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چکیده
محیط کار اعم از عوامل فیزیکی، اجتماعی روانشناختی بر عملکرد شغلی و میزان شرایط 

اي در دنیاي کار، ماهیت برخی از مشاغل و تجارب بگونه. وري کارکنان تأثیر گذار استبهره
اي که ممکن است سالمت روانی آنها شوند، به گونهاست که خواه ناخواه افراد دچار مشکل می

از آنجائیکه یکی از . ت معضل فرسودگی شغلی در نیروي انسانی بروز کندتهدید شود و بصور
باشد لذا توجه به ظرفیت فردي هاي ارزشمند سازمانی در عصر حاضر نیروي انسانی آن میسرمایه

نه تنها براي مقابله با این - هزینههاي درون سازمانی و کمبه عنوان سازوکارها و تکنیک-و روانی
هاي فردي و سازمانی ي تجربه و فرصتی براي ارتقاء قابلیتچنین به منزلهو بلکه همشرایط ناگوار 

لذا در این پژوهش با هدف دستیابی به سازکاروهاي کاهش فرسودگی شغلی، . حائز اهمیت است
.آوري بر فرسودگی شغلی بررسی شده استاثر تاب

مبستگی صورت گرفته ه-پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي است و به روش توصیفی
باشند، که نفر از کارشناسان و کارکنان شرکت گاز استان مرکزي می234حجم نمونه تعداد . است

پرسشنامه شده در این پژوهش،ابزارهاي استفاده. انداي انتخاب شدهبصورت تصادفی طبقه
شغلی ماسالچ و و پرسشنامه استاندارد فرسودگی) 2003(آوري کانر و دیویدسوناستاندارد تاب

به 828/0و 936/0ها از طریق آلفاي کرونباخ به ترتیب باشد، که پایایی آنمی) 1986(جکسون
ها داده. دست آمد و روش تحلیل عاملی تأییدي براي بررسی روایی مورد استفاده قرار گرفته است

.ري تحلیل شدندمندي از همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، و مدل معادالت ساختانیز با بهره
موجبتواندمیوداردفرسودگی شغلیبرمعناداريمنفی وتأثیرآوريتابدادنشاننتایج

آوري، از ي تابشود با ایجاد ساختارهاي مناسب و تقویت کنندهاز اینرو پیشنهاد می.شودآنتعدیل
.ته شوداین ظرفیت فردي و روانی افراد براي تقلیل معضل فرسودگی شغلی بهره گرف
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مقدمه
وضعیت سالمتیدرکدامهرکهاستروانیوفیزیکی، اجتماعیعواملشاملبشرمحیط

دیگرتواندمیاست کهويکارانسان، محیطدرزاتنشعواملازیکی. دارندمهمینقشبشر
شخصهريروزانهاز زندگیايعمدهقسمت. دهدقرارتأثیرحتترااوزندگیهايحیطه

کار، شناسانروانتوجهاخیرهايسالدرکهمفاهیمیازلذا یکی. شودکار میبهاشتغالصرف
ها، عللداشته؛ نشانهمعطوفخودبهراسازمانیوصنعتیشناسانروانوري وبهرهشناسانروان

فشارهايازناشیروانیوجسمیبه خستگی1فرسودگی شغلی. استشغلیآثار فرسودگیو
قوا،رفتگیتحلیلحاالتوعالئمچنینهمو) شغلیزندگی(خود کاروکارمحلدرموجود

خطراتجملهازو). 2،2006کرفت(شودمیاطالقکارکناندرگیريو گوشهسرخوردگی
موردهاي اخیرسالبیماران، دروهاسازمانکارکنان،برمنفیتأثیرعلتبهکهاستشغلی
).2008و همکاران،3آرگنترو(استقرارگرفتهتوجه

دچارافرادخواه ناخواهکهاستايگونهبهتجاربومشاغلبرخی ازاز آنجایی که ماهیت
به توجهشود، لذاتهدیدهاآنروانیسالمتممکن استکهطوريبهشوند،میمشکل
ونمایدمقاومتدشواردر شرایطبتواندهاآنکمکبهفردکهانیرووفرديهايظرفیت

ازخود رابحرانییاآفرینمشکلشرایطچنینتجربهدرو حتینگردددیدگیآسیبدچار
مفهومیاست،قرارگرفتهنگرمثبتشناسانروانتوجهمورداخیراًبخشد،ارتقاءشخصیتیلحاظ

در نتیجه ). 5،2004لینلی و جوزف(استشدهگذاريمنا4ضربهازپسعنوان رشدتحتکه
پژوهشگران بدنبال یافتن و تقویت متغیرهایی درون افراد هستند که سطح سازگاري و سالمت 

هاي انسان که باعث سازگاري مؤثر با عوامل ترین تواناییها را افزایش دهد، یکی از مهمآن
عنوان آوري بهاز اینرو تاب. آوري استد، تابشوها و فشار روانی میزا در موقعیتخطر و تنش

آمیز با تغییرات و توانایی مقاومت در برابر مشکالت شناخته عاملی در جهت سازگاري موفقیت
؛ به نقل از پورافضل و 9،2011و نوریس8،اهرن7،2009و مک کینون6مک آلیستر(شده است
اجهه با بالیا یا فشارهاي جانکاه، غلبه آوري به قابلیت تطابق انسان در موتاب). 1392همکاران،

؛ نقل 2009و همکاران،10دینر(شودي آن تجارب اطالق مییافتن و حتی تقویت شدن به وسیله

1 Job Burnout
2 Kraft
3 Argentero P
4 Post traumatic growth
5 Linley, P.A & Joseph, S
6 McAllister M
7 McKinnon J
8 Ahern NR
9 Norris AE
10 Diener
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).1389از بشارت و عباسپوردوپالنی،
بر فرسودگی 1لذا ، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ دادن به این سؤال است که آیا تاب آوري

فرسودگی شغلی تأثیرگذار است؟

انی نظري و پیشینه پژوهش مب
فرسودگی شغلی

محیط کار بشر . گذرانندکار میمحیطدرراخودروزشبانهاوقاتسومیکمردماغلب
زا اي از عوامل فیزیکی، اجتماعی و روانی است که هرکدام به نحوي منبعی تنششامل مجموعه

تغییراتدلیلبهامروزهلذا. دهندشوند و سالمتی او را تحت تأثیر قرار میبراي انسان محسوب می
برفردايوحرفهشخصی، خانوادگیزندگیکیفیتبرتواندمیشغلیفرسودگیکهشگرف

).2000و همکاران،2هلسوي(استقرارگرفتهمدنظرجدييمسألهیکصورتگذارد، بهجاي
درحین نانساهايپاسختوصیفبرايآنازکهاستجدیدينسبتاًواژهشغلیفرسودگی

که افراداستروانیهايواکنششاملوشودمیاستفادهشدهتجربههاياسترسبرابردرکار
از اینرو). 3،2004لکریتز و جیمز(دهندمینشانخودازشغلیهاياسترسباشدنروروبههنگام

بااليسطوحازشود کهشناخته میاسترسروانشناختی بهپاسخیشغلی بعنوانفرسودگی
اثردر، و)2000و همکاران،4گرنفلد(شودمیناشیشغلیزندگیمدت درطوالنیهاياسترس

هیجانی، مسخخستگیمثلخصوصیاتیبا، که)5،1983فاربر(آیدمیپدیدروانیمداومفشار
و همکاران7؛ لترزینگ6،2004هالبسلبن و رونالد(باشدمیتوأمفرديکفایتعدموشخصیت

).1387رستمی،ازنقل؛ به2005،
توصیف، براي1970يدههدر8فرویدنبرگرتوسطباراولینشغلیاصطالح فرسودگی

بهراوظایفشاننیستندقادرافرادکهايمرحلهبهرسیدنوخدماتیدر مشاغلنامناسبتجارب
- جسمیقوايتحلیلعنوان سندرم، تحت)2003همکاران،و9دورکین(انجام دهندمؤثرطور
فرویدنبرگر ). 10،1993ماسالچ و جکسون(شدبالینی، واردشناسیروانتحقیقاتی درروان

1 Resilience
2 Hellesoy
3 Lackritz, James R
4 Grunfeld
5 Farber
6 Halbesleben & Ronald
7 Letzring,
8 Freadenberger J.J
9 Dworkin
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عالقهبدونوانگیزهو بدونسختکارازکهمفرطخستگیحالتیکراشغلیفرسودگی
وعاطفیخستگیازحالتیراآنو). 1975فرویدنبرگر،(استکردهشود تعریفمیناشی

). 1،2003فاربر(گیردنشأت میکارمحیطدرودموجشرایطازکهداندجسمانی می
موردو احساسشدیدخستگیازاستعبارتشغلیفرسودگیداردمیدیک اظهار

نیزاز مرخصیاستفادهواستراحتباخستگینوعاینکهشخص است،گرفتنقرارسوءاستفاده
شخصیتینظرفرد ازکهاستحالتیشغلیفرسودگیاستمعتقدچنینهماو. شودنمیبرطرف

قرارتوجهعملش موردوکارکهکندمیاحساسوکردهتصوردیگرانازکمترراخود
فیزیکی، هیجانیخستگیشغلی؛فرسودگیدیگرعبارتبه). 2،1992دیک مارگارت(گیردنمی

،3کلینیکمایو(استسختکارموقعیتدرمدتگرفتن طوالنیقراربدنبالروانی،وهیجانی
بهآنهاتمایلورغبتوکمافرادتوانائیوقدرتآندراست کهحالتینشانگاناین). 2006
نظرانصاحبتوافقموردمفهومترینرایج).1385فوالدبند،(یابدکاهش میفعالیتوکارانجام

گویدمیماسالچ.یافتگسترشهمکارانشوماسالچتوسط کریستینشغلیفرسودگیدرباره
سرخوردگی، (یا فرسودگی عاطفی 4گانۀ خستگی عاطفیسهابعادی باشغلفرسودگیعارضه

، )بی رمقی و ناتوانی براي حاضر شدن سرکار و تخلیه انرژي عاطفی در ارتباط با افراد دیگر
خود را شکست خورده و ناتوان از انجام مؤثر (یا فرسودگی جسمانی 5کاهش عملکرد شخصی

یا فرسودگی 6و مسخ شخصیت) زیابی منفی خود داردپندارد و تمایل به اروظایف شغلی می
مشخص ) کنندگان خدماتاحساسات منفی و نگرش بدبینانه نسبت به دریافت(نگرشی

). 7،1998فلتن(شودمی
فردي،عدم پیشرفتاحساسسازمانی،ناکارآمدياحساسنامناسب کاري،شرایط

ازنظام سازمانیدرپاگیرودستوخشکمقرراتووجود قوانینارتقاء وبرايکمهايفرصت
6، )2001(ماسالچ). 2003علوي،(باشندمیشغلیگسترش فرسودگیوایجاددرمؤثرعوامل
کنترلمیزانزیاد،کارحجماز؛اندعبارتکهداندمیمؤثرفرسودگیایجاددرراسازمانیعامل

هايارزشبینتضادکار، ومحیطدرتبیعضارتباط اجتماعی،نداشتنکم،پاداشکار،برکم
وفیزیولوژیکیواجتماعیدر زندگیمتعددياثراتسندرماین. کارمحیطهايارزشوفرد

محسوب شغلیفرسودگیاصلیویژگیخستگیاحساس. گذاردمیبر جايفردروانشناختی

1 Farber
2 Dick Margaret
3 Mayo Clinic
4 Emotional Exhaustion
5 Decreased Personal Accomplishment
6 Depersonalization
7 Felton
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رضه ، و این عا)1388صفري و گودرزي،(استپیچیدهسندرماینمشخصهترینعمدهوشودمی
راخودهمکارانگروهی اززودخیلیباشد،شدهفرسودگیدچارکهفرديیعنیاستمسري

افرادعملکردواثربخشیبرتواندمیکهمخربیاثراتعلتبهوسببهمینبه. کندمیمبتال
نظربهضروريهاسازماندرآنو تسريشیوعازجلوگیريوفرديتشخیصداشته باشد،

فردهايتواناییکهشودمیآشکارزمانیسندرماینعالیم). 1982؛ماسالچ1،1981پینز(رسدمی
دستهچهاربهراعارضه فرسودگی شغلیهاينشانهکارول. نباشدکافیکارمحیطتقاضاهايبراي
:استنمودهتقسیمزیر

خوابدراختاللسردرد،خستگی،:جسمیهاينشانه
افسردگیري،پذیتحریکخشم،:روانیهاينشانه
گیريگوشهدیگران،باارتباطقطع:اجتماعیهاينشانه
شغلیانگیزهکاهششغلی،رضایتکار، عدمازغیبت:سازمانیهاينشانه

).2،2001اسکات(
هاي مکرر، بازنشستگی دهد که فرسودگی شغلی با غیبتشواهد تحقیقاتی نشان می

شناختی با عالئم افسردگی رابطه لحاظ روانزودرس، عملکرد نامناسب، عزت نفس پایین و از 
دهند که فرسودگی عالوه بر آن تحقیقات متعدد دیگري نیز نشان می). 3،2001سچانفلد(دارد

و مشکالت ) 4،2005آهال و همکاران(شناختی از قبیل افسردگی و اضطرابشغلی با عالئم روان
. ی برخوردار استاز همبستگی مثبت باالی) 5،2007هاکانن و همکاران(مشکالت جسمانی

رهبريزمان، سبککار، مدیریتزیست سالممحیطایجادمعنویت،ودینمحققان
کلیدينقش(آموزش مدیران،)مالیپاداشستایش، تقدیر،(عملکردبهتوجهگرایانه،مشارکت
شغلی،هاياز آموزشقبلشایستگیآزمونانجام،)فرسودگی شغلیازپیشگیريرئیس در

معایناتانجامنهایتدروخطر،معرضدرهايگروهکار برايباهمراهاصخهايبرنامه
یادگیري نه گفتن، بخشی،آرامهايروشپایدار، آموزششناختی، مشارکتاي رواندوره

استقاللوگروهی،حمایتاجتماعی،روابطافزایشگردي،طبیعتوورزشجملهازسرگرمی
؛ایوانز و 6،2000وبر(انددانستهمهمشغلیفرسودگیازريپیشگیدربالقوهصورترا بهکاري

).1390فر و همکاران،؛ به نقل از چاوشی7،2006هاکسلی

1 Pinez
2 Scott
3 Schonfeld, I. S
4 Ahola & et al.
5 Hakanen J, Bakker B, Schaufeli B
6 Weber
7 Evans & Huxley
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تاب آوري
شود، هاي انسان که باعث سازگاري مؤثر با عوامل خطر میترین توانایییکی از مهم

موضوع آوري یا توانایی سازگاري مثبت با مصـیبت و آسیب، یک تاب. آوري استتاب
هـاي مشـکل آفـرین زا و موقعیـتروانشناختی است که در ارتباط با پاسـخ فـرد بـه تنش آسیب

زنـدگی، بررسی شده است، و به معناي سرسختی در مقابل استرس، توانایی برگشت به حالت 
لذا در طی دو دهه . )1،2004دوو(عادي و زنده ماندن و تالش کردن در طی شرایط ناگوار است

، و )1384محمدي،(شناسی توجه روز افزون به خود کسب کرده استته در حوزه روانگذش
شود و به چند دلیل باید سرعت بیشتري بگیرد؛ نیاز به پژوهش درباره این موضوع احساس می

یابد، تعداد افراد در معرض طور که پیچیدگی صنعتی جامعه ما افزایش میاول اینکه همان
یابد، دوم اینکه شوند، افزایش میو مشکالتی که افراد با آن روبرو میها آسیب و تعداد آسیب

ها ممکن است به مداخالت بالینی مناسب فهم عوامل خطرزا و حمایتی و چگونگی عملکرد آن
، دلیل سوم اهمیت بررسی این موضوع آن است که به )2،2005گلدستین و بروکز(منجر شود

). 3،2008واف، فردریکسون و تیلور(نگاتنگی داردرسد با سالمت روان ارتباط تنظر می
اي است، که پژوهشگران تعاریف مختلفی را از آن آوري دربرگیرنده مفهوم گستردهتاب

ي خاص و بعضی عنوان پاسخ به یک واقعهآوري را بهها تاببعضی دیدگاه. اندعنوان کرده
). 2009و همکاران،4الموند(گیرندظر میاي پایدار در نعنـوان یـک سـبک مقابلهدیگر آن را به

آوري را فرآیند به عنوان پیشگامان پژوهش در این حوزه، تاب) 1991(6و ماستن5گارمزي
. اندرغم شرایط تهدیدکننده تعریف کردهآمیز فرد علیتوانایی یا پیامد سازگاري موفقیت

سطحتعادلبهیا رسیدناولیهتعادلبهبازگشتآوري،تابکهداشتباور)1994(7کامپفر
فراهم رازندگیدرموفقسازگارياینروازوتهدیدکننده استباالتر در شرایط

بهآوري،کنند؛ تاببیا می) 2003(برودریک و ساویر). 1389نیا و محمدپور،شاکري(کندمی
آشکارسازو ناتوانکاهتوانهاياسترسومصایبآوردگاهدرکهشودمیگفتهموفقیانطباق

عواملبینتعادل پیچیدهمستلزمکهاستايسازهبیانگرآوري،تابازتعریفاینشود،می
آوري را ، تاب)1999(9راتر). 8،2003ساویروبرودریک(استکنندهمحافظتوخطرساز

1 Doo
2 Goldstein, S., Brooks
3 Waugh, Ch.E., Fredrickson, B.L., Taylor,
4 Lamond
5 Garmezy
6 Masten
7 Kumpfer
8 Brodrick& Sawyer
9 Rutter
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فرآیندي پویا که تعادل بین عوامل خطرزا و عوامل محافظتی درونی و بیرونی و موجبات رهایی 
از دیدگاه پاترسون . آورد توصیف نموده استر و رویدادهاي ناگوار زندگی را فراهم میاز آثا
خمیدهازبعداولیه،موقعیتیاحالتبهبازگشتیا قدرتتواناییآوري، نیز تاب)1996(و بلوم
ازبعدسریعبهبودتواناییشناختی،اصطالح رواندراماشدن است،کشیدهیافشردهشدن،

، )2006(و همکارانش2مندل). 1996، 1پاترسون و بلوم(استناخوشیوافسردگیبیماري،
آوري کنند؛ تابدانند و بیان میپذیري مؤثر در برابر حوادث زندگی میآوري را انعطافتاب

زا و خطرناك یا هاي استرستوانایی سازگاري مناسب در زمان قرار گرفتن در معرض؛ زمینه
اما از دیدگاه کانر و دیویدسون این نکته حائز اهمیت است که در این . دباشهاي مهم میتهدید

ها یا شرایط تهدید کننده نیست بلکه آوري صرفاً مقاومت منفعل در برابر آسیبتعاریف؛ تاب
آوري قابلیت فرد آور مشارکت کننده فعال و سازنده محیط پیرامونی خود است و تابفرد تاب

کانر و (روانی و روحی در مقابل شرایط مخاطره آمیز است-در برقراري تعادل زیستی
توان بیان داشت؛ بنا بر تعاریف ارائه شده از سوي پژوهشگران می). 3،2003دیویدسون

وکاهتوانهايو استرسمصائبآوردگاهدرکهشودمیگفتهموفقیانطباقبهآوريتاب
استايسازهپویاییووريکنشبیانگر،آورياز تابتعریفاینگردد،میآشکارسازناتوان

والبرنز،بوند،اولسون،(استکنندهمحافظتوسازخطرعواملبینپیچیدهمستلزم تعاملکه
).1386؛ به نقل از بشارت و همکاران،5،2000بکرو؛ لوتر،چیچتی4،2003ویرساوبرودریک

مقابل دربیشتريپذیرينعطافاآورتاب، افراد)2005(همکارانشو6فرایبورگنظراز
فردي که داراي . کنندمیحفاظتشرایطاینبرابردرراخودودارندزاآسیبشرایط

دهد و پذیر بوده، مطابق تغییرات محیطی خود را وفق میساز و انعطافآوري است چارهتاب
دسته از افراد گردد، اینزا به سرعت به حالت بهبود باز میبعد از برطرف شدن عوامل فشار

آسیب روانی را حذف نموده و با تغییر ساختاري - بطور خالقانه رابطه قدیمی شرایط ناگوار
). 7،2010زوست(نمایندجدید از شرایط پرمخاطره، رشد و بالندگی را جایگزین می

و بست،،ماستنپژوهشآور،تابافرادهايویژگیيزمینهدرمهمهايیکی از پژوهش
خصایصاینداشت،اشارهآورتابافراددربارزویژگیسهبهکهاست)1990(گارمزي

مثبتپیامدهايبروزوپرخطروناگوارشرایطوجودباپیشرفتورشدتوانایی: اند ازعبارت

1 Patterson & Blum
2 Mandel
3 Conner & Davidson
4 Olson, C. A., Bond, L., Burns, J. M., Vella-Brodrick,D. A., & Sawyer, S. M.
5 Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B.
6 Feriborg
7 Zust
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تواناییوتنش،وروحیفشارتحتدر عملکردهمیشگیها، قابلیتآنکردنتجربهازپس
در مجموع . در زندگیناگوارهايموقعیتيتجربهازناشیروحیيضربهازپسبازگشت

ي مثبت،پندارهخودکنترلی، خودیادهیخودنظمایجادتواناییچون؛همشخصیتیهايویژگی
ومسئلهحلهايمهارتخوب،ارتباطاتنفس،عزتبودن، هوش، خودمختاري،اجتماعی
شماربهفرددرآوريتابزایشافبرمؤثرعواملجملهازجسمانی،وروانیسالمت

و 4؛وسلسکا 3،2007؛گا و دي2،2006سیلز،کوهن واستاین- ؛کمپبل1،2004بانانو(روندمی
)1390؛ به نقل از جلیلی و حسینچاري،2009همکاران،

پیشینه پژوهش
شغلیفرسودگیبروزدرمحیطیعواملنقشدر تحقیقی، به،)2007(5نوالنواسکات

وتقاضاهابامواجههازناشیفشارهايدارايکههاي کاريحیطمدر. کندمیاشاره
کسببرايتالشونیازهاي مالیفشرده،وسخترقابتدیگران،مکررهايدرخواست

.شودمیپدیدارشغلیفرسودگیباشد،میاست،آنشایستۀفردآنچهازمحرومیتدرآمد،

هاي بحرانی پزشکان وري در مراقبتآ، در پژوهشی با عنوان، پدیده تاب)2005(6ادوارد
دهد و نگهداري و آوري خطر فرسودگی شغلی را کاهش میسالمت روانی، نشان داد تاب

.دهدشغلی کارکنان را ارتقاء می- بهداشت روانی
تأثیر ناراحتی عاطفی : ، در پژوهشی با عنوان خستگی عاطفی پرستاران)2011(7گارسیا و کلو

آوري به فهم بهتر سطح خستگی ه ناراحتی عاطفی و تابآوري، نشان داند کعاطفی و تاب
داري ها نشان داد که ارتباط معنینتایج حاصل از پژوهش آن. کندعاطفی پرستاران کمک می

کنندگی در برابر آوري نقش محافظتبین ناراحتی عاطفی و خستگی عاطفی وجود دارد، و تاب
.خستگی عاطفی دارد

آوري، فرسودگی شغلی و ژوهشی با عنوان بررسی تاب، در پ)2013(8کوك و همکاران
آوري باعث افزایش رضایت، کاهش تحمل در عدم اطمینان، نشان دادند که افزایش تاب

.شودفرسودگی شغلی می
، در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سالمت )1387(رستمی و همکاران

1 Bonanno
2 Campbell-Sills, Cohan &Stein
3 Gu & Day
4 Veselska
5 Scott & Nolan
6 Edward
7 García and Calvo
8 Cooke et al
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ري در میان معلمین ابتدایی، نشان دادند؛ بین آوروان با نقش کنترل کنندگی جنسیت و تاب
هاي سالمت هاي خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و عدم کارایی با زیرمقیاسزیر مقیاس

آوري و جنسیت رابطه مثبت و معناداري عمومی پس از کنترل و عامل مهم و تأثیرگذار تاب
.وجود دارد

اي بین رضایت از زندگی، مقایسه، در تحقیقی، با عنوان بررسی )1391(امینی و همکاران
ها، نشان دادند کههاي ویژه و سایر بخشآوري و فرسودگی شغلی پرستاران بخشتاب

کاهشدرنتیجهوفرسودگی شغلیایجاداحتمالافزایشباعثویژههايبخشدراشتغال
برابرردکنندهعامل محافظتپرستاراندرآوريتاببودنباالوگرددمیزندگیازرضایت

.استشغلیفرسودگی
، در بررسی خود با عنوان، بررسی اثربخشی آموزش )1393(درآمدياحمدي و شریفی

تاب آوري بر سالمت روان افراد مبتال به وابستگی مواد در کانون توسکاي شهر تهران،
دریافتند آموزش تاب آوري بربهبود سالمت روان افراد مبتال به وابستگی مواد نقش مهم و 

بدین معنا که آموزش تاب آوري باعث افزایش سالمت روان افراد مبتال . تعیین کننده اي دارد
.به وابستگی مواد می شود

فرضیات و مدل مفهومی پژوهش
فرضیات پژوهش

:فرضیه اصلی

.منفی و معنادار بر فرسودگی شغلی داردتاب آوري تأثیر
:فرضیه هاي فرعی

.دهدتگی عاطفی آنان را تقلیل میتاب آوري کارکنان خس: 1فرضیه 
.دهدتاب آوري کارکنان مسخ شخصیت آنان را تقلیل می: 2فرضیه 
.دهدتاب آوري کارکنان کاهش عملکرد شخصی آنان را تقلیل می: 3فرضیه 

مدل مفهومی پژوهش
طه ي ارائه شده در این فصل از تحقیق و به منظور بررسی راببا توجه به مبانی نظري و پیشینه

آوري با فرسودگی شغلی در جامعه آماري مورد مطالعه، مدل ارائه شده ذیل مورد بررسی تاب
).1شکل (قرار خواهد گرفت
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مدل مفهومی پژوهش) 1شکل (

اد بـه  ، اعتمـ 1، که شامل پنج بعد اصـلی؛ شایسـتگی یـا اسـتحکام شخصـیت     )2003(در مدل مذکور، در ارتباط با تاب آوري از مدل کانر و دیویدسون
در ارتبـاط بـا   . اسـت، اسـتفاده شـده اسـت    5، و معنویـت 4، مهـار یـا کنتـرل   3، پذیرش عواطف مثبت یا روابط ایمـن 2غرایز شخصی یا تحمل عواطف منفی

باشـد بـه   بعد اصلی؛ خستگی عاطفی، مسخ شخصیتی و کاهش عملکرد شخصی می3که مشتمل بر ) 1986(فرسودگی شغلی نیز مدل ماسالچ و جکسون 
.گرفته شده استکار

1Personal Competence, High Standards
2 Corresponds to Trust in one’s Instincts,Tolerance of Negative Affect, and Strengthening Effects of Stress
3 Relates to the Positive Acceptance of Change, and Secure Relationships
4 Control
5 Spiritual Influences
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پژوهششناسیروش
هاي آن براي حل مشکالت زیرا از یافته. پژوهش پیش رو از نگاه هدف، کاربردي است
ها، از نگاه چگونگی گردآوري داده. شودخاص درون شرکت گاز استان مرکزي استفاده می

رازیرود و بصورت پیمایشی انجام شده است؛همبستگی به شمار می- پژوهش توصیفی
. استآمدهبه دستاز پرسشنامهاستفادهباآماريينمونهموجودوضعازنیازمورداطالعات

نفر بود، با توجه به جدول گرجسی و 580تعداد 1393حجم جامعه آماري مورد مطالعه در پاییز 
روشازگیرينمونهبراي. دست آمدنفر به234، حجم نمونه براي این پژوهش )1970(مورگان

دهد، براي تقسیم طبقات جامعه را حوزه فعالیت کارکنان تشکیل می. شده استاستفادهايبقهط
براي انتخاب افراد نمونه . حجم نمونه میان طبقات جامعه از شیوه انتساب متناسب بهره برده شد

نفر حجم نمونه؛ تعداد 234بدین ترتیب براي تأمین . هرطبقه به صورت تصادفی عمل شده است
نفر در 47برداري و نواحی و نفر در حوزه فعالیت بهره145نفر در حوزه فعالیت ستادي، 42

مقطعی زمانی،يجنبهاز. اندحوزه فعالیت مهندسی اجرا و مالی بصورت تصادفی انتخاب شده
سپس.استشدهمحاسبهکرونباخآلفايابتداپایایی ابزار،صحتبررسیبراي.رودمیبه شمار

سؤاالت بایدازیککدامشودمشخصتاگرفتهتأییدي مرتبه اول و دوم صورتاملیعتحلیل
از همبستگی، آزمون استفادهبانهایتدر.باشدمیرواییتأییدکنندهنوعیبهوشوندحذف

هاي آماري تحلیل.معادالت ساختاري فرضیات پژوهش بررسی شده استرگرسیون خطی و
با توجه به نظرات خبرگان دانشگاهی . انجام شده استSPSS18,LISREL8.80افزاربه کمک نرم

هاي استاندارد در چنین با استفاده از بکارگیري پرسشنامهنظران حوزه مدیریت و همو صاحب
. پژوهش، لذا روایی آن قابل تأیید است

ابزار پژوهش
پرسشنامه فرسودگی شغلی

گی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش بعد؛ خست3پرسشنامه فرسودگی شغلی با توجه به 
باشد که براساس گویه می21اي لیکرت طراحی شده و داراي گزینه7عملکرد در قالب طیف 

پرسشنامه استفاده شده استاندارد . سنجیده شده است) 1986(پرسشنامه مدل ماسالچ و جکسون
.بوده لذا اعتبار آن قابل قبول است

پرسشنامه تاب آوري
بعد؛ شایستگی یا استحکام شخصیت، اعتماد به غرایز 5وري با توجه بهآپرسشنامه تاب

شخصی یا تحمل عواطف منفی، پذیرش عواطف مثبت یا روابط ایمن، مهار یا کنترل و معنویت
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باشد که براساس پرسشنامه گویه می25اي لیکرت طراحی شده و داراي گزینه5در قالب طیف 
پرسشنامه استفاده شده استاندارد بوده لذا . ده شده استسنجی) 2003(مدل کانر و دیویدسون

.اعتبار آن قابل قبول است

ها و نتایج پژوهشیافته
در نتیجه نرخ پاسخ برابر . پرسشنامه مناسب بودند234پرسشنامه توزیع شده 280از میان 

.باشدمی% 57/83

یديتائوتحلیل عاملگیرينمونهکفایتپایایی،هايشاخصبررسی
ها براي قادر به تعیین و تشخیص مناسب بودن داده) KMO(گیريشاخص کفایت نمونه

ها براي تحلیل عاملی باشد، داده5/0کمتر از KMOدر صورتیکه مقدار . تحلیل عاملی است
توان با احتیاط بیشتر به تحلیل میباشد69/0تا 5/0مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن بین 

ها باشد، همبستگی موجود در بین داده7/0اما در صورتیکه مقدار آن بزرگتر از . ختعاملی پردا
ضریب آلفاي کرونباخ، شاخص ). 1389زارع چاهوکی،(براي تحلیل عاملی مناسب خواهد بود

همگی مقادیر قابل قبولی را . گیري براي دو متغیر اصلی در جدول زیر آمده استکفایت نمونه
).1جدول(باشدگیري میهاي اندازهي برازش قابل قبول مدلن کنندههند که بیانشان می

گیري متغیرهاي پژوهشآلفاي کرونباخ،شاخص کفایت نمونه) 1جدول(
)KMO(گیريشاخص کفایت نمونهآلفاي کرونباخمتغیر اصلی

828/0748/0فرسودگی شغلی
936/0839/0آوريتاب

گیري مورد استفاده قرار هاي اندازهمقیاستحلیل عاملی به منظور سنجش روایی
و تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول و دوم میزان برازش مدل با ). 1979، 1کارمینس و زلر(گیردمی

ي آوري نشان داد که بار عاملی همهنتایج تحلیل عاملی تأییدي تاب.کندها را محاسبه میداده
معنادار α>05/0باشد و در سطح می3/0باالي هاي ابزار مورد نظر در حالت مطلوبی، گویه
تأییدي متغیرها، اعتبار عاملیتحلیلاجرايازحاصلهاي برازششاخص). 2جدول(است

).3جدول(دهندمینشانراابزارمناسب

1 Carmines & Zeller
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آوريتحلیل عامل تائیدي تاب) 2جدول(
tمقدار برآورد شدهسواالتtمقدار برآورد شدهسواالت

138/023/141431/051/15
280/010/071549/087/15
360/050/101652/078/11
451/004/121739/090/15
545/018/131831/049/15
640/091/131933/027/15
737/043/142041/075/13
830/070/152157/051/11
935/037/142237/035/14

1036/050/142331/012/15
1139/020/162454/096/11
1247/091/122538/026/15
1344/035/13

آوريهاي برازش تابشاخص) 3جدول(
نتیجهمقدار مطلوبشاخص
χ2 /df<3.0

Bollen(1989)30/2
RMSEA(Root Mean Square Error

of Approximation
<0.08

MacCallum et al(1996)075/0
NFI (Normed Fit Index)>0.9

Fornell&Larcker (1981)96/0
NNFI (Non-Normed Fit Index)>0.9

Bagozzi&Yi(1988)98/0
GFI(goodness of fit index)>0.9

Bagozzi&Yi(1988)92/0
CFI (Comparative Fit Index)>0.9

Hu&Bentler(1999)98/0
هاي ابزار مورد ي گویهگی شغلی نشان داد که بار عاملی همهنتایج تحلیل عاملی تأییدي فرسود

هاي شاخص). 4جدول(معنادار است α>05/0باشد و در سطح می3/0نظر در حالت مطلوبی، باالي 
).5جدول(دهندمینشانراابزارتأییدي متغیرها، اعتبار مناسبعاملیتحلیلاجرايازحاصلبرازش

ي فرسودگی شغلیتحلیل عامل تائید) 4جدول(
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tمقدار برآورد شدهسواالتtمقدار برآورد شدهسواالت

169/091/111280/051/14
269/083/111385/003/16
367/023/111478/062/13
476/040/131548/077/07
578/092/131670/007/12
670/001/121769/052/11
777/071/131869/049/11
877/062/131979/019/14
952/026/082082/039/14

1076/003/142174/027/13
1164/083/10

هاي برازش فرسودگی شغلیشاخص) 5جدول(
نتیجهمقدار مطلوبشاخص
χ2 /df<3.0

Bollen(1989)11/2
RMSEA(Root Mean Square Error of

Approximation
<0.08

MacCallum et al(1996)073/0
NFI (Normed Fit Index)>0.9

Fornell&Larcker (1981)97/0
NNFI (Non-Normed Fit Index)>0.9

Bagozzi&Yi(1988)98/0
GFI(goodness of fit index)>0.9

Bagozzi&Yi(1988)95/0
CFI (Comparative

Fit Index)
>0.9

Hu&Bentler(1999)98/0

مون همبستگی و آزمون فرضیات فرعیآز
هاي تشکیل دهنده متغیرهاي با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون روابط بین شاخص

هاي دهد کلیه همبستگینشان می) 6(جدولهمانطور که در. شودپژوهش و میزان آن بررسی می
به دو باهم رابطه ، این بدین معناست که این متغیرها همگی دو )P<0/01(موجود معنادار است

- 671/0آوريدهد که همبستگی بین فرسودگی شغلی وتاب، نشان می)6(جدول شماره. دارند
آوري با فرسودگی هاي متغیر تابچنین تمامی مؤلفههم. معنادار است01/0است، که در سطح 

سودگی آوري، شایستگی بیشترین ارتباط را با فرهاي متغیر تاباز مؤلفه. شغلی رابطه دارند
توان گفت که بین متغیر تاب درصد می99بنابراین با احتمال . دارد) r=- 666/0و p>01/0(شغلی

. وجود دارد- 671/0ي معکوس به میزان همبستگی آوري و فرسودگی شغلی رابطه
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همبستگی مشاهده شده بین شاخص هاي الگو) 6جدول

0,01معنادار در سطح * 
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نتایج . رسیون خطی فرضیات فرعی پژوهش مورد بررسی قرار گرفتبا استفاده از آزمون رگ
، نتایج بررسی )7(جدول شماره. آزمون تأیید کننده تمامی فرضیات فرعی پژوهش حاضر بود

.دهدهاي فرعی با استفاده از آزمون رگرسیون خطی را نشان میفرضیه

تحلیل فرضیه هاي فرعی پژوهش) 7جدول
فرضیات 

-RFBetaDurbinفرعی
WatsonSigنتایج فرضیات

ضیه
فر

1644/0415/0

443/
164

644/0  -

802/1000/0
ــاب ــأثیر منفــــی و  تــ آوري تــ

معنــاداري بــر خســتگی عــاطفی  
آوري دارد، بنـــــابراین تـــــاب  

ــتگی عــاطفی را    ــان خس کارکن
.دهدتقلیل می

ضیه
فر

2396/0157/0

195/43

396/0  -

827/1000/0

ــاب ــأثیر منفــــی و  تــ آوري تــ
ــ ــیت  معن ــخ شخص ــر مس اداري ب

آوري دارد، بنـــــابراین تـــــاب  
کارکنـــان مســـخ شخصـــیت را 

.دهدتقلیل می

ضیه
فر

3529/0280/0

072/90

529/0  -

928/1000/0

ــاب ــأثیر منفــــی و  تــ آوري تــ
ــر کــاهش عملکــرد   معنــاداري ب
ــابراین   ــی دارد، بنـــــ شخصـــــ

آوري کارکنـــان کـــاهش تــاب 
عملکـــرد شخصـــی را تقلیـــل   

.دهدمی

ساختاريآزمون معادالت
گیري شد و نشان داد که با توجه به اینکه نتایج تحلیل عاملی تائیدي مرتبه اول و دوم اندازه

لذا در این قسمت، ساختار کلی مدل مفهومی . هردو سازه از روایی و پایایی الزم برخوردارند
ژوهش هاي پگیرد تا مشخص شود که آیا مدل پیشنهادي با دادهپژوهش مورد آزمون قرار می

دهد، تأثیر تاب آوري بر نشان می) 2(شکل. برازش دارد و از روایی الزم برخوردار است یا خیر
به ) - 46/11(و در حالت معناداري برابر با ) - 85/0(فرسودگی شغلی در حالت استاندارد برابر با 
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آوري دست آمده است که نشان دهنده این است که فرضیه اصلی پژوهشی ما مبنی بر این که تاب
هاي برازش معادالت چنین شاخصهم. شودتأثیر منفی و معناداري بر فرسودگی شغلی دارد تأیید می

. ي این است که مدل از برازش مناسبی بر خوردار استنشان دهنده) 8(ساختاري در جدول

)اعداد معناداري(ضرایب تخمین استاندارد معادالت ساختاري) 2شکل(
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رازش معادالت ساختاريشاخص هاي ب)8جدول(
نتیجهمقدار مطلوبشاخص
χ2 /df<3.0

Bollen(1989)80/2
RMSEA(Root Mean Square Error of

Approximation
<0.08

MacCallum et al(1996)06/0
NFI (Normed Fit Index)>0.9

Fornell&Larcker (1981)95/0
NNFI (Non- Normed Fit Index)>0.9

Bagozzi&Yi(1988)93/0
AGFI (Adjusted Goodness of Fit

Index)
>0.8

Etezadi-Amoli &
Farhoomand (1996)

81/0

GFI(goodness of fit index)>0.9
Bagozzi&Yi(1988)90/0

CFI (Comparative
Fit Index)

>0.9
Hu&Bentler(1999)95/0

نتیجه
عاملی که به افراد در مواجهه و سازگاري با آوري به عنوانبا توجه به نقش و اهمیت تاب

ها را در برابر اختالالت روانی و کند و آنزاي زندگی کمک میشرایط سخت و استرس
پژوهش حاضر به دنبال بررسی و ؛ )1389ایزدیان و همکاران،(کندمشکالت زندگی حفظ می

هایی که یه و تحلیل دادهبراساس مطالعات و تجز. آوري و فرسودگی شغلی بودتبیین رابطه تاب
.توان نتایج زیر را به دست آوردمورد بررسی قرار گرفت می

آوري بر تمامی چنین تابو هم. آوري بر فرسودگی شغلی تأثیر منفی و معناداري داردتاب
هاي متغیر فرسودگی شغلی؛ خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش عملکرد شخصی مؤلفه

هاي مرتبط صورت گرفته در این نتایج پژوهش حاضر با پژوهش. ردتأثیر منفی و معناداري دا
هاي مرتبط صورت گرفته در اند تا پژوهشمحققین تالش را برآن داشته. خوانی داردزمینه هم

دادند؛نشانخوددر پژوهش) 2006(1همکارانومنزستحقیقاین زمینه را یادآور شوند؛ 
وادوارد.شوندمیشغلیفرسودگیدچارکمترخوردارندبرباالتريآوريتابازکهپرستارانی

تقویت کنندهفنونازکهپرستارانیپژوهش خود دریافتنددرنیز) 2007(2هرزلینسکی
پژوهشدرنیزهایافتههمین. شوندمیشغلیفرسودگیدچارکمترکنندمیاستفادهآوريتاب

باکه پرستارانشدمشخصمحققیننایپژوهششد؛ درتکرار) 2007(3همکارانجکسون و
شناختیروانفشارهايازبسیاريبرابردرشد تاخواهندقادرآوري،تابعنصرازاستفاده

1 Menezes et al
2 Edward&Hercelinsky
3 Jackson et al
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و ) 1388(هاي مومنی و همکارانهاي پژوهشچنین با یافتهنتایج این پژوهش هم. مقاومت کنند
کننده، جلوگیري و کاهش بینیآوري یکی از عوامل پیش، که نشان دادند تاب)1392(امینی

) 1389(نتایج پژوهش شاکري نیا و محمدپور. فرسودگی شغلی در پرستاران است، همسو است
نیز نشان داد که تاب آوري تعدیل کننده استرس و فرسودگی شغلی است از این جهت همراستا 

. با نتایج پژوهش حاضر است
آوري در زمینه فرسودگی شغلی اببا توجه به نتایج پژوهش حاضر، اهمیت نقش و رابطه ت

آوري هایی مناسب براي باال بردن سطح تابشود، با فراهم آوردن زمینهو تقلیل آن پیشنهاد می
از اینرو با فراهم آوردن . افراد کوشید تا از این طریق بتوان فرسودگی شغلی را کاهش داد

ه باال بردن سطح آن، تالش آوري و نحوهاي الزم در خصوص تابچون؛ آموزشهایی همزمینه
براي باال بردن استحکام و شایستگی افراد، باال بردن توانایی افراد در تحمل عواطف منفی و 
پذیرش عواطف مثبت، باال بردن توانایی افراد در تسلط بر شرایط بحرانی و خاص و کنترل 

سطح اعتماد به نفس و چنین باال بردنها، توسعه و تعالی مفاهیم معنوي در افراد و همموقعیت
ها سعی در باال بردن سطح تاب آوري افراد داشته باشند تا از این طریق شخصی، سازمانغرایز

بتوان سطح فرسودگی شغلی را در سازمان پایین آورد و سازمان را از اثرات منفی آن مصون 
.داشت
تعمیم نتایجبراي،شده شرکت گاز استان مرکزي انجامدرحاضرپژوهشاینکهبهتوجهبا

با توجه به سازمانهاي مختلفبخشدرمطالعهاینکهاستالزمهاسازماندیگربهآن
هايمحدودیتجملهاز.پذیردانجامبیشتريهاينمونهباها و شرایط سازمانی آن ومشخصه
اینبهتوجهبا.استپرسشنامهطریقازبه دست آمدهکه اطالعاتاستاینحاضر،پژوهش
ها، سؤالازنادرستدركازناشیکنندگان،غیرواقعی شرکتهايپاسخاحتمال ارایهمطلب،

چنینهموموردایندرتوضیح دادنباشدسعیالبته.سازدمخدوشرانتایجتواندمی
.شودکاستهآنبروزاحتمالازهاپرسشنامهبراي پرکردنکافیوقتاختصاص
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منابع
مجله توسعه پژوهش آوري و فرسودگی شغلی پرستاران،،رابطه تاب)1392(امینی فهمیه،- 

.102-94،دوره یازدهم، شماره دوم،در پرستاري و مامایی
ايمقایسه،بررسی)1391(اله، کردمیرزا عزتکیومرث،نیکوزادهبخشفهیمه،فرحامینی- 

سایروهویژهايبخششغلی پرستارانفرسودگیوآوريتابزندگی؛ازرضایتبین
.، سال اول، دوره اول،شماره چهارمفصلنامه مدیریت پرستاريها،بخش
، رابطه استرس شغلی و تاب آوري با )1389(نیا و مهري محمدپور، ایرج شاکري- 
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