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Abstract 
Background and Aim: Navy personnel deployed in coastal and sea areas are exposed to many stressors that 

can lead to job burnout. The purpose of the current study was to investigate the rate of job burnout and its 

correlation with organizational punishments and encouragements in navy. 

Methods: This cross-sectional study was conducted in navy personnel in Bandar Abbas in 2018. According 

to the inclusion and exclusion criteria, subjects were selected by the simple random method and entered into the 

study. Demographic data and encouragement and punishment experience in the Navy were recorded using a self-

declaration checklist. A standard Goldard questionnaire (GBI) was used to measure job burnout. 

Results: A total of 130 navy personnel were surveyed, with an average age of 35.7±6.7 years. The average 

score of job burnout was 0.44±4.06. This score is level III of job burnout, indicating that individuals are not 

completely healthy and should receive more control and better support. A total of 86 (65.3%) participants had a 

moderate to high degree of job burnout. Encouragements and punishments had a significant effect on job burnout 

of employees. Other organizational variables did not have a significant relationship with job burnout. 

Conclusion: The job burnout rate of most of the navy personnel was moderate. Authorities should pay more 

attention to the causes of job burnout. The reduction of penalties and increasing incentives (organizational factors) 

can play an effective role in reducing job burnout. 
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 .آزاد اسلامی، واحد گرمسار، سمنان، ایران دانشگاه آدرس: 

 

 

 اییدریدر بین پایوران  میزان فرسودگی شغلی و ارتباط آن با تنبیهات و تشویقات سازمانی

 
  ⃰ 5معصومه چوبین، 1مصطفی حکمت، 4، علی اسمعیلی9محمد بلال، 3سید حمید حسینی، 1سید سجاد موسوی

 
 دانشگاه آزاد تهران مرکز، تهران، ایران 1

 ایران  ، تهران،(ع) امام حسین جامع دانشکده پدافند غیرعامل، دانشگاه 2
 دانشگاه آزاد یادگار امام، شهرری، تهران، ایران 3

 ایران ، تهران،(ع) امام حسین دانشکده و پژوهشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع 4
 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، سمنان، ایران 5

 

 11/13/1331 پذیرش مقاله:     11/11/1331 دریافت مقاله:

  دهکیچ

تواند منجر به فرسودگی ی زیادی هستند که میزاها، در معرض استرسنظامی بخصوص نیروهای دریاییکارکنان  ف:هدزمینه و 

انجام مانی ارتباط آن با تنبیهات و تشویقات سازو  دریاییبررسی میزان فرسودگی شغلی در بین پایوران با هدف  حاضرشغلی آنها شود. مطالعه 

 شد.
با روش  پایوران دریاییبا توجه به معیارهای ورود و خروج،  انجام شد.جنوب ایران در  1335سال در  حاضر مقطعی مطالعه ها:روش

در چک  هتصادفی ساده وارد مطالعه شدند. در ابتدا اطلاعات دموگرافیک و همچنین تشویقات و تنبیهات با خوداظهاری افراد شرکت کنند

  استفاده شد.  (GBI)استاندارد گلدارد  شغلی از پرسشنامه لیست ثبت شد. برای سنجش فرسودگی

سال بود. میانگین امتیاز فرسودگی شغلی  1/35±1/6یانگین سنی کل افراد مکه  بررسی شدند دریایی پایوراننفر از  131تعداد  ها:یافته

اد خوبی زی فرد وضعیتدهنده این است که فرسودگی شغلی قرار دارد و نشان در حد متوسط به بالااست. این امتیاز  16/4±14/1در کل افراد 

( =111/1p) و تنبیهات ( =13/1p)تشویقات  .زیاد داشتند ( فرسودگی متوسط و% 3/65نفر ) 16داد تع. بیشتر مراقب خود باشدندارد و باید 

  ت.ارتباط معنی داری با فرسودگی شغلی نداش بررسی شدهسازمانی ی دیگر متغیرهاداری در فرسودگی شغلی کارکنان داشت. تاثیر معنی

وولان توجه بیشتر مسمی طلبد که بنابراین  می باشد.در سطح متوسط مورد مطالعه  پایوران دریاییفرسودگی شغلی اکثر  گیری:نتیجه

کاهش  جهت رد می تواند نقش موثریتشویقات )عوامل سازمانی( افزایش تنبیهات و کاهش . داشته باشندبه علل فرسودگی شغلی و رفع آن 

   داشته باشند.فرسودگی شغلی 

 

  مه گلدارد، استرس.لی، نیروی دریایی، پرسشنافرسودگی شغ :هاکلیدواژه
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 همکاران وموسوی /  34

 1931 بهار، 1 ، شماره1 دوره                                 دریامجله طب 

 مقدمه
لازمه پیشرفت هر سازمانی برخورداری از نیروی انسانی سالم 
و کارآمد است. عوامل متعددی در ایجاد سلامت جسم و روان 
کارکنان یک سازمان و همچنین میزان کارایی آنان مؤثر است که 

شغلی اشاره کرد.  فرسودگیتوان به عامل از مهمترین آنها می
که در پاسخ به است  یسندرم (Job Burnout) یشغل فرسودگی
 یا یو شامل سه جزء خستگ آیدیمزمن به وجود م یفشار روان

 یا یگانگیاز خود ب (؛Emotional Exhaustion)ی عاطف یلتحل
 یا یفرد یتفقدان موفق (؛Depersonalization)یت مسخ شخص

 (personal Accomplishment Decreased) شخص یشرفتپ
فرسودگی شغلی دارای دو بعد درونی و بیرونی است. ابعاد  است.

درونی دربرگیرنده خستگی عاطفی، احساس خود کم بینی و 
احساس عدم موفقیت در کار است. ابعاد بیرونی شامل نگرش منفی 

ود. به شیجویانه از کار منسبت به شغل، زندگی و رفتارهای کناره
طور کلی فرسودگی شغلی به تغییرات منفی در نگرش، روحیه و 

غلی . فرسودگی شکنداشاره میرفتار افراد در مواجهه با فشار شغلی 
اختلال روانی نیست ولی به آهستگی در طول  ،در میزان خفیف

زمان توسعه یافته و ممکن است به یک ناتوانی روانی تبدیل شود. 
یص و آماری دگی شغلی در راهنمای تشخلیل فرسوبه همین د

 (.1و2) قرار گرفته استاختلالات روانی در رده اختلالات انطباقی 
ی معرف Sobelتوسط  1341اولین بار در سال  فرسودگی شغلی

شد. وی به معرفی سربازانی پرداخت که دچار خستگی مفرط شده 
نون از قبول اک بسیار کارا بوده و بودند. اینها سربازانی بودند که قبلاً

اشتند و گیری دمسئولیت روی گردان شده بودند، ناتوانی در تصمیم
-به کارهای ساده و روتین به جای کارهای چالشی علاقه نشان می

 (.3و عدم اعتماد به نفس داشتند ) فرسودگی علائمدادند. آنها 
های مداوم بوجود فرسودگی شغلی در واقع در اثر استرس

یشگی در کار برای عملکرد کارکنان نیروهای . استرس همآیدمی
شود. پیامدهای سازمانی فرسودگی نظامی تهدید محسوب می

های سلامت، افزایش وری، افزایش هزینهشغلی شامل کاهش بهره
غیبت، و زیاد شدن غیرقانونی مدت استراحت بین کار و نیز کاهش 

بدون  د.باشکمیت و کیفیت محصولات ارائه شده توسط سازمان می
وجه وری و ت شک مسئولیت اصلی مدیران منحصر به افزایش بهره

مادی سازمان نیست و مدیریت اثربخش بدون در نظر  به منابع
ذیر پ نیازهای روانی کارکنان امکان گرفتن عوامل انسانی و توجه به

 (.4) نخواهد بود
د نسبت به سایر که دارن یوهای نظامی به لحاظ شرایطنیر

، این استرس ها هستندرض استرس های بیشتری سازمان در مع
تواند منجر به افزایش فرسودگی شغلی و به خطر افتادن سلامت می

تحقیقات طولی مرتبط با فرسودگی شغلی و  درروان ایشان گردد. 
لی که فرسودگی شغ شدهدادهمشکلات روانی ناشی از آن نیز نشان 

نی ناشی از های افسردگی، اضطراب و دردهای عضلابا نشانه
ی هاپژوهش همچنین (.5و6باشد )در ارتباط می خستگی مزمن

کنان روان کار فرسودگی شغلی بر کاهش سلامت متعددی به نقش
ید دارند که فرسودگی تأکبر این موضوع  ( و1، 1کرده )اشاره نظامی

 (. 3)یر به سزایی دارد تأث نظامی افراد شغلی بر کیفیت زندگی

کارکنان نیروهای  جسمباید توجه داشت حفظ سلامت روان و 
نظامی حتی در زمان صلح از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرف 

ظر ندیگر با توجه به شرایط سخت حاکم بر نیروهای نظامی به
شیوع  هارسد که فرسودگی شغلی در بین کارکنان این سازمانمی

توان به مطالب بیان شده می چنین با توجههم بیشتری داشته باشد.
واند در ارتقاء تیص و پیشگیری از فرسودگی شغلی میگفت که تشخ

 د.باش موثربهداشت روان افراد و سطح کیفیت خدمات ارائه شده 
 دریایی دارای شرایط خاصی از جمله زندگی نظامی در نیروی

های با رطوبت و گرمای بالا، دوری از اقامت و استقرار در محیط
که دارای تاثیرات منفی بر سلامت روان می باشد نواده و دوستان، خا

و ممکن است فرسودگی شغلی را در این گروه از نیروهای  بوده
که از آنجاییاز سوی دیگر،  (.11نظامی تسریع و تشدید کند )

ر ه ارضینیروهای نظامی نقش حیاتی در اقتدار و حفظ تمامیت 
ا نگاه آنان ب شغلی مشکلات پایش و شناختد، ندار عهده بررا کشور 

زیرا ارتقای سلامت جسمانی و روانی کارکنان ای همراه است؛ یژهو
خواهد  در ارتباطو امنیت مردمان این سرزمین  مرزوبومدر دفاع از 

لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان فرسودگی شغلی در  بود.
ازمانی یقات سارتباط آن با تنبیهات و تشوو  دریاییبین پایوران 

 انجام شد.

 هاروش
این پژوهش از نظر هدف نوع مطالعه، مکان و زمان مطالعه: 

مطالعه ای است کاربردی و از نظر شیوه انجام به صورت مقطعی 
 انجام شد.  1335در سال جنوب ایران در  

برای نمونه گیری بر اساس  :و نمونه گیری جامعه آماری
استفاده از روش فرمول کوکران تعیین معیارهای ورود و خروج و با 

 به روش تصادفی پایوران دریایینفر از  131. بر این اساس (11) شد
 ساده و بر اساس جدول اعداد تصادفی انتخاب گردیدند.

از معیارهای ورود، سابقه کاری  معیارهای ورود و خروج:
ماه در نیروی دریایی بود. همچنین افرادی که رضایت  6بیش از 

 شرکت در مطالعه نداشتند، بررسی نشدند.جهت 
ظامی های نفرسودگی شغلی نیرو برای بررسی ابزار پژوهش:

چک  همچنیناستفاده شد.  (GBI)از پرسشنامه استاندارد گلدارد 
شامل متغیرهای جمعیت شناسی از قبیل، سن، جنس، درآمد،  لیستی

 .دیدتکمیل گروضعیت سکونت، سابقه خدمت، سطح تحصیلات 
در ابتدا هماهنگی اولیه و جلب نظر : ه گردآوری داده هانحو

موافقت فرماندهی با برپایی جلسات توجیهی و توضیح اهمیت و 
 تهیهضرورت پژوهش انجام شد. محقق پرسشنامه های مربوطه را 

و ارائه توضیحات مختصر در مورد مطالعه  حضوریو با مراجعه  کرده
نامه کتبی و آگاهانه از افراد شرکت کننده، و همچنین اخذ رضایت
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ری آوجمع ،ها را بین داوطلبان توزیع و پس از تکمیلپرسشنامه
 دقیقه بود.  21الی  15کرد. مدت زمان لازم برای اجرا حدود 

در مطالعه حاضر میزان تشویقات و تنبیهات با خوداظهاری افراد 
امکان  و هنام بود چراکه پرسشنامه ها بدون ،شرکت کننده انجام شد
، وجود ایشان با آنچه در پرونده درج شدهتطبیق خوداظهاری 

نداشت. به افراد شرکت کننده توضیح داده شده که هرگونه تشویق 
حتی در  بودیا تنبیهی که برای ایشان در نظر گرفته شده و ممکن 

 پرونده درج نشده باشد، را در چک لیست مشخص کنند.
گی پرسشنامه فرسود: شغلی گلداردپرسشنامه فرسودگی 

شغلی گلدارد شاخصی برای تعیین میزان فرسودگی شغلی است و 
( ساخته شده است. این پرسشنامه توسط 1313توسط دیوید گلدارد )

استانداردسازی  پایوران دریاییدر  1313انیسی و همکاران در سال 
  (. 11شد )

پرسشنامه  این :پرسشنامه اعتبار) پایایی و روایی( تعیین
استفاده شده که ضرایب اعتبار  یمتعدد مطالعاتدر  در ایران

(. برای 11-12متغیر است ) 16/1تا  16/1گزارش شده برای آن 
از نظر  ی این پرسشنامهایدر این مطالعه روایی محتو ،اطمینان بیشتر

نفر از کارشناسان  5مرتبط بودن، سادگی و وضوح سوالات توسط 
قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه با روش آلفای مرتبط مورد تایید 

 به دست آمد.  13/1کرونباخ 
برای به دست آوردن نمره کل : نحوه نمره دهی پرسشنامه
ورت ص یکدیگر جمع شده و بدین فرسودگی، نمرات همه پرسشها با

فرد بسیار فعال و بدون فرسودگی  برای 11-41تفسیر گردید: نمره 
برای فردی که  121-11نمره  ،(غلیفرسودگی ش 1شغلی )سطح 
نمره  ،فرسودگی شغلی( 2سطح ) دهدخوبی انجام می کار خود را به

زیاد خوبی ندارد و باید بیشتر  برای فردی که وضعیت 121-211
 فرسودگی 3)سطح و مراجعه به مشاور لازم است مراقب خود باشد 

و  فردی که در معرض خطر برای 211-211شغلی( و نهایتاً نمره 
به مشاور مراجعه کند  بایستنیازمند یک اقدام فوری است و می

  (.13( )فرسودگی شغلی 4)سطح 
آوری پس از توزیع و جمع :ی داده هاآمار تجزیه و تحلیل

مورد تجزیه و تحلیل  SPSS-20ها در نرم افزار ها، دادهپرسشنامه
، تعداد رها از میانگین، انحراف معیاقرار گرفتند. برای توصیف داده

ها از آزمون بودن داده . برای آزمون نرمالگردیدو درصد استفاده 
ا استفاده ها باسمیرنوف استفاده شد. مقایسه بین گروه-کولوموگراف

ها داری تمامی آزمون. سطح معنیانجام گرفت T-testاز آزمون 
 در نظر گرفته شد. 15/1

د ام شبه شرکت کنندگان در پژوهش اعل ملاحظات اخلاقی:
راد اطلاعات شخصی افها داوطلبانه و پاسخگویی به پرسشنامه که

 داشتنن شرکتشرکت کننده محرمانه و فقط در اختیار محقق است. 
هیچ تبعاتی را برای ایشان نداشته و در مطالعه حاضر، فرد نظامی 

فرد نظامی جهت شرکت در مطالعه آزادی عمل داشت. از همه 

کتبی و آگاهانه اخذ شد. مطالعه حاضر  نامهشرکت کنندگان رضایت
 به تایید کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله رسیده است.

 نتایج
 111بررسی شدند که تعداد  پایوران دریایینفر از  131تعداد 

سال بود.  1/35±1/6( مرد بودند. میانگین سنی کل افراد %13نفر )
 111سال بودند. تعداد  41تا  31( در گروه سنی %51نفر ) 61تعداد 
 11تا  1( متاهل بودند. بیشترین فراوانی سابقه کار در رده %13نفر )

-)جدول ( پایور ستادی بودند%13نفر ) 15( بود. تعداد 51سال )%
1) . 

 16/4±14/1میانگین امتیاز فرسودگی شغلی در کل افراد 
شغلی  ( امتیاز فرسودگی5/3)است. این امتیاز بالاتر از حد متوسط 

-فرسودگی شغلی قرار دارد و نشان 3باشد. این امتیاز در سطح می

شتر ندارد و باید بی متوسط به بالا فرد وضعیتدهنده این است که 
نفر  41تعداد ( فرسودگی نداشت، % 3/1. یک نفر )مراقب خود باشد

( فرسودگی % 6/43نفر ) 65( فرسودگی ضعیف، تعداد % 3/31)
-( فرسودگی زیاد داشتند )نمودار% 1/15ر )نف 21متوسط و تعداد 

1.) 
 -بررسی ارتباط متغیرها سن، جنسیت )زن و مرد(، تاهل )مجرد

میلیون  5(، درآمد )یک تا 3متاهل(، تعداد فرزندان )صفر تا بیش از 
تومان(، وضعیت مسکن )شخصی، استیجاری، سازمانی(، تحصیلات 

عملیاتی(، درجه  –)زیردیپلم تا دکتری(، محیط کاری )ستادی 
نظامی )درجه دار، افسر جزف افسر ارشد(، با فرسودگی شغلی ارتباط 

 معنی داری را نشان نداد )داده ها گزارش نشده است(.

 پایوران دریایینفر از  131اطلاعات دموگرافیک  .1-جدول
 درصد فراوانی 

   جنسیت

 % 11   21 زن
 % 13 111 مرد

   سن

 % 21 36 سال 31تا  21
 % 41 61 سال 41تا  31
 % 11 23 سال 51تا  41

 % 1 11 سال 51بالای 

   تاهل

 % 11 02 مجرد

 % 13 112 متاهل

   سابقه کار

 % 5 6 کمتر از دو سال
 % 31 41 سال 5تا  2
 % 11 23 سال 11تا  5

 % 1 11 بیش از ده سال
 % 31 51 بدون سابقه

   محیط خدمتی

 % 13 15 ستادی
 % 21 45 عملیاتی
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 دریایی پایور 131توزیع انواع سطوح فرسودگی در  .1-نمودار

 

در  داریتشویقات و تنبیهات تاثیر معنی ؛در عوامل سازمانی
. میانگین فرسودگی (2-)جدول فرسودگی شغلی کارکنان داشت

بود و به  35/3±1/1شغلی در کسانی که تشویقات داشتند برابر 
طور معنی داری کمتر از کسانی بود که تشویقات نداشتند 

(13/1P= میانگین فرسودگی شغلی در کسانی که تنبیهات داشتند .)
بود و به طور معنی داری بیشتر از کسانی بود که  31/3±5/1 برابر

 (.>111/1Pتنبیهات نداشتند )

معیار( فرسودگی انحراف ±توزیع متغیرهای سازمانی و میانگین ) .3-جدول
 دریایی پایور 131شغلی در 

P-value 
 میانگین

 انحراف معیار(±)
 متغیر درصد

13/1 
 دارد 3/14 (±11/1) 35/3

 تشویقات
 ندارد 1/14 (±13/1) 11/3

111/1 
 دارد 2/25 (±5/1) 31/3

 تنبیهات
 ندارد 13/1 (±65/1) 24/3

 بحث
این مطالعه با هدف بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل 

انگین میانجام شد.  پایوران دریاییردی و سازمانی مرتبط با آن در ف
است که این امتیاز  16/4±14/1 نفر 131امتیاز فرسودگی شغلی در 

دهنده این است که فرسودگی شغلی قرار دارد و نشان 3در سطح 
ها فتهیا .باید بیشتر مراقب خود باشد زیاد خوبی ندارد و فرد وضعیت

 . ندداشتشدید متوسط و فرسودگی درصد افراد  3/65 نشان دادند که
که اکثریت افراد  حیث مطالعه حاضر از این یافته های

 مطالعه انیسی و همکاران در سال در تضاد با ،دارند شغلیفرسودگی 
باس انجام بود که مطالعه آنها در کارکنان نظامی در بندرع 1313

(. 11) از فرسودگی شغلی را گزارش کردند پایینی، میزان شده بود
و همکاران  Shelley(، 14و همکاران ) Vanهمچنین، در مطالعه 

( نیز نتایج مشابهی گزارش شد. 16و همکاران ) Leiter و( 15)
 همه افراد نظامی به نوعی با که اظهار داشتتوان  میبنابراین، 

در  رسودگی شغلیفمیزان  این و یر هستنددرگلی غرسودگی شف
های محیط کاری باشد. تواند حاصل تنیدگی میپایوران میان 

 ،ای با فرسودگی شغلیه همچنین در مورد ارتباط بین عوامل زمین
نی دار معو فرسودگی شغلی  نتایج نشانی داد که رابطه میان سن

رسودگی فمیان وضعیت تاهل و سطح تحصیلات و  رابطه. نمی باشد
 دار نیست. رابطه میانمعنیلی نیز بسیار کم و از نظر آماری غش

-طههمچنین راب. دار نبودمعنی درجه و فرسودگی شغلی ،سابقه کار

لی غای میان وضعیت تاهل و تحصیلات با میزان فرسودگی ش
انیسی و همکاران نشان  همراستا با این یافته ها،مشاهده نشد. 

داری با درجه رابطه معنیو ، حصیلاتت، وضعیت تاهلدادند که 
 .(11ندارد )فرسودگی شغلی 

ای بین فرسودگی شغلی و جنسیت افراد در مطالعه حاضر رابطه
از  %14نشان دادند که   Foutch و Varnerپیدا نشد. در مطالعه

پزشکان خانواده کارکنان نیروی هوایی دارای نشانگان افسردگی و 
افسردگی  هایر جنسیت و شیوع نشانهاند. بین متغیفرسودگی بوده

(. تفاوت در نتایج این 11و فرسودگی رابطه معناداری مشاهده شد )
داری رابطه متغیر جنسیت و فرسودگی شغلی مطالعه از نظر معنی

ممکن است به علت تفاوت در جمعیت و ابزار به کار رفته در این 
 دو مطالعه باشد. 

سودگی شغلی کارکنان در مطالعه حاضر مشخص شد که در فر
 Varnerمطالعهداری وجود نداشت. ستادی و عملیاتی تفاوت معنی

که اکثریت کارکنان بخش سلامت هوابرد  نشان دادندFoutch  و
ن داری بیاند و هیچ رابطه معنیارتش دچار فرسودگی شغلی شده

 (. 11اعزام به مناطق جنگی و فرسودگی نشان نداد )
، شرایط محیط کار، یعوامل جو سازماندر مطالعه ای مشابه 

دار با های شغل و تعهدات فردی رابطه منفی و معنیویژگی
(. در مطالعه دیگر، 11داشت ) آجا وریفرسودگی شغلی در کارکنان پا

لی فرسودگی شغبا  شیوه مدیریت، قوانین اداری و امکانات رفاهی
 یرانمرزی اکارکنان نیروی دریایی مستقر در مناطق نفر از  313در 

هر چند عوامل فردی در فرسودگی دار داشت. در واقع ارتباط معنی
شغلی با اهمیت هستند، اما عوامل سازمانی نیز نقش بسزایی در 
کاهش فرسودگی شغلی دارند. به عبارت دیگر بهبودی در شیوه 
مدیریت و قوانین و همچنین افزایش امکانات رفاهی سبب کاهش 

خلبان  151در مطالعه ای که روی  .(11) فرسودگی شغلی می شود
وری از استرس شغلی و فرسودگی بهره شد که گفتهانجام شد، 

-می پذیرد و می توان از این متغیرها به عنوان شاخص ثیرأشغلی ت

وری خلبانان نیروهای مسلح استفاده هرهایی در جهت پیش بینی به
اهم آوردن های لازم و فرمی توان با آموزش مهارت کرد. همچنین

 Wilcox .(21) وری افراد را افزایش دادامکانات شغلی میزان بهره

در پژوهش خود با عنوان سطح و عوامل  Manningو 
که  دنکننده فرسودگی در کارکنان نظامی بیان کردبینیپیشی

عوامل اثرگذار بر فرسودگی شغلی نظامیان عبارتند از: کنترل بر 
ن، همبستگی میان کارکنان، اعتماد های سازماکار، تعهد به ارزش

-به مافوق و تصور این که مسئولان به زیردستان خود اهمیت می

و همکاران در پژوهشی تحت عنوان  Queirós .(21دهند )

۱

۴۱

۶۵

۲۱

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

فرسودگی 
ندارد

فرسودگی 
ضعیف

فرسودگی 
متوسط 

اد فرسودگی زی

ی 
یای

در
ی 

رو
 نی

ل
سن

 پر
داد

تع
(

فر
ن

)

داردسطح فرسودگی بر اساس پرسشنامه گل4

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
49

1/
1.

1.
32

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

ar
m

ed
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 7

http://dx.doi.org/10.30491/1.1.32
https://jmarmed.ir/article-1-41-en.html
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فرسودگی و درگیری شغلی در بین افسران مرد ارتش پرتغال بیان 
کردند که فرسودگی و درگیری شغلی رابطه معکوسی با هم دارند. 

طرف دیگر توان افراد به طوری معکوسی با تحلیل عاطفی و از 
اط های شخصی در ارتبقیتو به طور مثبتی با موف مسخ شخصیت

نهایت آنها بیان کردند که برخلاف فرسودگی پایین در بین  است. در
نمونه پژوهش، افسران نظامی پرتغالی مستعد استرس شغلی 

 برای حفظ سلامت شغلیهایی همین دلیل باید برنامه هستند. به
 (.22این افسران فراهم آورد )

در مطالعه حاضر نشان داده شد که در عوامل سازمانی تشویقات 
با کاهش فرسودگی شغلی و تنبیهات با افزایش فرسودگی شغلی 
بطور معنی داری مرتبط است. بنابراین توجه به تشویقات و تنبیهات 

د باتوجه تواند موثر باشدر پیشگیری از فرسودگی شغلی کارکنان می
به اینکه تنها عاملی که با فرسودگی شغلی در پایوران دریا مرتبط 
بود، همین تشویقات و تنبیهات بود. لذا می بایست فرماندهان در 
تنبیه و تشویق کارکنان نظامی دقت نظر بیشتری داشته باشند و تا 

ریکه وبیهات را به حداقل برسانند البته طنجایی که ممکن است ت
به انضباط نظامی خدشه وارد نشود و از طرفی در هر فرصتی 

ی داشته باشند تا بتوان فرسودگ تشویقات را برای پرسنل نظامی
د یا به تاخیر انداخت. در پایوران نیروی دریایی کاهش داشغلی را 

 ویی باید به این نکته هم توجه داشت که تشویق و قدردانی ازساز 
و  دانگیزانبرمی گامان را به تلاش مضاعفکارهای ارزشمند، پیش

کیل اید. بنظر می رسد با تشتنبیه نیز رغبت فرد را به کاهلی می زد
هم اندیشی با حضور فرماندهان نظامی، روانشناسان نظامی  جلسات

ق بایست در قوانین مربوط به تشویو دیگر متخصصین مربوطه می
ز نظامی اازمان های تا افراد و س نمودو تنبیه نظامی تجدید نظر 

ی مند شوند و فرسودگتنبیهات، بهره پیامدهای تشویقات و گاهی
 شغلی کاهش و بهره وری نظامی افزایش یابد.

ه در تشویق و تنبی یرروانشناختیو غ یروانشناخت یراهکارها
وجه ت یتدر اولو یدباافراد نظامی در جهت کاهش فرسودگی شغلی 

ل، . چرا که اگر به کنتریردقرار گ یمسئولان سازمان ریزی و برنامه
اثرات  دهیپد ینتوجه نشود، ا یشغل یو درمان فرسودگ یشگیریپ
 ید،یاختلالات پارانو املش یاختلالات روان یوعچون ش یانباریز

 ینط بدر رواب یتو حساس یافسردگ ی،پرخاشگر ی،جسمان یاتشکا
 ،یزن یبکارکنان به خود آس یلو تما یگرانبه د یظن منف ی،فرد

 یندگز یفیتکاهش توان و عملکرد کارکنان و کاهش ک ،یخودکش
 خواهد داشت. یکار

انجام هر نوع تحقیقی به ویژه تحقیقات میدانی به دلیل وجود 
متغیرهای خارجی و داخلی تاثیرگذار محدودیتی را برای محقق 

 تحقیق این اجرای در باشد.قابل کنترل میکند که غیرایجاد می

 هایویژگی علایق، نیازها، چون زیادی متغیرهای و عوامل

 سیاسی و اجتماعی فرهنگی، هایو دیدگاه کارکنان شخصیتی

 جامعه و سازمان بر حاکم فرهنگ موجود، مقررات و قواعد آنان،

 کنترل و بوده خارج محقق اختیار از که باشند گذار توانند، تاثیر می

 سعی ها آزمودنی که دارد وجود احتمال این پرسشنامه اند. در نشده

 را در هستند که گونهآن نه باشندباید  که گونهآن تا کنند

 را تحقیق نتایج امر این و دهند قرار مدنظر سوالات به پاسخگویی

به  محدود پژوهش این آماری دهد. جامعهمی قرار تاثیر تحت
 سایر به تعمیم قابل الزاما آن های یافته و باشد می پایوران دریایی

 همین به است مقطعی مطالعه یک مطالعه ها نیست. این سازمان

 که است مشکل مطالعه ماهیت علت به علیتی تعیین رابطه علت

 گیرد.  انجام طولی صورت به است بهتر بعدی در مطالعات

 گیرینتیجه
ر دهنده این بود که فرسودگی شغلی اکثنتایج این مطالعه نشان

توجه  یانگر لزومبنابراین ب ،است در سطح متوسط پایوران دریایی
کاهش . دبیشتر مسوولان به علل فرسودگی شغلی و رفع آن می باش

ر نقش بسزایی دتشویقات )عوامل سازمانی( افزایش تنبیهات و 
کاهش فرسودگی شغلی دارند. به عبارت دیگر بهبودی در شیوه 

 .شودسبب کاهش فرسودگی شغلی  تواندمیمدیریت 

 

کنندگان حاضر در مطالعه از همه شرکت ی:تشکر و قدردان
 گردد.تشکر و قدردانی می

ونه تضاد گنماید که هیچتصریح مینویسندگان  تضاد منافع:
 منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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