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 چقدر  هر های این پژوهش،  در مجموع، با توجه به یافته   (. 0/ 05دار نبود ) کارکنان معنی   فردی   موفقیت 
 شد.   خواهد   کمتر   کارکنان   شغلی  فرسودگی   باشد   بیشتر   شغل - و شخص سازمان - شخص  تناسب   که 
 

شغلی فرسودگی شغل، -فرد تناسب سازمان، -فرد تناسب  :کلیدواژگان 

 

 مقدمه
  سازمانی   هر   کارکنان   از   . است   انسانی   نیروی   ها، سازمان   موفقیت   عوامل   از   یکی   امروز   دنیای   در 

  حداکثر   سازمان   اهداف   به   رسیدن   برای   و   دهند   انجام   درستی   به   را   خود   وظایف   که   رود می   انتظار 

  و   دارد   نیاز   کار   به   ذاتی   طور   به   انسان   . ( )   فعل درآورند   به   را   خود   تالش 

  بیشتر   امروزه  کند.   کار  روزانه   امرارمعاش   چنین هم   و  جسمی  غریزی،  نیازهای   رفع   برای   کند می   سعی 

  و   کار   از   رضایت   بنابراین   گذرانند، می   کارشان   محیط   در   را   خود   بیداری   ساعات   از   نیمی   تقریبًا  افراد 

  اخیر های  سال   در   که   مفاهیمی   از   یکی     ( )   است   ضروری   و   مهم   بسیار   کار   محیط 

  داشته،   معطوف   خود   به   را   شغلی   مشاوران   و   سازمانی   و   صنعتی   شناسان   روان   کار،   شناسان روان   توجه 

  ارتباط   روانی   فشارهای   با   شغلی   فرسودگی   آید می   نظر   به   . است   شغلی   فرسودگی   آثار   و   علل   ها، نشانه 

  با   محیط های  خواسته   و   مطالبات   بین   تعادل   عدم   که   دهد می   رخ   وقتی   روانی   فشارهای   . باشد   داشته 

  افزایش   محیط های  خواسته   و   مطالبات   هرچه   باشد.   داشته   وجود   ها آن   به   دادن   پاسخ   برای   فرد   توانائی 

  باعث   که  شود می  ایجاد  بیشتری  روانی   فشار  یابد   کاهش   ها آن  به   دادن  پاسخ  برای  فرد   توانائی   و   یابد 

  روانی   مداوم   فشار   اثر   در   شغلی   فرسودگی   درواقع   گردد. می   شغلی   فرسودگی   و   فرد   در   منفی   تجربه 

 (. )   آید می   پدید 

  باید  حتماً   آن  رفع  یا  کاهش  منظوربه  که  است   مهم  حدی  به  شغلی  فرسودگی  به  توجه

)  شود  توجه  ،دهدمی   انجام   را  شغل  آن  که  فردیهای  ویژگی  و  شغلهای  ویژگی

 و  عالئم  ،چنینهم  و  کار  محل  در  موجود  فشارهای  از  ناشی  خستگی  شغلی،  فرسودگی  .(

)   است   کارکنان  در  گیریگوشه  و  سرخوردگی  قوا،  رفتگی  تحلیل  حاالت

 .) 
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  مواجهه  اثر  در که  است   جدی  شناختیروان  ناراحتی نوعی  () شغلی فرسودگی

 شود:می  تشکیل مؤلفه سه از و آیدمی  وجود به  زااسترسهای  محرک  با طوالنی

 خستگی مزمن، کاهش انرژی  :(فرسودگی عاطفی ) -1

اعتنایی نسبببت به واکنش منفی و توام با بی  :(زدایی )شخخیخیت -2

 همکاران و مرتجعین

فردی  فقدان    -3 احساس    :()کارآمدی  کاهش 

شکست  و  ناتوانی  بر  مبتنی  احساس   تواندنمی  معموالً  فرد  ذکرشده،  دالیل  بنابر   شایستگی، 

  ایاالت   در  سنجی  نظر  یک  در   .()  کند  اتخاذ  کارآمد  و  مؤثرهای  حلراه

  گزارش   را  شغلی   فرسودگی  شواهد  درصد  42  حدود  تخصص  29  در  پزشک  15000  از  متحده

 (. ) اندکرده

  با   چقدر   کارکنان   شده پذیرفته های  ارزش   که   پردازد می   موضوع   این   به   سازمان   - فرد   تناسب 

  سازمان های  ارزش   و   کارکنان های  ارزش   بین   آیا   و   دارد؛   تناسب   سازمان   شده پذیرفته های  ارزش 

)   سازمان   فرد   تناسب   . ( )   خیر   یا   دارد   وجود   مغایرت 

  این   به   توجه   دلیل   همین   به   کنند؛ می   کار   آن   در   که   است   یی ها سازمان   و   افراد   بین   سازگاری   نوعی   ، ( 

  عامل   تواند می   و   است   برخوردار   زیادی   اهمیت   از   جدید   نیروهای   استخدام   بدو   در   موضوع 

  به   نسبت   افراد   پنداشت   استخدام،   از   پیش   مرحله   طی   در   (. )   باشد   بعدی های  موفقیت 

  سازمان های  ارزش   و   کار   جویای   فرد های  ارزش   بین   همخوانی   میزان   که   است   سازمان - فرد   تناسب 

  عنوان به   سازمان     فرد   تناسب   (. )   کند می   تعیین   را   کار   جویندگان   کننده استخدام 

  است.   شده   تعریف   فردی های  ارزش   از   الگوهایی   و   سازمانی های  ارزش   از   الگوهایی   میان   سازگاری 

  کار   آن   در   که   یی ها سازمان   و   افراد   میان   »سازگاری   را   سازمان   فرد   تناسب     ( )   چنین هم 

  را   سازمان فرد   تناسب های  ریشه     ( )   (. )   است   کرده   تعریف   کنند« می 

  ارائه   ( )   فرسایش   - انتخاب   –   جذب   نظریه   یا     چارچوب   در 

  گردند می   یی ها سازمان   دنبال   به   افراد   که   شود می   عنوان   نظریه   این   در   (. )   است   کرده 

  سازمان   از  باشد،  نداشته  وجود  ها آن  برای  جذابیتی  هیچ  که   وقتی   باشد،   داشته  جذابیت   ها آن  برای   که 

  یی ها ویژگی   که   کند می   مشخص   سازمان - فرد   تناسب   نظریه   اساسًا  . ( )   شوند می   خارج 
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  و   هستند   افراد   خصوصیات   و   ها ویژگی   با   سازگاری   پتاسیل   دارای   که   دارند   وجود   ها سازمان   در 

  میان   تناسب   یا   سازگاری   درجه   تأثیر   تحت   افراد های  نگرش   و   رفتارها   که   کند می   مشخص   چنین هم 

  :که  دهدمی  رخ  زمانی  تناسب   این  (.)  گرفت   خواهند   قرار   ها سازمان   و   افراد 

  را  مشترکی خصوصیات ب(  سازد؛ برآورده را دیگری نیاز سازمان( و )فرد دو این از یکی الف(

   (.) افتد اتفاق پیشین حالت  دو هر ج( گذارند؛ اشتراک  به هم با

  ()  شغلی  گرانباری   وقوع  از  سازمان،- فرد  تناسب   که  است  آن  از  حاکی  شواهد

)   کنند  تجربه  را   تریکم  استرس  سطح   افراد  کندمی  کمک   و   کندمی  جلوگیری

.)   

  بود   مدلی   ها آن   ترین مهم   است؛   شده   ارائه   سازمان   فرد   تناسب   زمینه   در   مختلفی های  مدل   کنون تا 

فرد   تناسب   مدل،   این   براساس   (. )   نمود   ارائه   زمینه   این   در   1996  سال   در   کریستف   که 

  با   افراد   شخصیت   و   ها خواسته   و   عالیق   نیازها،   ، ها ارزش   اهداف   که   شود می   ایجاد   وقتی   ازمان س 

  عنوان به   سازمان   در   شغلی   تناسب   (. )   گردند   سازگار   سازمانی   متناظر های  خصیصه 

  موجب  گیرد  قرار   توجه  و  تأکید  مورد  اگر  که  است   مطرح   انسانی   منابع   حفظ  در  مؤثر   استراتژی   یک 

)   داد   خواهد   افزایش   را   انسانی   نیروی   عملکرد   و   وری بهره   نتیجه   در   و   شده   انگیزه   ایجاد 

 حدی تا تحقیقات بعضی ذکر به پژوهش تجربی پیشینه شدن روشن برای  بنابراین  (. 

 شود: داخته می:پر ذیل در مشابه

-فرد  تناسبب   تأثیر" عنوان  با  خود  ارشبد  کارشبناسبی نامه پایان در    ()

 شبغل -فرد  تناسبب  و  گروه-فرد  تناسبب  شبغلی، دلبسبتگی واسبطه به شبغل ترک   قصبد  بر سبازمان

-فرد  تناسبب   اثر کهدریافت  مشبهد  شبهرسبتان  دولتی  تخصبصبیهای  بیمارسبتان  پرسبتاران میان در

  اسبت.  داریمعن و  مثبت   شبغل-فرد  تناسبب   و  گروه -فرد  تناسبب   شبغلی، دلبسبتگی  بر  سبازمان

 بر  شبغل -فرد  تناسبب  و  گروه-فرد  تناسبب   شبغلی، دلبسبتگی  سبازمان،-فرد  تناسبب   اثر چنینهم

اثر غیرمسبتقیم    که داد نشبان  هایافته چنینهم  اسبت. داریمعن و منفی  پرسبتاران شبغل ترک  قصبد

 قصبد بر  شبغل-فرد  تناسبب  و  گروه  -فرد  تناسبب   شبغلی، دلبسبتگی  طریق از  سبازمان-فرد  تناسبب 

 . است  داریمعن  شغل ترک 
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  اداری   سالمت   سازمانی،   تعهد   عوامل   میان   از   که   داد   نشان   تحقیقی   در     ( ) 

  هوش   و   کاری   زندگی   کیفیت   سازمانی،   تعهد   عوامل   هیجانی،   هوش   و   کاری   زندگی   کیفیت   کارکنان، 

  نشان   پژوهشی   در     ( )   اند. اشته د   شغلی   فرسودگی   بر   بیشتری   تأثیر   هیجانی 

  و   مهارت   توانایی،   میان   سازگاری   سازمان، های  ارزش   با   کارکنان های  ارزش   میان   سازگاری   که   ند داد 

  تفاوتی بی   بر   کاری   محیط   و   کارکنان   میان   سازگاری   و   ها آن   شغل   الزامات   و   نیازها   با   کارکنان   دانش 

  واریانس   تحلیل   از   حاصل   نتایج   چنین هم   شود. می   رد   مرتبط   فرضیه   و   نداشته ی  دار ی معن   تأثیر   سازمانی 

  میزان   بیشترین   و   دارند   بیشتری   سازمانی   تفاوتی بی   مردان،   به   نسبت   زنان   گاز،   شرکت   در   که   داد   نشان 

  بیان  تحقیقی  در     ( )   . است  مشاهده  قابل   ها کارشناس  میان  در  سازمانی  تفاوتی بی 

  شغلی   استرس   کاهش   کارهای   راه   بکارگیری   رسد؛ می   ظر ه ن ب   آمده دست ه ب   نتایج   به   توجه   با   که   داشتند 

  ی ارتقا   و   رفاه   مین أ ت   و   مراجعین   به   خدمات   ارئه   کیفیت   ارتقای   موجب   شغلی   فرسودگی   کاهش   و 

    ( )   . گردد   درمانی   -   بهداشتی   های شبکه   در   کارآیی   و   کارکنان   زندگی   سطح 

  شهروندی   رفتار   و   سازمان   - فرد   شغل،   - فرد   تناسب   با   سازمانی   عدالت   که   ند داد   نشان   تحقیقی   در 

  رابطه   چنین هم   دارد؛ دار  ی معن   و   منفی   رابطه   انحرافی   رفتارهای   با   و   دار ی معن   و   مثبت   رابطه   سازمانی 

  با   شغل   - فرد   تناسب   رابطه   و دار  ی معن   و   مثبت   سازمانی   شهروندی   رفتار   با   سازمان   - فرد   تناسب 

  داشتند   بیان   چنین   تحقیقی   در     ( )   بود.   دار ی معن   و   منفی   انحرافی،   رفتارهای 

  تعهد   از   اگرچه   داشتند؛   خود   سازمان   با   متوسط   سطح   در   تناسبی   البرز   پزشکی   علوم   دانشگاه   مدیران   که 

  که   رسیدند   نتایج   این   به   تحقیقی   در     ( )   بودند   برخوردار   باالیی   سازمانی 

  عاطفی،   فرسودگی   به   مربوط   ترتیب   به   حاضر   مطالعه   شغلی   فرسودگی   بروز   در   عاملی   بار   بیشترین 

  در   کاری   سابقه   و   جنس   سن،   خدمت،   محل   بیمارستان   بود.   زدایی شخصیت   و   فردی   موفقیت   فقدان 

پژوهشی      ( )   . نداشتند   داری معنی   تأثیر   شغلی   فرسودگی   شدت  در 

  و   استرس   بروز   باالی   امکان   وجود   به   توجه   با   گرفته   صورت   اولیه   مطالعات   در   که   داشت   اظهار 

  الزامات   و   حرفه   این   بودن   خدماتی   زیاد،   مراجعات   علل   به   پرستاران   قشر   میان   در   عاطفی   فرسودگی 

  . است   بوده   باال   بسیار   قشر   این   میان   در   سازمانی   انحرافی   رفتارهای   بروز   امکان   مذکور،   حرفه   خاص 

  چنین هم   . است   کار   محیط   در   رضایت   عدم   و   تحمیلی   فشار   انحرافی   رفتارهای   بروز   علل   از   یکی 

  سازمان   توسط   فرد   های نوآوری   که   شرایطی   در   است،   عصبی   فشار   پیامدهای   از   یکی   که   افسردگی 
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  را   خود   اندازه   از   بیش   احتمااًل  که   باال   اشتیاق   و   انگیزه   با   افراد   و   دهد می   رخ   شود، می   گرفته   نادیده 

  الزامات   حجم   از   ناشی   درماندگی   سرخوردگی،   خستگی،   دچار   است   ممکن   اند نموده   خود   شغل   درگیر 

  و   رود  تحلیل   و  داده   دست   از   را   خود  انگیزه  و  اشتیاق   عماًل  شخص  شده،   فرد  تحمل   از   خارج  کاری 

  رفتارهای   بروز   با   فرد   است   ممکن   گردد،   شخصیت   مسخ   سبب   عاطفی   فرسودگی   که   این   از   قبل   گاهاً 

  میان   این   در   . باشد   داشته   را   سازمانی   شرایط   بهبود   انگیزه   با   هشدار   اعالم   قصد   اول   گام   در   انحرافی 

  تحقیقی در      ( )   باشد.   فرسودگی   و   استرس   کاهنده   تواند می   شغل   - فرد   تناسب 

  مثبتی   و دار  ی معن   رابطه   شناختی   روان   توانمندسازی   و   سازمان   –   فرد   تناسب   میزان   بین   نشان دادند که 

      ( )   . است   نگرفته   قرار   تأیید   مورد   توانمندسازی   بر   شغل   –   فرد   تناسب   تأثیر   دارد.   وجود 

  فیزیکی   شرایط   متغیرهای   با   شغلی   فرسودگی   نمونه   212  بین   که   گرفتند   نتیجه   تحقیقی   در   

  این   و   دارد   وجود دار  ی معن   و   منفی   رابطه   شده  ک ا در ا  سازمانی  عدالت  و   سازمانی   حمایت  کار،  محیط 

    ( )   . شود می   یید أ ت   نیز   شغلی   فرسودگی   مختلف   ابعاد   بین   در   رابطه 

عدم    - استرس   الگوی   نسبی   تایید   مورد   در   پژوهش   این   نتایج   به   توجه   با   که   داشتند   بیان   تحقیقی   در 

  شغل   - فرد   تناسب   ، شغل   ترک   و   هیجانی   فرسودگی   از   پیشگیری   برای   است   الزم   جبران،   - تعادل 

  طور   به   که   رسیدند   نتایج   این   به   تحقیقی   در   .   ( )   . گیرد   قرار   ها ریزی   برنامه   محور 

  تماس   روزهای   میانگین   هفته،   در   ها آن   کاری   ساعت   پزشکان،   تأهل   وضعیت   با   شغلی   فرسودگی   کلی 

به    پژوهشی در    ( )   . داشت   داری معنی   آماری   رابطه   ها آن   تخصص   سطح   و   هفته   در 

  تناسب   - 2  است.   مثبت   رابطه برقراری    به   گرایش   با   سازمان   - فرد   تناسب   - 1  این نتیجه رسیدند که 

  مثبت   رابطه برقراری    به   گرایش   با   شغل   - فرد   تناسب   - 3  دارد.   ارتباط   مثبت   نگرش   داشتن   با   گروه   افراد 

  تأثیرات   شغل   - فرد   سازمان،   - فرد   توسعه،   و   تحقیق   کارکنان   چندبعدی   تناسب   براساس   - 4  است. 

   ندارد.   داری معنی   تأثیر   گروه   - فرد   تناسب   اما   دارد.   موقعیت   حفظ   به   تمایل   بر   مثبتی 

  بروز   صورت  در  و  بوده  اثرگذار  کار  محیط  در  فرد  کارآمدی  بر  شغلی  فرسودگی  که  آنجا  زا

 پیشگیری  باعث   آن  ایجاد  در  دخیل   عوامل  شناسایی  گردد؛می  کاری  وریبهره  کاهش  به   منجر  آن؛

 سازمان  و   فرد  کارایی  و  عملکرد  کاهش  مانند  آن  از  ناشی  عوارض  و  شغلی   فرسودگی  بروز  از

  برد.  بهره  توانمی  سازمان  وریبهره  و  افراد  بهزیستی  یارتقا  جهت   در  آن  نتایج  از  که  بود.  خواهد

  -فرد   تناسب   بررسی رابطه  منظور   به  پژوهش  این   اجرای  اهمیت   شدهمطرح  موارد   به   توجه  با
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  و  آموز ادارات کارمندان در آن بروز  چنینهم و  شغلی فرسودگی  با   شغل_ فرد تناسب و  سازمان

  این   حاضر   پژوهش  هدف  شده،مطرح  پژوهشی  و  نظری  مبانی  براساس   .یابدمی  ضرورت  پرورش

 و  آموزش  کارمندان  شغلی  فرسودگی  در  شغل_ فرد  تناسب   و  سازمان   -فرد  تناسب   آیا  که:  است 

 ؟ دارد نقش کرج  شهر پرورش

 روش

 گیرینمونه روش  و  نمونه  آماری،  جامعه

  از  توصیفی  اطالعات  آوریجمع  نحوه  لحاظ  از   و  کاربردی  هدف  لحاظ  از  حاضر   پژوهش

  4  نواحی  پرورش  و   آموزش  ادارات  کارمندان  شامل   پژوهش  آماری  جامعه  .بود  همبستگی  نوع

  مجموع  در  و  (نفر  99)  4  ناحیه  ،(نفر  100)  3ناحیه  نفر،  (90)  2  ناحیه  ،(نفر  93)  1ناحیه  : کرج  گانه

  گیری نمونه  روش  .شد  گرفته  نظر  در  نفر  200  کوکران  فرمول  محاسبه  با  که  .بودند  نفر  382

  های معاونت   مدیریت،  :کاری  هایحوزه  6  هر  از  انتخاب  و  ناحیه  4  انتخاب)  ای بودمرحله  تصادفی

  که   بود  صورت  بدین  گیری  نمونه  کار  روش(..پشتیبانی  و  متوسطه  ابتدایی،  پژوهشی،  پرورشی،

  بعد   و  شدند  انتخاب  تصادفی  صورتهب  حوزه  5  گانه،  چهار  نواحی  یک  هر  در  کاریحوزه  6  از

  هانامهپرسش  کارشناسی   25  بین   تصادفی  صورت هب  مختلف،های  حوزه  کارشناس   39  بین  از

   .گردید آوری جمع و توزیع

نفر  95درصد( و  52/ 5نفر مرد ) 105  کنندگان در تحقیق حاضر،نفر شبرکت  200مجموع   از

  37/ 5نفر ) 75سبال و کمتر؛   30درصبد(   14/ 5نفر ) 29از نظر سبنی . بودنددرصبد( زن    47/ 5)

  8/ 5نفر ) 17سببال و   50تا  41درصببد(  39/ 5نفر ) 79سببال؛  40تا  31درصببد( در طیف سببن 

سبال و   40درصبد( زیر  52سبال قرار دارند. حدود نیمی از پاسبخگویان ) 50درصبد( نیز باالتر از 

درصببد( دارای  11/ 5نفر ) 23درصببد( دیملم؛   10نفر ) 20کمتر بودند. از میان این پاسببخگویان 

 3درصبد( فوق لیسبانس و  26نفر ) 52صبیالت لیسبانس؛ درصبد( تح 51نفر ) 102فوق دیملم؛ 

درصبد کارکنان مورد تحقیق تحصبیالت   90درصبد( تحصبیالت دکتری دارند. بنابراین    1/ 5نفر )

نفر   90سبال سبابقه کار داشبتند؛   10تا   1درصبد(  35نفر ) 70دانشبگاهی دارند. از نظر سبابقه کار 

 سال تجربه کار دارند. 30تا  21درصد(  20نفر ) 40سال و  20تا  11درصد(  45)
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  نسخه  افزارینرم  محیط   در  پیرسون  همبستگی   روش  از  ها داده  تحلیل  و  تجزیه  برای

  .گردید استفاده 20

 

 پژوهش   ابزار 

     نامهپرسش  از  سازمان  -فرد  تناسب   بینپیش  متغیر  سنجش  منظوربه

  سؤال   5  شامل  نامهپرسش  این  و  گردیده  استفاده(  )

)   نامهپرسش  از شغل  -فرد تناسب  متغیر  سنجش  منظور  به   و  باشدمی

 منظور  به  .باشدمی  سؤال  5  شامل  نامهپرسش   این  شد.  استفاده  (

  شغلی   فرسودگی  استاندارد  هنامپرسش  از  شغلی  فرسودگیهای  شاخص  ارزیابی  و  سنجش

  است.  شغلی  فرسودگی  گیریاندازه  ابزار  ترینرایج  نامهپرسش  این  .شد  استفاده  (1985،  چمسل)

  سه  شامل و شده شناخته شغلی فرسودگی  گیریاندازه برای استاندارد سنجش ابزار یک عنوانبه

  تشکیل   هانگرش  و  ها احساس  درباره  جداگانه  ماده  22  از  که   است   مستقل  گیریاندازه  مقیاسخرده

 5  ،فرسودگی عاطفی  به  ماده  9  سنجد.می  را  شغلی  فرسودگی  سندرم  مختلفهای  جنبه  که  شده

  اساس  بر  نامهپرسش  پردازد.می  شخصی  یکفایتبی  احساس  به  ماده  8  و  شخصیت   مسخ  به  ماده

   .شد تنظیم مخالفم کامالً 1 تا موافقم کامأل معنای به  5 از لیکرتای گزینه پنج طیف

  خبرگان  نظر از  گیری  بهره با  محتوایی  و صبوری روایی از هانامهپرسبش  روایی تعیین  جهت 

  ( دکتری دانشبجوی 2 و  مشباور و  راهنما اسبتاد 2)  دکتری دانشبجویان  و  اسباتید از  چند تنی و

 را نامهپرسبش  یهاگویه  بودن  مناسبب  و  محتوا منتخب،  متخصبصبان همه  مجموع در  .شبد  اسبتفاده

 مسببتقل  متغیرهای پایایی  میزان که  اسببت   آن از  حاکی  کرونباخ  آلفای آزمون  نتایج  .نمودند تأیید

 چنینهم  باشبند.می  خوبی  سبطح در 800 و 870  آلفای  با  ترتیب به شبغلی و  سبازمانی  تناسبب 

  دارد. قرار  خوبی سطح در 860 آلفای میزان  با شغلی  فرسودگی  وابسته متغیر
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 هایافته
 داریمعن  درصبد 5 از  کمتر سبطح در  تحقیق  متغیرهای بین همبسبتگی  ضبرایب  2 جدول در

 در شبغلی  تناسبب  با  سبازمانی  تناسبب  متغیر بین  همبسبتگی  ضبریب  که  طوریبه  (. <0/ 05)  اسبت 

  بیشبتر   کارکنان  سبازمانی  تناسبب  قدر  هر  تر،سباده عبارت  به  اسبت.  )مثبت( مسبتقیم و  ضبعیف حد

  تناسب  کارکنان،  سازمانی  تناسب  کاهش  با بالعکس و شودمی  بیشتر نیز  شانشغلی  تناسب  باشد،

 حد در شببغلی  فرسببودگی  با  سببازمانی  تناسببب  متغیر رابطه اما  یابد.می کاهش نیز هاآن شببغلی

  فرسببودگی   کارکنان،  سببازمانی  تناسببب  افزایش  با  واقع در  اسببت. )منفی( معکوس  و ضببعیف

  هاآن شبغلی  فرسبودگی  کارکنان، سبازمانی  تناسبب  کاهش  با بالعکس و شبودمی  کمتر شبانشبغلی

به  منفی و  متوسبط  حد در نیز  شبغلی  فرسبودگی  با شبغلی  تناسبب  بین رابطه یابد.می  افزایش نیز

 شبغلی  فرسبودگی شبود،  بیشبتر  کارکنان شبغلی  تناسبب   قدر هر  تر،دقیق  عبارت به  .دسبت آمد

 بالعکس.  و داشت   خواهند  کمتری

 
 

  

-  

 ( ) -

-

 

 -

 ( ) -

-

-

 ( ) -

-

 

  کارکنان  شخغلی فرسخودگی اب شخغل-تناسخب شخخص و  سخازمان-شخخص  تناسخب  اصخلی: فرضخیه

 .دارد داریمعنی رابطه

  وارد   وابسته  متغیر   عنوان  به  شغلی  فرسودگی  متغیر   است،  مشاهده   قابل  3  جدول  در  چنانچه

است   رگرسیونی  معادله   شغل -شخصتناسب    وسازمان  - شخصتناسب    متغیرهای  و   شده 
    -0/ 47  بتای  ضریب   با  شغلبا    تناسب   مستقل  متغیر  شدند.  گرفته  نظر  در  مستقل  هایمتغیر
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   (،7/ 98)  2/ 33  از  کوچکتر    مطلق  قدر  مقدار   نیز  و  (  =0/ 000)  0/ 05  از  کمتر  خطای  سطح  و

  است.   داشته شغلی(  )فرسودگی   وابسته متغیر  بر را  تأثیر بیشترین  مستقل متغیرهای  تمامی  بین از

  0/ 05  از   ترکوچک  خطای  سطح  و   -0/ 23  بتای  ضریب  با  سازمانبا    تناسب   متغیر  آن  از  بعد

 .  است  3/ 94 با برابر  مطلق قدر مقدار  نیز و ( =0/ 000)

 
 

   

   

 

   

 

 

 *

 

فرسودگی عاطفی    با  شغل- سازمان و تناسب شخص-شخص  تناسب  (:1)  فرعی  فرضیه

 دارد.  داریمعنی کارکنان رابطه

  که   است   این بیانگر (0/ 93)  شدهتعدیل  تعیین  ضریب   مقدار  4  جدول  نتایج  با   مطابق

  توجه   با   است.   وابسته  شغل  و  سازمانبا    تناسب   به   عاطفی  فرسودگی  تغییرات   کل  از  درصد  39

تناسب با    مستقل  متغیر  دو  از  مرکب   تحقیق  رگرسیونی  مدل    آزمون  دارییمعن  سطح  مقدار  به

  مستقل   متغیرهای  و  بوده   مناسبی  مدلفرسودگی عاطفی    وابسته  متغیر  یک  و سازمان و شغل  

 جدول دوم قسمت   نتایج به توجه با .( <  0/ 05) کنند تبیین را  وابسته  متغیر تغییرات که قادرند

عاطفی    اب   شغل  و  سازمانبا    تناسب    رابطه   کرج  شهر  پرورش  و   آموزش  کارکنانفرسودگی 

  (. > 2/ 33 ؛ < 0/ 05) دارد داریمعنی

 

    

  

 

 

 -  

  

 *
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تناسب شخص -شخص  تناسب  (:2)  فرعی  فرضیه و  زدایی شخییت  با  شغل- سازمان 

 دارد.  داریمعنی کارکنان رابطه

  درصد   4  حدود   اند توانسته   شغل(   و   سازمان با    )تناسب   مستقل   متغیرهای   که   دهد می   نشان   5  جدول 

    آمده دست به   مقدار   . (   0/ 038)   ند ن ک   تبیین   را   زدایی( )شخصیت   وابسته   متغیر   تغییرات   از 

  به   توجه   با   . (   < 0/ 05)   است   نسبتًا ضعیفی   مدل   تحقیق   رگرسیونی   مدل   که   دهد می   نشان   ( 4/ 96) 

  (.   < 2/ 33  ؛   > 0/ 05)   دارد ن   داری معنی   رابطه   کارکنان   زدایی شخصیت   ا ب   سازمان - شخص   تناسب   نتایج، 

 . (   >   2/ 33  ؛   < 0/ 05)   دارد   داری معنی   رابطه   کارکنان   زدایی شخصیت   ا ب   شغل - شخص   تناسب   ولی 

 
 

     

   

 

  

 -  

   

 *

 

فقدان کارآمدی   با شخغل-سخازمان و تناسخب شخخص-شخخص  تناسخب (:3)  فرعی فرضخیه

 دارد.  داریمعنی فردی کارکنان رابطه

  و  سبازمان با   تناسبب )  مسبتقل   متغیر   دو   از   مرکب   تحقیق   رگرسبیونی   مدل   6 جدول   نتایج   با   مطابق 

  قادر  مسبتقل   متغیرهای   و   باشبد نمی   مناسببی   مدل   ( فردی  کارآمدی  فقدان )   وابسبته   متغیر   یک   و  ( شبغل 

  و   سببازمان با   تناسببب   ، نتایج   به   توجه   با  . (   > 0/ 05)  کنند  تبیین   را   وابسببته  متغیر   تغییرات  که  نیسببتند 

  (.   <  2/ 33  ؛   >  0/ 05)  ندارد   داری معنی   رابطه   کارکنان  فردی  کارآمدی  فقدان   ا ب  شغل 

 
 

    

 

 

  

ــ    

  

 *
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 گیرینتیجه و بحث
  بر   شغل_ فرد  تناسب   و   سازمان- فرد  تناسب   نقش  نمودن  ییدأت  حاضر  پژوهش  هدف

  داد   نشان  پژوهشهای  یافته  بود.  کرج  شهر  پرورش  و  آموزش  ادارات  کارکنان  شغلی  فرسودگی

  وجود با فرسودگی شغلی    دارییمعن  و   منفی  رابطه  شغلبا    تناسب   و  سازمانبا    تناسب   میان   که

 و  سازمانبا    تناسب   میان  رابطه  که  داد  نشان  نیز  فرعی  هایهفرضی   آزمون  نتایج  چنینهم   دارد.

 رابطه  فردی  کارآمدی  فقدان  و  زدایی شخصیت   برای   و  بود  داریمعن  و  منفی  عاطفی  فرسودگی

  و   عاطفی  فرسودگی   بر   شغلبا    تناسب   رابطه  نیز  و   نداشت.  وجود  داری یمعن  و  منفی

  منفی   رابطه  فردی  کارآمدی  فقدان  و  شغلبا    تناسب   میان  اما  بود.  داری معن  و  منفی  زداییشخصیت 

 نداشت.  وجود دارییمعن و

که      ( ) یافته    با   نتایج  این  بر    شغل - فرد   تناسبمبنی 

  توان می   اصلی   فرضیه   تبیین   برای   بود.   راستا هم ،  باشد   فرسودگی   و   استرس   کاهنده   تواند می 

  شغلی   فرسودگی   بینی پیش   به   قادر   شغل با    تناسب   و   سازمان با    تناسب  که   داشت   بیان   چنین 

  متغیرهای  تمامی  بین  از  شغلی  تناسب متغیر  و  است کرج  شهر  پرورش  و  آموزش   کارکنان  در 

   تحقیق   نتایج   با   که   است   داشته   شغلی   فرسودگی   متغیر   ا ب   را   رابطه   بیشترین   مستقل 

  شغلی  فرسودگی  از  جلوگیری  برای  اند داشته   بیان  که   ( ) 

 باشد. می سو  هم   شود؛   گرفته   مدنظر   شغل - فرد   تناسب   باید 

  فرسبودگی  اب شبغل  و سبازمانبا    تناسبب  ارتباط با رابطه در  تحقیق اول  فرعی  فرضبیه نتیجه

 خالصبه طوربه  بود. همسبو  و راسبتاهم    () تحقیق  یافته با  کارکنان عاطفی

 روانی توان  کاهش از  جلوگیری در  شببغل  و سببازمانبا   تناسببب   که داشببت   بیان  چنین توانمی

  .دارد نقش  کنانکار

 زداییشبخصبیت  و  سبازمان-فرد  تناسبب   بین که  گفت  توانمی دوم فرعی  فرضبیه تبیین  برای

 و منفی رابطه  کارکنان  زداییشببخصببیت  و  شببغل-فرد  تناسببب   بین ولی نبود داریمعنی رابطه

 .نشد  یافت   مشابهی تحقیق خصوص این در  .وجود داشت  داریمعنی

 فقدان اب  شبغل و  سبازمانبا    تناسبب  رابطه  که گفت  توانمی  سبوم  فرعی  فرضبیه تبیین  برای

 .نشد  یافت   مشابهی تحقیق خصوص این در باشد.نمی مناسبی مدل  فردی کارآمدی
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 نمود:  اشاره زیر  موارد به توانمی پژوهش این عمده  هایمحدودیت  از

 آن نتایج تعمیم  در  باید که آمدهدست به  خدماتی سازمان  یک طریق از پژوهش این  هاییافته

  احتیاط  ...و هاتعاونی  و  هاشبرکت   انواع و  ...(و خدماتی و تجاری  دولتی،) دیگر  هایسبازمان به

 گیرد  صورت

  برای   ه ویژهب مشبکل  این .بود شبده  کارکنان در اسبترس  ایجاد  باعث   کرونا  بیماری  گسبترش

.شد دیدهند، نداشتهم   دورکاری  اجازه و  ندداشت بیمار  خانواده در  یا  بوده  بیمار که  کارکنانی

 نمود:  عنوان را زیر  کاربردی و  اجرایی  پیشنهادهای توانمی  راستا این در

  کنان کار برای  ایگونه به ارشبد مدیران طرف از سبازمانهای  ارزش و اهدافشبود توصبیه می

 هاارزش آن با متضبادای رویه  که میانی سبطوح مدیران تغییر با  که باشبد  حمایت   مورد و روشبن

گیرند قرار  سازمان  حمایت  مورد هاارزش آن به پایبند  کنانکار دارند؛ اهداف و

  که   سازمانهای  ارزش  و   اهداف  به   پایبند  و  مداراخالق  و  کارآمد   مدیران  انتخاب  در  دقت 

  تحت  کنانکار  در  شغلیهای  استرس  کاهش  به  بدانند؛  ارحج  روابط  بر  را  هاارزش   و  اهداف

   باشد.می کننده کمک  شانمدیریت  حوزه

عوامبل    نمودن  برطرف  و  اداریهبای  ت سبببمب   تعریف  و  اسبببتخبدام  زمینبه  در  مبدیران  توجبه

 چنینهم  .باشببدمی مهم  بسببیار  نقش  گرانباری نقش،تعارض    نقش،  ابهام مانند  زاییاسببترس

 و  ویژگی  مربوطه  روانشبناسبان  و  کارشبناسبان نظر با  باید مدیران اداریهای  سبمت   درجابجایی

.نمایند اقدام سمس و  نموده ارزیابی را نظر مورد شغل  و فردهای  مهارت

 و  متقاضببیهای  سببمت   با انطباق برای  جدیداالسببتخدام  نیروهای آموزش در باید مدیران

 نمایند.  ویژه اهتمام کار محیط در نفس  عزت  بهبود و  هامهارت  بهبود برای قدیمی  نیروهای

-صبنعتی  روانشبناسبان و مدیران میان  سبازمان در  ی کارنیروها  عملکرد و  جایگاه  بهبود  برای

.گیرد  صورت همکاری  سازمانی

 و  سبازمان  -فرد  تناسبب   ایجاد  جهت  مدیران برای  مناسبب   آموزشبی  هایبرنامه  تدوین  و تهیه

 .نیز ضروری است  شغل  -فرد  تناسب 

 از:  عبارتند تحقیق این  برای پژوهشی پیشنهادهای
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  تناسببب  عوامل  بکارگیری و آموزش  برای را زمینه تواندنیز می آموزشببی  هایکارگاه ایجاد

 سازند؛  فراهم  را هاسازمان برای کارکنان و  مدیران  در ه ویژهب  شغل -فرد تناسب   و سازمان -فرد

  گرفتن   نظر در  با شبغل -فرد  تناسبب   و سبازمان  -فرد  تناسبب  مورد در مطالعاتیشبود توصبیه می

  مطالعات در  گیرد.  صبورت  تحصبیالت میزان و  کار  سبابقه  شبخصبیت،  ،ت جنسب   سبن، ی مانندعوامل

 شود. انتخاب میانجی  متغیر  عنوان به مدیریتیهای  سبک همچون  متغیرهایی دیگر

 

قدردانی   و   تشکر 

که ما  کرج  شهر  پرورش   و  آموزش  ادارات   دانند از کارکنان شاغل در نویسندگان بر خود الزم می 

 را در انجام این پژوهش یاری رساندند، تشکر و قدردانی نمایند. 

 

 منافع   تضاد 

 است.  نشده  بیان   نویسندگان  توسط   منافع  تعارض   گونه هیچ 
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