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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط فرسودگی شغل ی و خودکارآمغدی بغا تاکیغد بغر قشغش ت غدیل کننغده سغ
رویی و تاب آوری م مغان متوسغ ا اول شغهرری بغوده اسغ ا عام غا آمغاری ک یغا م مغان متوسغ ا اول آمغوش و
پرور شهرری بود واش قموقا گیری تصادفی طبشا ای استفاده شدا رو تحشیق توصغیفی و اش قغوت تح یغل مسغیر بغودا
ابزار عمع آوری اط اعات ،پرسشناما بوده اس کا با ترتیب پرسشناما خودکارامدی شغرر و مغادوک( , )1299تغاب
آوری کاقر و دیویدسون  ،)1221س

رویی کوباسغا و هماغاراقش  ،)1299پرسشغناما فرسغودگی شغل ی م مغان و

مدیران ایران آگی ار وفایی  )1391اسغتفاده شغدا قتغای قشغان مغی دهغد ,اثغر مسغتشیخ خودکارآمغدی بغر سغ

رویغی

 )P>1/11 ،β=1/12و تغغاب آوری  )P>1/11 ،β=1/99مثب غ و م نغغادار و بغغر روی فرسغغودگی شغغل ی ،β=1-/91
 )P>1/11منفغغی و م نغغادار بغغوده اسغ ا هم نغغی سغ
 )P>1/11 ،β=1/09و اثر س

رویغغی بغغر تغغاب آوری اثغغر مسغغتشیخ مثب راب غغا اغغوی) دارد

رویی بر فرسودگی شل ی اثغر مسغتشیخ منفغی  )P>1/11 ،β= -1/30اسغ

در ایغ

شمینا ضریب اثر مسغتشیخ تغاب آوری بغر فرسغودگی شغل ی اابغل توعغا بغود  )P>1/11 ،β=-1/32ع غاوه بغر اثغرات
مستشیخ ،اثرات غیر مستشیخ را قیز در تح یل مسیر مشاهده گردید با گوقا ای کغا اثرغیغر مسغتشیخ سغ

رویغی اش طریغق

تاب آوری بر فرسودگی شل ی منفی و م نادار بود  )P>1/11 ،β= -1/19واثر غیرمستشیخ خودکارآمغدی قیغز اش طریغق
متلیرهای س

رویی و تاب آوری بر فرسودگی شل ی  )P>1/11 ،β= -1/10منفی و م نادار بودا بغا عبغارت دی غر

خودکارآمدی قیز می تواقد متلیرهای س

رویی و تاب آوری را تح تاثیر ارار دهد و بدی صغورت ع غاوه بغر اثغر

مستشیخ بصورت غیر مستشیخ قیز باعث کاهش متلیر فرسودگی شل ی شودا
واژهگان کلیدی :فرسودگی شل ی ،خودکارآمدی ،س

 -1کارشناس ارشد مدیری
قویسنده مسئول)

رویی ،تاب آوری ،م مان متوس ا اولا

آموششی ،داقش اه آشاد اس امی واحد یادگار امام خمینی ره) شهرری
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مقدمه
کار ب شی اش شقدگی اس

و کار کردن شماری اش قیاشهای اساسی آدمی را برآورده می

ساشدا با ای هما مما اس کار منبع عمده فشار رواقی قیز باشدا در شقدگی هما افرادی کا در
یای اش مشاغل م ت ف عام ا کار می کنند فرسودگی وعود دارد و با گوقا های م ت ف بر آن
ها فشار وارد میآوردا تحولات شل ی قظیر تلییرات ساشماقی ،تلییر حشوق و کاهش یا افزایش
قیروی اقساقی موضوت هایی هستند کا بر فرد فشار می آورقد و او را دچار آشفت ی ،ق راقی،
تشویش و فرسودگی می ساشقد محمودیان و همااران)9112 ،ا با توعا با ایناا حداال یک سوم
عمر ما در محیط کار سپری می شود و اش طرفی بسیاری اش روابط و مناسبات اعتماعی ما در طی
ساعات کار شال می گیرد ،فرسودگی قاشی اش کار یا فرسودگی شل ی می تواقد در س ام و
خشنودی اقسان ها ع اوه بر کارآیی مؤثر باشدا شلل م می قیز تشریبا هماقند تمامی مشاغل دی ر
دارای عوامل فرسودگی شای م صوص با خود اس  ,با طوری کا ای اخت ال تاثیر بسزایی بر
عم ارد شل ی م مان داشتا و کیفی خدمات آقها را تح تاثیر ارار می دهد قایخ و همااران،
)9112ا فرسودگی شل ی اش عم ا خ رات شل ی اس

کا با ع

تاثیر منفی بر کارکنان و

ساشمان ها در سال های اخیر مورد توعا ارار گرفتا اس ا یای اش دلای ی کا امروشه م ال ا
فرسودگی در رفتار ساشماقی اهمی پیدا کرده  ،هزینا هایی اس کا فرسودگی بر ساشمان تحمیل
می کند ،هزینا هایی قاشی اش روحیا پایی  ،عدم رضای  ،کیفی

پایی  ،غیب  ،قارضایتی ،و

مواردی اش ای ابیل ،در قتیجا فرسودگی با ساشمان وارد می شود ،در قتیجا در حدود  ۵1درصد
خسارات و ضررهای کار پیامد فرسودگی در ساشمان اس

آرگیل)9111 ،1ا

Argyle
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دیک و واق ر )9111 1طی پژوهشی با عنوان فرسودگی و آسیب در تدری()) در
قموقا ای اش م مان آلماقی و با پیروی اش چهار چوب فرسودگی شل ی م مان کریاکو و
ساتا یف و هم نی لاشاروس بیان کردقد کا حجخ شیاد کاری و مسائل مربوط با داقش
آموشان عوامل اص ی فرسودگی شل ی م مان بوده اقد و حمای

اعتماعی مدیر اش آقها و

افزایش خودکارآمدی فردی می تواقد فرسودگی را کاهش دهداهم نی کاپرار)9110 9
در پژوهشی تح
م مان گزار

عنوان فرسودگی م مان در مدارس دوره اول تایوان)) دریافتند کا 92
کردقد کا شلل م می بسیار فرسودگی شا اس

سن ی کار و تلییر سیستخ های اداری آموش

و م مان بیشتر اش حجخ

دچار فرسودگی می شوقدا م مان برای

مبارشه با فرسودگی شل ی موثرتری اادام مدیری

را کاهش حجخ کار می داقند کا البتا

در ای بی م مان شن بیشتر ب ا ای م تشدقد و با ترتیب باارگیری مدیران مجرب و حرفا
ای و افزایش حشوق و دستمزد را قیز عزء مناسب تری راه ها محسوب می کنندا
با قظر می رسد عوامل دی ری غیر اش فشار کاری قظیر قوت باورها و درک افراد قسب

با

خود ،در بروش فرسودگی شل ی قیز موثر می باشند.یای اش عمده تری مفاهیمی کا بر
س ام

موثر اس  ،مفهوم خود کارآمدی اس

تواقایی مشاب ا او در موا ی

خودکار آمدی با م نای باور فرد در مورد

های م ت ف اس ا با همی خاطر خودکارآمدی قشش اابل

توعهی در مواعها با مواقع ،گرفتاری ها و قاکامیها داردا خودکارآمدی یای اش عوامل
تاثیرگذار در تلییر رفتارهای مرتبط با س ام
ارتشای رفتارهای مرتبط با س ام

استو برای ایناا افراد بتواقند در دستیابی و

خود موفق باشند ،باید خود را در غ با بر مشا ات و

مواقع کار آمد بینند بهیرایی)9119 ،اخود کارآمدی م خ کا م تص با حی ا آموش

در

Dick & Wanger
Caprara
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مدارس اس

اش باوری کا م خ اش تواقمندی هایش در باره پیامد های مورد اقتظار در

یادگیری و درگیر ساخت داقش آموشان در تاالیف دارد و کسب ای خود کارآمدی
قیاشمند مشارک

ف ال م مان اس  ،خود کارآمدی م خ ی نی ادرت او در غ با بر قیاش ها

و دشواری ها قشش شل ی خود  ،م مان خود کارآمد اهداف آموششی را خود تنظیخ می
کنند و پیوستا می کوشند حتی در شرایط قام وب با آقها دس
بودن س ح خود کارآمدی م خ باعث می شود توس ا رو

یابند ،ع اوه بر ای  ،بالا
های قوی در عه

حل

مشا ات خواهد بود ساماقی)1322 ،ا
باورهای خود کارآمدی با ای کا چ وقا افراد احساس فار) می کنند ،چ وقا خود را
بر می اق یزقد و چ وقا رفتار می کنند ،اثر می گذاردا پژوهش ها قشان داده اقد کا
بر کاربرد راهبردهای یادگیری ،اثر می گذارد و

باورهای مربوط با تواقایی با طور مثب

افرادی کا خودکارآمدی بالایی دارقد قسب

با آقهایی کا خود تردیدی بر آقها حاکخ

اس  ،راهبردهای یادگیری بیشتری را باار می برقد احمد پور)1321 ،ا
اعتمادی سپاه منصور کامور و کش
میزان فرسودگی شل ی در م مان قوب

کار  )1320در پژوهش خود قشان دادقد کا
کاری صبح قسب

با قوب

کاری ب داشظهر دارای

میاق ی کمتری می باشدا هم نی قتای قشان می دهد کا میزان خودکارآمدی در م مان
قوب

کاری صبح قسب

با قوب

کاری ب د اش ظهر دارای میاق ی بیشتری می باشدا با

توعا با آشمون آماری صورت گرفتا مشاهده می شود کا بی فرسودگی شل ی و
خودکارآمدی شل ی م مان در قوب

های کاری صبح و عصر) تفاوت م نا دار در س ح

 )111/1وعود دارد.هم نی سراج  )1399در تحشیشی تح
فرسودگی شل ی ،خودکارآمدی و س ام

عنوان بررسی راب ا ع ی

روان,قشان داد کا اثر مستشیخ م ناداری بی
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خودکارآمدی با س ام

روان شناختی وعود داردا در قهای

م اوس بی فرسودگی شل ی و س ام

روان شناختی اش طریق خودکارآمدی) وعود

داردا اش آقجا کا ،خودکارآمدی اطمیناقی اس
اعرا می گذارد و اقتظار قتای با دس
باور خودکارآمدی دریاف

قتای

قشان داد کا اثر

کا ش ص ،رفتار خاص را با موا ی

با

آمده را دارد فیتز پارتیک )9110 ،1و هر اقداشه کا

شده فرد بالاتر باشد ،برای پرداش

شناختی کار و اقدیشا

تح ی ی بیشتر کوشش میکند عهاق رد)1322 ،ا در همی شمینا بندورا م تشد اس

کا یک

احساس خودکارآمدی پایی مست د با عنبش درآوردن فرآیندهای باشدارقده ای اس

کا

منجر با کاهش کارکرد شناختی و رفتاری می شودا در مجموت اش قظر بندورا احساس
خودکارآمدی یک عامل حیاتی در موفشی

یا شاس

در سراسر شقدگی اس

کاپارا 9و

همااران)9110 ،ا در مشابل افرادی کا اش ح( خودکارآمدی بالایی برخوردار هستند
تمایل دارقد هر چا بیشتر خودشان را با تاالیف مورد قظر درگیر قمایندا هن ام رو با رو
شدن با مشال شمان شیادی مشاوم

می کنند و دوس

دارقد تا یفی کا با آن ها واگذار

می شود با طور شایستا اقجام دهند و برای رسیدن با هدف هر شمان کا قیاش باشد
راهاارهای خود را تلییر دهند خ

آبادی فراهاقی)1329 ،ا

تحشیشات مت دد همواره در پی ای بوده اقد کا عوام ی را کشف کنند کا بتواقند در
شرایط آسیب شا با کمک اقسان آمده و ماقع آسیب دیدگی و اضمح ال وی شیر فشار
سن ی مسایل و مشا ات کاری گردقدا یای اش مهمتری تواقایی اقسان کا باعث ساشگاری
موثر با عوامل خ ر می شود ،تاب آوری اس ا افراد تاب آور بر ای باورقد کا شقدگی با

Fitzpatrick
Caprara

1
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م ناتر اش آن اس

کا ب واهند در مشابل مشا ات تس یخ شوقد باس ی 1و همااران)9113 ،ا

تاب آوری با عنوان فرآیندی پویا ت ریف شده اس

کا طی آن واتی افراد با قام ایمات یا
اش خود قشان می دهندا لوتار ،

ضربا های رواقی مواعا می شوقد رفتار ساشگاراقا مثب

سی( چتی و بیار)9111 ، 9ا در فرهنگ مریام و بستر )9111 3با تواقایی بهبود پ( اش
شرایط س

و یا تلییر و ت بیق با آن شرایط ،تاب اوری گفتا می شودا با عبارتی دی ر ،با

عنوان یک تواقایی ،تابآوری مت ق با افرادی اس

کا در م رض عواملخ ر مش ص

ارار میگیرقد و میتواقند بر آن خ رات غ با کنند و اش پیامدهی منفی قظیر بزهااری و
مشا ات رفتاری اعتناب قمایند ری ارسون)9119 ،0ا اینزلیا  1و همااران  )9112قشان
دادقد کا افراد تاب آور و س

رو می تواقند بر اقوات اثرات قاگوار و خست ی های

عسماقی و عاطفی قاشی اش کار چیره شوقد و س ام
س ام

روان خود را حفظ قمایندا حفظ

روان و ساشگاری در شرایط فرسودگی و موا ی

های قاگوار در افراد دارای

سرس تی و تاب آوری بالا کا منجر با افزایش کارایی و قیز احساس رضای

فردی می

شود فریبرگ 2و همااران)9111 ،ا افزایش تاب آوری موعب بهبود ب شیدن با کیفی
شقدگی لتررینگ ۵و همااران ،)9111 ،کاهش دهنده درد و فرسودگی فریبرگ و
همااران )9112 ،و کاهش مشا ات هیجاقی ،افزایش س ح س ام
شقدگی را در پی دارد ساماقی 9و همااران)9112 ،ا عنای

رواقی ،رضایتمندی اش

و خاق اه  )1322در پژوهش
1
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خود با عنوان بررسی راب ا ویژگی های ش صیتی ،تاب آوری و فرسودگی کارکنان اداره
آموش

و پرور  ,قشان دادقد کا بی ویژگی های ش صیتی ،تاب آوری و فرسودگی

کارکنان اداره آموش

و پرور

راب ا م ناداری وعود داردا هم نی در پژوهش ولوی و

حسینی )1320 ،کا با هدف بررسی راب ا بی متلیرهای فرسودگی تنیدگی) شل ی و تاب
آوری اقجام گرف  ،قتای بدس

آمده قشان داد بی فرسودگی تنیدگی) شل ی و تاب

آوری راب ا منفی وعود داردا ایرج شاکری قیا ،مهری محمدپور بنا بر پژوهش های خود
قشان دادقد کا راب ا فرسودگی شل ی و تاب آوری با فرسودگی شل ی در پرستاران شقبی
فرسودگیهای شل ی و فرسودگی شل ی پرستاران ،راب ا مثب

م نادار وعود داش ا بی

فرسودگیهای شل ی و فرسودگی شل ی پرستاران با تاب آوری آقها راب ا منفی م نادار
وعود داردا
اگر چا پژوهش های چنداقی قشش س

رویی را در ا مرو و گرایش های عاطفی و

هیجاقی مورد وارسی ارار قداده اقد ،ای اقتظار من شی اس
کننده س

کا مااقیزم های محافظ

رویی در ا مرو پریشاقی های عاطفی و فرسودگی شا قیز سودمند باشندا قتای

تحشیشات تاکنون اقجام شده حاکی اش وعود اثرات سودمند س
ت دیل کننده ی آن بر فرسودگی اس

رویی بر س امتی و قشش

همتی راد)1391 ،ا افراد س

رو ،حوادث

شقدگی را کمتر فرسودگی شا می داقند ارباقی  ۵و دی ران ) 9111 ،و با ای حوادث بهتر
ساشگار می شوقد بیاضی)1392 ،ا س

رویی با عنوان ساشه ای ش صیتی متشال اش سا

مولفا اص ی ت هد ،کنترل و مبارشه ط بی ت ریف شده اس ا افراد س

رو قسب

با آق ا

اقجام می دهند مت هدترقد و خود را واف هدف می کنند ت هد) آقها هم نی احساس می
کنند کا بر اوضات مس ند و خودشان ت یی کننده اقد کنترل) و تلییرات شقدگی را
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چالش ها و فرصتهایی برای رشد و پیشرف

می داقند قا محدودی

باشخورد ت هد اوی هستند ،با در قظر گرفت موا ی

و تهدیدا افرادی کا در

پیش آمده با عنوان بهتری فرص  ،با

عای کناره گیری با شرایط درگیر می شوقد تا آن را با تجربا ای آموشقده و مهخ تبدیل
کنندا افرادی کا در باشخورد کنترل اوی هستند مت شدقد کا می تواقند با عای ای کا
تاثیر شرایط پیرامون ارار گیرقد ،با ت ا

تح

خود موا ی

را تح

تاثیر ارار دهندا

داستر و سی ورم )9113 ،1ا
حس خاقی و س یمان قژاد  )1323در پژوهش کا با عنوان راب ا میان س
فرسودگی شل ی قشان داد قد کا س
دارقدا هم نی

قتای

رویی با

رویی راب ا منفی و م ناداری با فرسودگی شل ی

تحشیق احمد پور  ،)1321پاک  ،)1321قصیر  )1329و

مجیدیان  )1390قیز قشان می دهد بی خودکارآمدی و س

رویی با فرسودگی شل ی

راب ا وعود دارد و ای دو متلیر ش صیتی می تواقند فرسودگی شل ی را پیش بینیکنند و
در کاهش آن موثر باشند بدی صورت کا افزایش خودکارآمدی باعث افزایش س
رویی و درقتیجا باعث کاهش فرسودگی شل ی میگرددا عودی 9و همااران  )9111باور
س

رویی را با عنوان یک سیستخ حیاتی برای حفظ س ام

فرسودگی پیشنهاد کردقد و فرض کردقد کا س
ع وگیری میاند و با ای ترتیب ش صی
محافظ

میاند ,اش ای رو س

سرس

و عم ارد ،در برابر

رویی اش اثرات شیان آور فشار رواقی
اش بیماریهای وابستا ای فشار رواقی

رویی روان شناختی با عنوان یک صف

یک ت دیل کننده راب ا میان فرسودگی-بیماری شناختا شده اس

ش صیتی و

عودی )9111 ،3لذا با

1

Deuster & Silverman
Joudy C
3 Joudy C
2
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توعا با اعتنابقاپذیر بودن برخی اش عوامل فرسودگیشای شل ی ،شناخ
فرسودگی شای محیط کاری و افزایش س ام

دایق عوامل

روان و کاهش فرسودگی شل ی در محیط

کار در عه

بهبود شرایط محیط کار ،با توعا با برارار قمودن بحث ارتشای بهره وری و

رو

رویی و تابآوری ،اش عم ا راهاارهایی هستند کا

آموش

های مهارت های س

می تواقند با حفظ س ام  ،در کنار مولفا خودکارآمدی با م مان کمک کنندا لذا محشق
در ای پژوهش می خواهد با ای موضوت بپرداشد کا قشش س

رویی و تاب آوری

م مان در ارتباط بی فرسودگی شل ی و خودکارآمدی چ وقا بوده و با همی منظور ،ای
مشالا درپی آشمودن فرضیا های ذیل می باشد:
-1متلیر خودکارآمدی بر متلیرهای س

رویی ،تاب آوری و فرسودگی شل ی تأثیر

مستشیخ داردا
 -9متلیر س

رویی بر متلیرهای تاب آوری و فرسودگی شل ی تأثیر مستشیخ داردا

 -3متلیر تاب آوری بر متلیر فرسودگی شل ی تأثیر مستشیخ داردا
 -0متلیر س

رویی اش طریق تأثیر بر متلیر تاب آوری بر فرسودگی شل ی تأثیر غیر مستشیخ داردا

 -1متلیر خودکارآمدی اش طریق تأثیر بر متلیرهای س

رویی و تاب آوری بر فرسودگی

شل ی تأثیر غیر مستشیخ داردا

روش پژوهش ،جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری
رو

تحشیق اش قوت بنیادی و اش آن عه

کا ای مشالا با بررسی روابط میان متلیرها

میپرداشد روابط مستشیخ و غیر مستشیخ) در دستا تح یل مسیر پژوهشهای توصیفی) ارار
میگیرد و اشآنعه

کا با بررسی راب ا بی متلیرها میپرداشد اش قوت پژوهشهای
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همبست ی محسوب میشود عام ا آماری ای پژوهش را ک یا م مان متوس ا اول
و پرور

آموش

شهرری در سال تحصی ی  132۵-1322تشایل میدهند کا ت داد آقها

 211قفر هستندا
جدول  -1جامعه آماری
عن(

من شا خدم

ت داد

شن

روستایی

21

شهری

931

روستایی

۵1

شهری

901

مرد

در ای

تحشیق با ع

مناطق گوقاگون روستایی و شهری) و متناسب با هر دو

عن( موقث و مذکر) اش قموقا گیری تصادفی طبشا ای با اقتساب متناسب استفاده شده
فراواقی هر طبشا اش قموقا ،با قسب

آن طبشا در عام ا آماری یاسان

اس

کا در آن قسب

اس

عدول کروعسی و مورگان  ))12۵1بنابرای حجخ ک ی قموقا برابر با  930قفر در

مش ع متوس ا اول می باشد و قموقا گیری تصادفی طبشا ای قسبی متناسب با حجخ) واتی
مورد استفاده ارار می گیردا
جدول  -2نمونه آماری
عن(

من شا خدم

ت داد

شن

روستایی

1۵

شهری

21

روستایی

91

شهری

119

مرد
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ابزارجمع آوری داده ها
در ای پژوهش اش پرسشناما خودکارامدی شرر و مادوک(  ،)1299تاب آوری کاقر و
دیویدسون  ،)1221س

رویی کوباسا و همااراقش  ،)1299پرسشناما فرسودگی شل ی

م مان و مدیران ایران آگی ار وفایی  )1391استفاده شد پایایی هر چهار پرسشناما با
کمک رو

ضریب آلفای کروقباخ با ترتیب  1/۵1 ،1/۵0و 1/92 ،1/29بدس

آمدادر

شیر اط اعات مربوط با پرسشناما ها آورده شده اس :
 -1پرسشنامه فرسودگی شغلی:
پرسشناما فرسودگی شل ی م مان ایران توسط دکتر ماریا مریخ) آگی ار وفایی )1391
تدوی شده اس ،ای پرسشناما دارای  1۵گویا با رویداد فرسودگی شل ی اس ،گویا های
شش گزینا ای با درعات بسیار شیاد ،شیاد ،قسبتا شیاد ،کخ ،خی ی کخ وهیچ می باشد کا اش
 1تا  1ارش

گذاری شده اس ا اعتبار و روائی ای مشیاس توسط قامبرده و همااران

محاسبا و ضریب اعتبار آن با رو

آلفای کروقباخ م ادل  1/22می باشدا در ای پژوهش

همانطور کا ذکر شد پ( اش عمعآوری دادهها اش قموقای اولیا ،دادهها وارد قرمافزار اس
پی اس اس گردید و ضریب آلفای کروقباخ محاسبا گردید کا ضریب مورد قظر برای
پرسشناماها تشریباً  1/۵3ت یی گردید کا بیاق ر پایایی بالای ابزار سنجش میباشدا
-2پرسشنامه خودکارامدی شرر و مادوکس (: )1982
اش پرسشناما استاقدارد شده شرر استفاده می شود ای مشیاس دارای  1۵عبارت اس ا شرر و
مادوک(  ) 1299بدون مش ص کردن عوامل و عبارات آن ها م تشدقد کا ای مشیاس سا
عنبا اش رفتار شامل میل با -1آغاشگری رفتار -9 ،میل با گستر

تا

برای کارآمد

کردن تا یف و  -3متفاوت در رویارویی با مواقع را اقداشه گیری می کندا شیوه قمره
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گذاری ای پرسشناما با صورت مشیاس پنجدرعا ای کام اً م الفخ ،م الفخ ،قظری قدارم،
موافشخ ،کام اً موافشخ) می باشد کا هر یک اش ای گزینا ها با ترتیب  0 ، 3 ،9 ،1و  1امتیاش
دارقد و سؤالات  13 ،2 ،9 ،3و  11با صورت م اوس قمره داده می شوقدا در م ال ا اصلر
قژاد و همااران  )1391گویا  1برای عوامل اول و اول دارای بار عام ی مشترک بوده و
حذف شده اس  ،آن ها پیشنهاد کرده اقد ای سوال حذف شود بنابرای  12سوال باای می
ماقد وودروف و کاشم

 ،)1223در بررسی مشیاس خود کار آمدی شرر و همااران

روایی و پایایی آن را تأیید کردقدا
-3پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (:)1994
در ای پرسشناما حداال قمره کا توسط آشمودقی کسب می گردد  1و حداکثر قمره 1
می باشدا پرسشناما تاب آوری کوقورودیویدسون  91عبارت دارد کا دریک مشیاس
لیارت بی صفر کام ا قادرس )تا پن

همیشا درس ) قمره گذاری می شودا کوقور و

دیوید سون ضریب آلفای کزقباخ مشیاس تاب آوری را %92گزار
ضریب پایایی حاصل اش رو

کرده اقداهم نی

باشآشمایی دریک فاص ا 0متری هفتا ای %9۵بوده اس ا

پایایی ایراقی:ای مشیاس درایران توسط محمدی )1320هنجاریابی شده اس ا وی برای
ت یی پایایی مشیاس تاب آوری کوقور ودیویدسون اش رو
وضریب پایایی %92راگزار

آلفای کرقباخ بهره گرفتا

کرده اس ا

-0سخت رویی کوباسا و همکارانش (:)1982
اش پرسشناما فرم  91سوالی س
مشیاس س

رویی کوباسا  )HSاستفاده می گرددا فرم کوتاه

رویی  1توسط کوباسا و همااراقش در سال  1299ساختا شده اس ا ای

مشیاس یک پرسشناما  91سوالی اس

کا هماقند فرم ب ند  11سوالی ،شامل خرده
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آشموقهای چالش ،ت هد و کنترل میباشدا کوباسا و مدی ای آشمون را دارای روایی ساشه
مناسب میداقند بر اساس تح یل مولفا های اص ی و چرخش واریما( ب د اش  ۵تارار
3عامل است راج شدقدا ای سا عامل  11/12درصد کل واریاق( آشمون را تبیی می کنندا
پایایی ای آشمون در پژوهش مانیل و همااران  )1292مورد تایید ارار گرفتا اس  ،با
صورتی کا پایایی شیرمشیاسهای ای پرسشناما اش  1/21تا  1/۵1برآورد شدا م ال ا شارت و
امی پور  )1321در ایران قیز قشان دهنده همساقی دروقی مناسب ای پرسشناما میباشدا آقها
برای مولفا ت هد ضریب آلفای کرقباخ را  ،1/90برای کنترل  ،1/99و برای مبارشه عویی
 1/۵1برآورد قمودقد اب اد ای پرسشناما بر حسب سوالات ت هد 1تا  ،2کنترل 11تا  12و
چالش  1۵تا  91را شامل می شودا

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در ای

مشالا آمار استنباطی شامل استفاده اش ضریب همبست ی پیرسون ماتری(

همبست ی) برای محاسبا راب ا هر یک اش عوامل و برای قشان دادن قشش ت دیل کننده
س

رویی و تاب آوری اش تح یل مسیر,آشمون  ،tمدل تح یل ساختاری اش طریق قرم

افزارهای  SPSSو  amosاستفاده شدا

یافته ها
همبستگی
ضرایب همبست ی دو با دویی متلیرهای پژوهش با رو

گشتاوری پیرسون محاسبا

شدا قتای با شال ماتری( همبست ی در عدول 3قمایش داده شده اقدا
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جدول  -3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متلیرها

1

-1خودکارآمدی

1

9

0

3

**1/91

1

-3تاب آوری

**1/91

**1/12

1

-0فرسودگی شل ی

**-1/39

**-1/01

**-1/00

-9س

رویی

حجخ قموقا= : P<1,11 930

1

**

هماق وقا کا می توان مشاهده کرد ،ضریب همبست ی بی قمرات خودکارآمدی و
س

رویی مثب

و م نادار بود  )P>1/11 ،R=1/91خودکارآمدی با تاب آوری

 )P>1/11 ،R=1/91قیز مثب

و م نادر و خودکارآمدی با فرسودگی شل ی ،R=-1/39

 ) P>1/11همبست ی منفی و م نا دار داش ا هم نی س

رویی و تاب آوری قیز راب ا

مثبتی داشتند  )R=1/12ای راب ا اش قظر آماری در س ح  1/11قیز اابل توعا اس ا راب ا
س

رویی با فرسودگی شل ی قیز  )P>1/11 ،R=1-/01منفی و راب ا تاب آوری با

فرسودگی شل ی قیز  )P>1/11 ،R= -1/00قیز منفی م اوس) و م نادار اس ا
شاخص های برازش مدل
با منظور آشمون براش

مدل مفروض با داده ها و قیز برآورد ضرایب اثر مستشیخ ،غیر

مستشیخ و کل ،اش تانیک تح یل مسیر با رو

بیشینا احتمال 1استفاده شدا قرم افزار ایموس

 19آربوکل ) 9112 ،برای برآورد ضرایب اثر و شاخص های براش

9

مدل مورد استفاده

Likelihood

1- Maximum

18

2 -AMOS
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ارار گرف ا همان گوقا کا در ب ش شاخص های توصیفی اشاره شد ،توشیع تمامی
متلیرها قزدیک با قرمال اس  ،بنابرای مفروضا قرمال بودن توشیع داده ها رعای
اس

شده

هوم )1399 ،ا حجخ قموقا کافی قیز با عنوان یای اش موارد مهخ در مدل یابی مورد

توعا ارار گرفتا اس ا شاخص های براش

مدل مسیر در عدول  0قمایش داده شده اس ا

جدول -0شاخص های برازش مدل مسیر کلی
RMSEA
1,11

AGFI
1,22

پ( اش برآورد پارامتره ا قوب
قسب

شاخص های قیاویی براش

GFI
1

CFI
1

χ2/df
1/11

با اقداشه گیری براش

df
1

χ2
1/11

مدل می شود کا در ای تحشیق

مربع کای با درعا آشادی  ،)χ2/dfشاخص براش

ت بیشی  ،)CFIشاخص براشقدگی  ،)GFIشاخص ت دیل یافتا براشقدگی  )AGFIو ریشا
اول برآورد تلییرات خ ای تشریب  )RMSEAگزار

شده اس ا مشدار ثابتی برای

م وب بودن دو شاخص  AGFI , IFGوعود قدارد ,اما هر چا ادر ای مشادیر با عدد 1
قزدیاتر باشند ,مدل براش

مناسب تری داردا شاخص  RMSEAقیز برای مدل های خوب

اش  1/11کمتر اس ا آخری شاخص χ2می باشد کا میزان تفاوت ماتری( مشاهده شده و
برآورد شده را اقدا شه گیری می کند و عدم م ناداری آن قشان دهنده براش
می باشدا اما با توعا با حساسی

مناسب مدل

ای شاخص با حجخ قموقا و اقحراف اش فرض قرمال بودن

چند متلیره ,در موارد م ناداری آن با شاخص دی ر مثل قسب

مجذور کای با درعا

آشادی ,ریشا میاق ی مجذورات باایماقده,با شاخص ت دیل شده قیاویی براش

و یا

شاخص ریشا خ ای میاق ی مجذورات تشریب مراع ا می شودا بر اساس ای شاخص ها
می توان قتیجا گرف

کا مدل مفروض براش

بسیار خوبی با داده ها دارد هوم )1399 ،ا
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ضرایب استاندار مستقیم ،غیرمستقیم و کل
در عدول  1ضرایب استاقدارد شده مستشیخ ،غیرمستشیخ و کل با همراه ضریب تبیی
مربوط با هر متلیر قمایش داده شده اس ا
جدول  5ضرایب استاندارد مستقیم ،غیر مستقیم و کل مدل مسیر و ضرایب تبیین
اثر مستشیخ

مسیرها
بر روی س

اثر غیر مستشیخ

اثر کل

ضریب تبیی

رویی اش:

خودکارآمدی

**1/12

1/11

**1/12

-

**

1/12

**

1/99

**1/09

-

**1/09

**

*

**

بر روی تاب آوری اش:
خودکارآمدی
س

رویی

1/99

1/31

بر روی فرسودگی شل ی اش:
خودکارآمدی
س

رویی

تاب آوری

N=930

-1/91

-1/10

**-1/30

**-1/19

**

-

-1/32

-1/31

**-1/02
**

1/99

-1/32

* P>1/11

** P>1/11
بررسی فرضیه های پژوهش
بنابر یافتا های حاصل اش تح یل مسیر فرضیا های اول تا پنجخ پژوهش مورد بررسی ارار گرف :
-1متغیر خودکارآمدی بر متغیرهای سخت رویی ،تاب آوری و فرسودگی
شغلی تأثیر مستقیم دارد.
اثر مستشیخ خودکارآمدی بر س

رویی  )P>1/11 ،β=1/12و تاب آوری ،β=1/99

 )P>1/11مثب و م نادار و بر روی فرسودگی شل ی  )P>1/11 ،β=1-/91منفی و م نادار بودا
بدی صورت فرضیا اول محشق رد قمی شودا مشادیر بتا با عنوان ضریب اثر قشان می دهند کا با
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اشای هر واحد اقحراف استاقدار تلییر در قمره خود کارآمدی ،قمرات س

رویی ،تاب آوری و

فرسودگی شل ی چا میزان و در چا عهتی تلییر می کنندا مثب بودن ضریب اثر در راب ا دو متلیر
س

رویی و تاب آوری با م نای تلییر هخ عه

دو متلیر اس ا بر ای اساس اگر قمره

خودکارآمدی یک اقحراف استاقدارد افزایش یابد قمره س

رویی  1/12و قمره تاب آوری

 1/99طی راب ا همزماقی و قا ع ّی) افزایش می یابد و هم نی با همی صورت قمره فرسودگی
شل ی با میزان  1/91کاهش می یابدا
 -2متغیر سخت رویی بر متغیرهای تاب آوری و فرسودگی شغلی تأثیر مستقیم دارد.
مدل براش

یافتا ما قشان داد کا س

رویی بر تاب آوری اثر مستشیخ مثب

اوی) دارد  )P>1/11 ،β=1/09و هم نی اثر س

راب ا

رویی بر فرسودگی شل ی اثر

م اوس منفی  )P>1/11 ،β= -1/30داردا
 -3متغیر تاب آوری بر متغیر فرسودگی شغلی تأثیر مستقیم دارد.
ضریب اثر مستشیخ تاب آوری بر فرسودگی شل ی اابل توعا بود ،β=-1/32
)P>1/11ا ای ضریب اش قظر آماری اابل توعا اس

و قشان میدهد کا تاب آوری اثر

مهمی بر متلیر اص ی تحشیق ی نی فرسودگی شل ی داردا ضریب اثر منفی قشان دهنده ای
اس

کا افزایش شاخص تاب آوری در م مان با کاهش قسبتا اابل توعا فرسودگی شل ی

در آقها همراه اس ا
 -0متغیر سخت رویی از طریق تأثیر بر متغیر تاب آوری بر فرسودگی شغلی
تأثیر غیرمستقیم دارد.
در عدول  0-0می توان ع اوه بر اثرات مستشیخ ،اثرات غیر مستشیخ را قیز مشاهده کردا اثرغیر
مستشیخ س

رویی اش طریق تاب آوری بر فرسودگی شل ی منفی و م نادار بود ،β= -1/19
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)P>1/11ا ای ضریب کا حاصل ضرب دو اثر مستشیخ س
بر فرسودگی شل ی) اس  ،قشان داد کا س

رویی بر تاب آوری و تاب آوری

رویی افزایش در س وح تاب آوری را در پی

دارد و افزایش تاب آوری ،منجر با کاهش فرسودگی شل ی خواهد شدا
 -5متغیر خودکارآمدی از طریق تأثیر بر متغیرهای سخت رویی و تاب
آوری بر فرسودگی شغلی تأثیر غیر مستقیم دارد.
اثر غیرمستشیخ خودکارآمدی قیز اش طریق متلیرهای س

رویی و تاب آوری بر فرسودگی

شل ی  )P>1/11 ،β= -1/10منفی و م نادار بودا با عبارت دی ر خودکارآمدی قیز می تواقد
متلیرهای س

رویی و تاب آوری را تح تاثیر ارار دهد و بدی صورت ع اوه بر اثر مستشیخ

بصورت غیر مستشیخ قیز باعث کاهش متلیر فرسودگی شل ی شودا بنابرای فرض محشق مبنی بر اثر
گذاری خودکارآمدی اش طریق س

رویی و تاب آوری بر فرسودگی شل ی تایید می شود

ترسیخ قمودار مسیر میتواقد با درک بهتر روابط کمک کند:

نمودار مسیرهای مدل برازش یافته با ضرایب استاندارد
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-6بین فرسودگی شغلی بر اساس عوامل فردی (دموگرافیکی) تفاوت معناداری
وجود دارد.
جدول -6فرسودگی شغلی با توجه به جنس
شاخصها
عن(

اقحراف

 tمشاهده

درعات

س ح

استاقدارد

شده

آشادی

م ناداری

- 1/32

933

1/۵9

گروه

میاق ی

مرد

2۵/31

11/12

شن

29/92

10/20

طبق آشمون  tو قتای عدول بالاقشان میدهد کا در متلیر عن( )P =1/۵9 ،t =-1/32
تفاوت م ناداری میان دو گروه همااران شن و مرد) قسب

با میزان فرسودگی شل ی وعود

قدارد هر چند فرسودگی شل ی شقان یک مشدار بیشتر اس اما ای میزان م نادار قمی باشد)ا
بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط فرسودگی شل ی و خودکارآمدی با تاکید بر قشش
ت دیل کننده س

رویی و تاب آوری م مان متوس ا اول شهرری بوده اس

قشان می دهد ,اثر مستشیخ خودکارآمدی بر س
م نادار بوده اس ا هم نی س
و اثر س

کا قتای

رویی و بر روی فرسودگی شل ی

رویی بر تاب آوری اثر مستشیخ مثب

رویی بر فرسودگی شل ی اثر مستشیخ منفیاس

راب ا اوی) دارد

بر اثرات مستشیخ ،اثرات غیر

مستشیخ را قیز در تح یل مسیر مشاهده گردید با گوقا ای کا اثرغیر مستشیخ س

رویی اش

طریق تاب آوری بر فرسودگی شل ی منفی و م نادار بود و اثر غیرمستشیخ خودکارآمدی
قیز اش طریق متلیرهای س

رویی و تاب آوری بر فرسودگی شل ی منفی و م نادار بودا با
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عبارت دی ر خودکارآمدی قیز می تواقد متلیرهای س

رویی و تاب آوری را تح

تاثیر ارار دهد و بدی صورت ع اوه بر اثر مستشیخ بصورت غیر مستشیخ قیز باعث کاهش
متلیر فرسودگی شل ی شود طبق آشمون tدر متلیر عن( تفاوت م ناداری میان دو گروه
با میزان فرسودگی شل ی مشاهده ق ردید قتای ای پژوهش

همااران شن و مرد) قسب

قیز حاکی اش م نادار بودن روابط وتاثیرات درای پژوهش اش قظر آماری بوده اس

کا در

اداما با تفصیل درمورد فرضیا پژوهش بحث شده اس ا
فرضیه اول :متغیر خودکارآمدی بر متغیرهای سخت رویی ،تاب آوری و فرسودگی
شغلی تأثیر مستقیم دارد.
اثر مستشیخ خودکارآمدی بر س

رویی و تابآوری مثب

و م نادار و بر روی

فرسودگی شل ی منفی و م نادار بودا بدی صورت فرضیا اول محشق تایید می شودا افراد
تابآور قیز مما اس

تح

تأثیر فرسودگیهایی کا با حد کافی شدت دارقد ارار

ب یرقد و تس یخ قاراحتیهای رواقی و عسمی آن شوقدا ع اوه بر ای فردی کا در یک
موا ی

اش خود تابآوری قشان میدهد لزوماً در سایر موا ی ها و شمیناها موفق عمل

قمیکند هاروی 1و دلفابرو )9110 ،9تا شماقی کا افراد اش تجارب شقدگی خود با منظور
رشد اعتماعی و روان شناختی استفاده می کنند ،با عنوان یک فرد بزرگسال می تواقند تاب
آوری را یاد ب یرقدا چرا کا عوی( و همااران  )9111تاب آوری تواقایی افراد یا گروه
ها برای پیشبرد و حل مشال در موااع س تی اس

و یا تواقایی افراد برای تداوم بهزیستی

رواقی و فیزیای در صورت وعود بدب تی و مصایب و تواقایی ساشگاری افزایشیافتا در
حی رویداد فرسودگیشا اس

با قشل اش قوری و حق شناس )1392اویژگی های افراد
-harvey
-delfabbru

1
2
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تاب آ ور باورهای مهخ کا باعث تسهیل و بروش تاب آوری در خاقواده ها و افراد می شود
می تواقند در سا حوشه م نی دادن با شرایط قاگوار ،داشت قظرگاه مثب

و داشت باورهای

مت الی و م نوی عای گیرقد والش)9112 ،1ا
افراد تاب آور با صورت موفشی آمیز با مدیری فرسودگی و تحمل فشارهای رواقی یا عسمی
بدون قشان دادن قاکامی و قاتواقی می پرداشقدا شماقی کا فرد در م رض فرسودگی ارار می گیرد
روی آوردن با افراد دی ر برای تحمل آسیب قشاقا مهخ تاب آوری اس و شماقی کا اش دی ران دور
می شود و با طرف تنهایی می رود ،احتمال گیر افتادن در ال وی قاکارآمد و اق اف قاپذیر افزایش
می باد اسمی )9112 ،ا در پژوهشی کا یزدان پناه و محمدشاده ،در سال  1322با منظور بررسی و
مشایسا راب ا باورهای خودکارآمدی ،ساشگاری اعتماعی و تاب آوری م مان چند پایا و تک پایا
اقجام گرف ,قتای قشان داد کا بی میزان باورهای خودکارآمدی ،ساشگاری اعتماعی و تاب آوری
م مان راب ا وعود دارد و هم نی میزان باورهای خودکارآمدی ،ساشگاری اعتماعی و تاب آوری
آموشگاران تک پایا اش آموشگاران چند پایا بیشتر اس ا قتیجا ک ی ای کا م می واعد باورهای
خود کار آمدی بالا دارای ساشگاری اعتماعی و تاب آوری بالا قیز می باشندا
فرضیه دوم :متغیر سخت رویی بر متغیرهای تاب آوری و فرسودگی شغلی
تأثیر مستقیم دارد.
بر مبنای مدل براش
هم نی اثر س
س

س

رویی بر تاب آوری اثر مستشیخ مثب

راب ا اوی) دارد و

رویی بر فرسودگی شل ی اثر م اوس منفی اس ا تحشیشات مربوط با

رویی قشان داده اس

کا بزرگسالان قیز می تواقند تاب آوری را بیاموشقد مدی و

خوشابا )9111 ،9ا بسیاری اش محششان بی تاب آوری و مشا ات رواقشناختی راب ا ای
-wallsh
-maddi&khoshaba

1
2
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م نادار و منفی را گزار

کرده اقد و چنی بیان می دارقد کا ای ساشه می تواقد با عنوان

عامل میاقجی بی س ام

روان و بسیاری دی ر اش متلیرها ارار گیرد و با ارتشاء تاب آوری

فرد می تواقد در برابر عوامل فرسودگی شا ،اض راب آور و هم نی عوام ی کا مسبب با
وعود آمدن بسیاری اش مشا ات رواقشناختی آقها می شود اش خود مشاوم

قشان داده و بر

آقها غ با قماید رستمی و همااران)139۵ ،ا
فرضیه سوم  :متغیر تاب آوری بر متغیر فرسودگی شغلی تأثیر مستقیم دارد.
ضریب اثر مستشیخ تاب آوری بر فرسودگی شل ی اابل توعا بود و م نادار بودا در
پژوهش ولوی و حسینی )1320 ،کا با هدف بررسی راب ا بی متلیرهای فرسودگی
تنیدگی) شل ی و تاب آوری اقجام گرف ا پژوهش اش قوت همبست ی می باشدا عام ا
پژوهش کارکنان شن و مرد ب ش خصوصی شهر کرماقشاه بود و قموقا با حجخ  129قفر با
رو

قموقا گیری تصادفی ساده و در دسترس اش بی شرکتهای ب ش خصوصی شهر

کرماقشاه اقت اب شدقد ا ابزارها پرسشناما فرسودگی تنیدگی) شل ی  HSEو مشیاس
تابآوری کوقور و دیویدسون  )CD-RISبودا عه

تجزیا و تح یل داده ها اش رو

های آمار توصیفی رسخ عدول فراواقی ،میاق ی و اقحراف م یار) و آمار استنباطی
همبست ی پیرسون) استفاده شدا قتای بدس

آمده قشان داد بی فرسودگی تنیدگی)

شل ی و تاب آوری راب ا منفی وعود داردا در تبی ای یافتا ها می توان گف
را در محیط آموششی با عنوان احتمال موفشی

تابآوری

بسیار بالا در مدرسا و سایر موا ی های

شقدگی با رغخ مصائب و دشواریهای شقدگی میداقندا کابررا و پادی ا )9110 1در محیط

-cabrera&padila

1
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آموششی داقش آموشان دارای تاب آوری ،با رغخ مواقع و مشا ات اعتماعی ،فرهن ی و
ااتصادی در س ح بالایی موفق می شوقد با قشل اش ابوالشاسمی)1321،ا
باورهای خودکارآمدی در میزان ت اشی کا افراد در هر ف الی

باید صرف قمایند و مدت

شماقی کا در برخورد با مواقع پافشاری می قمایند و در اق اف پذیری آقان در موا ی

های

م ت ف ،ت یی کننده هستندا ای باورها در میزان تنیدگی و اض رابی کا افراد در برخورد با مواقع
تجربا می قمایند ،تأثیر داردا افرادی کا دارای باورهای خودکارآمدی اوی هستند تاالیف را
چالش هایی می بینند کا باید بر آن ها تس ط یابند قا با عنوان تهدیداتی کا اش آن ها دوری قمایندا
ای افراد در ف الی ها عمیق تر مشلول می شوقد و ت ا

بیشتری را در مواع شاس با کار می

برقدا افرادی کا دارای باورهای خودکارآمدی ض یفی هستند تاالیف را دشوارتر اش آن چا
هستند می بینند کا ای امر باعث تنیدگی ،افسردگی و دید محدود قسب

با حل مسألا می

شود پاعاری()9113 ،ا با قظر می رسد کا خودکارآمدی با توعا با س و عن( تفاوت داردا
مردان با طور متوسط در مشایسا با شقان اش خودکارآمدی اوی تری برخوردارقد و تفاوت های
عن( در ای شمینا تا 91سال ی با اوج خود می رسد و در سال های ب د کاهش می یابدا در هر
دو عن( خودکارآمدی در سرار کودکی و اوایل بزرگسالی افزایش یافتا ،در میاقسالی با بالاتری
حد خود رسیده و پ( اش  21سال ی کاهش می یابد باقشی و امیریان شاده )1323 ،ا
فرضیه چهارم :متغیر سخت رویی از طریق تأثیر بر متغیر تاب آوری بر فرسودگی
شغلی تأثیر غیرمستقیم دارد.
اثرغیر مستشیخ س

رویی اش طریق تاب آوری بر فرسودگی شل ی منفی و م نادار بود ای

ضریب کا حاصل ضرب دو اثر مستشیخ س
شل ی) اس  ،قشان داد کا س

رویی بر تاب آوری و تاب آوری بر فرسودگی

رویی افزایش در س وح تاب آوری را در پی دارد و افزایش
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تاب آوری ,منجر با کاهش فرسودگی شل ی خواهد شدادر پژوهش صاداپور خارکنی قیک
یار قامدار و تشی پور ،کا در سال  1322اقجام گرف
مهارت های س

کا هدف پژوهش اثرب شی آموش

رویی بر تاب آوری و فرسوگی شل ی  ,قتای تح یل کوواریاق( قشان داد کا

آموش مهارت های س

رویی منجر با افزایش تاب آوری و منجر با کاهش فرسودگی شل ی

در پرستاران ب ش اورژاق( شده اس

و ای بدان م نی اس

کا آموش

مهارت های س

رویی بر تاب آوری و فرسودگی شل ی پرستاران ب ش اورژاق( تاثیر م ناداری داشتا اس
مشاوم در رویارویی با مواقع :1باورهای خودکارآمدی بر طرش تفار افراد ،چ وق ی رویارویی با
مشا ات ،س ام

هیجاقی و تصمیخ گیری و مشاب ا با فرسودگی و افسردگی تأثیر می

گذارقد بندورا و لوک)9112،9ا خودکارآمدی ک ید رشد احساقی عام ی فردی اس چون فرد
خودکارآمد احساس می کند کا می تواقد بر شقدگیش تاثیرگذار باشد با افرادی کا
خودکارآمدی بالا دارقد ،اهداف چالش اق یز و بالاتری ات اذ می کنند و قسب

با آقها با طور

پایدارتری مت هدقد اما افرادی کا خودکارآمدی پایی دارقد با آساقی با وسی ا ی مواق ی اش
شاس ها دلسرد می شوقد تی ور 3و همااران)9111،ا
فرضیه پنجم :متغیر خودکارآمدی از طریق تأثیر بر متغیرهای سخت رویی و
تاب آوری بر فرسودگی شغلی تأثیر غیر مستقیم دارد.
اثر غیرمستشیخ خودکارآمدی قیز اش طریق متلیرهای س

رویی و تاب آوری بر فرسودگی

شل ی منفی و م نادار بودا با عبارت دی ر خودکارآمدی قیز می تواقد متلیرهای س

رویی و

تاب آوری را تح تاثیر ارار دهد و بدی صورت ع اوه بر اثر مستشیخ بصورت غیر مستشیخ قیز

1

Resistance against encountering barriers
Bandura, A., & Locke E. A
3 Tailor
2
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باعث کاهش متلیر فرسودگی شل ی شودابنابرای فرض محشق مبنی بر اثر گذاری خودکارآمدی
اش طریق س

رویی و تاب آوری بر فرسودگی شل ی تایید می شودا

کامپفر با ای قاتا قیز اشاره می کند کا ساشگاری مثب

با شقدگی می تواقد با عنوان

پیامد تاب آوری در قظر گرفتا شود و هخ با عنوان پیشایند ،موعب س ح بالاتری اش تاب
آوری شودا وی ای مسئ ا را قاشی اش پی یدگی ت ریف تاب آوری و ق اه فرآیندی با آن
می داقد با قشل اش حجاشی 1و همااران)9111،ا گارمزی 9و مست
فرآیند ،تواقایی با پیامد ساشگاری موفشی

3

تاب آوری را یک

آمیز با شرایط تهدید کننده ت ریف قموده اقد

گارمزی 0و همااران)9111،ا با بیان دی ر تاب آوری ،ساشگاری مثب

در واکنش با

شرایط قاگوار اس ا کاقر 1و دیویدسون 2م تشدقد ،تاب آوری تواقایی فرد در براراری
ت ادل شیستی رواقی در شرایط خ رقاک اس
خوشنویسان و افروش  )1321تحشیشی تح

کاقر و دیویدسون)9113،۵ا هم نی

عنوان بررسی راب ا ی بی خودکارآمدی و

افسردگی ،اض راب و فرسودگی در داقش آموشان اس ا بدی منظور  3۵2قفر  199دختر
و 199پسر)اش داقش آموشان مش ع راهنمایی مدارس دولتی شهر تهران با رو

تصادفی

مرح ا ای اقت اب شدقد و اش قظر خودکارآمدی ،افسردگی ،اض راب و فرسودگی مورد
آشمون ارار گرفتندا قتای قشان داد کا خودکارآمدی  9۵درصد اش واریاق( قمره ی کل
 91درصد اش واریاق( افسردگی  11درصد اش واریاق( اض راب و  12درصد اش واریاق(
فرسودگی راتبیی می کندا
1

Hejazi E,
Garmnezy
3 Masten
4 Garmezy
5 Conner
6 Davidson
7 Connor KM, & Davidson JR
2
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فرضیه ششم :بین فرسودگی شغلی بر اساس عوامل فردی (دموگرافیکی) تفاوت
معناداری وجود دارد.
طبق آشمون  tدر متلیر عنسی تفاوت م ناداری میان دو گروه همااران شن و مرد) قسب
با میزان فرسودگی شل ی وعود قدارد هر چند فرسودگی شل ی شقان یک مشدار بیشتر اس اما
ای میزان م نادار قمی باشد)اسیاری اش پژوهش ها تفاوت م ناداری را در فرسودگی شل ی براسا
عوامل فردی گزار
مما اس

قاردقد ،اما بتز ،)1220 1و هاک دریافتند کا اقتظارات فرسودگی شل ی

با طور متفاوت در مردان و شقان متفاوت باشد ,شیرا در سایا ی شلل ،قشش های

عنسیتی متفاوت شده و دسترسی متفاوتی را قیز ،با منابع حمایتی متفاوت فراهخ می کندا آن ها
دریافتند تفاوت های عنسیتی مما اس درباره افرادی مصداق داشتا باشد و منجر با کاهش
یا افزایش فرسودگی شل ی شود یزداقی )1321 ،ا

-Beths

1
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