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   چکیده 

لذا   ، شاود وری، افزایش انگیزه و توانمندی کارکنان م  اسات ک  موب  بهوود بهره  نگرشا  رضاایت شای    

شاای   را فراهم   شاانودی تواند زمین  افزایش شاای   م  های  ثر بر آن و توب  ب  مهارت ؤ شاانا ت اوامم م 

رضاایت شای   با ن ش میان   فرساودگ    شای   بر های  مهارت تأثیر نماید. هدف از پژوهش حاضار بررسا   

فتح متع ق ب     69و    61های حفاری  بامع  آماری این تح یق شااامم کارکنان اقماری دکم باشااد. م   شاای   

. ابزار  شادند نفر انتخاب   109گیری تصاادف  سااده،  با اساتفاده از رو  نمون  .  شارکت م   حفاری ایران بود 

های اساتاندارد بوده اسات. بهت سان ش روای  از آزمون روای  محتوای  نام  پرساش  شاامم ها آوری داده بمع 

افزار پ .ال.اس  های آلفای کرونواخ و پایای  ترکیو  در نرم و روای  سااازه و برای ساان ش پایای  نیز از آزمون 

  با   فرساودگ  شای     و رابط  رضاایت شای   و فرساودگ  شای      ا مهارت شای   ب   رابط  ها  افت  ی   اساتفاده گردید. 

گر  ها حاک  از آن بود ک  مهارت شاای   از یریق ن ش میان   همچنین، یافت  .  را تأیید کرد   رضااایت شاای   

بیانگر آن    پژوهش نتایج  غیرمسات یم دارد.    اثر فرساودگ  شای  ، بر رضاایت شای   کارکنان م   حفاری ایران  

اسات ک  با توب  ب  مشاخش شادن رابط  بین رضاایت شای   با فرساودگ  شای   و مهارت شای  ، مدیران  
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زمینا  کااهش    و   ایناد هاای  بهات افزایش رضاااایات شااای   کاارکناان و احسااااس  ودکاارآمادی ابرا نما برنااما  

 فرسودگ  شی   را فراهم نمایند. 

 

شی  ، رضایت شی  ، فرسودگ  شی  های مهارت  :کلیدواژگان 

 

 مقدمه
از مهم  از یک سو تال یک   برانگیزترین مفاهیم  ک   بنیادی ترین و بحث  های نظری و 

چنین منابع  همبسیاری را ب   ود معطوف سا ت  و از سوی دیگر در تمام  سطوح مدیریت و  

)  ها اهمیت زیادی پیدا کرده، رضایت شی   است نیروی انسان  سازمان

بخش یا مثوت ناش  از ارزیاب   ک  ، رضایت شی   یک حالت اایف  لذتیورب   (.

  دهنده(. ب  سخن  دیگر رضایت ش ی  نشاناز کار و یا شیم است ) 

    یدارند. رضایت شاست ک  افراد تا چ  اندازه از شیم  ود راض  هستند و آن را دوست    این

دهد و از صورت ک   در ارتواط با اوامم مرتوط با ش یش نشان م  واکنش  است ک   فرد ب

گردد. با توب  ب  اواق   بم   متییرهای مهم در باز وردهای کارکرد یک سازمان محسوب م 

کارکنان، مورد    ادم  شنودییا     شنودی  کنندهکارکنان، تح ی   از اوامم تعیین   شنودیمنف  نا

تواند در بهوود و تسهیم  های  م هاست. چنین تح یمان در سازماناالق  و توب  بسیاری از مدیر

برنام  باشدای اد  مؤثر  منف   رفتارهای  کاهش  نتی    در  و  شی    رضایت  افزایش  برای    های  

است. رضایت شی   حاصم تعامم    شی    نگر یک  (. رضایت شی    )

بین اوامم متعدد از بم   شرایط محیط کار، قوانین حاکم بر سازمان، روابط کارکنان در محیط  

فرهنگ  است  درآمد و اوامم  ابتماا  شیم،  موقعیت  . رضایت  ()کار، 

گردد.  حسوب م شی   اامم مهم  در بهت افزایش کارآی  و نیز رضایت فردی در سازمان م

فرد با توب  ب  اهمیت  ک  اوامم مخت ف مانند درآمد، بایگاه ابتماا  و شرایط محیط کار برای  

 (. او دارند میزان معین  از رضایت شی   را دارا  واهد بود ) 

هم  و  کار  محم  در  موبود  فشارهای  از  ناش   و فرسودگ  شی    ستگ   چنین، االئم 

گیری کارکنان است. فرسودگ  شی   با کاهش رفتگ  قوا، سر وردگ  و گوش  تح یم   حاالت 
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از یرف دیگر،  (. باشد ) میزان انرژی بسم  و روح  در کارکنان، همراه م  

تیییرات منف  در نگر ،   ق و رفتار افرادی ک  در   برای توصیف   معموالًفرسودگ  شی    

 ( شوند ) گیرند، استفاده م  فشارهای مربوط ب  کار قرار م  موابه  با  

فرسودگ  شی   دالیم مخت ف  دارد ک  بعض  از این دالیم شخص  و بعض  دیگر سازمان  

های باشند. ناآشنا بودن افراد ب  اهداف سازمان، موهم بودن ن ش فرد در تولید، ف دان شوک  م  

... بم گ  بااث   بودن م ررات و قوانین سازمان و ناپذیر  سخت و انعطاف   ارتوای  اثربخش، 

   (. شوند درصد بیشتری از افراد گرفتار فرسودگ  شی   شوند ) م  

شنا ت ابتماا ، ااضای سازمان برای رسیدن ب  سطح مط وب  از ام کرد    نظری براساس  

ان ام وظیف شی  ، م  ب   آن بایست نسوت  ان ام  ب   داشت  و نسوت  باورهای  قوی  های  ود 

های کاری افراد، اام   بهت برآوردن نیازها و ت اضاهای  ها و توانای مهارتمهارت پیدا کنند. 

های کاری افراد  (. وقت  سطح مهارتشود )م   ها محسوبشی   و کاری آن

رود، سرات ان ام  ها برای انتخاب باال م های رفتاری در دسترس آنباال باشد، همزمان گزین 

ا اتفاقات و  ب  م اب  ها و راهوردهای  کند، شیوهها محول شده تیییر م  نآکارها و وظایف  ک  ب   

های شنا ت  افراد نیز بسط و گستر   ، ظرفیت همزمانویابدافزایش م کارمحیطرویدادهای  

مهارت افراد در امور،  افزایش  کنند. بر   شواهد پژوهش  گویای آن است ک  با  بیشتری پیدا م 

رفتارهای  ، فرسودگ  و استرس با پیامدهای رفتاری مثوت ) شنودیروابط میان متییرهای  نظیر  

تیییر م  انحراف (  های  مهارتوقت نماید.  ابتماا ، سازمان  و  القیت( و منف  )رفتارهای 

افراد  درریزی، مدیریت و فرایند تصمیمبرنام است، امکان  باالی حددراشخاصفن وکاری

وقایعواتفاقات، حاالتتوانند تا با  ها ب  سادگ  و با شایستگ  باالی  م رود، پس آنباال م 

م نمایند  م اب     استرس  و   فرسودگ  مانندکار  محیط بااث  امر  همین    دارای   افراد  تا شود  . 

ونداشت  انحراف   رفتارهایب   تمای    و فرسودگ استرسباموابه    باال، درهای کاریمهارت

  دارای   افراد  م ابمدر.  نشود  کاست  هاآنسازمان   رفتارهای مدن   و   القیت سطح اززیاداحتمالبا

  در گیری تصمیموریزیمدیریت، برنام درناتوان   و  دلیم ن شپائین، ب   سطح  های کاری مهارت

متمایم   و  کشیده  مدن   رفتارهای  و   القیت   از  دست   ترفرسودگ ، ساده  و  استرس  با  مواب   زمان

   (. ) شوند انحراف  م  رفتارهای ب 

ب  یاری دانش موبود و ت رب ، شرکت م   حفاری ایران کاران مسایم مدیریت  در  اندر دست 
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ها مست یم یا غیرمست یم با مسایم ها و مدیران آن های سازمان اند ک  بخش ااظم دشواری دریافت  

های سازمان، دستیاب  کامم ب  هدف نیروی انسان  مرتوط است. نکت  در  ور توب  آن است ک  ادم  

های بهان ، پایین بودن درآمد سران  و تولید نا الش دا    و نظایر ادم حضور مؤثر در رقابت 

توان دریافت آن، همیش  ناش  از کموود بودب ، امکانات و منابع مادی نیست، ب ک  با اندک تعمق م  

باال ش ادم توب  ب  فرسودگ  شی   و  های نوین مدیریت منابع انسان توبه  ب  رو  ک  ب  

مهارت شی   و رضایت شی   ک   ود تابع  هستند از اوامم مهم  همچون استفاده ناصحیح و 

، ب  مرتوط با تخصش و توانمندی و االق  آنان های غیر ناب ا از کارمندان و مدیران  در بایگاه 

 ت منابع انسان  است.های فع   مدیریکننده در شکست سیاست انوان اوامم تعیین 

یک ساندروم سا  بعدی شاامم  ساتگ  هی ان ، مسای شاخصایت و ف دان   فرساودگ  شای   

 (.  ) آید ای است ک  در پاسی ب  استرس شی   مزمن ب  وبود م  کارای  حرف  

باشاد،  م  فرساودگ  شای  ، نوا  اساترس شای   اسات ک  دارای ماهیت چندوبه  و مزمن 

( فرساودگ  شای   یک ساازه  های منف  اسات ) شاامم توساع  نگر  

 باشد:  چندبعدی است ک  شامم ابعاد زیر م  

1 -   ( ک   فرسودگ   ستگ   است  شی    فرسودگ   در  اص    بعد  اایف   اایف :  ستگ    )

ک  در آن شخش نیروهای  آشکارترین نشان  فرسودگ  است. این اامم موین وبود احساسات  است  

هی ان   ود را از دست داده و قادر ب  برقراری ارتواط با دیگران نیست.  

های فرد در ارائ   دمات شای   اسات و بااث ای اد  مسای شاخصایت: نتی   نادیده گرفتن توانای    - 2

درنتی  ،    االقگ  و بدبین  ب  کار و شاااود و تداوم آن موب  ب  فاصااا   بین او و گیرندگان  دمات م  

فرد و کار، واکنش سریع ب  فرسودگ  شی   است.   شود. سردی روابط بین افزایش ناامیدی م  

کننده ب  بدبین  و  احسااس ادم موف یت فردی: شارایط کاری همراه با نیازهای دائم و  سات    - 3

شااود ک  تداوم آن موب  افت کارای  و درنتی   از بین رفتن احساااس   سااتگ  اایف  من ر م  

(.  کارآمدی و مؤثر بودن را در فرد در پ   واهد داشت ) 

بر اساس    ( )   گویند ها ی شی   م  ب  م موا  دانش و توانای    مهارت شغلی: 

توانای  ب  کار   انسان ،ادراک  است. مهارت فن ،  های شی   شامم س  مهارت فن ، مدل کاتز مهارت 

  های  است ک  الزم  ان ام وظایف  اص است و از راه ت رب ، فنون و ابزار   ها، رو    بردن دانش، 
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ان ام    مهارت انسان ،توانای  در زمین  ای اد تفاهم و همکاری،   شود. تحصیم و کارورزی کس  م  

گذاری بر رفتار  تأثیر های افراد و  انوان اضو گروه و درک انگیزه ثر ب  ؤ فعالیت م   کار ب  وسی   دیگران، 

ثر است.  ؤ ( و ب  معن  درک و فهم انگیز  و ب  کار بردن رهوری م ست ) ها آن 

های  ها و مشکالت سرتاسر سازمان و اقدام بر اساس هدف مهارت ادراک ، توانای  فهمیدن پی یدگ  

  های مرتوط کم سازمان و مست زم داشتن تصویر ذهن  از ک یات امور همراه با بزئیات آن در موقعیت 

پذیری است ) است و ب  معنای داشتن ذهن ف سف  شامم س  بعد بامعیت،تمعق و انعطاف 

  .) 

فرسودگ  شی   بر قصد ترک  دمت  تأثیر  ب  بررس     (  ) 

ک  شا ش  داد  نشان  نتایج  پردا تند.  میان   رضایت شی    ن ش  نظرگرفتن  در  با  های  کارکنان 

فرسودگ  شی  ، بدبین  و ب  کفایت ،  تأثیر  منف  و معن  داری بر رضایت شی   دارند، ول   تأثیر  

 ستگ  بر رضایت شی   تأیید نگردید. هم چنین مشخش شد شا ش های  ستگ ، بدبین  و  

ب  کفایت   تأثیر  مثوت و معن   داری بر قصد ترک  شیم   کارکنان دارند، در حال  ک  رضایت شی    تأثیر  

م نف  و معن   داری بر قصد ترک  دمت کارکنان دارد. ن ش مثوت و معن  دار رضایت شی   ب  انوان  

در    (  )   میان   بین فرسودگ  شی   و قصد ترک  دمت کارکنان تأیید شد. 

شی   و فرسودگ  شی   در کارکنان اورژانس پیش بیمارستان      شنودی بین    رابط  ای ب  بررس   م ال  

شی   با  ستگ  هی ان     دار و معکوس  بین رضایت   پردا تند. یوق آزمون آماری پیرسون رابط  معن 

ری را  دا   شی   و کفایت شخص  رابط  آماری معن  وبود داشت. اما بین رضایت و مسی شخصیت 

بین   ای ب  بررس  رویکرد متمرکز بر احساسات در پیش در م ال    (  نشان نداد. ) 

ابعاد شادی و اشق با رضایت  فرسودگ  شی   مع مان و رضایت شی   پردا تند. نتایج نشان داد 

یک اثر متوسط  داری رضایت شی   را با    یور معن ابعاد اشق و ترس ب  شی   هموستگ  مثوت دارند. 

(  )   بین  کرد متوسط پیش تأثیر  ابعاد اشق، غم و اندوه، فرسودگ  مع مان را با  بین  شدند. پیش 

م ال   ن ش  در  رضایت:  و  فرسودگ   هتم،  کارکنان  شی    مهارت  بررس   ب   ای 

مهارت شی   با رضایت شی    شده پردا تند. نتایج نشان داد ک   کننده حمایت سازمان  ادراک تعدیم 

ک  فرسودگ  شی   واسط  رابط  بین مهارت شی   و رضایت شی   را  رابط  مثوت دارد، در حال  

، فرسودگ  و رضایت  شده روابط بین مهارت شی   االوه بر این ، حمایت سازمان  درک .  کند منف  م  

 کند. را تعدیم م  
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مس  بیان  پیشین     ئ   براساس  صورت    تح یق و  بدین  پژوهش  این  فرضیات  و  مفهوم   مدل 

 دهد.مدل مفهوم  پژوهش حاضر را نشان م  1شکم  باشد:م 

 

 
 

 روش 

 گیریجامعه آماری، نمونه و روش نمونه

پیمایش   - توصیف  ها،  ی گردآوری داده نظر هدف، کاربردی و از بهت شیوه   تح یق حاضر از 

فتح متع ق ب  شرکت م      69و    61های حفاری  است. بامع  آماری، شامم مدیران و کارکنان دستگاه 

گیری  از این بامع  با استفاده از رو  نمون    باشند نفر م    152ب  تعداد    1399حفاری ایران در سال  

 ب  انوان نمون  پژوهش انتخاب شدند.   نفر   109  تصادف  ساده 

 

 ابزار پژوهش 

پرسش  از  ایالاات  گردآوری  پرسش های  نام  برای  است.  شده  استفاده  برای استاندارد  نام  

، برای سن ش متییر فرسودگ  ال   ؤ س  19نام   سن ش متییر رضایت شی   از پرسش 

و برای سن ش متییر مهارت شی     (  سؤال  )   22نام   شی   از پرسش 

استاندارد   پرسشنام   است.  از  نمره   استفاده شده  م یاس یری    اساس ییف گذاری  بر  ها 

بندی شده رتو    5تا کاماًل مواف م=   1های آن از کاماًل مخالفم= ای است ک  گزین  لیکرت پنج درب  

 دهنده باالترین میزان است.نشان   5مره  ترین میزان و ن دهنده پایین نشان   1ک  نمره  یوری   است ب 

روای  آن، از روای  محتوای ،    تأیید بهت  .  ند تح یم شد   و   ت زی  افزار  ها با نرم داده 

شده است.  شد و برای پایای  آن آلفای کرونواخ و ضری  پایای  ترکیو  استفاده   همگرا و واگرا استفاده 
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ت زی    ب   داده منظور  فرضی  وتح یم  آزمون  تح یق،  مدل های  از  مدل  برازندگ   و  معادالت  ها  یاب  

توسط    یاب   یورک  ، مدل است. ب    استفاده شده   سا تاری و رو  حداقم مربعات بزئ   

شود. در مرح   اول،  ( و مدل سا تاری تفسیر م  گیری ) دو مدل، مدل اندازه 

ها با یک سا تار  ک  آیا داده گیری از تح یم اام   تأییدی برای تعیین این منظور بررس  مدل اندازه   ب  

 یم مسیر و ضرای   شود و در مرح   دوم، از تح اام   معین هماهنگ هستند یا  یر، استفاده م  

ها، باید با  تح یم داده   و   شود. در مرح   اول فاز ت زی  تعیین بهت بررس  مدل سا تاری استفاده م  

گیری سن یده شود تا مشخش گردد ک  مدل دارای سطح قابم قوول  از روای  و پایای   مدل اندازه 

شود. این مرح    شده را معین م  ده بین متییرها و نشانگرهای مشاه   رابط  باشد. با بررس  این مدل  م  

 شود.  ان ام م    با استفاده از تابع  

 

 هایافته
آمار توصایف  مربوط ب  متییرهای دموگرافیک ک  در بخش اول پرساشانام  از نمون  آماری 

 ، نشان داده شده است.1مورد سن ش واقع شده بود در بدول 

 
 

 

 

)ضاارای  اسااتاندارد(   داری( و بیرون  )معن ن رونیز مدل  روب  د 3و   2 هایدر شااکم

 .اس، نشان داده شده است الپ -افزار اسمارتنرم
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بهت سن ش روای ، از روای  همگرا و واگرا استفاده شد برای سن ش پایای  نیز االوه  

آزمون آلفای کرونواخ ترکیو  ک  معیاری دقیق )   بر  آزمون پایای   آلفای (، از  ب   تر نسوت 

 (، تماماً 3  )شکم   گیری چنین بارهای اام   موبود در مدل اندازه نواخ است استفاده شد. هم کرو 

معیار    4/0از   ت تأیید ک   برای  اام    بارهای  و  أی شوندگ   است  بیشتر  است،  مدل  پایای   ید 

باید روابط زیر   ( )   و پایای  ترکیو    ( )   برای روای  همگرا  بنابراین مدل نیز پایا است. 

 برقرار باشد:

ک  در بررسا    افزار نرم گیری درآمده از مدل اندازهدسات ب نتایج  ب  توب   با

مربوط ب  آسااتان  قوول  برای روای  و پایای  مدل نشااان داده شااد و با توب  ب  توضاایحات

  گیرد. م  ید قرارأیت گیری موردآمده در مدل اندازهدسات ب در تمام  نتایجهای مذکور،شاا ش

  توانست  است  نهای   مدل  بنابراین .است   بر وردار  مناسو  براز  از  مدل  ک  این است  نتی    لذا

در مرح   بعد ک  تح یم  کنند  بیان را متییر  کنندهتوصایف ساؤاالت بین  روابط  مناساو   گون  ب 

 بررس  قرار  واهد گرفت. مسیر )یا همان مدل سا تاری( مورد

 
.  
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)ضاری     ترین معیار برای بررسا  براز  مدل ساا تاری در یک پژوهش ضارای   داولمت

معیاری اسات ک  نشاان از   زای )وابسات ( مدل اسات.  تعیین( مربوط ب  متییرهای پنهان درون

انوان  ب   0/ 67و  0/ 33،  0/ 19زا را دارد، و ساا  م دار  زا بر یک متییر درونتأثیر یک متییر برون

، 4دول شاود. مطابق با بدر نظر گرفت  م  م دار مالک برای م ادیر ضاعیف، متوساط، و قوی  

شاده اسات ک  با توب  ب  سا  م دار مالک زای پژوهش محاساو  های درونبرای ساازه م دار  
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بین  مدل را نشاان ساازد. این معیار قدرت پیشد م أییمناسا  بودن براز  مدل ساا تاری را ت

در مورد یک متییر وابساات  بین(ک  م دار اسااتون گیساار )ضااری  پیشدهد و درصااورت م 

بین  ترتی  نشااان از قدرت پیشرا کساا  نماید، ب   0/ 35و   0/ 15، 0/ 02( ساا  م دار زا)درون

زا( مربوط ب  آن متییر وابسات  اسات. در ضاعیف، متوساط و قوی متییر یا متییرهای مسات م )برون

 کند.گیری م زا اندازهواقع کیفیت مدل سا تاری را برای هر ب وک درون

د  أیی واقع مالک اصا   ت   باشاد ک  در ( م  نده آماره ت  ) ده ها نشاان م دار اددی در رابط  

گیریم  بیشاتر باشاد نتی   م   2/ 57و   1/ 96،   1/ 64ترتی  از  اگر این م دار آمار ب    . هاسات   یا رد فرضای 

چنین باید گفت ک  اگر م دار ضری   هم  شود م    تأیید درصد    99و    95،  90ک  آن فرضی  در سطوح  

گیریم ک  با افزایش متییر  مسایر بین متییر مکنون مسات م و متییر مکنون وابسات  مثوت باشاد نتی   م  

و بالعکس اگر م دار ضاری  مسایر بین متییر   یر وابسات   واهیم بود مسات م شااهد افزایش در متی 

گیریم ک  با افزایش متییر مسات م  شااهد  مکنون مسات م و متییر مکنون وابسات  منف  باشاد نتی   م  

 دهد. م   ها را نشان نتایج مربوط ب  فرضی    5بدول   کاهش در متییر وابست   واهیم بود. 
 

 
  

 
    

   
 

    
   
   

 

 در رابط  دهد ضاری  مسایر ن ش میان   فرساودگ  شای  در فرضای  اصا   نتایج نشاان م 

نیز  چنین م دار آماره دسات آمده اسات. هم  ب  0/ 24رضاایت شای   م دار  ا  مهارت شای   ب

  درصاد95بزرگتر اسات. بنابراین با ایمینان    1/ 96دسات آمده اسات ک  از م دار بحران   ب  4/ 75

فرساودگ  شای   گری  میان    شاود. م دار آماره توان اداا کرد: فرضای  اصا   تأیید م م 

مسات یم رضاایت شای   از یریق غیر دهد اثر کم مهارت شای   برباشاد، ک  نشاان م م   0/ 36

 80و درصاد  20شاود و چون این م دار بین توساط متییر میان   فرساودگ  شای   تویین م 

 گری بزئ  است.قرار دارد میان   درصد
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مهارت شی   بررضایت شی   م دار  تأثیر  ضری  مسیر    دهد نتایج نشان م  اول    در فرضی  فرا  

  1/ 96بدست آمده است ک  از م دار بحران     6/ 70نیز    چنین م دار آماره  آمده است. هم دست   ب   0/ 44

 شود. تأیید م    اول   توان اداا کرد فرضی  فرا  م    % 95بزرگتر است. بنابراین با ایمینان  

فرساودگ    مهارت شای   برتأثیر ضاری  مسایر  دهدم نتایج نشاان دوم در فرضای  فرا  

دسات آمده اسات ک   ب 5/ 50نیز   چنین م دار آماره دسات آمده اسات. هم ب  -0/ 45شای   م دار 

توان اداا کرد فرضاای   م   درصااد 95بزرگتر اساات. بنابراین با ایمینان    1/ 96از م دار بحران  

 شود.تأیید م  دوم  فرا 

فرساودگ  شای   بر رضاایت  تأثیر ضاری  مسایر  دهدتایج نشاان م ساوم ندر فرضای  فرا  
آمده اسات ک  از بدسات   8/ 30نیز  چنین م دار آماره آمده اسات. همدسات  ب  -0/ 54شای   م دار  

  فرضای  فرا   توان اداا کردم  درصاد 95بزرگتر اسات. بنابراین با ایمینان   1/ 96م دار بحران  

 شود.تأیید م  سوم
 

 گیریبحث و نتیجه
های ساازمان دارند و رضاایت شای   کارکنان ن ش بسازای  در بهوود ام کرد و تح ق هدف

ثیرگذار بر رضاایت شای   از بم   فرساودگ  شای   و مهارت  أثر و تؤ مهم تر از آن اوامم م

ها مورد تأیید واقع  شاای   حائز اهمیت اساات. براساااس نتایج حاصاام از پژوهش ک ی  فرضاای 

های این پژوهش با سااایر تح ی ات مشاااب  مورد م ایساا  قرار گرفت این گردیده و وقت  یافت 
 سوتاً محکم  بر وردار است.  نتی   حاصم شد ک  تح یق حاضر از پشتوان  ا م  ن

دهد مهارت شی   بر رضایت شی   با ن ش  نتایج حاصم از تح یم فرضی  اص   تح یق، نشان م  

ایران مورد تأیید قرار گرفت  است.   با      نتی    این میان   فرسودگ  شی   در کارکنان م   حفاری 

فرسودگ   ک  در م ال   ود ب  بررس  رابط  بین رضایت شی   و  ( ) های یافت  

ب  این نتی   رسیدند ک  بین رضایت شی   و کاهش موف یت فردی   شی   پرستاران پردا تند و 

معن  و  مثوت  هموستگ   هم   پرستاران  و  دارد  وبود  با  داری  پژوهشگران  ارب   میان   چنین 

انوان بررس  مهارت شی   کارکنان هتم، فرسودگ  و رضایت:  ای با  در م ال  ( ) 

 ای مشاب  دست یافتند.  شده ب  نتی   کننده حمایت سازمان  ادراک ن ش تعدیم 

دهد ک  مهارت شای   بر رضاایت  تح یق، نشاان م    اول   نتایج حاصام از تح یم فرضای  فرا  

از این رو نتی   فرضای  با پژوهش،    سات. شای   در کارکنان م   حفاری ایران مورد تأیید قرار گرفت  ا 
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های  ای ک  با انوان تویین شااا ش در م ال    ( پژوهشااگران ) 

آن در رضاایت شای   کارکنان پردا تند و ب  این نتی   دسات یافتند    مهارت ارتوای  مدیران و ن ش 

داری  کارکنان رابط  مثوت و معن   های مهارت ارتوای  مدیران و رضااایت شاای   ک  بین شااا ش 

در پژوهش  ود با انوان بررس  رابط    ( چنین ) هم وبود دارد.  

تهران ب    16و    15ای منایق  های ارتوای  و میزان رضاااایت شااای   مراکز فن  و حرف  میان مهارت 

 دوم  نتایج حاصام از تح یم فرضای  فرا  باشاد.  نتی   مشاابه  دسات یافتند، همساو و هم راساتا م  

تح یق، نشاان مهارت شای   بر فرساودگ  شای   در کارکنان م   حفاری ایران مورد تأیید قرار گرفت   

ای ب  بررس   در م ال      (  رو نتی   فرضی  با پژوهش، پژوهشگران ) از این  است. 

شای   و فرساودگ  شای   در کارکنان اورژانس بیمارساتان  پردا تند. ک  نتایج     شانودی ارتواط بین  

  نتایج حاصام از تح یم فرضای  فرا  باشاد.  راساتا و همساو م  دسات آمده با نتایج این فرضای  هم ب  

دهد ک  فرساودگ  شای   بر رضاایت شای   در کارکنان م   حفاری ایران  تح یق، نشاان م   ساوم 

ب  بررسا  فشاار در     ( رو نتی   فرضای  با پژوهش ) از این   ت  اسات. مورد تأیید قرار گرف 

های چین پردا تند ب  نتایج  محم کار، رضاایت شای  ، فرساودگ  شای   و امنیت بیمار در بیمارساتان 

 مشابه  از این فرضی  دست یافتند.  

ت  بر  مون   اص    فرضی   نتی    بر  أ براساس  شی    مهارت  ن ش  ثیرگذاری  با  شی    رضایت 

  کنان شود مدیران در هنگام گرفتن تصمیم برای استخدام کار گری فرسودگ  شی   پیشنهاد م  تعدیم 

نیاز توب  ویژه داشت  باشند. هم ها و فنون آن بدید ب  مهارت  چنین ب  مدیران  ها و قسمت مورد 

از شیم و یا  ستگ      شنودی بابت    کنان یک ارزیاب  و نظر واه  از کار   سال شود ک  هر  پیشنهاد م  

آمده از فرضی  فرا  اول مون  بر  دست براساس نتایج ب  از موقعیت شی   فع    ود داشت  باشند.   

های فن  کارکنان و  شود استفاده از مهارت ثیرگذاری مهارت شی   بر رضایت شی   پیشنهاد م  أ ت 

کارکنان م   بااث رضایت شی    لذا توصی  م  با آزادی امم برای ام کرد فردی  شود برای  شد. 

براساس نتی   فرضی  فرا     کارکنان  ک  در شیم  ود مهارت دارند، آزادی امم در نظر گرفت  شود. 

های الزم و مورد  ها زمین  شود، سازمان مهارت شی   بر فرسودگ  شی   پیشنهاد م  تأثیر  دوم مون  بر  

آورند و برای کارکنان  ک  در زمین  شی    ود    های کارکنان ب  وبود مهارت سازی  نیاز را برای پیاده 

ندارند   بر  دوره مهارت  نتی   فرضی  فرا  سوم مون   بر اساس  نمایند.  آموزش  برگزار  تأثیر  های 

های پیشرفت برای کارکنان ای اد  شود، مدیران، فرصت فرسودگ  شی   بر رضایت شی   پیشنهاد م  
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چنین هر چند وقت یکوار اردوهای  برای کارکنان  غ و  نمایند. هم نمایند تا بتوانند بر یکنوا ت  شیم  

 ترتی  داده شود. 

 

و قدردانی تشکر 
فتح متع ق ب  شارکت    69و    61های حفاری کارکنان و کارگران اقماری دکم در آ ر از همکاری  

گردد.  قدردان  م  در این پژوهش   همکاری م   حفاری ایران برای  

 

 تضاد منافع 
 گون  تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است. هیچ 
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