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چکیده
وشـده روانیوفیزیکیهايآسیبساززمینهسندرماینکهاستکاربهمربوطعوارضجملهازشغلیفرسودگیمقدمه:
رابطـه بررسـی هـدف بـا حاضـر پـژوهش گـردد. کارآییافتنتیجهدروکارجامانبهعالقهکاهشموجباستممکن

است.شدهانجامشغلیفرسودگیباخودکارآمديوهیجانیابرازگري
بهکهشهریارشهرستانشهرداريکارمندانازنفر200رويبر،1390سالدرمقطعیروشبهپژوهشاینبررسی:روش
شـغلی فرسودگیپرسشنامهسهازاطالعاتآوريجمعبرايگرفت.انجامبودندشدهانتخابايخوشهگیرينمونهروش

Maslach ،هیجانیابرازگريپرسشنامهEmmons & King)1990(عمومیخودکارآمديپرسشنامهوSchere)1982(
افـزار نرمتوسطوچندگانهرگرسیونتحلیلپیرسون،همبستگیضریبازاستفادهباآوريجمعازپسهادادهشد.استفاده

SPSS15گرفت.قرارتحلیلوتجزیهمورد
امـا )،>05/0P(داردوجـود دارمعنـی ومنفیهمبستگیشخصیتمسخوهیجانیابرازگريبیندادنشانهایافتهها:یافته

وهیجـانی خسـتگی بـا خودکارآمـدي ).>05/0P(بودمعنادارومثبتشخصیکفایتوهیجانیابرازگريبینهمبستگی
بـود معنـادار ومثبـت خودکارآمـدي وشخصـی کفایترابطهاما،)>01/0P(داشتمعنادارومنفیرابطهشخصیتمسخ

)01/0P<.(داشـت وجـود معنـادار ومثبـت همبسـتگی یکنیزشخصیتمسخوجنسیتبین)05/0P<( رابطـه ولـیکن
ومثبـت رابطـه فـردي موفقیـت وسـن بـین همچنـین ).>05/0Pد(بودارومعنیمنفیفرديموفقیتاحساسوجنسیت

).>01/0P(آمددستبهدارمعنی
شـغلی فرسـودگی برايخوبیهايبینپیشخودکارآمدي،وهیجانیابرازگريمتغیرهايدهدمینشاننتایجگیري:نتیجه

هستند.
شغلیفرسودگیخودکارآمدي،هیجانی،ابرازگريها:واژهکلید

فصلنامه علمی تخصصی طب کار
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مقدمه
برزندگیدرشغلسازسرنوشتنقشواهمیتامروزه

مـادي نیازهـاي تـأمین بـر عالوهکار،نیست.پوشیدهکسی
نیزاوماديغیرنیازهايازبسیاريارضايساززمینه،انسان

اسـت اینبهمنوطشغل،سازندهآثاراستبدیهیباشد.می
ازمطلــوبیحــدخــودوظــایفانجــامخــاللدرفــردکــه

).1نماید(تجربهراشغلیموفقیتاحساس
کوشـش وکـار بـه بهنجـاري طرزبهکهآنبرايآدمی

برانگیختگیزیراکنداحساساسترسکمیبایستیبپردازد
عهـده بـه کهکاريانجامجریاندرراافرادمالیم،هیجانی

وآثـار انـدازه ازبیشاسترساماداردمینگههوشیاردارند
آندرکهسازمانیوانسانخودبرايرانامطلوبیپیامدهاي

خواهـد کنـد مـی زنـدگی آندرکـه ايجامعـه وکردهکار
نـام بـه شناختیروانسندرمیبروزآنهاجملهازکهداشت

،هیجـانی یخسـتگ شـامل که)2(باشدمیشغلیفرسودگی
زنـدگی ).3(اسـت يفردتیموفقکاهشوتیشخصمسخ

وشـوند حـل بایـد کـه اسـت مشـکالتی وهاچالشازپر
هـا، چـالش ایـن بـراي هـایی حـل راهعنـوان بـه هـا هیجان
بـا کننـد مـی کمـک مـا بهکهوجودمشکالتوهااسترس
زنـدگی مهمرویدادهايهنگامکههاییچالشوهافرصت
).4شویم(سازگارشویم،میمواجه

توجهبدونهیجانبیرونینمایشبههیجانیابرازگري
وکالمـی اي،(چهـره روشیـا منفـی) یـا (مثبتارزشبه

ازحاصـل هـاي یافتـه ).5شـود( مـی اطـالق بدنی)حاالت
هیجانابرازبینکهکردمشخص)Mirzayi)1389پژوهش

دارمعنـی ومثبـت ارتبـاط دانشـجویان، عمـومی سالمتبا
میـان رامثبتـی رابطـه Campbellو Katz.)6(داردوجود
بـه افرادشناختیروانسالمتاحساسومثبتهیجانابراز

.)7(آوردنددست
دادنشـان )Stroh)2004وSimpsonمطالعـه نتـایج 

احسـاس داشـتند بیشـتري مثبـت ابرازهیجـان کـه مردانی
-Self(خودکارآمـدي .)8(کننـد مـی بیشتريفردياصالت

efficacy(نحــوهبــرکــهاســتشخصــیتیعوامــلازنیــز
).9گذارد(میتأثیرمحیطیفشارهايبارویارویی

بـاور ایـن بـر دارنـد پایینیکارآییاحساسکهافرادي
وقتیندارند.رازندگیرویدادهايکنترلتواناییکههستند

آنهـا مقدماتیشتالچنانچهشوند،میروبروموانعیباآنها
امیـد قطـع سـریعاً باشـد، ثمـر بـی مشـکل بابرخوردبراي
دردارنـد بـاالیی کـارآیی احسـاس کـه افرادياماکنندمی

جسـتجوي درفعاالنـه ودهنـد میخرجبهاستقامتکارها
کمـک افرادبهخودکارآمدي).10هستند(تازههايموقعیت

برابـر درخـود، هـاي مهـارت کـارگیري بـه بـا تـا کنـد می
وکنندعملمطلوبیصورتبهپیرامونمسائلومشکالت
افـزایش یـا شـده ایجـاد آنهـا درفـردي موفقیـت احساس

بـین کهنددادنشانخودپژوهشدر،Skaalvik).11یابد(
منفـی رابطـه آنهاشغلیفرسودگیبامعلمانخودکارآمدي

ــدینداردوجــودنیرومنــدي ــبب ــزانهرچــهکــهترتی می
مـی کـاهش شـغلی فرسـودگی باشـد بیشترخودکارآمدي

شـد معلوم)،2006(ShortوEgyedبررسیدر).12(یابد
بافرسـودگی خودکارآمـدي احسـاس بـین معکـوس رابطه

ــیداردوجــودمعلمــانشــغلی ــایعن ــزایشب احســاساف
).13شود(میاحساسکمترشغلیفرسودگیخودکارآمدي

پیـدا زیـادي شیوعشغلیفرسودگیامروزيجوامعدر
وسـاري صورتبهگوناگونمشاغلدرکهطوريبهکرده

بـر دررازنـدگی مختلـف هايجنبهوکردهعملواگیردار
اعتیاد،یشافزاموجبطرفیکازسندرمایناست.گرفته
(یعنـی تنیروانوجسمانیهايبیماريشغل،تركطالق،
ایجـاد روانـی فشـار دلیلبهکهواقعیجسمیهاياختالل

نیـروي کـاهش موجـب دیگـر طرفازوشدهاست)شده
اربـاب بـه شـده ارائـه خـدمات کیفیتکاهش،کاريمولد

.اسـت گردیدهتولیدواقتصادبهضربهومشتریانورجوع
مشکالتوهابحرانبانیزجامعهپیامدها،اینایجاددلیلبه

کـه اسـت ضـروري بنـابراین شـود، مـی روبـرو ايپیچیده
فرسـودگی وکـاري فشـار بنیاديماهیتازکاملیشناخت

بررسـی مـورد راآنهابامرتبطعواملوباشیمداشتهشغلی
تبـع بـه وشـغلی فشارهايطریقاینازبتوانیمتادادهقرار
دهیم.کاهشراشغلیفرسودگیآن،
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پـردازد کـه   پژوهش حاضر به بررسی این موضوع مـی 
آمـدي، سـن،   آیا بـر اسـاس ابرازگـري هیجـانی، خودکار    

توان ابعاد مختلف فرسودگی جنسیت و وضعیت تأهل می
مســخ شخصــیت وموفقیــت (خســتگی هیجــانی، شــغلی

بینی کرد؟فردي) را پیش

بررسیروش
تحقیـق، ایـن درباشد،میمقطعینوعازحاضرتحقیق
ــب ــامتناس ــايب ــوردمتغیره ــهم ــوعومطالع ــايدادهن ه

هـاي شاخصازهادادهتوصیفمنظوربهشده،آوريعجم
درشـد. استفادههانمرهتوزیعوپراکندگیمرکزي،گرایش
گیرياندازهمقیاسماهیتبهتوجهبا،يآمارتحلیلمرحله

تحلیـل برايتحقیقهايفرضیهواستايفاصلهنوعازکه
پیرسـونو همبسـتگی ضـریب روشازمـورد هاحسبداده

ازاسـتفاده باهادادهشد.استفادهچندگانهرگرسیونتحلیل
شد.تحلیلوتجزیهSPSS15افزارنرم

ایــندرآمــاريجامعــه:گیــرينمونــهروشوجامعــه
درشـهریار شهرسـتان شـهرداري کارمنـدان شاملپژوهش

ازنفــر200شــاملنیــزآمــارينمونــهاســت.1390ســال
طریـق ازکهبود1390سالدرشهریارشهرداريکارمندان

هـا پرسشنامهبهپاسخگوییمنظوربهايخوشهگیرينمونه
يشـهردار 7تعـداد ازکـه ترتیـب ایـن بـه شـدند انتخاب

بـه شـهرداري 5)نـواحی ومنـاطق ومرکزهايشهرداري(
تصادفیطورهبواحد6آنهاازهریکازوانتخابادفتص

انجــامواداريمراحــلطــیازپــسوشــدبرگزیــده
پژوهشـگر توسـط پرسشـنامه سـه هرالزم،هايهماهنگی

قرارواحدهااینکارکنانتمامیاختیاردرپاسخگوییبراي
ازپاسـخگویی نحـوه بـا رابطـه درنیزتوضیحاتیوگرفت
شد.دادهدهندگانپاسخبهتصداقرعایتجمله

سـن، بـه مربوطاطالعاتها،پرسشنامهاولصفحهدر
بـراي همچنـین شـد. اخـذ افـراد تأهلوضعیتوجنسیت
بیـان اطالعـات، مانـدن محرمانهازکارمندانخاطراطمینان
بـه ضـمناً نیستخانوادگینامونامنوشتنبهنیازيشدکه

موقعیـت بـا ارتبـاطی گونـه هـیچ پژوهشکهموضوعاین

اشـاره نیـز اسـت میعلتحقیقیکتنهاونداردآنهاشغلی
گردید.
ســهازاطالعــاتآوريجمــعبــرايپــژوهشایــندر

شد.استفادهذیلشرحبهپرسشنامه
Maslach(ماسالچشغلیفرسودگیپرسشنامه

Burnout Inventory(:ابزارترینرایجپرسشنامهاین
مقیاسسهشاملکهباشدمیشغلیفرسودگیگیرياندازه
شدهتشکیلجداگانهماده22ازواستمستقلگیرياندازه
راشغلیفرسودگیسندرممختلفهايجنبهکهاست

مسخبهماده5هیجانی،رفتگیتحلیلبهماده9سنجد.می
فراوانیپردازد.میشخصیکفایتبهماده8وشخصیت

روز)شش(هرتا(هرگز)صفرازنمراتیبااحساساتاین
متقسنمراتتنهاحاضرپژوهشدرشود.میسنجیده
.استشدهگرفتهنظردرفراوانی

ابعـاد ازیـک هـر هـاي گزارهبهمربوطنمراتمجموع
خستگیبعددرشود.میمحاسبهجداگانهشغلیفرسودگی
مسـخ بعددرباال،سطحبیانگربیشتریا27نمراتهیجانی،

بعـد دروبـاال سـطح گربیانبیشتریا13نمراتشخصیت،
پـایین سـطح بیـانگر کمتـر یـا 31نمرات،شخصیکفایت

).14(باشدمی
فرسـودگی پرسشـنامه بعدسههردرداخلیهمبستگی

بـین کرانبـاخ آلفـاي بانفر)11000(اصلینمونهدرشغلی
آزمـون ضـرایب باشـد. میقبولیقابلحددر9/0تا71/0

اسـت. 8/0تـا 6/0ماهـه یککوتاههايدورهدربازآزمونـ
سـال یـک مـدت درراروایـی بازآزمونآزمونمطالعهدو

معلـم، 700ازاينمونـه درپایـایی ضـریب کردند.بررسی
درشـاغل نفـر 46شـامل دیگرينمونهدرو67/0تا33/0

اعتبـار نیزایراندر).14بود(62/0تا34/0انسانیخدمات
اینپایاییاست.گرفتهقراربررسیموردابزاراینرواییو
ازاسـتفاده بـا و)1379(همکـاران وNajafiتوسطزمونآ

89/0نیزهازمونآخردهبرايو86/0کرونباخآلفايروش
83/0وشخصــیت)(مســخ78/0هیجــانی)،(خســتگی
.)15(اســتآمــدهدســتبــهفــردي)موفقیــت(احســاس
Emotional(هیجانیابرازگريپرسشنامه Expressiveness
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Questionaire :(EmmonsوKing)1990(منظــــوربــــه
پرسشنامهاینسالمت،درهیجانابرازنقشاهمیتبررسی

زیـر سـه هیجـان ابرازگـري پرسشـنامه نمودند.طراحیرا
زیـر بـه مربـوط آن7تـا 1مـوارد دارد.مـاده 16ومقیاس
بـه مربـوط آن12تـا 8مـوارد مثبـت، هیجانابرازمقیاس

زیربهمربوطآن16ات13مواردصمیمیت،ابراززیرمقیاس
.)16(استمنفیهیجانابرازمقیاس

ودرونـی همسانیروشازاستفادهبامقیاسایناعتبار
بـراي آنارمقدشدوبررسیکرانباخآلفايضریبمحاسبه

ابـراز مثبـت، هیجـان ابـراز هـاي زیرمقیـاس ومقیـاس کل
68/0،65/0،59/0ترتیببهمنفیهیجانابرازوصمیمیت

دارايمذکورمقیاسدهدمینشانکهآمددستبه68/0و
).6است()>001/0Pمعنادار(وباالدرونیهمسانی

:شررعمومیخودکارآمديمقیاس (Scherer)مقیاس
ماده17دارايحاضرتحقیقدراستفادهموردمديآخودکار

شـده پیشـنهاد پاسـخ 5مقیـاس اینمادههربرايباشد.می
پاسـخ 5اینگیرد.میتعلقامتیاز5تا1مادههربهکهاست

وموافـق نظر،بیمخالف،مخالف،کامالًاز:هستندعبارت
بهراستاز15و1،3،8،9،13شمارههايمادهموافق.کامالً
صـورت بـه هـا مـاده بقیهویابدمیافزایشامتیازشانچپ

ایـن درخودکارآمـدي نمرهباالترینترتیببدین.معکوس
بـاالتر نمـرات باشـد. مـی 17نمرهترینپایینو85مقیاس
بیـانگر تـر پـایین نمـرات وتـر قـوي خودکارآمـدي بیانگر

).17باشد(میترضعیفخودکارآمدي
ــاییضــریبپژوهشــیدر ــنپای ــونای درو74/0آزم

درونـی همسـانی اسـت. شدهگزارش84/0دیگرپژوهش
آلفـاي مونآزطریقاز)Beyrami)1385پژوهشدرآزمون

.)17آمد(دستبه79/0کرونباخ

هایافته
بـه نزدیـک دادنشـان آماريمحاسباتازحاصلنتایج

تشـکیل زنانراآنانباقیومردانراهاآزمودنیچهارمسه
ومتأهـل هـا آزمـودنی چهـارم سهحدودهمچنیندهندمی

نیـز افراددرصد5/6بودند.مجردآنهاچهارمیکبهنزدیک

جـدول اطالعاتاند.نکردهمشخصراخودهلتأوضعیت
درنمونــهوهگــرهــاينمــرهتوزیــعکــهدهــدمــینشــان1

ابرازگـري شـغلی، فرسـودگی (شدهگیرياندازهمتغیرهاي
بـراي دارد.میـل نرمـال توزیعبهکارآمدي)خودوهیجانی
ضـریب روشازاستفادهباابتداتحقیقهايفرضیهآزمودن

مـالك وبـین پیشمتغیرهايمبستگیهپیرسونهمبستگی
شد.ارزیابی

گرفـت نتیجهتوانمیآمدهدستبهضرایببهتوجهبا
شخصـیت مسـخ مؤلفـه وهیجـانی ابرازگريمتغیربینکه

)،>05/0P(داردوجود)-167/0(معنادارومنفیهمبستگی
ــا ــینام ــرب ــتمتغی ــیکفای ــريوشخص ــانیابرازگ هیج

).>05/٠Pآمد(دستبه)161/0معنادار(ومثبتهمبستگی
ــورددر ــدي،م ــاآنهمبســتگیخودکارآم خســتگیب

ومنفــی)-270/0شخصــیت(مســخو)-233/0(هیجــانی
ــادار( ــا)،>01/0Pمعن ــینام ــرب ــتمتغی ــیکفای وشخص

دسـت به)309/0معنادار(ومثبتهمبستگیخودکارآمدي
).>01/0Pآمد(

نوعوتعدادبهوجهتباتحقیقهايفرضیهآزمودنبراي
خودکارآمـدي، هیجانی،ابرازگريیعنیبینپیشمتغیرهاي

ــردارزشــی:دو(جنســیتکمــی)،(ســن و)2زن=،1=م
متغیـر و)2مجـرد= ،1متاهـل= ارزشـی: دو(تأهلوضعیت

وشخصـیت مسـخ ،هیجانیخستگیلفهمؤسهیعنیمالك
همزمـان رگرسـیون تحلیلروشازکمی)شخصی(کفایت
ارائـه زیـر درآمـاري محاسباتتفصیلیشرحشد.استفاده
هیجــانی،ابرازگــرياســاسبــراول:فرضــیهاســت.شــده

تـوان مـی تأهـل وضـعیت وجنسـیت سن،خودکارآمدي،
کرد.بینیپیشراهیجانیخستگی

R2مقـدار شود،میمشاهده2جدولدرکهطورهمان

ازرصـد د1/8کهاستمعنیبدین)081/0(آمدهدستبه
ابرازگـري متغیـر 5توسطهیجانیخستگیمتغیرواریانس
تاهـل وضـعیت وجنسـیت سـن، خودکارآمـدي، هیجانی،

شـده محاسـبه Fنسـبت ایـن، بـر عـالوه شـود. مـی تبیین
ــانســطحدر)298/2( ــاداردرصــد95حــداقلاطمین معن

متغیرهـاي بـین کـه گرفـت نتیجـه تـوان میاست.بنابراین،
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وضعیتوجنسیتسن،خودکارآمدي،هیجانی،ابرازگري
دارد.وجودهمبستگیهیجانیفرسودگیمتغیروتأهل

عالمــتومعنـاداري سـطوح ،Tآمـاره بـه مراجعـه بـا 
تنهـا کـه کـرد قضاوتتوانمیآمدهدستبهبتايضرایب

ومنفـی همبسـتگی هیجانیخستگیبامتغیرخودکارآمدي

بـر راگرسـیون رمعادلـه تـوان مـی نهایـت دردارد.معنادار
زیـر صـورت بـه نشدهاستانداردرگرسیونضرایباساس
کرد:تدوین

(خســـــتگیY=395/5-817/0(خودکارآمـــــدي)
هیجانی)

وهیجانی،ابرازگريآن)،لفهمؤ3(شغلیفرسودگیهايآزموندرکنندگانشرکتهاينمرهتوصیفیهايشاخصخالصه:1جدول
)=200N(خودکارآمدي

کشیدگیکجیمعیارانحرافمیانگینمتغیرها
56/111/1104/1977/0عاطفیفرسودگی

05/115/1270/1808/0شخصیتمسخ
-736/0-15/418/1461/0شخصیکفایت

461/2-28/3307/0479/0هیجانیابرازگري
-032/0-17/3304/0446/0خودکارآمدي

وجنسیتسن،خودکارآمدي،هیجانی،ابرازگريبراساسهیجانیخستگیبینیپیشبرايهمزمانرگرسیونتحلیلخالصه:2جدول
تأهلوضعیت

نشدهاستانداردضرایبهاکنندهبینیپیش
هیجانیخستگیوابسته:متغیر

Tشدهاستانداردضرایب

626/3-395/5ثابتعدد
-970/0-080/0-012/0سن

134/0056/0731/0جنسیت
153/0058/0709/0تاهلوضعیت
-359/1-102/0-366/0هیجانیابرازگري

-990/2-224/0-817/0خودکارآمدي
**

P< 01/0 , P< 05/0 ,  F 298/2= , R2 081/0= , R2 =054/0شدهتعدیل , R 285/0=

خودکارآمدي،هیجانی،ابرازگرياساسبر:دومفرضیه
راشخصیتمسختوانمیتأهلوضعیتوجنسیتسن،
کرد.بینیپیش

R2مقدارشود،میمشاهده3جدولدرکهطورهمان

ازدرصد5/14کهاستمعنیبدین)145/0(آمدهدستبه
ابرازگريمتغیر5توسطشخصیتمسخمتغیرواریانس

تأهلوضعیتوجنسیتسن،خودکارآمدي،هیجانی،

شدهمحاسبهFنسبتاین،برعالوهشود.میتبیین
است.معناداردرصد99حداقلاطمینانسطحدر)753/5(

ابرازگريمتغیرهايبینکهگرفتنتیجهتوانمیبنابراین،
وتأهلوضعیتوجنسیتسن،دي،خودکارآمهیجانی،

دارد.وجودهمبستگیشخصیتمسخمتغیر
عالمتومعناداريسطوح،Tآمارهبهمراجعهبا

دوکهکردقضاوتتوانمیآمدهدستبهبتايضرایب
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شخصیتمسخباخودکارآمديوهیجانیابرازگريمتغیر
بینهمبستگیکهدرحالیدارند.معنادارومنفیهمبستگی

نهایتدراست.معنادارومثبتشخصیتمسخوجنسیت
رگرسیونضرایباساسبررارگرسیونمعادلهتوانمی

کرد:تدوینزیرصورتبهنشدهاستاندارد

-638/0هیجانی)(ابرازگري- 934/0(خودکارآمدي)
شخصیت)(مسخY=641/5+347/0(جنسیت)
هیجانی،ابرازگرياساسبر:سومهفرضی

توانمیتاهلوضعیتوجنسیتسن،دکارآمدي،خو
کرد.بینیپیشراشخصیکفایتاحساس

وجنسیتسن،خودکارآمدي،هیجانی،ابرازگريبراساسشخصیتمسخبینیپیشبرايهمزمانرگرسیونتحلیلخالصه:3جدول
هلتأوضعیت

نشدهاستانداردضرایبهاکنندهبینیپیش
شخصیتمسخوابسته:متغیر

Tشدهاستانداردضرایب

955/3-641/5ثابتعدد
-741/0-059/0-009/0سن

347/0144/0971/1جنسیت
231/0089/0114/1تاهلوضعیت
-470/2-179/0-638/0هیجانیابرازگري

-566/3-258/0-934/0خودکارآمدي
**P< 01/0
*P< 05/0

وجنسیتسن،خودکارآمدي،هیجانی،ابرازگريبراساسشخصیکفایتبینیپیشبرايهمزمانرگرسیونتحلیلخالصه:4جدول
تاهلوضعیت

نشدهاستانداردضرایبهاکنندهبینیپیش
شخصیکفایتاحساسوابسته:متغیر

Tشدهاستانداردضرایب

-072/2--959/2ثابتعدد
032/0208/0773/2سن

-352/2-164/0-414/0جنسیت
054/0020/0794/0تأهلوضعیت
800/0213/0094/3هیجانیابرازگري

229/1321/0686/4کارآمديخود

**
P< 01/0 , P< 05/0 ,  F 126/10= , R2 231/0= , R2 =208/0شدهتعدیل , R 480/0=

R2مقـدار شود،میمشاهده4جدولدرکهطورهمان

ازدرصد1/23کهاستمعنیبدین)231/0(آمدهدستبه
متغیــر5توســطفــرديکفایــتاحســاسمتغیــرواریــانس
وضـعیت وجنسیتسن،خودکارآمدي،هیجانی،ابرازگري

شود.میتبیینتاهل
اطمینـان سطحدرنیز)126/10(شدهمحاسبهFنسبت

هنتیجـ تـوان مـی بنـابراین، است.معناداردرصد99حداقل

خودکارآمـدي، هیجانی،ابرازگريمتغیرهايبینکهگرفت
کفایـت احسـاس متغیـر وتأهـل وضعیتوجنسیتسن،

دارد.وجودهمبستگیشخصی
عالمــتومعنــاداريسـطوح ،Tآمــارهبـه مراجعــهبـا 

متغیر3کهکردقضاوتتوانمیآمدهدستبهبتايضرایب
کفایـت احسـاس باخودکارآمديوسنهیجانی،ابرازگري
ــی ــتگیشخص ــتهمبس ــادارومثب ــد.معن ــالیدارن درح
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ومنفـی شخصیکفایتاحساسوجنسیتبینهمبستگی
بـر رارگرسـیون معادلـه تـوان مـی نهایتدراست.معنادار
زیـر صـورت بـه نشدهاستانداردرگرسیونضرایباساس
هیجـانی) (ابرازگري+229/1کارآمدي)کرد:(خودتدوین

ــن)+800/0 ــیت)+032/0(سـ -959/2-414/0(جنسـ
=Yشخصی)کفایت(احساس

بحث
بینتنهاکهدادنشاناولفرضیهبررسیازحاصلنتایج

ومنفیهمبستگیهیجانیخستگیباخودکارآمديمتغیر
کهاستمعنابدیناینو)>01/0P(داردوجودمعنادار
میزانباشدباالترکارمنداندرخودکارآمديمیزانهرچه

براستممکنگاهاست.کمترآنهادرهیجانیخستگی
کندپیداتنیدگیاششغلیمحیطدرفردمختلف،اثرعوامل

اینویابدمیکاهشاواثربخشیوکارآییآنتبعبهکه
سببرابیشترزدگیدلوفرسودگینیز،کارآیینقصان

نتایجباموردایندرآمدهدستبهنتیجه)،1شود(می
وShortوEgyedوSkaalvikپژوهشازحاصل

AdeymoوOgunyemiاست.همسوSkaalvikدر
بامعلمانخودکارآمديبینکهدادنشانخودپژوهش

وجودنیرومنديمنفیرابطهآنهاشغلیفرسودگی
رابطهشدمعلومShortوEgyedبررسیدر.)12(دارد

شغلیفرسودگیباخودکارآمدياحساسبینمعکوس
خودکارآمدياحساسافزایشبایعنیداردوجودمعلمان

).13شود(میاحساسکمترشغلیفرسودگی
ــهدر ــه)Ogunyemi)2008وAdeymoمطالع ــهک ب
نیجریهدانشگاهعلمیهیأتاعضايشغلیاسترسبررسی

وهیجــانیهــوشکــهدادنشــانهــایافتــهپرداخــت،مــی
قدرتمندهايبینپیشهمدیگربایاتنهاییبهخودکارآمدي

هـوش دیگـر عبـارت بهآیند.میحساببهشغلیاسترس
منفـی رابطـه شـغلی اسـترس بـا خودکارآمـدي وهیجانی
حاضـر پژوهشنتیجهکهگفتتوانمیبنابراین).18دارند(

شـغلی فرسـودگی باخودکارآمدينفیمرابطهازحاکیکه
خـوانی هـم OgunyemiوAdeymoتحقیقنتیجهبااست

تحلیلازاستفادهبادومفرضیهبررسیازحاصلنتایجدارد.
ابرازگريمتغیردوکهدادنشانTآمارهوهمزمانرگرسیون

منفـی همبستگیشخصیتمسخباخودکارآمديوهیجانی
ومثبتشخصیتمسخباجنسیتهرابطامادارندمعنادارو

وهیجـانی ابرازگـري میـزان هرچقـدر یعنـی بـود. معنادار
ــدي ــداندرخودکارآم ــاالترکارمن ــدب ــزانباش ــخمی مس

.استکمترآنهادرشخصیت
ــینمنفــیرابطــه شخصــیتمســخوخودکارآمــديب

)01/0P<(میـزان وقتـی کهکردتوجیهتوانمیطوراینرا
کـه نیسـتند قادرآنهاباشدپایینکارمنداندرخودکارآمدي

خـود شـغل درودهنـد انجـام خـوبی بـه راخودوظایف
راخـود مراجعانآنهاداشت،نخواهندهمچندانیپیشرفت

منفینگرشآنهابهنسبتودانستهمقصرخصوصایندر
بالعکس.وکنندمیپیدا

Skaalvikمطالعـات نتایجباحاضرپژوهشیافتهاین

بـین نددادنشانکه)13()2006(ShortوEgyedو)12(
وجـود معکـوس رابطـه شـغلی فرسودگیباخودکارآمدي

است.همسو،دارد
مسـخ وهیجانیابرازگريبینمنفیرابطهخصوصدر

قابلنقشهیجانابرازکهموضوعاینبهتوجهباشخصیت
وداردفــرديبــینروابــطنگهــداريوحفــظدرتــوجهی
تحـت رااجتمـاعی حمایـت بـه دسترسیقابلیتهمچنین

شـکل طـوري رااجتمـاعی روابـط و،)19(دادهقـرار تأثیر
ازرضـایت فردي،سالمترويمستقیمطوربهکهدهدمی

تـــأثیرزاآســـیبرویـــدادهايبـــايســـازگاروتعامـــل
ابرازگـري کـه افـرادي گرفتنتیجهتوانمی)20گذارد(می

رضایتدیگرانباتعاملازاحتماالًاستپایینآنهاهیجانی
بـدبین وسـرد دیگـران بـا خودروابطدروندارندچندانی
یافتـه ایـن کنند.میبرخورددیگرانباتفاوتیبیباوهستند
وMirzayi)6(،Katzهــــايیافتــــهبــــانــــوعیبـــه 

Campbell)7(وسیمپسونو )همسـو )8()2004اسـتروح
است.

کهکردمشخصMirzayiپژوهشازحاصلهايیافته
ارتبـاط دانشـجویان، عمـومی سـالمت بـا هیجانابرازبین
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رابطهCampbellو Katz.)6(داردوجوددارمعنیومثبت
ــرازمیــانرامثبتــی ســالمتاحســاسومثبــتهیجــاناب

مطالعــهنتــایج).7آوردنــد(دســتبــهافــرادشــناختیروان
ــان)Stroh)2004و Simpsonو ــیدادنشـ ــهمردانـ کـ

فـردي اصـالت داشتنداحسـاس بیشـتري مثبتابرازهیجان
).8کنند(میبیشتري

وجنسـیت بـین کـه بوداینحاضرپژوهشدیگریافته
مسـخ وداردوجـود معنـادار ومثبترابطهشخصیتمسخ

نتیجهاینتوجیهدراستزنانازبیشترمرداندرشخصیت
زنـان بـه تنسـب مـردان ،ایـن بـه توجـه بـا گفـت توانمی

ازاحتمـاالً نتیجـه در)21دهند(میبروزکمترراهیجانشان
بـه نتیجـه این.برخوردارندزنانبهنسبتکمتريتعامالت

وAbdi Masouleهـاي پـژوهش نتـایج بـا آمـده دسـت 
وKilfedderو)23(Esfandiari)،22همکــــــــــاران(

شـغلی فرسـودگی دادندنشانکه)24()2001همکارانش(
اسـت همسـو اسـت، شـده گزارشزنانازبیشترمرداندر

کهدادنشانکهRasoulianپژوهشازحاصلنتایجباولی
رابطـه پرسـتاران درجنسـیت وشغلیفرسودگیابعادبین

.)25(استمغایرندارد،وجودداريمعنی
متغیـر سـه کـه دادنشـان پـژوهش سومفرضیهبررسی

کفایـت احسـاس باخودکارآمديوسنهیجانی،ابرازگري
کـه حـالی دردارنـد معنـادار ومثبـت همبسـتگی شخصی

ومنفـی شخصـی کفایتواحساسجنسیتبینهمبستگی
گیرينتیجهتوانمیطوراینهایافتهاینطبقاست.معنادار

خودکارآمـدي وهیجـانی ابرازگريمیزانهرچقدرکهکرد
کفایـت احسـاس باشدباالترآنهاسنوشتربیکارمنداندر

وخودکارآمـدي بـین مثبترابطهبیشتراست.آنهادرفردي
بـه توجهباکهکردتوجیهتوانمیگونهاینرافرديکفایت

گیـري شـکل درمهمیمتغیرخودکارآمدياحساسکهاین
افـراد بـه اسـت هـا انساندرموفقیتوشایستگیاحساس

برابـر درخـود، هـاي مهارتکارگیريبهباتاکندمیکمک
وکنندعملمطلوبیصورتبهپیرامونمسائلومشکالت
افـزایش یـا شـده ایجـاد آنهـا درفـردي موفقیـت احساس

بـا حاضـر پـژوهش ازآمـده دسـت بهنتیجهاین).11یابد(

بیندادنشانکه)،Aghdamibaher)1388)(11هايیافته
فـردي موفقیـت حسـاس امؤلفـه باخودکارآمدياحساس

Egyedو)Skaalvik)12هـاي یافتـه وداردوجـود رابطه

پـــژوهشنتـــایجاســـت.همســـو)Short)13()2006و
Skaalvik)2007(معلمـان خودکارآمديبینکهدادنشان

؛)12(داردوجـود قـوي همبسـتگی آنهاشغلیفرسودگیو
ــین ــیدرهمچن ــورتبررس ــهص ــطگرفت وEgyedتوس

Short)2006(احسـاس بـین معکـوس رابطـه شـد معلوم
وجــودمعلمــانشــغلیفرســودگیبــاخودکارآمــدي

هیجـانی ابرازگريبینآمدهدستبهمثبت).رابطه13دارد(
نتــایجبــانــوعیبــه)>05/0Pفــردي(کفایــتاحســاسو

ــژوهش ــارانوRezapour Mirsalehپ ــوهمک همس
.)26(است

وRezapour Mirsalehپژوهشنتایجطبق
هايکنندهبینیپیشهیجانیابرازگريهايمؤلفهان،همکار
ومثبتهستند.رابطهدانشجویانخودپندارهبرايخوبی

گونهاینرافرديکفایتاحساسوسنبینمعنادار
آنتبعبهوکارمندانسنافزایشباکهنمودتوجیهتوانمی

نیزشغلیزمینهدرآنهاهايمهارتکاري،سابقهافزایش
خواهندکارهابربیشتريکنترلووتسلطیافتهیشافزا

کهیابدمیافزایشآنهادرکفایتاحساسنتیجهدرداشت
وAziznejadهايیافتهباهمسوحاضرپژوهشیافتهاین

دادندنشانکه)23(Esfandiariو)27)(1383(همکاران
همسوداردوجودمنفیرابطهشغلیفرسودگیوسنبین

و)28همکاران(وMoghimianهايیافتهباولیکناست
Mirabzadehبینکندمیبیان)که29)(1386همکاران(و

نداردوجودداريمعنیارتباطشغلیفرسودگیوسن
اینحاضرپژوهشآزمونازحاصلدیگریافتهاست.مغایر

همبستگیشخصیکفایتاحساسوجنسیتبینکهبود
کفایتاحساسکهمعنیبدینداردوجودمعنادارومنفی

چنینتوانمیرایافتهایناست.کمترمرداندرشخصی
عنوانبهراخودشغلآقایانچونکهنمودتوجیه
کنندمیتصورخانوادهوخودزندگیهايهزینهکنندهتأمین

بیشترياجتماعیوروانیفشاراززنانبهنسبتبنابراین
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وTaeeهايیافتهبانتیجهاینکه)،22(برخوردارند
Abdi،)30()1387همکاران( Masouleو)22همکاران(و

Esfandiari)23(مرداندرشغلیفرسودگیدادندنشانکه
ازحاصلنتایجباولیهمسواستبیشترزنانبهنسبت

نتایجطبق.باشدمیمغایر)Dickinson)31تحقیقات
بیننیز)1389همکاران(وKhodabakhshپژوهش
تفاوتعاطفیخستگیشدتنظرازمردوزنپرستاران

دچارمردانازبیشترزنانوداشتوجودداريمعنی
).32(بودندعاطفیخستگی

موارداینبهتوانحاضرمیپژوهشهايمحدودیتاز
کرد:اشاره

صـرفاً استفادهـ1شامل:کهعملیهايمحدودیتالف)
ابـزار ازاستفادهکهاطالعاتآوريجمعجهتپرسشنامهاز

بـر تواندمیمصاحبهنظیرپرسشنامههمراهدیگريتکمیلی
رويبـر فقـط حاضـر پـژوهش ـ2.بیافزایداطالعاتغناي

کـه آنجـا ازوگرفتـه صـورت شهریارشهرداريکارمندان
آننظـایر ورهبريسبکسازمانی،جوازشغلیفرسودگی

دیگـر سـازمان بـه سـازمانی ازعواملاینوذیردپمیتأثیر
هـا سازمانسایربهآننتایجدرتعمیمبایدلذا؛کنندمیتغییر

شـغلی فرسودگیزمینهدرکهشودمیپیشنهادکرد.احتیاط
ــر ــدانرويب ــهرداريکارمن ــهرهايدرش ــرش ــزدیگ نی

پـژوهش بـودن مقطعـی ــ 3بگیـرد. صـورت هاییپژوهش
محـدود دلیلبهکهاستهامحدودیتازدیگریکیحاضر
بـه تحقیـق ایـن حاضـر، پـژوهش انجـام برايوقتبودن

طــولیبررســیالبتــهپــذیرفتصــورتمقطعــیصــورت
)1999همکـاران( وProsserکـه چنـان شـغلی فرسودگی

.)33(دهـد مـی دسـت بـه تـري دقیـق ارزیـابی دادندانجام
بـر نمونـه افرادبودنناهمگنـ1پژوهشی:محدودیتب)

میـزان کـاري، سـاعت ماننـد گريمداخلهمتغیرهاياساس
کـه وغیـره کـاري سـابقه اقتصـادي، وضـعیت تحصیالت،

پرداختـه امـر ایـن بهآیندههايپژوهشدرشودمیپیشنهاد
مقایسـه مـورد حاضـر پـژوهش هايبایافتهآننتایجوشود
حاضـر پـژوهش ازحاصلکاربرديپیشنهاداتگیرد.قرار

درمسـئولین ومـدیران آگاهیسطحافزایش-1از:تندعبار
دراسـترس کـاهش وبهتروبیشترهرچهریزيبرنامهزمینه

مختلـف هـاي پسـت درافـراد کارگمـاردن بهوکارمحیط
آموزش-2آنهاهايتواناییوتخصصبهتوجهباسازمانی
ازافــرادبــهدهــیشــناختبــاتــوأمشــغلیهــايمهــارت
درکارکنــاندادنمشــارکت-3دارنــد.کــههــاییتوانــایی
وتعارضـات کـاهش شـغلی، هايحمایتها،گیريتصمیم

ومسـئولین -4رخدادهابرکنترلافزایشوشغلیهايابهام
همـدردي اعتماد،اطمینان،احساسباهمراهفضاییمدیران

ــتیو ــینودوس ــاسهمچن ــتگیاحس ــاندرراشایس می
همکـاران محیطـی چنـین درزیراآورندوجودبهکارمندان
بـه رامحبـت ودوسـتی اینودارندمیدوستراهمدیگر
دادنانجـام بـه رغبـت ومیـل بـا وکننـد میابرازیکدیگر
پردازند.میخودوظایف

گیرينتیجه
متغیرهـاي کـه دهـد مـی نشانپژوهشازحاصلنتایج
خـوبی هـاي بـین پـیش خودکارآمدي،وهیجانیابرازگري

ــالــذا،هســتندشــغلیفرســودگیبــراي میــزانافــزایشب
ــدي ــداندرخودکارآم ــقازکارمن ــوزشطری ضــمنهایآم

آنهـا تواناییوتخصصبراساسافرادکارگیريبهخدمت،
شـد بیانکاربرديپیشنهاداتقسمتدرکهعواملیسایرو

راکارکنـان بـین درشـغلی فرسودگیبروزاحتمالتوانمی
داد.کاهش

شکرتوتقدیر
محتـرم کارمنـدان ومسـئولین همکاريباپژوهشاین

اینجــادرکــهگرفتــهانجــامشــهریارشهرســتانشــهرداري
نماییم.اعالمراخودسپاسوقدردانیمراتباستشایسته
ازبرگرفتـه مقالـه ایـن کـه اسـت ذکـر بهالزمپایاندر

آزاددانشـگاه درشـده انجـام ارشـد کارشناسـی نامـه پایان
وانیهیجابرازگريرابطه"عنوانبارودهنواحداسالمی

است."شغلیفرسودگیباخودکارآمدي
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