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 خالصه 

 مقدمه 

تواند در نتیجه روابط کاری افراد و فشارهای ناشیي از  مطالعات نشان داده است که سالمت افراد مي  :مقدمه

بررسیي  ماني که حوزه رواني افراد درگیر این مسئله باشد. هید  از تحیییح حا یر    شغل تغییر یابد، به ویژه ز

 بود.   کارکنان ورزش و جوانان استان تهران درسالمت روان بر  يشغل ياسترس و فرسودگارتباط بین 

شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش  روش پژوهش از نوع توصیفي همبستگي بود. جامعه آماری کار: روش

نفیر بعنیوان    692ن استان تهران بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفي تعیداد  و جوانا

نمونه تحییح انتخاب شدند. ابزار اندازه گییری شیامل پرسشینامه هیای اسیتاندارد اسیترس شیغلي، فرسیودگي         

ید و رواییي سیازه   نفر از متخصصین رس 62صوری و محتوایي آن به تایید روایي  .شغلي و سالمت رواني بود

 32و پاییایي پرسشینامه نییز در ییا مطالعیه مییدماتي بیا         آن با تحلیل عاملي تاییدی مورد تایید قیرار گرفیت  

محاسیبه شید. بیرای تجزییه و تحلییل داده هیا از آزمیون همبسیتگي          98/2شرکت کننده و با آلفای کرونبیا   

   شد. استفاده 66نسخه  SPSSپیرسون با استفاده از نرم افزار 

نتایج نشان داد که بین فرسودگي شغلي و استرس شغلي بیا سیالمت روان ارتبیاط معنیي داری وجیود       :نتایج

  .(P ≤28/2)دارد 

به نظر مي رسد با تمرکز روی عوامل بوجود آورنیده اسیترس و فرسیودگي شیغلي کارکنیان،      : گیرینتیجه

ن اسیترس و در نتیجیه فرسیودگي جسیمي،     مي توان شرایطي را به وجود آورد که کارکنان بتوانند بیا کمتیری  

رواني و عاطفي کمتر در سازمان به فعالیت های خود ادامه دهند و این امر باعث بهبود سیالمت روانیي بیشیتر    

 مي گردد.

 کلمات کلیدی: استرس شغلي، فرسودگي شغلي، سالمت رواني، کارکنان ورزش و جوانان استان تهران

 .نافع مي باشداین مطالعه فاقد تضاد م پی نوشت:
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 مقدمه

 و موفیییت  تیداوم،  اصلي عامل سالم، انساني نیروی

های امروزی، بخاطر سازمان در است، اما سازمان اهدا  تحیح

کاری، تغییرات بوجود آمده، انجام وظایف، محتوای شغل، ا افه

هییای کییاری ارتباطییات فییردی، گروهییي و بییا سرپرسییتان، نیییش 

های کارکنان و غیره، نییروی انسیاني   چندگانه، عدم توجه به نیاز

دارد که عامل بسیار  قرار گوناگوني عصبي معرض فشارهای در

کارکنان محسیوب   مهمي در مشكالت رواني، جسمي و رفتاری 

 جسیمي  های بیماری از بسیاری با استرس شود. در حیییتمي

 نیش آن گسترش و تحول در ایجاد، یا داشته، ارتباط رواني و

عالوه بر این یكي از پیامدهای مهم تداوم اسیترس  . (6, 1)  دارد

شغلي، فرسودگي شغلي است کیه در مطالعیات مختلیف و متیون     

  .(4, 3) مربوط به سالمت مورد توجه قرار گرفته است

در تعریف فرسودگي شغلي بین صاحب نظیران توافیح   

کلییي وجییود نییدارد و بیشییتر تعییاریف متییسلر از نظییر مسییلش و    

است که فرسودگي با نشیانگاني از خسیتگي هیجیاني،     1جكسون

مسخ شخصیت و کاهش کفاییت شخصیي همیراه اسیت. از نظیر      

، فرسودگي شیغلي نشیانگاني شیامل    6کنوردی، فای، فرم و پتری

انگیزش، توانایي، نگرش و دیدگاه فرد نسیبت بیه   تغییر در سطح 

ی کار و وظایف کاری است که نتیجه آن احساس ناتواني، تخلیه

انرژی و بي میلي نسبت به وظایفي تشكیل مي دهد که تا قبیل از  

وقییوع افسییردگي و مشییكالت جسییمي بییرای فییرد منبییع تییالش و 

فرسییودگي شییغلي حالییت .  (8)کوشییش هیید  دار بییوده اسییت 

کیه   روانیي اسیت  شدگي قوای فیزیكیي، عیاطفي و   تحلیل و تهي

مشخصییه آن، نیصییان و فروکشییي قییوای فیزیكییي،  ییعف وجییه 

مییزمن، تحلیییل بنیییه، احسییاس تنهییایي و نومیییدی، دریافییت و     

هیای منفیي دربیاره خویشیتن، بیهیوده انگیاری و مهمیل        برداشت

پنداری امور، نگرش منفي نسیبت بیه کیار و فعالییت، زنیدگي و      

چنین پوچ گرایي، احساس بیي اجیر و پیاداش    اطرافیان است. هم

حاصل زحمات، عییم ماندن انتظارات مربوط به تشیویح و   ماندن

هیای خیویش و   هیا و کوشیش  تیدیر، بیگانگي با محصول تیالش 

                                                           
1- Maslach & Jackson 
2- Kenworthy, Fay, Frame & Petree 

هیا،  ها و تلیینات دیگران درباره ایین کوشیش  ناآگاهي از داوری

دهنیید کییه همییه اییین عوامیل توامییان اییین عار ییه را تشییكیل میي  

تیادن  مشكالت بر اساس مطالعات انجام شده، موجب بیه خطیر اف  

نشان  ي،سابیه فرسودگ. (2)سالمت روان کارکنان گردیده است 

در  يشیغل  تیا یاهای است کیه مربیوط بیه     نشانگاني ایدهنده 

  .(7)است  شغل يزشیانگ یها يژگیو ایمنابع  فیدان با بیترک

بخش اعظم شواهد و مدارکي که طي ده های اخیر به 

ی آن اسیت کیه اسیترس شیغلي بیا      دست آمده است، نشاندهنده

هیای جسیمي، عیاطفي و روانشیناختي در     مشكالت و نابهنجیاری 

هیم پییش   ارتباط است، به طوری که برخي مطالعیات جدیید تیر    

شیغلي   اسیترس شیغلي و فرسیودگي   بیني سالمت روان بر اساس 

، رابطه بین فرسودگي و عیزت نفیش شیكننده بیا اخیتالل در      (6)

خانواده بر فرسودگي شیغلي  -الر تعارض کار (9) سالمت رواني

، رابطیه اسیترس   (8) با توجه به نیش میانجي سرمایه روانشیناختي 

شغلي و سازماني بر سالمت روانیي بیا نییش مییانجي فرسیودگي      

، (11)، فرسودگي شغلي و اختالل در عملكرد روزانه (12)شغلي 

، فرسییودگي بییر عملكییرد (16)منییابع شخصییي و سییالمت روانییي 

و تسلیر استرس حاصیل از   (11)شغلي با نیش میانجي خوش بیني 

را  (13)شیییفت کییاری بییر عملكییرد روانشییناختي و تییاب آوری

 اند. گزارش کرده

های انجام شده حاکي از آن است کیه  هر چند بررسي

استرس شغلي و فرسودگي شغلي عالوه بر مشكالت روانشناختي 

برای کارکنان، الرات زیانباری برای سازمان بیه همیراه دارد، امیا    

دهد که برخي کارکنان با وجیود اسیترس   مطالعات اخیر نشان مي

منیابعي برخوردارنید کیه آنیان را از      هیا و شغلي زییاد از ویژگیي  

بین روییدادهای  کند. به عبارتي، پیامدهای منفي آن محافظت مي

زا و مشییكالت روانشییناختي، عوامییل تعییدیل کننییده ای  اسییترس

زا، الیرات  وجود دارد که موجب میي شیود روییدادهای اسیترس    

 .(14, 8) متفاوتي بر افراد به جای بگذارند

در ارتباط بین متغیرهیای  با توجه به مطالب عنوان شده 

تحییح بیه خصیوا الیر اسیترس شیغلي و فرسیودگي شیغلي بیر         

های مختلیف بیه خصیوا بنیا بیر نظیر       سالمت رواني در سازمان

های مسلش و جكسون که استرس و فرسودگي شغلي در سازمان



 
 

 و همکارانموسوی فراز                                                                    نارتباط بین استرس و فرسودگی شغلی بر سالمت روا -0461
 

امییدادی و کمییا رسییان و هییم چنییین خییدماتي کییه در ارتبییاط  

ه مي شود، چنین بیه نظیر   بیشتری با مراجعان هستند، بیشتر مشاهد

رسیید کییه سییازمان هییای ورزشییي از جملییه ادارات ورزش و مییي

تیالش در فیراهم   آن که همانا  وظایفجوانان که بنا بر ماهیت و 

آوردن بسییتر رشیید تعییالي، شییادی و نشییاط، فرهنیی  ورزش و   

و در جهیت   سالمت در بین آحاد جامعه و نسل جوان میي باشید  

تری بیا میردم و جوانیان هسیتند،     انجام وظایف خود در تعامل بیش

استرس شغلي و فرسودگي بیشتری تجربیه کننید و الیرات آن بیر     

. های دیگر مشاهده شیود سالمت رواني کارکنان بیش از سازمان

مطالعه پژوهشگر به دنبال این سؤال است که آیا در این ، بنابراین

ارتبیاطي وجیود   سیالمت روان  بیا   يشغل ياسترس و فرسودگبین 

 خیر ؟ دارد یا

 

 کارروش 

همبستگي است و بیه صیورت    –پژوهش حا ر از نوع توصیفي 

 يتمیام شیامل   میداني انجام شده اسیت. جامعیه آمیاری پیژوهش    

در سییال  کییل ورزش و جوانییان اسییتان تهییران  اتادار کارکنییان

بییود. بییه عبییارتي جامعییه آمییاری شییامل اداره کییل   1382-1388

شرق، غرب، شمالوبها: جنورزش و جوانان استان تهران، حوزه

هییا: قرچییا، چهاردانگییه غییربش شهرسییتانشییرق، شییمالجنییوب

ری، ورامییین، دماونیید،  ،پییردیش، بهارسییتان، شییمیرانات، شییهر  

کیریم، فیروزکیوه، پاکدشیت، پیشیوا،     شهریار، اسالمشیهر، رابیط  

مالرد و قدس بود که بنا بر آمار ارایه شده در ادارت کل ورزش 

نفیر   1322امعیه آمیاری پیژوهش    و جوانان استان تهران حجیم ج 

گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفي  -بود. که با روش نمونه

-برای دسیت  نفر بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. 692تعداد 

سیؤالي،   64یابي به اهدا  پیژوهش از پرسشینامه محییح سیاخته     

 38 استرس شغليسؤالي، پرسشنامه  69پرسشنامه سالمت عمومي 

سؤالي استفاده گردید.   68بررسي فرسودگي  امهسؤالي و پرسشن

نفیر از   62صوری و محتوایي پرسشنامه به تایید روایي  همینطور، 

متخصصین مدیریت ورزشي رسید و رواییي سیازه آن بیا تحلییل     

و پایایي پرسشنامه ها نیز در  عاملي تاییدی مورد تایید قرار گرفت

کرونبا  به ترتییب   آزمودني و با آلفا 32یا مطالعه میدماتي با 

محاسبه شید. در ایین پیژوهش در دو     93/2و  92/2، 94/2، 97/2

بخییش آمییار توصیییفي و اسییتنباطي بییه تجزیییه و تحلیییل داده هییا  

ها در دو سیطح توصییفي و اسیتنباطي بیا     . دادهشده استپرداخته 

تجزییه و تحلییل شیده     66نسیحه   SPSSاستفاده از نرم افزارهای 

 اند. 

 نتایج

های مربوط به مشخصّات سني نمونه یفي دادهتحلیل توص

آماری حاکي از آن است که  اکثریت پاسخگویان بیه پرسشینامه   

که این سال قرار دارند به طوری 62-32تحییح در محدوده سني 

دهند. همچنین افیراد  درصد از نمونه را تشكیل مي 66/36گروه، 

متیرین  درصد از نمونه آمیاری، ک  34/14سال با حدود  38باالی 

 (.1اند )جدول گروه پاسخ دهنده به پرسشنامه بوده

 های مربوط به سن نمونه آماریداده -1جدول 

 درصد فراواني فراواني )نفر( محدوده سني )سال(

68-62 74 97/68% 

32-62 88 66/36% 

38-31 72 87/62% 

 %34/14 41 سال38باالی 

 %122 692 جمع کل

 

–زمیون کولمیوگرو   آژوهش از های پی جهت نرمال بودن داده

نشان داده شیده    6استفاده گردید که نتایج در جدول  اسمیرنو 

 است. 

 رهای پژوهشنتیجه آزمون نرمال بودن متغی  6-جدول

 متغیر داریاسطح معن میدار خطا تایید فر یه نتیجه گیری

 سالمت روان 848/2 28/2  نرمال 

 استرس شغلي 371/2 28/2  نرمال
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 فرسودگي شغلي 266/2 28/2  نرمال  

داری بزرگتیر از  ااگر میدار سیطح معنی    6با توجه به نتایج جدول 

و در صیورتي کیه    شیود تسییید میي  میدار خطا باشد، فر یه صفر 

داری از میدار خطا کوچكتر باشید فر ییه ییا    امیدار سطح معن

چیون  گیردد،  مورد قبول است، لذا همان گونیه کیه مشیاهده میي    

 متغیرهیای میورد بررسیي پیژوهش    داری بیرای  امیدار سیطح معنی  

کلیییه متغیرهییای در نتیجییه  ،اسییت 28/2بزرگتییر از میییدار خطییا 

 . باشندميدارای توزیع نرمال  پژوهش

جهت آزمون ارتباط بیین فرسیودگي شیغلي بیا سیالمت روان از      

آزمون همبستگي پیرسون استفاده شده است. نتایج به دست آمده 

 ست:از این آزمون به شرح زیر ا

 رابطه بین فرسودگي شغلي با سرمایه روانشناختي -3جدول 

 

 ریب همبستگي  

 پیرسون

 معني داری

 23/2 -428/2 يشغل يفرسودگ

 سالمت روان

 

نتییایج جییدول فییوق مربییوط بییه  ییریب همبسییتگي بییین متغیییر    

دهید  فرسودگي شغلي با سالمت روان مي باشد. نتیایج نشیان میي   

باشید و بیا توجیه بیه اینكیه سیطح       مي -428/2برابر با  R2میزان 

 28/2میي باشید و کمتیر از     23/2معني داری بیین ایین دو متغییر    

گردد. بیه عبیارت   است فر یه صفر رد و فر یه تحییح تایید مي

دیگر بین فرسودگي شغلي بیا سیالمت روان ارتبیاط معنیي داری     

 وجود دارد.

زمون جهت آزمون ارتباط بین استرس شغلي با سالمت روان از آ

همبستگي پیرسون استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این 

 آزمون به شرح زیر است:

 رابطه بین فرسودگي شغلي با سالمت روان(. 5-1جدول)

 معني داری  ریب همبستگي پیرسون 

 24/2 -437/2 يشغل استرس

  سالمت روان

 

 نتایج جدول فوق مربوط به  ریب همبستگي بین متغییر اسیترس  

 R2دهید مییزان   شغلي با سالمت روان مي باشد. نتایج نشان میي 

باشد و با توجه به اینكه سطح معني داری بیین  مي -437/2برابر با 

اسیت فر ییه صیفر     28/2مي باشد و کمتر از  24/2این دو متغیر 

گردد. به عبارت دیگیر بیین اسیترس    رد و فر یه تحییح تایید مي

 ني داری وجود دارد.شغلي با سالمت روان ارتباط مع

 بحث و نتیجه گیری

نتایج تحییح نشان داد که استرس شغلي و هم فرسودگي شیغلي  

سالمت رواني را تحت تسلیر قرار مي دهند. در ایین ارتبیاط بایید    

گفت اصوال نمي توان از نیش استرس و استرس شغلي با وجیود  

پیامدهای مثبت آن بر آسیب شناختي رواني کارکنان به سیادگي  

گذشت، زیرا مطالعات و دیدگاه های موجود همگي اتفیاق نظیر   

دارند که استرس زاهای محیطیي عامیل بیالیوه ای بیرای آسییب      

های روانشناختي نظیر اختالالت جسمي، افسردگي، ا یطراب و  

حفاظت از منیابع ییا   اختالل در عملكرد اجتماعي است، رویكرد 

شیناخت اسیترس    منابع بیا هابفول هم پایه و اساسي مناسب بیرای 

شغلي و پیامدهای جسمي، روانشناختي و اجتمیاعي آن اسیت. بیا    

توجه به این دیدگاه افراد برای به حداقل رساندن استرس به دنبال 

را کنند، منیابعي  کسب و حفظ منابع ارزشمند هستند و تالش مي

کنید را کسیب و ییا    شان کما ميکه متناسب به پیشبرد اهدا 

تهدید و یا از دست رفتن این منابع استرس حفظ نمایند، هرگونه 

زا و در صورت دوام همراه با فرسودگي شغلي است و در نتیجیه  

با پیامدهای افسردگي، مشیكالت تنفسیي، ارتباطیات بیین فیردی      

از نظر تسلیر فرسودگي شغلي بر سالمت  عیف و غیره مي باشد. 

توجه  رواني کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران هم باید

( کیه بعیدا   1891نمود که بر اساس نظر اولیه مسلش و جكسیون ) 

آن را ارتیا و توسعه دادند، فرسیودگي شیغلي بعنیوان افسیردگي     

شغلي معرفي مي گردید که دلیلي بر وجود عالییم افسیردگي در   

ایین یافتیه پیژوهش از نظیر تیسلیر اسیترس و       بین کارکنان اسیت.  

فرسودگي شغلي بر سالمت روانیي تاییید کننیده مطالعیات قبلیي      

است که بر ایین دییدگاه تاکیید دارنید کیه استرسیزاهای محییط        

کاری و تیداوم آن کیه منجیر بیه فرسیودگي شیغلي میي گیردد،         
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اسیترس  سالمت رواني کارکنان را تحیت تیسلیر قیرار میي دهید.      

 ار مهمي در مشكالت رواني، جسمي و رفتیاری  شغلي عامل بسی

 از بسییاری  بیا  اسیترس  شود. در حییییت کارکنان محسوب مي

 تحول در ایجاد، یا داشته، ارتباط رواني و جسمي های بیماری

ر مطالعیات مختلیف و متیون    . د(6, 1)دارد  نیش آن گسترش و

مربوط به سالمت به نیش استرس شیغلي و فرسیودگي شیغلي بیر     

ش بخهم چنین  .(4, 3)سالمت رواني کارکنان تاکید شده است 

اعظم شواهد و مدارک در طي چند دهده های اخیر گوییای آن  

هیای جسیمي،   است که استرس شغلي بیا مشیكالت و نابهنجیاری   

عییاطفي و روانشییناختي در ارتبییاط اسییت، بییه طییوری کییه برخییي 

اسیترس  مطالعات جدید تر هم، پیش بیني سالمت روان بر اساس 

، رابطه بین فرسودگي و عزت نفش (6)شغلي و فرسودگي شغلي 

، رابطه اسیترس شیغلي و   (9)شكننده با اختالل در سالمت رواني 

، (12)سازماني بر سالمت رواني با نیش میانجي فرسودگي شغلي 

و تییسلیر  (11)فرسییودگي شییغلي و اخییتالل در عملكییرد روزانییه  

از شیفت کاری بیر عملكیرد روانشیناختي و تیاب      استرس حاصل

انید کیه همسیو و در جهیت یافتیه      ا گزارش کیرده ، ر(13)آوری 

 پژوهش حا ر است.

با توجه یافته های پژوهش و اتكا به مطالعات انجام یافته مي توان 

بیان کرد که کارکنان سازمان های ورزشي همانند سیازمان هیای   

دیگر در برابر تجربه اسیترس زاهیا و فرسیودگي شیغلي، آسییب      

از آنجا ان را تهدید مي نماید. پذیرند و این مهم سالمت رواني آن

که نتایج مشخص کرد که استرس شغلي و فرسیودگي شیغلي بیر    

سالمت رواني کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران الر 

گذار است و مي تواند بخش قابل تیوجهي از وارییانش سیالمت    

رواني را تبیین نماید، پیشنهاد مي گردد، میدیریت سیازمان هیای    

مرکییز روی عوامییل بوجییود آورنییده اسییترس و     ورزشییي بییا ت 

فرسودگي شغلي کارکنان، شیرایطي را در برنامیه ریزهیای هیای     

خود مد نظر قرار دهند که کارکنان بتوانند با کمتیرین اسیترس و   

در نتیجه فرسودگي جسمي، رواني و عاطفي کمتر در سازمان بیه  

اني فعالیت های خود ادامه دهند و این امر  من بهبود سالمت رو

آنان سبب رشد و توسعه سازمان و بهروری بیشتر میي گیردد. بیا    

گیردد میدیریت کیالن ورزش    توجه به نتایج تحییح پیشینهاد میي  

هییای آمییوزش و کشییور در تییدوین راهبردهییای کلییي بییه میولییه 

بهسازی نیروی انساني با رویكرد سازمان مثبت گرا و کمیا بیه   

سیخت، توجیه    نیروی انساني در جهت مثبت اندیشي در شیرایط 

نماینییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید. 
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 Abstract 

Introduction: Studies have shown that people's health can change as a 

result of people's work relationships and job pressures, especially when 

people's psychological domain is involved in this issue. The aim of this 

study was to investigate the relationship between stress and burnout on 

mental health in sports and youth employees in Tehran province. 

Methods: The research method was descriptive-correlational. The statistical 

population included all employees of sports and youth departments of 

Tehran province that 286 people were selected as a research sample by 

multi-stage random cluster sampling. Measurement tools included standard 

questionnaires of job stress, burnout and mental health. Its face and content 

validity was confirmed by 20 experts and its construct validity was 

confirmed by confirmatory factor analysis and the reliability of the 

questionnaire was calculated in a pilot study with 30 participants and 

Cronbach's alpha of 0.85. Pearson correlation test was used to analyze the 

data using SPSS software version 22. 

Results: The results showed that there is a significant relationship between 

burnout and job stress with mental health (P ≥ 0.05). 

Conclusion: It seems that by focusing on the factors causing stress and 

burnout of employees, it is possible to create conditions that employees can 

continue their activities with the least stress and as a result less physical, 

mental and emotional burnout in the organization and This will further 

improve your mental health. 
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