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 چکیده 
سازمانی می و هدف: زمینه شغلی یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار بر رفتار فردي و عملکرد  شدفرسودگی  عوامل  .با

باشد، یکی از این عوامل سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی گذار میمتعددي بر کاهش فرسودگی شغلی و بهبود آن تأثیر
کارکنان بهداشت محیط است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی 

 انجام شد. مراکز بهداشت قم
بهداشــت محیط مراکز  کارکنان نفر از 384با مشــارکت  1399همبســتگی در ســال  -این مطالعه توصــیفی ها:روش

گیري تصادفی گیري به روش نمونهبا استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. نمونه بهداشت قم انجام شد. حجم نمونه
شه سشنامهخو سرمایه اجتماعی اي بود. از پر ستاندارد  شغلی ،هاي ا سودگی  سازمانی و فر ها آوري دادهبراي جمع تعهد 

 .گردیدتحلیل  32نسخه   LISRELو نرم افزار  23نسخه   SPSS افزارنرمتفاده از با اسها داده استفاده شد.
شغلی ( ،برطبق داده ها نتایج: سودگی  سرمایه اجتماعی بر فر سازمانی r = -37/0اثر  سرمایه اجتماعی بر تعهد  )، اثر 

)66/0= r) 48/0) و اثر تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی-= r.معنادار بود ( 
باشد. لذا ان تأثیرگذار میسرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی در کاهش فرسودگی شغلی مشارکت کنندگ گیري:نتیجه

ست شغلی کارکنان برنامه می بای سودگی  سرمایه اجتماعی و تعهد آنان جهت کاهش فر صی براي ارتقاي  شخ ریزي م
 صورت گیرد.

 : هاواژه دیکل
سرمایه  شغلی،  سودگی  فر

 سازمانیاجتماعی، تعهد 
 

 

ــر برانحقوق  یتمام  يش
ــک ــگاه علوم پزش  یدانش

یه یدر بت ح محفوظ   تر
 است.
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 مقدمه 

ــی فراتر از هدف ظاهري آن یعنی  ــان نقش ــغل در زندگی انس ش

تأمین احتیاجات ضــروري زندگی روزانه دارد. داشــتن شــغل 

مناسب ارتباط مستقیمی با سالمت جسمی و روانی فرد داشته و 

 . یکی)1(زمینه ساز ارضاي بسیاري از نیازهاي غیر مادي است 

سائلی از شه که م ستند، اجهمو آن با هاسازمان مدیران همی  و ه

 قرار روانشــناســان پژوهشــگران، مدیران و توجه مورد بیشــتر

 پاي از نداشــتن، رمق رخوت، و ســســتی حالی،بی اســت؛ گرفته

شغلی  فرسودگی آن به که است متصدي یک واماندگی و افتادن

هاي مفاهیم اولیه فرســودگی شــغلی در ســال ).2(شــود می تلقی

سال  1970اولیه دهه  شد و در  آن را » فرودنبرگر« 1974مطرح 

به طور قطع  که  چه  ـــورت فنی و علمی مطرح نمود. آن به ص

توان بیان نمود این اســـت که امروزه فرســـودگی شـــغلی با می

ــاغل دیده  ــعف در میان افراد ش ــدت و ض درجات متفاوتی از ش

ها با این معضل روبه رو هستند؛ گرچه شود و اکثر سازمانمی

شنی از این پدیده  ست تعریف رو شده ا . محققان دالیل )3(ارائه ن

یه نموده ـــغلی ارا ـــودگی ش جاد فرس که مختلفی را براي ای ند  ا

ستگی عاطفیها را در مولفهتوان آنمی سخ  1هایی همچون خ ، م

. )4(خالصـه نمود  3و احسـاس عدم موفقیت فردي  2شـخصـیت

ترین توان از مهمافــت عملکرد و کیفیــت ارائــه خــدمــات را می

ــغلی نام برد که معموالً با تأثیرات  ــودگی ش ــاهده فرس قابل مش

عالئمی همچون غیبت بیش از حد از محل کار، اســـتفاده بیش از 

اندازه از مرخصی استعالجی، تمایل به ترك شغل و کاهش بهره 

 .)5(نماید وري نمود پیدا می

ـــرمایه اجتماعی حاکم در میان کارکنان از فاکتورهاي مهمی  س

ـــم ـــت که تأثیر چش گیري در کیفیت زندگی کاري و کاهش اس

شغل می صدي آن  شغلی مت سودگی  شد فر شته با . )6(تواند دا

اي از هنجارها و ســرمایه اجتماعی از نگاه بانک جهانی، مجموعه

اجتماعی در ســـاختارهاي اجتماعی بوده که افراد را براي روابط

نا می هداف مطلوبی توا به ا یابی  ـــت ـــازد دس ترین . از مهم)7(س

                                                      
1.Exhaustion emotional 
2. Depersonalization 

توان به یرات سرمایه اجتماعی بر کاهش فرسودگی شغلی میتأث

قاء  یل دانش و ارت ـــه کاري تیمی، تس مواردي همچون بهبود هم

شت  شاره دا صوالت و خدمات ا توان . در واقع می)8(کیفیت مح

به صــراحت بیان نمود ســرمایه اجتماعی افراد را به صــورت به 

سته سمیاي نگه میهم پیو مؤثرتري را  دارد که رفتارهاي غیرر

ـــکلبه وجود می گیري روابط کاري، افزایش آورد. همچنین با ش

ـــهیل گر نیز بیش از پیش خود را نمایان همکاري و اقدامات تس

ـــازد می ـــرمایه )9(س ـــی رابطه بین ابعاد س . محققان در بررس

ستان شغلی در بیمار سودگی  شگاهی به اجتماعی با فر هاي دان

ســرمایه اجتماعی و فرســودگی  این نتیجه رســیدند که بین ابعاد

ها نشــان شــغلی در میان پرســتاران همبســتگی وجود دارد. آن

ـــرمایه اجتماعی یعنی روابط اجتماعی غیر  دادند که دو مؤلفه س

ها بر کاهش میزان ها و معاشـــرترســـمی و تنوع در دوســـتی

و همکاران   Kristensen. )10(فرسودگی شغلی تأثیر گذار است 

ــودگی نیز در دانمارك ر ــرمایه اجتماعی و فرس ابطه معکوس س

 .)11(شغلی را مورد تاکید قرار دادند 

سرمایه اجتماعی بر آن  ستیکی از عواملی که  ، تعهد تأثیرگذار ا

ست  4سازمانی ستگی شامل سازمانی . تعهد)12(ا  و عاطفی واب

 شــدت به که فردي آن، موجب به که اســت ســازمان به روانی

ـــد،می متعهد ـــازمان با را خویش هویت باش  در معین کرده، س

 در عضویت از و شده درگیر آن در و داشته مشارکت سازمان

 & Allenتعهد ســازمانی از دیدگاه  .)13(برد می لذت ســازمان

Meyer   سه بعد ستگی  -1شامل  تعهد عاطفی که به عنوان واب

ندن در  ما به  یل  ما کار و ت جام  خاطر براي ان عاطفی و تعلق 

تعهد مســتمر. این بعد مبتنی بر  -2شــود  ســازمان تعریف می

ست که در این رابطه هر چه هزینه سازمان ا شی از ترك  هاي نا

توسط  سرمایه گذاري کارکنان بیشتر باشد احتمال ترك خدمت

ـــت که در این بعد  -3آنان کمتر خواهد بود و   تعهد هنجاري اس

سازمان را تکلیف و مسئولیت  افراد ادامه خدمت و انجام کار در 

3. Lack of personal accomplishment 
4. Organizational Commitment 
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دانند تا بدین وســیله دِین خود را نســبت به ســازمان ادا خود می

. عباســـی و همکاران در پژوهش خود در بین کارکنان )14(کنند 

سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی، تأ ثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد 

ند  ید قرار داد تأی ـــی و  ید نیز در )15(را مورد بررس ـــ . خورش

ــتفاده از ت ــی با اس ــان دادپژوهش ــیر نش ــرمایه  حلیل مس که س

ـــرمایه اجتماعی  اجتماعی ـــناختی از طریق س ـــاختاري و ش س

عد هد ســـازمانی و دو ب باطی، بر تع هد  ارت جاري و تع هد هن تع

 .)16( دارى داردمستقیم و معنیغیر عاطفی آن، تأثیر 

تعهد سازمانی برکاهش فرسودگی شغلی کارکنان نیز تاثیرگذار 

. در واقع، کارکنان متعهدي کـــه در ارائـــه خدمات با )17(است 

شهروندان در تعامل هستند، درگیر فرسودگی شغلی کمتري می 

سازمانی  ستگار و همکاران در مطالعه خود تأثیر تعهد  شند. ر با

ـــتان  ـــغلی کارکنان اداره کل منابع طبیعی اس ـــودگی ش بر فرس

هد  که تع ند  یافت ند و در ـــی قرار داد ندران را مورد بررس ماز

ــت  ــغلی تاثیر گذار اس ــودگی ش ــازمانی بر کاهش فرس . )18(س

ـــی روابط بین روح الهی و همکاران نیز در مطالعه خود به بررس

ـــغلی در بین کارک ـــودگی ش ـــازمانی و فرس نان عدالت، تعهد س

سیدند که تعهد فرودگاه هاي نظامی پرداختند. آنها به این نتیجه ر

ـــغلی در بین کارکنان  ـــودگی ش ـــازمانی باعث کاهش فرس س

 .)17(ها شده است فرودگاه

ـــغلی بر  ـــودگی ش لب فوق و اثرات منفی فرس به مطا با توجه 

عملکرد فردي و سازمانی؛ پرداختن به موضوع فرسودگی شغلی 

هداشت محیط امري ضروري و اجتناب ناپذیر در میان کارکنان ب

سی نقش می ست تا با برر شد. از این رو،  این پژوهش بر آن ا با

ســرمایه اجتماعی و تعهد ســازمانی در کارکنان بهداشــت محیط 

ــودگی  ــت قم، برخی از عوامل مؤثر بر کاهش فرس مراکز بهداش

سازمان سی قرار داده و به تبیینشغلی را در این   ها مورد برر

 . آن بپردازد

 هاروش 
ـــر یک مطالعه  ـــپژوهش حاض ـــتگ -یفیتوص مبتنی بر  یهمبس

ســـازي معادالت ســـاختاري اســـت. جامعه آماري پژوهش مدل

بود. با  1399کارکنان بهداشت محیط مراکز بهداشت قم در سال 

ـــت محیط در   8توجه به تعداد باال و پراکندگی کارکنان بهداش

شهگیري منطقه قم، از روش نمونه صادفی خو شد. ت ستفاده  اي ا

گانه، فهرستی از مراکز بهداشت تهیه  8ابتدا در هر یک از مناطق 

ـــادفی یک مرکز از هر منطقه انتخاب و از آن  ـــورت تص و بص

گیري شـــد. حجم نمونه مورد بررســـی در این پژوهش با نمونه

 5% و خطاي  95اســتفاده از فرمول کوکران در ســطح اطمینان 

 نفر تعیین گردید. 384برابر با  0/0

ها پرسشنامه بود که بصورت حضوري به آوري دادهابزار جمع

ید.  384 عه توزیع گرد طال هاي مورد م حد نان در وا کارک نفر از 

ــنامه با طیف پنج عاملی آوري دادهجهت جمع ــش ــه پرس ها از س

ستفا لیکرت شنامه (ا س ) با Nahapiet and Ghoshalده گردید؛ پر

سنجش بعد  3سؤال و  20 شناختی براي  ساختاري، ارتباطی و 

 15) شــامل Meyer and Allenســرمایۀ اجتماعی، پرســشــنامه (

ــؤال ــنجش تعهد  3و  س ــتمر و هنجاري براي س بعد عاطفی، مس

سؤال و  22) با Jackson and Maslachسازمانی و پرسشنامه (

ساس عدم موفقیت  3 صیت و اح شخ سخ  ستگی عاطفی، م بعد خ

ــنجش فر ــغلیفردي براي س ــودگی ش ــواالت )19(س . همچنین س

، دیگري به منظور دریافت اطالعات بیشتر مانند میزان تحصیالت

شنامه طرح  س سابقه خدمت در پر صیالت و  سیت، تح سن، جن

 شده بود. 

، از روایی محتوا و روایی هاپرســشــنامهبراي ســنجش روایی 

ي از مندبهرهبا  هاپرسشنامهسازه استفاده شد. روایی محتواي 

ــید. براي تعیین  ــان خبره به تأیید رس ــناس ــاتید و کارش نظر اس

روایی سازه نیز از تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد و بر اساس 

ها بار عاملی باال و معناداري داشتند و در روند نتایج، تمام سؤال

سازي معادالت ساختاري باقی ماندند. پایایی پژوهش، براي مدل

هاي یب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامهابزارها با استفاده از ضر

شغلی به ترتیب  سودگی  سازمانی و فر سرمایه اجتماعی، تعهد 

 بدست آمد.  84/0و  78/0،  81/0

ي مورد ها بین اعضاي نمونهها، پرسشنامهبراي جمع آوري داده

ید و براي  یل گرد فا تکم ـــورت خود ای به ص عه توزیع و  طال م

ـــیحاتی نیز به آنهاطمینان از کیفیت و دقت داده ها داده ا، توض
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یه ـــ مدل مفهومی و فرض تاً  های با روش شــــد. ن هاي پژوهش 

ستفاده از نرم 1يساختارعادالت مي سازمدل  2افزار لیزرلو با ا

ري آزمون شــدند. در مطالعه حاضــر ســطح معنی دا 32نســخه 

 . در نظر گرفته شد 05/0کمتر از 

 نتایج 
ــخگویان مطالعه  37/68 ــر را زنان و % از پاس % را  63/31حاض

 73/41% از پاسخگویان متأهل و  27/58دادند. مردان تشکیل می

سنی  56/30% مجرد بودند.   55سال،  30تا  22% از افراد گروه 

ــنی  ــال و  40تا  31% گروه س ــنی  44/14س  50تا  41%گروه س

 37/79%پاســـخگویان مدرك کاردانی،  22/5ســـال را داشـــتند. 

%کارشــناســی ارشــد داشــتند. همچنین  41/15%کارشــناســی و 

درصد  16/70سال،  9تا  1خدمت  %از افراد داراي سابقه 47/17

 20%سابقه خدمت بیش از  37/12سال و  19تا  10سابقه خدمت 

 سال را داشتند.

ــتفاده از مدل ــرط الزم براي اس ــاختاري، ش ــازي معادالت س س

 ها ازودن داده. براي تعیین نرمال ب)20(هاســت نرمال بودن داده

سمیرنوف -لموگروفوآزمون ک شد. ا ستفاده   < 05/0P-value ا

سمیرنوف -لموگروفوکدر آزمون   Kolmogorov–Smirnov( ا

test( شد بیانگر نرمال بودن تمامی متغیرهاي مورد مطالعه می با

 . )1 (جدول

مال بودن  نان از نر لیزرل براي  افزارنرماز  هادادهپس از اطمی

مدل نهایی ارائه 1اســـتفاده گردید. شـــکل هادادهتجزیه و تحلیل 

با در نظر گرفتن شـــدت  افزارنرمشـــده در  یر بین تأثلیزرل 

 دهد.یممتغیرها را نشان 

ترین مراحل در تحلیل مدلسازي هاي برازش، یکی از مهمشاخص

که  دهند. این معیارها نشان می)21(باشند معادالت ساختاري می

گیري پژوهش ها، مدل اندازهآیا مدل بازنمایی شــده توســط داده

ید می تأی یا خیررا  ند  تایج جدول  .ک به ن به می 2با توجه  توان 

هاي برازش در برازش مدل تدوین شــده تأکید داشــت. شــاخص

 نشان داده شده است. 2جدول 

ـــیه ـــب بودن آن، فرض هاي پس از تأیید برازش نمونه و مناس

ها گیرند تا تأیید یا عدم تأیید آنرار میقد بررســی پژوهش مور

کارگیري مدل هاي پژوهش با بهدر ادامه، فرضیه .مشخص گردد

سیم  شنهادي پژوهش تر سی و الگوي پی ساختاري برر معادالت 

شوند که ضرایب هاي تحقیق زمانی تأیید میشده است. فرضیه

د، یعنی مقدار ها معنادار باشدست آمده براي هر یک از فرضیهبه

ـــریب معناداري ( تر از یا کوچک 96/1تر از ) بزرگT-valuesض

) مدل پژوهش T-valuesضریب معناداري ( 2شکل  .باشد -96/1

ــان می ــکل را نش ــاهده می 2دهد. همانطور که در ش ــود، مش ش

شغلی،  سودگی  سرمایه اجتماعی و فر ضرایب معناداري میان 

سازمانی، ت سودگی سرمایه اجتماعی و تعهد  سازمانی و فر عهد 

باشد؛ بنابراین مدل می - 11/6و  48/8،  - 05/5شغلی؛ به ترتیب 

شان می سازمانی ساختاري ن سرمایه اجتماعی بر تعهد  دهد که 

ــودگی  ــازمانی بر فرس ــغلی و همچنین تعهد س ــودگی ش و فرس

 شغلی تأثیر معناداري دارد.

شاهده می3با توجه به مطالب فوق و جدول  سه شود ، م که هر 

یا  1 /96تر از فرضـــیه پژوهش داراي ضـــریب معناداري بزرگ

باشند که این امر نشان دهنده مورد تأیید می - 96/1تر از کوچک

 هاست.بودن تمامی فرضیه

 اسمیرنوف -لموگروفوآزمون ک: نتایج 1جدول 

 وضعیت Z P-value انحراف معیار میانگین متغیرها

 نرمال 267/0 85/0 17/6 23/25 سرمایه اجتماعی

 نرمال 255/0 67/0 13/5 11/21 تعهد  سازمانی

 نرمال 321/0 71/0 38/5 35/22 فرسودگی شغلی

                                                      
1.Structural equation modeling (SEM) 2.LISREL 
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 هاي برازش مدل مفهومی پژوهششاخص: 2جدول 

 برازش قابل قبول نتایج اختصار نام شاخص هاشاخص

هاي برازش شاخص

 مطلق

GFI 91/0 90/0 شاخص نیکویی برازش ≥ GFI 

AGFI 83/0 80/0 شاخص نیکویی برازش تعدیل شده ≥ AGFI 

هاي برازش شاخص

 تطبیقی

NNFI 96/0 90/0 شاخص برازش هنجار نشده ≥ NNFI 

NFI 90/0 90/0 شاخص برازش هنجار شده ≥ NFI 

CFI 95/0 90/0 شاخص برازش تطبیقی ≥ CFI 

RFI 92/0 90/0 شاخص برازش نسبی ≥ RFI 

1تا  0مقدار بین  IFI 92/0 شاخص برازش فزاینده  

هاي برازش شاخص

 مقتصد

PNFI 67/0 5/0 شاخص برازش مقتصد هنجار شده ≥ PNFI 

RMSEA 095/0 10/0 ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد ≤ RMSEA 

> df2X 26/2 5/ کاي مربع به هنجار شده  

 . نتایج حاصل از تحلیل مدلسازي معادالت ساختاري جهت رد یا تأیید فرضیات3جدول 

 نتیجه آزمون T-value میزان تأثیر هایهفرض

 تأیید فرضیه - 05/5 -37/0 فرسودگی شغلی -سرمایه اجتماعی

 تأیید فرضیه 48/8 66/0 سازمانیتعهد  -سرمایه اجتماعی

 تأیید فرضیه - 11/6 -48/0 فرسودگی شغلی –تعهد سازمانی 

 

 

 

 

 

 

 . مدل پژوهش در حالت ضرایب استاندارد1شکل 
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 بحث   
گیري از کارکنانی که از سالمت جسمی، روحی بکارگیري و بهره

یت هر و روانی برخوردار  مل موفق ند؛ از مؤثرترین عوا ـــت هس

شمار می شاخصسازمانی به  سب این  ها، به رود. ناکامی در ک

ست  سازمان ا شد و بهره وري الزم در  . این )22(معناي نبود ر

ســرمایه انســانی اســت که ثروت، فایده و ارزش افزوده را براي 

شتر )23(آورد سازمان به ارمغان می . پس لزوم توجه هر چه بی

ـــی ب ه این مقوله که در پژوهش مورد واکاوي قرار گرفت بر کس

ــرمایه  ــی تأثیر س ــت. هدف از این پژوهش بررس ــیده نیس پوش

ــت محیط مراکز  ــغلی کارکنان بهداش ــودگی ش اجتماعی بر فرس

 بهداشت قم با نقش میانجی تعهد سازمانی است.

ــیه اول، تحلیل داده ــی فرض ــرمایه در بررس ــان داد که س ها نش

ــریب معناداري (اجتماعی ب ــغلی با ض ــودگی ش ) T-valueر فرس

داري دارد. این بدین معناست که در تأثیر معکوس و معنا - 05/5

ــرمایه اجتماعیِ  ــت قم، س ــت محیط مراکز بهداش کارکنان بهداش

ــغلی در بین آن ــودگی ش ــتر کارکنان، موجب کاهش فرس ها بیش

شارند، کنند که زیر فکمتر احساس می هاآن شده است. در نتیجه

جانی آنکمتر احســـاس می عاطفی و هی ند ذخایر  به نفع کن ها 

ـــانی که به آن ـــته میها خدمت میکس ـــود و کمتر کنند کاس ش

تفاوتی شده شان بیکنند نسبت به دردها و تقاضاياحساس می

 .)24(است 

ها و همکاران مطابقت دارد. آن  Kristensen این یافته با پژوهش

ـــرمایه اجتماعی و در پژوهش خود در دان مارك تحت عنوان س

ماعی بر  یه اجت ما ـــر طه معکوس س به راب نان  کارک مت  ـــال س

. همچنین نتایج این )11(هاي فرسودگی شغلی اشاره کردندمؤلفه

ـــان ارزیابی   Parshuramپژوهش با یافته هاي و همکاران یکس

ـــتگی در کارآموزان . آن)25(گردید ـــاهده کردند که خس ها مش

ــک باعث می ــتپزش ــود ایمنی بیمار به خطر افتد و فرص هاي ش

شود.  شی محدود  سط برنامه هاي آموز شده تو شی ارائه  آموز

ـــورام و همکاران تا پارش ـــرمایه نتیجه نهای گیري کردند که س

ـــتگی در کارآموزان  اجتماعی به عنوان عاملی براي کاهش خس

 باشد.پزشک می

ه افزایش در بررســـی خود، حاکی از آن بود ک Martinهاي یافته

تري از داري با سطح پایینسطح سرمایه اجتماعی، ارتباط معنی

که  )26(استرس دارد که نشان از کاهش فرسودگی شغلی است 

ـــرمایه اجتماعی و  با اثبات رابطه معکوس و معنی داري میان س

هاي ما با فرســودگی شــغلی در بررســی ما تطابق داشــت. یافته

ران به طور یکسان تعیین دستاوردهاي بررسی سپهوند و همکا

همبستگی منفی بین برخی ابعاد سرمایه اجتماعی ها به گردید. آن

امیرخانی در  .)10(و فرسودگی شغلی در پرستاران دست یافتند

فه  به ویژه مؤل ماعی  یه اجت ـــرما عاد س تأثیر اب عه خود بر  مطال

اعتماد بر خستگی روانی و فرسودگی شغلی تأکیده نموده و آن 

ـــانه ـــازمان ها بر بهرهاي از اهمیت آنرا نش وري کارمندان س

ـــمرد  . همچنین نتایج مطالعه خمرنیا و همکاران نیز به )27(برش

همبســتگی باالي یکی از ابعاد ســرمایه اجتماعی و فرســودگی 

اي که اخیراً توان به مطالعهنهایتاً می. )28(شـغلی اشـاره داشـت 

شاره ست ا شده ا شان داد اي کرد. ایدر آمریکا انجام  ن مطالعه ن

شغلی با  سودگی  سردگی و به دنبال آن فر که کاهش بیماري اف

صاً اعتماد ارتباط معنی صو شناختی، خ داري سرمایه اجتماعی 

دارد. همچنین هدف این مطالعه براي نشان دادن مانعیت سرمایه 

سرمایه  ست؛ بلکه وجود  سردگی در افراد نی اجتماعی از ایجاد اف

ــردگی ماد در افراد میاجتماعی بویژه اعت تواند موجب بهبود افس

 .)29(شود شده و یا حداقل مانع از پیشرفت آن

سرمایه  شان داد که  ضر ن ضیه دوم، تحقیق حا سی فر در برر

ـــریب معناداري  ـــازمانی با ض تأثیر  48/8اجتماعی بر تعهد س

معنادار و مستقیمی دارد. این بدین معناست که سرمایه اجتماعی 

کارکنان بهداشـــت محیط مراکز بهداشـــت قم موجب تعهد باالي 

ها و ابقا در سازمان باالتر و تمایل بیشتر به مشارکت در فعالیت

ـــت. لوتانز اظهار می ـــده اس دارد که در متون تحقیقی اخیر، ش

ـــازمانی، عامل مهمی براي درك و فهم رفتار  نگرش کلی تعهد س

به باقی ماندن در سازمانی و پیش بینی کننده خوبی براي تمایل 

شغل برآورد شده است. تعهد بر رفتارهاي مهمی مانند جابجایی 

. کارکنانی که داراي تعهد هســتند، )30(گذارند و غیبت نیز اثر می

نظم بیشـــتري در کار خود دارند، مدت بیشـــتري در ســـازمان 
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ـــتر کار میمی کنند. بنابراین، مدیران باید بتوانند به مانند و بیش

ـــتر کرده و از هاي مروش ختلف تعهد و پایبندي کارکنان را بیش

 .)31(هاي گوناگون آن را حفظ کنند راه

عباســـی و همکاران نیز در پژوهش خود تحت عنوان تأثیر ابعاد 

ــگاه  ــازمانی در بین کارکنان دانش ــرمایه اجتماعی بر تعهد س س

آزاد اسالمی واحد آیت ا... آملی به این نتیجه رسیدند که سرمایه 

ـــازمان اج تماعی باعث افزایش تعهد و ماندگاري کارکنان در س

ــه در پژوهش )32(گردد می ــافت هــاي قنبري و . همچنین این ی

نیز مورد تأیید بوده است. بطورکلی )16(و خورشید )33(همکاران

 ند دچاررکه تعهد ســازمانی بیشــتري دا توان دریافت افراديمی

 .)30شوند(می کمتري فرسودگی شغلی

کاهش  تأثیر آن بر  ماعی و  یه اجت ما ـــر یت س به اهم جه  با تو

شنهاد می سازمانی پی شغلی و بهبود تعهد  سودگی  شود که فر

هاي آموزشـــی مدیران مراکز بهداشـــت ضـــمن برگزاري دوره

ـــی در زمینه ـــص ـــرمایه اجتماعی و همچنین برگزاري  تخص س

ـــالمت زندگی مرا ـــمات فرهنگی اجتماعی مختلف به ارتقاء س س

ند. در این مورد می مای یانی بن مک شــــا توان از کاري افراد ک

ـــمن خدمت در مورد تقویت آموزش هاي پیش از خدمت و ض

بایست هاي سرمایه اجتماعی نیز استفاده کرد. همچنین میمؤلفه

تماعی و اي میزان ســـرمایه اجهاي دورهبا اســـتفاده از ارزیابی

هاي مختلف مورد تعهد ســازمانی کارکنان توســط مدیران بخش

سانی سنجش قرار گیرد.  ست که مدیران به روابط ان سته ا شای

ـــتر با   و با برقرار کنندارتباط  خود کارکنانتوجه کنند و بیش

ـــازمان، درردهبه تفویض اختیار  خود  کارکنان هاي مختلف س

شته و براي حل  . کارمندانِایجاد نمایند اعتماد ست دا خود را دو

صی و شخ شکالت  شندسازمانی آن م شان به حرف ؛ها بکو های

ـــتر خود را به کارمندان  گوش فرا دهند و به طورکلی هرچه بیش

ند  یک کن ندو نزد قل برســـان حدا به  عارض نقش را  هام و ت . اب

مدیران سعی کنند که کارمندان را به صورت یک تیم در همچنین 

 .به صورت گروهی حل نمایند و کارها را آورده و مشکالت

سازمانی بر  در بررسی فرضیه سوم مبنی بر تأثیرگذاري تعهد 

ـــازمانی بر  ـــان دادند که تعهد س ـــغلی نتایج نش ـــودگی ش فرس

تأثیر معکوس و  - 11/6فرســودگی شــغلی با ضــریب معناداري 

معناداري دارد. اشـــرفی و همکاران در پژوهشـــی به بررســـی 

د سازمانی با فرسودگی شغلی در مدارس مقطع ي بین تعهرابطه

راهنمایی شـــهرســـتان مهاباد پرداخته و در نهایت به این نتیجه 

ـــازمانی دبیران از میزان  ـــیدند که با افزایش میزان تعهد س رس

ــغلی آن ــودگی ش ــته میفرس ــود ها کاس راد و . محمودي)34(ش

حسنی در تحقیقی به بررسی رابطه تعهد سازمانی و فرسودگی 

عصــر بیرجند غلی پرســتاران شــاغل در بیمارســتان ولیشــ

ــازمانی باعث پرداختند؛ یافته ــان داد که تعهد س هاي محققین نش

شغلی در آن سودگی  صل با )30(گرددها میکاهش فر . نتیجه حا

کاران هاي روحپژوهش گار و )17(الهی و هم ـــت و همچنین رس

کاران  ب)18(هم یل این ارت قت دارد. از دال طاب توان اط می، نیز م

اشاره کرد که تعهد سازمانی بیشتر مربوط به فرد، هویت فرد و 

باشـد که وجود این شـناخت باعث شـناخت فرد در سـازمان می

خواهد شـــد تا فرد خود را جزیی از ســـازمان بداند. بنابراین با 

ـــازمانی باال می ـــازي محیطی با تعهد س توان زمینه را فراهم س

شغلی کا سودگی  نهایتاً با  .)17(رکنان فراهم کرد براي کاهش فر

توجه به نقش تعهد ســازمانی در کاهش فرســودگی شــغلی به 

گردد جهت کاهش فرسودگی شغلی کارکنان، مدیران پیشنهاد می

بر قوت بخشـــیدن به تعهد ســـازمانی کارکنان نیز تکیه داشـــته 

یید اثر میانجی براي تعهد سازمانی، تأباشند؛ چرا که با توجه به 

هد  ند میتع نهتوا حداکثري از ي براي کنترل و بهرهاروز ندي  م

، مشــارکت کارکنان در تصــمیم گیريســرمایه اجتماعی باشــد. 

ـــاف در تمامی  ـــترش عدالت و انص ـــمیمات  هاجنبهگس و تص

ـــازمانی، توجه به عواملی همچون  ي، انعطاف پذیري، نوآورس

ـــتقالل در  جاد حس اس طات بین فردي، ای با ـــیع، ارت بینش وس

قاي کارک هایی براي ارت کار نان، راه کارک فاه  نان، آموزش و ر

بایســت در باشــد. همچنین مدیران میســطح تعهد ســازمانی می

و  هاگیريرا در تصـــمیم جهت تقویت تعهد ســـازمانی، کارکنان

ــازمانی ــارکت دهند و تعیین اهداف س ــارکتی  جوِّ مش ایجاد مش

هاي موجود در نمایند. در این زمینه از بین بردن تعارض و ابهام

نه و نقش تا ـــ هاي مبتنی بر روابط دوس ها و برقراري برخورد
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بالغ با کارکنان نیز توصیه شده  -استفاده از سبک برخورد بالغ

ست  شت)18(ا ستمی . در نهایت مدیران مراکز بهدا کمک  با بای

را  تعهد سازمانی هاي مختلف سازمان،سرمایه اجتماعی در رده

ـــغلی کارکنان را و در نهایت داده افزایش ـــودگی ش  کاهش فرس

 .کنند فراهم

 گیرينتیجه 
سازمانی بر کاهش  سرمایه اجتماعی و تعهد  شان داد که  نتایج ن

ست. همچنین قرار گرفتن  شغلی کارکنان تأثیرگذار ا سودگی  فر

ــازمانی بعنوان نقش میانجی ــرمایه اجتماعی و تعهد س گر بین س

ــرمایه ــاعف س ــغلی باعث تأثیر مض ــودگی ش اجتماعی بر  فرس

کاهش فرســودگی شــغلی کارکنان مراکز بهداشــتی خواهد شــد. 

سازمانی که بنابراین می سرمایه اجتماعی و تعهد  ست به امر  بای

گردد موجب کاهش فرسودگی شغلی کارکنان بهداشت محیط می

اي در مراکز بهداشــتی گردد. نتیجه توجه بیشــتر به توجه ویژه

سازمانی شغلی،  سرمایه اجتماعی و تعهد  سودگی  سئله فر و م

ـــان خواهد داد؛ به طوري که  تأثیرات خود را در جامعه نیز نش

رضایت کارکنان از زندگی کاري، رضایت از زندگی شخصی و 

ـــت. لذا می ـــت به منظور اجتماعی نیز به دنبال خواهد داش بایس

ــغلی کارکنان ــودگی ش ــی در برنامه کاهش فرس ــخص ریزي مش

اعی و تعهد ســـازمانی کارکنان راســـتاي ارتقاي ســـرمایه اجتم

شغلی  صورت گیرد. سودگی  شت که فر همچنین باید در نظر دا

سأله ست که از عوامل مختلفی متأثر میم شد که در بروز اي ا با

ـــدید آن نقش دارند. به همین جهت در پژوهش هاي آتی و یا تش

 شــود عوامل دیگر مؤثر بر کاهش فرســودگی نیزپیشــنهاد می

 .گیردمورد بررسی قرار 

 و قدردانی تشکر 
بدین وسیله نویسندگان این مقاله کمال تشکر و قدردانی را از 

سرکار خانم رقیه بابایی آرباطان و همچنین مدیران و کارکنان 

شان  استان قم در خصوص همکاري صمیمانه مراکز بهداشت

 باشند.دارا می

 تضاد منافع 
نویســـندگان در این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی توســـط 

 .گزارش نشده است

 مشارکت نویسندگان:
 اـی ،اـه داده آوري عـجم یا ،مطالعه حیاطر و دازيپر ممفهو) 1(

ــتحلی و تجزیه ــتفس و لـ ــه داده یرـ علی آذري، سعید دشتی،  : اـ

 حسین آذري

 ايوـمحت ینودـت تـجه آن بینیزاـب یا مقاله نویس پیش تهیه )2(

کمانی، رضـا صـادقی، محمد  حسـین آذري، حسـن: نهاندیشمندا

 رضا مسعودي

علی آذري  :هـمجل هـب لساار از پیش ستنوشتهد نهایی تایید )3(

، ســعید دشــتی، حســن کمانی، رضــا صــادقی، محمد رضــا 

مسعودي، حسین آذري
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   Abstract 

 Background & Aim: Job burnout is one of the critical and influential factors in personal 
behavior and organizational performance. There are many factors affecting job burnout 
and improving it. Social capital and organizational commitment are some of these factors. 
The present study was conducted with the aim of investigating the effect of social capital 
and organizational commitment on the burnout of environmental health workers in Qom 
health centers. 

Methods: This descriptive-correlational study was conducted in 2019 with the 
participation of 384 environmental health workers of Qom health centers. The sample 
size was determined using Cochran's formula. Sampling was by cluster random sampling 
method. Standard questionnaires of social capital, organizational commitment and job 
burnout were used to collect data. Data were analyzed using SPSS version 23, software 
and LISREL version 32 software. 

Results: According to the data, the effect of social capital on job burnout (r = -0.37), the 
effect of social capital on organizational commitment (r = 0.66) and the effect of 
organizational commitment on job burnout (r = -0.48) were significant. 

Conclusion: Social capital and organizational commitment are effective in reducing the 
job burnout of participants. Therefore, in order to reduce employee burnout, specific 
planning should be done to improve social capital and their commitment. 
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