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 چکیده

کننغده سغ    لیبغر قشغش ت غد دیغبغا تاک یو خودکارآمغد یارتباط فرسودگی شغل  یررسبهدف پژوهش حاضر      

آمغوش  و متوسغ ا اول م  مغان  شغهرری بغوده اسغ ا عام غا آمغاری ک یغام  مغان متوسغ ا اول  یتاب آور و ییرو

ر بغودا پرور  شهرری بود واش قموقا گیری تصادفی طبشا ای استفاده شدا رو  تحشیق توصغیفی و اش قغوت تح یغل مسغی

تغاب ,( 1299شغرر و مغادوک)  ی پرسشناما خودکارامدابزار عمع آوری اط اعات، پرسشناما بوده اس  کا با ترتیب 

پرسشغناما فرسغودگی شغل ی م  مغان و  ،(1299 کوباسغا و هماغاراقشس   رویی  ،(1221  دسونیویکاقر و د یآور

اثغر مسغتشیخ خودکارآمغدی بغر سغ   رویغی  ی دهغد,مغ قتغای  قشغان( اسغتفاده شغدا 1391مدیران ایران آگی ار وفایی 

 12/1=β ،11/1>P99/1  ( و تغغاب آوری=β ،11/1>P 1-/91( مثبغغ  و م نغغادار و بغغر روی فرسغغودگی شغغل ی=β ،

11/1>P  اثغغر مسغغتشیخ مثب  راب غغا اغغوی( دارد  آوری بغغر تغغاب رویغغی ( منفغغی و م نغغادار بغغوده اسغغ ا هم نغغی  سغغ

 09/1=β ،11/1>P  30/1اثغر مسغتشیخ منفغی  بر فرسودگی شل ی یروی ( و اثر  س- =β ،11/1>P  اسغ   در ایغ  )

(  ع غاوه بغر اثغرات β ،11/1>P=-32/1اابغل توعغا بغود   شغل ی بغر فرسغودگی آوری شمینا ضریب اثر مسغتشیخ تغاب

اش طریغق رویغی مستشیخ، اثرات غیر مستشیخ را قیز در تح یل مسیر مشاهده گردید با گوقا ای کغا اثرغیغر مسغتشیخ سغ  

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

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

وری را تح  تاثیر ارار دهد و بدی  صغورت ع غاوه بغر اثغر آ رویی و تاب خودکارآمدی قیز می تواقد متلیرهای س  

 مستشیخ بصورت غیر مستشیخ قیز باعث کاهش متلیر فرسودگی شل ی شودا 

 م  مان متوس ا اولا ی،تاب آور ،ییس   رو ،یخودکارآمد ،یفرسودگی شل  کلیدی: گانواژه

                                                           
 داقش اه آشاد اس امی واحد یادگار امام خمینی ره( شهرری  ،  آموششیکارشناس ارشد مدیری -1

                                                                                                قویسنده مسئول(
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 مقدمه

 می برآورده را آدمی اساسی قیاشهای اش شماری کردن کار و اس  شقدگی اش ب شی کار     

 در کا افرادی هما شقدگی باشدا در قیز رواقی فشار عمده منبع کار اس  مما  هما ای  باا ساشد

 آن بر م ت ف های گوقا با و دارد وعود فرسودگی کنند می کار عام ا م ت ف مشاغل اش یای

 افزایش یا کاهش و شوقح تلییر ساشماقی، تلییرات قظیر شل ی تحولاتا آوردمی وارد فشار ها

 ق راقی، آشفت ی، دچار را او و آورقد می فشار فرد بر کا هستند هایی موضوت اقساقی قیروی

 سوم یک حداال ایناا با توعا با (ا9112همااران،  و محمودیان ساشقد می فرسودگی و تشویش

 طی در ما تماعیاع مناسبات و روابط اش بسیاری طرفی اش و شود می سپری کار محیط در ما عمر

 و س ام  در تواقد می شل ی فرسودگی یا کار اش قاشی فرسودگی گیرد، می شال کار ساعات

 دی ر مشاغل تمامی هماقند تشریبا قیز م  می شللا باشد مؤثر کارآیی بر ع اوه ها اقسان خشنودی

 بر ییبسزا تاثیر اخت ال اس , با طوری کا ای  خود با م صوص شای فرسودگی عوامل دارای

همااران،  و قایخ دهد می ارار تاثیر تح  را آقها خدمات کیفی  و داشتا م  مان شل ی عم ارد

 و بر کارکنان یمنف ریاس  کا با ع   تاث یاش عم ا خ رات شل  یشل  فرسودگی (ا9112

ا  کا امروشه م ال ی یاش دلا یای امورد توعا ارار گرفتا اس  ریاخ یساشمان ها در سال ها

 لیاس  کا فرسودگی بر ساشمان تحم ییها نایکرده ، هز دایپ  یاهم یگی در رفتار ساشماقفرسود

، و یتی، قارضاب ی، غ ییپا  یفی، ک ی، عدم رضا ییپا ایاش روح یقاش ییها نایکند، هز یم

درصد  ۵1 وددر حد جایشود، در قت یفرسودگی با ساشمان وارد م جای، در قتلیاب  یاش ا یموارد

 ا(9111، 1آرگیلفرسودگی در ساشمان اس   امدیکار پ یضررهاخسارات و 

                                                           
1 Argyle  
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در (( فرسودگی و آسیب در تدری)   پژوهشی با عنوانطی ( 1191  1دیک و واق ر     

و با پیروی اش چهار چوب فرسودگی شل ی م  مان کریاکو و  آلماقی ای اش م  مان قموقا

اری و مسائل مربوط با داقش ساتا یف و هم نی  لاشاروس بیان کردقد کا حجخ شیاد ک

آموشان عوامل اص ی فرسودگی شل ی م  مان بوده اقد و حمای  اعتماعی مدیر اش آقها و 

( 1091 9افزایش خودکارآمدی فردی می تواقد فرسودگی را کاهش دهداهم نی  کاپرار

 92در پژوهشی تح  عنوان   فرسودگی م  مان در مدارس دوره اول تایوان(( دریافتند کا 

م  مان گزار  کردقد کا شلل م  می بسیار فرسودگی شا اس  و م  مان بیشتر اش حجخ 

سن ی  کار و تلییر سیستخ های اداری آموش  دچار فرسودگی می شوقدا م  مان برای 

مبارشه با فرسودگی شل ی موثرتری  اادام مدیری  را کاهش حجخ کار می داقند کا البتا 

ا ای  م تشدقد و با ترتیب باارگیری مدیران مجرب و حرفا در ای  بی  م  مان شن بیشتر ب

   ای و افزایش حشوق و دستمزد را قیز عزء مناسب تری  راه ها محسوب می کنندا

 با قسب  افراد درک و باورها قوت قظیر کاری فشار اش غیر دی ری عوامل رسد می قظر با     

کا بر  یمیمفاه  یاش عمده تر یای.باشند می موثر قیز شل ی فرسودگی بروش در ،خود

باور فرد در مورد  یبا م نا یخودکار آمد  اس  یس ام  موثر اس ، مفهوم خود کارآمد

 اابل قشش ا با همی  خاطر خودکارآمدیم ت ف اس  یها  یمشاب ا او در موا  ییتواقا

 ملعوا اش یای خودکارآمدی داردا قاکامیها و ها گرفتاری مواقع، با مواعها در توعهی

 و دستیابی در بتواقند افراد ایناا برای استو س ام  با مرتبط رفتارهای تلییر در تاثیرگذار

 و مشا ات بر غ با در را خود باید باشند، موفق خود س ام  با مرتبط رفتارهای ارتشای

آموش  در   ایم  خ کا م تص با ح ی(اخود کارآمد9119 بهیرایی، بینند آمد کار مواقع

                                                           
1 Dick & Wanger 
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مورد اقتظار در  یها امدیدر باره پ شیها یکا م  خ اش تواقمند یش باورمدارس اس  ا

 یخود کارآمدو  کسب ای   دارد  فیساخت  داقش آموشان در تاال ریو درگ یریادگی

ها  اشیادرت او در غ با بر ق ی نیم  خ  یمند مشارک  ف ال م  مان اس ، خود کارآمداشیق

 یم خیرا خود تنظ یآموشش د کارآمد اهدافخود ، م  مان خو یها قشش شل  یو دشوار

، بالا  ی، ع اوه بر اابندیقام  وب با آقها دس   طیدر شرا یکوشند حت یم وستایکنند و پ

در عه  حل   یقو یشود توس ا رو  ها یم  خ باعث م یبودن س ح خود کارآمد

 (ا1322،  ساماقیمشا ات خواهد بود

، چ وقا خود را می کنند( فار وقا افراد احساسباورهای خود کارآمدی با ای  کا چ      

پژوهش ها قشان داده اقد کا ا ، اثر می گذاردی اق یزقد و چ وقا رفتار می کنندبر م

گذارد و  یاثر م ،یریادگی یبا طور مثب  بر کاربرد راهبردها ییمربوط با تواقا یباورها

بر آقها حاکخ  یدیترد کا خود ییدارقد قسب  با آقها ییبالا یکا خودکارآمد یافراد

 (ا1321، پور احمدبرقد   یرا باار م یشتریب یریادگی یاس ، راهبردها

( در پژوهش خود قشان دادقد کا 1320  اعتمادی  سپاه منصور  کامور و کش  کار     

میزان فرسودگی شل ی در م  مان قوب  کاری صبح قسب  با قوب  کاری ب داشظهر دارای 

شدا هم نی  قتای  قشان می دهد کا میزان خودکارآمدی در م  مان کمتری می با میاق ی 

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

مشاهده می شود کا بی  فرسودگی شل ی و  توعا با آشمون آماری صورت گرفتا

اوت م نا دار در س ح خودکارآمدی شل ی م  مان در قوب  های کاری  صبح و عصر( تف

 یراب ا ع  یتح  عنوان بررس یشیتحش در  (1399  سراج هم نی .( وعود دارد1/111

  یب یم نادار خیقشان داد کا اثر مستش,و س ام  روان یخودکارآمد ،یفرسودگی شل 
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قشان داد کا اثر   یقتا  یوعود داردا در قها یبا س ام  روان شناخت یخودکارآمد

( وعود یخودکارآمد قی اش طر یو س ام  روان شناخت یگی شل فرسود  یب م اوس

اش آقجا کا، خودکارآمدی اطمیناقی اس  کا ش ص، رفتار خاص را با موا ی  با داردا

( و هر اقداشه کا 9110 ،1اعرا می گذارد و اقتظار قتای  با دس  آمده را دارد فیتز پارتیک

برای پرداش  شناختی کار و اقدیشا  باور خودکارآمدی دریاف  شده فرد بالاتر باشد،

(ا در همی  شمینا بندورا م تشد اس  کا یک 1322 عهاق رد،کند تح ی ی بیشتر کوشش می

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

اس منجر با کاهش کارکرد شناختی و رفتاری می شودا در مجموت اش قظر بندورا احس

و  9 کاپاراخودکارآمدی یک عامل حیاتی در موفشی  یا شاس  در سراسر شقدگی اس 

در مشابل افرادی کا اش ح) خودکارآمدی بالایی برخوردار هستند  (ا9110 همااران،

تمایل دارقد هر چا بیشتر خودشان را با تاالیف مورد قظر درگیر قمایندا هن ام رو با رو 

اوم  می کنند و دوس  دارقد تا یفی کا با آن ها واگذار شدن با مشال شمان شیادی مش

می شود با طور شایستا اقجام دهند و برای رسیدن با هدف هر شمان کا قیاش باشد 

 (ا   1329راهاارهای خود را تلییر دهند خ   آبادی فراهاقی، 

قند در را کشف کنند کا بتوا یبوده اقد کا عوام   یا یمت دد همواره در پ شاتیتحش     

فشار  ریش یو اضمح ال و یدگید بیو ماقع آس آمده شا با کمک اقسان بیآس طیشرا

 یکا باعث ساشگار اقسانیی تواقا  یاش مهمتر یایگردقدا  کاری و مشا ات لیمسا  یسن 

 با یباورقد کا شقدگ  یاس ا افراد تاب آور بر ا یشود، تاب آور یموثر با عوامل خ ر م

                                                           
1 Fitzpatrick 
2 Caprara 
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(ا 9113 و همااران، 1یباس  شوقد خیب واهند در مشابل مشا ات تس  اش آن اس  کا م ناتر

تاب آوری با عنوان فرآیندی پویا ت ریف شده اس  کا طی آن واتی افراد با قام ایمات یا 

ضربا های رواقی مواعا می شوقد رفتار ساشگاراقا مثب  اش خود قشان می دهندا  لوتار ، 

( با تواقایی بهبود پ) اش 9111  3مریام و بستر(ا در فرهنگ 1191،  9سی) چتی و بیار

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

خ ر مش ص آوری مت  ق با افرادی اس  کا در م رض عواملعنوان یک تواقایی، تاب

و  مدهی منفی قظیر بزهااریتواقند بر آن خ رات غ با کنند و اش پیاگیرقد و میارار می

قشان ( 2191و همااران   1ا یلنزیا (ا9191، 0ری ارسونمشا ات رفتاری اعتناب قمایند 

 یها یتواقند بر اقوات اثرات قاگوار و خست  یدادقد کا افراد تاب آور و س   رو م

ا حفظ ندیشوقد و س ام  روان خود را حفظ قما رهیاش کار چ یقاش یو عاطف یعسماق

 یاقاگوار در افراد دار یها  یفرسودگی و موا  طیدر شرا ی  روان و ساشگارس ام

 یم یفرد  یاحساس رضا زیو ق ییکارا شیبالا کا منجر با افزا یو تاب آور یسرس ت

  یفیبا ک دنیموعب بهبود ب ش یتاب آور شیافزا(ا 9111و همااران،  2برگیشود  فر

و  برگیدهنده درد و فرسودگی  فر، کاهش (1191و همااران،  ۵نگی لترر یشقدگ

اش  یتمندیرضا ،یس ح س ام  رواق شیاافز ،یجاقیو کاهش مشا ات ه( 9112همااران، 

در پژوهش  (1322  عنای  و خاق اه (ا2911و همااران،  9یدارد  ساماق یرا در پ یشقدگ
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ه بررسی راب ا ویژگی های ش صیتی، تاب آوری و فرسودگی کارکنان ادارخود با عنوان 

کا بی  ویژگی های ش صیتی، تاب آوری و فرسودگی  دادقدقشان , آموش  و پرور 

ولوی و هم نی  در پژوهش ا کارکنان اداره آموش  و پرور  راب ا م ناداری وعود دارد

با هدف بررسی راب ا بی  متلیرهای فرسودگی  تنیدگی( شل ی و تاب  ( کا1320  حسینی،

 تاب و شل ی( تنیدگی  فرسودگی بی  داد قشان دهآم بدس  قتای  ،گرف آوری اقجام 

، مهری محمدپور بنا بر پژوهش های خود ایرج شاکری قیا داردا وعود منفی راب ا آوری

قشان دادقد کا راب ا فرسودگی شل ی و تاب آوری با فرسودگی شل ی در پرستاران شقبی  

اب ا مثب  م نادار وعود داش ا بی  فرسودگیهای شل ی و فرسودگی شل ی پرستاران، ر

فرسودگیهای شل ی و فرسودگی شل ی پرستاران با تاب آوری آقها راب ا منفی م نادار 

 ا وعود دارد

و  یعاطف یها شیرا در ا مرو و گرا ییقشش س   رو یچنداق یاگر چا پژوهش ها     

محافظ   یها زمیقاس  کا ماا یاقتظار من ش  یاقد، ا قداده ارار یمورد وارس یجاقیه

قتای  ا باشند ودمندس زیق ی و فرسودگی شاعاطف یها یشاقیدر ا مرو پر ییکننده س   رو

رویی بر س امتی و قشش  اقجام شده حاکی اش وعود اثرات سودمند س   تاکنون تحشیشات

(ا افراد س   رو، حوادث 1391اس   همتی راد،  کننده ی آن بر فرسودگی ت دیل

( و با ای  حوادث بهتر  9111و دی ران،  ۵می داقند  ارباقی  شا رسودگیشقدگی را کمتر ف

متشال اش سا  یتیش ص یبا عنوان ساشه ا ییس   رو (ا1392ساشگار می شوقد  بیاضی، 

افراد س   رو قسب  با آق ا  ت ریف شده اس ا یت هد، کنترل و مبارشه ط ب یمولفا اص 

 یاحساس م  یکنند  ت هد(  آقها هم ن یهدف مدهند مت هدترقد و خود را واف  یاقجام م

را  یشقدگ راتیی(  و تللکننده اقد  کنتر  ییکنند کا بر اوضات مس  ند و خودشان ت 
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کا در  یا افراددیو تهد  یداقند قا محدود یم شرف یرشد و پ یبرا ییچالش ها و فرصتها

فرص ، با   یعنوان بهترآمده با  شیپ  یهستند، با در قظر گرفت  موا  یباشخورد ت هد او

 لیتبدآموشقده و مهخ  یشوقد تا آن را با تجربا ا یم ریدرگ طیبا شرا یریکناره گ یعا

کا   یا یتواقند با عا یهستند مت شدقد کا م یکا در باشخورد کنترل او یکنندا افراد

ا ارار دهند ریرا تح  تاث  یبا ت ا  خود موا  رقد،یارار گ رامونیپ طیشرا ریتح  تاث

 (ا9113 ،1 ورم ی داستر و س

 راب ا میان س   رویی با( در پژوهش کا با عنوان 1323 حس  خاقی و س یمان قژاد     

فرسودگی شل ی قشان داد قد کا س   رویی راب ا منفی و م ناداری با فرسودگی شل ی 

( و 1329 قصیر  (،1321  پاک ،(1321 احمد پورقتای  تحشیق ا هم نی  دارقد

بی  خودکارآمدی و س   رویی با فرسودگی شل ی قشان می دهد  ( قیز1390 مجیدیان

کنند و وعود دارد و ای  دو متلیر ش صیتی می تواقند فرسودگی شل ی را پیش بینیراب ا

بدی  صورت کا افزایش خودکارآمدی باعث افزایش س   در کاهش آن موثر باشند 

( باور 9111و همااران  9عودی ردداگرویی و درقتیجا باعث کاهش فرسودگی شل ی می

س   رویی را با عنوان یک سیستخ حیاتی برای حفظ س ام  و عم ارد، در برابر 

فرسودگی پیشنهاد کردقد و فرض کردقد کا س   رویی اش اثرات شیان آور فشار رواقی 

رواقی ع وگیری میاند و با ای  ترتیب ش صی  سرس   اش بیماریهای وابستا ای فشار 

محافظ  میاند, اش ای  رو س   رویی روان شناختی با عنوان یک صف  ش صیتی و 

لذا با   (9111 ،3بیماری شناختا شده اس  عودی-یک ت دیل کننده راب ا میان فرسودگی

                                                           
1 Deuster & Silverman 
2 Joudy C 
3 Joudy C 
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عوامل  قیشناخ  دا ،یشل  یشافرسودگی اش عوامل یبودن برخ ریقاپذتوعا با اعتناب

 طیمح دری شل فرسودگی س ام  روان و کاهش  شیاو افز یکار طیمح یفرسودگی شا

و  یبهره ور یارتشا بحث برارار قمودنبا توعا با  ،کار طیمح طیکار در عه  بهبود شرا

هستند کا  ییاش عم ا راهاارها ،آورییی و تابس   رو یمهارت ها یآموش  رو  ها

ا لذا محشق کنندک کممولفا خودکارآمدی با م  مان  در کنار ،س ام  حفظ تواقند با یم

 یتاب آور و ییقشش س   رو موضوت بپرداشد کا  یخواهد با ا یم پژوهش  یدر ا

ای   چ وقا بوده و با همی  منظور، یو خودکارآمد یفرسودگی شل  در ارتباط بی  م  مان

 مشالا درپی آشمودن فرضیا های ذیل می باشد:

تأثیر  یفرسودگی شل و  یتاب آور ،ییس   رومتلیر خودکارآمدی بر متلیرهای -1

 مستشیخ داردا 

 ادارد مستشیخ تأثیر شل ی فرسودگی و آوری تاب متلیرهای بر رویی س   متلیر -9

 ادارد مستشیخ تأثیر شل ی فرسودگی بر متلیر آوری تاب متلیر -3

  تأثیر غیر مستشیخ داردا شل ی فرسودگیبر  آوری تاباش طریق تأثیر بر متلیر رویی  س  متلیر  -0

 فرسودگیبر  آوری تابو  رویی س  متلیر خودکارآمدی اش طریق تأثیر بر متلیرهای  -1

 تأثیر غیر مستشیخ داردا  شل ی

 

 نمونه و روش نمونه گیری، جامعه، روش پژوهش

متلیرها  میان روابط بررسی با کا ای  مشالا عه و اش آن  بنیادی قوت اش رو  تحشیق     

ارار  توصیفی( های پژوهش در دستا تح یل مسیر و غیر مستشیخ( روابط مستشیخ  پرداشدمی

 هایپژوهش پرداشد اش قوتمی متلیرها بی  راب ا بررسی با کا عه اشآن   وگیردمی
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متوس ا اول م  مان  ک یا  عام ا آماری ای  پژوهش را شودهمبست ی محسوب می

کا ت داد آقها  دندهیتشایل م 132۵-1322آموش  و پرور  شهرری در سال تحصی ی 

 قفر هستندا  211

 جامعه آماری -1جدول 

 ت داد من شا خدم  عن)

 21 روستایی شن

 931 شهری 

 ۵1 روستایی مرد

 901 شهری 
 

در ای  تحشیق با ع   مناطق گوقاگون روستایی و شهری( و متناسب با هر دو      

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

اس  کا در آن قسب  فراواقی هر طبشا اش قموقا، با قسب  آن طبشا در عام ا آماری یاسان 

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

واتی  (متناسب با حجخ قموقا گیری تصادفی طبشا ای قسبیمش ع متوس ا اول می باشد و 

 ارار می گیردامورد استفاده 

 نمونه آماری -2جدول 

 

 

 

 

 

 ت داد من شا خدم  عن)

 1۵ روستایی شن

 21 شهری 

 91 روستایی مرد

 119 شهری 
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 ابزارجمع آوری داده ها

کاقر و  یتاب آور، (1299شرر و مادوک)  ی پرسشناما خودکارامددر ای  پژوهش اش      

پرسشناما فرسودگی شل ی  (،1299 کوباسا و همااراقش  س   رویی ،(1221  دسونیوید

پرسشناما با  چهارپایایی هر  ( استفاده شد 1391م  مان و مدیران ایران آگی ار وفایی 

در ابدس  آمد92/1 ،29/1و  ۵1/1، ۵0/1قباخ با ترتیب کمک رو  ضریب آلفای کرو

 شیر اط اعات مربوط با پرسشناما ها آورده شده اس :

 فرسودگی شغلی: پرسشنامه -1

( 1391پرسشناما فرسودگی شل ی م  مان ایران توسط دکتر ماریا مریخ( آگی ار وفایی      

گویا با رویداد فرسودگی شل ی اس ،گویا های  1۵تدوی  شده اس ،ای  پرسشناما دارای 

خی ی کخ وهیچ می باشد کا اش  کخ، قسبتا شیاد، شیاد، شش گزینا ای با درعات بسیار شیاد،

اعتبار و روائی ای  مشیاس توسط قامبرده و همااران  ارش  گذاری شده اس ا 1تا  1

در ای  پژوهش  می باشدا 22/1محاسبا و ضریب اعتبار آن با رو  آلفای کروقباخ م ادل 

افزار اس ها وارد قرمی اولیا، دادهها اش قموقاآوری دادهطور کا ذکر شد پ) اش عمعهمان

 برایمورد قظر  ضریب کاریب آلفای کروقباخ محاسبا گردید پی اس اس گردید و ض

 اباشدکا بیاق ر پایایی بالای ابزار سنجش می گردید ت یی  ۵3/1 تشریباًها پرسشناما

 :( 1982شرر و مادوکس )ی پرسشنامه خودکارامد-2 

و  عبارت اس ا شرر 1۵ یدارا اسیمش  یشود ا یاش پرسشناما استاقدارد شده شرر استفاده م

سا  اسیمش  ی( بدون مش ص کردن عوامل و عبارات آن ها م تشدقد کا ا1299مادوک)  

کارآمد  یبا گستر  ت ا  برا لیم -9رفتار،  یآغاشگر -1با لیعنبا اش رفتار شامل م

قمره  وهیکندا ش یم یریبا مواقع را اقداشه گ ییارویمتفاوت در رو -3و  فیکردن تا 
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قدارم،  یم الفخ، م الفخ، قظر  کام اًمشیاس  پنجدرعا ای شناما با صورتپرس  یای گذار

امتیاش  1و  0،  3، 9، 1موافشخ، کام اً موافشخ( می باشد کا هر یک اش ای  گزینا ها با ترتیب 

شوقدا در م ال ا  اصلر  یبا صورت م اوس قمره داده م 11و  13، 2، 9، 3دارقد و سؤالات 

مشترک بوده و  یبار عام  یعوامل اول و اول دارا یبرا 1 ای( گو1391  اارانقژاد  و هم

 یم یسوال باا 12 یسوال حذف شود بنابرا  یا کرده اقد  شنهادیحذف شده اس ، آن ها پ

شرر و همااران  یخود کار آمد اسیمش ی(، در بررس1223وودروف و کاشم    ماقد

 اکردقد دییآن را تأ ییایو پا ییروا

 :(1994) دسونیویدکانر و  یتاب آور پرسشنامه-3

 1و حداکثر قمره  1 ی گرددکسب م یحداال قمره کا توسط آشمودقدر ای  پرسشناما      

 اسیمش کیعبارت دارد کا در 91 دسونیویکوقورود یا پرسشناما تاب آوری باشدم

کوقور و  اشود یم یدرس ( قمره گذار شایصفر کام ا قادرس (تا پن   هم  یب ارتیل

  یگزار  کرده اقداهم ن%92را  یتاب آور اسیکزقباخ مش یفاآل بیسون ضر دیوید

 بوده اس ا%9۵ یهفتا ا یمتر0فاص ا  کیدر ییحاصل اش رو  باشآشما ییایپا بیضر

 یبرا یو شده اس ا یابی(هنجار1320 یتوسط محمد رانیدرا اسیمش  ی:ایراقیا ییایپا

کرقباخ بهره گرفتا  یاش رو  آلفا دسونیویکوقور ود یتاب آور اسیمش ییایپا  ییت 

  راگزار  کرده اس ا%92 ییایپا بیوضر

  :(1982)کوباسا و همکارانش سخت رویی -0

فرم کوتاه  گرددا ی( استفاده مHSکوباسا  ی س   رویی سوال 91اش پرسشناما فرم      

  یساختا شده اس ا ا 1299توسط کوباسا و همااراقش در سال  1 ییرو س   اسیمش

شامل خرده  ،یسوال 11هماقند فرم ب ند  کا اس  یسوال 91اما پرسشن کی اسیمش
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ساشه  ییآشمون را دارای روا  ای کوباسا و مدی اباشدیآشموقهای چالش، ت هد و کنترل م

تارار  ۵ ب د اش ما)یو چرخش وار یهای اص  مولفا لیبر اساس تح  داقند یمناسب م

اریاق) آشمون را تبیی  می کنندا درصد کل و 12/11عامل است راج شدقدا ای  سا عامل 3

ارار گرفتا اس ، با  دییمورد تا (1292و همااران   لیمانپایایی ای  آشمون در پژوهش 

م ال ا شارت و برآورد شدا  ۵1/1تا  21/1 پرسشناما اش  یا اسهاییرمشیش ییایکا پا یصورت

ا آقها باشدیسشناما مپر  یمناسب ا یدروق یدهنده همساق قشان زیق رانی( در ا1321 پور  یام

، و برای مبارشه عویی 99/1رای کنترل ب ،90/1آلفای کرقباخ را  بیبرای مولفا ت هد ضر

و  12تا 11، کنترل 2تا 1سشناما بر حسب سوالات ت هد اب اد ای  پر برآورد قمودقد  ۵1/1

 را شامل می شودا 91تا  1۵چالش 

 

 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

استفاده اش ضریب همبست ی پیرسون  ماتری) مار استنباطی شامل در ای  مشالا آ     

کننده  لیقشان دادن قشش ت د یبرا  و محاسبا راب ا هر یک اش عوامل یهمبست ی( برا

قرم  اش طریق یساختار لیمدل تح  ، tتح یل مسیر,آشمون اش  یو تاب آور ییس   رو

 شدااستفاده  amosو    SPSS یافزارها

 

 یافته ها

 تگیهمبس

متلیرهای پژوهش با رو  گشتاوری پیرسون محاسبا  ضرایب همبست ی دو با دویی     

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

 0 3 9 1 متلیرها

    1 خودکارآمدی-1

   1 91/1** س   رویی-9

  1 12/1** 91/1** تاب آوری-3

 1 -00/1** -01/1** -39/1** فرسودگی شل ی-0

 **:   >1,11P    930حجخ قموقا= 

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

(  خودکارآمدی با تاب آوری R ،11/1>P=91/1س   رویی مثب  و م نادار بود  

 91/1=R ،11/1>P39/1در و خودکارآمدی با فرسودگی شل ی  ( قیز مثب  و م نا-=R ،

11/1>P همبست ی منفی و م نا دار داش ا هم نی  س   رویی و تاب آوری قیز راب ا )

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

اب ا تاب آوری با ( منفی و رR ،11/1>P=1-/01س   رویی با فرسودگی شل ی قیز  

 ( قیز منفی م اوس( و م نادار اس اR ،11/1>P= -00/1فرسودگی شل ی قیز  

 شاخص های برازش مدل

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

 9افزار ایموساستفاده شدا قرم  1مستشیخ و کل، اش تانیک تح یل مسیر با رو  بیشینا احتمال

( برای برآورد ضرایب اثر و شاخص های براش  مدل مورد استفاده 9112 آربوکل، 19

                                                           
1- Maximum Likelihood  

2 -AMOS 18 
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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  شده 

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

 قمایش داده شده اس ا  0توعا ارار گرفتا اس ا شاخص های براش  مدل مسیر در عدول 

 شاخص های برازش مدل مسیر کلی-0جدول 

RMSEA AGFI GFI CFI /df2χ df 2χ 

1,11 1,22 1 1 11/1 1 11/1 

ا قوب  با اقداشه گیری براش  مدل می شود کا در ای  تحشیق پ) اش برآورد پارامتره       

(، شاخص براش  df2χ/شاخص های قیاویی براش  قسب  مربع کای با درعا آشادی  

( و ریشا AGFI(، شاخص ت دیل یافتا براشقدگی  GFI(، شاخص براشقدگی  CFIت بیشی  

ار ثابتی برای ( گزار  شده اس ا مشدRMSEAاول برآورد تلییرات خ ای تشریب  

 1وعود قدارد, اما هر چا ادر ای  مشادیر با عدد  IFG  ,AGFIم  وب بودن دو شاخص 

قیز برای مدل های خوب  RMSEAقزدیاتر باشند, مدل براش  مناسب تری داردا شاخص 

می باشد کا میزان تفاوت ماتری) مشاهده شده و   2χکمتر اس ا آخری  شاخص 11/1اش 

شه گیری می کند و عدم م ناداری آن قشان دهنده براش  مناسب مدل برآورد شده را اقدا

می باشدا اما با توعا با حساسی  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 

خص ت دیل شده قیاویی براش  و یا آشادی, ریشا میاق ی  مجذورات باایماقده,با شا

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

 (ا1399 می توان قتیجا گرف  کا مدل مفروض براش  بسیار خوبی با داده ها دارد هوم ،

 



 1044 تابستان ،13 شماره ،مچهار سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /16

 

 ضرایب استاندار مستقیم، غیرمستقیم و کل

ستشیخ، غیرمستشیخ و کل با همراه ضریب تبیی  ضرایب استاقدارد شده م 1در عدول      

 مربوط با هر متلیر قمایش داده شده اس ا 

 ضرایب استاندارد مستقیم، غیر مستقیم و کل مدل مسیر و ضرایب تبیین 5جدول 

 ضریب تبیی  اثر کل اثر غیر مستشیخ اثر مستشیخ مسیرها

     بر روی س   رویی اش:

 11/1 12/1** - 12/1** خودکارآمدی

    بر روی تاب آوری اش:

 31/1** 12/1 99/1** خودکارآمدی 99/1

 09/1** - 09/1** س   رویی

    بر روی فرسودگی شل ی اش:

 

99/1 

 -31/1** -10/1* -91/1** خودکارآمدی

 -02/1** -19/1** -30/1** س   رویی

 -32/1** - -32/1** تاب آوری

930N=       11/1>* P 

11/1>** P 

 بررسی فرضیه های پژوهش

 بنابر یافتا های حاصل اش تح یل مسیر فرضیا های اول تا پنجخ پژوهش مورد بررسی ارار گرف :     

فرسودگی و  یتاب آور ،ییسخت رومتغیر خودکارآمدی بر متغیرهای -1

 تأثیر مستقیم دارد.  یشغل

، β=99/1  تاب آوری ( وβ ،11/1>P=12/1 شیخ خودکارآمدی بر س   رویی تاثر مس     

11/1>P1-/91 ( مثب  و م نادار و بر روی فرسودگی شل ی=β ،11/1>P منفی 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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و  یتاب آور ،ییس   رواشای هر واحد اقحراف استاقدار تلییر در قمره خود کارآمدی، قمرات 

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

با م نای تلییر هخ عه  دو متلیر اس ا بر ای  اساس اگر قمره  یتاب آوریی و س   رو

و قمره تاب آوری  12/1خودکارآمدی یک اقحراف استاقدارد افزایش یابد قمره س   رویی 

 طی راب ا همزماقی و قا ع ّی( افزایش می یابد و هم نی  با همی  صورت قمره فرسودگی  99/1

 کاهش می یابدا 91/1شل ی با میزان 

 .دارد مستقیم تأثیر شغلی فرسودگی و آوری تاب متغیرهای بر رویی سخت متغیر -2

مثب  راب ا  اثر مستشیخ آوری تاببر  رویی س  مدل براش  یافتا ما قشان داد کا      

اثر  فرسودگی شل یبر  رویی س  ( و هم نی  اثر β ،11/1>P=09/1 اوی( دارد 

 (  دارداβ ،11/1>P= -30/1 م اوس منفی

 .دارد مستقیم تأثیر شغلی فرسودگی بر متغیر آوری تاب متغیر -3 

، β=-32/1 اابل توعا بود  شل ی فرسودگیبر  آوری تابضریب اثر مستشیخ      

11/1>P اثر  آوری تابای  ضریب اش قظر آماری اابل توعا اس  و قشان میدهد کا (ا

داردا ضریب اثر منفی قشان دهنده ای   شل ی فرسودگیمهمی بر متلیر اص ی تحشیق ی نی 

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

 در آقها همراه اس ا 

 شغلی فرسودگیبر  آوری تاباز طریق تأثیر بر متغیر رویی  سختمتغیر  -0

 تأثیر غیرمستقیم دارد. 

می توان ع اوه بر اثرات مستشیخ، اثرات غیر مستشیخ را قیز مشاهده کردا اثرغیر  0-0در عدول      

، β= -19/1 و م نادار بود  منفی شل ی فرسودگیبر  آوری تاباش طریق رویی  س  مستشیخ 
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11/1>Pآوری تابو  آوری تاببر رویی  س  یب کا حاصل ضرب دو اثر مستشیخ  (ا ای  ضر 

را در پی افزایش در س وح تاب آوری رویی  س  ( اس ، قشان داد کا شل ی فرسودگیبر 

 خواهد شدا   شل ی فرسودگیمنجر با کاهش دارد و افزایش تاب آوری، 

 تاب و رویی سختمتغیر خودکارآمدی از طریق تأثیر بر متغیرهای  -5

 تأثیر غیر مستقیم دارد.  شغلی فرسودگیبر  آوری

 فرسودگیبر  آوری تابو  رویی س  اثر غیرمستشیخ خودکارآمدی قیز اش طریق متلیرهای      

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

ارار دهد و بدی  صورت ع اوه بر اثر مستشیخ را تح  تاثیر  آوری تابو  رویی س  متلیرهای 

بصورت غیر مستشیخ قیز باعث کاهش متلیر فرسودگی شل ی شودا بنابرای  فرض محشق مبنی بر اثر 

تایید می شود    شل ی فرسودگیبر  آوری تابو  رویی س  گذاری خودکارآمدی اش طریق 

 تواقد با درک بهتر روابط کمک کند:قمودار مسیر میترسیخ 

 
 نمودار مسیرهای مدل برازش یافته با ضرایب استاندارد
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 ی( تفاوت معناداریکی)دموگراف یبر اساس عوامل فرد فرسودگی شغلی نیب-6

 .وجود دارد
 

 فرسودگی شغلی با توجه به جنس -6جدول

 میاق ی  گروه هاشاخص
اقحراف 

 استاقدارد

t  مشاهده

 شده

درعات 

 آشادی

س ح 

 م ناداری

 عن)
 ۵9/1 933 - 32/1 12/11 31/2۵ مرد

  20/10 92/29 شن
 

 (t ،۵9/1 =P= -32/1عن)  دهد کا در متلیر یمو قتای  عدول بالاقشان  tطبق آشمون      

( قسب  با میزان فرسودگی شل ی وعود و مردتفاوت م ناداری میان دو گروه همااران  شن 

 اما ای  میزان م نادار قمی باشد(اقدارد هر چند فرسودگی شل ی شقان یک مشدار بیشتر اس  

 

 بحث و نتیجه گیری

بر قشش  دیبا تاک یو خودکارآمد یارتباط فرسودگی شل  یبررسهدف پژوهش حاضر      

قتای  شهرری بوده اس  کا م  مان متوس ا اول  یتاب آور و ییکننده س   رو لیت د

فرسودگی شل ی اثر مستشیخ خودکارآمدی بر س   رویی و بر روی  می دهد, قشان

اثر مستشیخ مثب  راب ا اوی( دارد   آوری بر تاب رویی م نادار بوده اس ا هم نی  س  

اثر مستشیخ منفیاس   بر اثرات مستشیخ، اثرات غیر  بر فرسودگی شل ی رویی و اثر  س  

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

منفی و م نادار بود و اثر غیرمستشیخ خودکارآمدی  شل ی بر فرسودگی آوری تاب طریق

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

بر اثر مستشیخ بصورت غیر مستشیخ قیز باعث کاهش تاثیر ارار دهد و بدی  صورت ع اوه 

تفاوت م ناداری میان دو گروه عن) در متلیر  tمتلیر فرسودگی شل ی شود  طبق آشمون

قتای  ای  پژوهش  ( قسب  با میزان فرسودگی شل ی مشاهده ق ردید و مردهمااران  شن 

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

 اداما با تفصیل درمورد فرضیا پژوهش بحث شده اس ا

فرسودگی و  یتاب آور ،ییسخت رومتغیر خودکارآمدی بر متغیرهای  :فرضیه اول

 تأثیر مستقیم دارد.  یشغل

مثب  و م نادار و بر روی  آوریرویی  و تابشیخ خودکارآمدی بر س  تاثر مس     

افراد  و م نادار بودا بدی  صورت فرضیا اول محشق تایید می شودامنفی  فرسودگی شل ی

هایی کا با حد کافی شدت دارقد ارار آور قیز مما  اس  تح  تأثیر فرسودگیتاب

های رواقی و عسمی آن شوقدا ع اوه بر ای  فردی کا در یک ب یرقد و تس یخ قاراحتی

ها موفق عمل ها و شمینایر موا ی دهد لزوماً در ساآوری قشان میا ی  اش خود تابمو

( تا شماقی کا افراد اش تجارب شقدگی خود با منظور 9110، 9و دلفابرو 1کند  هارویقمی

رشد اعتماعی و روان شناختی استفاده می کنند، با عنوان یک فرد بزرگسال می تواقند تاب 

ایی افراد یا گروه ( تاب آوری تواق9111عوی) و همااران  چرا کا آوری را یاد ب یرقدا 

ها برای پیشبرد و حل مشال در موااع س تی اس  و یا تواقایی افراد برای تداوم بهزیستی 

یافتا در رواقی و فیزیای در صورت وعود بدب تی و مصایب و تواقایی ساشگاری افزایش

(اویژگی های افراد 1392شا اس   با قشل اش قوری و حق شناس  حی  رویداد فرسودگی

                                                           
1 -harvey 
2 -delfabbru 
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ور  باورهای مهخ کا باعث تسهیل و بروش تاب آوری در خاقواده ها و افراد می شود تاب آ

می تواقند در سا حوشه م نی دادن با شرایط قاگوار، داشت  قظرگاه مثب  و داشت  باورهای 

 (ا9112، 1مت الی و م نوی عای گیرقد  والش

تحمل فشارهای رواقی یا عسمی افراد تاب آور با صورت موفشی  آمیز با مدیری  فرسودگی و      

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 

و اق  اف قاپذیر افزایش  ی قاکارآمدمی شود و با طرف تنهایی می رود، احتمال گیر افتادن در ال و

با منظور بررسی و  1322در سال  یزدان پناه و محمدشاده،در پژوهشی کا  (ا9112اسمی ، می باد 

مشایسا راب ا باورهای خودکارآمدی، ساشگاری اعتماعی و تاب آوری م  مان چند پایا و تک پایا 

کارآمدی، ساشگاری اعتماعی و تاب آوری قتای  قشان داد کا بی  میزان باورهای خود,رف گاقجام 

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 

 وری بالا قیز می باشندا خود کار آمدی بالا دارای ساشگاری اعتماعی و تاب آ

 شغلی فرسودگی و آوری تاب متغیرهای بر رویی سخت : متغیردومفرضیه 

 .دارد مستقیم تأثیر

اثر مستشیخ مثب  راب ا اوی( دارد و  آوری تاببر  رویی س  بر مبنای مدل براش        

با تحشیشات مربوط  اثر م اوس منفی اس ا فرسودگی شل یبر  رویی س  هم نی  اثر  

س   رویی قشان داده اس  کا بزرگسالان قیز می تواقند تاب آوری را بیاموشقد مدی و 

(ا بسیاری اش محششان بی  تاب آوری و مشا ات رواقشناختی راب ا ای 9111، 9خوشابا 

                                                           
1 -wallsh 
2 -maddi&khoshaba 
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م نادار و منفی را گزار  کرده اقد و چنی  بیان می دارقد کا ای  ساشه می تواقد با عنوان 

س ام  روان و بسیاری دی ر اش متلیرها ارار گیرد و با ارتشاء تاب آوری عامل میاقجی بی  

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 

  (ا139۵ آقها غ با قماید رستمی و همااران،

 .دارد مستقیم تأثیر شغلی فرسودگی بر متغیر آوری تاب متغیر فرضیه سوم :  

در  و م نادار بودااابل توعا بود  شل ی فرسودگیبر  آوری تابضریب اثر مستشیخ      

با هدف بررسی راب ا بی  متلیرهای فرسودگی  ( کا1320  ولوی و حسینی،پژوهش 

ا پژوهش اش قوت همبست ی می باشدا عام ا گرف م  تنیدگی( شل ی و تاب آوری اقجا

قفر با  129پژوهش کارکنان شن و مرد ب ش خصوصی شهر کرماقشاه بود و قموقا با حجخ 

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

شیاس و م HSE کرماقشاه اقت اب شدقد ا ابزارها پرسشناما فرسودگی  تنیدگی( شل ی

 رو  اش ها داده تح یل و تجزیا عه ا بود( CD-RISآوری کوقور و دیویدسون  تاب

 استنباطی آمار و( م یار اقحراف و میاق ی  فراواقی، عدول رسخ  توصیفی آمار های

( تنیدگی  فرسودگی بی  داد قشان آمده بدس  قتای ا شد استفاده( پیرسون همبست ی 

آوری تابداردا در تبی  ای  یافتا ها می توان گف   عودو منفی راب ا آوری تاب و شل ی

های را در محیط آموششی با عنوان احتمال موفشی  بسیار بالا در مدرسا و سایر موا ی 

( در محیط 9110 1داقندا کابررا و پادی اهای شقدگی میشقدگی با رغخ مصائب و دشواری

                                                           
1 -cabrera&padila 
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ع و مشا ات اعتماعی، فرهن ی و آموششی داقش آموشان دارای تاب آوری، با رغخ مواق

 ا(1321 با قشل اش ابوالشاسمی، ااتصادی در س ح بالایی موفق می شوقد

باورهای خودکارآمدی در میزان ت اشی کا افراد در هر ف الی  باید صرف قمایند و مدت      

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

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 

آن ها دوری قمایندا  چالش هایی می بینند کا باید بر آن ها تس ط یابند قا با عنوان تهدیداتی کا اش

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 

سألا می هستند می بینند کا ای  امر باعث تنیدگی، افسردگی و دید محدود قسب  با حل م

(ا با قظر می رسد کا خودکارآمدی با توعا با س  و عن) تفاوت داردا 9113شود پاعاری)، 

مردان با طور متوسط در مشایسا با شقان اش خودکارآمدی اوی تری برخوردارقد و تفاوت های 

سال ی با اوج خود می رسد و در سال های ب د کاهش می یابدا در هر 91عن) در ای  شمینا تا 

عن) خودکارآمدی در سرار کودکی و اوایل بزرگسالی افزایش یافتا، در میاقسالی با بالاتری  دو 

 (ا 1323شاده ،  انیریامو  یباقشسال ی کاهش می یابد  21حد خود رسیده و پ) اش 

 فرسودگیبر  آوری تاباز طریق تأثیر بر متغیر رویی  سخت: متغیر فرضیه چهارم

 تأثیر غیرمستقیم دارد.  شغلی

و م نادار بود ای   منفی شل ی فرسودگیبر  آوری تاباش طریق رویی س  اثرغیر مستشیخ      

 فرسودگیبر  آوری تابو  آوری تاببر رویی  س  ضریب کا حاصل ضرب دو اثر مستشیخ  

افزایش در س وح تاب آوری را در پی دارد و افزایش رویی  س  ( اس ، قشان داد کا شل ی
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صاداپور خارکنی  قیک خواهد شدادر پژوهش  شل ی فرسودگیکاهش  تاب آوری ,منجر با

دف پژوهش اثرب شی آموش  اقجام گرف  کا ه 1322 ، کا در سالیار  قامدار و تشی پور

قتای  تح یل کوواریاق) قشان داد کا , مهارت های س   رویی بر تاب آوری و فرسوگی شل ی 

 و منجر با کاهش فرسودگی شل ی ب آوریآموش  مهارت های س   رویی منجر با افزایش تا

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 

با  ییارویرو یچ وق  بر طرش تفار افراد، یخودکارآمد ی: باورها1با مواقع ییارویمشاوم  در رو

 یم ریتأث یو مشاب ا با فرسودگی و افسردگ یریگ خیو تصم یجاقیمشا ات، س ام  ه

اس  چون فرد  یفرد  یعام  یرشد احساق دیک  یخودکارآمد(ا 9،9112 بندورا و لوکگذارقد

کا  یباشد با افراد رگذاریتاث شیتواقد بر شقدگ یکند کا م یخودکارآمد احساس م

کنند و قسب  با آقها با طور  یات اذ م یو بالاتر زیبالا دارقد، اهداف چالش اق  یخودکارآمد

اش  یمواق  ی  ایبا وس یدارقد با آساق  ییپا یکا خودکارآمد یاما افراد هدقدمت  یدارتریپا

 (ا9111و همااران، 3 تی ورشوقد یشاس  ها دلسرد م

و  رویی سخترهای متغیر خودکارآمدی از طریق تأثیر بر متغی فرضیه پنجم:

 تأثیر غیر مستقیم دارد.  شغلی فرسودگیبر  آوری تاب

 فرسودگیبر  آوری تابو  رویی س  اثر غیرمستشیخ خودکارآمدی قیز اش طریق متلیرهای      

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

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

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

 تایید می شودا   شل ی فرسودگیبر  آوری تابو  رویی س  اش طریق 

تواقد با عنوان  یم یا شقدگمثب  ب یکند کا ساشگار یاشاره م زیقاتا ق  یبا اکامپفر      

اش تاب  یموعب س ح بالاتر ند،یشایدر قظر گرفتا شود و هخ با عنوان پ یتاب آور امدیپ

با آن  یندیو ق اه فرآ یتاب آور فیت ر یدگی یاش پ یمسئ ا را قاش  یا یشودا و یورآ

 کیرا  یتاب آور 3مست و  9گارمزی (ا9111و همااران، 1با قشل اش حجاشیداقد  یم

قموده اقد  فیکننده ت ر دیتهد طیبا شرا زیآم  یموفش یساشگار امدیبا پ ییتواقا ند،یفرآ

مثب  در واکنش با  یساشگار ،یتاب آور  رید انی(ا با ب9111و همااران، 0گارمزی 

 یدر برارار فرد ییتواقا یم تشدقد، تاب آور 2و دیویدسون 1کاقرقاگوار اس ا  طیشرا

هم نی    (ا۵،9113کاقر و دیویدسونخ رقاک اس    طیادر شر یرواق یستیت ادل ش

و  یخودکارآمد  یب یراب ا  یتح  عنوان بررس یشی( تحش1321و افروش  سانیخوشنو

دختر  199قفر   3۵2منظور   یاض راب و فرسودگی در داقش آموشان اس ا بد ،یافسردگ

 یا رو  تصادفشهر تهران ب یمدارس دولت ییپسر(اش داقش آموشان مش ع راهنما 199و

اض راب و فرسودگی مورد  ،یافسردگ ،یمداقت اب شدقد و اش قظر خودکارآ یمرح ا ا

کل  یقمره  اق)یدرصد اش وار 9۵ یقشان داد کا خودکارآمد  یآشمون ارار گرفتندا قتا

 اق)یدرصد اش وار 12اض راب و  اق)یدرصد اش وار 11 یافسردگ اق)یدرصد اش وار 91

 کندا یم  ییفرسودگی راتب

                                                           
1 Hejazi E, 
2 Garmnezy 
3 Masten 
4 Garmezy 
5 Conner 
6 Davidson 
7 Connor KM, & Davidson JR 
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( تفاوت یکی)دموگراف یبر اساس عوامل فرد فرسودگی شغلی نیب فرضیه ششم:

 .وجود دارد یمعنادار

( قسب  و مردی  تفاوت م ناداری میان دو گروه همااران  شن عنسدر متلیر  tطبق آشمون      

قدارد هر چند فرسودگی شل ی شقان یک مشدار بیشتر اس  اما با میزان فرسودگی شل ی وعود 

براسا   ای  میزان م نادار قمی باشد(اسیاری اش پژوهش ها تفاوت م ناداری را در فرسودگی شل ی

 (، و هاک  دریافتند کا اقتظارات فرسودگی شل ی1220 1عوامل فردی گزار  قاردقد، اما بتز

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

متفاوت شده و دسترسی متفاوتی را قیز، با منابع حمایتی متفاوت فراهخ می کندا آن ها عنسیتی 

دریافتند تفاوت های عنسیتی مما  اس  درباره افرادی مصداق داشتا باشد و منجر با کاهش 

 (ا1321،  یزداقشود ی یا افزایش فرسودگی شل ی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 -Beths 
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 منابع
در   یاش شقدگ  یبا رضا یو خودکارآمد یفرسودگ ،یتاب آورارتباط »(ا 1321  عباس ،یابوالشاسم (1

 ا3ا شماره ۵دوره  ایم ال ات رواقشناخت ایقشر ،« ییبالا و پا ی یتحص شرف یپ یداقش آموشان دارا

 ا131-102 صص

 یمیکارکنان شرک  پتروش  یدر ب یو تاب آور یشل  یفرسودگ  یراب ا ب»(ا 1321  یپور، ع  احمد (9

 ا3، شماره ۵، دوره یم ال ات روان شناخت مج ا ،«بندرامام

 یفرسودگ سایمشا» (ا1320  کش  کار اریکامور و ماش رضایقامدار  مژگان سپاه منصور  ع  ،یاعتماد (3

در ع وم  داریتوس ا پا یکنفراق) م   یاول ،«یکار یم  مان در قوب  ها یشل  یو خود کار آمد یشل 

سرو   یماس ا شاتیتهران، مرکز م ال ات و تحش ،یفرهن و  یم ال ات اعتماع ،یو رواقشناس یتیترب

 .داریبا توس ا پا یابیدست یمهر اروقد ، مرکز راهاارها یموسسا آموش  عال ،یحام  مرتضو

کنفراق)   یو اول یکنفراق) عهاق  یچهارم ،«یبر خودکارآمد یمرور» ا(1322  م صوما عهاق رد، (0

 . یو ع وم اقساق یااتصاد و حسابدار  ،یریو عهان در مد رانیا  یقو یپژوهش ها یم 

های فرشقد  وهیراب ا ش یبررس» (ا1320   یفاطما  روان ب ش، محمدحس ان،یقسب، داوود  احمد ینیحس (1

 .12-۵1صص، 11شماره ی،مج ا ع وم رفتار ،«داقش آموشان یپروری با خودکارآمدی و س ام  رواق

  یریو مد ،یشل  یفرسودگ جادیعوامل موثر در ا»(ا 1322  رضایع  یبدیپورم یرعب نب یش ان،ینیحس (2

  یو ع وم اقساق  ،ااتصادیریدر مد  یقو یپژوهش ها یکنفراق) م ، «یشل  یفرسودگ

ت صصی  -، فص ناما ع می«راهاارهای ارتباط مؤثر با عواقان و قوعواقان» (ا1321  شاده، ع ی حسی  (۵

 .10 - 92 صص ،9و 1کودک، قوعوان و رساقا، سال اول، شماره 

و سبک های مشاب ا، با تاب  یاعتماع  یراب ا حما»(ا 1321قاصری،محمد   ،شهرا یمحمود  بهجت خباش، (9

 .0، شماره 1کاربردی، سال  یفص ناما رواقشناس ،«آوری در پسران قوعوان

و  یقوت دوست ،یتحول اخ اا یا سایمشا یبررس» ا(1321  نبیش ،یخاقجاق  یع  ،ییمص فا  ا یل ،یرضائ (2

 ی یدر سال تحص ایشهر اروم یها رستانیدب یو عاد زهو یدر داقش آموشان ت یاعتماع یارآمدخودک

 .91 شماره، یابیآموش  و ارشش، «21-21

اش   یروان و رضا س ام  ،یتاب آور» ا(1322  قرگ) صحراگرد،و  بهرام عوکار،  امکی،سیساماق (11

 .921-921 صص :(3 13 ،رانیا ینیبال یو رواقشناس یمج ا رواقپزشا، «یشقدگ

 مارهش ،ی یتحص ییمج ا رشد آموش  و راهنما ،«قوعوان آوری تاب»(ا 1392  بتول ،یسنجاق یسبزع  (11

 ا12ا دوره 93



 1044 تابستان ،13 شماره ،مچهار سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /28

 

قاما پایان، گاقا تهران 12مدیران مناطق  یا بررسی ع ل و عوامل فرسودگ(1399  م صوما سراج، (19

 .ع اما طباطبائی ن شناسی، داقش اهکارشناسی ارشدا داقشاده ع وم تربیتی و روا

های براراری ارتباط مؤثر با خود و رو با احساستان روراس  باشید  » (ا1320 مهناش  صاداان، (13

 .92-99 صص ا129، مج ا رشد م  خ، شماره «دی ران(

آموش   یاثرب ش» (ا1322  پور یقامدار و محمد تش مانیپ ار ی کیق یع  ا یمهد ،یخارکن صاداپور (10

 نایس یبوع  مارستانیپرستاران اورژاق) ب یشل  یو فرسودگ یر تاب آورب ییس   رو یمهارت ها

 ران،یا یو م ال ات اعتماع یدر حوشه ع وم اقساق  یقو یپژوهش ها یم  شیهما  یسوم ،« یاستان ازو

 .یسرو  حام  مرتضو یاس ام شاتیاخ، مرکز م ال ات و تحش

پیش گیری اش گرایش فرشقدان با رفتارهای  اعتماد بنف)، مهخ تری  عامل در» (ا1321  حمید صرامی، (11

 .9۵-99 صص ،323، مج ا پیوقد، شماره «پرخ ر

 یو فرسودگ یتاب آور ،یتیش ص یها یژگیراب ا و یبررس» (ا1322  خاق اه یشهرا و عذر  ،یعنا (12

 یتیع وم ترب یداقش و فناور یکنفراق) سراسر  ی، سوم«کارکنان اداره آموش  و پرور  شهر بخ

توس ا محور داقش و  یها شیتهران، موسسا برگزار کننده هما ران،یا یو رواقشناس یاعتماعم ال ات 
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