایتي تبدیل ش��ود و ش��خص را در جهت فرسودگي ش��غلي سوق دهد )بنسون و 
فیندلی2007،1(. »فرس��ودگی شغلی« یا »کارزدگی« را از لحاظ لغوی می توانیم تحلیل قوای روانی 
که گاهی با افسردگی همراه هست و از تلش برای کمك به بیماران روانی یا افراد تحت فشار روانی 
ناش��ی می شود تعریف کرد)پورافکاری، 1380(. فرسودگی شغلی نشانگان خستگی مفرط عاطفی به 
دنبال سال ها درگیری و تعهد نسبت به کار و مردم هست. به عبارت دیگر فرسودگی شغلی خستگی 
فیزیک��ی، هیجانی و روانی به دنبال قرار گرفتن طولنی مدت در موقعیت کار س��خت هس��ت. این 
نش��انگان حالتی اس��ت که در آن قدرت و توانایی افراد کم و رغبت و تمایل آنها برای انجام کار و 

فعالیت کاهش پیدا می کند)فولد بند، 1385(.

ایجاد سازمان هاي اثربخش و پاسخگو طي سال هاي اخیر در اغلب کشورهاي جهان مورد توجه 
کارگزاران بخش عمومي قرار گرفته اس��ت. حیاتي ترین مس��ئله در هر س��ازماني عملکرد شغلي آن 
اس��ت و یکي از متغیرهایي اس��ت که در بسیاري از کشورهاي توس��عه یافته مورد توجه زیادي قرار 
گرفته است. روان شناسان عملکرد شغلي را محصول رفتارهاي انساني می دانند و معتقدند انگیزه ها و 
نیازها، در عملکرد افراد و در نهایت رشد و توسعه ي اقتصادي تاثیر دارند. همچنین باور بر این است 
که عملکرد ش��غلي یك س��ازه ي ترکیبي اس��ت که برپایه ي آن کارکنان موفق از کارکنان ناموفق 
از طریق مجموعه اي از مالك هاي مش��خص قابل شناسایي هستند )کافي، 1385(. عملکرد شغلي 
علوه بر تحقق اهداف س��ازمان ب��ه کمك کارکنان بر انگیزه به توانایي ف��رد و آمادگي محیط نیز 

1. Benson, S. & Findlay
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بس��تگي دارد. در کش��ور ما سازمان هاي دولتي از نظر کیفي و بعضا از نظر کمي بیشترین مسئولیت 
و وظایف را از نظر تحقق اهداف اجتماعي بر عهده دارند. بر این اس��اس، مدیران دولتي نیز سنگین 
ترین رسالت را بر دوش دارند و نحوه عملکرد سازمان آن ها، تاثیر تعیین کننده اي در رشد و توسعه 
این کشور ایفا می کند. آن چه مسلم است این است که عملکرد شغلي بطور مستقیم و غیر مستقیم 

با بهره وري در ارتباط است و بهره وري همان چالش کلیدي در سازمان هاي ایراني است.

س��ازمان تأمین اجتماعی یك س��ازمان بیمه گر اجتماعی اس��ت که مأموریت اصلی آن پوشش 
کارگران مزد و حقوق بگیر )به صورت اجباری( و صاحبان حرف و مشاغل آزاد )به صورت اختیاری( 
است. جمعیت تحت پوشش این سازمان، شامل حدود 28 میلیون نفر بیمه شده و بیش از 2 میلیون 
نفر مس��تمری بگیر اس��ت که با درنظر گرفتن افراد خانواده بیمه ش��دگان، جمعیت تحت پوشش این 
س��ازمان برای خدمات درمانی به بیش از 40 میلیون نفر می رس��د. براس��اس قانون، سازمان تأمین 
اجتماعی یك سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه ها )با 
مشارکت بیمه شده و کارفرما( تأمین می شود و متکی به منابع دولتی نیست. به همین دلیل، دارایی ها 
و س��رمایه های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل های متوالی است و نمی تواند قابل ادغام با 
هیچ یك از س��ازمان ها و مؤسسات دولتی یا غیردولتی باش��د. تکیه گاه اصلی این سازمان مشارکت 
سه جانبه کارفرمایان، بیمه ش��دگان و دولت در عرصه های مختلف سیاستگذاری، تصمیم گیری های 
کلن و تأمین منابع مالی اس��ت. با توجه به حجم بالی سرمایه انسانی در این سازمان، بحث منابع 

انسانی یکی از دغدغه های امروز مدیران سازمان می باشد.

س��ازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین س��ازمان های بیمه کش��ور با تعداد بالی 
کارکنان، ازجمله سازمان هایی که است که موضوع منابع انسانی یکی از موضوعات پرچالش و مهم 
در آن است و پرداختن و تبیین مسائلی چون کیفیت زندگی کاری، شاخص پول دوستی و فرسودگی 
ش��غلی یکی از ضروریات پژوهش��ی در این سازمان محسوب می ش��ود. زیرا پژوهش های متعددی 
حاکی از تاثیر منفی فرودگی ش��غلی بر بهره وری فردی کارکنان بوده اس��ت. به علوه از آنجا که 
یکی از دغدغه های اصلی مدیران امروزی کیفیت زندگی کاری کارکنانش��ان است که بطور مستقیم 
سایر پدیده های رفتار سازمانی در ارتباط است و با این مقدمه مسئله اصلی این تحقیق این است که 
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آیا کیفیت زندگی کاری و ش��اخص پول دوستی بر فرسودگی شغلی کارکنان تامین اجتماعی استان 
سمنان تاثیر معناداری دارند؟ این همان سوالی است که در این پژوهش به دنبال پاسخ بدان هستیم.

ضرورت و اهمیت موضوع

اختصاص س��النه بیش از 50 میلیون دلر جهت آموزش کارکنان در کش��ور آمریکا که بخش 
قاب��ل توجهی از آن بر قابلیت ها و مهارت های هیجانی و روحی و روانی کارکنان اختصاص می یابد، 
به روشنی موید ضرورت انجام تحقیقاتی از این قبیل است. امروزه مداخله در محیط کار جهت بهبود 
ش��رایط روحی و روانی و س��ایر قابلیت های روانی کامل ضروری این، چرا که بسیاری از بزرگسالن 
که وارد بازار کار می ش��وند فاقد کفایت و صلحیت روحی و روانی لزم هس��تند. یك زمینه یابی از 
کارفرمایان در آمریکا نش��ان داد، بیش از نیم��ی از کارکنان تحت امر فاقد صلحیت و انگیزه کافی 
برای انجام کار هستند و تنها 19 درصد آنان که در مشاغل غیر تخصصی به کار گرفته می شدند از 

صلحیت مذکور برخوردار بودند )بار-اون و پارکر1، 2000(. 

فرس��ودگی شغلی یکی از عوامل اساس��ی در کاهش کارایی، اثر بخشی و از دست رفتن نیروی 
انسانی و ایجاد عوارض جسمی و روانی خصوصا در حرفه های خدمات انسانی می باشد و شناسایی و 
برنامه ریزی برای عوامل تاثیر گذار بر آن می تواند موجب افزایش رضایتمندی کارکنان و اثر بخشی 
س��ازمان ها گردد. با گسترش تلش های امروزی برای شناس��ایی پدیده فرسودگی شغلی، پیرسون  
مفهوم سندروم بیچارگی دوره ای را مطرح کرد. مطابق با این نظریه فرسودگي شغلي برآیند نقصان 
کلي در تحمل فیزیکي، هیجاني، فکري و روان ش��ناختي تعریف ش��د )پیرسون، 2002(. فشارهاي 
شغلي در جهت سازگاري با تقاضاهاي شغلي امري اجتناب ناپذیر است، اگر چه این فشارهاي فزاینده 
ممکن است در کوتاه مدت قابل تحمل باشد، اما در دراز مدت مقاومت بدني و روان شناختي آدمیان 

تحلیل رفته، در نهایت به فرسودگي منتهي می شود )ون کومن، 2000(. 

بر همین اس��اس پژوهش هاي متعدد نش��ان از اثر سوء فشارهاي ش��غلي و فرسودگي شغلي بر 

1. Bar-on &Parker
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سلمت عمومي افراد و تأثیر پذیري از آن دارد )فیش بایم، 2002(. فرسودگي شغلي هیجانات منفي 
چون بدبیني و خش��م را در نتیجه احساس��ات ناامیدي و یأس به دنبال دارد و احساسات منفي منجر 
به پایدار ماندن علیم خس��تگي عاطفي در ش��خص می ش��ود؛ از طرفي فرس��ودگي شغلي می تواند 
ب��ه ص��ورت واگیر بین همکاران عمل نموده، با ایجاد اخت��للت درون فردي و بین فردي منجر به 

اختللت عملکردي و  عمیق تر رواني و اجتماعي گردد)کوپر، 1998(.

اما بطور کلی در تحقیقات همبس��تگی، هدف یافتن جهت و شدت ارتباط بین متغیر هاست تا با 
افزایش یا کاهش یك متغیر، بتوانیم س��ایر متغیر ها را کنترل نماییم. در صورتی که در این تحقیق 
فرضیات آزمون ش��ده مورد تایید قرار بگیرد، مدیران س��ازمان می توانند با توجه به نتایج حاصله، در 
فراهم آوردن زمینه رضایت هر چه بیشتر مشتریان از طریق کنترل عوامل موثر بر آن اقدام به عمل 
آورند که این کار نهایتا منجر به بهبود عملکرد سازمان خواهد شد. لذا انجام تحقیقی در زمینه تاثیر 
کیفیت زندگی کاری و ش��اخص پول دوس��تی بر فرسودگی شغلی می تواند نتایج مفیدی را در اختیار 

پژوهشگران، مدیران و تصمیم گیران سازمان تامین اجتماعی و دیگر سازمان ها قرار دهد

مقدمه

در دهه 1980 میلدی تحقیق در مورد فرس��ودگی به س��وی پژوهش های تجربی منظم تغییر 
جه��ت داد. ای��ن مرحله ماهیتی کمی ت��ر دارد و در آن از پرسش��نامه و روش پیمایش��ی و مطالعه 
جمعیت های بزرگ اس��تفاده می شد.یکی از هدف های این پژوهش ها سنجش فرسودگی بود. از این 
رو ابزار های مختلفی برای سنجش فرسودگی به وجود آمد. یکی از ابزارهایی که به میزان زیاد مورد 
اس��تفاده قرار گرفت، پرسش��نامه فرسودگی شغلی ماس��لچ بود. پدیده فرسودگی شغلی از دهه های 
1970 مورد توجه نظریه پردازان و پژوهش��گران مرتبط با مفاهیم س��لم ت رواني قرار گرفته است. 
این پدیده یك نش��انگان روان شاختي است و بیش��تر در مشاغلي دیده می شود که ساعات طولني 
با انس��ان ها در ارتباط هستند. افراد شاغل در چنین مشاغلي به تدریج احساس می کنند که زیر فشار 
هس��تند و ذخایر عاطفي و هیجاني آن ها به نفع کس��اني که به آنها خدمت می کنند، کاسته می شود 
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دردها و تقاضاهایشان بي تفاوت شده، حتي بر همین اساس، احساس منفي نسبت به آن ها می یابند 
)اس��کافلی1، 1996(. بر همین اس��اس نخستین تبیین نظري فرس��ودگي شغلي توسط ماسلچ ارایه 
گردید. در این تئوری ابعاد سه گانه فرسودگي شغلي تحت عنوان خستگي هیجاني، مسخ شخصیت، 
کارآمدي ش��خصي مورد توجه قرار گرفت )کوپر2، 1998(. در این فصل به بررس��ی ادبیان و پیشینه 

تحقیق خواهیم پرداخت.

فرسودگی شغلی 

تاریخچه فرسودگی شغلی

مفهوم فرس��ودگي ش��غلي اولین بار در سال 1970 توسط فودنبرگ3 بیان شد و معموًل به عنوان 
خس��تگي، کندي، تضعیف روحیه، نارضایتي، ناتواني، پیري و کاهش انگیزه ش��غلي تعریف می شود. 
این عارضه به زمان کار بیش از حد مربوط نمی ش��ود بلکه به اختلل اجتماعي، عملکرد، مش��کلت 
س��لمت )اضطراب، افس��ردگي و...( خواس��ته هاي کار، کمبود منابع )عدم کنترل کار و حمایت از 
همکاران وسرپرستان( و نتایج منفي کار )عدم رضایت شغلي و تعهد سازماني پایین( مربوط می شود 

)باران4 و همکاران، 2010؛ 976(.

فرسودگي شغلي فشار مزمني ایجاد میکند که ناشي از ناهماهنگي یا عدم تجانس میان کارمند و 
شغل است و در میان افرادي اتفاق می افتد که به نوعي خدمات انساني انجام میدهند، در این حالت 
س��ختي کار و ش��رایط موجود آن باعث پرخاش��گري، ناامیدي، بدبیني نسبت به آینده شغلي، از بین 
رفتن انگیزه مثبت، کاهش کوشش��هاي سازنده شغلي، عدم احس��اس همدردي، منفیگرایي، داشتن 
تمایلت خودآزاري یا آزار دیگر همکاران، تحریك پذیري، گرایش به توجیه شکستها و نسبت دادن 
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