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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تحلیل رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و فرسودگی شغلی با نقش
میانجی سرمایه روانشناختی است .روش تحقیق به لحاظ ماهیت ،توصیفی-همبستگی و از حیث هدف
کاربردی است .جامعه آماری پژوهش را مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران که در سال تحصیلی
 1398-1397مشغول به خدمت تشکیل دادند .حجم نمونه با استفاده از روش خوشهای چندمرحلهای
 200نفر تعیین و انتخاب گردید .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامههای سرمایههای روانشناختی
لوتانز ( ،)2007فرسودگی شغلی ماسالچ و جکسون ( )1985و طرحوارههای ناسازگار اولیه یانگ
( )2006استفاده گردید که روایی آنها توسط خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی و پایایی آنها نیز از
طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت .بهمنظور تحلیل دادهها از روش معادالت
ساختاری با استفاده از نرمافزار آماری لیزرل ویرایش هشتم استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد
طرحواره ناسازگار اولیه و ابعاد آن (بریدگی و طرد ،خودگردانی و عملکرد مختل ،محدودیتهای
مختل ،دیگر جهت مندی و گوشبهزنگی بیشازحد و بازداری) با سرمایههای روانشناختی و ابعاد آن
 .1کارشناس ارشد رشته روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدتنکابن ،ایرانZ_amin82@yahoo.com .
 .2استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،ایرانVkhoshraveshi@yahoo.com .
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رابطه منفی و با فرسودگی شغلی رابطه مثبت و معناداری دارند .سرمایه روانشناختی با فرسودگی شغلی
رابطه منفی و معناداری دارد و نهایتاً سرمایه روانشناختی در رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه و
فرسودگی شغلی نقش میانجی دارد.

کلیدواژهها :طرحوارههای ناسازگار اولیه ،فرسودگی شغلی ،سرمایه روانشناختی.

مقدمه
واژه فرسودگی شغلی نخستین بار توسط برگر ،)1960(1زمانی که وی عالئم خستگی را در
کارکنان خود مشاهده کرد ،تعریف شد .او این پدیده را سندروم تحلیل قوای جسمانی روانی
نامید .رایجترین تعریف از فرسودگی شغلی را مسلش و جکسون2ارائه نمودند .آنها بیان
داشتند فرسودگی شغلی سندرومی روانشناختی شامل خستگی عاطفی 3،مسخ شخصیت4و
کاهش موفقیت فردی (عملکرد شخصی)5است ( .)Badiee, M, 2014خستگی عاطفی همانند
فشار روانی شامل از میان رفتن منابع هیجانی در فرد است .مسخ شخصیت ،پاسخی منفی و
سنگدالنه به اشخاصی است که معموالً دریافتکنندگان خدمت از سوی فرد هستند.
عدمکفایت شخصی ،کم شدن احساس شایستگی در انجاموظیفه شخصی است و فرد یک
ارزیابی منفی از خود در رابطه با انجام کار دارد (Westman, M.; Etzion, D & Gortler, E,

 .)2004شناخت عوامل ایجادکننده فرسودگی شغلی و برنامهریزی جهت پیشـگیری و کنتـرل
آنها در جهـت ارتقاء بهرهوری سـازمانی یکـی از مسـائل کـاربردی در حوزه پژوهشهای
شـغلی و صـنعتی اسـت ( .)Consiglio, C, 2014سرمایه روانشناختی یکی از متغیرهای کلیدی
است که میتواند بر فرسودگی شغلی تأثیر بسزایی داشته باشد .سرمایه روانشناختی بهنوعی
بهداشت روانی ،فردی و اجتماعی گفته میشود که در صورت تحقق آن شهروندان دارای
1
. Berger
2
. Maslach & Jakson
3
. emotional exhaustion
4
. depersonalization
5
. decreased personal accomplishment
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انگیزه و روحیه شاد بوده و درنهایت ،جامعه شاداب و سالمت خواهد بود .درواقع زندگی سالم
محصول تعامل اجتماعی بین انتخابهای فردی از یکسو و محیط اجتماعی و اقتصادی
احاطهکننده افراد از سوی دیگر است (. Babapour, Kh.Hashemi Nosratabad, T, 2012

 .)Bahadori Khosroshahi, Jمادامیکه منابع روانشناختی در افراد در سطح باالیی قرار داشته
باشد ،میزان کمتری از ابعاد خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و عدمکفایت شخصی را احساس
میکنند و با آغوش باز و بهصورت خودکار آمد به سمت حل مشکالت و رویارویی با
سختیها میروند ( .)Hadadian,A. Mohammadzadeh,Z, 2014ازآنجاکه نتایج پژوهشها
نشاندهنده تأثیر سرمایه روانشناختی بر کاهش مشکالت کاری ازجمله اضطراب ،بدبینی،
احساس عدمکفایت فردی ،نگرش منفی به کار و غیبت و ترک محیط کار بوده است ممکن
است بتواند از میزان فرسودگی شغلی که تحت تأثیر عواملی مانند فشارهای محیط کار ،احساس
درماندگی ،بدبینی ،ناامیدی و احساس عدمکفایت فردی قرار دارد بکاهد .در این صورت
ممکن است بتوان با افزایش سرمایه روانشناختی ،فرسودگی شغلی را که عمدتاً حاصل فشارها
و استرسهای محیط کاری است کاهش داد (.)Nezami A, Givarian H, 2016
طرحوارهها نقش عمدهای در احساس تفکر رفتار ،و نحوه برقراری ارتباط افراد با دیگران
بازی میکنند و بهگونهای اجتنابناپذیر ،زندگی بزرگسالی را به شرایط دوران کودکی
میکشانند ( .)Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E.بر اساس طرحوارهها طرز
برخورد و نگرش شخص نسبت به خویشتن ،جهان و آینده تعیین میشود .اگر این طرحوارهها
طبیعی و مثبت باشند گرایش فرد نسبت به همهچیز مثبت ،امیدوارانه و موفقیتآمیز خواهد بود،
در غیر این صورت چنین کسی خود را ناتوان و بیکفایت میپندارد و بنابراین خود را بیارزش
خواهد پنداشت و احساس خواهد کرد که در برخورد با مشکالت موانع نفوذناپذیری بر سر راه
او قرار دارد و هر کاری بکند با شکست و ناکامی روبرو خواهد شد ،از این گذر افراد نسبت به
جهان پیرامون ،خویشتن و آینده ،نگرش منفی پیدا خواهند کرد (.)Ahi, Gh.2006
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ماچلوویتز )1980(1در پژوهشهای خود نشان داد کـه اعتیـاد بـه کـار-کـه عامـل اساسـی
در فرسودگی شغلی محسوب میگردد -تالشی در جهت بی اثرسازی شکستهای پیشـین
اسـت کـه خـود حاصـل طرحواره اولیه بیکفایتی محسوب میگردد .یا افرادی که در محـیط
شـغلی خـود دسـت بـه کنتـرل بیشازحد همکاران خود میزنند درگیـر طرحواره ناسـازگار
بیاعتمادی /بدرفتاری میشوند هستند؛ و یا حتی افرادی که کنتـرل شدن از سوی یک فرد
ال درگیر فعال شدن طرحواره اولیه اطاعت /شکست هستند.
کنترلگر را میپذیرند احتمـا ً
همچنین یک شاغل اهمالکار درگیر طرحواره ناسـازگار نقص /شرم ،یک شاغل کم رو
درگیـر طرحواره بیکفایتی ،یک شاغل پرتوقع درگیـر طرحواره اسـتحقاق و یک شاغل
وسواسی درگیر طرحواره عیبجویی افراطـی است (Rahmani M, Heydarnia A, Abbassi

.)H, 2016
تحقیقات پیشتر چون یاردلی )2012(2بین سرمایه روانشناختی و فرسودگی شغلی به وجود
رابطهای منفی پی بردند ( .)Yardley, K, 2012همچنین ،وجود رابطه منفی بین سرمایه
روانشناختی و فرسودگی شغلی توسط لئو و هائو )2010(3نیز گزارش شده است .محققان دیگر
نیز از سرمایه روانشناختی باالتر بهعنوان پیشبینی کننده فرسودگی شغلی کمتر یاد میکنند
( .)Luo, H., & Hao, ZH, 2010علیپور و همکاران ( )2013در پژوهش خود به این نتیجه دست
یافتهاند که افزایش مداخالت سرمایه روانشناختی بر کاهش فرسودگی شغلی مؤثر است و این
دو برهم دیگر رابطه منفی دارند ( .)Alipour, A. et al, 2013لین )2013(4نیز وجود رابطه منفی
سرمایه روانشناختی و فرسودگی شغلی را تأیید کرده است ( .)Lin, T, 2013یوسفوند ()2015
در پژوهشی نشان داد با افزایش خودکارآمدی ،امیدواری ،خوشبینی و تابآوری کارکنان در
سازمان ،فرسودگی شغلی کاهش مییابد و درنهایت با افزایش سرمایه روانشناختی کارکنان در
1
. Machlowitz
2
. Yardley
3
. Luo, H., & Hao, ZH
4
. Lin

رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه و فرسودگی شغلی با نقش ...

137

سازمان فرسودگی شغلی کاهش مییابد ( .)Yousafvand, S, 2015حاجی محمدرضایی
( )2012در پژوهش خود به ارتباط طرحوارههای ناسازگار اولیه و فرسودگی شغلی پرداخت.
طبق این پژوهش بین طرحوارههای آسیبپذیری نسبت به ضرر ،بیاعتمادی و بازداری هیجانی
با تحلیل عاطفی ارتباط وجود دارد .مسخ شخصیت بـا طرحوارههای بیاعتمادی /بـدرفتاری و
وابستگی بیکفایتی در ارتبـاط اسـت .ایـن پــژوهش ارتبــاط بــین طرحوارههای رهاشدگی،
بیاعتمادی /بدرفتاری و ناکامی را بـا عملکـرد شخصـی نشان داد ( Haji Mohammad rezaei,

 .)M S. 2012.کاویانی و همکاران ( )2018در پژوهش خود به ارتباط میان ویژگیهای
شخصیتی و طرحوارههای ناسازگار اولیه با فرسودگی شغلی پرداختند .نتایج پژوهش حاکی از
آن بود که بین ویژگی شخصیتی برونگرایی با خستگی هیجانی و همچنین بین ویژگی
شخصیتی انعطافپذیری و خستگی هیجانی و نیز بین خصوصیت شخصیتی رواننژندی با میزان
کفایت شخصی ارتباط منفی معناداری وجود داشت .بین ویژگی شخصیتی برونگرایی
باکفایت شخصی و بین طرحواره اولیه گوشبهزنگی و حوزه بریدگی و طرد با خستگی هیجانی
همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت ( .)Kaviyani,F. et al, 2018خاکپور و صدیق (،)2017
در پژوهش خود به ارتباط میان ابعاد طرحوارههای ناسازگار اولیه و فرسودگی شغلی در روان
شناسان و مشاوران پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که درمان گرانی که طرحوارههای
معیارهای بلندپروازانه ،برتریطلبی و ایثارگری افراطی دارند بیشتر در معرض فرسودگی شغلی
قرار میگیرند و برعکس ،هنگامیکه درمان گر طرحواره بازداری هیجانی دارد ،کمتر در
معرض فرسودگی شغلی قرار میگیرد ( .)Khakpour, R;Vesdiq, M, 2017جاهد عطاییان و
همکاران ( ،)2015در پژوهش خود به ارتباط متغیرهای طرحوارههای ناسازگار اولیه با
فرسودگی شغلی و سالمت عمومی در بهیاران و پرستاران مرکز روانپزشکی رازی پرداختند.
نتایج پژوهش آنها نشان داد که طرحوارههای ناسازگار اولیه قادر به پیشبینی فرسودگی شغلی
و سالمت عمومی کارکنان هستند (Jahed Ataeian, P; Shams Esfandabad, H; Tajeri,
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 .)B.2015زارعی1و همکاران ( )2019نیز به نتایج مشابهی در این زمینه دست یافتند .آنها در
پژوهش خود دریافتند که بین اکثر طرحوارههای ناسازگار اولیه و دو خرده مقیاس فرسودگی
شغلی (فرسودگی عاطفی و شخصیسازی) رابطه معناداری وجود دارد ( Zareei.H., Ghazi

 .)kermani, F.Ehrampoush.M.2019رحمانی و همکاران ( ،)2016پژوهشی با عنوان بررسی
تأثیر آموزش مدل طرحواره محور بر کاهش فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت زغالسنگ
پروده طبس انجام دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که جلسات آموزش گروهی مدل
طرحواره محور بهطور معنیداری باعث کاهش فرسودگی شغلی و ابعاد خستگی هیجانی ،مسخ
شخصیت و فقدان موفقیت فردی شده است (Rahmani M, Heydarnia A, Abbassi H,

 .)2016کائدینگ2و همکاران ( )2017پژوهشی با موضوعیت فرسودگی شغلی ،طرحهای
ناسازگار اولیه و بهداشت جسمی در کارآموزان روانشناسی بالینی و مشاوره انجام دادند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد که طرحوارههای ناسازگار اولیه میتواند بهعنوان یک پیشایند در
فرسودگی شغلی و بهداشت جسمی نقش مهمی داشته باشد (.)Kaeding, A.et al, 2017
کبریتچی و محمدخانی ( ،)2016پژوهشی با محوریت ارتباط طرحوارههای ناسازگار اولیه و
فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی انجام دادند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که
طرحوارههای ناسازگار اولیه در ایجاد فرسودگی شغلی تأثیر مثبتی داشته و این امر میتواند در
حد باالیی باعث کاهش رضایت از زندگی افراد گردد ( & Kebritchi, A.,

 .)Mohammadkhani, S, 2016مرادی قهدریجانی و همکاران ( ،)2014در پژوهش خود به
بررسی ارتباط متغیرهای طرحوارههای ناسازگار اولیه با فرسودگی شغلی میان معلمان دوره
راهنمایی شاغل در آموزشوپرورش شهرستان اصفهان پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که
بین طرحوارههای ناسازگار اولیه با مؤلفههای خستگی عاطفی ،عملکرد شخصی (عدم موفقیت
فردی) و مسخ شخصیت معلمان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد
1
. Zareei
2
. Kaeding
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( .)MoradiGhahdarijani, M; Homayi, R; Norouzi, M, 2014ریتنمایر )1998(1نیز در
پژوهش خود نشان داد که ابعاد طرحوارههای ناسازگار اولیه رابطه معناداری با فرسودگی شغلی
افراد دارند (.)Rittenmyer, G. J, 1998
مبانی نظری
سرمایه روانشناختی
در سالهای اخیر ،توجه تحقیقات رفتار سازمانی از روی نقاط ضعف در محل کار به سمت
دیدن نقاط قوت و رفاه تغییر جهت داده است .سرمایه روانشناختی ،سازهای مثبتگراست که
از رفتار سازمانی مثبتگرا ناشی میشود .رفتار سازمانی مثبتگرا بر جنبههای خرد سازمانی و
آن دسته از حاالت مثبت شخصـیت انسان که قابل توسعه است تمرکز میکند (;Luthans, F.

.)Avolio, B.; Avey, J. B., & Norman, S. M.2007
سرمایه روانشناختی با ویژگیهای زیر مشخص میشود :داشتن اعتمادبهنفس و تالش برای
رسیدن به موفقیت (خودکارآمدی .)2ایجاد اسـناد مثبـت در مـورد موفقیت در زمان حال و
آینده (خوشبینی .)3تحمل کردن سختیها و بازگشت به جای اول بـرای دستیابی به موفقیت
(تابآوری.)4
خودکارآمدی :منشاء پیدایش این جزء از سرمایه روانشناختی ،نظریه شناختی اجتمـاعی
بانـدورا بـوده است ( .)Abbas, M., & Raja, U.2015آنها خودکارآمدی را باور فرد به
تواناییهایش برای دستیابی به موفقیـت در انجاموظیفه ،با ایجاد انگیزه در خود ،تأمین منابع
شناختی و انجام اقدامات الزم در راستای هدف ،معرفـی کردهاند .اعتقاد به خودکارآمدی به
استقامت در برابر موانع کمک میکند و با هیجانات منفی و ناتوانکننده که مانع اجرای
فعالیتها میشوند مبارزه میکند .این محققان بیان میکنند که خودکارآمدی ،داشتن سطح
1
. Rittenmyer
2
. self efficacy
3
. optimism
4
. resilience
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مشخصی از دانش و مهارت نیست ،بلکه اعتقاد به آنچه با اسـتفاده از این مهارتها میتوان
انجام داد ،است (.)Bandura, A., & Locke, E. A.2003
خوشبینی :خوشبینی یکی از خصوصیات مثبت انسانی است .پیترسون و همکاران ()2009
خوشبینی را به معنـای انتظار پیامدهای مثبت داشتن معرفی میکنند که این پیامدها بهصورت
عوامل ثابت ،کلی و درونـی در نظـر گرفته میشوند .آنها همچنین افراد خوشبین را افرادی
که بر اسنادهای کلی تکیـه میکنند و اسنادهای پایدار دارند معرفی میکنند .این افراد
موفقیتهایشان را به تواناییهای درونی و شکستهایشان را بـه عوامل بیرونی و ناپایدار خاص
نسبت میدهند .ولی افراد بدبین حوادث منفی را ناشی از رویدادهای داخلی ،باثبات و عمومی
میدانند (.)Peterson, S. J., Walumbwa, F. O., Byron, K., & Myrowitz, J.2009
تابآوری :ظرفیتی روانشناختی است که فرد بر اساس آن در رویـارویی بـا ناکامیها،
مصیبتها و تعارضات و حتی تغییرات مثبت ،به تالشهای بیشتر ادامه میدهد و برای دستیابی به
موفقیت ،مسئولیتپذیر میشود ( .)Luthans, F.2002کوتا )2002(1اذعان میدارد تابآوری
در شـرایط تغییـرات بـزرگ بـه افـراد کمک میکند تا انعطافپذیر شوند و خودشان را با
شرایط وفق دهند .باندورا و لوک ( )2003تابآوری را برای رسیدن به موفقیت ،ضروری
میدانند ( .)Coutu, D, 2002این ویژگی ،نیروی الزم بـرای مانـدن درصحنه فعالیـت بـرای
مقابله با شکستهای مکرر ،عقبنشینی و حتـی واکنشهای اجتمـاعی کـه باعـث مـأیوس
شـدن افـراد میشود ،را فراهم میآورد .افراد تاب آور خوشبین و کنجکـاو هسـتند .همچنـین،
آنها از تجربههای جدید استقبال میکنند ( .)Luthans, F, 2007تابآوری از پاسخهای
انطباقی طبیعی انسان به دست میآید و او را در برابر تهدیدها توانمند میسازد (& Block, J.,

.)Kremen, A. M, 2002

1
. Coutu
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طرحوارههای ناسازگار اولیه
کلمه طرحواره بهطورکلی بهعنوان ساختار ،قالب یا چارچوب تعریف میشود ( Young,J.E,

 .)1990طرحواره یک ساختار شناختی بهمنظور غربال کردن ،کدگذاری و ارزیابی محرکی
است که ارگانیزم در معرض آن قرارگرفته است .در روانشناسی و رواندرمانی ،طرحواره
بهعنوان هر اصل سازمان بخش کلی در نظر گرفته میشود که برای درک تجربههای زندگی
فرد ضروری است ( .)Datilio.F.M, 2005طرحوارههای ناسازگار اولیه به ریشه اعتقادات منفی
عمیق در مورد خود ،دیگران و جهان اشاره دارند که ممکن است در طی سالهای اول زندگی
پرورش یافته باشد ( .)Virgil Zeigler-Hill, V.et al, 2011مطابق نظر یانگ و همکاران
( ،)2006رشد طرحوارهها اغلب به دوران کودکی بازمیگردد .طرحوارهها الگوها یا
درونمایههای عمیق و فراگیـری هسـتـنـد کـه از خاطرات ،هیجانها ،شناختوارهها و
احساسات بدنی در دوران کودکی یا نوجوانی تشکیل شدهاند و بهشدت ناکارآمد هستنـد،
درباره خود و در رابطه با دیگران هستند و در سیر زندگی تداوم دارند .یانگ و همکاران
( )2006بر این باورند که ریشههای تحولی طرحوارهها در سه بعد نیازهای هیجانی اساسی،
تجربههای اولیه زندگی و خلقوخوی هیجانی میباشند .از طرفی آنها بیان میدارند که
طرحوارههای ناسازگار اولیه پنج حوزه را دربر میگیرد .حوزه نخست حوزه بریدگی و طرد
است .افرادی که طرحوارههایشان در این حوزه قرار دارد ،نمیتوانند دلبستگیهای ایمن و
رضایت بخشی با دیگران برقرار کنند .چنین افرادی معتقدند که نیاز آنها به ثبات ،امنیت،
محبت ،عشق و تعلقخاطر برآورده نخواهد شد .طرحوارههای این حوزه عبارتاند از:
رهاشدگی/بیثباتی ،بیاعتمادی /بدرفتاری ،محرومیت هیجانی ،نقص/شرم ،انزوای
اجتماعی/بیگانگی) .حوزه دوم حوزه خودگردانی و عملکرد مختل است .خودگردانی یعنی
توانایی فرد برای جدا شدن از خانواده و عملکرد مستقل .افرادی که طرحوارههایشان در این
حوزه قرار دارد از خود و محیطشان انتظاراتی دارند که در توانایی آنها برای تفکیک خود از
والدین و دستیابی به عملکرد مستقالنه ،هویت مستقل مانع ایجاد میکند .طرحوارههای این
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حوزه عبارتاند از :وابستگی/بیکفایتی ،آسیبپذیری نسبت به ضرر یا بیماری،
گرفتار/خودتحول نیافته ،شکست) .حوزه سوم حوزه محدودیتهای مختل است .نقص در
محدودیتهای درونی ،احساس مسئولیت در قبال دیگران یا جهتگیری نسبت به اهداف
بلندمدت زندگی در این حوزه جای میگیرند .این طرحواره منجر به بروز مشکالتی در رابطه با
رعایت حقوق دیگران ،همکاری با دیگران ،تعهد یا هدفگزینی و رسیدن به اهداف واقعبینانه
میشود .طرحوارههای این حوزه عبارتاند از :استحقاق /بزرگمنشی ،خویشتنداری/
خودانضباطی ناکافی .حوزه چهارم جهتمندی است .تمرکز افراطی این حوزه بر تمایالت،
احساسات و پاسخهای دیگران بهگونهای که نیازهای خود شخص نادیده گرفته میشود .این
کار بهمنظور دریافت عشق و پذیرش ،تداوم ارتباطات با دیگران و اجتناب از انتقام و تالفی
ال شامل واپسزنی و فقدان آگاهی و در رابطه با خشم و تمایالت
صورت میگیرد که معمو ً
طبیعی خود فرد میشود .طرحوارههای این حوزه عبارتاند از :اطاعت ،ایثار ،پذیرش جویی/
جلبتوجه .حوزه پنجم گوشبهزنگی بیشازحد و بازداری است .این حوزه تأکیدی افراطی بر
واپسزنی احساسات و تکانههای خودانگیخته ،انتخابها و یا بر ارضاء قوانین خشک و درونی
شده و انتظارات درباره عملکرد و رفتار اخالقی که اغلب خوشحالی ،خودبیانگری ،آرامش،
روابط نزدیک یا سالمت فرد را از میان میبرد .طرحوارههای این حوزه عبارتاند از :بدبینی/
منفیگرایی ،بازداری هیجانی ،معیارهای سرسختانه /عیبجویی افراطی ،تنبیه (Young, J. E.,

.)Klosko, J. S., & Weishaar, M. E.2006
فرسودگی شغلی
فرسودگی شغلی سازهای چندبعدی است که در اثر فشارهای موجود در محل کار ،نوع
کار و سرخوردگی در کارکنان ایجاد میشود .بهطورکلی فرسودگی شغلی به تغییرات منفی در
نگرش ،روحیه و رفتار افراد در مواجهه با فشارهای شغلی گفته میشود .فرسودگی شغلی در
میزان خفیف اختالل روانی نیست ولی به آهستگی در طول زمان توسعهیافته و ممکن است به
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یک ناتوانی روانی تبدیل شود .به همین دلیل فرسودگی شغلی را در راهنمای تشخیصی و
آماری اختاللت روانی در رده اختالالت انطباقی طبقهبندی میکنند (.)Alipour A.at el, 2013
مردم تا زمانی میتوانند در مشاغل خود بهخوبی عمل کنند که از توانایی و انگیزش الزم برای
داشتن عملکرد مناسب بهرهمند باشند؛ و هنگامیکه انگیزش و توانایی روانی آنان دچار تزلزل
شود ،دچار پدیده فرسودگی شغلی میشوند ( .)Tabari, A, 2008فرسودگی شغلی را میتوان
پیامد کاهش مزمن منابع تواناییهای فرد که از رویارویی طوالنیمدت با استرس و بهویژه
فشارهای شغلی ایجاد میشود ،دانست .اخیراً شواهد پژوهشی فراوان حکایت از آن دارد که
فرسودگی بر سالمت جسمانی نیز تأثیر منفی دارد و عالوه بر آن ،بهعنوان یک عامل خطرساز
برای بروز بیماریهای جسمانی و اختالالت بدنی شناختهشده است ( & Rosenblatt, Z.,

 .)Shirom, A.2005مؤلفههای فرسودگی شغلی عبارتاند از :مؤلفه تحلیل (خستگی) عاطفی
که به از دست رفتن انرژی عاطفی مربوط میشود .اکثر افراد زمانی که از فرسودگی شغلی
صحبت میکنند منظورشان تحلیل (خستگی) عاطفی است .عملکرد شخصی :عبارت است از
احساسی که فرد نسبت به عملکرد شخصی خود به دست میآورد .مسخ شخصیت :هنگامیکه
فرد دچار مسخ شخصیت میگردد افراد و یا مراجعان را بهصورت یک فرد انسانی مدنظر قرار
نمیدهد و آنها را از فردیت خارج میکند و بهصورت یکشی درک میکند (Maslach, C.,

.)Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P, 2001
با مشخص شدن متغیرهای اساسی موضوع پژوهش و برقراری ارتباط بین آنها از طریق
پشتوانه نظری و تجربی ،الگو و چارچوب مفهومی پژوهش تدوین شد .در الگوی مفهومی این
پژوهش ،متغیر سرمایههای روانشناختی از لوتانز ،)2007(1متغیر فرسودگی شغلی از ماسالچ و
جکسون ( )1985و متغیر طرحوارههای ناسازگار اولیه از یانگ )2006(2استخراجشده است.
الگوی مفهومی این پژوهش در شکل ( )1ارائهشده است.
1
. Luthans, F
2
. Young, J. E.
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فرسودگی شغلی
طرحوارههای ناسازگار اولیه
سرمایه روانشناختی

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش (محقق ساخته)

بر این اساس فرضیههای پژوهش در قالب یک فرضیه اصلی و یازده فرضیه فرعی عبارت
است از:
فرضیه اصلی :میان طرحوارههای ناسازگار اولیه و فرسودگی شغلی با نقش میانجی سرمایه
روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول :میان بعد بریدگی و طرد با سرمایه روانشناختی رابطه معناداری وجود
دارد.
فرضیه فرعی دوم :میان بعد خودگردانی و عملکرد مختل با سرمایه روانشناختی رابطه
معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم :میان بعد محدودیتهای مختل با سرمایه روانشناختی رابطه معناداری
وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم :میان بعد دیگر جهتمندی با سرمایه روانشناختی رابطه معناداری
وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم :میان بعد گوشبهزنگی بیشازحد و بازداری با سرمایه روانشناختی
رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم :میان بعد بریدگی و طرد با فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی هفتم :میان بعد خودگردانی و عملکرد مختل با فرسودگی شغلی رابطه
معناداری وجود دارد.

رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه و فرسودگی شغلی با نقش ...

145

فرضیه فرعی هشتم :میان بعد محدودیتهای مختل با فرسودگی شغلی رابطه معناداری
وجود دارد.
فرضیه فرعی نهم :میان بعد دیگر جهتمندی با فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود
دارد.
فرضیه فرعی دهم :میان بعد گوشبهزنگی بیشازحد و بازداری با فرسودگی شغلی رابطه
معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی یازدهم :میان سرمایه روانشناختی با فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود
دارد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایشی است .جامعه
آماری پژوهش را مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران که در سال تحصیلی  1397-1398مشغول
به خدمت هستند تشکیل دادند .برای نمونهگیری از روش خوشهای چندمرحلهای استفاده شد.
بدین منظور از بین مناطق  22گانه آموزشوپرورش شهر تهران با در نظر گرفتن توزیع
جغرافیایی  7منطقه آموزشی انتخاب شد .پس از انتخاب مناطق ،از هر منطقه آموزشوپرورش
تعداد  30مدرسه ابتدایی ( 15مدرسه پسرانه و  15مدرسه دخترانه) انتخاب و مشخص شد .بر این
اساس حجم نمونه را  210نفر تشکیل دادند .از  210برگه آزمودنی که توزیع شد تعداد 200
برگه آزمون تکمیل و جمعآوری شد .ابزار جمعآوری دادهها در دو بخش تنظیمشده است ،که
بخش اوّل شامل دادههای عمومی مربوط به پاسخدهندگان است و بخش دوّم در راستای آزمون
فرضیههای پژوهش از پرسشنامههای استاندارد استفاده شد .برای سنجش متغیر سرمایههای
روانشناختی از پرسشنامه لوتانز ،)2007(1متغیر فرسودگی شغلی از پرسشنامه ماسالچ و جکسون

1. Luthans, F

146

فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش ،دورة دوم ،شمارة  ،3پیاپی  ،5پاییز 99

( )1985و متغیر طرحوارههای ناسازگار اولیه از پرسشنامه یانگ )2006(1استفاده شد .مقیاس
اندازهگیری مؤلفههای پرسشنامههای مذکور ،مقیاس پنج گزینهای لیکرت با نمرهگذاری (کامالً
مخالفم  1تا کامالً موافقم  )5است .اگرچه سؤالهای پرسشنامهها برگرفته از پرسشنامه استاندارد
بود ،بهمنظور بررسی روایی محتوایی و ظاهری ،ازنظر متخصصان دانشگاهی بهره برده شد و
اصالحات الزم بر اساس نظر آنها اعمال گردید و بدین ترتیب روایی محتوایی پرسشنامه به
تأیید رسید .برای تعیین پایایی ابزار ،ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار
آماری اسپیاساس محاسبه شد .با توجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ مربوط به هر متغیر
بزرگتر از  0/7است؛ لذا تمامی متغیرها بهطور مجزا و درمجموع از پایایی مناسب برخوردار
هستند .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای گردآوریشده از روشهای آماری توصیفی (توصیف
فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) استفاده شد .همچنین جهت آزمون فرضیههای پژوهش ،از
روش معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار آماری لیزرل ویرایش هشتم2استفاده شد.
جدول  .1مقدار آلفای کرونباخ ابعاد پژوهش
ابعاد

تعداد سؤاالت

ضریب آلفای کرونباخ

فرسودگی شغلی

25

0.88

طرحوارههای ناسازگار

75

0.79

سرمایههای روانشناختی

15

0.82

سؤاالت مربوط به اطالعات جمعیت شناختی در ابتدای پرسشنامه شامل جنسیت ،سن و
تحصیالت مدیران است که در قالب جدول ( )2ارائهشده است.

1
. Young, J. E.
2
. LISREL8
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جدول  .2آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی
طیف

فراوانی

متغیر

زن

183

مرد

17

 40-31سال

91

 50-41سال

59

 60-51سال

50

لیسانس

75

فوقلیسانس و باالتر

125

جنسیت

سن

تحصیالت

در بخش بعدی چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش بر اساس مهمترین شاخصهای مرکزی
(میانگین ،)1شاخصهای پراکندگی (انحراف معیار )2موردبررسی قرار میگیرند .جدول ()3
وضعیت آمار توصیفی متغیرها را نشان میدهد .ارقام این جدول به کمک نرمافزار
اسپیاساس  21محاسبه شدند.
جدول  .3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش و آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف
متغیر

میانگین

انحراف معیار

k-s

سطح معناداری

بریدگی و طرد

2/07

0/71

1/298

0/069

خودگردانی و عملکرد مختل

1/83

0/73

1/165

0/138

محدودیتهای مختل

2/43

0/69

1/296

0/071

دیگر جهت مندی

2/57

0/75

1/204

0/110

گوشبهزنگی بیش از حد و بازداری

2/41

0/70

1/135

0/152

خود کارآمدی

3/73

0/62

0/139

0/149

تابآوری

3/29

0/75

1/096

0/181

خوشبینی

3/44

0/69

1/281

0/074
1
. Mean
2
. Std. Deviation
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سرمایههای روانشناختی

3/49

0/59

0/976

0/297

خستگی عاطفی

2/83

0/96

1/204

0/110

ناکارآمدی

3/50

0/68

1/0005

0/270

مسخ شخصیت

2/41

0/71

1/232

0/088

فرسودگی شغلی

2/91

0/50

1/050

0/220

الگوی تحلیل عاملی
جهت سنجش روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAاستفاده شد .در تحلیل عاملی
تأییدی چنانچه بار عاملی هر نشانگر با سازه خود دارای مقدار  tباالتر از  1/96باشد؛ آنگاه آن
نشانگر از دقّت کافی برای اندازهگیری سازه موردنظر برخوردار است ( Hooman, H A,

 .)2012جهت برازش مدل ساختاری مدل اصلی پژوهش از تعدادی از شاخصهای نیکوئی
برازش استفاده شد که در جدول ( )4ارائهشده است.
جدول  .4شاخصهای نیکوئی برازش تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامههای پژوهش
شاخص
برازندگی

متغیر

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

>0.1

<0.9

<0.9

<0.9

<0.9

0-1

0.036

0.91

0.94

0.92

0.98

0.97

0.037

0.96

0.94

0.95

0.93

0.92

محدودیتهای مختل

0.016

0.95

0.94

0.93

0.92

0.91

دیگر جهت مندی

0.044

0.94

0.93

0.96

0.95

0.97

مقادیر قابلقبول
بریدگی و طرد
خودگردانی و عملکرد
مختل

مقادیر
محاسبهشده

گوشبهزنگی بیشازحد و

0.048

0.91

0.93

0.97

0.95

0.98

سرمایههای روانشناختی

0.023

0.98

0.93

0.97

0.91

0.92

فرسودگی شغلی

0.034

0.98

0.93

0.97

0.91

0.92

مدل کلی

0.045

0.92

0.93

0.97

0.95

0.98

بازداری
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شکل  .3مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری
جدول  .5خالصه نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه
فرضیه فرعی اول :میان بعد بریدگی و طرد با سرمایه روانشناختی رابطه معناداری وجود
دارد.
فرضیه فرعی دوم :میان بعد خودگردانی و عملکرد مختل با سرمایه روانشناختی رابطه
معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم :میان بعد محدودیتهای مختل با سرمایه روانشناختی رابطه معناداری
وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم :میان بعد دیگر جهت مندی با سرمایه روانشناختی رابطه معناداری
وجود دارد.

بارعاملی

آماره

نتیجه

-0.63

-7.61

تأیید

-0.67

-7.65

تأیید

-0.71

-8.69

تأیید

-0.65

-7.69

تأیید

رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه و فرسودگی شغلی با نقش ...
فرضیه فرعی پنجم :میان بعد گوشبهزنگی بیشازحد و بازداری با سرمایه روانشناختی
رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم :میان بعد بریدگی و طرد با فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی هفتم :میان بعد خودگردانی و عملکرد مختل با فرسودگی شغلی رابطه
معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی هشتم :میان بعد محدودیتهای مختل با فرسودگی شغلی رابطه معناداری
وجود دارد.
فرضیه فرعی نهم :میان بعد دیگر جهت مندی با فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود
دارد.
فرضیه فرعی دهم :میان بعد گوشبهزنگی بیشازحد و بازداری با فرسودگی شغلی رابطه
معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی یازدهم :میان سرمایه روانشناختی با فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود
دارد.
فرضیه اصلی :میان طرحوارههای ناسازگار اولیه و فرسودگی شغلی با نقش میانجی سرمایه
روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد.
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-0.63

-7.61

تأیید

0.38

4.36

تأیید

0.42

7.40

تأیید

0.40

5.40

تأیید

0.41

5.39

تأیید

0.39

4.37

تأیید

-0.73

-8.71

تأیید

----

تأیید

بحث و نتیجهگیری
فرضیه فرعی اول به تحلیل رابطه میان بعد بریدگی و طرد با سرمایه روانشناختی پرداخته
است .با توجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معناداری ،قدرت رابطه میان بعد بریدگی و طرد
با سرمایه روانشناختی برابر ( )-0.63محاسبه شد که نشاندهنده تأثیر مطلوب است .آماره
معناداری آزمون نیز ( )-7.61بهدستآمده است که کمتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای %5
یعنی ( )-1.96بوده و نشان میدهد رابطه مشاهدهشده معنادار است .نتیجه حاصل بدینصورت
تبیین میشود که مدیرانی که طرحوارههایشان در این حوزه قرار دارد ،نمیتوانند دلبستگی و
رابطه عاطفی ایمن و رضایت بخشی با دیگران برقرار کنند .چنین افرادی معتقدند که نیاز آنها
به ثبات ،امنیت ،محبت ،عشق و تعلقخاطر ،هیچگاه برآورده نخواهد شد .این طرحوارهها در
افرادی شکل میگیرد که بیعاطفه ،سرد ،مضایقه گر ،منزوی ،تندخو ،غیرقابلپیشبینی یا
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بدرفتار هستند .چنین افرادی معتقدند که نیاز آنها به ثبات ،امنیت ،محبت ،عشق و تعلقخاطر
برآورده نخواهد شد و نهایتاً سطوح ابعاد سرمایههای روانشناختی که منبعی برای پیشرفت و
توسعه شغلی مدیران بهحساب میآید در این افراد کاهش خواهد یافت .این نتایج با یافتههای
پژوهشهای ( Jahed Ataeian, P; Shams Esfandabad, H; Tajeri, B.2015; Khakpour,

 )R; Sedigh, M.2017; Zareei.H., Ghazi kermani, F.Ehrampoush,M.2019مطابقت
داشته و پشتیبانی میشود.
فرضیه فرعی دوم به تحلیل رابطه میان بعد خودگردانی و عملکرد مختل با سرمایه
روانشناختی پرداخته است .با توجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معناداری ،قدرت رابطه
میان بعد خودگردانی و عملکرد مختل با سرمایه روانشناختی برابر ( )-0.67محاسبه شد که
نشاندهنده تأثیر مطلوب است .آماره معناداری آزمون نیز ( )-7.65بهدستآمده است که کمتر
از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %5یعنی ( )-1.96بوده و نشان میدهد رابطه مشاهدهشده
معنادار است .نتیجه حاصل بدینصورت تبیین میشود که انتظاراتی که فرد از خود و محیط
دارد با تواناییهای محسوس او برای جدایی ،بقاء و عملکرد مستقل یا انجام موفقیتآمیز کارها
تداخل پیدا میکنند .در این طرحواره احساس بیکفایتی در مقایسه با همکاران بهویژه در
محیط کاری مستقیم اهمیت بیشتری مییابد .بیکفایتی و اعتمادبهنفس پایین باعث میشود فرد
تفاوت بین الزامات محیطی و امکانات خودش را بزرگنمایی کند .بدیهی است هرچه فاصله
بیشتر باشد استرس بیشتر شده و میزان خودکارآمدی شخص پایین میآید .این نتایج با یافتههای
پژوهشهای ()Rahmani M, Heydarnia A, Abbassi H. 2016; Kaeding, A.at el.2017
مطابقت داشته و پشتیبانی میشود.
فرضیه فرعی سوم به تحلیل رابطه میان بعد محدودیتهای مختل با سرمایه روانشناختی
پرداخته است .با توجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معناداری ،قدرت رابطه میان بعد
محدودیتهای مختل با سرمایه روانشناختی برابر ( )-0.71محاسبه شد که نشاندهنده تأثیر
مطلوب است .آماره معناداری آزمون نیز ( )-8.69بهدستآمده است که کمتر از مقدار بحرانی
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 tدر سطح خطای  %5یعنی ( )-1.96بوده و نشان میدهد رابطه مشاهدهشده معنادار است .نتیجه
حاصل بدینصورت تبیین میشود که افرادی که دچار چنین طرحوارههایی میشوند دارای
ویژگیهایی همچون نقص در محدودیتهای درونی ،احساس مسئولیت در قبال دیگران یا
جهتگیری نسبت به اهداف بلندمدت زندگی میباشند .این طرحوارهها منجر به بروز مشکالتی
در رابطه با رعایت حقوق دیگران ،همکاری با دیگران یا هدفگزینی و رسیدن به اهداف
واقعبینانه میشود .افرادی که دچار طرحواره استحقاق و بزرگمنشی هستند افرادی برتریجو
هستند و توجهی به خواستههای دیگران ندارند .در روابط کاری روابط بیعاطفهای دارند و به
نیازهای همکاران خود توجهی نمیکنند .اگر در موقعیتی نتوانند برتریطلبی خود را نشان دهند
ازآنجا میروند .این افراد گاهی برعکس عمل میکنند و با دادن هدیههای پرزرقوبرق و یا
کارهای ظاهراً خیرخواهانه میخواهند نشان دهند که به فکر دیگران هم هستند .این نتایج با
یافتههای پژوهشهای ( Kebritchi, A., & Mohammadkhani, S.2016; Haji Mohammad

 )rezaei, M S.2012مطابقت داشته و پشتیبانی میشود.
فرضیه فرعی چهارم به تحلیل رابطه میان بعد دیگر جهت مندی با سرمایه روانشناختی
پرداخته است .با توجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معناداری ،قدرت رابطه میان بعد دیگر
جهت مندی با سرمایه روانشناختی برابر ( )-0.65محاسبه شد که نشاندهنده تأثیر مطلوب
است .آماره معناداری آزمون نیز ( )-7.69بهدستآمده است که کمتر از مقدار بحرانی  tدر
سطح خطای  %5یعنی ( )-1.96بوده و نشان میدهد رابطه مشاهدهشده معنادار است .نتیجه
حاصل بدینصورت تبیین میشود که افرادی که دچار طرحواره اطاعت هستند احساس اجبار
نسبت به واگذاری افراطی کنترل خود به دیگران میکنند .این کار معموالً برای اجتناب از
خشم ،محرومیت هیجانی یا انتقاد صورت میگیرد .این طرحواره اغلب بهصورت اطاعت
افراطی همراه با حساسیت بیشازحد نسبت به احساسات دیگران تجلی مییابد .این طرحواره
منجر به خشمی فروخورده شده که خود را در قالب یک سری رفتارهای ناسازگارانه مثل
پرخاشگری منفعل ،طغیانهای عاطفی کنترل نشده ،عالئم روانپریشی ،کنارهگیری از عواطف،
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برونریزی و مصرف مواد نشان میدهد .این نتایج با یافتههای پژوهشهای ( Kaviyani F,
Hoseyni M, Nazari A, Akbarzadeh M, Hojjat S K. 2018; Rahmani M, Heydarnia
 )A, Abbassi H. 2016مطابقت داشته و پشتیبانی میشود.

فرضیه فرعی پنجم به تحلیل رابطه میان بعد گوشبهزنگی بیشازحد و بازداری با سرمایه
روانشناختی پرداخته است .با توجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معناداری ،قدرت رابطه
میان بعد گوشبهزنگی بیشازحد و بازداری با سرمایه روانشناختی برابر ( )-0.63محاسبه شد
که نشاندهنده تأثیر مطلوب است .آماره معناداری آزمون نیز ( )-7.61بهدستآمده است که
کمتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %5یعنی ( )-1.96بوده و نشان میدهد رابطه
مشاهدهشده معنادار است .نتیجه حاصل بدینصورت تبیین میشود که افرادی که اعتقاد دارند
روابطشان با افراد مهم زندگی ثباتی ندارد ،در کنار آنها نمیمانند زیرا ازلحاظ هیجانی بیثبات
و غیرقابلپیشبینی ،اعتقاد ناپذیر و نامنظماند .افرادی که این طرحواره را دارد تالش میکنند تا
بتوانند طبق قواعد انعطافپذیر و درونی شده خود عمل کنند حتی به قیمت از دست دادن
خوشحالی و ابراز عقیده ،آرامش خاطر ،روابط صمیمی یا سالمتی دوران زندگی .این افراد پر
از خشونت ،واپسزدگی ،سختگیری و تأکید بر عملکرد مالی ،بینقص گرایی ،وظیفهشناسی،
پیروی از قوانین ،پنهانسازی هیجانها و اجتناب از اشتباه بوده است .این نتایج با یافتههای
پژوهشهای ( )Moradi Ghahdarijani, M; Homayi, R; Norouzi, M.2014مطابقت داشته
و پشتیبانی میشود.
فرضیه فرعی ششم به تحلیل رابطه میان بعد بریدگی و طرد با فرسودگی شغلی پرداخته
است .با توجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معناداری ،قدرت رابطه میان بعد بریدگی و طرد
با فرسودگی شغلی برابر ( )0.38محاسبه شد که نشاندهنده تأثیر مطلوب است .آماره معناداری
آزمون نیز ( )4.36بهدستآمده است که بیشتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %5یعنی
( )1.96بوده و نشان میدهد رابطه مشاهدهشده معنادار است .نتیجه حاصل بدینصورت تبیین
میشود که فرسودگی شغلی با مسائل و رویدادهای دوران کاری مرتبط است .فردی که در
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دوران کاری نمیتوان دلبستگیهای ایمن و رضایت بخشی با دیگران داشته باشد و نیاز آنها
به ثبات ،امنیت ،محبت ،عشق و تعلقخاطر برآورده نخواهد شد .این دسته از مدیران اغلب
بیشترین آسیب را میبینند .بسیاری از آنان در دوران کاری تکاندهندهای داشتهاند و تمایل
دارند بهگونهای نسنجیده و شتابزده از یک رابطه خودآسیب رسان به رابطه دیگر پناه ببرند یا
از برقراری روابط بین فردی نزدیک اجتناب میکنند .این امر میتواند باعث شکلگیری
فرسودگی شغلی در آنان شود .این نتایج با یافتههای پژوهشهای (Kaviyani F, Hoseyni M,

 )Nazari A, Akbarzadeh M, Hojjat S K, 2018مطابقت داشته و پشتیبانی میشود.
فرضیه فرعی هفتم به تحلیل رابطه میان بعد خودگردانی و عملکرد مختل با فرسودگی
شغلی پرداخته است .با توجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معناداری ،قدرت رابطه میان بعد
خودگردانی و عملکرد مختل با فرسودگی شغلی برابر ( )0.42محاسبه شد که نشاندهنده تأثیر
مطلوب است .آماره معناداری آزمون نیز ( )7.40بهدستآمده است که بیشتر از مقدار بحرانی t
در سطح خطای  %5یعنی ( )1.96بوده و نشان میدهد رابطه مشاهدهشده معنادار است .نتیجه
حاصل بدینصورت تبیین میشود که مدیرانی که در حین انجاموظیفه خود در مدارس بسیار
حسابشده عمل میکنند تا مبادا دیگران از نحوه انجام کار آنها ایراد بگیرند در حین انجام
وظایف سازمانی خود در بازه بلندمدت دچار فرسودگی نخواهند شد .این افراد در جریان انجام
وظایف سازمانی خود بیشترین میزان تخصص خود را بکار میگیرند .میزان خودکارآمدی در
میان آنان پررنگ شده و مدیران مشتاق به ارائه نظر در مشورتهای تیمی و کارهای گروهی
بسیار فعالتر عمل میکنند .وجود خودکارآمدی میان مدیران باعث میگردد تعهد سازمانی
میان افراد پر رنگتر شده و افراد نسبت به ابراز عقیده سازنده خود در جلسات مشتاقتر شوند.
چنین مدیرانی انتقادپذیر بوده و در برابر انتقادات افراد بیرون مدارس صبور و شکیبا هستند .این
نتایج با یافتههای پژوهشهای ()Zareei.H., Ghazi kermani, F.Ehrampoush,M, 2019
مطابقت داشته و پشتیبانی میشود.
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فرضیه فرعی هشتم به تحلیل رابطه میان بعد محدودیتهای مختل با فرسودگی شغلی
پرداخته است .با توجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معناداری ،قدرت رابطه میان بعد
محدودیتهای مختل با فرسودگی شغلی برابر ( )0.40محاسبه شد که نشاندهنده تأثیر مطلوب
است .آماره معناداری آزمون نیز ( )5.40بهدستآمده است که بیشتر از مقدار بحرانی  tدر
سطح خطای  %5یعنی ( )1.96بوده و نشان میدهد رابطه مشاهدهشده معنادار است .نتیجه حاصل
بدینصورت تبیین میشود که شاید بتوان دلیل فرسودگی شغلی مدیران را در تعامل ناکارآمد
بین فرد و محیط کار جستجو کرد .این کندی در فکر و عمل نتیجه ناکارآمدی است که شرایط
را برای شکست در کارآمدی و فرسودگی شغلی فراهم آورده است .میتوان در طرحوارههای
ناسازگار اولیه رگههای این تعامل ناکارآمد را پیدا کرد .برای مثال محدودیتهای غیرمنطقی
یعنی نقص در محدودیتهای درونی مانند مسئولیتپذیری نسبت به خود و دیگران ،این
طرحواره منجر به عدم رعایت حقوق دیگران میشود .این افراد با سهلانگاری ،فقدان
جهتدهی و خودکنترلی مواجهاند و درنهایت رفتارهایی مانند بزرگمنشی ،خودکنترلی پایین
و خود انضباطی پایین منجر میشود .این نتایج با یافتههای پژوهشهای (;Jahed Ataeian, P

 )Shams Esfandabad, H; Tajeri, B.2015; Kaeding, A.et al, 2017مطابقت داشته و
پشتیبانی میشود.
فرضیه فرعی نهم به تحلیل رابطه میان بعد دیگر جهت مندی با فرسودگی شغلی پرداخته
است .با توجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معناداری ،قدرت رابطه میان بعد دیگر جهت
مندی با فرسودگی شغلی برابر ( )0.41محاسبه شد که نشاندهنده تأثیر مطلوب است .آماره
معناداری آزمون نیز ( )5.39بهدستآمده است که بیشتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای %5
یعنی ( )1.96بوده و نشان میدهد رابطه مشاهدهشده معنادار است .نتیجه حاصل بدینصورت
تبیین میشود که طرحواره اطاعت و ایثارگری پیشبینی کننده منفی ابعاد سرمایههای
روانشناختی میباشند .علیرغم اینکه اطاعت و ایثارگری فردیت فرد را دچار مخاطره میکند.
طرحواره اطاعت از طریق سپردن مسئولیت به دیگران و طرحواره ازخودگذشتگی از طریق
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فراموش کردن خود و کمک به دیگران باعث شکلگیری ابعاد منفی سرمایههای روانشناختی
میشوند .افرادی که دچار چنین طرحوارهای میشوند دارای این ویژگی هستند که تمرکز
افراطی بر تمایالت ،احساسات و خواستههای دیگران بهگونهای که نیازهای خود فرد نادیده
گرفته میشود .این نتایج با یافتههای پژوهشهای (;Haji Mohammad rezaei, M S, 2012

 )Kebritchi, A., & Mohammadkhani, S, 2016مطابقت داشته و پشتیبانی میشود.
فرضیه فرعی دهم به تحلیل رابطه میان بعد گوشبهزنگی بیشازحد و بازداری با فرسودگی
شغلی پرداخته است .با توجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معناداری ،قدرت رابطه میان بعد
گوشبهزنگی بیشازحد و بازداری با فرسودگی شغلی برابر ( )0.39محاسبه شد که نشاندهنده
تأثیر مطلوب است .آماره معناداری آزمون نیز ( )4.37بهدستآمده است که بیشتر از مقدار
بحرانی  tدر سطح خطای  %5یعنی ( )1.96بوده و نشان میدهد رابطه مشاهدهشده معنادار است.
نتیجه حاصل بدینصورت تبیین میشود که افرادی که دچار طرحواره مالکهای سختگیرانه
میباشند معتقدند باید تالش کنند تا به معیارهای بلندپروازانه خود دست یابند و این کار را به
خاطر اجتناب از عدمتأیید یا خجالتزدگی انجام میدهند .این طرحواره معموالً منجر به
احساس فشار مداوم و عیبجویی افراطی از خود و دیگران میشود .باور اساسی مبنی بر اینکه
فرد برای رسیدن به معیارهای بلندپروازانه درباره رفتار و عملکرد خود ،باید کوشش فراوانی به
ال برای جلوگیری از انتقاد صورت میگیرد .این طرحواره
خرج دهد و این کار معمو ً
بهطورمعمول در خانوادههایی به وجود میآید که تحتفشارند ،نسبت به خودشان و دیگران
بیشازحد عیبجویی میکند و توقع دارند کارها با کیفیت عالی و در کوتاهترین زمان ممکن
انجام شود .این نتایج با یافتههای پژوهشهای ( ;Khakpour, R; Sedigh, M.2017

 )Rittenmyer, G. J, 1998مطابقت داشته و پشتیبانی میشود.
فرضیه فرعی یازدهم به تحلیل رابطه میان سرمایه روانشناختی با فرسودگی شغلی پرداخته
است .با توجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معناداری ،قدرت رابطه میان سرمایه روانشناختی
با فرسودگی شغلی برابر ( )-0.73محاسبه شد که نشاندهنده تأثیر مطلوب است .آماره معناداری
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آزمون نیز ( )-8.71بهدستآمده است که کمتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %5یعنی
( )-1.96بوده و نشان میدهد رابطه مشاهدهشده معنادار است .نتیجه حاصل بدینصورت تبیین
میشود که چنانچه مدیرانی که تحمل ابهام و شکستپذیری باالیی از خود نشان میدهند و
سرمایه روانشناختی باال به آنها این امکان را میدهد که هنگام تجربه شکست و ناکامی
انعطافپذیری از خود بروز داده و با اتخاذ سبک استنادی مناسب به آینده امیدوار بوده و تالش
کنند تا با اعتمادبهنفس شرایط را برای از بین بردن وضعیت موجود و تکرار موفقیتهای شغلی
گذشته تغییر دهند .سرمایه روانشناختی بهعنوان یک منبع کنار آمدن شخصی را تأیید میکند.
سرمایه روانشناختی یکی از منابع ارزشمندی است که میتوان انرژی ازدسترفته فرد را احیا
کرده و اگر به میزان کافی در فرد وجود داشته باشد میتواند فرسودگی شغلی را کاهش دهد و
حتی باعث از بین رفتن فرسودگی شغلی باشد ( .)Peng, J.et al, 2019این نتایج با یافتههای
پژوهشهای ( Badiee,M.2014; Hadadian,A. Mohammadzadeh,Z.2014; Peng, J.at

 )el. 2019مطابقت داشته و پشتیبانی میشود.
فرضیه اصلی به سنجش نقش رابطه میان طرحوارههای ناسازگار اولیه و فرسودگی شغلی با
نقش میانجی سرمایه روانشناختی پرداخته است .با توجه به اینکه در فرضیه حاضر قدرت رابطه
مسیرهای مستقیم از مسیرهای غیرمستقیم کمتر است؛ بنابراین وجود متغیر میانجی سرمایه
روانشناختی قدرت رابطه را افزایش میدهد و نقش متغیر میانجی در فرضیه حاضر مورد تأیید
واقع میشود .نتایج حاصل از این فرضیه ،بدینصورت تبیین میشود که افراد تمایل دارند
سخت کار کنند تا منابع ارزشمند خود را کسب کرده و حفظ نمایند تا بتوانند بهصورت
مؤثرتری با فشار کاری در محیط کار کنار بیایند و در این صورت ریسک فرسودگی شغلی
کاهش مییابد .پنگ و همکاران ( )2019دریافتند که بهبود بخشیدن سرمایه روانشناختی یک
استراتژی مؤثر برای افزایش هویتسازمانی و کاهش فرسودگی شغلی است و همانند منبع
روانشناختی یک فرد ،سرمایه روانشناختی نیز میتواند شکل بگیرد و ارتقاء پیدا کند ( Peng,

 .)J.at el, 2019با استفاده از سرمایه روانشناختی میتوان مقاومت روانی را از بین برد و نیروی
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دفاعی فرد را تقویت کرد ،بنابراین ازآنجاکه استرس عامل اصلی ایجاد فرسودگی شغلی است با
افزایش سطح سرمایه روانشناختی میتوان فرسودگی را کاهش داد .نتایج این فرضیه با
یافتههای پژوهشی (Khakpour, R; Sedigh, M.2017; GolMohammadian M, Sajjadi S

 )N, Salimi H. 2016;Kaeding,A.et.al, 2017همخوانی دارد.
پیشنهادها
بر اساس نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر پیشنهادهای زیر مطرح میشود:
 .1کارگاههای آموزشی مناسب در جهت آشنایی با مفاهیم سرمایه روانشناختی و
دستاوردهای مهم آن برای مدیران برگزار گردد.
 .2ایجاد یک جو سازمانی مثبت ،ارائه بازخورد مثبت ،روابط انسانی مثبت و سازنده
سازمانی ،توجه به توانمندیهای مدیران و تشویق آنها ،افزایش معنویت سازمانی ،استفاده از
سبکهای مشارکتی میتواند موجب بهبود سرمایه روانشناختی در مدارس گردد.
 .3مسئولین و مدیران ادارات آموزشوپرورش باید بیشتر از پیش در جریان اهمیت و نقش
سرمایه روانشناختی قرار بگیرند و دورههایی مانند برنامه مداخالتی لوتانز در محیطهای کاری
برگزار شود تا بدینوسیله بتوان از طریق ارتقاء سرمایه روانشناختی میزان طرحواره را در
مدیران کاهش داد.
 .4برنامههای سازمانی ادارات آموزشوپرورش طوری طراحی شود که مدیران احساس
کنند فعالیتهای کاری برایشان معنیدار است.
 .5ادارات آموزشوپرورش محیطی آرام و بهدوراز هرگونه تنش را جهت همفکری
مدیران فراهم آورند.
 .6با توجه به امکان بروز خسارت زیاد برای سیستم آموزشی کشور به دلیل وجود مدیران
دارای احساس فرسودگی شغلی ،نسبت به ایجاد یک برنامه جامع گردش شغلی ،امکان ترفیع
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 بهصورت جدی برنامهریزی کرده و تا زمینه افزایش شادابی در محیط کار و چابکی..شغلی و
.سازمانی را فراهم آورند
 ارجاع مدیران با نشانههای فرسودگی شغلی و طرحوارههای ناسازگار فعال اولیه به.7
.مشاوره و طرحواره درمانگر و روانشناسی بالینی و طب کار جهت درمان
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