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 :چکیده

توجه به سالمت اجتماعی شود.  می ترین عامل محسوبدر متن هر سیستمی، سالمت نیروی انسانی کارآمد، اصلی

ترین عامل شکوفایی استعداد و خالقیت و جلوگیری از فرسایش شغلی نیروی انسانی، به عنوان یک سرمایه ارزشمند مهم

  5الی  3ی ها سالمت اجتماعی با فرسایش شغلی در بین کارکنان هتلی  طهرابی  عههدف پژوهش حاضر مطالاست. 

این تحقیق از روش پیمایش کاربردی و همبستگی پیرسون بهره برده است. چارچوب  .است ستاره در کالنشهر مشهد

ز و جامعه شناختی و روانشناسی اجتماعی )نظریه سالمت اجتماعی کییی  زهنظری تحقیق رهیافت ترکیبی در حو

موجود در ی  رهستا 5تا  3ی ها آماری شامل کلیه کارکنان هتلی  عهفرسایش شغلی ماسالچ و جکسون( است. جام

نفر بدست آمده  056است، که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران )کمی( برابر با  3333کالنشهر مشهد در سال 

دهد که  می . نتایج نشاناند هه بندی شده انتخاب شدگیری، تصادفی طبق است، و پاسخگویان به صورت شیوه نمونه

درصد( برخوردارند.  3/13) مشهد از شاخص سالمت اجتماعی در حد متوسطی  رهستا 5الی  3ی ها کارکنان هتل

ی  طهدرصد( مشاهده شده است. نتایج حاکی از راب 1/14همچنین میزان درجه فرسایش شغلی کارکنان در سطح باال )

، تأثیر معنادار ها فرسایش شغلی است. همچنین یافتهی  زهوس بین سالمت اجتماعی و ابعاد آن و سانادار و معکمع

 ( و عدم موفقیت فردی-442/6) ( مسخ شخصیت -460/6سالمت اجتماعی بر ابعاد فرسایش شغلی) خستگی عاطفی)

سالمت اجتماعی، بعد سهم داشت  کند . نتایج رگرسیونی حاکی از آن است که از میان ابعاد می ( را تأیید-333/6)

( بیشترین تأثیر را بر فرسایش شغلی کارکنان به صورت مستقیم داشته است. همچنین -12/6اجتماعی با مقدار بتای )

 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کند.  3/55تواند  می معادله پیش بینی میزان فرسایش شغلی

 ت هتلداری، فرسایش شغلی، گردشگری.سالمت اجتماعی، صنع واژگان کلیدی:

                                                           
 (bokharaei_ah@yahoo.comشناسی، دانشگاه پیام نور )استادیار جامعهنویسنده مسئول:   3
 نور پیام دانشگاه ،شناسیعضو هیئت علمی گروه جامعه  4
 ناسی، دانشگاه پیام نورشارشد جامعهکارشناسی آموخته دانش  3



 32.....................................................ی آن با سالمت اجتماعی فرسایش شغلی در صنعت هتلداری و رابطه
 

 مقدمه

 نسببت شبایو و مطبرر در بسبیاری از مشباحل و حبرف محسبوب        بهای  ه ، پدید3شغلی فرسایش

گبل پبرور و همکباران،    ) کنبد  مبی  شود که اشکال مختلف سالمتى و بهزیستی کارکنان را تهدیبد  می

ی کبار ببرای   هبا  و محبیط  نسبی هر یک از عوامل فرسایش شغلی مطرر در مشباحل  به طور(. 3323

 ببار ه افراد در سطح روانی، اجتماعی، رفتاری و فیزیولوژیکی تبعبات محسبوس و قاببل تبوجهی را بب     

گبل پبرور و   ) کنبد  مبی  آورند که به نوعی زمینه را برای تضعیف کارایی و اثر بخشی افبراد فبراهم   می

ی شخصی، زیباد ببودن   ها واناییعواملی مانند شیفت کاری، استفاده ناکافی از ت(. 2: 3336همکاران، 

حجم کار، تبعیض در میزان دستمزد، مبهم بودن آینده شغلی، رابطه با همکاران، وضعیت کیفی ابزار 

آالت و احتمال خطر جسمی و کمی حجم کار در یک محیط کبار پبر تکبرار و یکنواخبت در ایجباد      

توسبط هرببرت    ولبین ببار  (. فرسبودگی ا 4663و همکاران، 4)مک گراف فرسایش شغلی دخالت دارند

ی هیجبانی،  هبا  این سبندرم مجموعبه ای از عالیبم و نشبانه    . معرفی گردید3391در سال3فرود نبرگر

ترین تعریف از فرسایش شبغلی   (. رایج4663، 5و اولسوی 1دمیرباشد ) می نگرشی، رفتاری و سازمانی

، 2ی شامل خستگی عاطفیفرسایش شغلی سندرمی روانشناخت :اند هارائه نمود 9و جکسون 0را ماسالچ

باشد. خستگی عاطفی به از بین رفتن منابو هیجبانی یبا   می36وکاهش موفقیت فردی3مسخ شخصیت

شود، مسخ شخصیت، تمایالت بدبینانه و پاسخ منفی به اشخاصی اسبت   می تخلیه توان روحی اطالق

دی ببه کبم   شوند و کاهش موفقیت فبر  می که معموال دریافت کنندگان خدمت از سوی فرد محسوب

 رابطه با انجام کبار تلقبی  شدن احساس شایستگی در انجام وظیفه شخص و ارزیابی منفی از خود در 

 (.  05: 3325عبدی و همکاران، ) شود می

ای  ههست که در دها سالمت اجتماعی نیز یکی از عوامل مهم و اساسی در رشد و شکوفایی انسان

عه شناسان و پژوهشگران قرار گرفتبه اسبت. سبالمت    ، جاممورد توجه بسیاری از روان شناساناخیر 

کند  می اجتماعی به معنای چگونگی ارزیابی فرد از عملکردش در جامعه و محیطی که در آن زندگی

 . از آنجایی که نیروی انسانی از مهم ترین عوامل تأثیر گباار در هبر نهباد و سبازمانی محسبوب     است

ز موضوعات مهم هر جامعبه اسبت کبه در واقبو در هبر      شود از این رو سالمت اجتماعی آن یکی ا می

خبا  در   ببه طبور  و  ها اجتماع مدنی باید به عنوان بخشی از فرهنگ به آن توجه ویژه شود. در هتل

                                                           
1 Burnout 
2 McGrath 
3 Freudennberger 
4 Demir  
5 Ulusoy 
6 Maslach 
7 Jakson 
8 Emotional Exhaustion 
9 Depersonalization 
10 Decreased Personal Accomplishment 
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توریسبم و گردشبگری   ی  عهی چند ستاره به جهت اینکه نقش کلیبدی و اساسبی را در توسب   ها هتل

 ر مستمر مورد توجه واقو شود.  بایست به طو می جوامو دارند سالمت کارکنان آنها

سالمت اجتماعی بی تردید به عنوان یک سرمایه ارزشمند حیاتی از مهم ترین عوامل پیشرفت و 

باشد از این رو هر سبازمانی کبه بتوانبد ببه طریقبی       می شکوفایی استعداد و خالقیت افراد در جامعه

اهداف خویش موفق خواهد ببود چبرا    سالمت اجتماعی نیروی انسانی خود را تامین نماید در نیل به

تواند نیبروی   می که میزان موفقیت و عملکرد افراد موثر خواهد بود اما سطح پایین سالمت اجتماعی

انسانی را دچار مشکالت و چالش نماید که ممکن است موجب  فرسبایش شبغلی گبردد و موفقیبت      

ی در افبراد گبردد و در   فردی را کاهش و احساس سر خوردگی، دلزدگبی، و تحلیبل احسباس عباطف    

سبالمت شبر     .(3324)رسبولیان و همکباران،    گبردد  مبی  نهایت موج  کاهش کارایی آن سبازمان 

توانند فعالیت کامبل داشبته    می در صورتی ها و انسان»است  3ی اجتماعیها ضروری برای ایفای نقش

البت سبالمت در ردیبف    را سالم بداند در ایبن ح  ها باشند که هم خود را سالم بدانند و هم جامعه آن

گیرد و متغیرهای منحصراً زیستی ببرای ببه دسبت دادن تعریفبی از آن      می ی اجتماعی قرارها ارزش

سندرم فرسایش شغلی که در پاسخ به  (.433: 3333صفری شالی، )هزارجریبی و« کافی نخواهد بود

کارکنان نسببت ببه کبار    نگرش  و ها شود به عنوان فرایندی که در آن رفتاری کاری ایجاد میها فشار

(. فرسبایش  53: 3333گردد. )شبینی جبابری و همکباران،    شود، تعریف میخود منفی و بدبینانه می

شغلی و سالمت اجتماعی دو موضوع مهمی هستند که نه تنها عملکرد فردی بلکه عملکرد سبازمانی  

 .دهندرا تحت تاثیر خود قرار می

جود مرقد مطهرحضبرت رضبا )ع( همبه سباله پبایرای      با توجه به آنکه کالنشهر مشهد به علت و

ی گردشبگران  ها ی ویژه ای از رفت و آمدها باشد جلوه می تعداد کثیری از گردشگران این مرقد مطهر

در سطح این کالنشهر به خوبی قابل مشاهده است که از استمرار برخودار بوده است. با ایبن اوصباف   

ا ناکارا( در حال حاضر در ایبن کالنشبهر و بخصبو  در    )کارا ی وجود ساختارهای پایرش گردشگران

ایبن پبژوهش ببه دنببال      بسبیار دارد. ی  عبه مقیاس حجیمی امری بسیار بدیهی است و نیاز ببه مطال 

 باشد. می پاسخگویی به سواالت زیر

 هستند؟ مند رهی کالنشهر مشهد به چه میزان از شاخص سالمت اجتماعی بهها کارکنان هتل -3

ی کالنشبهر مشبهد چقبدر    هبا  غلی در هر یک از ابعاد آن در کارکنبان هتبل  میزان فرسایش ش -4

 است؟

از سالمت اجتماعی و ابعاد آن چگونبه و ببه چبه میبزان ببر       ها ی کارکنان هتلمند رهمیزان به -3

 فرسایش شغلی آنها اثر گاار است؟

غلی ی از سالمت اجتماعی و تأثیری که این سبازه ببر فرسبایش شب    مند رهبا توجه به میزان به -1

)سبالمت   یی در پیشبرد و ارتقاء این پدیبده اجتمباعی  ها دارد، چه راهکارها و راهبرد ها کارکنان هتل

                                                           
1 Social roles 



 34.....................................................ی آن با سالمت اجتماعی فرسایش شغلی در صنعت هتلداری و رابطه
 

توان به صبورت کباربردی و عملیباتی ارائبه      ها می اجتماعی( و کاهش فرسایش شغلی به مدیران هتل

 داد؟

 

 پیشینه تحقیق

شبغلی ، منبابو شبغلی و     ( در پژوهشی تحت عنوان نقبش تقاضباهای  3331برآبادی و همکاران )

. اببزار  اند هفرسایش شغلی در پیش بینی عملکرد وظیفه با هدف پیش بینی عملکرد وظیفه انجام داد

،  4و کباو  3جنغلی، فرسایش شغلی و عملکرد شغلی )ی تقاضای شغلی، منابو شها تحقیق پرسشنامه

بینی کننده عملکبرد   ( است. نتایج رگرسیونی حاکی از آن است که فقط فرسایش شغلی پیش4634

      :3331و عاملی اسبت ببرای تضبعیف سبطح عملکبرد وظیفبه. ) برآببادی و همکباران،          وظیفه است

تحت عنوان بررسی عوامل مرتبط با فرسبایش  ای  ه ( نیز در مقال3333(. دشتی و همکاران )43 -33

به ایبن   .اند هه پرداختدرمانی شهرستان همدان به بررسی این پدید –شغلی کارکنان مراکز بهداشتی 

، کفایبت زنبدگی   93/1، مسخ شخصیت 11/43خستگی هیجانی ی  رهکه میانگین نم اند هنتایج رسید

بوده است. میزان خستگی هیجانی با مسخ شخصیت و میبزان کفایبت شخصبی ببا خسبتگی       39/34

در پایان  (3333(. مردانی ) 3-3: 3333دشتی و همکاران، نی داری را داراست )ی مع طههیجانی راب

نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی عوامل مبثثر ببر سبالمت اجتمباعی دانشبجویان دانشبگاه یبزد        

پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد در آزمون رگرسیون چند متغیبره ببه ترتیب  متغیرهبای پیشبرفت      

د در ی اجتماعی، سن، حمایت اجتماعی و معدل و گرایش به اعتیاها تحصیلی، سالمت جامعه، شبکه

درصبد از  32/2بینی سالمت اجتماعی دانشجویان نقش داشبته و در مجمبوع    تبیین تغییرات و پیش

( در پژوهشبی ببه نبام بررسبی     3333همچنین صبوری)کند.  تغییرات سالمت اجتماعی را تبیین می

میزان سالمت اجتماعی در بین کارمندان آموزش و پرورش با هدف بررسی میزان سالمت اجتمباعی  

ی سالمت اجتماعی ممکن است مواردی چون حکمرانبی  ها شاخصه»گردیده است. از نظر وی  تدوین

قانون، برابری در توزیو ثروت، دسترسی عمبومی ببه فراینبدهای تصبمیم گیبری و سبطور مختلبف        

 (.31: 3333)صبوری، « ی اجتماعی و اعتماد متقابل( را در بر بگیردها سرمایه اجتماعی )مثالً شبکه

ی شبغلی، فرسبایش   هبا  ببا عنبوان خواسبته   ای  ه ( در مقال4635تگو مری و همکاران) آنتونی مرن

به 3شغلی، تعامل در پرستاران، تجزیه و تحلیل چند سطحی اطالعات )بررسی اثر تعدیل کار گروهی(

ی هبا  دهد که خواسبته  می . نتایج نشاناند هبررسی و مطالعه فرسایش شغلی در بین پرستاران پرداخت

. ولبی ببا   انبد  همثبت و مستقیم داشتای  هزمانی با خستگی عاطفی و مسخ شخصیت رابطعاطفی و سا

همچنین سارا (. 90-93: 4635و همکاران،  1مری . )مرنتگواند هکوس )منفی( داشتی مع طهقدرت راب

                                                           
1 Chen 
2 Kao 
3 ORCAB 
4 Montgomery 
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با عنوان باز نگری فعل و انفعاالت بین فرسایش شغلی و کبار  ای  ه ( در مقال4635و همکاران )جنویو 

. نتایج گواه بر اند هبه بررسی این پدیده پرداخت 3امل، رویکرد اکتشافی از مدل معادالت ساختاریو تع

ی شغلی و منبابو  ها قابل توجهی در بین فرسایش شغلی و تعامل کار با خواستهی  طهاین است که راب

روانبی   مت)وجود دارد. )کار بیش از حد، استقالل شغلی، شناخت( و همچنین فرسایش شغلی با سال

  3(. گبرین 53 -53: 4635 و همکباران،  4قصد ترک شغل( رابطه دارد. )جنویوو اجتماعی( و انگیزش )

( در پژوهشی تحت عنوان نقش عوامل فردی و سبازمانی در فرسبایش شبغلی در    4631) و همکاران

نتبایج حباکی از آن اسبت کبه کبه       ،میان ارائه دهندگان خبدمات سبالمت روان مبتنبی ببر جامعبه     

ی نمایندگی ابعاد جو سازمانی و رهبری تحول گرا ببیش تبرین میبزان واریبانس را در ارائبه      ها یرمتغ

( در 4669(. بالنکبو و دیباز )  13 -3: 4631)گرین و همکباران،   گزارش فرسایش شغلی داشته است.

ای تحت عنوان نظم اجتماعی و سالمت روانی، به بررسی سبالمت اجتمباعی پرداختبه و نتبایج      مقاله

ان داد که بین ابعاد سالمت اجتماعی به عنوان شاخص نظم اجتماعی و محرومیت، میبزان آنبومی   نش

 (.  93-5،03:4669و دیاز 1مثبت و معناداری وجود دارد. )بالنکوی  طهو احساسات مثبت و منفی راب

با توجه به پیشینه تحقیق باید اذعان کرد که تا کنون تحقیقی )هبم در داخبل و هبم در خبار (     

و  در صبنعت هتلبداری انجبام نشبده اسبت      سبالمت اجتمباعی و فرسبایش شبغلی    ی  طهرامون رابپی

تحقیقات انجام شده بیشتر به سنجش میزان فرسبودگی شبغلی در مشباحل مرببو  ببه بهداشبتی و       

درمانی است. همچنین در بعد سالمت اجتماعی نیز اکثر تحقیقات برخی از عوامبل را مبورد بررسبی    

. مطالعبات مرببو  ببه    انبد  هتحقیقی همه جانبه با توجه به ابعاد سالمت اجتماعی نببود و  اند هقرار داد

فرسایش شغلی نیز بیشتر از بعد روانشناختی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اکثر تحقیقبات  

انجام شده ببه بررسبی عوامبل جمعیبت شبناختی مبثثر ببر سبالمت اجتمباعی و فرسبایش شبغلی            

حقیق حاضر در صدد مطالعه و سنجش جامعه شناختی رابطه ببین تمبامی ابعباد    . ولی تاند هنپرداخت

 باشد.   می در کالنشهر مشهد و میزان فرسایش شغلی آنها ها سالمت اجتماعی کارکنان هتل

 

 مبانی نظری

مفهوم سالمت اجتماعی با درجه عملکرد اعضای جامعه مترادف  3394برای اولین بار در سال 

را  اجتماعی سالمت کییز(. 4661، 9و شاپیرو 0کییزجتماعی شکل گرفت )شاخص سالمت ا شد و

دیگر، نزدیکان و  روابطش با افراد کیفیت در اجتماع و از چگونگی عملکردش فرد شناخت و ارزیابی

از دیدگاه کییز، سالمت کند.  می ی اجتماعی که وی به عنوان عضوی از آنهاست، تعریفها گروه

                                                           
1 ESEM 
2 Genevieve 
3 Green  
4 Blanco 
5 Diaz  
6 Keyes 
7 Shapiro 
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دهند، افراد چگونه و در چه  می عددی است که در کنار یکدیگر نشاناجتماعی شامل عناصر مت

   کنند می ای در زندگی اجتماعی خود، به عنوان همسایه، همکار و همشهری، خوب عملدرجه

(. وی مفهوم سالمت اجتماعی را با مقیاسی جامو و با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی و 4661 )کییز

ی اجتماعی ها کند و معتقد است که بدون در نظر گرفتن معیار می یساز محیطی زندگی فرد مفهوم

خود، سالمت  ی هاو در نظری  .توان عملکرد شخص و سالمت او را ارزیابی کرد نمی و محیطی

 :کند می اجتماعی را بر اساس مدلی پنج وجهی تعریف

رد و به مدد : یعنی باور به این که اجتماع سرنوشت خویش را در دست دا3شکوفایی اجتماعی

: اعتقاد به اینکه اجتماع 4کند. همبستگی اجتماعی می توان بالقوه اش مسیر تکاملی خود را کنترل

: احساس بخشی از جامعه بودن، فکر 3بینی است. یکپارچگی اجتماعی قابل فهم، منطقی و قابل پیش

مثبت نسبت به افراد،  های : داشتن گرایش1کردن به اینکه فرد به جامعه تعلق دارد. پایرش اجتماعی

کننده و پیچیده آنها. سهم داشت  رحم برخی رفتار سردرگم به طور کلی پایرفتن افراد علی

: این احساس که افراد چیزهای باارزشی برای ارائه به جامعه دارند. این تفکر که 5اجتماعی

 (.4661)کییز،  شود دهی می آنها به وسیله جامعه ارزشی  رهی روزمها فعالیت

     ( واژه فرسببایش را ابببداع کببرد. یکببی از  3391) بنببام فریببدنبرگر خسببتین بببار روان پزشببکی ن

کبه   انبد  هباشد آنهبا ببه ایبن نتیجبه رسبید      می ترین پیروان این دیدگاه ماسالچ و همکارانششناخته

فرسایش شغلی یک ساختار چند بعدی است و سه مولفه مرببو  ببه هبم تشبکیل شبده اسبت کبه        

 عبارتند از :

ی عاطفی فرد مربو  است. در ها :که به از دست رفتن انرژی0. تحلیل رفتن یا خستگی عاطفی3

شود که آنها نتوانند به آسانی خود را به  می ی خستگی عاطفی هنگامی آشکارها کارکنان نشانه

: کارکنان با 9مسخ شخصیت -4همکاران یا مراجعان عرضه کنند و با آنها رابطه بر قرار کنند.

کنند و  می یی منفی و بد بینانه پیداها رسند نگرش می ش شغلی وقتی به مسخ شخصیتفرسای

: منظور از 2احساس عدم موفقیت فردی -3خیزند می نسبت به همکاران یا مراجعان به دشمنی بر

کند عملکردش همراه با  می این مولفه کاهش احساس موفقیت در فرد است یعنی فرد احساس

ماسالچ (. 4663، 3کنند که در کار خود پیشرفتی ندارند. )ماسالچ می موفقیت نیست. و احساس

بنابراین فرسایش شغلی شود، روشن کند.  می کند شرایطی را که منجر به فرسایش شغلی می تالش

که این سه مثلفه به یکدیگر مربو  هستند، ای  هدر تئوری ماسالچ یک سندرم روانشناختی سه مثلف

                                                           
1 Social Actualization 
2 Social Coherence 
3 Social Integration 
4 Social Acceptance 
5 Social Contribution  
6 Emotional Exhaustion 
7 Depersonalization 
8 Lack of personal Accomplishment 
9 Maslach 
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(. 3393آیند. )بهنیا،  می ی شغلیها ن و همتا در واکنش نسبت به استرساما کمتر به صورت همزما

 یژهو  به اجتماعی سالمت ارتقای و سالمت با مرتبط امری همواره بودن دپالئو معتقد است متأهل

 باعث ازدوا  که در تحقیقات خود دریافتند (3330) و وایت 3لیالرد ینهمچن بوده است. مردان برای

 به نه البته) سطح افزایش با مرتبط همچنین ازدوا . شود می افراد در رخطرپ رفتارهای کاهش

(. 3330 ،4وایت) است تأثیرگاار ویژه به  سالمت بر که است اجتماعی اقتصادی پایگاه( مطلق صورت 

 همسر که کند می کسی همراه را فرد دارد مثالً اجتماعی سالمتی برای زیادی فواید بودن متأهل

 دیگر فایده.  (33: همان) است اهمیت افراد حائز اجتماعی سالمت برای که است المیع این و اوست

، به خصو  در مشاحل اضطراب آفرین است لحظات در اخالقی و عاطفی حمایت تأمین ازدوا 

با توجه به چارچوب نظری مطرر  شود. می خدماتی سخت و تکراری که باعث بروز فرسایش شغلی

 شود.  می ورت ذیل ارائهشده فرضیات تحقیق به ص

 

 فرضیه اصلی

از شاخص سالمت اجتماعی با درجه  ها رسد بین میزان برخورداری کارکنان هتل می به نظر

 فرسودگی شغلی آنها رابطه وجود دارد.

 

 ی فرعیها فرضیه

و فرسودگی شبغلی آنهبا رابطبه     ها رسد بین میزان انسجام اجتماعی کارکنان هتل می به نظر  -3

 وجود دارد.

و فرسودگی شبغلی آنهبا رابطبه     ها رسد بین میزان پایرش اجتماعی کارکنان هتل می به نظر  -4

 وجود دارد. 

و فرسودگی شغلی آنهبا رابطبه    ها رسد بین میزان مشارکت اجتماعی کارکنان هتل می به نظر  -3

 وجود دارد. 

آنهبا رابطبه   و فرسودگی شغلی  ها رسد بین میزان شکوفایی اجتماعی کارکنان هتل می به نظر -1

 وجود دارد.

و فرسبودگی شبغلی آنهبا رابطبه      هبا  رسد بین میزان انطباق اجتماعی کارکنان هتل می به نظر -5

 وجود دارد. 

 رسد میزان برخورداری کارکنان از سالمت اجتماعی بر خستگی عاطفی آنهبا تبأثیر   می به نظر -0

 گاارد.   می

                                                           
1 . Lillarde 
2 . Waith 
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مت اجتماعی بر مسخ شخصیتی آنهبا  از سال ها رسد میزان برخورداری کارکنان هتل می به نظر -9

 گاارد. می تأثیر

از سالمت اجتماعی بر عدم موفقیت فبردی   ها رسد میزان برخورداری کارکنان هتل می به نظر -2

 گاارد.   می تأثیر

 

 
 

 : مدل تحلیلی تأثیر سالمت اجتماعی)و ابعاد آن( بر فرسایش شغلی )نگارنده(1ی  رهشکل شما

 

 روش شناسی تحقیق

آماری این تحقیق ی  عهتحقیق، از روش پیمایش از نوع کاربردی استفاده شده است. جامدر این 

اصناف ی  عهکه بنا به مستندات جام ی مستقر در کالنشهر مشهد هستند.ها شامل کلیه کارکنان هتل

نفر بوده و  14593 مورد مطالعهی  عههتلداری مشهد و سازمان میراث فرهنگی تعداد کل افراد جام

ی فرسایش شغلی و سالمت اجتماعی از فرمول کوکران ها توجه به استفاده از سازه مونه باحجم ن

گیری  نفر انتخاب شدند. که این پاسخگویان )کارکنان هتل( به روش نمونه 056کمی برابر با 

ستاره در شهر مشهد انتخاب شده و مورد سنجش قرار  5الی  3ی ها از بین هتلای  هتصادفی طبق

آوری شده  اطالعات مورد نیاز از آنها با استفاده از تکنیک پرسشنامه )استاندارد شده( جموگرفتند. 

ی سه گانه فرسایش شغلی ها ماده است که جنبه 22 پرسشنامه فرسایش شغلی شاملاست. سواالت 

 کییز(. 3323، 3ماسالچ و جکسون( سنجد می )خستگی عاطفی، موفقیت فردی و شخصیت زدایی( را

ر اساس مدل نظری خود از سالمت اجتماعی، این مقیاس را تهیه کرده است. وی با ( ب3332)

                                                           
1 Jackson 
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استفاده از تحلیل عوامل تأییدی مدل پنج بعدی به کار رفته در پرسشنامه خود از نظر تجربی مورد 

 )ثبات درونی( آن آورده شده است.  گویه است که میزان پایایی 33تأیید قرار داد. این مقیاس حاوی 

و با  spss22های پاسخگویان براساس آمار توصیفی و استنباطی و با به کارگیری از نرم افزار  هیافت

تحلیل  و  مسیر مورد تجزیه   و تحلیل tهایی چون: رگرسیون، ضری  پیرسون،آزمون  استفاده از آماره

واریانس در  احتساب قرار گرفته است. حجم نمونه این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران کمی و با

 نفر محاسبه گردیده است. 056به نعداد 00/6انس % و واری35سطح اطمینان%، 5سطح دقت 

 

 
 

)اعتببار   ی فرسایش شغلی و سالمت اجتماعی، گزارش تحلیبل عباملی  ها به دلیل استفاده از سازه

ر دو سازه به برای ه KMOای( نیز برای هر دو سازه آمده است. با توجه به نتایج ، مقدار آزمون سازه

ی تحقیق قابل تقلیل به تعدادی عامل زیر بنایی ها باشد، پس داده می 033/6و  923/6ترتی  برابر با 

باشند. همچنین نتیجه آزمون بارتلت برای هبر دو سبازه در سبطح خطبای کبوچکتر از       می و بنیادی

یس همبانی و واحبد   ، ماترها دهد که ماتریس همبستگی بین گویه می معنی دار است که نشان 63/6

ی داخل هر عامل همبستگی باالیی وجود دارد و از طبرف  ها نیست؛ به عبارتی از یک طرف بین گویه

شبود کبه    نمبی  ی عامل دیگر هیچ گونه همبستگی مشباهده ها ی یک عامل با گویهها دیگر بین گویه

سبالمت اجتمباعی   ی  هزباشد. همچنین مقدار آلفای کرونباخ ببرای سبا   ها می نشان از اعتبار این سازه

ی هبر دو  هبا  بدست آمده است. برای هر یبک از مثلفبه   90/6و برای فرسایش شغلی برابر  99/6برابر 

بدست آمده است که نشان از پایایی خبوب ایبن سبازه     93/6سازه نیز مقدار آلفای کرونباخ بیشتر از 

 دارد. 

 

 ها تجزیه و تحلیل داده
 ی زمینه ای(ها ی) متغیری جمعیت شناختها : ویژگی1جدول شماره

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

 

درصد 3/44زن: جنس درصد 1/99مرد:   

 سن
درصد افراد 0/13بیشترین:   

سال 43تا 41  

درصد افر 3/2کمترین  

سال 53 - 51اد   

درصد 2/53مجرد:  وضعیت تأهل درصد4/12متأهل:    

 درآمد
درآمد 3/12بیشترین مردان با   

هزار تومان 266هزار تا 163  

ددرآم 39/33کمترین زنان   

هزار تومان 166کمتر از   
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 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سالمت اجتماعی و فرسایش شغلی و هر یک از ابعاد آنها2جدول 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

دهد.  می توزیو فراوانی پاسخگویان را بر حس  دو  متغیر اصلی و ابعاد آنها نشان 4جدول شماره 

( درصبد از  3/13ی مشهد در سطح متوسطی )ها ارکنان و کارمندان در هتلهمانطور که هویداست ک

شاخص سالمت اجتماعی برخوردار هستند. که در این میان باالترین مقبدار میبانگین در ببین ابعباد     

( اسبت.  63/4( و بعد از آن بعد انسجام اجتماعی)13/4سالمت اجتماعی، از آن بعد انطباق اجتماعی)

( درصد ارزیابی شده است. کبه در ایبن   1/14در سطح باالیی ) ها ارکنان هتلمیزان فرسایش شغلی ک

( و بعد از آن بعبد  33/4میان باالترین مقدار میانگین در بین ابعاد فرسایش، در بعد خستگی عاطفی)

اسمیرونف برای تطابق توزیو نمونه ببا   –مقدار آزمون کولموگروف  ( است. 3/4عدم موفقیت فردی )

 .ی مورد نظر نرمال بوده استها یر معنی دار بوده است بنابراین توزیو متغیرتوزیو نظری ح

 

 انحراف معیار میانگین کم تا حدودی زیاد مقادیر ها شاخص

 انسجام اجتماعی
 332 431 432 فراوانی

63/4 3/3 
 32/49 13/34 33/16 درصد

 پذیرش اجتماعی
 363 433 330 فراوانی

23/3 63/3 
 3/13 43/35 23/31 درصد

 مشارکت اجتماعی
 433 344 339 فراوانی

33/3 3/3 
 60/33 46/14 91/41 درصد

 انطباق اجتماعی
 435 429 312 فراوانی

13/4 3/3 
 33/30 3/16 39/43 درصد

 شکوفایی اجتماعی
 336 356 396 فراوانی

30/3 64/3 
 3/41 31/14 30/33 درصد

 سالمت اجتماعی)کل(
 463 343 332 فراوانی

13/23 33/44 
 11/34 3/13 10/40 درصد

 خستگی عاطفی
 305 465 426 فراوانی

33/4 66/3 
 2/44 65/30 35/13 درصد

 مسخ شخصیت
 353 433 466 فراوانی

63/4 663/3 
 43/43 52/10 33/34 درصد

 عدم موفقیت فردی
 330 436 361 فراوانی

3/4 66/3 
 2/44 36 4/19 درصد

15/90 14/32 32/33 1/14 درصد فرسایش شغلی) کل(  34/32  
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 ی اصلی تحقیقها بین متغیر : ضریب همبستگی پیرسون9جدول شماره

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

سبالمت اجتمباعی و ابعباد آن و    ) ی تحقیبق هبا  جدول فوق میزان و شبدت رابطبه میبان متغیبر    

 . مطبابق اند هی تحقیق تأیید شدها ( فرضیهها رابطهدهد. در کلیه موارد ) می فرسایش شغلی ( را نشان

و  63/6و  65/6 داری کبوچکتر از  ببا سبطح معنبی    ها جدول میزان همبستگی بین همه ی دو متغیر

و معکبوس ببین ابعباد سبالمت      ناداری مع طهضعیف و متوسط(نشان دهنده رابشدت رابطه مختلف )

ی ابعباد  ببین همبه  نادار و معکوسبی  ی مع طهاجتماعی و فرسایش شغلی است. نتایج نشان داد که راب

به عبارتی با افزایش هر یک از ابعاد سالمت اجتماعی فرسایش شغلی وجود دارد.  اجتماعی وسالمت 

در نهایت همبستگی کل یابد.  می میزان فرسایش شغلی آنها کاهش ،ها بین کارکنان و کارمندان هتل

بین شاخص سالمت اجتماعی و شاخص فرسبایش شبغلی مبورد سبنجش قبرار گرفبت، کبه میبزان         

فرض تحقیق را تأیید کرد. نتایج گبواه ایبن    666/6و سطح معناداری  -12/6شدت همبستگی آن با 

ناداری با شدت قوی و منفی بین سالمت اجتمباعی و متغیبر وابسبته فرسبایش     ی مع طهاست که راب

ث ایجاد نوسبان  )سالمت اجتماعی( باع بدین مفهوم که تغییرات در متغیر مستقل شغلی وجود دارد.

 فرسایش شغلی( خواهد شد.در متغییر وابسته )

 

 

 

 متغیر

 مستقل

 متغیر

 وابسته

 شدت

 رابطه

 سطح

 معناداری

 نوع آزمون

 همبستگی

 نتیجه

 آزمون
 نوع رابطه

 اجتماعی انسجام
 فرسایش

 شغلی
 معکوس تأیید پیرسون 666/6 -33/6

 اجتماعی پذیرش
 فرسایش

 شغلی
 معکوس تأیید پیرسون 663/6 -33/6

 اجتماعی مشارکت
 فرسایش

 شغلی
 معکوس تأیید پیرسون 63/6 -33/6

 اجتماعی انطباق
 فرسایش

 شغلی
 معکوس تأیید پیرسون 666/6 -32/6

 اجتماعی شکوفایی
 فرسایش

 شغلی
 معکوس تأیید پیرسون 666/6 -30/6

 سالمت

 اجتماعی)کل(

 فرسایش

 شغلی
 معکوس تأیید پیرسون 666/6 -12/6
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:ضریب همبستگی و ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیر پیش بینی ابعاد فرسایش شغلی از 4جدول 

 متغیر مستقل سالمت اجتماعی

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

فرسبایش  ی  زهجدول فوق نتایج رگرسیونی میزان تأثیر سالمت اجتماعی بر هر یک از ابعباد سبا  

سبالمت اجتمباعی و   بین چندگانه ضری  همبستگی ، سیربررد نمونه مودهد. در  می شغلی را نشان

  ابعاد فرسایش شغلی) خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، عدم موفقیبت فبردی(  براببر ببا ببه ترتیب        

ببین متغیبر مسبتقل )سبالمت      نسبتا متوسطاست که نشان از همبستگی  6-/33و  -44/6،  6-/46

ه )ضبری   تعدیل شد Rور مجااجتماعی( و متغیر وابسته )فرسبایش شبغلی( دارد. همچنبین مقبدار     

دهد  بدست آمده است. که نشان می 64/6و  65/6،  61/6تعیین تعدیل شده( برابر با به ترتی  ابعاد 

)مسبخ   درصبد  5درصبد )خسبتگی عباطفی(     1مت اجتمباعی( توانسبته اسبت    سبال ) متغیر مستقل

عدم موفقیت فردی( تغییرات متغیر وابسته ابعباد فرسبایش شبغلی را تبیبین     ) درصد 4شخصیت( و 

( نسبت به دو بعد دیگر بیشتر است. -442/6) کند؛ در این معادله ضری  بتای متغیر مسخ شخصیت

متغیر داشته است. نتایج نشان داد که متغیبر مبورد نظبر تبأثیر     که نشان از نقش بیشتری در تبیین 

 )فرسایش شغلی( داشته است.  آماری معنی داری در تبیین تغییرات متغیر وابسته

نتایج نشان داد که افراد متأهل به دلیل حضور و مشارکت بیشتر در کارهای جامعه از سالمت 

ایش شغلی کمتری دارند. میانگین فرسایش شغلی اجتماعی بیشتری برخوردارند. و به عبارتی از فرس
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46/6 61/6 30/3 93/30 666/6 39/6 61/6 460/6- 63/1 666/6 
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33/6 64/6 23/5 31/3 64/6 60/6 64/6 333/6- 33/1 649/6 
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برابر با  Tبوده است. با توجه به نتایج مقدار  95/3و کارکنان مجرد برابر  51/4کارکنان متأهل برابر 

دار است؛ بنابراین وضعیت تأهل کارکنان  است که معنی 63/6است و سطح خطای آن برابر با  32/4

 ازدوا  که بر این باور هستندها داشته است. لیالرد و وایت  داری بر فرسایش شغلی آن تأثیر معنی

 برای زیادی فواید بودن متأهل(. 3330 ،3وایت) است تأثیرگاار ویژه اجتماعی به  سالمت بر مرتبط

 برای که است عالمی این و اوست همسر که کند می کسی همراه را فرد دارد مثالً اجتماعی سالمتی

 و عاطفی حمایت تأمین ازدوا  دیگر فایده(. 33: همان) است اهمیت زافراد حائ اجتماعی سالمت

، به خصو  در مشاحل خدماتی سخت و تکراری که باعث اضطراب آفرین است لحظات در اخالقی

میزان  همچنین در بررسی میانگین فرسایش شغلی بر حس  جنس،  شود. می بروز فرسایش شغلی

اوت است. باید اذعان نمود با توجه به مقادیر میانگین فرسایش شغلی در بین زنان و مردان متف

در بررسی جنسیت بوده است.  31/3و  34/4فرسایش شغلی بین زنان و مردان که برابر با به ترتی  

بین زنان و مردان وجود داشته است. به عبارتی فرسایش با متغیر فرسایش شغلی تفاوت معناداری 

است. با توجه به اینکه زنان در مشاحل خدماتی که مشغول به  شغلی در میان زنان بیشتر از مردان

تری و ارتقای کاری کار هستند، نسبت به مردان از میزان دستمزد کمتر، و منزلت اجتماعی پایین

ی ها کمتر برخوردار هستند و همچنین عالوه بر کار خدماتی بیرون باید در منزل نیز به انجام کار

ی عاطفی بیشتری نیز نسبت به مردان دارا هستند، که بر میزان خانه بپردازند احساس خستگ

ی ها علت (3331) 3و السن 4به نظر گروسچاحساس آنها از فرسایش شغلی تأثیر گاار است. 

شوند و  می به شخصیت افراد مربو  هاروانی: این علت -ی درونیها علت -3فرسودگی عبارتند از :

ی ها علت -4حد، کمال گرایی، وسواس و عزت نفس پایین.  عبارتند از: تعهد و فداکاری بیش از

ی کاری سفت و محکم، انتظارات نا معقول همراه ها عبارتند از: رویه ها سیستمی و محیطی: این علت

ی پایین، نظارت و سر پرستی بد و ناکافی، مسئولیت داشتن بدون اختیار، فقدان باز خورد ها حمایت

 ها ی درون روانی و سیستمی: این علت ها تقابل علت -3 الی محدود.ی مها و مشوق ها مثبت و فرصت

آید در واقو چیزی بیش از  می ناشی از مجموع دو علت دیگر نیستند بلکه از تعامل آن دو بدست

 (.3331)گروسچ،  باشند می مجموع آن دو

 

 بررسی آزمون رگرسیون

)فرسبایش   متغیر وابسبته  ی( را برسالمت اجتماعمستقل ) برای این که شدت میزان تأثیر متغیر

ضری  بتا اهمیبت نسببی    در این جدول، .شغلی( مشاهده شود از نتایج رگرسیون استفاده شده است

 کند و بزرگ بودن بتا اهمیت و نقش آن را در پیشگویی متغیر وابسبته مشبخص   می را بیان ها متغیر

 .کند می

                                                           
1 Waith 
2 Grosch 
3 Olsen 
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 ضریب همبستگی چندگانه توسط متغیرهای مستقل:9جدول 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

)فرسایش  )ابعاد سالمت اجتماعی( و متغیر وابسته ی مستقلها ی متغیرنتایج تحلیل رگرسیون

( با 5شغلی( در جدول فوق آمده است. مجموع متغیرهای وارد شده در مدل رگرسیونی مدل )

به نظر کییز افراد کنند.  تبیین می انس و یا تغییرات فرسایش شغلی رادرصد از واری 3/55همدیگر 

کیفیت زندگی و عملکرد خوب در زندگی  و ارتباطات قرار دارند و در درون ساختارهای اجتماعی

به طوری که  نیز تعیین کننده هستند. ی اجتماعیها بیش از سالمت روانی است و تکالیف و چالش

تغییرات فرسایش  اند هنتایج این تحقیق نشان داده است که هر یک از ابعاد سالمت اجتماعی توانست

 شغلی را تبیین کنند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغیرها مدل

ی 
تگ

س
مب

 ه
ب

ری
ض

نه
گا

ند
چ

ن  
یی

تع
ب 

ری
ض

ه )
گان

ند
چ

2
R)

 

(2
R

ل
دی

تع
 )

 
ده

ش
 

ی
عن

ح م
سط

 
ی

دار
 

 666/6 420/6 429/6 344/6 سهم داشت اجتماعی 1

 666/6 161/6 162/6 159/6 سهم داشت اجتماعی، انسجام اجتماعی 2

 666/6 336/6 336/6 599/6 سهم داشت اجتماعی، انسجام اجتماعی، انطباق اجتماعی 9

4 
سهم داشت اجتماعی، انسجام اجتماعی، انطباق اجتماعی، 

 پایرش اجتماعی
034/6 594/6 516/6 666/6 

9 
سهم داشت اجتماعی، انسجام اجتماعی، انطباق اجتماعی، 

 پایرش اجتماعی، شکوفایی اجتماعی
013/6 593/6 553/6 666/6 
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ی ها ی متغیرها های رگرسیون چند متغیره برای شهروندی چندگانه بر حسب مولفه ضرایب مدل :0جدول 

 اصلی

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

شبماره  ش شغلی آمده است. در مدل های رگرسیونی مختلف برای متغیر فرسای مدل 0در جدول 

هر واحد  است؛ یعنی به ازای 344/6آمده است که ضری  بتای آن  یک متغیر سهم داشت اجتماعی

انحبراف اسبتاندارد فرسبایش شبغلی      344/6این متغیر افزوده گردد، مقبدار   انحراف استاندارد که به

رد شده اسبت. ببا اضبافه شبدن ایبن      متغیر انسجام اجتماعی وا 4شود. در مدل شماره  می دچار تغیر

یافتبه اسبت. ضبری  بتبای انسبجام        کباهش  343/6ببه   344/6متغیر به مدل، ضبری  بتبای آن از   

است؛ یعنی با کنترل متغیر سهم داشت اجتماعی، به ازای یک واحبد انحبراف    106/6اجتماعی برابر 

فرسایش شغلی افبزوده    اندارد بهانحراف است 106/6استاندارد که به متغیر انسجام اضافه شود، مقدار 

وارد معادله شده و تبأثیر خبود را ببر متغیبر وابسبته       ها شود. همینطور به ترتی  هر یک از متغیر می

اهمیت نسبی حضور هبر متغیبر مسبتقل را در مبدل      tمقدار ( 2مقادیر با توجه به جدول . )اند هداشت

ر هست در نتیجه گفته شبده اسبت کبه    معنی دا 63/6که در سطح خطای کوچکتر از  دهد می نشان

 فرسبایش شبغلی( داشبته اسبت.    ابسبته ) متغیرهای مورد نظر تأثیر معنبی داری در تبیبین متغیبر و   

است که با توجه به اینکبه ایبن ضبری  ببا      553/6همچنین مقدار ضری  تعیین تعدیل شده برابر با 

 داری سطح معنی tآزمون  ضرایب استانداردشده ضرایب غیراستاندارد متغیرهای مستقل مدل

1 
 عدد ثابت

 سهم داشت اجتماعی

305/99 
945/3 

- 
344/6 

633/39 
123/35 

666/6 
666/6 

2 

 عدد ثابت
 سهم داشت اجتماعی
 انسجام اجتماعی

406/13 
962/3 
539/3 

- 
343/6 
106/6 

534/33 
342/32 
339/31 

666/6 
666/6 
666/6 

9 

 عدد ثابت
 سهم داشت اجتماعی
 انسجام اجتماعی
 انطباق اجتماعی

249/42 
505/3 
36/3 
662/3 

- 
505/6 
335/6 
433/6 

032/3 
341/33 
412/33 
220/3 

666/6 
666/6 
666/6 
666/6 

4 

 عدد ثابت
 سهم داشت اجتماعی
 انسجام اجتماعی
 انطباق اجتماعی
 پایرش اجتماعی

122/36 
155/3 
366/3 
61/3 
60/3 

- 
545/6 
331/6 
336/6 
495/6 

436/1 
333/33 
300/34 
525/33 
331/36 

663/6 
666/6 
666/6 
666/6 
666/6 

9 

 عدد ثابت
 سهمداشت اجتماعی
 انسجام اجتماعی

 اجتماعیانطباق 
 پایرش اجتماعی
 شکوفایی اجتماعی

390/3 
349/3 
332/6 
390/6 
64/3 
923/6 

- 
193/6 
363/6 
436/6 
405/6 
443/6 

13/3 
553/33 
439/34 
202/33 
395/36 
630/3 

663/6 
666/6 
666/6 
666/6 
666/6 
666/6 
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درصبد از تغییبرات فرسبایش     3/55 اند هی وارد شده توانستها درجات آزادی تعدیل شده است متغیر

، بنبابراین مبابقی ایبن تغییبرات     تبیبین کننبد   رای موجود در کالنشهر مشهد ها شغلی کارکنان هتل

نتایج به دسبت آمبده    Fباشد با توجه به مقدار  می ی خار  از مدلها درصد( تحت تآثیر متغیر 9/11)

 باشد. قابل تعمیم به جامعه می

 

 ادهانتیجه گیری و پیشنه

تحقیق حاضر در باب سالمت اجتماعی که نقش بسیار مهمبی در زنبدگی اجتمباعی بشبر دارد و     

 هبا  ی شبغلی خبدماتی از جملبه هتبل    ها و محیط ها رابطه آن با فرسایش شغلی که امروزه در سازمان

شیوع فراوانی یافته است، انجام شده است. بر این اساس ابتدا میبزان سبالمت اجتمباعی و فرسبایش     

ی آماری توسط ابزار اندازه گیری سبنجیده شبد و سبپس رابطبه سبالمت اجتمباعی ببا        مونهنلی شغ

فرسایش شغلی و هر یک از سه مولفه آن یعنی خستگی عاطفی، مسبخ شخصبیت و احسباس عبدم     

ی خدماتی هستند و ها در زمره سازمان ها موفقیت فردی، مورد بررسی قرار گرفت. از انجایی که هتل

ت گردشگری در ارتبا  نزدیک هستند به عنوان محدوده مطالعاتی ایبن تحقیبق در   همچنین با صنع

ی کلیدی و اصلی برای توسعه و پیشرفت ها نظر گرفته شده است. گردشگری به عنوان یکی از بخش

مستلزم بکارگیری نیروی انسانی ماهر و کارآمد است. چبرا کبه منبابو انسبانی کارآمبد عامبل اصبلی        

تحول و رشد اقتصادی هستند و سایر منابو در صورت استفاده صحیح و به هنگام موفقیت در فرایند 

(. از ایبن  23: 3322شریعتی و همکباران،  ) شوند. می از منابو انسانی است که به مزیت رقابتی تبدیل

و همچنین جلوگیری از فرسایش شغلی آنها باید  ها رو توجه به مقوله سالمت اجتماعی کارکنان هتل

 قرار گیرد. ها کار مدیریت گردشگری و مدیریت هتل در دستور

ی هبا  ی پژوهش میزان برخورداری از سالمت اجتمباعی در ببین کارکنبان هتبل    ها مطابق با یافته

گانبه   5( درصد است. کبه ایبن مقبدار در هبر یبک از ابعباد       3/13کالنشهر مشهد در سطح متوسط )

ین میانگین را در بین ابعباد سبالمت اجتمباعی    بعد انطباق باالترخورد.  می سالمت اجتماعی به چشم

( همخبوانی دارد. هبر دو ایبن    3333) به خود اختصا  داده است . که این نتیجه با نتبایج صببوری  

 .  اند هنویسندگان سطح سالمت نمونه مورد بررسی خود را در حد متوسط ارزیابی کرد

در مشهد بایبد   ها ارکنان هتلحاکی از آن است که در بررسی فرسایش شغلی ک ها همچنین یافته

درصبد افبراد    1/14اذعان نمود که فرسایش شغلی در بین آنها در حد باالیی اسبت. ببه طبوری کبه     

درصبد کارکنبان در سبطح بباال      35/13. در بعبد خسبتگی عباطفی    انبد  هفرسایش شغلی باالیی داشت

ط بوده و در بعد عبدم  درصد افراد تحت مطالعه در بعد مسخ شخصیتی در حد متوس 52/10. اند هبود

 . مطبابق ببا تحقیبق دشبتی و همکباران     انبد  هدرصد در سطح باال ارزیبابی شبد   4/19موفقیت فردی 

)کفایبت شخصبی( در سبطح بباال      ( که فرسودگی شغلی در بعد عدم موفقیت زنبدگی فبردی  3333)
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شخصیت  ( بعد مسخ4631) نسبت به ابعاد دیگر ارزیابی شده است. ولی در تحقیق گرین و همکاران

 در سطح پایین ارزیابی شده است، که در این پژوهش در سطح متوسط برآورد شده است. 

در بررسی رابطه میان سالمت اجتماعی )و ابعاد آن( و فرسایش شغلی باید گفبت تمبامی رواببط    

معنادار و در سطح نسبتأ متوسطی و ببه صبورت منفبی ارزیبابی شبدند. یعنبی ببا افبزایش سبالمت          

را  اجتمباعی  سبالمت  کییبز یاببد.   مبی  ر یک از ابعاد آن، میزان فرسایش شغلی کباهش اجتماعی و ه

دیگر، نزدیکبان و   روابطش با افراد کیفیت در اجتماع و از چگونگی عملکردش فرد شناخت و ارزیابی

گباارد   مبی  فرض را بر این. او کند می ی اجتماعی که وی به عنوان عضوی از آنهاست، تعریفها گروه

کیفیت زندگی و عملکرد شخصی شان را با معیارهای اجتماعی شان ارزشیابی نمایند به این  که افراد

سبازد کبه    می یی است که روی هم رفته روشنها برگیرنده اجزاء و مثلفه ترتی  سالمت اجتماعی در

کبه  با توجه به این ها بنابراین کارکنان هتلآیا فرد از کیفیت زندگی مناسبی برخوردار هست یا خیر؟ 

باشند، بنبابراین میبزان سبالمت     می ی اجتماعی هستند و با افراد دیگر در ارتبا ها در درون ساختار

 مثثر است.  ها اجتماعی شان در فرسایش شغلی آن

نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده مبنی بر بررسی تأثیر سالمت اجتماعی بر هر یک از ابعاد 

درصد  1سالمت اجتماعی( توانسته است ) مستقل فرسایش شغلی نیز گویای این است که متغیر

عدم موفقیت فردی( تغییرات متغیر وابسته ) درصد 4)مسخ شخصیت( و  درصد 5)خستگی عاطفی( 

توان گفت که متغیر سالمت اجتماعی تأثیر معنی داری بر  ابعاد فرسایش شغلی را تبیین کند. می

نین نتایج گویای این است که میانگین دارد. همچ ها ابعاد آن( کارکنان هتل) فرسایش شغلی

فرسایش شغلی بر حس  وضعیت تأهل تفاوت معناداری را بین مجردین و متأهلین نشان داده است 

بر این باور به طوری که فرسایش شغلی در بین مجردین بیشتر از متأهلین است. لیالرد و وایت 

 است اجتماعی اقتصادی پایگاه( مطلق تصور  به نه البته) سطح افزایش با مرتبط ازدوا  که هستند

تواند بخشی از میزان فرسایش شغلی را  می که خود است تأثیرگاار ویژه اجتماعی به  سالمت بر که

همچنین با توجه به نقش حمایتی و اخالقی (. 3330 وایت،)در بین کارمندان و کارکنان تبیین کند. 

ل خدماتی سخت و تکراری که باعث بروز به خصو  در مشاحازدوا  در لحظات اضطراب آفرین 

در این پژوهش نیز مشاهده گردید که فرسایش شغلی در بین متأهلین  شود. می فرسایش شغلی

 4و السن 3به نظر گروسچهمچنین فرسایش شغلی در بین کارکنان زن بیشتر است. کمتر است. 

ی سیستمی و محیطی: این ها علت -4روانی  -ی درونیها علت -3 ی فرسودگی عبارتند از:ها علت

ی پایین، ها ی کاری سفت و محکم، انتظارات نا معقول همراه حمایتها عبارتند از: رویه ها علت

و  ها نظارت و سر پرستی بد و ناکافی، مسئولیت داشتن بدون اختیار، فقدان باز خورد مثبت و فرصت

 ها به طوری که در هتل ی درون روانی و سیستمی. ها تقابل علت -3 ی مالی محدود.ها مشوق

                                                           
1 Grosch 
2 Olsen 
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ی اجتماعی دون و پایین و با میزان دستمزد کم است بنابر ها مشاحل سپرده شده به زنان در پایگاه

 بیش از مردان ارزیابی شده است.  ها این میزان فرسودگی شغلی آن

 هبا  ( ببین متغیبر  Rکه مقبدار ضبری  همبسبتگی )   در نهایت نتایج رگرسیونی حاکی از آن است 

)ابعاد سالمت اجتماعی( و متغیبر   ی مستقلها دهد بین مجموعه متغیر می باشد که نشان یم 013/6

 55/ 3 انبد  هی وارد شبده توانسبت  هبا  وابسته فرسایش شغلی همبستگی نسبتأ قوی وجود دارد. متغیر

ی موجبود در کالنشبهر مشبهد را تبیبین کننبد .      هبا  درصد از تغییرات فرسایش شغلی کارکنان هتل

ساختاری است که کاهش قابل مالحظه در کیفیت و  ،فرسودگیلف گویای این است که نظریات مخت

، در ی عاطفی فبرد مرببو  اسبت   ها به از دست رفتن انرژی و .شود می کمیت کار انجام شده را باعث

شود کبه آنهبا نتواننبد ببه آسبانی خبود را ببه         می ی فرسایش شغلی هنگامی آشکارها کارکنان نشانه

اجعان عرضه کنند و با آنهبا رابطبه ببر قبرار کننبد. بنبابراین میبزان و سبطح سبالمت          همکاران یا مر

ببه طبوری کبه اگبر      (.4663تواند در جلوگیری از فرسایش شغلی مثثر باشد. )ماسالچ،  می اجتماعی

 رود.   می کند و روابط شخصی اش از بین می فردی دارای فرسودگی شغلی باشد عزت نفسش نزول

تاکنون هیچ تحقیقی درباره رابطه و یا تأثیر سالمت اجتماعی بر فرسایش شغلی  با توجه به اینکه

صورت نگرفته است، بنابر این نتایج این تحقیبق قاببل مقایسبه ببا دیگبر تحقیقبات        ها کارکنان هتل

سبانی در صبنعت   ی برنامه ریزان نیبروی ان ها نیست. توسعه منابو انسانی به عنوان یکی از دلمشغولی

و باید تالش نمود عالوه برگزینش نیروی انسبانی و گمبارش مطلبوب بسبتر      گرددمی نوین محسوب

مناسبی را برای نگهداشتن آن فراهم ساخت.در راستا استفاده بهینه از امکانات بلقوه موجبود کشبور   

در صنعت هتلداری و گردشگری جهت بقای صنعت هتلبداری در گبام نخسبت، شناسبایی عوامبل و      

ار بر توسعه این صنایو ضروری است. در راستا اسبتفاده بهینبه از امکانبات بلقبوه     ی تأثیر گاها متغیر

ی هبا  موجود کشور در صنعت هتلداری و گردشگری جهت بقای صنعت هتلداری باید عوامل و متغیر

مثثر با قابلیت سودآوری در این صنعت مورد بررسی قرار گیرد. و از بین آنها عوامبل مهبم شناسبایی    

(. یکی از این عوامل تأثیر گاار نیروی انسانی است، چبرا کبه در فضبای پبر     3322تی، گردند. )شریع

شبود،   هبا مبی   شتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز، آنچه که منجر به کس  مزیت سبازمان 

(. در سبایه رواببط انسبانی مناسب      3324نیروی انسانی با کیفیت، خالق و پویاست. )سید جبوادین،  

توانند ارتبا  میان افراد و روحیبه کبار گروهبی را بهببود بخشبیده و       می (ها )هتلها اناست که سازم

به مکان مناسبی برای کار  ها باعث همکاری این اعضای گروه شوند، در نتیجه باعث شوند که سازمان

و زندگی تبدیل شوند و بتوانند از فرسایش شغلی کارکنان آنها جلبوگیری کننبد. در اینجبا مبدیریت     

دشگری و هتلداری وظیفه ی خطیری را بر عهده دارد تا بتواند روحیبه کباری کارکنبان را بهببود     گر

بخشیده و به طبو آن میزان سالمت اجتماعی کارکنان را باال برده و فرسایش کباهش یاببد. ببه کبار     

گیری صحیح افراد، در شغل مناس ، در مکان و زمان صحیح و در شرایط و محیط مناس  از ارکبان  

، در سطح جهان با اجرای مدیریت منابو انسانی بر این نظریه، که ها دیریت منابو انسانی است. هتلم
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هستند، اعتقاد دارند البته مشکالت استخدام، کاهش کارکنان مباهر و   ها پرسنل رمز موفقیت سازمان

صبنعت   ی مختلبف در هبا  شایسته، حقوق پایین، خرو  زیاد نیروی کار و جابجایی کارکنان در سمت

شبود از   مبی  هتلداری در ایران حیر قابل احماض است. در نهایت به مبدیران و کارشناسبان پیشبنهاد   

طریق تشویق کارکنان به کار گروهی، انگیزش الزم را جهت خدمت رسانی بهتر به گردشگران ایجباد  

کارکنان را ی مهم در هتل، برگزاری جلسات، ها نمایند؛ و با مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری

جهت اصالر نواقص عملکردی شان و اجتناب از تبعیض میان کارکنان ببه بهببود رواببط انسبانی در     

تر عمل کنند و بتوانند به طریقی از کمک نموده تا در خدمت رسانی بهتر به گردشگران موفق ها هتل

واگبااری بخشبی   شود، مدیران از طریق  می فرسایش شغلی آنها جلوگیری نمایند. همچنین پیشنهاد

ی آنها، قدرت تصبمیم گیبری را در آنهبا تقویبت     ساز از مسئولیت کار کارکنان به خودشان و توانمند

 نمایند.  
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