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پيش بيني فرسودگي شغلي بر اساس شيوه های حل مسئله و کيفيت زندگي در کارکنان دانشگاه
هانیه دشتدار
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بیوک تاجری
چکيده
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس شیوه های حل مسئله و كیفیت زندگی در
كاركنان دانشگاه به اجرا در آمد .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل كلیه
كارمندان شاغل در بخش آموزش دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در سال تحصیلی  96-95بود .نمونه
ای به تعداد  100نفر از كارمندان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت.
مالكهای خروج سابقه شغلی بیش از  5سال و نداشتن مسوولیت بود .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه فرسودگی
شغلی مسالچ ( ،)1986پرسشنامه حل مساله هپنر و پترسن ( )1982و آزمون كیفیت زندگی بود و تجزیه و
تحلیل داده ها با آزمون آماری رگرسیون چند متغیره صورت گرفت .یافته ها نشان داد كه با اطمینان 95
درصد ،فرسودگی شغلی با سبک های حل مسئله و كیفیت زندگی همبستگی وجود داشت .لذا فرضیه پژوهش
تایید شد .همچنین ،سبک های حل مسئله و كیفیت زندگی در سطح  0.05قادر به پیش بینی فرسودگی
شغلی در كاركنان بود .پس می توان نتیجه گیری كرد كه در محیط های آموزشی دانشگاهی می توان با
آموزش سبک های سالم حل مسئله و باال بردن كیفیت زندگی به احتمال زیاد ،سطح فرسودگی شغلی
كاركنان را كاهش داد.
کليدواژه :فرسودگی شغلی ،سبک های حل مسئله ،كیفیت زندگی
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مقدمه
نیروی انسانی یکی از مهمترین سرمایههای انسانی ،و اساسی ترین مزیت رقابتی و كمیابترین منبع در اقتصاد
دانش محور امروز قلمداد میشووود .یکی از جنبههایی كه موجب میشووود نیروی انسووانی در سووازمانها كارایی
خودشووان را از دسووت بدهند فرسووودگی شووغلی1اسووت (موسوووی مقدم ،داوری فرد ،ویسووی ،توان و صوواد خانی،
میان كلیه عوامل دارد .به سوووادگی میتوان بیان نمود كه بدون افراد كارآمد ،دسوووتیابی به اهداف سوووازمانی غیر
ممکن ا ست .از این رو منابع ان سانی نق شی ا سا سی در ر شد ،پویایی و بالندگی و یا شک ست و نابودی سازمانها
دارند .اهمیت نیروی انسووانی به عنوان مهمترین عامل در زنجیره عملیاتی هر سووازمان ،مدتهاسووت كه به اابات
رسیده و سازمانهایی كه موفقیتهای چشمگیری داشتهاند توجه به این موضوع را سرلوحه كارهای خویش قرار
دادهاند .همچنین یکی از مشکالت عمده شغلی در محیط های دانشگاهی فرسودگی شغلی كاركنان است .ماسالچ
در مورد فرسوودگی تحقیقات مبسووطی انجام داده و مدلی را ارا ه كرده اسوت .مدل ماسوالچ فرسوودگی شوغلی،
سندرم خ ستگی هیجانی 2،م سخ شخ صیت3و كاهش اح ساس كفایت شخ صی 4،یا تركیبی از این ویژگیها را در
افراد مورد مطالعه توصوویم میكند .نقطه مقابل فرسووودگی شووغلی (همراه با امتیاز پایین فرسووودگی شووغلی)،
ن شاندهنده تعهد شغلی ا ست(و سلز .)1989 ،5كاهش بازدهی ،افزایش هزینههای بهدا شتی ،درمانی ،بیماری ،و
ناتوانی نیروی كار و تبدیل نیروی كار امربخش و پویا به فردی بی امر و ناركارآمد و فرسووووده و كاهش انگیزه و
6

بازدهی پایین نیروی كار ،از پیامدهای فر سودگی شغلی ا ست(تاپیتن تانر و اوجاروی ،وانانن ،كالیمو و جاپینن،

 .)2005بنابراین فرسودگی شغلی در نظریه مسالچ ،7یک سندرم روان شناختی سه مؤلفهای كه این سه مؤلفه به
یکدیگر مربوط هستند ،اما كمتر به صورت هم زمان و همتا در واكنش نسبت به فشارهای شغلی میآیند .این سه
مؤلفه به صورت معنوی جدا و متمایزند ،اما به صورت تجربی مربوط به هم هستند(ساعتچی ،كامکاری و عسگری،
.)1389
یکی از عوامل موار در میزان فرسووودگی و كنار آمدن موف  ،سووبک حل مسووئله افراد اسووت .حل مسووهله یک
راهبرد مقابله ای مهمی ا ست كه می تواند فرد را قادر سازد ،موقعیت های م شکل آفرین روزمره و تهایر هیجانی
آنها را به خوبی كنترل كند و از این طری تنیدگی روان شناختی را كاهش دهد ،به حداقل ر ساند و یا پی شگیری
1. Job burnout
)2Emotional Exhaustion (EE
3. Depersonalization
4. Personal Accomplishment
5. Wessells
6. Toppinen-Tanner, Ojaarvi, Vaananen, Kalimo & Jappinen
7. Maslach
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 .)1394انسان تنها عنصر ذی شعوری است كه به عنوان هماهنگكننده سایر عوامل سازمانی ،نقش اصلی را در

پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس شیوه های حل مسئله و كیفیت زندگی در كاركنان دانشگاه
نماید.اگر این الگو صحیح باشد ،پس توانایی حل مسهله به طور معنی داری با میزان تنیدگی روان شناختی ارتباط
دارد .بدین صورت كه میزان توانایی حل م سهله باال ،پیش بینی كننده ی سطح تنیدگی پایین و در نتیجه میزان
سالمت باالست .كسب مهارتهای حل م سهله نقش مهمی در بهداشت روانی و جسمانی ایفاء می كنند ،بخصوص
زمانی كه افراد با رویدادهای ناگوار و تنیدگی های منفی زندگی مواجه می شووووند (اسوووالوین ، 2006 ،ترجمه،
مقابله ای مهمی اسووت كه می تواند فرد را قادر سووازد موقعیت های مشووکل آفرین روزمره و تهایر هیجانی آنها را
بخوبی كنترل كند و از این طری تنیدگی روان شناختی را كاهش دهد و به حداقل بر ساند یا پی شگیری نماید .اگر
این الگو صحیح با شد پس توانایی حل م سهله به طور معناداری با میزان توانایی حل م سهله باال پیش بینی كننده
سوطح تنیدگی پایین و در نتیجه میزان سوالمت باالسوت (نقل از كهرازهی .)1382 ،به نظر می رسود شویوه حل
م سئله در تعامل با فر سودگی شغلی با كیفیت زندگی كاركنان رابطه متقابلی دا شته با شد .كیفیت زندگی درک
منحصر به فرد شخص در مورد اینکه آیا زندگی او با وجود ارتباطی كه با خانواده اش ،دوستانش و اجتماعش دارد
برایش رضووایت بخش و قابل قبول اسووت یا نه! و همچنین ارضوواء فیزیکی  ،روانی  ،اجتماعی و اقتصووادی برایش
موجود است یا نه !كه البته این قضیه با توقع شخص از زندگیش ارتباط دارد.
زندگی دان شجویی و محیط های دان شگاهی را محیط هایی ا سترس زا معرفی كرده و ارتقای سطح عواملی كه
سبب بهبود كیفیت زندگی و سطح سالمت دان شجویان می شود را مهم دان سته اند باتوجه به آن كه دان شجویان
در برهه ای از دوره زندگی قرار دار ند كه كاهش كیف یت زندگی آنان می توانداارات نامطلوبی بر آی نده آن ها و
بالطبع ،سالمت جامعه داشته باشد ،بنابراین به مساله تبدیل شده و بررسی این مساله ضروری است (امیری ،میر
هاشوومی ،پارسووا معین .)1392 ،محققان علوم انسووانی از جنبه های مختلم به بررسووی كیفیت زندگی پرداخته و
ن شان داده اند كه عوامل مختلفی از جمله سالمت ج سمانی ،سالمت روانی( شامل عزت نفس ،مهارت ها ،افکار و
اح سا سات مثبت ) ،روابط اجتماعی  ،سالمت محیط  ،درآمد ،چ شم انداز زمان  ،اوقات فراغت  ،عقاید مذهبی و
...بر كیفیت زندگی تاایر گذار هستند .در طی سالهای اخیر برنامههای كیفیت زندگی كاری نقش اساسی و مهمی
در افزایش بهره وری نیروی انسوانی و در نتیجه كارایی و ااربخشوی سوازمانها و شوركتهای بزر

بر عهده داشوته

است .برنامههای استراتژیک ارتقای كیفیت زندگی كاری منابع انسانی در سازمانها یک رویکرد درونگر و گسترده
میبا شد این بدین معنی ا ست كه نیروی ان سانی كارآمد نقش محوری در تحول سازمان ایفا میكند .در گذ شته
صووورفا زندگی غیر كاری مدنظر و تهكید بوده ولی در جامعه امروزی بهبود كیفیت زندگی یک برنامه جامع و
و سیعی ا ست كه به منظور جلب ر ضایت و توجه كاركنان ،كمک به آنان جهت مدیریت تغییرات و حفظ كاركنان
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سوویدمحمدی .)1385 ،سووبک حل موف و كارآمد در كاهش فرسووودگی نیز موار اسووت .حل مسووهله یک راهبرد
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در سازمان طراحی می شود .نار ضایتی از كیفیت زندگی یک م شکل ا سا سی ا ست كه بدون توجه به پ ست و
موقعیت ،همه كاركنان را تحت تهایر قرار میدهد (مظلوم ،دربان ،كاشانی لطم آبادی.)1391 ،
كیفیت زندگی اهمیت ب سیاری در طول دوره حیات ان سان دارد چرا كه در صورت نادیده گرفتن آن منجر به نا
امیدی ،ندا شتن انگیزه برای هر گونه فعالیت وتالش وكاهش فعالیت در زمینه های اقت صادی ،فرهنگی ،اجتماعی،
توضیحات فو مسئله پژوهش حاضر اینست كه آیا سبک حل مساله و كیفیت زندگی توان پیش بینی فرسودگی
شغلی كاركنان را دارد؟
روش
پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردی و از نظر كنترل متغیرها غیر آزمایشی(توصیفی) از نوع همبستگی و محسوب
می شود(دالور .)1390 ،روش تحلیل یافته ها آزمون آماری رگرسیون چند متغیره بود .كلیه كارمندان شاغل در
بخش آموزش دانشگاه در سال تحصیلی  ،96-95جامعه آماری این پژوهش بود و به دلیل امکان افت در طی
تحقی  100نفر از كارمندان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت .كارمندان با سابقه
شغلی بیش از  5سال و نداشتن مسوولیت اجرایی ،مالكهای ورود بود .پرسشنامه فرسودگی شغلی را مسالچ (1986؛
نقل از مرادخانی )1394 ،تهیه كرده است .این پرسشنامه شامل  22گویه و بر اساس مقیاس لیکرت است .گویه
های مربوط به هر یک از جنبههای سه گانه فرسودگی شغلی شامل خستگی عاطفی(سواالت -13-8-6-3-2-1
 ،)20-16-14دگرگونی شخصیت (سواالت  ،)22-15-11-10-5كاهش عملکرد فردی (-19-18-17-12-9-7-4
 )21می شود .در موورد روایی پرسشنامه ،اعتبار همزمان بین پرسشنامه فرسودگی شغلی و رضایتمندی شغلی
توسط بدری گرگری محاسبه شده است ،كه رابطه معکوس بدست آمد(ریاحی نیا .)1390 ،در پژوهش
مرادخانی( )1394برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای كرونباخ استفاده شد كه پایایی پرسشنامه
كلی  0/82و مولفه های آن یعنی خستگی عاطفی  ،0/69دگرگونی شخصیت  0/71و كاهش عملکرد شخصی 0/85
دست آمد.
پرسشنامه حل مساله توسط هپنر و پترسن )1982(1برای سنجش درک پاسخ دهنده از رفتارهای حل مساله
شان تهیه شده است 35 .ماده دارد كه برای اندازه گیری چگونگی واكنش افراد به مسا ل روزانه طراحی شده است.
پرسشنامه حل مساله بر مبنای چرخش تحلیل عاملی  3زیر مقیاس مجزاست :اعتماد به حل مسا ل )PSC(2با
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بهدا شتی و ...می شود كه در نهایت منجر به آ سیب اقت صادی و اجتماعی در سطح ك شور می شود .با توجه به
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 11عبارت ،میزان اعتماد به خود فرد ،درزمینه فعالیتهای حل مساله را ارزیابی می كند.نمره پایین در این زیر
مقیاس اطمینان فرد به باورها و توانمندیهای خود نسبت به حل مسا ل و خودكارآمدی فرزند در حل مسا ل است.
سبک گرایش و اجتناب ) AA(1با  16عبارت ،تمایالت یا اجتناب های پاسخ دهنده را در فعالیت های مختلم
حل مساله اندازه گیری می كند .اینکه فرد تمایل به حل مساله داشته باشد یا از آن اجتناب كند ،نقش بسیار
( ) PCبا  5عبارت ،نشانگر باور فرد به میزان كنترل خود بر هیجانات و رفتارهای شخصی در هنگام پرداختن به
حل مسا ل است .نمره باال نشانگر بیشتر بودن میزان كنترل فرد بر هیجانات و رفتار شخصی است .برای پیشگیری
از سوء گیری در پاسخدهی  15عبارت با بیان منفی آورده شده است( به شکل معکوس نمره گذاری می شود).
نمره كل پرسشنامه از جمع نمرات همه پاسخ ها به دست می آید .روایی آزمون نشان می دهد كه ابزار سازه هایی
را اندازه گیری می كند كه مربوط به متغیرهای شخصی و به طور قابل مالحظه ای مر كز كنترل هستند(هپنر و
پترسن .)1982،باز آزمایی نمره كل پرسشنامه در فاصله دو هفته در دامنه ای از  0/83تا  0/89گزارش شده است،
كه بیانگر این است كه پرسشنامه حل مساله ابزاری پایا برای سنجش توانایی حل مساله است این پرسشنامه توسط
رفعتی و با راهنمایی خسروی در  1375ترجمه و برای اولین بار در ایران استفاده و هنجاریابی شد( خسروی،
درویزه ،رفعتی )1377 ،آلفای كرونباخ بدست آمده در تحقی خسروی و همکاران ( 0/86 ،)1377بوده است.
نسخه كوتاه پرسشنامه ،سازمان بهداشت جهانی با همکاری 15مركز بین المللی می باشد .پرسشنامه دارای 4
حیطه سالمت جسمانی ،سالمت روانی ،روابط اجتماعی و سالمت محیط با  24سوال است .در ضمن  2سوال دیگر
نیز وجود دارد كه به هیچ یک از حیطه ها تعل ندارد و وضعیت سالمت و كیفیت زندگی را به شکل كلی مورد
ارزیابی قرار می دهند .نسخه كوتاه پرسشنامه  ،در مجموع  26سوال دارد كه دارای حیطه های زیر است :حیطه
سالمت جسمانی (فیزیکی) ،حیطه روانشناختی (سالمت روان)،حیطه روابط اجتماعی و حیطه محیط زندگی .نمره
هر سوال در دامنه از (1تا )5به ترتیب اصال ،كم  ،متوسط ،زیاد و بسیار زیاد ،و یا به صورت خیلی ناراضی ام ،راضی
نیستم ،نسبتا ناراضی ام ،راضی ام ،كامال راضی ام قرار می گیرد .شاخص همبستگی درون خوشه ای این پرسشنامه
در آزمون مجدد در فاصله  2هفته در چهار دامنه  0/75تا  0/85به دست آمده است .مقادیر آلفای كرونباخ و
شاخص های مربوط به روایی سازه نیز حاكی از روایی قابل قبول این ابزار در جمعیت ایران بوده است.این پرسشنامه
در بیش از  40كشور جهان ترجمه و مورد اعتبار سنجی واقع شده است(نجات ،منتظری ،هالكویی ،محمد و
مجدزاده .)1386 ،سازمان بهداشت جهانی در سال  ، 2004این مقیاس را بر روی  11830نفر از  23كشور جهان
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مهمی در رفتارهای بعدی در تعریم مساله و تالش برای حل آن دارد (هپنر ،والتر و گود .)1995 2،كنترل شخصی

3

جامعه شناسی آموزش و پرورش
اجرا نموده است .آنها نتیجه گرفتند كه این پرسشنامه فقط با وجود  26آیتم می تواند نیمرخ دقیقی از چهار حیطه
كیفیت زندگی بدست دهد .در پژوهش حاضر نیز الفای كرونباخ خرده مقیاس ها به این صورت به دست آمد:
سالمت جسمی  ،0/605سالمت روانی  ،0/646روابط اجتماعی  ،0/506حوزه سالمت محیطی .0/758

مقطع تحصیلی شركت كنندگان؛  10درصد پاسخ دهندگان دارای مدرک دیپلم 20 ،درصد فو دیپلم55 ،
درصد لیسانس و  15درصد فو لیسانس بودند .همچنین دامنه سنی پاسخ دهندگان؛  13درصد  23تا  28سال،
 17درصد  29تا  34سال 30 ،درصد  35تا  39سال و  40درصد  40سال به باال بودند.
جدول  .1شاخص های توصیفی آزمودنی ها در متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

آلفای كرونباخ

خستگی عاطفی

24.27

6.66

0.67

دگرگونی شخصیت

26.60

4.01

0.59

كاهش عملکرد فردی

23.47

11.15

0.58

نمره كل فرسودگی شغلی

74.33

8.23

0.71

مهارت حل مساله (كل)

125/3

15/7

0.73

مولفه اعتماد

45/1

7/3

0.61

مولفه گرایش اجتناب

61/9

8/4

0.57

مولفه كنترل شخصی

18/4

4/8

0.62

سالمت جسمی

19.13

4.13

0.58

سالمت روان

18.60

3.01

0.66

روابط اجتماعی

9.11

3.15

0.63

سالمت محیطی

24.33

4.23

0.70

جدول  1میانگین و انحراف معیار مولفه های فرسودگی شغلی ،حل مسئله و ابعاد كیفیت زندگی را نشان می-
دهد.
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یافته ها

پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس شیوه های حل مسئله و كیفیت زندگی در كاركنان دانشگاه
جدول  .2آزمون كلموگروف اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع نمرات
خستگی عاطفی

0/687

0/733

دگرگونی شخصیت

0/987

0/284

كاهش عملکرد فردی

1/248

0/089

نمره كل فرسودگی شغلی

1/114

0/167

مهارت حل مساله (كل)

0/772

0/590

مولفه اعتماد

0/622

0/833

مولفه گرایش اجتناب

0/705

0/702

مولفه كنترل شخصی

0.61

0.234

سالمت جسمی

0/769

0/595

سالمت روان

0/935

0/347

روابط اجتماعی

0/697

0/717

سالمت محیطی

0/706

0/701

همان گونه كه مشاهده میشود توزیع نمرات متغیرهای پژوهش با  95درصد اطمینان نرمال و طبیعی است.
جدول  3نتایج آزمون دوربین واتسون برای استقالل مشاهدات
دوربین واتسون(خودهمبستگی)

متغیرهای مالک
حل مسئله * فرسودگی شغلی

2/616

حل مسئله * فرسودگی شغلی

2/616

حل مسئله * كیفیت زندگی

2/148

مقدار این آمارهها در پژوهش حاضر بین  1/5الی  2/5است كه نشان دهندهی تهیید استقالل مشاهدات است.
فرض عدم وجود همبستگی اجزای خطا تایید میشود.
جدول .4آزمون ویم و تولرانس برای بررسی هم خطی
متغیر

Tolerance

VIF

خستگی عاطفی

0.184

1.01

دگرگونی شخصیت

0.362

2.98

كاهش عملکرد فردی

0.311

2.22
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منبع تغییر

آزمون كلموگراف-اسمیرنوف

سطح معناداری

جامعه شناسی آموزش و پرورش
نمره كل فرسودگی شغلی

0.512

1.85

حل مساله (كل)

0.428

2.84

مولفه اعتماد

0.252

2.27

مولفه گرایش اجتناب

0.321

1.42

مولفه كنترل شخصی

0.538

2.02

سالمت روان

0.410

2.13

روابط اجتماعی

0.423

1.17

سالمت محیطی

0.235

1.17

نتایج دو آزمون یاد شده نشان داد ،از مقادیر مالک تخطی صورت نگرفته و بنابراین رابطه خطی بین متغیرها
وجود دارد.
جدول  5نتایج رگرسیون چندگانه پیشبینی فرسودگی شغلی
متغیرها پیش بین

F

R

گرایش اجتناب

5.962

0.876

P

t
0.514

2.400

0.040

اعتماد

-1.611

0.514

0.031

كنترل شخصی

-0.938

-1.926

0.033

حل مسئله كل

1.482

1.523

0.021

-0.238

-0.847

0.033

سالمت روان

-0.296

-0.189

0.001

روابط اجتماعی

-0.383

-1.264

0.002

سالمت محیطی

-1.412

-2.107

0.022

سالمت جسمی

0.903 11.823

0.768

0.853

0.011

sig

0.013

نتایج جدول فو نشان می دهد كه رگرسیون پیشبینی فرسودگی شغلی از روی سبک های حل مسئله معنیدار
است و مقدار  Fبرابر با  5/962میباشد .بعد گرایش اجتناب با ضریب بتای ( )0/514به طور مثبت و معنادار،
اعتماد با ضریب بتای ( ،)-1/611كنترل شخصی با ضریب بتای ( )-1/938و حل مسئله كلی با ضریب بتای
( ،)-1/482می تواند به طور منفی و معناداری فرسودگی شغلی را پیشبینی كند .نتایج جدول فو نشان می دهد
��
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سالمت جسمی

0.511

1.43

پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس شیوه های حل مسئله و كیفیت زندگی در كاركنان دانشگاه
كه رگرسیون پیشبینی فرسودگی شغلی از روی ابعاد كیفیت زندگی معنیدار است و مقدار  Fبرابر با 11.823
میباشد .بعد سالمت جسمی با ضریب بتای ( )-0.238به طور منفی و معنادار ،سالمت روان با ضریب بتای (-0.296
) به طور منفی و معنادار ،روابط اجتماعی با ضریب بتای ( )-0.383به طور منفی و معنادار و سالمت محیطی با
ضریب بتای ( )-1.412به طور منفی و معنادار ،فرسودگی شغلی را پیشبینی كند.

آزمون فرضیه نخست پژوهش نشان داد كه سبک های حل مسئله توانایی پیش بینی فرسودگی شغلی را در
كاركنان دانشگاه دارد .این یافته با نتایج مطالعات پیشین از جمله؛ شیرودی ،1385 ،شمسی خانی ،فرمهینی
فراهانی ،سبحانی ،1393 ،فونکهاوسر و دنیس ،1992 1،ویس ،2004 2،چیناوه ،2010 3،در یک راستاست .بایستی
در نظر داشت كه كاركنانی كه حل مسئله بهتری را تجربه می كنند ،عملکرد بهتر و با كیفیتتر ،بهره وری باال،
افزایش انگیزه ،رضایت ،تعهد ،دلبستگی و خشنودی دارند ،منابع استرس محیطی هنگامی كه ضعیم و قابل كنترل
می باشد ،می تواند از بروز اختالل پیشگیری كرده و شادكامی نیز حاصل شود .هنگامی كه شخص در سازمان
احساس میكند كه مورد حمایت قرار گرفته است ،دارای هویت و استقالل كاری میباشد ،احساس خشنودی و
شادكامی میكند .هم چنین این مساله می تواند به این خاطر باشد كه جو سازمانی مناسب باعث افزایش عملکرد
افراد و افزایش انگیزه آن ها می شود و وقتی افراد درجه باالیی از جو همکارانه را درون سازمان ادراک می كنند با
یکدیگر رابطه تعاملی بیشتری برقرار می كنند .آدمهای دارای حل مسئله مناسب چون حس همکاری خوبی دارند،
كارها را از روی میل و عالقه انجام می دهند و وجهه خوبی در محیط كار دارند ،در نتیجه فشار روانی در محیط
كار كمتر می شود و فرسودگی شغلی كاهش می یابد.
همچنین یکی از نتایج داشتن حل مسئله مناسب ،سازگاری و تواف است .مراقبت ،نوع دوستی و مهربانی از
خصوصیات افراد سازگار است كه در مقابل خصومت و اختالف با دیگران و خودمحوری قرار دارد و مطالعات گوناگون
نیز نشان داده است كه همسازی و تواف ارتباط نزدیکی با حمایت اجتماعی دارد كه باعث می شود خستگی عاطفی
شخص كاهش یافته و شخص احساس فرسودگی شغلی نکند .همچنین ،این افراد مسئولیت پذیر هستند و مسئولیت
پذیری با خود نظم دهی ،تالش برای پیشرفت ،سعی در رسیدن به هدف و شایستگی تعریم می شود .بنابراین
ابات فرد در وﻇیفه شناسی و مسؤولیت ،خود باعث می شود كه فرد وﻇایفش را در هنگام كار به درستی به انجام
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بحث و نتيجه گيری

جامعه شناسی آموزش و پرورش
رساند و كارهایش را تکمیل كند .از سویی افرادی كه وجدان كاری بیشتری دارند ،به احتمال بیشتری به كار خود
عالقه داشته و احتمال فرسودگی شغلی در آنها نیز كمتر است (بهادری خسروشاهی ،هاشمی نصرت آبادی ،بیرامی،
.)1391
همچنین فرضیه دوم تحقی تایید شد به این معنی كه فرسودگی شغلی كاركنان دانشگاه ،با ابعاد كیفیت زندگی
موقر ،مباركی ،2010 ،رحمانی ،بهشید ،زمان زاده ،2010 ،همسویی دارد .فرسودگی شغلی همراه با سطح باالیی
از خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و احساس موفقیت شخصی پایین می باشد و عوامل فردی و زیستی محیطی
گوناگونی در توسعه آن نقش دارند در مقابل ،فاكتورهایی مانند سن باالتر ،داشتن فرزند ،احساس ارزشمندی،
خوشبینی ،رضایت شغلی و حقو ماهیانه ،اارات محافظتی در برابر فرسودگی شغلی ایجاد می كنند (گراو،
فلیچتنتری ،سونر ،پراتس ،براگا .)2009 1،فرسودگی شغلی به نحوی با زندگی مدرن امروزی ارتباط دارد بطوریکه
عوارض زیادی در خانواده ،زندگی اجتماعی ،فردی و سازمان بر جای می گذارد كه از مهمترین آنها می توان غیبت
و ترک خدمت ،تهخیرهای متوالی ،شکایات مختلم روانشناسی ،تضاد در نقش ،تغییر شغل ،كاهش كیفیت مراقبت
از بیماران و تعارضات بین فردی با همکاران را نام برد .برای كیفیت زندگی ،لذت و رضایت از زندگی را در فعالیتهای
گوناگون نشان می دهد كه تعاریم گوناگونی دارد و بسیاری از روشها برای ارزیابی آن وجود دارند .كیفیت زندگی
می بایست دیدگاه ذهنی افراد را از شرایط زندگی خود مورد توجه قرار دهد.
این ذهنیات شامل درک روابط اجتماعی ،سالمت جسمی ،عملکرد در فعالیتها و كارهای روزمره ،وضعیت
اقتصادی ،و یک حس كلی از رفاه و آسایش می باشند .در واقع كیفیت زندگی یک مفهوم مركب می باشد كه از
چندین متغیر شامل تغییر در سطح درآمد مردم ،شرایط زندگی ،وضعیت سالمت محیط ،فشار روانی ،فراغت،
شادمانی خانوادگی و روابط اجتماعی متهار می گردد .بنابراین با توجه به رویکرد جامعه نگر نهفته در مباحث كیفیت
زندگی ،تحلیل و بررسی این موضوع در كشورهای جهان سوم و درحال توسعه ،نقش اصلی را در برنامهریزی جامعه
نگر دارد .یکی از جنبه های مهم یک شغل ،تجربه و رشدی است كه فرد از انجام آن در یک سازمان بدست می
آورد .به عبارت دیگر حتی اگر یک شغل از نظر مالی و شان و منزلت مناسب باشد اما فرد احساس كند در آن از
نظر كاری و زندگی توسعه و پیشرفت نمی كند ،به اندازه كافی از آن شغل رضایت بدست نمی آورد .همچنین این
مساله می تواند به این خاطر باشد كه كیفیت زندگی برنامه ای جامع و وسیعی جهت جلب رضایت و توجه كاركنان
و غنی سازی شغلی كاركنان می باشد كه سعی دارد عوامل  3گانه انگیزه ،خشنودی و پذیرش مسئولیت و تعهد
نسبت به كار را توامان تامین كند.
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قابل پیش بینی است .این یافته با نتایج گزارش شده توسط محققین دیگر از جمله؛ خاكبازان ،1385 ،غنی ،قدسی،

پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس شیوه های حل مسئله و كیفیت زندگی در كاركنان دانشگاه
زمانی كه به كیفیت زندگی كاركنان توجه دارد از مزایای داشتن نیروی كار متعهدتر و بهروه وری بیشتر برخوردار
است و اگر شخص احساس كند كه كیفیت زندگی كاری او بهبود یافته است این موضوع به او نیروی بیشتری برای
انجام كار می دهد و موجب بهره وری باالتر و عملکرد بهتر می شود .سازمانی كه به كیفیت زندگی كاركنان توجه
می كند باعث افزایش خشنودی كاركنان و تقویت یادگیری در محیط كار شده و برای كنار آمدن با تغییرات محیط
شکوفا كنند و از شغل خود خشنودی داشته باشند .همچنین می توان گفت فردی كه كیفیت زندگی باالیی دارد،
چنین فردی در محیط شغلی نیز پر انرژی تر و سرزنده تر است و فرسودگی پایین تری خواهد داشت .این مسئله
باعث می شود فرد از احساساتی مانند فقدان آسودگی ذهنی ،عدم تعادل و رنج به دور باشد ،و بتواند در مواقعی
كه به علت مشکلی به وجود می آید و می داند راه حل است ولی ممکن است به مذا عده ای خوش نیاید طب
هویت خود عمل نموده و از چالش های ذهنی محفوظ بماند .نداشتن حله مسئله مبتکرانه یک مساله ی بحرانی
است و سبب می گردد در فرد با كوچکترین تعارض و چالش ،مسا لی چون استعفا ،غیبت های مکرر ،كاهش انرژی
و كاهش عملکرد فرد ایجاد شود و مشکالت روانشناختی فراوانی را برای افراد ایجاد می كند .این مسئله با احساس
ناكامی ،خشم و اضطراب وقتی كه فرد در شغلش با موانع سازمانی و تعارضات بین فردی مواجه میشود مرتبط
است .با ادامه شرایط استرس زا ،منابع مقاومت فرد در هم شکسته می شود و پیامدهایی نظیر كاهش رضایت شغلی
و ایجاد فرسودگی شغلی می شود و نهایتاً ممکن است كه به تغییر یا ترک شغل منجر شود .بنابرآنچه گفته شد
منطقی است كه بین كیفیت زندگیو فرسودگی شغلی رابطه وجود داشته باشد.
پژوهش حاضر علیرغم اطالعات مفیدی كه در ارتباط با متغیرهای پژوهش به دست داد ،با محدودیتهایی در
روایی بیرونی از قبیل؛ محدوده سنی خاص اعضای نمونه ،عدم همتایی نمونه های تحقی از لحاظ یکسان بودن
شرایط ،تجارب و محیط ،سنجش با سواالت بسته تحقی و طرح توصیفی همراه بود .لذا تعمیم یافته های پژوهش
حاضر به سایرین باید با احتیاط صورت گیرد .در مجموع پیشنهاد می شود چنین پژوهشی در شهرها ،مقاطع سنی
و سازمان های دیگر به عمل آید ،از روش مصاحبه و مشاهده نیز برای جمع آوری اطالعات كمک گرفته شود و در
پژوهش های آتی رابطه ی فرسودگی شغلی با متغیرهای دیگری مانند خودكارآمدی ،شادكامی ،عزت نفس ،كیفیت
زندگی ،سالمت عمومی و دیگر متغیرها مورد بررسی قرار گیرد.
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Abstract
The main objective of this study was to evaluate the relationship between job
burnout & problem solving styles with life quality in personnel of university. The
research was descriptive and correlation method. Sampling method was convenience
and content in 100 of educational personnel of science & research Branch University.
To collect data from standardized questionnaire was used. The research instruments
included Maslach Job burnout (1986), Heppner & Peterson problem solving
inventory (1982) & life quality test (1993) which are common and all of these
instruments reliability and validity have been confirmed in several studies. To
analyze the data, was used Pearson correlation coefficient and regression analysis.
The results showed that variables correlate with life quality and this correlation
coefficient was negative & inverse. Hypothesizes was confirmed. With 95 percent
(p<0.05) certainty the results indicate the job burnout & problem solving styles can
predict the life quality. There was relationship between job burnout & problem
solving styles with life quality in personnel of university and they were correlated.
Then, Conclusion of this research was in faculty educational environment with life
quality promotion and connotative problem solving styles led to decreasing in job
burnout.
Keywords: job burnout, problem solving styles, life quality
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