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 چکيده
انجاا  شاده اسات   یای پ کارکناا  شالیی تفااوتیبی کاهش شده درادراک حمایت اجتماعی تاثیر بررسی برای پژوهش این

 یاق تحییا طر تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی )در حوزه رفتار سازمانی( و از نظر روش انجا  کاار، همستات ی اسات کا  از
های تخصصی درشهر تهرا   انجا  شده است  جامع  آمااری شاام  ارکنا  پیی کدر سطح  1398-1400های رگرسیونی طی سال

 730های ویژه، آگاهی، ی ا  امداد، پیش یری، راهور( باوده اسات  نمونا  آمااری شاام های تخصصی شهر تهرا  )ی ا کیی  پیی 
اند  در ایان پاژوهش، صورت کامال تصادفی انتخاا  شادهاست ک  بر اساس فرمول کوکرا  و ب خدمت آنهنفر از کارکنا  حاضر ب 

  spss23آوری شده است؛ در تجزیا  و تحییا  اطالعاات از نار  افازار ای و ابزار پرسشنام  جمعاطالعات از طریق روش کتابخان 
          همزما ( بهره گرفت  شد)رمن و تحیی  رگرسیو  اسمیرنوف، همستت ی اسپی و کولمرونوف هایهای آماری آزمو و تکنیک

، %5/23ده= شادسات آماد )ضاریع تعیاین تعادی  داری با (، مادل معنایEnterدر تحیی  رگرسیو  )با اساتفاده از روش 
N=288،P<0.001 کناد  تسیاین را تلیرهاای متاتق  توسا  م تفااوتی شالییبی درصاد از تلییارات 23.5تواناد (  این مدل می

تفاوتی شلیی هتاتند؛ اماا متلیار تصادیق داری برای بیبینی کننده معنیهای حمایت عاطفی و یاری و همکاری اجتماعی پیشولف م
باین داری ندارد  ضریع رگرسیو  اساتاندارد شاده بارای متلیار پیشداری نیتت و تاثیر معنیبینی کننده معنیو تائید اجتماعی پیش
و منفای  – 0.18برابار  کنندگی منفی و بارای یااری و همکااری اجتمااعیبینیبا جهت تاثیر و پیش و – 0.36حمایت عاطفی برابر 

های بیناد ای است و در این راساتا بایاد برناما وظیف های تخصصی در شهر تهرا  نیازمند اتخاذ رویکرد توسع  فرهنگ است  پیی 
 مدت و مدونی را اجراء و عمیی سازد 

 

 شده، کارکنانادراک ياجتماع تيحما س،یپل ،يشغل يوتتفايب ها:کليدواژه

                                        
  استادیار جمعیت شناسی گروه عیو  اجتماعی دانش اه آزاد اسالمی واحد گرمتار سمنا   1

؛ نویتنده دانشجوی دکتری جامع  شناسی بررسی متائ  اجتماعی ایرا ،دانش اه آزاد اسالمی واحدگرمتار،سمنا   2

 phdvosoughi@gmail.com متئول؛ رایانام :

  دانشجوی دکتری جامع  شناسی متائ  اجتماعی ایرا  دانش اه آزاد واحد تهرا  شمال  3

  مدرس گروه عمییات ویژه دانشکده عیو  وفنو  انتظامی دانش اه عیو  انتظامی امین  4
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 مسئله انيو ب مقدمه

فاده تمنظور اساهمینبا  ؛آیدشامارمیب  سازما های هر ترین سرمای مهمعنوا  ب نیروی انتانی 

های اصایی وری موثر از ایان سارمای  یکای از اهاداف و برناما بهرهموثر و بهین  یا ب  عسارت بهتر 

ی اسات  در دنیاای پرشاتا  رشاد فنااوری شاناخت عواما  ساازمان  هار ال  در سطح کمدیرا

ی اهمیات دو ساازمانخصاو  مادیریت های مادیریتی ب حوزهمیوری نیروی انتانی در تمابهره

  (1395)طالع زاده، چندانی نتست ب  گذشت  پیدا کرده است

 شاد  تسادی  بارای اعتماد قاب  شسک  یک داشتن و دی را  از مراقست درک اجتماعی، حمایت

 منساع سا  از تاوا می را   ایاناسات بحارا  خا  لحظات یا روزمره شرای  در نیاز زما  مورد ب 

 فرکاان  عنوا با  اجتمااعی   پشاتیسانی(1988، 1)زیمت و دی ارا  دی را  و دوستا  خانواده،: کرد درک

 تاوا می کا  اسات دلی همینبا  گاردد؛می ارائ  دی را  توس  ک  شودمی پشتیسانی نامیده اقدامات

 حمایات کیای، طور  با (2015، 2)ساانتینی و دی ارا کارد  حمایات تیقای ذهنای احتااس عنوا ب  راآ 

اسات  منفای تاثثیر و زنادگی از رضاایت از تاوجهی قابا  کنناده بینایپیش شده، درک اجتماعی

  (2020ودی را ،3)کوبو

 ریساان یگر را یاست ک  در ا موضوعی، سازما   و مشکالت تفاوتی کارکنا  نتست ب  متائبی

وضاو  م نیادر برخورد باا ا را یاست  مد یدولت ریغ یهاسازما  یو بعض یدولت یهاسازما اکثر 

چاو   یبعضا ؛خورنادمیفقا  حار   یبعضا ؛دهندمیمتفاوت از خود نشا   یهاالعم عک 

 را ی)ماد یبعض ؛دانندمیکارکنا   کار را آموزشچاره یبعض ؛گذرندمی تفاوتبی ابندییمن یاچاره

 یتفااوتی ناوع  بیننادیبنمی یخاود مشاکی ساازما شوند  آنهاا در نمیتجرب ( اصالً متوج  آ  یب

 تیانحاراف از وضاع راآ بحار زیبحرا  ن تیریاست  در مد سازما متعادل در  تیانحراف از وضع

  اندکرده فیتعادل تعر

                                        
1. Zimet  

2. Santini  

3. Cobo-Rendón  
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های اصایی مادیرا  مناابع تفاوتی شالیی کارکناا  یکای از دغدغا پییتی، بیهای سازما در 

یندی است ک  در آ  کارکناا  نتاست با  کاار و حرفاة آشلیی فرتفاوتی آید  بیمیشمار انتانی ب 

  (1،2000)مایرساو  گیرنادخویش تعهد و دلتوزی کمتری را نشا  داده و انادک انادک از آ  کناار می

مربوط ب  شال  و محای   یروانی است ک  با فشارها تفاوتیبیواقع آ  نو  از  شلیی در تفاوتیبی

مشااورا ،  :شاام  ،یاورانا  کار توأ  گشت  است  سندر  مزبور در میا  انوا  مشااغ  مددرساا  یاا

    (1994، 2)گیستو  ده استشپیی ، پرستارا  و غیره مشاهده  مددکارا  اجتماعی، پزشکا ،

 یمتائی  گتاتردگ نیتارمهمهتاتند   یتحت فشار روحا  ریاز مشاغ  د شتریب  یکارکنا  پی

 فشاار  ییاپکارکناا   نک یمحول  است و متئی  دو  ا یهاو مثموریت یاجتماع یهاسطح فعالیت

ر تماا  جامعا  اسات و د نیذره ب ریو ز دیو اغیع مشاغ  آنها در معرض د کنندیتحم  م ادىیز

می نظاا نیروهاای( 29:1386؛ مجیادی و صایدی، نژاد ی)مهرهتتند  در صف اول یمتائ  اجتماع

 ایان  شوندمی فراخوانده ک  هتتند گروهی اولین معموال طسیعی بالهای و اغتشاشات ب  واکنش در

 روا  تساالم کا  بوده جدی خطرات معرض در همواره دارند ک  شلیی اقتضای شرای  ب نیروها 

 عنوا با می انتظاا روینی   کارکنا (104:1393، نجفی و حقیقتیا  ؛شاهرخ شیخ)دهد می تاثیر قرار تحت راآ آن

 متعاددی شالیی ئ متاا باا انتظاامی، ذاتای حرفا  هایویژگی لحاظب  فراجا، سازما  انتانی منابع

 شاناختیروا  پذیریآسایع معارض در مشااغ  ساایر کارکناا  ب  نتست نتیج  در و بوده مواج 

 احتماال ساخت، قاوانین پیچیاده، هاایمثموریت و شل  نو  از ناشی انیرو فشار  بیشتری هتتند

 احتماال کا  است متائیی جمی  از مرگ حتی و اسارت شکتت، از ترس معیولیت، و مجروحیت

   (2010 مضورعی، )عابدی،است میغیرنظا مشاغ  از بیشتر بتیارمی نظا مشاغ  آنها در

 یهاجنسا  توسا  توانادمی( منفای و مثسات تثثیر زندگی، از رضایت) روانی مختیف یهاجنس 

 حمایات خاا ، طور  با (2013، 3)سایدلیکیشاود  بینایپیش شاده درک اجتمااعی حمایت مختیف

حمایات  شلیی، تفاوتیبی خصو  در رسدمی نظرب  دارد  روانی سالمت درمهمی مزایای عاطفی

روشن شده اسات کا  در برخای مواقاع های اخیر در سال .تر استارزش با چیزی هر از اجتماعی

                                        
1. Myerson 

2. Gibson 

3. Siedlecki  
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 را اشدت سطح عمیکارد ایشاشوند ک  پدیده مزبور ب شلیی می تفاوتیبیدچار  هاسازما کارکنا  

موجاع از کاار  ،دهد و چنانچ  در مراح  اولی  تشخیص داده نشود و پیش یری ن ارددکاهش می

 رابطا  بر مطالعات از   بتیاری(73:1389)روحانی و فیاروزی،  افتادگی شخصی و زوال شخصیتی می شود

؛ ساانتینی و دی ارا ، 2013، 1)کالیمن و ریتاکیندکنند می افتردگی، تمرکز شده و درک اجتماعی حمایت بین

 قساولی ماورد و شاده فراگرفتا  مجموعا  رفتارهاای اجتماعی   حمایت(2019؛ کوستاک و دی را ، 2015

 هاایالعم عک  از راشاهروندا  و  داشت  موثر بط رادی را  با سازدمی قادر را پیی  یک ک  است

 و تصادیق عاطفا ، عنصار سا  از ترکیسای شدهادراک اجتماعی حمایت  دارد باز اجتماعی نامعقول

 مناساع بازخوردهای و رفتار از آگاهی یعنی تصدیق محست، و ابراز عشق یعنی عاطف   است یاری

بررسای و   اسات کارها انجا  در داد  یاری و الیم مانند متاعدت متتقیم متاعدت یعنی یاری و

 ی و بهساود روابا ساازمانارتقاای ساطح رفتاار  اجتمااعی، های مختیف حمایاتکارگیری جنس ب 

  همراه داردی پیای  در تولیاد امنیات را با ساازمانکارکنا  و در نهایت بهساود عمیکارد  اجتماعی

 یهاایو توساع  همکار یروابا  اجتمااعدر  ینیدهنده فص  ناو دینو  یاز پی یاجتماع تیحما

هاای پیی کارکناا   نکا یکشاور اسات  نظار با  ا تینظم و امن یمتقاب  با مرد  در عرص  برقرار

گونااگو  قارار  یهااتحات فشاار و تنش یاجتمااع یهاسازما  ریهمچو  کارکنا  سا تخصصی

خواهاد داشات کا  در  یدر پا راآ از  یناشا یو روانا یعصاس یزا، فشارهاعوام  استرس ،دارند

را با    یپیا سازما مقابی  با آ ، سالمت وعمیکرد افراد و  یهاب  راه ییصورت شدت و عد  آشنا

 فارا یمجموعا  رفتارهاا یاجتماع تیرا ب  بار خواهد آورد  حما ینیسن  ن یمخاطره انداخت  و هز

بطا  ماوثر داشات  و اردی را ساازد باا میرا قاادر   یپیا کیااست ک   یگرفت  شده و مورد قسول

با توج  با   ق،یتحق نیباز دارد  ضرورت انجا  ا ینامعقول اجتماع یهاالعم از عک  را شهروندا 

و حتان  ریادرگ نیطارف یومعناو یمااد یهان یبا هدف کاهش هز پیی امروز  یاجتماع کردیرو

بارای  عیمای یهااروش افتنیا  ،یفرهناگ و محا با اجتما ، یسازگار جادیا ها وانجا  مثموریت

بهساود  جا یو در نت  یپیا یروهااین نیدر با یشالی تفااوتیبیو کااهش  یبهسود مهارت اجتمااع

 و اباراز عشاق یعنای حمایت عااطفی اجتمااعی در این پژوهش متلیرجامع  است  تیامن تیوضع

                                        
1. Kleiman and Riskind 
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با   پرسشانام   18تاا  1های محست افراد جامع  نتست ب  همناو  خاود و در ایان تحقیاق گویا 

 و رفتاار از سازی فردآگاه یعنی اجتماعی تایید و تصدیق ین متلیر تعیق گرفت  است  متلیرسنجش ا

پرسشانام   26تاا  9های از طرف افراد جامع  و در ایان تحقیاق گویا   مناسع انجا  بازخوردهای

 و با  سانجش ایان متلیار تعیاق گرفتا  اسات و یااری ()حمایت اجتماعی خداپناهی و همکارا 

از ساوی  کارهاا انجاا  در داد  یااری و مالی مانند متاعدت متتقیم متاعدت عیاجتما همکاری

پرسشانام  با   34تاا  27های افراد جامع  نتست ب  همنو  خود اسات کا  در ایان تحقیاق گویا 

تفاوتی شلیی، باروز عالئام عااطفی منفای سنجش این متلیر تعیق گرفت  است  در نهایت متلیر بی

فردی و ختت ی مفرط اسات کا   موفقیت شخصیت و کاهش م  متخافراد نتست ب  شل  ک  شا

 نیاا یبارا پرسشنام  گیادارد را با  خاود اختصاا  داده اسات  40تا  1های در این تحقیق گوی 

در دستور کاار قارار گرفتا   های تخصصیپیی از  یاجتماع تیمقول  حما یمنظور مطالع  و بررس

ایان  اهمیات با  توجا  باا  میده میتعم زین  رید یهاسازما را ب   جیتا نتا هتتیم است و درصدد

 کااهش در شادهاجتمااعی ادراک این متائی  مطارا اسات کا  حمایات پژوهش این در موضو 

 دارد؟ تاثیری چ  پیی  کارکنا  شلیی تفاوتیبی

 مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق

  حمايت اجتماعي

بتیاری از روانشناسا  قارار گرفتا   ق عالحمایت اجتماعی از جمی  موضوعاتی است ک  مورد 

( اسات 1902)1اساس نظری این موضو  دیدگاه جار  کیای  (1985کتیرو همکاارا   و 1985گ، کین) است

ی در چ ون ی مثسات یاا منفا راآ کند و تماعی یا تثئید اجتماعی تثکید میک  بر اهمیت پذیرش اج

 داند بود  خود پنداره افراد مؤثر می

 مراقسات، همراهای، محسات، از برخاورداری را میزا  اجتماعی حمایت گرا ،هشپژو از برخی

 اعضاای نظیار دی ار یهااگروه یاا افاراد سوی از توس  فرد شده دریافت کمک و توج ، احترا ،

 کا  گفات بتاوا  شااید   در مجمو ،(1998، 2)سارافینو اندتعریف کرده مهم دی را  و دوستا ، خانواده،

                                        
1. George Kelly 

2. Sarafino 
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 او بارای دی ارا  و اسات توجا  دی ارا  ماورد شاخص ک  احتاس این نییع اجتماعی حمایت

کارکردهاای   (1377و دی ارا ،  1)گاچا اسات  متعیاق اجتمااعی شاسکة یاک ب  او اینک  و قائیند ارزش

اشااره دارد  فارد  ،صورتی کیی ب  آنچ  ک  فرد پیرامو  خود آموخت  استحمایتی و هویتی خود ب 

منابع مربوط ب  کارکرد حرمت نفا    زشمند و با کفایت قیمداد کندقادر است خود را موجودی ار

  :عسارتند از

 یق دریافت اطمینا  و تصد -1

 ین ارزشمندی تایید و تحت -2

 کننده حمایت   فرد دریافتابراز احترا  ب -3

 شدهحمايت اجتماعي ادراک 

اسات عاطف  یعنای  تصادیق و یااری ف ،شده ترکیسی از س  عنصر عاطحمایت اجتماعی ادراک

تااعدت تصدیق یعنی آگاهی از رفتار و بازخوردهای مناسع و یاری یعنای م، ابراز عشق و محست

مااعی بناابراین حمایات اجت مانند متاعدت ماالی و یااری داد  در انجاا  کارهاا اسات  ؛متتقیم

از آ  اکی حاشاواهد  های شالیی اسات شده یکی از عوام  مهم مهارکننده اثرات منفی تنشادراک

تارین مهم ؛باشاد هکنند ، تتاهیتواند در سازگاری با تنشمیشده است ک  حمایت اجتماعی ادراک

بهساود ، بادو  توجا  با  ساطوا آ  ا تانش،شده هن ا  مواجه  فرد بتاثیر حمایت اجتماعی ادراک

 فارادنشاا  داده اساتک  ارتسااط باا ا (2016)های هرسات و همکاارا ، مطالعاات  وضعیت سالمتی است 

 )بیرامای؛ موحادی؛ دهادو قاب  اعتماد خطر آشفت ی روانی در رویارویی با تنش را کااهش میصمیمی

  (29-25: 1393موحدی وهمکارا ،

 حمايت اجتماعي هاينظام

( عسارت است از واگذار کارد  بخشای 1996) حمایت اجتماعی مطابق با نظر کاپال  هاینظا  

هاای عااطفی و افراد ک  قادرند در مواقع اضاطراری حفاظت از ضروریات بین فردی ب  گروهی از

مناابع اطالعاات  ،هاعالوه مرد  با فراهم کرد  کمک منابع حمایتی را برای افراد نیازمند مهیا کنند  ب

هاای بحرا ی شناختی برای افراد نیازمناد موجاع افازایش تواناایی آناا  در مقابیا  باا هاو آگاهی

                                        
1. Gachell et al 
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های حماایتی متعاددی در خانا  محا  کاار و ر کاپال  یک فرد ب  گروهشوند  مطابق نظروحی می

اینکا   وسایی  کااپال  نظریا  مفیادی درباارهب  1996های عمومی نیازمند است  در سال تفریح اه

کاپال  می گوید خاانواده با  چناد راه   کند ارائ  شدنظا  حمایتی عم  میعنوا  ب چ ون  خانواده 

ای در حا  مشاکالت، منسع ایادئولويی و راهنماا و واساط ؛ کندمت میمختیف ب  عضو خود خد

عنوا  یاک حاالل با  ؛پناه اهی برای استراحت و رفع ختت ی ،خدمت عمیی و راهنمایی صحیح

عنوا  نیاروی قدرتمنادی با تواند کند و میمشک  برای تصمیم گیری در شرای  بحرانی کمک می

های حمایات اجتمااعی در خانا  و محا  کاار، نظا  کند م  ها عبرای حمایت در برابر دگرگونی

کنند  محققاا  گااهی عنوا  سپر عم  میب رسانند و های محیطی یاری میفشارافراد را در مقابی  با 

یکای  ؟های حمایت اجتماعی چنین اثرات مشخصی دارنادکنند ک  چرا نظا این سوال را مطرا می

اطمیناا  مجادد و پاذیرش را با  شاخص عرضا   ،کننادهتاز دالی  این است ک  اشخا  حمای

  (1380)شریفی درآمدی،  کنندمی

  :اساسی است یت اجتماعی دارای دو بعد یا جنس حما

ادی فارد از افارد کا  شاوی اطاال  میذهنی: بعد ذهنی حمایت اجتماعی ب  تصور الف( جنس 

 د  کنن کمکوی را طور مؤثر در مواقع درماندگی و ناچاری دارد ک  قادرند ب 

ها و عینای: بعاد عینای یاا بالفعا  حمایات اجتمااعی با  میازا  واقعای متااعدت  ( جنس 

های ارائ  شده ب  فرد بتت ی دارد  هر نو  تلییر ناگهاانی یاا باروز مصایست در زنادگی از همیاری

موجع پریشانی و ن رانای شاخص شاود  جنسا  ذهنای  جمی  منابع فشاری است ک  ممکن است

های پژوهشی  حاکی از آ  است ک  هر چا  ذهنیات یزا  عمیکرد فرد تثثیر فراوانی دارد و یافت درم

های میاازا  پاسااخ فاارد در برخااورداری از حمایاات دی اارا  )حمایاات بااالقوه( بیشااتر باشااد،

عک  ، بیشاتر اسات  با های بلرنج نشا  می دهادآمیزی ک  ب  فشارهای روانی و موقعیتفقیتمو

احتمااالً آماادگی  ،کند ک  از حمایت اجتماعی کاافی اطرافیاا  برخاوردار نیتات اگر فرد احتاس

 با  جای رویاارویی باا متاای ،دهد و ممکن است با شا  مین کمتری برای مقابی  با خطر از خود

  (1،1996هاینزمن و کاپال ) اجتنا  متوس  شود

                                        
1. Heitzmann & Kaplan 
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یاادی از ا حاد زاری فارد تابا توج  ب  بعد عینی حمایت اجتماعی، افراد مؤثر در متاعدت و ی

ازدوا  از  :عنوا  مثاالبا کاهد و فرد را ب  انطسا  دوباره قادر خواهد ساخت  شدت فشار روانی می

 حضاور شارکت افاراد ،جمی  وقایعی است ک  سسع ایجاد فشار روانی مضاعف بر فرد مای شاود

ی ئولیت را باراخانواده و دوستا  در مجی  عروسی تا انادازه ای پاذیرش نقاش همتاری و متا

ها بعاد از عروسای با  زو   هایی ک  تاا مادتتر می کند  همچنین متاعدتعروس و داماد آسا 

وانای رتوجهی از فشاار با  میازا  قابا  ،شاودخصو  خانواده ارائ  میا  از سوی اطرافیا  ب جو

  و شارای وفقیاتساازد کا  باا مکاهد و آنها را قادر میها میناشی از تلییر زندگی و بار متئولیت

  عم  آورندتازه انطسا  الز  را  ب 

 تفاوتي شغليبي

 روانای جتامی قاوای تحیی  سندر  باعنوا 1فروید نسرگر توس  1970 ده  در شلیی تفاوتیبی

 ختات ی از متشاک  اساتمیسندر شالیی تفااوتیبی  شاد وارد باالینی تحقیقات روانشناسی در

 باا تاوا  و احتااس از عااری منفای واکانش شخصیت، متخ توا  روحی، تخیی  احتاس عاطفی

 احتااس کااهش فاردی، موفقیات احتااس کاهش گیرندگا  خدمات، ب  نتست مفرط اعتناییبی

  (28:1393)بیرامی؛ موحدی؛ موحدی وهمکارا ،  است شلیی محی  در موفقیت و شایتت ی

مرحیا  ؛ (1994، 3ایوانتایوی  ،2گیستاو ، دانیای) دهادمعماوالً در سا  مرحیا  رخ می تفاوتی شالییبی

افراطای از ساوی مراجعاا   هایاست کا  حاصا  تقاضااها و خواسات  4عاطفی تفاوتیبی نختت

هاای گیری و گتاترش ن رشیاا شاک  5زداییشخصایت است  مرحی  دو ، متاخ شخصایت یاا

ی هااباا کااهش ان یزه ،نتست ب  مراجعا  و سایر افراد در محی  کاری است  مرحی  ساو  بدبینان 

تاوا  افازود بدنی و جتمی را نیز می تفاوتیبی  مراح  فو  ب شودپیشرفت شناخت  و برجتت  می

   (73:1389)روحانی، فیروزی،  دشوک  الست  قس  از هم  آنها متظاهر می 

                                        
1. Freudenberger  

2. Donnely 

3. Ivancivich 

4. Emotional exhaustion 

5. Depersonalization 
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 شغلي تفاوتيبيهاي و نشانه عالئم

عاادی  ،اضاطرا افتردگی، نارضاایتی و  ،صسانیتعهایی از زندگی احتاس ناامیدی، در دوره

ا بیشاتر از حاد معماول فرسودگی شلیی این هیجاناات منفای ر  اما افراد در حالت رسد مینظر ب 

اتر باورلی پا) شکایت دارناد در بدترین حالت افراد از نوعی ختت ی یا نقصا  عاطفی  کنندمیتجرب  

 تفااوتی  بیدشومیشلیی با کاهش در شور، شو  و درخشندگی شلیی مشخص  تفاوتی  بی(1998

هاای اداری، احتااس شلیی هم منشا بیرونی دارد و هم منشا درونی  مناابع بیرونای شاام  فعالیت

 ت  مناابعدار و وظایف و کارهاای تکاراری اساا بار سن ین کارها، مراجعین مشک ناتوانی همراه ب

در  تااکنو   (1984 ، ساراساو) درونی فرسودگی شلیی شام ، انتظارات غیر واقعای و دلزدگای اسات

رویکارد : ترین آ  عسارتند ازمهمشلیی رویکردهای گوناگو  ارائ  شده است ک   تفاوتیبیرابط  با 

کارد باالینی در روی  تعامیی چرنی  و مدل کاپنر رویکرد اجتماعی، –بالینی، رویکرد روا  شناختی 

دت آنها از یک فارد با  و ش عالئماین  شود میشلیی ب  صورت مختیف ظاهر  تفاوتیبینشان ا  

شاود و کارکناا  میکار فارد ظااهر این عوارض یکتال پا  از شارو  با  ؛فرد دی ر تفاوت دارد

کنناد آنهاایی میجای زین زندگی اجتمااعی خاود  را سازما ، افرادی ک  سازما فداکار و متعهد ب  

شالیی  تفااوتیبیضا  بیشتر گرفتاار عار مدیرا ، باالخرهک  دارای شخصیت سیط  طیع هتتند و 

  کاساختار چند بعدی است  یک شلیی فرسودگی اجتماعی –در رویکرد روا  شناختی  شوند می

تااس پاایین باود  اح حیی  یا ختت ی عاطفی، متخ شخصایت،ت مرتس  با هم، یعنی مولف از س  

تاتند  شلیی متعدد ه تفاوتیبیدر رویکرد تعامیی چرنی  منابع   موفقیت فردی تشکی  شده است

ای از د و مقابیا  دفااعی از طریاق مجموعا شوند فرد دچار آشفت ی روانی شاومیفشارزاها باعث 

 (  1382ساعتچی) شودمیتلییرات در ن رش و رفتار فرد مشخص 

 پيشينه تحقيق

 شادهادراک اجتماعی حمایت بین ( در پژوهش خود ب  بررسی رابط 1396) بهزادفر وهمکارا 

 حمایات درک دانشجویا  پرداخت  و تایید کردند ک  افازایش در زندگی از یترضا با نف  عزت و

 و ساالمتی  شاودمی زنادگی کیفیت عمیکرد و سالمتی بعد بهسود ب  منجر نف  عزت و اجتماعی

  گیاردمی قارار روانشاناختی عواما  تاثیر تحت ک  است زندگی کیفیت مهم ابعاد از یکی عمیکرد
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 و روزانا  فعالیات بهتار انجاا  فرد، عمیکرد سطح افزایش سسع شناختیروان متلیر دو این افزایش

  شودمی زندگی از بهتر احتاس

 اجتمااعی حمایات و خودکارآمادی رابطا  با  بررسای (1395) همکاارا  و صدری دمیرچی

سات و نتاایج وظیف  درپژوهش خاود پرداختا  ا خدمت سربازا  در اعتیاد ب  آمادگی با شدهادراک

 اعتیااد،  با گارایش باا شادهادراک اجتمااعی حمایت و شا  داد ک  بین خودکارآمدیتحقیق آنها ن

 جاناع از شادهادراک اجتمااعی حمایات میازا  قادر هرچا  و دارد وجاود معناداری منفی رابط 

  یابدمی کاهش آنها در مواد ب  گرایش میزا  ،باشد بیشتر سربازا 

 ایاتحم و کاار محای  هاایویژگی اثر  درپژوهش خود ب  بررسی (1390) نیتی و همکارا 

طفی عاا فرساودگی و شالیی خشانودی گریمیاانجی باا شل  ترک قصد بر شدهادراک اجتماعی

تاتقیم از ، نشا  داد ک  تسادل اطالعاات اثار منفای غیار ماین پژوهشنتایج پژوهش  پرداخت  است 

ات کارکناا  اطالعاطریق فرسودگی عاطفی و خشنودی شلیی بر قصد ترک شل  دارد  زمانی کا  

یاباد  در ایان میدهند، میازا  یاادگیری آنهاا افازایش میو تجار  خود را در اختیار یکدی ر قرار 

قاش و ن، الزاماات جدیاد فنااوریو ناراحتی کمتری را برای رو با  رو شاد  باا  فشارشرای  آنها 

منجار با  خشانودی  شاوند ومیتر دچار فرسودگی عااطفی کنند  بنابر این کممیمشکالت تجرب  

  یابدمیگیری آنها کاهش د  بنابراین، نیات کنارهشومیشلیی شخص 

شااده باار بهزیتااتی بررساای تااثثیر حمایاات اجتماااعی ادراک( باا  1400) غفاااری و همکااارا 

 پرداختا  اسات  جنو  شار  ایارا  میکارکنا  نظادر بین  آوریروانشناختی با نقش میانجی تا 

جامع  آماری انتخا  شده در این پاژوهش یعنای   ذعا  داشت کحقیق خود ادر نتایج ت پژوهش ر

های رشاد فراگیار را های اجتماعی، زمینا توانند با درک حمایتنظامیا  جنو  شر  کشور نیز می

 سزیارا کا  داشاتن احتاا ؛بهزیتاتی روانای خاود بیافزاینادس و بر احتا کنند مبرای خود فراه

ساایر مشااغ  از  باا سدر قیاا ،هتاتند میدی ک  دارای مشااغ  نظاابهزیتتی روانشناختی در افرا

رشاد و موفقیات در مراحا   تواناد زمینا می ک  این امار اندی مواج یزاسدشوارتر و استر  شرای

و  پاذیریآورد  از ایان روسات کا  تثثیر ممختیف شلیی و در نهایت یک زندگی خاو  را فاراه

، بار آوریتاا شده، بهزیتتی روانشاناختی و ماعی ادراکحمایت اجت ممفاهی  چندگان گذاریتثثیر
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یکدی ر و نیز اهمیت موضوعات این چنینی در میا  جوامع حتاسی چو  نظامیاا  غیرقابا  انکاار 

  است

ی حمایات اجتمااعی هانقاش مؤلفا ( در پژوهش خود با موضو  1393) موحدی و همکارا 

طور کیای با    ایان نتاایج رسایده اسات کا با بینی فرسودگی شلیی پرستارا شده در پیشادراک

توانناد فرساودگی شاده میک  ابعااد حمایات اجتمااعی ادراکاست نشا  داده  انجا  شدهپژوهش 

ی خاانواده و دوساتا  ساهم معنااداری هاؤلفا مبینی کنند ک  در این میاا  پیش را  اشلیی پرستار

بینای ساهم ما اشخا  مهام در ایان پیشا ؛بینی فرسودگی شلیی را داشتندداشتند؛ یعنی توا  پیش

ی و زا در حرفا  پرساتارناپذیر بود  برخی از عوام  استرسی نداشتند  با توج  ب  اجتنا دارمعنی

 اتی در جهاتکارگیری تمهیاد بر شاغیین این حرف  با فشارلزو  پیش یری از آثار روانی و رفتاری 

  بار عهاده مادیرا  ای از جمی  وظایفی است کهای مقابی بهسود شرای  محی  کار و آموزش روش

 برناما  مصاونیت از اساترس و فرساودگی شالیی را  اساتهای خدمات بهداشتی درمانی سازما 

رس و توا  جزو واحدهای دانش اهی رشت  پرساتاری قارار داد و نیاز برناما  مصاونیت از اساتمی

 کرد ها ارائ  تا صورت آموزش ضمن خدمت ب  کارکنا  بیمارس فرسودگی شلیی را ب

؛ 1389 ،و دی را  ی)مرجان های مختیف مدیرا  و سرپرستا  از کارکنا  خودفقدا  حمایت

 (1995، ی)مکهارد  ضعف مدیریت و ضعف بازخورد (1984؛ توماس، 1982؛ زاب  و زاب ،1993مکنا ،

حتا  می ری ب های کاتفاوتیهای شلیی و بیکننده استرسین عوام  تولیدترمهماز جمی  

 زا یدر م  یپی سازما ها و سطوا مختیف در رده را ،یفرماندها  و مد یآیند  سسک رهسر

 گذار است   ریکارکنا  تاث یتفاوتی شلیبی

و  ویا)الندارد  ریافاراد تااث یها بر سالمت روا  و آرامش ذهناخانواده یاز سو یاجتماع تیحما

)های هرسات و در ایان پاژوهش باا الهاا  از دیادگاه   (1395یعسادالمیک ،یری؛ نصا2009؛ گوالزت2019همکارا ،

تصادیق و یااری تعریاف و  شده ترکیسی از س  عنصر عاطف ،حمایت اجتماعی ادراک (2016همکارا :

ابعااد حمایات کا  ( 1987) 1ساراساو همچناین در ایان پاژوهش باا الهاا  از  بررسی شده است 

حمایات  حمایت عزت نفا ، سک  اجتماعی،حمایت ش ،حمایت هیجانی اجتماعی را ب  پنج دست :

                                        
1. Sarason 
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 عالوه براسااس مفهاو  چناد بعادی کااپال  و و با م کارده اساتیتقتوسیی ، حمایت اطالعاتی 

 حمااایتی کاا  در عماا  دریافاات شااده اساات  -1( کاا  شااام  دو بخااش اساات:2010هاااینزمن )

ی بار پانج طریاق مسنا (2008) 1حمایتی ک  ب  منابع حمایتی اشاره دارد و همچنین نظری  راتوس -2

پاذیری کیفیات زنادگی کااری رساانی، اطالعاات، ارزیاابی، جامع : توج  عاطفی، یاریعم  کرد

و با توج  ب  دیدگاه های هرسات  انعکاسی از رواب  موجود بین کارکنا  و محی  کاری آنا  است

اری و حمایت عاطفی اجتماعی و تصدیق و تایید اجتماعی و تااثیر یا حمایت اجتماعی در س  بعد:

گیاری از دیادگاه درنهایت دراین پژوهش باا بهرههمکاری اجتماعی تعریف و تئوریزه شده است  

 تفااوتی بی کااهش شاده درتاثیرحمایت اجتماعی ادراک، اندیشمندا  و پیشین  تحقیقات انجا  شده

 پیی  مورد بررسی قرار گرفت  کارکنا  شلیی

 روش تحقيق

 آیادشامار میب و از نظر روش انجا  کار همستت ی  است تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی

جامعاا  آماااری سااطح کارکنااا   و 1398-1400های کاا  از طریااق تحییاا  رگرساایونی طاای سااال

خادمت  نفر از کارکنا  حاضار ب 730شهر تهرا   است  نمون  آماری شام  های تخصصی درپیی 

اند  در ایان پاژوهش، انتخاا  شاده صورت کاامال تصاادفی آنها ک  بر اساس فرمول کوکرا  و ب

 چاارچو  تدوین در  آوری شده استای و ابزار پرسشنام  جمعاطالعات از طریق روش کتابخان 

ای، در بعد حمایات اجتمااعی از پرسشانام  گرفت  از روش کتابخان  انجا  و مطالعات تحقیق نظری

تی شالیی از پرسشانام  اساتاندارد تفااوگویا  و در بعاد بی 34استاندارد خداپناهی و همکارا  باا 

نفار  30گوی  بهره گرفت  شد  پایایی این پرسشنام  در پژوهش فتاحی و باا مشاارکت  40گیدارد با 

(، 1)جادول 0.938( و در تحقیق حاضر باا مشاارکت هماا  تعاداد افاراد، آلفاای کرونسااخ 0.97)

سات، در تجزیا  و تحییا  آماده ا دساتبا   0.781آمد  در این پژوهش آلفای کرونسااخ  دستب 

اسامیرنوف،  و کولمروناوف هاایهای آماری آزمو و تکنیک  spss23اطالعات از نر  افزار اس 

 همستت ی اسپیرمن و تحیی  رگرسیو  )همزما ( بهره گرفت  شد         

 فرضیات تحقیق

                                        
1. Ratuse 
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 تفااوتی شالییبی وکااهش اجتمااعی عااطفی بین مولفا  حمایات رسدمی نظرب  :فرضی  اول

 رابط  وجود دارد  پیی  کارکنا 

 شالیی تفااوتیبی هشکاا در اجتمااعی تاییاد و تصدیق رسد بین مولف می نظرب  :فرضی  دو 

 رابط  وجود دارد  پیی  کارکنا 

 تفااوتی شالییبی کااهش در اجتماعی همکاری و اریمولف  یرسد بین می نظرفرضی  سو : ب 

 رابط  وجود دارد  پیی  کارکنا 

 ها تهیاف

 اسمیرنوف و وفگرکولمو آزمون
 زمون کولمرونوف و اسمیرنوف متغیرهاي تحقیق آ -1جدول

 اسمیرنوف و کولموگروف آزمو 

اسات،  0.05تفااوتی شالیی کمتار از های تحقیق ب  غیار از بیمولف  SIG، 1در جدول شماره 

هاای ر اداما  از آزمو دبناابراین الز  اسات  ؛دهد توزیع نرماال نیتاتمیدار و نشا  آزمو  معنی

 شود  ناپارامتریک استفاده 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 حمایت

 عاطفی

 تائیدو  تصدیق

 اجتماعی

 همکاریو  یاری

 اجتماعی

تفاوتی بی

 شلیی

N 730 730 730 730 

Normal Parametersa,b Mean 2 6040 2 6192 2 6762 3 9875 

Std. 

Deviation 
 62116  57184  64600  68313 

Most Extreme 

Differences 

Absolute  058  080  092  048 

Positive  055  080  083  048 

Negative -.058 -.080 -.092 -.045 

Test Statistic  058  080  092  048 

Asymp. Sig. (2-tailed)  000c  000c  000c  000c 
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 شغلي تفاوتيبي و اجتماعي عاطفي ايتهاي حمآزمون اسپیرمن مولفه

 تفااوتی شالیی نشاا های حمایت عااطفی و بیمولف  -0.477ضریع همستت ی 2در جدول 

 افازایش باا یعنای ؛دارد همستت ی معکوس و متوساطی وجاود رابط  متلیر دو این بین ک  هددمی

، در ساطح Sig:0.00   همچنین با توج  ب  میازا یابدمیکاهش ی تفاوتی شلیبی حمایت عاطفی،

 است شود ک  رابط  این دو متلیر معنادار مشاهده می 0.05خطای 

 

 

 

 

 

 شلیی تفاوتیبی عاطفی حمایت 

Spearman's rho عاطفی، حمایت Correlation Coefficient 1 000 -.476** 

Sig. (2-tailed) .  000 

N 730 730 

 Correlation Coefficient -.476** 1 000 شلیی تفاوتیبی

Sig. (2-tailed)  000 . 

N 730 730 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

اطفي و بي تفاوتي شغليآزمون اسپیرمن مولفه هاي حمايت ع -2جدول  
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 شغلي تفاوتيبي و اجتماعي تايید و هاي تصديقآزمون اسپیرمن مولفه

تفاوتی شالیی بی های تصدیق و تائید اجتماعی ومولف  -0.349ستت ی ضریع هم 3درجدول 

 باا یعنای ؛دارد همستات ی معکاوس و متوساطی وجاود رابطا  متلیر دو این بین ک  هددمی نشا 

   همچناین باا توجا  با  میازا داردکااهش تفااوتی شالیی بی ،تصدیق و تائید اجتماعی افزایش

Sig:0.00 است شود ک  رابط  این دو متلیر معنادار می مشاهده 0.05، در سطح خطای 

 شغلي تفاوتيبي و اجتماعي همکاري و هاي ياريآزمون اسپیرمن مولفه

 

 

 شلییتفاوتی بی
 دیو تائ قیتصد

 یاجتماع

Spearman's rho شلییتفاوتی بی Correlation 
Coefficient 

1.111 -.111** 

Sig. (2-tailed) . .111 

N 111 111 

 Correlation یاجتماع دیو تائ قیتصد
Coefficient 

-.111** 1.111 

Sig. (2-tailed) .111 . 

N 111 111 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

 شلییتفاوتی بی
ری همکاو  یاری

 اجتماعی

Spearman's rho شلییتفاوتی بی Correlation 
Coefficient 1 000 -.409** 

Sig. (2-tailed) .  000 

N 730 730 

 Correlation اجتماعی همکاریو  اریی
Coefficient -.409** 1 000 

Sig. (2-tailed)  000 . 

N 730 730 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 شغلي بي تفاوتيو تصديق و تائید اجتماعيآزمون اسپیرمن مولفه هاي  -3جدول

 شغلي بي تفاوتياجتماعي و  ياري و همکاريآزمون اسپیرمن مولفه هاي  -4جدول
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و  اجتماعی همکاری و های یاریف مول -0.398ضریع همستت ی  4در جدول

همستت ی معکوس و متوسطی  ابط ر متلیر دو این ینب ک  هددمی تفاوتی شلیی نشا بی

  داردکاهش تفاوتی شلیی بی اجتماعی، همکاری و یاری افزایش با یعنی دارد؛ وجود

شود ک  رابط  این مشاهده می 0.05، در سطح خطای Sig:0.00 همچنین با توج  ب  میزا 

 است دو متلیر معنادار 

  1آزمون رگرسیون

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1  499c  249  246  59328 

a. Predictors: (Constant),   عاطفی حمایت ، یاری و همکاری اجتماعی، یاجتماع دیو تائ قیتصد 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

                                        
1. Regression testing 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

  یاجتماع دیو تائ قیتصد 1

 حمایت  اجتماعی همکاریو  یاری 

 bعاطفی

. Enter 

 ضرايب مدل رگرسیوني -7جدول

 

 

 

 

 

متغیرهاي موجود در مدل -5جدول  

خالصه برازش مدل -6جدول  
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1 

(Constant) 5 444  107  50 975  000 

یاری و همکاری 

  اجتماعی، 
-.222  057 -.209 -3 879  000 

 000  732 6- 374.- 061  411.- عاطفی حمایت

 دیو تائ قیتصد

 یاجتماع
 079  064  066 1 225  221 

a. Dependent Variable:  شلیی.تفاوتیبی 

فی و هاای حمایات عااطو متلیر (constant) کا  مقادار ثابات شودمی، مشاهده 7جدولدر 

  تصادیق و مولفهم  ضرایع ب  جز در حقیقت  اندار شدهدر مدل معناد یاری و همکاری اجتماعی

، (Enterاز روش  هتتند  در تحیی  رگرسیو  )باا اساتفادهدار از لحاظ آماری معنی تائید اجتماعی

یان ا(   N=730،P<0.001%،  24.9آمد )ضریع تعیاین تعادی  شاده=  دستب داری مدل معنی

کناد، تسیاین را ی متاتق  توسا  متلیرهاا تی شالییتفاوبی درصد از تلییرات 24.9تواند مدل می

داری بارای تفااوتی بینی کنناده معنایهای حمایت عاطفی و یاری و همکاری اجتماعی پیشمولف 

داری نیتات و تااثیر بینای کنناده معنایاماا متلیار تصادیق و تائیاد اجتمااعی پیش ؛شلیی هتتند

 0.37بین حمایت عااطفی برابار متلیر پیشتاندارد شده برای داری ندارد  ضریع رگرسیو  اسمعنی

و  – 0.20بینی کنندگی منفی و بارای یااری و همکااری اجتمااعی برابار و با جهت تاثیر و پیش –

  رد فرضای  دوهای اول و سو  تاییاد و منفی است  بنابراین و بر اساس نتایج آمار استنساطی فرضی 

 شود می

  بحث و نتيجه گيری

های شاایع در جامعا  و افراد شاغ  در پیی  در رویاارویی باا خشاونته ویژ کارکنا  پیی  ب

انادازد، مقابیا  باا میبا  خطار  راایشاا شوند و این متاائ  ساالمت زیادی روبرو می اتنامالیم

ساوانح و  های شاهری و مادیریتی امنیتی، عمییات تروریتتی و رهائی گروگا ، ناآرامیهابحرا 

یازا  ی کا  بااالترین میهابحرا  آید؛شمار میب ی پیی  سازمانرکردهای بحرا  بالیای طسیعی از کا

 همراه دارند  خشونت را ب 
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 شاواهد ؛اسات هاای شالییتنش منفای اثرات مهارکننده مهم عوام  از یکی اجتماعی حمایت

 حمایات باشاد  کنندهتتهی  ،تنش با سازگاری در تواندمی اجتماعی حمایت ک  است آ  از حاکی

تفااوتی های پییتای، بیساازما در   اسات یااری و تصادیق عاطف ، عنصر س  از ترکیسی ماعیاجت

تفااوتی شالیی آیاد  بیمیشامار  ع انتاانی بهای اصیی مدیرا  مناابشلیی کارکنا  یکی از دغدغ 

 ی و محیطی قرار دارد  سازمانتحت تاثیر بتیاری از عوام  و متلیرهای درو  

دیدگی و وردی همکاارا  در کااهش میازا  آسایعرواب  خو  و بازخسارالتو  ب  برقراری 

 و ساازما ترین مساحاث عنوا  یکای از بنیاادی ان یزگی کارکنا  تاکیاد دارد  روابا  انتاانی بابی

نی مدیریت همیش  مطرا باوده اسات  روابا  انتاانی در بهساود کاارائی و عمیکارد نیاروی انتاا

دارد  روابا  یمتاتقیمی تااثیر ساازمانو کااهش تعارضاات  افزاییواسط  افزایش ان یزش و هم ب

تااثیر  رده و یاا رئای  و مرئاوس تحاتکارکناا  هام های انتظامی، بینسازما انتانی در ساختار 

هااا و مراتسی و سااسک رهسااری جریااا  دارد و ممکاان اساات در بخشسیتاا  یسااازمانفرهنااگ 

  های مختیف از شدت و عمق متفاوتی برخوردار باشد قتمت

  کااماا چالشای  ؛آینادمیشمار  بدی  در حمایت عاطفی افراد ببیخانواده و نزدیکا  یک منسع 

هاای تاوا  فرهناگ حماایتی در میاا  خانوادهوجود دارد این موضو  است ک  ب  چ  صورت می

 پیی  را توسع  داد   سازما کارکنا  

اجتمااعی  ؛ستامختیفی تشکی  شده میهای بوی پیی  از اقوا  با فرهنگسازماننیروی انتانی 

 های بیندمدت و متتمری را نیاز دارد  ریزیبرنام ی در این شرای  سازماند  و تحکیم فرهنگ کر

 ؛توا  از رفاه مالی و تاثیر مالی رفتاری در رواب  انتانی کارکناا  غافا  شاددر ادام  بحث نمی

عاالوه بار  ؛فراوانای با  هماراه داردمتائ  و مشکالت اقتصادی و معیشتی کارکنا  آثاار مخار  

توا  ب  تضعیف روحیا  مشاارکتی و تخریاع روابا  های مالی و اخالقی، میگتترش کج رفتاری

باعاث کااهش تمرکاز روانای  ،شیو  یابد سازما انتانی کارکنا  اشاره کرد  مشکالت مالی اگر در 

های کااذ  و در سااعاتی کا  ل اشتلال در ش  شودمیو شیو  پدیده واگرائی  سازما کارکنا  در 

فردگرائای افراطای را  ،ایفاای نقاش کننادگر حمایات عنوا  یک منساع در کنار خانواده ب بایدافراد 

و روانای، ان یازه و عمیکارد جتامی دلی  صرف انريی زیاد و فرسودگی   کارکنا  ب همراه داردب 
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هاای تااثیر حمایتکا  حاضار پاژوهش   از مطیوبی نخواهند داشت  با توجا  با  نتاایج حاصا 

د شاومیپیشانهاد  ،استمشهود های تخصصی تفاوتی شلیی کارکنا  پیی شده در کاهش بیادراک

های تخصصی شهر تهرا  با  ماواردی کا  با  مدیرا  و روسای ادارات پیی  معاونین، فرماندها ،

 اهتما   بیشتری ورزند: شودزیر ارائ  میشرا 

مناساسی   درک ،زیرمجموعا  خاود کارکنا و ایجاد رواب  منطقی  با  مان یصم یگفت وها با   1

هاا و تیابیقبر اسااس ) و تشویق ب  همکاری اجتماعی تیداد  متئول با و داشت  آنها یهاتیقابیاز 

احتااس  ،کارکناا  رش،یپاذ نیاا  یدر سا (یسازمانکرد  آنها در امور میو سه کیاستعدادها و شر

شاود و میکاسات   هااآن یهااتفاوتیبی و شادهمناد و کاار عالق  ینادگ، ب  زکردهوجود و ارزش 

تاو باا ایان موضاو  هم خواهناد پرداخات  یتر ب  کار و زندگیتازه و قو یا  یسرانجا ، با روح

 است   (1395کاظم نیتی و همکارانش)لتحقیق عسدا

ا با ش اسات( ک  همتو با ایان پاژوه1393) با درنظر گرفتن پژوهش موحدی و همکارا    2

حاوزه  د  کارکناا  در سا کار یاجتمااع برایکارگیری اساتید مجر   ی و ببرنام  آموزش یاجرا

 یتیتواناد در گتاترش فرهناگ حماامی ،و خاانواده کارکناا  یکارکنا  عاد را ،یفرماندها  و مد

  باشد موثرتر

زایش باعاث افا های اجتماعی از آنهاباتوج  ب  حمایت در مشاغ  مختیف کارکنا  چرخش  3 

ر و ایان اما آنهاا کاسات  شادهاز ختت ی و مالمت روحای  ؛دشومی ی آنا دانش و تجربیات فرد

این موضو  کا  در تحقیقاات غفااری و شد   خواهد موجع تحرک فکری و خالقیت و نوآوری 

و در  و ختات ی مفارط اضطرا توانتت  است در کاهش  ،نیز مد نظر قرارگرفت  (1400) همکارا 

   پژوهش حاضر استیافت  های همتو با  ک  آنا  موثر باشد آوریتا افزایش نتیج  

 زهیاان  شیو افازا یتفاوتی شالیک  بر بی یادلی  اثر کاهندهب  شدهادارک یاجتماع تیحما   4

 رویاپ)  یپیا شاود،یم ساازما کارکناا  در  یریگکنااره زا یاباعث کاهش م ،کارکنا  دارد یشلی

 میآماوزش، توساع  و تحکا کردیرو باید ،(ین هداشت منابع انتان عیمی یهاکردیرو ریسا یاجرا

در  یساازماندرو   یرهاایمتل شیبا گارا قتیدر حق ؛گتترش دهد را سازما ای در وظیف فرهنگ 

در تعاامالت و  را  اکننده جامع  بر کارکناکارکنا ، اثر نامتعادل یتفاوتی شلیبی زا یجهت کاهش م
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 پاذیریجامع خدمت باا هادف  نیمتتمر ح یبرنام  آموزش ی  اجرادکنکنترل  هابحرا در صحن  

تواناد در گتاترش میو خانواده کارکنا   یکارکنا  عاد را ،یدر س  حوزه فرماندها  و مد نا کارک

 یزیربرناما  قیاوردها و از طرادسات نیب  شرط آنک  بتوا  از آخر ؛گذار باشدریتاث یتیفرهنگ حما

 کاردیرو نیاا یاصی ت را یعنوا  هدا و فرماندها  ب را یتجم بهره گرفت  آموزش مدهدفمند و من

 ها برخوردار است رده رینتست ب  سا یشتریب تیاز اهم

 

 

 فهرست منابع ومآخذ

 الف. منابع فارسي

 بط  بین را (،1396) سعید ی،زمان ؛نرگ  ،زمانی؛ خانی،حتن؛ نرگ  ،عر  خزائیی؛ فاطم  ،فر بهزاد

، مجله پژوهش سالمت ،ا رضایت از زندگی در دانشجویا شده و عزت نف  باجتماعی ادراکحمایت 

  52-45  ،1 ، شماره3دوره

 ( نقش 1393بیرامی، منصور؛ موحدی، معصوم ؛ موحدی، یزدا ؛ عزیزی، امیر؛ محمدزادگا ، امیررضا ،)

 ،پرستاري مديريت نشريها ، پرستار شلیی فرسودگی بینیپیش در شدهاجتماعی ادراک ی حمایتهامؤلف 

   34-27، 1 شماره ،3 دوره

 ( شیو 1389روحانی، عساس و فیروزی، محمد رضا ،)  شاورهم مراکز کارکنا  در شلیی دلزدگی سندر 

  78-71،  2، شماره1، سال يسازمان يصنعت يروانشناس يهاتازه پرورش، و آموزش

 مشمول  یهاسازما  را یمد دگاهیوری از دبهره ینعوام  و موانع انتا یبررس ،(1382) محمود ،یساعتچ

  117-78   ،38و37شماره ،10دوره ،)بهبود وتحول( تيريمد مطالعاتی، اجتماع نیقانو  تثم

 ( 1380شریفی درآمدی، پرویز،) و تجتم  ییدر شناسا نایو ناب نایکودکا  ب یداریشن ییتوانا ت یمقا

ل سا ،يياکودکان استثن طهیپژوهش در ح ،آنا  یصدا یروآموزگارا ، از یا عاطف یشناخت یهایژگیو

  103-81،  1شماره  ،1

 مت روا  نقش عوام  شلیی مؤثر بر سال ،(1393خترو ) ،نجفی ؛منصور ،حقیقتیا  ؛مهرا  ،شیخ شاهرخ

  112-103  ،6، شماره93، دورهچهارمحال و بختیاريميفصلنامه دانش انتظا، کارکنا  نیروی انتظامی

 خودکارآمدی و حمایت  بررسی رابط (، 1395 ) نتیم ،محمدی ؛مینا فیاضی، ؛اسماعی  میرچی،صدری د

 ،4مارهش ،18 ، دورهمجله طب نظامي، یاد در سربازا  خدمت وظیف شده با آمادگی ب  اعتاجتماعی ادراک

 316-324  
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 ( 1395طالع زاده، عساس،)   1، دورهنخبگان مديريت ،مدیریت سازمانی وری نیروی انتانی دربهرهعوام ،

  120-1،  1شماره
 ریتاث یرسبر، (1400) یمرتض پورانجنار، فرحناز؛ ،یانیآهنک، حتن؛ شا محمد؛ ،یغفار ؛یمهد ،یغفار 

 ،ينظام يروانشناس ،آوریتا  یانجیبا نقش م یروا  شناخت یتتیشده بر بهزادراک یاجتماع تیحما
  29-7  ،47، شماره 12دوره

 ، تهرا : ینژاد  خو غالمرضا ترجم  دکتر ،تندرستي شناسي روان زمینه ،( 1377)  یج  رابرت گاچ 

 رضوی  قدس آستا  انتشارات

 زای کارکنا  پایور ی ا  عوام  استرس ،(1387) صیدى، وکی  ؛مجیدى، عسدااهلل  ؛مهرى نژاد، سیدابوالقاسم

 .27-39  ، 1، شماره 3 سال ،يانتظام تيريفصلنامه مد، ویژه پاسدارا  در کنترل اغتشاشات

 مهدی ؛  دی، سیترجم  الوان )چاپ دو (، ،يرفتار سازمان ،(1375) یکیر ن،یفی؛ گر یمورهد، گرگور

  دیمعمارزاده، غالمرضا، تهرا : انتشارات مروار
 یشلی یبینی فرسودگشده در پیشادراک یاجتماع تیحما یهانقش مؤلف  ،(1393) معصوم  ،یموحد 

 .34-27  ،1یشماره  ،3 سال ،يپرستار تيريه مدفصلنام، پرستارا 

 هاای محای  کاار و حمایات اثر ویژگی ،(1390) فاطم  ،یشهساز ن؛ینتر ،یعسدالکاظم؛ ارشد ،یتین

 ، عااطفیگری خشانودی شالیی و فرساودگی اجتماعی ادراک شده بر قصد تارک شال  باا میاانجی

  60 - 39   ،2، شماره 18سال  ،يشناختروان يوردهاادست
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