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Introduction: The presence of committed human resources in any organization 
leads to improving its performance and achieving individual and organizational goals. 
Especially relief agencies that deal with people’s lives. The purpose of this study was 
to investigate the relationship between organizational commitment and job burnout 
among the employees of the Guilan Center of Emergency Medicine.

Objective: This cross-sectional study was conducted in 2016 among the emergency 
medical staff of Guilan. The statistical population includes 425 personnel of Guilan 
province Center for Accident and Emergency Management, which 201 person were 
selected for sampling, used for data gathering in this study. Maslach burnout inventory 
questionnaire and Allen & Meyer’s organizational commitment questionnaire were 
used to collect data. Pearson correlation test and  SPSS-19 software are used for data 
analysis.

Results: In this study (13.9%) were female and 86% male. The average organizational 
commitment is 4 with a standard deviation of 894%. Also, burnout has a mean of 3 and 
a standard deviation of 391%. The results show that the mean of all dimensions of 
organizational commitment with burnout is directly related to coefficient (132%) and 
significant (p <0.05).

Conclusion: Increasing organizational commitment reflects the acceptance 
of organizational goals and values on the part of the employees, and committed 
employees have a better job performance in the organization and a lower level of job 
burnout. Therefore, it is imperative that managers and comrades try to increase their 
level and put it into their own plans.
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زمينه و هدف: وجود نیروي انس��اني متعهد در هر س��ازماني منجر به بهبود عملكرد آن و تحقق اهداف فردي و 
س��ازماني مي شود. به خصوص س��ازمان هاي امدادي که با جان مردم سروکار دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسي 

رابطه بین تعهد سازماني و فرسودگي شغلي کارکنان مرکز فوریت هاي پزشكي گیالن صورت پذیرفته است.
روش بررسي: مطالعه حاضر به صورت مقطعي تحلیلي در سال 1395 در بین کارکنان مرکز فوریت هاي پزشكي 
گیالن صورت پذیرفته اس��ت. جامعه آماري 425 نفر از کارکنان ش��اغل در این مرکز مي باشدکه 201 نفر با فرمول 
مورگان به عنوان نمونه آماري انتخاب شده است. به منظور گردآوري اطالعات از پرسش نامه فسودگي شغلي مسلچ 
و تعهد س��ازماني آلن مایر اس��تفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون هاي  آماري توصیفي تحلیلي 

در سطوح 0/05و توسط نرم افزار spss استفاده شده است.
یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید که تعهد هنجاري با )0/619±4( باالترین میانگین و تعهد 
عاطفي با )0/687±3/02( پایین ترین میانگین را بین ابعاد تعهد سازماني دارا بوده است. هم چنین بین ابعاد تعهد 
س��ازماني با فرسودگي شغلي اختالف میانگین در حد متوسط بوده است ) 0/63±3( و اختالف آماري معني داري 

مشاهده نشده است.
نتيج�ه گيري: باال بردن تعهد س��ازماني نش��انگر پذیرش اهداف و ارزش هاي س��ازماني از ط��رف کارکنان بوده و 
کارکنان متعهد عملكرد ش��غلي بهتري در س��ازمان دارند و میزان فرسودگي شغلي نیز در آن ها کمتر رخ مي دهد. 

بنابراین الزم است مدیران و مسؤلین براي باالبردن میزان آن بكوشند و آن را جزء برنامه هاي خود قرار دهند.
واژه هاي كليدي: فرسودگي شغلي، تعهد سازماني، اورژانس پیش بیمارستاني
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مقدمه: 
یكي از مهم ترین منابع دستیابي به اهداف سازمان خصوصا 
در بخش های خدماتي، نیروي انساني مي باشد. در سازمان هاي 
بهداشتي توجه به نیروي انساني اهمیت دوچندان مي یابد و در 
مواقع با تالش س��ازمان هاي بهداشتي است که سالمت نیروي 
فعال و کارآمد س��ایر س��ازمان ها تامین مي شود. ایجاد رضایت 
در نیروي درون س��ازمان س��بب ایجاد رضایت در کل سازمان 
مي ش��ود که منجر به تسهیل دسترسي به هدف سازمان یعني 
ارتقاي س��طح سالمت جامعه مي شود )1(. وجود نیروي انساني 
متعهد به س��ازمان مي تواند ضمن کاه��ش غیبت تاخیر و جابه 
جایي باعث افزایش چش��مگیر عملكرد س��ازمان، نشاط روحي 
کارکنان و تجلي بهتر اهداف متعالي س��ازماني و نیز دس��تیابي 
ب��ه اهداف فردي گردد )2(. تعهد س��ازماني عام��ل حیاتي در 
دستیابي به اهداف س��ازماني است و باعث مي شود کارکنان به 

جاي ایجاد مشكل به حل آن بپردازد )3(. 
تعهد سازماني پایین موجب ترک شغل  غیبت و تاخیر شده 
و تعهد س��ازماني باال موجب افزایش رضایت شغلي و پیشرفت 
شغلي مي گردد که تحت تاثیر شرایط و عوامل محیطي گوناگون 
تغییر مي کند)4(. عوامل دروني و بیروني محیط کار که امروزه 
امر ش��ایع در مراکز درماني مي باش��د و تاثیر زیادي بر کیفیت 
خدمات ارایه شده دارد، محیط کاري امن، ساعات و برنامه ریزي 
بي انعطاف بر مي شمارد )5(. یكي از مهم ترین مطالعاتي که در 
زمینه تعهد س��ازماني صورت گرفته است، مطالعات آلن و مایر، 

و مدل سه بعدي آنان مي باشد که این ابعاد عبارتند از: 
تعهد عاطفي  )1
تعهد مستمر  )2

تعهد هنجاري  )3
تعهد عاطفي: آلن و مایر، تعهد عاطفي را به عنوان وابستگي 
عاطف��ي فرد به س��ازمان و تعیی��ن هویت ش��دن از طریق آن 
مي دان��د. آلن ومایر معتقد اس��ت که یك ف��رد زماني در خود 
وابس��تگي عاطفي نس��بت به سازمان احس��اس خواهد کرد که 
اه��داف س��ازماني را اهداف خود دانس��ته و متقاع��د گردد که 
بایستي سازمان را در راه دستیابي به اهدافش یاري رساند، هم 
چنین ایش��ان براین باورند که تعیین هویت شده فرد از طریق 
س��ازمان زماني رخ مي دهد که ارزش هاي سازمان سازگار بوده 
به نحوي که فرد قادر باشد ارزش هاي سازمان را در خود دروني 

سازد )6 (.
تعهد مستمر: دومین بعد از تعهد سازماني آلن و مایر،تعهد 
مستمر اس��ت که بر مبناي تئوري سرمایه گذاري هاي بكر قرار 
دارد. این تئوري بر این اس��ت که با گذش��ت زمان، فرد سرمایه 
اي را در زمان انباشته مي کند، که هر چه سابقه فرد در سازمان 
بیش��تر مي شود، این س��رمایه نیز انباشته شده و از دست دادن 
آن براي فرد هزینه بر خواهد بود. مایر و همكاران، تعهد مستمر 

ر اصورتي از وابستگي رواني فرد به سازمان دانسته که از ادراک 
کارمن��د در خص��وص چیزهاي که در صورت ترک س��ازمان از 
دست مي دهد، ناشي مي شود. در این شكل از تعهد، دلیل اصلي 
ارتباط فرد با س��ازمان و تصمیم او به باقي ماندن در س��ازمان، 
تالش براي حفظ مزایاي حاصله از ارتباط با سازمان است )6(.

تعهد هنجاري: سومین بعد از تعهد سازماني، تعهد هنجاري 
اس��ت که نشان دهنده نوعي اساس تكلیف براي ادامه همكاري 
با سازمان است. افرادي که داراي سطح باالیي از تعهد هنجاري 
هستند احساس مي کند که مجبورند در سازمان باقي مي مانند.

 .)7(
بر اس��اس گزارش ه��ا، کارکنان و مراکز درماني و پرس��نل 
اورژان��س و پرس��تاران به لح��اظ ارزیابي ممتد عملكردش��ان، 
برخورد مكرر و مس��تقیم با مرگ، رنج ها و جراحت ها، س��اعات 
طوالن��ي کار، تعطی��الت اندک و زمان هاي کوت��اه براي ارتباط 
اجتماعي با دوس��تان، با فش��ارهاي رواني و جسماني بیشتري 
رو به رو هس��تند. تداوم مستمراین عوامل استرس زا درطوالني 

مدت فرسودگي شغلي افرادرابه همراه دارد )8(.
مطالعات زیادي عواملي چون افزایش حقوق و مزایا و کاهش 
ساعات کاري، تنظیم برنامه هاي تفریحي، برگزاري کار گروهي 
در جلسات، تش��كیل کالس هاي ورزشي و کارگاه هاي آموزشي 
روش هاي مقابله با تنش هاي رواني را بر فرسودگي شغلي موثر 
دانستند )10و9(. از برخي از عوامل فوق به عنوان عواملي جهت 
تغییر تعهد س��ازماني مطرح مي شوند )11(. بنابراین این فرضیه 
مطرح است که فرسودگي شغلي با تعهد سازماني ارتباط معني 
داري چراکه مطالعات محدودي که در خارج از کشور در زمینه 
فرس��ودگي ش��غلي و ارتباط آن با تعهد سازماني صورت گرفته 
اس��ت، در برخي ابعاد ارتباط مثبت و معني داري گزارش شده 

است )11(.
لذا این مطالعه با هدف بررس��ي رابطه بین تعهد س��ازماني 
و فرس��ودگي ش��غلي در کارکن��ان مرک��ز مدیری��ت حوادث و 

فوریت هاي پزشكي گیالن انجام پذیرفته است.

روش بررسي: 
پژوهش حاضر یك مطالعه مقطعي بوده که در س��ال1395 
در مرک��ز  مدیری��ت در مرک��ز مدیریت ح��وادث و فوریت هاي 
پزش��كي گیالن صورت پذیرفته اس��ت. جامع��ه آماري تحقیق 
تعداد425 نفر از کارکنان مرکز و پایگاه هاي اس��تان مي باش��د 
که از بین آنها201نفر بر اس��اس جدول مورگان انتخاب گردید. 
)جدول مورگان زماني استفاده مي شودکه نه از واریانس جامعه 
و ن��ه از احتمال موفقیت یا عدم موفقی��ت متغییر اطالع داریم 
ونمي توان ازفرمول هاي آماري اس��تفاده کرد، از جدول مورگان 
اس��تفاده مي کنیم. این ج��دول حداکثر تعداد نمونه را نش��ان 
مي دهد، یعني اندازه جامعه آماري را در جدول قرار دهیم حجم 
نمونه آماري مش��خص مي ش��ود(. براي برآور حجم نمونه ابزار 

دکتر پیمان اسدي و همكاران
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جمع آوري آماري داده ها پرسش نامه تعهد سازماني آلن و مایر 
که داراي3مولفه تعهد عاطفي، تعهد مس��تمر، وتعهد هنجاري 
اس��ت که شامل24سوال مي باشد. پرسش نامه فرسودگي شغلي 
مسالچ هم داراي22سوال در قالب 3مولفه فرسودگي هیجاني، 
مس��خ شخصیت، و ش��خصیت زدایي، به کار رفته است. پایایي 
پرس��ش نامه ها هم با تاکید بر هم سان سازي دروني سواالت از 
طریق محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ  عمل شده که با استفاده 
از نرم افزارSPSS19، براي مجموعه سواالت مربوط به هر متغییر 
اقدام شده اس��ت.براي ارزیابي و امتیاز دهي از مقیاس پنج گانه 

لیكرت )کامال موافقم تا کامال مخالفم( استفاده گردید است.
چگونگ��ي توزیع داده هاي پژوهش��ي با اس��تفاده از آزمون 
کالماگروف اس��میرنوف بررس��ي گردید و چون توزیع داده هاي 
پژوه��ش نرم��ال ب��وده از ضری��ب هم بس��تگي اس��پیرمن در 
سطوح0/05 جهت بررس��ي رابطه آماري و همبستگي استفاده 
گردی��د و جهت تجزی��ه و تحلیل آم��اري از نرم اف��زار آماري 

SPSS19 با سطوح معني داري0/05 استفاده شده است.

یافته ها: 
بر اساس این پژوهش نشان مي دهدکه از کل جامعه آماري، 
تع��داد173 نفرمرد )%86( و 28 نف��ر زن)%14( بوده اند. بقیه 
مشخصات دموگرافیك پژوهش در2 جدول جداگانه آمده است 
)جدول شماره1و2(.براس��اس نتایج مش��خص ش��ده است که 
بین ابعاد تعهد س��ازماني با دموگرافیك س��ن و جنسیت افراد 
رابط��ه آماري معني داري وجود دارد )p< 0/05(. هم چنین بین 
فرسودگي ش��غلي با ویژگي هاي دموگرافیك سن، رابطه آماري 

معني داري وجود ندارد.
با اس��تفاده ازآزمون هاي آماري اولویت ابعاد تعهد سازماني 
مش��خص گردید و براس��اس آن، تعهد هنجاري با )4±0/619( 
باالتری��ن میانگین و تعهد عاطفي ب��ا )0/687±3/02(کمترین 
میانگی��ن را بین ابعاد تعهد س��ازماني دارا بوده اس��ت. با توجه 

به نتایج مي توان دریافت که بین ابعاد تعهد س��ازماني اختالف 
میانگین فرسودگي شغلي با )0/62±3( درحد متوسط قرار دارد. 
با استفاده ازآزمون هاي آماري و محاسبه ضریب همبستگي بین 
ابعاد مختلف تعهد س��ازماني و فرسودگي شغلي اختالف آماري 
معني داري مشاهده نشده است )p> 0/05(. )جدول شماره-3(

در بررس��ي هاي انجام ش��ده ارتباط بین تعهد س��ازماني و 
اطالعات )س��ن، جنسیت، تحصیالت، سنوات خدمت( تنها بین 
تعهد س��ازماني و جنس��یت ارتباط معني داري مش��اهده شده 
اس��ت )p< 0/05(. هم چنین فرسودگي ش��غلي با هیچ کدام از 
اطالع��ات دموگرافی��ك رابطه آماري معن��ي داري وجود ندارد 
)p> 0/05(. براس��اس آزمون هم بستگي بین فرسودگي شغلي با 
تعهد عاطفي و هنج��اري رابطه آماري معني داري وجود ندارد 
و رابطه بین فرس��ودگي ش��غلي و تعهد س��ازماني در بعد تعهد 

مستمر مثبت و معني دار بوده است.

بحث و نتيجه گيري:
یافته ه��ا نش��ان مي دهد ک��ه میانگی��ن تعهد س��ازماني و 
مولفه هاي آن در این مرکز در حد متوسط بوده که با مطالعات 
دیگري که صورت گرفته مطابقت دارد )11(. میزان فرس��ودگي 
ش��غلي نیز در مطالعه حاضر در حد متوس��ط بوده اس��ت که با 
مطالعات جعف��ري و همكاران که بر روي به��رورزان خانه هاي 
بهداش��ت انجام دادند، مطابقت داشته اس��ت )12(. هم چنین

 molinو همكاران، vahey و همكاران در انگلستان نیز در مطالعه 

خودمیزان فرس��ودگي ش��غلي در کارکنان را در حد متوس��ط 
گزارش کرده اند )14و13(.

این پژوهش نش��ان داده ک��ه تعهد س��ازماني و هر یك از 
ابعاد آن با فرسودگي شغلي رابطه معكوس و معني داري دارند 
یعني هرچه بر میزان تعهدس��ازماني افراد افزوده شود، از میزان 
فرسودگي شغلي آن ها کاس��ته مي شود. Lemkau و همكارانش 
در پژوهش خود عنوان داش��تند که تعهد سازماني با فرسودگي 

 جدول 1. جدول دموگرافيك مدرك تحصيلي پرسنل بر اساس طيف سني  

طیف سني
دیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانس

جمع کل
زنمردزنمردزنمردزنمرد

20-3061618210236

31-40--343324342109

41-50--3222-7-43

13-5--62--بیشتر از 50

61788426564201جمع کل
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شغلي رابطه معني داري دارد)15(.
در مطالع��ه cho و همكاران نیز بین ابعاد تعهد س��ازماني و 
فرس��ودگي ش��غلي ارتباط معني دار و معكوس مش��اهده شده 
اس��ت )16(. فردي که از عضویت خود در س��ازمان راضي باشد 
و متعهد باش��د، اس��ترس کمتري خواهد داش��ت و کمتر دچار 
فرسودگي شغلي مي شود. ارتباط معني داري بین تعهد عاطفي 
و فرس��ودگي شغلي دیده مي شود و مي تواند به دلیل این باشد 
که تعهد س��ازماني بیش��تر مرب��وط به خود ف��رد، هویت فرد و 

شناخت فرد در سازمان باشد.
وج��ود ای��ن هویت باعث مي ش��ود ف��رد خ��ود را جزیي از 
س��ازمان بداند که با تعهد عاطفي مش��خص مي ش��ود و ارتباط 
معني داري که بین فرسودگي شغلي و تعهد عاطفي دیده شده 
اس��ت، مي تواند نشان دهنده این باش��د که کاهش فرسودگي 

ش��غلي اس��اس وفاداري فرد به سازمان اس��ت. باال بودن تعهد 
س��ازماني نش��انگر پذیرش اهداف و ارزش ها از طرف کارکنان 
بوده و کارکنان متعهد عملكرد شغلي بهتري در سازمان دارند، 
میزان فرس��ودگي شغلي نیز در آن ها کمتر رخ مي دهد. مدیران 
س��ازمان بایستي با بررسي هاي دوره اي، وضعیت کارکنان خود 
را ارزیاب��ي کنند و با ش��ناخت عوامل فردي، عوامل ش��غلي و 
عوامل س��ازماني موثر بر تعهد سازمان کارکنان شناسایي کرده 

و در جهت بهبود آن اقدام نمایند.

تشكر و قدرداني:
در پای��ان از مس��ئوالن و هم��كاران محترم مرک��ز فوریت  
حوادث و فوریت هاي پزش��كي گیالن که زمینه انجام تحقیق را 

فراهم ساختند کمال تشكر را دارم.

جدول 3.  بررسي ارتباط فرسودگي شغلي و تعهد سازماني ومولفه هاي آن در كاركنان سازمان

تعهد عاطفي و 
ضریب همبستگيp-valueمیانگینواریانسانحراف معیارفرسودگي شغلي

0/6-0/6871/0593/020/0001تعهد عاطفي

0/8941/2263/120/00010/1تعهد مستمر

0/2-0/6191/62940/0001تعهد هنجاري

0/6281/0442/820/00010/2فرسودگي شغلي

جدول 2.  جدول دموگرافيك سابقه كاري پرسنل بر اساس طيف سني   

طیف سني
بيشتر از 20 سال20- 15سال15- 11سال10- 6سالكمتر از 5 سال

جمع کل
زنمردزنمردزنمردزنمردزنمرد

20-30411622-5-4236

31-404-82241113-2109

41-506-21-102--4-43

213--11-1--8بیشتر از 50

221119516417386201جمع کل

دکتر پیمان اسدي و همكاران
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