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 چکیده
با نقش  یشغل یو فرسودگ یهناسازگار اول یهاوارهطرح ینبرابطه  یلهدف پژوهش حاضر، تحل

هدف  یثو از ح همبستگی-یفیتوص یت،به لحاظ ماه یقاست. روش تحق یشناختروان یهسرما یانجیم

 یلیشهر تهران که در سال تحص ییمدارس ابتدا یرانپژوهش را مد ی. جامعه آماراست یکاربرد

 یاچندمرحله یاحجم نمونه با استفاده از روش خوشه .دنددا یلمشغول به خدمت تشک 1398-1397

 یشناختروان هاییهسرما یهاها از پرسشنامهداده ی. جهت گردآوریدانتخاب گرد و ییننفر تع 200

 یانگ یهناسازگار اول یهاواره( و طرح1985ماسالچ و جکسون ) یشغل ی(، فرسودگ2007لوتانز )

از  یزها نآن یاییو پا ینظران دانشگاهها توسط خبرگان و صاحبآن ییکه روا ید( استفاده گرد2006)

ها از روش معادالت داده یلمنظور تحلقرار گرفت. به ییدکرونباخ مورد تأ یآلفا یبآزمون ضر یقطر

پژوهش نشان داد  یجشد. نتا ادهستفاهشتم  یرایشو یزرلل یافزار آماربا استفاده از نرم یساختار

 هاییتو عملکرد مختل، محدود یو طرد، خودگردان یدگیو ابعاد آن )بر یهاولواره ناسازگار طرح

و ابعاد آن  یشناختروان هاییه( با سرمایو بازدار ازحدیشب یزنگبهو گوش یجهت مند یگرمختل، د
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 یشغل یبا فرسودگ یشناختروان یهدارند. سرما یرابطه مثبت و معنادار یشغل یو با فرسودگ یرابطه منف

و  یهناسازگار اول یهاوارهدر رابطه طرح یشناختروان یهسرما یتاًدارد و نها یو معنادار یطه منفراب

 .دارد یانجینقش م یشغل یفرسودگ

 .یشناختروان یهسرما ی،شغل یفرسودگ یه،ناسازگار اول یهاوارهطرح :هاکلیدواژه

 مقدمه
را در  یعالئم خستگ یکه و یزمان (،1960)1برگر توسط بار نخستین شغلی فرسودگی واژه

 یروان یجسمان یقوا یلرا سندروم تحل یدهپد ینا او .شد یفتعر کارکنان خود مشاهده کرد،

 یانب هاآن ارائه نمودند. 2را مسلش و جکسون یشغل یاز فرسودگ یفتعر ترینیجرا .یدنام

 و4یتشخص مسخ ،3یعاطف یشامل خستگ یشناختروان یسندروم یشغل یداشتند فرسودگ

همانند  یعاطف یخستگ .(Badiee, M ,2014است ) 5(شخصی عملکرد) یفرد یتکاهش موفق

و  یمنف یپاسخ یت،شخص مسخ در فرد است. یجانیرفتن منابع ه یانشامل از م یروان فشار

فرد هستند.  یسوخدمت از  کنندگانیافتدراست که معموالً  یسنگدالنه به اشخاص

 یکاست و فرد  یشخص یفهوظانجامدر  یستگیاکم شدن احساس ش ی،شخص یتکفاعدم

 ,Westman, M.; Etzion, D & Gortler, Eدارد )از خود در رابطه با انجام کار  یمنف یابیارز

 کنتـرلو  یشـگیریپجهت  یزیربرنامهو  یشغل یفرسودگ یجادکنندها(. شناخت عوامل 2004

 یهاپژوهشدر حوزه  یکـاربردل از مسـائ یکـی یسـازمان یوربهره ءدر جهـت ارتقا هاآن

 یدیکل یرهایاز متغ یکی یشناختروان سرمایه(. Consiglio, C, 2014اسـت ) یصـنعتو  یشـغل

 ینوعبه یشناختروان یهسرما داشته باشد. ییبسزا یرتأث یشغل یبر فرسودگ تواندیماست که 

 یشهروندان داراکه در صورت تحقق آن  شودیمگفته  یو اجتماع یفرد ی،بهداشت روان

                                                 
1. Berger 

2. Maslach & Jakson 

3. emotional exhaustion 

4. depersonalization 

5. decreased personal accomplishment 
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سالم  یزندگ درواقعخواهد بود.  سالمت، جامعه شاداب و یتدرنهاشاد بوده و  یهو روح یزهانگ

 یتصادقو ا یاجتماع یطو مح سویکاز  یفرد یهاانتخاب ینب یمحصول تعامل اجتماع

 .Hashemi Nosratabad, T, 2012. Babapour, Khاست ) یگرد یافراد از سو کنندهاحاطه

Bahadori Khosroshahi, J.) قرار داشته  ییدر افراد در سطح باال یشناختروانمنابع  کهیمادام

را احساس  یشخص یتکفاعدمو  یتمسخ شخص ی،عاطف یاز ابعاد خستگ یکمتر یزانم باشد،

با  یاروییبه سمت حل مشکالت و رو خودکار آمد صورتبهو با آغوش باز و  کنندیم

 هاپژوهش یجنتا ازآنجاکه .(Hadadian,A. Mohammadzadeh,Z, 2014روند )یم هایسخت

 ینی،اضطراب، بدب ازجمله یبر کاهش مشکالت کار یشناختروان یهسرما یرتأث دهندهنشان

کار بوده است ممکن  یطو ترک مح یبتبه کار و غ یمنف نگرش ی،فرد یتکفاعدم احساس

 احساس کار، یطمح یمانند فشارها یاملعو یرتأثکه تحت  یشغل یفرسودگ یزاناست بتواند از م

صورت  ینا در قرار دارد بکاهد. یفرد یتکفاعدمو احساس  یدیناام ،ینیبدب دگی،درمان

را که عمدتاً حاصل فشارها  یشغل یفرسودگ ،یشناختروان یهسرما یشممکن است بتوان با افزا

 (.Nezami A, Givarian H, 2016)است کاهش داد  یکار یطمح یهااسترسو 

 دیگران با افراد تباطار برقراری هدر احساس تفکر رفتار، و نحو یاعمدهنقش  هاوارهطرح

 یدوران کودک یطرا به شرا یسالبزرگ ی، زندگیرناپذاجتناب یاگونهبه و کنندیم بازی

طرز  هاوارهطرحبر اساس  (..Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. Eکشانند )یم

 هاوارهحطر ینا اگر .شودیم یینتع ینده، جهان و آیشتنورد و نگرش شخص نسبت به خوبرخ

 خواهد بود، آمیزیتموفقو  یدوارانهام مثبت، یزچهمهفرد نسبت به  یشباشند گراو مثبت  طبیعی

 ارزشیب خود را ینو بنابرا پنداردیم کفایتیبناتوان و  راخود  یکس ینچن صورت ینا یردر غ

سر راه  بر یرینفوذناپذموانع  مشکالتپنداشت و احساس خواهد کرد که در برخورد با  خواهد

ت به راد نسبگذر اف ینروبرو خواهد شد، از ا یبکند با شکست و ناکام یاو قرار دارد و هر کار

 (.Ahi, Gh.2006کرد )خواهند  یداپ ی، نگرش منفیندهو آ یشتنخو یرامون،جهان پ
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 یاساسـعامـل  کـه-کـاربـه  یـاداعت کـهخود نشان داد  یهاژوهشپ ( در1980)1ماچلوویتز

 یشـینپ یهاشکست یاثرساز یبدر جهت  یتالش -گرددیممحسوب  یشغل یفرسودگدر 

 یطمحـدر  که یافراد یا .گرددیممحسوب  کفایتییب یهاول وارهطرحخـود حاصـل  کـهاسـت 

ناسـازگار  وارهطرح یـردرگ زنندیمخود  همکاران ازحدیشب کنتـرلخـود دسـت بـه  یشـغل

فرد  یک یسوشدن از  کنتـرل که یافراد یحت یاهستند؛ و  شوندیم یبدرفتار /اعتمادییب

 هستند. شکستاطاعت/  یهاول وارهطرحفعال شدن  یردرگاحتمـااًل  پذیرندیمرا  گرکنترل

رو  کمشاغل  یکرم، ناسـازگار نقص/ ش وارهطرح یردرگ کاراهمالشاغل  یک ینهمچن

شاغل  یکاسـتحقاق و  وارهطرح یـردرگشاغل پرتوقع  یک، کفایتییب وارهطرح یـردرگ

 Rahmani M, Heydarnia A, Abbassiاست ) یافراطـ جویییبع وارهطرح یردرگ یوسواس

H, 2016). 

ود به وج یشغل یو فرسودگ یشناختروان یهسرما ین( ب2012)2یاردلیچون  یشترپ یقاتتحق

 یهسرما ینب یوجود رابطه منف ین،. همچن(Yardley, K, 2012بردند ) یپ یمنف یارابطه

 یگرگزارش شده است. محققان د یز( ن2010)3وئو ها لئوتوسط  یشغل یو فرسودگ یشناختروان

کنند یم یادکمتر  یشغل یکننده فرسودگ بینییشپ عنوانباالتر به یشناختروان یهاز سرما یزن

(Luo, H., & Hao, ZH, 2010.) دست  یجهنت ین( در پژوهش خود به ا2013همکاران )و  یپورعل

 ینثر است و اؤم یشغل یبر کاهش فرسودگ یشناختروان یهمداخالت سرما یشکه افزا اندیافته

 یوجود رابطه منف یز( ن2013)4ینل (. .lat eAlipour, A, 2013دارند ) یرابطه منف یگربرهم ددو 

( 2015) یوسفوند. (Lin, T, 2013است )کرده  أییدرا ت یشغل یو فرسودگ یشناختنروا یهسرما

در  کارکنان یآورتابو  ینیبخوش یدواری،ام ی،خودکارآمد یشنشان داد با افزا یپژوهش در

در  کارکنان یشناختروان یهسرما یشبا افزا یتدرنهاو  یابدیمکاهش  یشغل یسازمان، فرسودگ

                                                 
1. Machlowitz 

2. Yardley 

3. Luo, H., & Hao, ZH 

4. Lin 
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 ییمحمدرضا یحاج .(Yousafvand, S, 2015) یابدیمکاهش  یلشغ یسازمان فرسودگ

 .پرداخت یشغل یفرسودگ و یهناسازگار اول یهاوارهطرحپژوهش خود به ارتباط  ( در2012)

 یجانیه یبازدارو  اعتمادییبنسبت به ضرر،  پذیرییبآس یهاوارهطرح ینبپژوهش  ینا طبق

و  یبـدرفتار /اعتمادییب یهاوارهطرحبـا  یتخصشارتباط وجود دارد. مسخ  یعاطف یلتحلبا 

 ،یرهاشدگ یهاوارهطرح ینبــپــژوهش ارتبــاط  یـنا در ارتبـاط اسـت. کفایتییب یوابستگ

 ,Haji Mohammad rezaeiداد )نشان  یشخصـ عملکـردرا بـا  یناکامو  یبدرفتار /اعتمادییب

M S. 2012.) .هاییژگیو یانژوهش خود به ارتباط مپ ( در2018همکاران )و  کاویانی 

از  یپژوهش حاک یجنتا .پرداختند یشغل یفرسودگ با یهناسازگار اول یهاوارهطرح و یتیشخص

 یژگیو ینب ینو همچن یجانیه یبا خستگ ییگرابرون یتیشخص یژگیو ینآن بود که ب

 یزانبا م یندنژروان یتیشخص یتخصوص ینب یزو ن یجانیه یو خستگ یریپذانعطاف یتیشخص

 ییگرابرون یتیشخص یژگیو ینوجود داشت. ب یمعنادار یارتباط منف یشخص یتکفا

 یجانیه یو طرد با خستگ یدگیحوزه بر و یزنگبهگوش یهواره اولطرح ینو ب یشخص یتباکفا

(، 2017) یقو صد خاکپور .(Kaviyani,F. et al, 2018داشت )مثبت و معنادار وجود  یهمبستگ

در روان  یشغل یفرسودگ و یهناسازگار اول یهاوارهطرحابعاد  یانخود به ارتباط م در پژوهش

 یهاوارهطرحکه  یگراندرمان  نشان داد که هاآنپژوهش  یج. نتاپرداختندشناسان و مشاوران 

 یشغل یفرسودگدر معرض  یشتربدارند  یافراط یثارگریاو  طلبییبرتربلندپروازانه،  یارهایمع

دارد، کمتر در  یجانیه یبازدار وارهطرحدرمان گر  کهیهنگامو برعکس،  یرندگیمقرار 

و  ییانجاهد عطا .(Khakpour, R;Vesdiq, M, 2017) یردگیمقرار  یشغل یفرسودگمعرض 

با  یهناسازگار اول یهاوارهطرح یرهایپژوهش خود به ارتباط متغ در ،(2015همکاران )

. پرداختند یراز یپزشکروانو پرستاران مرکز  یارانبه در یو سالمت عموم یشغل یفرسودگ

 یشغل یفرسودگ بینییشپقادر به  یهناسازگار اول یهاوارهطرحنشان داد که  هاآنپژوهش  نتایج

 ,Jahed Ataeian, P; Shams Esfandabad, H; Tajeriهستند )کارکنان  یو سالمت عموم
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2015B. .)در  هاآن .افتندی دست نهیزم نیا در یمشابه جیانت به زین( 2019همکاران ) و1یزارع

 یفرسودگ اسیو دو خرده مق هیناسازگار اول یهاوارهطرحاکثر  نیکه ب افتندیپژوهش خود در

 Zareei.H., Ghaziدارد )وجود  ی( رابطه معناداریسازیشخصو  یعاطف ی)فرسودگ یشغل

kermani, F.Ehrampoush.M.2019.) یبا عنوان بررس یپژوهش (،2016همکاران )و  یرحمان 

 سنگزغالدر کارکنان شرکت  یشغل یمحور بر کاهش فرسودگ وارهطرحآموزش مدل  ریتأث

مدل  ینشان داد که جلسات آموزش گروه هاآنپژوهش  جینتا .دادند انجامپروده طبس 

 مسخ ،یجانیه یو ابعاد خستگ یشغل یباعث کاهش فرسودگ یداریمعن طوربهمحور  وارهطرح

 ,Rahmani M, Heydarnia A, Abbassi Hاست )شده  یفرد تیو فقدان موفق تیشخص

 یهاطرح، یشغل یفرسودگ تیبا موضوع یپژوهش (2017همکاران ) و2نگیکائد (.2016

 جینتا .دادند انجامو مشاوره  ینیبال شناسیرواندر کارآموزان  یو بهداشت جسم هیناسازگار اول

در  ندیشایپ کی عنوانبه تواندیم هیناسازگار اول یهاوارهرحطنشان داد که  هاآنپژوهش 

(. Kaeding, A.et al, 2017باشد )داشته  یمهم نقش یو بهداشت جسم یشغل یفرسودگ

و  هیناسازگار اول یهاوارهطرحارتباط  تیبا محور یپژوهش (،2016) یمحمدخان و یتچیکبر

نشان داد که  هاآن قیتحق جینتا انجام دادند. یاز زندگ تیو رضا یشغل یفرسودگ

در  تواندیمامر  نیداشته و ا یمثبت ریتأث یشغل یفرسودگ جادیدر ا هیناسازگار اول یهاوارهطرح

 & ,.Kebritchi, Aگردد )افراد  یاز زندگ تیباعث کاهش رضا ییحد باال

Mohammadkhani, S, 2016.) به پژوهش خود  در (،2014همکاران )و  یجانیقهدر یمراد

معلمان دوره  انیم یشغل یبا فرسودگ هیناسازگار اول یهاوارهطرح یرهایارتباط متغ یبررس

پژوهش نشان داد که  جینتا شهرستان اصفهان پرداختند. وپرورشآموزششاغل در  ییراهنما

 تیعدم موفق) یشخصعملکرد  ،یعاطف یخستگ یهامؤلفهبا  هیناسازگار اول یهاوارهطرح نیب

دارد  وجود یمثبت و معنادار یمعلمان همبستگ تیسخ شخص( و میفرد

                                                 
1. Zareei 

2. Kaeding 
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(2014, diGhahdarijani, M; Homayi, R; Norouzi, MraMo.) در  زی( ن1998) 1ریتنمایر

 یشغل یبا فرسودگ یرابطه معنادار هیاول ناسازگار یهاوارهطرحپژوهش خود نشان داد که ابعاد 

 (.Rittenmyer, G. J, 1998)افراد دارند 

 نظری نیمبا

 یشناختروان سرمایه

نقاط ضعف در محل کار به سمت  یرواز  یرفتار سازمان یقاتتوجه تحق یر،اخ یهاسالدر 

ست که گرامثبت یسازها ،یشناختروان یهجهت داده است. سرما ییرنقاط قوت و رفاه تغ یدند

و  یخرد سازمان یهاجنبهبر  گرامثبت ی. رفتار سازمانشودیم یناش گرامثبت یاز رفتار سازمان

 ;.Luthans, Fکند )یمانسان که قابل توسعه است تمرکز  یتآن دسته از حاالت مثبت شخصـ

Avolio, B.; Avey, J. B., & Norman, S. M.2007.) 

 یبراو تالش  نفساعتمادبه داشتن :شودیممشخص  یرز هاییژگیوبا  یشناختروان یهسرما

در زمان حال و  یتموفق اسـناد مثبـت در مـورد یجادا .(2ی)خودکارآمد یتموفقبه  یدنرس

 یتموفقبه  یابیدست یبـرااول  یجا بهو بازگشت  هایسختکردن  تحمل (.3ینیب)خوش یندهآ

 (.4یآور)تاب

 یاجتمـاع یشناخت یه، نظریشناختروان یهجزء از سرما ینا یدایشپ منشاء :یخودکارآمد

را باور فرد به  یخودکارآمد هاآن (.Abbas, M., & Raja, U.2015)نـدورا بـوده است اب

منابع  ینمأدر خود، ت یزهانگ یجاد، با ایفهوظانجامدر  یـتبه موفق یابیدست یبرا هایشییتوانا

به  یخودکارآمد. اعتقاد به اندکرده یهدف، معرفـ یراستاو انجام اقدامات الزم در  یشناخت

 یاجراکه مانع  کنندهناتوانو  یمنف یجاناتبا هو  کندیماستقامت در برابر موانع کمک 

، داشتن سطح یخودکارآمدکه  کنندیم یانمحققان ب ینا .کندیممبارزه  شوندیم هایتفعال

                                                 
1. Rittenmyer 

2. self efficacy 

3. optimism 

4. resilience 
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 توانیم هامهارت ینبلکه اعتقاد به آنچه با اسـتفاده از ا یست،از دانش و مهارت ن یمشخص

 (.Bandura, A., & Locke, E. A.2003است )انجام داد، 

( 2009همکاران )و  یترسونپ است. یمثبت انسان یاتاز خصوص یکی ینیبخوش :ینیبخوش

 صورتبه یامدهاپ ینا که کنندیم یمثبت داشتن معرف یامدهایپانتظار  یمعنـا را به ینیبخوش

 یافرادرا  ینبوشخافراد  ینهمچن هاآن .شوندیمدر نظـر گرفته  یو درونـ یکل عوامل ثابت،

افراد  ینا .کنندیم یدارند معرف پایدار یاسنادهاو  کنندیم یـهتک یکل یاسنادهار که ب

خاص  یدارو ناپا یرونیب لعوامرا بـه  یشانهاشکستو  نیدرو هایییتوانارا به  هایشانیتموفق

 یاثبات و عمومب داخلی، یدادهایرواز  یرا ناش یحوادث منف ینبدبافراد  یول .دهندیمنسبت 

 (.Peterson, S. J., Walumbwa, F. O., Byron, K., & Myrowitz, J.2009د )داننیم

، هایناکامبـا  یـاروییاست که فرد بر اساس آن در رو یشناختروان یتیظرف :یآورتاب

به  یابیدست یبراو  دهدیمادامه  یشترب یهاتالشمثبت، به  ییراتتغ یو تعارضات و حت هایبتمص

 یآورتاب داردیم ( اذعان2002)1کوتا (..2002Luthans, Fشود )یم پذیریتمسئول یت،موفق

شوند و خودشان را با  یرپذانعطافتا  کندیمبـزرگ بـه افـراد کمک  ییـراتتغ یطدر شـرا

 یضرور یت،به موفق یدنرس یبرارا  یآور( تاب2003لوک )ندورا و اوفق دهند. ب یطشرا

 یبـرا یـتفعال درصحنهمانـدن  یبـراالزم  یروین ی،یژگو ینا (.Coutu, D, 2002دانند )یم

 أیوسکـه باعـث مـ یاجتمـاع یهاواکنش یو حتـ ینینشعقبمکرر،  یهاشکستمقابله با 

 ین،و کنجکـاو هسـتند. همچنـ ینبخوشتاب آور  افراد .آوردیم، را فراهم شودیمشـدن افـراد 

 یهاپاسخاز  یآورتاب(. Luthans, F, 2007کنند )یماستقبال  یدجد یهاتجربهاز  هاآن

 & ,.Block, Jسازد )یم توانمند یدهاو او را در برابر تهد آیدیم به دستانسان  یعیطب یانطباق

Kremen, A. M, 2002.) 

 

 

                                                 
1. Coutu 
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 یهناسازگار اول یهاوارهطرح

 ,Young,J.E)شود یم یفچارچوب تعر یا قالب ساختار، عنوانبه یطورکلبه وارهطرح کلمه

 یمحرک یابیو ارز یکدگذار غربال کردن، منظوربه یساختار شناخت یک وارهطرح (.1990

 وارهطرح ،یدرمانروانو  شناسیروان در است. قرارگرفتهدر معرض آن  یزماست که ارگان

 یزندگ یهاتجربهدرک  یکه برا شودیمدر نظر گرفته  یهر اصل سازمان بخش کل عنوانبه

 یاعتقادات منف یشهر به یهناسازگار اول یهاوارهطرح(. Datilio.F.M, 2005است ) یفرد ضرور

 یاول زندگ یهاسال یدارند که ممکن است در ط اشارهو جهان  یگراندر مورد خود، د یقعم

همکاران و  یانگنظر  مطابق (.Virgil Zeigler-Hill, V.et al, 2011باشد ) یافتهپرورش 

 یا الگوها هاوارهطرح. گرددیبازم یب به دوران کودکاغل هاوارهطرح رشد (،2006)

ها و واره، شناختهایجانه خاطرات،هسـتـنـد کـه از  یـریفراگو  یقعم هاییهمادرون

 ناکارآمد هستنـد، شدتبهو  اندشده یلتشک ینوجوان یا کودکیدر دوران  یاحساسات بدن

همکاران و  یانگ .دارندتداوم  یزندگ یرسهستند و در  یگراندخود و در رابطه با  درباره

 ی،اساس یجانیه یازهایندر سه بعد  هاوارهطرح یتحول هاییشهرباورند که  ینا ( بر2006)

که  دارندیم یانب هاآن یطرف از .باشندیم یجانیه یوخوخلقو  یزندگ یهاول یهاتجربه

 طرد و بریدگیحوزه  نخست هحوز .گیردمی دربر راپنج حوزه  یهناسازگار اول یهاوارهطرح

و  یمنا هاییبستگدل توانندینم حوزه قرار دارد، یندر ا یشانهاوارهطرحکه  یافراد است.

 یت،به ثبات، امن هاآن یازمعتقدند که ن یافراد ینچن برقرار کنند. یگرانبا د یبخش یترضا

 از: اندعبارت حوزه این یهاوارهطرح برآورده نخواهد شد. خاطرتعلقمحبت، عشق و 

 یانزوا شرم،/نقص هیجانی، محرومیت بدرفتاری، /اعتمادییب ،ثباتییب/یرهاشدگ

 یعنی یخودگردان است. مختل عملکرد و خودگردانیحوزه  دوم حوزه (.یگانگیب/یاجتماع

 یندر ا یشانهاوارهطرحکه  یجدا شدن از خانواده و عملکرد مستقل. افراد یفرد برا توانایی

خود از  یکتفک یبرا هاآن ییکه در توانا دارند یانتظارات یطشانر دارد از خود و مححوزه قرا

 ینا یهاوارهطرح .کندیم یجادمستقل مانع ا یتهو ،مستقالنهبه عملکرد  یابیو دست ینوالد
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 یماری،ب یانسبت به ضرر  پذیرییبآس ،کفایتییب/یوابستگ :اند ازعبارتحوزه 

در  نقص مختل است. هاییتمحدود حوزهسوم  حوزه (.شکست نیافته،خودتحول /گرفتار

نسبت به اهداف  یریگجهت یا یگراندر قبال د یتاحساس مسئول ی،درون هاییتمحدود

در رابطه با  مشکالتیمنجر به بروز  وارهطرح ین. اگیرندیم یحوزه جا یندر ا یزندگ بلندمدت

 ینانهبواقعبه اهداف  یدنو رس ینیگزهدف یاتعهد  یگران،با د یهمکار یگران،حقوق د یترعا

 /دارییشتنخو ،یمنشبزرگ /استحقاق از: اندعبارتحوزه  ینا یهاوارهطرح .شودیم

 تمایالت،حوزه بر  ینا یافراط تمرکز است. یمندجهت چهارم حوزه .یناکاف یخودانضباط

 ین. اشودیمگرفته  یدهخود شخص ناد یازهایکه ن یاگونهبه یگراند یهاپاسخاحساسات و 

 تالفیو اجتناب از انتقام و  یگرانبا د ارتباطاتتداوم  یرش،عشق و پذ یافتدر منظوربهکار 

 تمایالتو در رابطه با خشم و  یو فقدان آگاه یزنواپسشامل  معموالً که  گیردیمصورت 

 /ییجو یرشپذ ،یثارا ،اطاعت از: اندعبارتحوزه  ینا یهاوارهطرح. شودیمخود فرد  یعیطب

بر  یافراط یدیحوزه تأک ینا است. یو بازدار ازحدیشب یزنگبهگوشپنجم  حوزه .توجهجلب

 یخشک و درون ینوانق ءبر ارضا یاو  هاانتخاب ،یختهخودانگ یهاتکانهاحساسات و  یزنواپس

، آرامش ،یانگریخودب ی،که اغلب خوشحال اخالقیشده و انتظارات درباره عملکرد و رفتار 

 /ینیبدب از: اندعبارتحوزه  ینا یهاوارهطرح .بردیم یانسالمت فرد را از م یا یکروابط نزد

 ,.Young, J. E) یهتنب ی،افراط جویییبع /سرسختانه معیارهای یجانی،ه یبازدار یی،گرایمنف

Klosko, J. S., & Weishaar, M. E.2006.) 

 یشغل یفرسودگ

موجود در محل کار، نوع  یاست که در اثر فشارها یچندبعد یاسازه یشغل فرسودگی

در  یمنف ییراتبه تغ یشغل یفرسودگ یطورکلبه. شودیم یجاددر کارکنان ا یکار و سرخوردگ

در  یشغل یفرسودگ .شودیمگفته  یشغل یو رفتار افراد در مواجهه با فشارها یهنگرش، روح

و ممکن است به  یافتهتوسعهزمان  در طول یبه آهستگ یول یستن یروان اختالل یفخف یزانم
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و  یصیتشخ یرا در راهنما یشغل یفرسودگ یلدل ینشود. به هم یلتبد یروان یناتوان یک

 (.Alipour A.at el, 2013کنند )یم یبندطبقه یانطباق اختالالتدر رده  یروان اختاللت یآمار

 یبراالزم  یزشو انگ ییتواناعمل کنند که از  یخوببهدر مشاغل خود  توانندیم یتا زمان مردم

آنان دچار تزلزل  یروان ییو توانا انگیزش کهیو هنگامباشند؛  مندبهرهداشتن عملکرد مناسب 

 توانیمرا  یشغل یفرسودگ (.Tabari, A, 2008شوند )یم یشغل یفرسودگ یدهشود، دچار پد

 یژهوبهبا استرس و  مدتیطوالن یاروییفرد که از رو هایییتواناکاهش مزمن منابع  یامدپ

از آن دارد که  یتفراوان حکا یشواهد پژوهش یراًاخ .دانست ،شودیم ایجاد یشغل یفشارها

 خطرسازعامل  یک عنوانبه بر آن، عالوهدارد و  یمنف یرتأث یزن یجسمان سالمتبر  یفرسودگ

 & ,.Rosenblatt, Z) است شدهشناخته یبدن اختالالتو  یجسمان هاییماریببروز  یبرا

Shirom, A.2005.) ی( عاطفیخستگ) یلتحل مؤلفه از: اندعبارت یشغل یفرسودگ یهامؤلفه 

 یشغل یکه از فرسودگ ی. اکثر افراد زمانشودیممربوط  یعاطف یکه به از دست رفتن انرژ

: عبارت است از یشخص عملکرد است. ی( عاطفیخستگ) یلتحلمنظورشان  کنندیمصحبت 

 کهیهنگام :شخصیت مسخ .آوردیمخود به دست  یت به عملکرد شخصکه فرد نسب یاحساس

مدنظر قرار  یفرد انسان یک صورتبهمراجعان را  یاافراد و  گرددیم یتفرد دچار مسخ شخص

 ,.Maslach, Cکند )یمدرک  یکشی صورتبهو  کندیمخارج  یترا از فرد هاآنو  دهدینم

Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P, 2001.) 

 یقاز طر هاآن ینارتباط ب یموضوع پژوهش و برقرار یاساس یرهایمشخص شدن متغ با

 ینا یمفهوم الگوی در شد. ینپژوهش تدو یو چارچوب مفهوم الگو ی،و تجرب یپشتوانه نظر

ماسالچ و  از یشغل یفرسودگ یرمتغ (،2007) 1لوتانز از یشناختروان هاییهسرما یرمتغ پژوهش،

 است. شده( استخراج2006) 2یانگ از یهناسازگار اول یهاوارهطرح متغیرو  (1985جکسون )

 است. شده( ارائه1شکل )پژوهش در  ینا یمفهوم یالگو

                                                 
1. Luthans, F 

2. Young, J. E. 
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 (ساخته محققپژوهش ) یمفهوم یالگو .1شکل 

بارت ع یفرع یهفرض یازدهو  یاصل یهفرض یکپژوهش در قالب  هاییهفرضاساس  ینا بر

 است از:

 یهسرما یانجیقش منبا  یشغل یو فرسودگ یهناسازگار اول یهاوارهطرح یان: میاصل فرضیه

 وجود دارد. یرابطه معنادار یشناختروان

وجود  یعناداررابطه م یشناختروان یهبا سرما و طرد یدگیبعد بر یاناول: م یفرع یهفرض

 دارد.

رابطه  یشناختانرو یهو عملکرد مختل با سرما یبعد خودگردان یاندوم: م یفرع فرضیه

 وجود دارد. یمعنادار

 یرابطه معنادار یشناختروان یهمختل با سرما هاییتمحدودبعد  یانسوم: م یفرع فرضیه

 وجود دارد.

 یرابطه معنادار یشناختروان یهبا سرما یمندجهت یگردبعد  یانچهارم: م یفرع فرضیه

 وجود دارد.

 یشناختروان یهبا سرما یو بازدار ازحدیشب یزنگبهگوشبعد  یانپنجم: م یفرع فرضیه

 وجود دارد. یرابطه معنادار

 د دارد.وجو یرابطه معنادار یشغل یبا فرسودگ و طرد یدگیبعد بر یانششم: م یفرع فرضیه

رابطه  یشغل یو عملکرد مختل با فرسودگ یبعد خودگردان یانهفتم: م یفرع فرضیه

 وجود دارد. یمعنادار

ی ناسازگار اولیههاوارهطرح  

 فرسودگی شغلی

یشناختروانسرمایه   
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 یداررابطه معنا یشغل یمختل با فرسودگ هاییتمحدودبعد  نیاهشتم: م یفرع فرضیه

 وجود دارد.

د وجو یرابطه معنادار یشغل یبا فرسودگ یمندجهت یگردبعد  یاننهم: م یفرع فرضیه

 دارد.

رابطه  یشغل یرسودگفبا  یو بازدار ازحدیشب یزنگبهگوشبعد  یاندهم: م یفرع فرضیه

 وجود دارد. یمعنادار

وجود  یناداررابطه مع یشغل یبا فرسودگ یشناختروان یهسرما یان: مازدهمی یفرع فرضیه

 دارد.

 پژوهشروش 
. جامعه است یمایشیپ-یفیتوص یتو به لحاظ ماه یکاربرد هدف، ازنظرحاضر  پژوهش

مشغول  1397-1398 یلیشهر تهران که در سال تحص ابتداییمدارس  یرانرا مد پژوهش یآمار

 استفاده شد. یاچندمرحله یاخوشهاز روش  یریگنمونه یبرا دند.دا یلبه خدمت هستند تشک

 یعشهر تهران با در نظر گرفتن توز وپرورشآموزشگانه  22مناطق  ینمنظور از ب ینبد

 وپرورشآموزشهر منطقه  از از انتخاب مناطق، پس انتخاب شد. یآموزش منطقه 7 یاییجغراف

 ینا بر و مشخص شد. ( انتخابدخترانه مدرسه 15 و هپسران مدرسه 15) ییابتدا مدرسه 30تعداد 

 200شد تعداد  یعکه توز یبرگه آزمودن 210 از دادند. یلنفر تشک 210اساس حجم نمونه را 

 که ،است شدهیمتنظ بخشدر دو  هاداده یآورجمع ابزار شد. یآورجمعو  یلبرگه آزمون تکم

 آزمون یراستام در دوّ بخشو  است ندگاندهپاسخ به مربوط یعموم یهاداده شاملل اوّ بخش

 هاییهسرما یرسنجش متغ یبرا استاندارد استفاده شد. یهاپرسشنامهاز  پژوهش هاییهفرض

 جکسونماسالچ و  پرسشنامهاز  یشغل یفرسودگ یرمتغ ،(2007)1لوتانزاز پرسشنامه  یشناختروان

                                                 
1. Luthans, F 
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 یاسشد. مق ( استفاده2006)1یانگه از پرسشنام یهناسازگار اول یهاوارهطرح یرو متغ( 1985)

 )کامالً یگذارنمرهبا  یکرتل ایینهگزپنج  یاسمق مذکور، یهاپرسشنامه یهامؤلفه یریگاندازه

برگرفته از پرسشنامه استاندارد  هاپرسشنامه یهاسؤال اگرچه .( است5موافقم  کامالًتا  1مخالفم 

بهره برده شد و  یمتخصصان دانشگاه زنظرا ی،و ظاهر ییمحتوا ییروا یبررس منظوربه بود،

پرسشنامه به  ییمحتوا ییروا یبترت ینو بد یداعمال گرد هاآناصالحات الزم بر اساس نظر 

 افزارنرمبا استفاده از  هاپرسشنامهکرونباخ  یآلفا یبضر ابزار، یاییپا یینتع یبرا .یدرس ییدتأ

 یرکرونباخ مربوط به هر متغ یمقدار آلفا ینکهتوجه به ا با .شد محاسبه اساسپیاس یآمار

مناسب برخوردار  یاییاز پا درمجموعمجزا و  طوربه یرهامتغ یتمام لذا است؛ 7/0از  تربزرگ

 یفتوص) یفیتوص یآمار یهاروشاز  شدهیگردآور یهاداده وتحلیلیهتجز منظوربه هستند.

 از پژوهش، هاییهفرضجهت آزمون  ینهمچن شد. ( استفادهیارو انحراف مع یانگینم ،یفراوان

 استفاده شد. 2هشتم ویرایش لیزرل یآمار افزارنرمبا استفاده از  یروش معادالت ساختار

 کرونباخ ابعاد پژوهش یمقدار آلفا .1جدول 

 کرونباخ آلفای ضریب سؤاالت تعداد ابعاد

 0.88 25 یشغل یفرسودگ

 0.79 75 ناسازگار یهاوارهطرح

 0.82 15 یشناختوانر هاییهسرما

 و سن یت،پرسشنامه شامل جنس یدر ابتدا یشناخت یتمربوط به اطالعات جمع سؤاالت

 است. شده( ارائه2جدول )که در قالب  است مدیران یالتتحص

 

 

 

 

 

                                                 
1. Young, J. E. 

2. LISREL8 
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 یشناخت یتجمع یرهایمتغ یفیآمار توص .2جدول 

 فراوانی طیف متغیر

 جنسیت
 183 زن

 17 مرد

 سن

سال 31-40  91 

سال 41-50  59 

سال 51-60  50 

 تحصیالت
 75 لیسانس

و باالتر یسانسلفوق  125 

 یمرکز یهاشاخص نیترمهم بر اساسپژوهش  یرهایمتغ عیتوز یچگونگ یبخش بعد در

( 3جدول ) .رندیگیمقرار  ی( موردبررس2اریمع انحراف) یپراکندگ یهاشاخص(، 1نیانگی)م

 افزارنرمجدول به کمک  نی. ارقام ادهدیمشان را ن رهایمتغ یفیتوصآمار  تیوضع

 محاسبه شدند.  21 اساسپیاس

 نوفیراسم -پژوهش و آزمون کولموگوروف یرهایمتغ یفیآمار توص .3جدول 

 یمعنادار سطح k-s اریمع انحراف نیانگیم ریمتغ

 069/0 298/1 71/0 07/2 طرد و یدگیبر

 138/0 165/1 73/0 83/1 مختل عملکرد و یخودگردان

 071/0 296/1 69/0 43/2 مختل یهاتیمحدود

 110/0 204/1 75/0 57/2 یمند جهت گرید

 152/0 135/1 70/0 41/2 یاربازد و حد از شیب یزنگبهگوش

 149/0 139/0 62/0 73/3 یکارآمد خود

 181/0 096/1 75/0 29/3 یآورتاب

 074/0 281/1 69/0 44/3 ینیبخوش

                                                 
1. Mean 

2. Std. Deviation 
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 297/0 976/0 59/0 49/3 یشناختنروا یهاهیسرما

 110/0 204/1 96/0 83/2 یعاطف یخستگ

 270/0 0005/1 68/0 50/3 یناکارآمد

 088/0 232/1 71/0 41/2 تیشخص مسخ

 220/0 050/1 50/0 91/2 یشغل یفرسودگ

 یعامل لیتحل یالگو

 یعامل لیشد. در تحل ( استفادهCFA) یدییتأ یعامل لیسازه از تحل ییسنجش روا جهت

آن  آنگاه باشد؛ 96/1از  باالتر tمقدار  یبا سازه خود دارا گرنشانهر  یبار عاملچنانچه  یدییتأ

 ,Hooman, H Aاست )برخوردار  موردنظرسازه  یریگاندازه یبرا یاز دقّت کاف گرنشان

 یکوئین یهاشاخصاز  یتعداداز  پژوهش یاصلمدل  یساختارجهت برازش مدل  (.2012

 است. شده( ارائه4جدول )ستفاده شد که در برازش ا
 پژوهش یهاپرسشنامه یدییتأ یعامل لیبرازش تحل یکوئین یهاشاخص .4جدول 

 شاخص

 یبرازندگ
 RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI ریمتغ

 0-1 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 <0.1 قبولقابل ریمقاد

 

 ریمقاد

 شدهمحاسبه

 0.97 0.98 0.92 0.94 0.91 0.036 طرد و یدگیبر

 عملکرد و یخودگردان

 مختل
0.037 0.96 0.94 0.95 0.93 0.92 

 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.016 مختل یهاتیمحدود

 0.97 0.95 0.96 0.93 0.94 0.044 یمند جهت گرید

 و ازحدشیب یزنگبهگوش

 یبازدار
0.048 0.91 0.93 0.97 0.95 0.98 

 0.92 0.91 0.97 0.93 0.98 0.023 یشناختروان یهاهیسرما

 0.92 0.91 0.97 0.93 0.98 0.034 یشغل یفرسودگ

 0.98 0.95 0.97 0.93 0.92 0.045 یکل مدل
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 رهایمتغ یاستاندارد با توجه به همبستگ یعامل بیضرا .2شکل 
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 یمعنادار بیدر حالت ضرا یمدل ساختار .3شکل 

 پژوهش یهاهیفرضآزمون  جینتا خالصه .5جدول 

 جهینت آماره یبارعامل هیفرض

وجود  یعناداررابطه م یشناختروان هیبا سرما و طرد یدگیبر بعد انیاول: م یفرع هیفرض

 دارد.
 دییتأ -7.61 -0.63

رابطه  یشناختروان هیو عملکرد مختل با سرما یخودگردان بعد انی: مدوم یفرع هیفرض

 وجود دارد. یمعنادار
 دییتأ -7.65 -0.67

 یرابطه معنادار یشناختروان هیمختل با سرما یهاتیمحدود بعد انی: مسوم یفرع هیرضف

 وجود دارد.
 دییتأ -8.69 -0.71

 یرابطه معنادار یشناختروان هیبا سرما یمند جهت گرید بعد انیچهارم: م یفرع هیفرض

 وجود دارد.
 دییتأ -7.69 -0.65
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 یشناختروان هیسرما با یو بازدار ازحدشیب یزنگبهگوش بعد انیپنجم: م یفرع هیفرض

 وجود دارد. یرابطه معنادار
 دییتأ -7.61 -0.63

 دییتأ 4.36 0.38 د دارد.وجو یرابطه معنادار یشغل یفرسودگبا  و طرد یدگیبر بعد انیششم: م یفرع هیفرض

رابطه  یشغل یفرسودگو عملکرد مختل با  یخودگردان بعد انیهفتم: م یفرع هیفرض

 وجود دارد. یادارمعن
 دییتأ 7.40 0.42

 یاررابطه معناد یشغل یفرسودگمختل با  یهاتیمحدود بعد انیهشتم: م یفرع هیفرض

 وجود دارد.
 دییتأ 5.40 0.40

ود وج یرابطه معنادار یشغل یفرسودگبا  یمند جهت گرید بعد انینهم: م یفرع هیفرض

 دارد.
 دییتأ 5.39 0.41

رابطه  یشغل یرسودگفبا  یو بازدار ازحدشیب یزنگبهگوش عدب انیدهم: م یفرع هیفرض

 وجود دارد. یمعنادار
 دییتأ 4.37 0.39

وجود  یناداررابطه مع یشغل یبا فرسودگ یشناختروان هیسرما انی: مازدهمی یفرع هیفرض

 دارد.
 دییتأ -8.71 -0.73

 هیسرما یانجیقش منبا  یشغل یو فرسودگ هیناسازگار اول یهاوارهطرح انی: میاصل هیفرض

 وجود دارد. یرابطه معنادار یشناختروان
 دییتأ ----

 یریگجهینتبحث و 
 پرداخته یشناختروان هیبا سرما و طرد یدگیبعد بر انیرابطه م لیتحلاول به  یفرع هیفرض

 و طرد یدگیبعد بر انیرابطه م قدرت ،یتوجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معنادار با .است

 آماره مطلوب است. ریتأث دهندهنشان که( محاسبه شد -0.63برابر ) یشناختروان هیسرما با

 %5 یدر سطح خطا t یاز مقدار بحران کمتر کهاست  آمدهدستبه( -7.61) زینآزمون  یمعنادار

 صورتنیبدحاصل  جهینت معنادار است. شدهمشاهده رابطه دهدیم( بوده و نشان -1.96) یعنی

و  یبستگدل توانندینمحوزه قرار دارد،  نیدر ا شانیهاوارهطرحکه  یرانیمدکه  شودیم نییتب

 هاآن ازیمعتقدند که ن یافراد نیچن برقرار کنند. گرانیبا د یبخش تیو رضا منیا یرابطه عاطف

در  هاوارهطرح نیا برآورده نخواهد شد. گاهچیه، خاطرتعلقمحبت، عشق و  ت،یبه ثبات، امن

 ای ینیبشیپرقابلیغتندخو،  ،یگر، منزو قهی، سرد، مضاعاطفهیبکه  ردیگیمشکل  یدافرا
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 خاطرتعلقمحبت، عشق و  ت،یبه ثبات، امن هاآن ازیمعتقدند که ن یافراد نیچن هستند. بدرفتار

و  شرفتیپ یبرا یکه منبع یشناختروان یهاهیسرماسطوح ابعاد  تاًیبرآورده نخواهد شد و نها

 یهاافتهیبا  جینتا نیا .افتیافراد کاهش خواهد  نیدر ا دیآیم حساببه رانیمد یشغلتوسعه 

 ,Jahed Ataeian, P; Shams Esfandabad, H; Tajeri, B.2015; Khakpour) یهاپژوهش

R; Sedigh, M.2017; Zareei.H., Ghazi kermani, F.Ehrampoush,M.2019)  مطابقت

 .شودیم یبانیداشته و پشت

 هیو عملکرد مختل با سرما یبعد خودگردان انیرابطه م لیدوم به تحل یفرع هیضفر

رابطه  قدرت ،یتوجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معنادار با .است پرداخته یشناختروان

 هک( محاسبه شد -0.67برابر ) یشناختروان هیو عملکرد مختل با سرما یخودگردانبعد  انیم

 کمتر کهاست  آمدهدستبه (-7.65) زینآزمون  یمعنادار آماره است. مطلوب ریتأث دهندهنشان

 شدهمشاهده رابطه دهدیمبوده و نشان  (-1.96) یعنی %5 یدر سطح خطا t یاز مقدار بحران

 طیود و محخکه فرد از  یکه انتظارات شودیم نییتب صورتنیبدحاصل  جهینت معنادار است.

کارها  زیآمتیموفقانجام  ایبقاء و عملکرد مستقل  ،ییجدا یرامحسوس او ب یهاییتوانادارد با 

در  ژهیوبهان با همکار سهیدر مقا یتیکفایباحساس  وارهطرح نیا در .کنندیم دایپتداخل 

فرد  شودیمباعث  نییپا نفساعتمادبهو  یتیکفایب .ابدییم یشتریب تیاهم میمستق یکار طیمح

صله است هرچه فا یهیبد کند. ییکانات خودش را بزرگنماو ام یطیالزامات مح نیتفاوت ب

 یهاافتهیا ب جینتا نیا .دیآیم نییشخص پا یخودکارآمد زانیشده و م شتریباشد استرس ب شتریب

( Rahmani M, Heydarnia A, Abbassi H. 2016; Kaeding, A.at el.2017) یهاپژوهش

 .شودیم یبانیداشته و پشت مطابقت

 یشناختروان هیمختل با سرما یهاتیمحدودبعد  انیرابطه م لیوم به تحلس یفرع هیفرض

بعد  انیرابطه م قدرت ،یتوجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معنادار با .است پرداخته

 ریتأث دهندهنشان که( محاسبه شد -0.71برابر ) یشناختروان هیمختل با سرما یهاتیمحدود

 یاز مقدار بحران کمتر کهاست  آمدهدستبه( -8.69) زینون آزم یمعنادار آماره مطلوب است.
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t جهینت معنادار است. شدهمشاهده رابطه دهدیم( بوده و نشان -1.96) یعنی %5 یدر سطح خطا 

 یدارا شوندیم ییهاوارهطرح نیکه دچار چن یکه افراد شودیم نییتب صورتنیبدحاصل 

 ای گرانیدر قبال د تیمسئول احساس ،یروند یهاتیمحدودهمچون نقص در  ییهایژگیو

 یمنجر به بروز مشکالت هاوارهطرح نیا .باشندیم یزندگ بلندمدتنسبت به اهداف  یریگجهت

به اهداف  دنیو رس ینیگزهدف ای گرانیبا د یهمکار گران،یحقوق د تیدر رابطه با رعا

 جویبرتر یهستند افراد یمنشرگبزاستحقاق و  وارهطرحکه دچار  یافراد .شودیم نانهیبواقع

دارند و به  یاعاطفهیروابط ب یروابط کار در ندارند. گرانید یهابه خواسته یهستند و توجه

خود را نشان دهند  یطلبیبرترنتوانند  یتیدر موقع اگر .کنندینم یهمکاران خود توجه یازهاین

 ایو  وبرقپرزرق یهاهیدادن هد و با کنندیبرعکس عمل م یافراد گاه نی. اروندیم ازآنجا

با  جینتا نیا هم هستند. گرانینشان دهند که به فکر د خواهندیم رخواهانهیخ ظاهراً یکارها

 Kebritchi, A., & Mohammadkhani, S.2016; Haji Mohammad) یهاپژوهش یهاافتهی

rezaei, M S.2012) شودیم یبانیمطابقت داشته و پشت. 

 یشناختروان هیبا سرما یمند جهت گریدبعد  انیرابطه م لیم به تحلچهار یفرع هیفرض

 گریدبعد  انیرابطه م قدرت ،یتوجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معنادار با .است پرداخته

مطلوب  ریتأث دهندهنشان که( محاسبه شد -0.65برابر ) یشناختروان هیبا سرما یمند جهت

در  t یاز مقدار بحران کمتر کهاست  آمدهدستبه( -7.69) زینآزمون  یمعنادار آماره است.

 جهینت معنادار است. شدهمشاهده رابطه دهدیم( بوده و نشان -1.96) یعنی %5 یسطح خطا

اطاعت هستند احساس اجبار  وارهطرحکه دچار  یکه افراد شودیم نییتب صورتنیبدحاصل 

اجتناب از  یکار معموالً برا نیا .کنندیم گرانیکنترل خود به د یافراط ینسبت به واگذار

اطاعت  صورتبهاغلب  وارهطرح نی. اردیگیمانتقاد صورت  ای یجانیه تیخشم، محروم

 وارهطرح نی. اابدییم یتجل گرانینسبت به احساسات د ازحدشیب تیهمراه با حساس یافراط

ناسازگارانه مثل  یرفتارها یسر کیشده که خود را در قالب  فروخورده یمنجر به خشم

از عواطف،  یریگکناره ،یشیپرروان عالئمکنترل نشده،  یعاطف یهاانیطغمنفعل،  یپرخاشگر
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 ,Kaviyani F) یهاپژوهش یهاافتهیبا  جینتا نیا .دهدیمو مصرف مواد نشان  یزیربرون

Hoseyni M, Nazari A, Akbarzadeh M, Hojjat S K. 2018; Rahmani M, Heydarnia 

A, Abbassi H. 2016) شودیم یبانیمطابقت داشته و پشت. 

 هیبا سرما یو بازدار ازحدشیب یزنگبهگوشبعد  انیرابطه م لیپنجم به تحل یفرع هیفرض

رابطه  قدرت ،یتوجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معنادار با .است پرداخته یشناختروان

محاسبه شد  (-0.63برابر ) یشناختروان هیسرمابا  یو بازدار ازحدشیب یزنگبهگوشبعد  انیم

 کهاست  آمدهدستبه (-7.61) زینآزمون  یمعنادار آماره مطلوب است. ریتأث دهندهنشان که

 رابطه دهدیمبوده و نشان  (-1.96) یعنی %5 یدر سطح خطا t یاز مقدار بحران کمتر

که اعتقاد دارند  یکه افراد شودیم نییتب صورتنیبدحاصل  جهینت معنادار است. شدهمشاهده

 ثباتیب یجانیه لحاظاز رایز مانندینم هاآنکنار  در ،ندارد یثبات یروابطشان با افراد مهم زندگ

تا  کنندیمرا دارد تالش  وارهطرح نیکه ا یافراد .اندنامنظمو  ریاعتقاد ناپذ ،ینیبشیپرقابلیغو 

ت دادن از دس متیبه ق یحت کنندده خود عمل ش یو درون ریپذانعطافبتوانند طبق قواعد 

فراد پر ا نی. ایزندگ دوران یسالمت ای یمیصم روابط خاطر، آرامش ده،یو ابراز عق یخوشحال

 ،یشناسفهیوظ ،ییگرا نقصیب ،یبر عملکرد مال دیتأکو  یریگسخت ،یزدگواپس از خشونت،

 یهاافتهیبا  جینتا نیا باه بوده است.و اجتناب از اشت هاجانیه یسازپنهان ن،یاز قوان یرویپ

مطابقت داشته  (Moradi Ghahdarijani, M; Homayi, R; Norouzi, M.2014) یهاپژوهش

 .شودیم یبانیو پشت

 پرداخته یشغل یبا فرسودگ و طرد یدگیبعد بر انیرابطه م لیششم به تحل یفرع هیفرض

 و طرد یدگیبعد بر انیرابطه م قدرت ،یتوجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معنادار با .است

 یمعنادار آماره مطلوب است. ریتأث دهندهنشان که( محاسبه شد 0.38برابر ) یشغل یبا فرسودگ

 یعنی %5 یدر سطح خطا t یاز مقدار بحران شتریب کهاست  آمدهدستبه( 4.36) زینآزمون 

 نییتب صورتنیبدحاصل  جهینت معنادار است. شدهمشاهده رابطه دهدیم( بوده و نشان 1.96)

که در  یمرتبط است. فرد یدوران کار یدادهایبا مسائل و رو یشغل یکه فرسودگ شودیم



   
 155    ...      با نقش  یشغل یو فرسودگ یهناسازگار اول یهاوارهرابطه طرح                                                                                                                           

 هاآن ازیداشته باشد و ن گرانیبا د یبخش تیو رضا منیا یهایبستگدل توانینم یدوران کار

اغلب  رانیمدز دسته ا نیا برآورده نخواهد شد. خاطرتعلقو  عشق ،محبت ،تیامن به ثبات،

 لیو تما اندداشته یادهندهتکان یاز آنان در دوران کار یاریس. بنندیبیمرا  بیآس نیشتریب

 ایپناه ببرند  گریرسان به رابطه د بیرابطه خودآس کیاز  زدهشتابو  دهینسنج یاگونهبهدارند 

 یریگشکلاعث ب تواندیمامر  نیا .کنندیماجتناب  کینزد یفرد نیروابط ب یاز برقرار

 ,Kaviyani F, Hoseyni M) یهاپژوهش یهاافتهیبا  جینتا نیا در آنان شود. یشغل یفرسودگ

Nazari A, Akbarzadeh M, Hojjat S K, 2018شودیم یبانیداشته و پشت ( مطابقت. 

 یدگو عملکرد مختل با فرسو یبعد خودگردان انیرابطه م لیهفتم به تحل یفرع هیفرض

بعد  انیمرابطه  قدرت ،یتوجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معنادار با .است هپرداخت یشغل

 ریتأث دهندهنشان که( محاسبه شد 0.42برابر ) یشغل یو عملکرد مختل با فرسودگ یخودگردان

 t یاز مقدار بحران شتریب کهاست  آمدهدستبه( 7.40) زینآزمون  یمعنادار آماره مطلوب است.

 جهینت معنادار است. شدهمشاهده رابطه دهدیم( بوده و نشان 1.96) یعنی %5 یدر سطح خطا

 اریبس دارسمخود در  فهیوظانجام نیکه در ح یرانیمدکه  شودیم نییتب صورتنیبدحاصل 

 انجام نیدر ح رندیبگ رادیا هاآناز نحوه انجام کار  گرانیتا مبادا د کنندیمعمل  شدهحساب

 انجام انیافراد در جر نیا .شدنخواهند  یدچار فرسودگ بلندمدتازه خود در ب یسازمان فیوظا

در  یخودکارآمد زانیم .رندیگیمخود را بکار  تخصص زانیم نیشتریخود ب یسازمان فیوظا

 یگروه یاو کاره یمیت یهامشورتمشتاق به ارائه نظر در  رانیمدشده و  پررنگآنان  انیم

 یتعهد سازمان گرددیمباعث  رانیمد انیم یدکارآمدخو وجود .کنندیمعمل  ترفعال اریبس

 شوند. ترمشتاقت سازنده خود در جلسا دهیعقشده و افراد نسبت به ابراز  تررنگافراد پر  انیم

 نیا .دهستن بایکشصبور و  مدارس رونیانتقادات افراد ب در برابربوده و  ریانتقادپذ یرانیمد نیچن

( Zareei.H., Ghazi kermani, F.Ehrampoush,M, 2019) یهاپژوهش یهاافتهیبا  جینتا

 .شودیم یبانیمطابقت داشته و پشت
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 یشغل یمختل با فرسودگ یهاتیمحدودبعد  انیرابطه م لیهشتم به تحل یفرع هیفرض

بعد  انیرابطه م قدرت ،یتوجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معنادار با .است پرداخته

مطلوب  ریتأث دهندهنشان که( محاسبه شد 0.40برابر ) یشغل یگمختل با فرسود یهاتیمحدود

در  t یاز مقدار بحران شتریب کهاست  آمدهدستبه( 5.40) زینآزمون  یمعنادار آماره است.

حاصل  جهینت معنادار است. شدهمشاهده رابطه دهدیم( بوده و نشان 1.96) یعنی %5 یسطح خطا

را در تعامل ناکارآمد  رانیمد یشغل یفرسودگ لیتوان دلب دیکه شا شودیم نییتب صورتنیبد

 طیاست که شرا یناکارآمد جهیدر فکر و عمل نت یکند نیا کار جستجو کرد. طیفرد و مح نیب

 یهاوارهطرحدر  توانیم فراهم آورده است. یشغل یو فرسودگ یشکست در کارآمد یرا برا

 یرمنطقیغ یهاتیمحدودمثال  یبرا کرد. دایپ را مدتعامل ناکارآ نیا یهارگه هیناسازگار اول

 نیا گران،ینسبت به خود و د یریپذتیمسئولمانند  یدرون یهاتیمحدودنقص در  یعنی

 فقدان ،یانگارسهلافراد با  نیا .شودیم گرانیحقوق د تیمنجر به عدم رعا وارهطرح

 نییپا یخودکنترل ،یمنشبزرگمانند  ییرفتارها تیدرنهاو  اندمواجه یخودکنترلو  یدهجهت

 ;Jahed Ataeian, P) یهاپژوهش یهاافتهیبا  جینتا نیا .شودیممنجر  نییپا یو خود انضباط

Shams Esfandabad, H; Tajeri, B.2015; Kaeding, A.et al, 2017داشته و  ( مطابقت

 .شودیم یبانیپشت

 پرداخته یشغل یفرسودگ با یمند جهت گریدبعد  انیرابطه م لینهم به تحل یفرع هیفرض

 جهت گریدبعد  انیرابطه م قدرت ،یتوجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معنادار با .است

 آماره مطلوب است. ریتأث دهندهنشان که( محاسبه شد 0.41برابر ) یشغل یبا فرسودگ یمند

 %5 یح خطادر سط t یاز مقدار بحران شتریب کهاست  آمدهدستبه( 5.39) زینآزمون  یمعنادار

 صورتنیبدحاصل  جهینت معنادار است. شدهمشاهده رابطه دهدیم( بوده و نشان 1.96) یعنی

 یهاهیسرماابعاد  یکننده منف ینیبشیپ یثارگریاطاعت و ا وارهطرحکه  شودیم نییتب

 .کندیمفرد را دچار مخاطره  تیفرد یثارگریااطاعت و  نکهیا رغمیعل .باشندیم یشناختروان

 قیاز طر یازخودگذشتگ وارهطرحو  گرانیبه د تیسپردن مسئول قیاطاعت از طر وارهطرح
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 یشناختروان یهاهیسرما یابعاد منف یریگشکل اعثب گرانیفراموش کردن خود و کمک به د

هستند که تمرکز  یژگیو نیا یدارا شوندیم یاوارهطرح نیکه دچار چن یافراد .شوندیم

 دهیخود فرد ناد یازهایکه ن یاگونهبه گرانید یهاخواستهاحساسات و  ،التیبر تما یافراط

 ;Haji Mohammad rezaei, M S, 2012) یهاپژوهش یهاافتهیبا  جینتا نیا .شودیمگرفته 

Kebritchi, A., & Mohammadkhani, S, 2016) شودیم یبانیمطابقت داشته و پشت. 

 یبا فرسودگ یو بازدار ازحدشیب یزنگبهگوشبعد  انیرابطه م لیدهم به تحل یفرع هیفرض

بعد  انیرابطه م قدرت ،یتوجه به مدل پژوهش در حالت اعداد معنادار با .است پرداخته یشغل

 دهندهنشان که( محاسبه شد 0.39برابر ) یشغل یبا فرسودگ یو بازدار ازحدشیب یزنگبهگوش

از مقدار  شتریب کهاست  آمدهدستبه( 4.37) زینآزمون  یمعنادار آماره مطلوب است. ریتأث

 معنادار است. شدهمشاهده رابطه دهدیم( بوده و نشان 1.96) یعنی %5 یدر سطح خطا t یبحران

 رانهیگسخت یهاواره مالکطرحکه دچار  یکه افراد شودیم نییتب صورتنیبدحاصل  جهینت

کار را به  نیو ا ابندیدپروازانه خود دست بلن یارهایتالش کنند تا به مع دیمعتقدند با باشندیم

معموالً منجر به  وارهطرح نیا .دهندیانجام م یزدگخجالت ای دییتأعدمخاطر اجتناب از 

 نکهیبر ا یمبن ی. باور اساسشودیم گرانیو د وداز خ یافراط ییجوبیاحساس فشار مداوم و ع

به  یکوشش فراوان دیتار و عملکرد خود، بابلندپروازانه درباره رف یارهایبه مع دنیرس یفرد برا

 وارهطرح نی. اردیگیماز انتقاد صورت  یریجلوگ یکار معمواًل برا نیخرج دهد و ا

 گرانی، نسبت به خودشان و دفشارندتحتکه  دیآیم وجودبه  ییهاخانوادهدر  طورمعمولبه

زمان ممکن  نیترکوتاهدر  و یعال تیفیو توقع دارند کارها با ک کندیم ییجوبیع ازحدشیب

 ;Khakpour, R; Sedigh, M.2017) یهاپژوهش یهاافتهیبا  جینتا نیا انجام شود.

Rittenmyer, G. J, 1998) شودیم یبانیمطابقت داشته و پشت. 

 پرداخته یشغل یبا فرسودگ یشناختروان هیسرما انیرابطه م لیبه تحل ازدهمی یفرع هیفرض

 یشناختروان هیسرما انیرابطه م قدرت ،یپژوهش در حالت اعداد معنادارتوجه به مدل  با .است

 یمعنادار آماره مطلوب است. ریتأث دهندهنشان که( محاسبه شد -0.73برابر ) یشغل یبا فرسودگ
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 یعنی %5 یدر سطح خطا t یاز مقدار بحران کمتر کهاست  آمدهدستبه( -8.71) زینآزمون 

 نییتب صورتنیبدحاصل  جهینت معنادار است. شدهمشاهده رابطه ددهیم( بوده و نشان -1.96)

و  دهندیماز خود نشان  ییباال یریپذشکستکه تحمل ابهام و  یرانیمدکه چنانچه  شودیم

 یکه هنگام تجربه شکست و ناکام دهدیمامکان را  نیا هاآنباال به  یشناختروان هیسرما

بوده و تالش  دواریام ندهیمناسب به آ یاتخاذ سبک استناد از خود بروز داده و با یریپذانعطاف

 یشغل یهاتیموفقموجود و تکرار  تیبردن وضع نیاز ب یرا برا طیشرا نفساعتمادبهکنند تا با 

 .کندیم دییتأرا  یمنبع کنار آمدن شخص کی عنوانبه یشناختروان هیسرما دهند. رییگذشته تغ

 ایفرد را اح رفتهازدست یانرژ توانیماست که  یع ارزشمنداز مناب یکی یشناختروان هیسرما

را کاهش دهد و  یشغل یفرسودگ تواندیمدر فرد وجود داشته باشد  یکاف زانیکرده و اگر به م

 یهاافتهیبا  جینتا نیا (.Peng, J.et al, 2019باشد ) یشغل یرفتن فرسودگ نیباعث از ب یحت

 Badiee,M.2014; Hadadian,A. Mohammadzadeh,Z.2014; Peng, J.at) یهاپژوهش

el. 2019شودیم یبانیداشته و پشت ( مطابقت. 

با  یشغل یو فرسودگ هیناسازگار اول یهاوارهطرح انیبه سنجش نقش رابطه م یاصل هیفرض

رابطه  قدرتحاضر  هیدر فرض نکهیتوجه به ا با .است پرداخته یشناختروان هیسرما یانجینقش م

 هیسرما یانجیم ریوجود متغ نیبنابرا کمتر است؛ میرمستقیغ یهاریاز مس میتقمس یرهایمس

 دییأحاضر مورد ت هیدر فرض یانجیم ریمتغو نقش  دهدیم شیرا افزا رابطه قدرت یشناختروان

دارند  لیکه افراد تما شودیم نییتب صورتنیبد ه،یفرض نیحاصل از ا جی. نتاشودیمواقع 

 صورتبهتا بتوانند  ندیع ارزشمند خود را کسب کرده و حفظ نماسخت کار کنند تا مناب

 یشغل یفرسودگ سکیصورت ر نیو در ا ندیایکار کنار ب طیدر مح یبا فشار کار یمؤثرتر

 کی یشناختروان هیسرما دنیکه بهبود بخش افتندی( در2019همکاران )و  پنگ .ابدییمکاهش 

است و همانند منبع  یشغل یو کاهش فرسودگ یسازمانتیهو شیافزا یبرا مؤثر یاستراتژ

 ,Peng)کند  دایو ارتقاء پ ردیشکل بگ تواندیم زین یشناختروان هیسرما فرد، کی یشناختروان

J.at el, 2019). یرویبرد و ن نیرا از ب یمقاومت روان توانیم یشناختروان هیاستفاده از سرما با 
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است با  یشغل یفرسودگ جادیا یاسترس عامل اصل کهازآنجا نیبنابرا رد،ک تیفرد را تقو یدفاع

با  هیفرض نیا جینتا را کاهش داد. یفرسودگ توانیم یشناختروان هیسطح سرما شیافزا

 Khakpour, R; Sedigh, M.2017; GolMohammadian M, Sajjadi S) یپژوهش یهاافتهی

N, Salimi H. 2016;Kaeding,A.et.al, 2017) دارد. یهمخوان 

 نهادهاشیپ

 :دشویممطرح  ریز یشنهادهایپاز پژوهش حاضر  آمدهدستبه جیبر اساس نتا

و  یشناختروان هیسرما میبا مفاه ییمناسب در جهت آشنا یآموزش یهاکارگاه .1

 برگزار گردد. رانیمد یمهم آن برا یدستاوردها

نده و ساز مثبت یانسان روابط بازخورد مثبت، ارائه مثبت، یجو سازمان کی جادیا .2

از  استفاده ،یسازمان تیمعنو شیافزا ،هاآن قیو تشو رانیمد یهایتوانمندبه  توجه ،یسازمان

 د.گرد مدارس در یشناختروان هیموجب بهبود سرما تواندیم یمشارکت یهاسبک

و نقش  تیاهم انیدر جر شیاز پ شتریب دیبا وپرورشآموزش ادارات رانیو مد نیمسئول .3

 یکار یهاطیمحر لوتانز د یمانند برنامه مداخالت ییهادورهو  رندیقرار بگ یشناختروان هیسرما

را در  وارهطرح زانیم یشناختروان هیارتقاء سرما قیبتوان از طر لهیوسنیبدبرگزار شود تا 

 کاهش داد. رانیمد

احساس  انریمدشود که  یطراح یطور وپرورشآموزش ادارات یسازمان یهابرنامه .4

 است. داریمعن شانیبرا یکار یهاتیفعالند کن

 یهت همفکرهرگونه تنش را ج دورازبهآرام و  یطیمح وپرورشآموزش. ادارات 5

 فراهم آورند. رانیمد

 رانیمدوجود  لیکشور به دل یآموزش ستمیس یبرا ادیتوجه به امکان بروز خسارت ز با .6

 عیامکان ترف ،یامه جامع گردش شغلبرن کی جادینسبت به ا ،یشغل یاحساس فرسودگ یدارا
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 یکار و چابک طیدر مح یشاداب شیافزا نهیکرده و تا زم یزیربرنامه یجد صورتبهو..  یشغل

 را فراهم آورند. یسازمان

به  هیناسازگار فعال اول یهاوارهطرحو  یشغل یفرسودگ یهانشانهبا  رانیمد ارجاع .7

 و طب کار جهت درمان. ینیبال یشناسرواندرمانگر و  وارهطرحمشاوره و 
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