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Abstract 

Introduction: The caregivers of people with physical, mental and multiple retardation in the welfare 

center encounter stress and depression due to special working conditions. Therefore, the purpose of 

the present study was to investigate the relationship of the components of hardiness with the aspects 

of burnout in caregivers of people with physical, mental and multiple retardation in the welfare 

center of Isfahan city. 

Methods: It was a descriptive-correlational study; so, all the 54 present people were selected 

through poll taking sampling method to take part in the study. The data collection instrument 

included Kobasa's hardiness questionnaire and Meslesh and Jackson's burnout questionnaire. In 

order to analyze the data, descriptive analysis method and Pearson’s correlation statistic method 

were appropriately used via SPSS 18 software. 

Results: The data analysis showed that there was a significant relationship in the component of 

affective tiredness (r = - 0.49, P < 0.001), the component of control and effective tiredness (r = -

0.40, P < 0.001) and personal performance (r = 0.55, P < 0.001), the component of challenge and 

affective tiredness (r = -0.40, P < 0.001) and depersonalization (r = -0.30, P < 0.001). On the other 

hand, the variable of resilience had a significant relationship with the variable of affective tiredness 

(r = -0.47, P < 0.001) and personal performance (r = 0.31, P < 0.05). 

Conclusions: According to the findings of this study, it seems necessary for the caregivers of 

physical, mental and multiple retarded people to pay enough attention to the components of 

hardiness so that we can see less burnout and more yield in caregivers. 
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ه ب انیمبتال نیمراقب یشغل یبا ابعاد فرسودگ ییسخت رو یهارابطه مؤلفه
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مقدمه

ها به درجات گوناگون امروزه به وجود فشارهای عصبی در اکثر سازمان

یک امر اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. عوامل مختلفی در بروز 

 به نوع توانیها مآن نیترها نقش دارند که از عمدهتنیدگی در سازمان

شغل، تعارض نقش، فشار کاری باال و تغییرات سازمانی اشاره کرد. 

بنابراین اگرچه شغل به عنوان منبع مهم امرار معاش و کسب موفقیت 

تواند رود، اما در عین حال میهای های اجتماعی به شمار میو موقعیت

به بروز نارضایتی و تحلیل قدرت جسمانی و روان شناختی افراد منجر 

ترین موضوع در فرایند شغلی که معموالً به شکل . یکی از مهم(1)شود 

عکس العمل در برابر فشارهای شغلی و سازمانی در میان کارکنان 

شغلی  خورد، پدیده فرسودگیهای مختلف به چشم میسازمان

(burnoutاست که به عنوان یکی از پیامدهای اجتناب )ی ناپذیر تنیدگ

اصطالح برای نخستین بار در دهه هفتاد . این گرددشغلی نمایان می

خدمات انسانی  طهیبرای توصیف کارکنان ح Freudenbergerتوسط 

. این پژوهشگر واژه فرسودگی شغلی را به عنوان (2)به کار برده شد 

 چکیده

 یخاص خود با استرس و فرسودگ یکار طیشرا لیبه دل یستیو چندگانه در سازمان بهز یذهن ،یجسم یهاتیمعلول نیمراقب مقدمه:

 انیمبتال نیمراقب یشغل یبا ابعاد فرسودگ ییسخت رو یهامؤلفه نیرابطه ب یهدف از انجام پژوهش حاضر، بررس نیمواجه هستند. بنابرا

 بود. یستیسازمان بهز دگانهو چن یذهن ،یجسم یهاتیبه معلول

نفر حاضر  64همه  ،یسرشمار یریگمنظور، با استفاده از روش نمونه نیبود که بد یهمبستگ -یفیپژوهش از نوع توص نیا روش کار:

 یشغل یکوباسا و فرسودگ ییاطالعات شامل پرسشنامه سخت رو یآوردر جامعه جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع

ا نرم ب رسونیپ یو آماره همبستگ یفیتوص لیتحل یهاها به تناسب از روشداده یآمار لیو تحل هیتجز یمسلش و جکسون بود. برا

 استفاده شد. 11SPSS یافزار آمار

رابطه معنادار  ی( داراr=  -43/6، )61/6 یدر سطح خطا یعاطف یآن بود که مؤلفه تعهد با بعد خستگ انگریها بداده لیتحل ها:یافته

رابطه معنادار  یدارا 61/6( در سطح r=  66/6) یعملکرد شخص ری( و با متغr= -43/6) یعاطف ی. مؤلفه کنترل با بعد خستگباشدیم

 61/6( در سطح r=  -36/6) تی( و با بعد مسخ شخصr=  -46/6) یعاطف یبا بعد خستگ ییجورزهمولفه مبا نکهیضمن ا باشد،یم

 .باشدیمعنادار م یرابطه منف یدارا

 نیمراقب یشغل یو نقش آن در فرسودگ ییاگر نسبت به مؤلفه سخت رو رسد،یپژوهش، به نظر م نیا یهاافتهیبنابر  نتیجه گیری:

 .میباالتر آنان باش یو بازده نیکمتر مراقب یاحتماالً شاهد فرسودگ رد،یصورت پذ یو چندگانه توجه کاف یذهن ،یجسم یهاتیمعلول

 و چندگانه یذهن ،یجسم یهاتیمعلول ن،یمراقب ،یشغل یفرسودگ ،ییسخت رو ها:یدواژهکل
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رایند های فحاصل از تنیدگی جهیناتوانی برای کنش مؤثر در شغل و نت

ین امر سبب پدیدآیی حرمت نفس منفی، نگرش شغلی به کار برد. ا

شود منفی نسبت به شغل و عدم برقراری ارتباط بهنجار با مراجعان می

شناختی فرسودگی شغلی را به عنوان شکلی از . دیدگاه جامعه(3)

بعد احساس بی قدرتی،  6خودبیگانگی قلمداد کرده و آن را متشکل از 

 هی. بر اساس نظر(4)داند گیری و بیگانگی میهنجاری، کنارهپوچی، بی

Maslach مؤلفه تحلیل رفتگی عاطفی مسخ ، فرسودگی شغلی از سه

( و عدم موفقیت در عملکرد فردی depersonalizationشخصیت )

ه بر ک. تحلیل رفتگی عاطفی، بیانگر حالتی است (6)شود تشکیل می

 لیاش به دل یجانیو منابع ه دینمایم یاساس آن فرد احساس خستگ

نیدگی بنیادی ت ریکه این فرایند بیانگر تأث رود.یم لیکار با افراد تحل

غلی است. در این حالت فرد به چنین احساسی در بروز فرسودگی ش

که محیط و آنچه از طرف آن بر وی تحمیل گردیده است،  رسدمی

. (5)آنقدر پوچ و تهی است که پاسخگوی نیازهای طبیعی او نیست 

جویانه یا بسیار های منفی عیبمسخ شخصیت نیز به واکنش

غیرشخصی به سایر افراد در محیط کار اشاره دارد. این مؤلفه بیانگر این 

است که فرسودگی شغلی تنها به عنوان یک مؤلفه فردی نیست، بلکه 

بین فردی بوده که در تعامل شغلی در محیط کار خود  یهادارای مؤلفه

کاری دهد. در این مرحله، شخص بیش از پیش از خود اهمالیرا نشان م

دهد و عالوه بر عملکرد شغلی پایین، به وظایف شخصی خود نشان می

شود. نادیده گرفته شدن احساس میتوجه و بیدر محیط کار نیز بی

افتد که طی این فرایند مسائل، مشکالت مراجع در این مرحله اتفاق می

گیرد. این مرحله با توجهی قرار میمورد بی های مراجعو خواسته

پرخاشگری و خصومت نیز همراه بوده و فرد به شکل مستمر به 

پردازد، چنانکه در پدیدآیی مشکالت، دیگران را مقصر سازی میمتهم

مندی از موفقیت کند. در مرحله بعد، یعنی مرحله عدم بهرهقلمداد می

نظر عملکرد شغلی و کاری ناموفق  رسد که ازفردی، فرد به این باور می

است و دیگر کاری برای انجام دادن ندارد، عدم موفقیت فرد در فرایند 

 وری فردی و پاییندهنده احساس کاهش شایستگی و بهرهشغلی نشان

بودن باورهای کارآمدی فرد در انجام دادن وظایف محوله است، این 

. بنابراین شیوه (5)ست مؤلفه نشانگر بعد خودارزیابی فرسودگی شغلی ا

ننده کتواند تعیینهای کاری و شغلی میرویاوریی با مشکالت و چالش

های اساسی آینده شغلی و سازمانی هر فرد باشد، یکی از مولفه

( hardinessافراد، سخت رویی ) شخصیتی اثرگذار در فرایندکاری

است، که ممکن است نحوه مقابله با استرس زا ها را تعدیل کند. 

kobasa  از اولین محققانی بود که سعی کرده  1353در سال

زا را مشخص نماید و بدین ترتیب کننده عوامل تنشمتغیرهای تعدیل

در شناختی بکاهد. وی های جسمانی و رواناز میزان بروز آشفتگی

مطالعه خود به بررسی این فرضیه پرداخت که نظام شخصیتی افرادی 

کل کنند، به شکه میزان باالیی از تنیدگی را بدون بیماری تجربه می

معناداری متفاوت از افرادی است که در شرایط تنیدگی زا سالمت 

دهند و این تفاوت شخصیتی شناختی خود را از دست میجسمی و روان

رویی نام گذاری است که از آن به عنوان سختبل نامدر ساختاری قا

 .(1)شود برده می

ای معرفی شده است که از سه گی شخصیتی پیچیدهرویی ویژسخت

( و تعهد control(، کنترل )challengeمؤلفه چالش )

(commitment تشکیل شده است. فردی که دارای خصیصه چالش )

های زندگی را به عنوان فرصتی برای رشد و سازگاری باال است، چالش

د و واکنش کنای برای پژوهش و ارتقاء خود قلمداد میمجدد و عرصه

وی در برابر این رویدادها به شکل تسلیم منفعالنه نیست. فردی که 

تواند دارای مؤلفه کنترل است، در خود چنین احساسی را دارد که می

مثبت گذاشته و خود را به عنوان فردی  ریبر جریان زندگی خود تأث

 . فردی که از میزان تعهدندیبیتوانمند در تغییر و دگرگونی شرایط م

مند است، نه تنها احساس خودارزشی باالیی را تجربه باالتری بهره

کند بلکه در زندگی به چیزهای باارزشی معتقد است که اهمیت و می

در  (16). زارع (3)سازند معنای زیستن را برای وی برجسته می

پژوهشی نشان داد که حمایت اجتماعی و سخت رویی هر یک با 

احساس تحلیل عاطفی ارتباط معکوس و منفی دارند. از سوی دیگر بین 

میزان سخت رویی و مسخ شخصیت و احساس موفقیت فردی در دو 

، (11) ایگروه تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج مطالعات شاکری ن

، آقاجانی، تیزدست، عباس قربانی (13)، عظیم (12)نریمانی و عباسی 

و  Sundin (16) ،Inzlichtو  Soares Grossi، (14)و باج ور 

  Dellaportaو   Paleologouو همچنین، پژوهشی (15)همکاران 

حاکی از ارتباط منفی بین سخت رویی با فرسودگی شغلی بود. با  (15)

اند وجود مطالعات متعددی که در حوزه بهداشت روان نشان داده

مشاغلی که با خدمات رسانی به انسان خاصه حوزه درمان سروکار دارند، 

لی و روانی قرار دارند و سهم هر متغیر نیز در معرض فرسودگی شغ

 ذهنی، یهاتیمشخص شده است، اما در باب اهمیت کار مراقبین معلول

 یهایجسمی و چندگانه تاکنون پژوهشی که توانایی تعدیل فرسودگ

کاری این گروه را داشته باشد انجام نگرفته است، چرا که مراقبین 

چندگانه به دلیل شرایط  جسمی ذهنی و یهاتیمبتالیان به معلول

کاری دشوار خود، در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند. بنابراین هدف 

سخت رویی با ابعاد فرسودگی  یهاپژوهش حاضر بررسی رابطه مؤلفه

جسمی، ذهنی و چندگانه  یهاتیشغلی مراقبین مبتالیان به معلول

 .باشدیم

 روش کار

د، چرا که در این نوع پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بو

. در ردیگیپژوهش رابطه بین متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار م

این پژوهش، ابعاد متغیر سخت رویی )تعهد، کنترل و مبارزه جویی( به 

و ابعاد فرسودگی شغلی )خستگی  "متغیرهای پیش بین"عنوان 

یر متغ"عاطفی، عملکرد شخصی، مسخ شخصیت و درگیری( به عنوان 

لحاظ گردیده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل  "مالک

رکتی، ح -های ذهنی، جسمیکلیه مراقبین بهزیستی از افراد با معلولیت

روانی و چند معلولیتی مراکز نورالمهدی و ترنم شهر اصفهان در سال 

نفر بود. برای انجام این پژوهش حجم نمونه با جامعه  64به تعداد  1333

برابر انتخاب شد. دلیل این امر تعداد اندک حجم جامعه آماری به شکل 

به عنوان حجم نمونه،  آماری بود. با توجه به انتخاب تمام حجم جامعه

های ورود شامل شیوه نمونه گیری به صورت در دسترس بود. مالک

حضور مستمر مراقبین در فرایند مراقبت از معلولین، عدم ابتال به 

جسمانی و رضایت کامل از شرکت در  مزمن روانی و یهایماریب

خروج نیز، حضور نیمه وقت، پاره وقت و یا  یهاپژوهش و مالک

غیرمستمر در فرایند مراقبت از معلولین، عدم تمایل و رضایت جهت 

سخت  یهاشرکت در پژوهش بود. در پژوهش حاضر از پرسش نامه
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ک ی پرسشنامه سخت رویی رویی و فرسودگی شغلی استفاده شده است.

آیتمی برای اندازه گیری سخت رویی از طریق بررسی  66مقیاس 

خرده آزمون چالش، تعهد و کنترل توسط  3های شخصی با دیدگاه

Kobasa،Maddi   وZola (11)  ساخته شده است.  1313در سال

 ( شکل گرفته ویانهیاین پرسشنامه براساس طیف لیکرت )چهار گز

از نمره صفر )اصالً درست نیست( تا سه )کامالً درست  یادارای دامنه

 1، 2، 3، 4، 6، 22، 23، 24، 26، 25، 25های شماره است( است. آیتم

. وندشیبصورت وارونه و بقیه سؤاالت به شکل مستقیم نمره گذاری م

ش پرسشنامه . نمره برباشدیم 166دامنه تغییر نمرات بین صفر تا 

ترجمه  1351. این پرسشنامه توسط قربانی در سال باشدیم 56حاضر 

های سخت رویی یعنی تعهد، کنترل و روایی صوری و محتوایی در مؤلفه

گزارش  62/6و  62/6، 56/6و چالش به ترتیب هر یک از ضرایب پایایی 

محاسبه  56/6شده است و این ضرایب برای کل صفت سخت رویی 

، Florian  (26)و  Kravetz, Drory. همچنین،(13)شده است 

ثبات درونی مناسبی را برای پرسشنامه سخت رویی گزارش نموده و 

ک از ی آلفای کرونباخ نیز تقریباً برای هر ضرب ، آنان نتایجاینعالوه بر 

 Kobasaو   Maddiمحاسبه نمودند. 56/6ها برابر با خرده آزمون

ه این آزمون را مناسب ارزیابی کردند. پرسشنامه نیز اعتبار ساز (21)

عامل خستگی عاطفی، عملکرد  4سؤال با  26فرسودگی شغلی دارای 

 و  Maslachشخصی، مسخ شخصیت و درگیری است که توسط

Jacson (22)  ساخته شده است. برای نمره گذاری مقیاس در هر سؤال

شود )نمره فراوانی و نمره شدت(. یدو نمره برای فرد در نظر گرفته م

اگر آزمودنی در خانه هرگز عالمت زده باشد هم در فراوانی و هم در 

با توجه به عالمتی که در . در غیراینصورت ردیگیشدت نمره صفر م

قسمت فراوانی به شدت گذاشته است، در فراوانی نمره یک تا شش )از 

)از خیلی کم تا خیلی  5تا  1سالی چند بار تا هر روز( و در شدت نمره 

. وقتی نمرات در هر سؤال مشخص شد، با جمع کندیزیاد( کسب م

به کرد. های چهارگانه را محاسخرده آزمون توانیکردن نمرات م

. برای خرده شودیبنابراین برای هر خرده مقیاس دو نمره محاسبه م

، برای خرده 53و شدت  64آزمون خستگی عاطفی کل نمره فراوانی 

، برای خرده آزمون 65و شدت  41آزمون عملکرد شخصی کل نمره 

، برای خرده آزمون مسخ 21و شدت  11درگیری کل نمره فراوانی 

است. نمرات این چهار  36و شدت  36نی شخصیت کل نمره فراوا

 باال بودن نمرات هااسیمقیاس قابل جمع نیستند. چرا که در برخی مق

نمایانگر فرسودگی شغلی است )مانند خستگی عاطفی( و در برخی 

ها )مانند عملکرد شخصی( پایین بودن نمرات بیانگر فرسودگی اسیمق

با استفاده از آلفای کرونباخ  Jacson (6)و  Maslachشغلی است. 

و برای  13/6همسانی درونی پرسشنامه فرسودگی شغلی را برای فراوانی 

اند. همچنین، ضریب پایایی کل پرسشنامه محاسبه کرده 14/6شدت 

محاسبه شد. براساس  63/6و برای شدت  12/6برای فراوانی 

میزان ثبات داخلی مقیاس فرسودگی شغلی  (23)های فیلیان گزارش

های داده شده در دو ( میان پاسخr=  53/6مبین همبستگی قوی )

مرحله آزمون مجدد بوده است. همچنین، در یک مطالعه مقدماتی 

و  14/6توسط بدری گرگری میزان آلفای کرونباخ خستگی عاطفی 

گزارش شده است، همچنین  54/6ایی میزان آلفای کرونباخ اجتناب زد

وی جهت برآورد اعتبار همزمان این پرسشنامه، رابطه آن با پرسشنامه 

جهت انجام  .(24)رضایتمندی شغلی را معکوس گزارش نموده است 

این مطالعه، پژوهشگر بعد از اخذ مجوز از دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 

اصفهان )خوراسگان( و ارائه آن به مسئولین سازمان بهزیستی اصفهان 

به مراکز نورالمهدی و ترنم اصفهان مراجعه و با مراقبین مصاحبه نموده 

العه و حفظ بی و در خصوص اهداف پژوهش، محرمانه ماندن نتایج مط

خذ نها اآنامی توضیحات الزم و روش ارانه گردید و رضایت نامه کتبی از 

سخت رویی و فرسودگی شغلی توسط کلیه  یهاشد. سپس پرسشنامه

های خام تجزیه و تحلیل داده واحدهای مورد پژوهش تکمیل شد.

با استفاده از  11 نسخه( SPSSحاصل از این پژوهش توسط نرم افزار )

های آمار توصیفی و تحلیل همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه روش

بین ابعاد سخت رویی )تعهد، کنترل و مبارزه جویی( با ابعاد فرسودگی 

شغلی )خستگی عاطفی، عملکرد شخصی، مسخ شخصیت و درگیری( 

 مراقبین افراد دارای معلولیت صورت گرفت.

 هاافتهی

ن بود که افراد گروه پژوهش ها جمعیت شناختی نشان گر آنتایج داده

 26سال بودند که در این میان دامنه سنی  66تا  26دارای دامنه سنی 

سال به طور مشترک دارای بیشترین فراوانی  46تا  31سال و  36تا 

 درصد افراد نمونه پژوهش(.  36بودند )هر کدام 

 

 جسمی و ذهنی نیسخت رویی و فرسودگی شغلی در مراقبین معلول های توصیفی ابعادیافته: 1جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر

   سخت رویی

 52/2 15/26 چالش

 54/3 46/23 تعهد

 61/3 34/21 کنترل

   فرسودگی شغلی

 62/1 62/6 خستگی عاطفی

 66/6 65/12 عملکرد شخصی

 35/3 21/5 مسخ شخصیت

 54/1 33/3 درگیری
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 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش: 2جدول 

 مبارزه جویی کنترل تعهد درگیری مسخ شخصیت عملکرد شخصی خستگی عاطفی هامؤلفه

       1 خستگی عاطفی

      1 -434/6** عملکرد شخصی

     1 625/6 332/6** مسخ شخصیت

    1 632/6 -/166 663/6 درگیری

   1 -164/6 633/6 -654/6 -431/6** تعهد

  1 266/6 -625/6 -625/6 666/6** -324/6** کنترل

 1 324/6** 343/6** -165/6 -365/6** -121/6 -461/6** مبارزه جویی

66/6 *p =/61/6 **p = 

 

همچنین این افراد دارای سطح تحصیالت سیکل تا فوق لیسانس بودند 

 64تحصیالت دیپلم دارای بیشترین فراوانی بود )که در این بین سطح 

سخت رویی و  یهاتوصیفی حاصل از پرسش نامه یهاافتهی درصد(.

برای بررسی روابط  فرسودگی شغلی در جدول یک ارائه شده است.

همبستگی بین متغیرها از ماتریس همبستگی پیرسون استفاده شده 

جدول فوق  یهاافتهی .ارائه گردیده است 2است که نتایج آن در جدول 

که مؤلفه تعهد با بعد خستگی عاطفی در سطح خطای  دهدینشان م

61/6( ،43/6-  =rدارای رابطه معنادار می ) باشد. مؤلفه کنترل با بعد

( در r=  66/6( و با متغیر عملکرد شخصی )r= -43/6) یخستگی عاطف

باشد، ضمن اینکه مولفه دارای رابطه معنادار می 61/6سطح 

( و با بعد مسخ شخصیت r=  -46/6جویی با بعد خستگی عاطفی )مبارزه

(36/6-  =r در سطح )باشد.دارای رابطه منفی معنادار می 61/6 

 بحث

تغیر م یهانتایج تحلیل همبستگی گویای ارتباط معنادار بین مؤلفه

متغیر فرسودگی  یهاترل، تعهد و چالش( با مؤلفهسخت رویی )کن

. شدبایشغلی )خستگی عاطفی، عملکرد شخصی و مسخ شخصیت( م

ارتباط معکوس و معنادار بین سخت رویی با فرسودگی شغلی توسط 

، رستمی و همکاران (4)حاجی مرادی، پورسراجیان و علیزاده نایینی 

، (25)، جلیلوند، یمینی و باقری نیا (25)، ضیاالدینی و پران (26)

Ozyer  (21)و همکاران ،Gemlik, Sisman & Sigri  (23) ،

Soares, Grossi &  Sundin  (16) ،Cho  (36)و همکاران ،

Inzlicht  (15)و همکاران،Bakker  (31)و همکاران ،

Cropanzano, Rupp  & Byrne (32)  نشان داده شده که

 یهمسوی با یافته پژوهشی فوق و ناهمسوی با یافته پژوهش

Paleologou & Dellaporta  (15) بنابراین در تبیین باشدیم .

وهش پژ یهاافتهیابراز نمود که با توجه به  توانیاین یافته پژوهشی م

ابراز نمود که فرسودگی در مشاغلی مانند پرستاری و  توانیحاضر م

مراقبت از افراد بیمار و نیازمند بیشتر از هر عاملی روند بهبود بیمار را 

ها و تحقیقات متعدد همواره در پی این ابراین پژوهش، بنکندیتهدید م

اند که عواملی را کشف کنند که بتوانند در شرایط آسیب زا به بوده

کمک انسان آمده و مانع آسیب دیدگی و اضمحالل وی زیر بار فشار 

 .(21)سنگین مسائل و مشکالت گردند 

این تحقیق رابطه منفی و معنادار تعهد و خستگی عاطفی را نشان 

توان اذعان داشت که فرد دارای دهد، در تبیین این یافته میمی

فرسودگی شغلی دچار یک نوع بحران وجودی و هویتی شده و به چنین 

یازد که زندگی فاقد معنا است. این افراد همچنین دست می احساسی

یابند که بر اساس آن شغلشان از ارزش آنها کاسته به باوری دست می

گرداند. این فرایند باعث شان را با آسیب مواجه میو ساختار شخصیت

شود که در توانایی و حس خودکارآمدی خود احساس شک و تردید می

شود میزان ارزشی که برای خود قائلند، کاسته میکنند و در نتیجه از 

و این بحران وجودی در نتیجه کاهش تعهد نسبت به شریط کاری است 

 Ozyerو  Gemlik, Sisman & Sigri  (23). به نحوی که (33)

در نتایج پژوهش خود گزارش کردند که ارتباط منفی  (21)و همکاران 

داری بین فرسودگی شغلی و تعهد وجود دارد. بدین معنا که با و معنی

ودی معموالً کاهش در عملکرد کاهش احساس تعهد و بروز بحران وج

و رضایت شغلی را در پی داشته و این فرایند نیز احتمال ابتال به 

دهد. ذکر این نکته ضروری به نظر افزایش میرا فرسودگی شغلی 

 ایرسد که ارتباط بین دو مؤلفه فرسودگی شغلی و تعهد رابطهمی

 ودگیدوسویه است. بدین معنا که داشتن تعهد منجر به کاهش فرس

شغلی و رخ ندادن فرسودگی شغلی نیز منجر به افزایش تعهد کاری 

 (36)و همکاران  Choخواهد شد. بر همین اساس پژوهش 

نشان داده است که بین  Cropanzano, Rupp & Byrne  (32)و

فرسودگی شغلی و تعهد رابطه منفی معنادار وجود دارد به طوری که با 

ش . بنابراین افزایابدییافزایش فرسودگی شغلی، میزان تعهد کاهش م

میزان تعهد در کار به علت افزایش میزان میل و رغبت به انجام وظایف 

های پیش ا تعارضمحوله و استفاده از راهبردهای مؤثر در برخورد ب

کامالً طبیعی منجر  یادهیآمده، همچنین برخورد با تعارض به عنوان پد

 به افزایش روحیه کاری و متقابالً کاهش فرسودگی شغلی است.

پژوهش، مؤلفه کنترل با بعد خستگی عاطفی و با  یهاافتهیبا توجه به 

 تهدر تبیین این یاف باشدیعملکرد شخصی دارای رابطه معنادار م

رویی بیشتری دارند در واقع توان گفت افرادی که سختپژوهشی می

های گرایشی یا مساله مدار استفاده مرکز کنترل درونی دارند، از روش

، این افراد خوش بین، مهارگر و دارای عزت نفس باالیی هستند، کنندیم

. احساس (25)اند یزیاین افراد بیشتر متمرکز بر مقابله فعال و برنامه ر

شود که فرد های حاصل از آن باعث میمهار رویدادهای زندگی و چالش

، یهای تنیدگاحساس خودکارآیی باالتری را تجربه کرده و در موقعیت

ند با ها هستبرای تغییر موقعیت اقدام کند. افرادی که فاقد این ویژگی

های احتمال بیشتری در رویارویی با تنیدگی در دام بیماری

ایج شوند، چرا که نتاجتماعی گرفتار می -فیزیولوژیکی و روان شناختی

کوشی و احساس داشتن های متعدد بیانگر آن بود که سختپژوهش

ع زندگی دارای نقش برجسته و انکارناپذیری در کاهش کنترل بر وقای
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شناختی است و ارتباط های فیزیولوژیکی و روانابتال به بیماری

تنگاتنگی با نداشتن فرسودگی شغلی و افزایش رضایت شغلی دارد 

جویی با بعد پژوهش حاضر مولفه مبارزه یهاافتهی. بر اساس (14)

د، باشخستگی عاطفی و مسخ شخصیت دارای رابطه منفی معنادار می

رو در ارتباط متقابل با فرسودگی های دیگری که در افراد سختاز ویژگی

منجر به افزایش ابتال به و کاهش در این بعد نیز  ردیگیشغلی قرار م

جویی است، افرادی با روحیه ، روحیه مبارزهگرددیفرسودگی م

باور دارند که تغییر امری طبیعی و بهنجار در زندگی  ،جویی باالمبارزه

است که این تغییر به همراه توانایی خود فرد منجر به رشد و یادگیری 

بیشتر و حفظ و ارتقای امنیت است. این افراد برای خود قوانین مشخصی 

دارند که نشات گرفته از اصول برجسته انسانی بوده و فرد را در مواجه 

، داشتن تعهد، قدرت کنترل و کندیی واکسینه مبا مسائل زندگ

بینی رویدادهای زندگی را به فرد داده و این آمادگی جهت تغییرات پیش

دهد. فرسودگی و مشکالت طبیعی، توان مقابله را در فرد افزایش می

شغلی منجر به ایجاد حرمت نفس منفی و کاهش احساس خودکارایی 

لیل است که توانایی پردازش و شغلی و فردی است، شاید به همین د

های بروز یافته در آن را بعنوان امری ناگریز درک محیط شغلی و چالش

را در محیط نداشته و همین احساس درماندگی کافی است تا نشانگان 

فرسودگی شغلی در افراد ایجاد گردد. بنابراین داشتن قدرت کنترل و 

یی جواز روحیه مبارزه مندیاحساس تعهد نسبت به قوانین کاری و بهره

نیز در امر ارتقای کیفیت شغلی یقیناً دارای نقش خواهد بود. اما افرادی 

ه به نحوی ک شوندیها را ندارند دچار فرسودگی مکه این دست از مؤلفه

نیز بیانگر  (14)یافته پژوهشی آقاجانی، تیزدست، عباس قربانی و باج ور 

رابطه معنادار بین بعد کنترل و مبارزه جویی در متغیر سرسختی روان 

)مسخ شخصیت، کفایت  یهای فرسودگی شغلشناختی با همه مؤلفه

ر بر رو با باوباشد. بنابراین افراد سختشخصی و خستگی هیجانی( می

کنترل و تاثیرگذاری بر روی حوادث زندگی و همچنین برخورداری از 

احساس عمیق درآمیختگی و یا تعهد نسبت به فعالیتی که انجام 

دهند و باور به اینکه تغییر، یک زمینه و پایه اصلی برای رشد بیشتر می

ته نک دارند و اینرود، در جهت نداشتن فرسودگی قدم برمیبه شمار می

به معنای وجود رابطه منفی میان قدرت کنترل در متغیر سخت رویی 

با خستگی عاطفی است بدین معنا که افراد با قدرت کنترل باال در برهه 

کنند. اما وجود سخت رویی کاری خستگی عاطفی کمتری را تجربه می

جهت نداشتن فرسودگی کافی نیست بلکه امر الزم و کافی جهت کاهش 

خاصی  "از عهده برآیی "و افزایش سخت رویی از طریق فرسودگی

 .شودیکه با ترکیب پویای این صفات ایجاد م ردیگیصورت م

 نتیجه گیری

با توجه به رابطه معنادار ابعاد سخت رویی با فرسودگی شغلی، به نظر 

مشابه باید به  یهاکه سازمان بهزیستی و دیگر سازمان رسدیالزم م

افرادی که مشاغلی همچون مراقبت از افراد ناتوان و آسیب پذیر را بر 

الزم همچون بهره مندی از سخت رویی را ارائه  یهاعهده دارند، آموزش

داده تا بدین وسیله هم این افراد در فرایند کاری خود دچار فرسودگی 

انتظار داشت.  نشده و هم میزان بهره وری باالتری را بتوان از آنها

نظیر محدودیت پژوهش به مراقبین  ییهاتیپژوهش حاضر، با محدود

های ذهنی، جسمی و چندگانه شهر اصفهان، عدم بهره مندی معلولیت

از ابزرای دیگر به جز پرسشنامه و عدم وجود پیشینه پژوهش درباره 

شود به دلیل قابل متغیرهای پژوهش مواجه بود. پیشنهاد می یهامؤلفه

تعمیم بودن نتایج، در استان دیگری عالوه بر استان اصفهان نیز انجام 

های فرهنگی شناسایی گردد. همچنین، پیشنهاد شود تا اثر تفاوت

شود که پژوهش حاضر در دیگر مشاغل مشابه نیز اجرا شود تا دارای می

های قدرت تعمیم پذیری باالتری شود و پژوهشی با بررسی تأثیر مؤلفه

آوری بر فرسودگی شغلی اسی مثبت مانند سخت رویی و تابروان شن

 مراقبین صورت پذیرد.

 سپاسگزاری

مورخه  5435/34/514این مقاله برگرفته از پروژه پژوهشی با شماره 

زم . الباشدیمربوط به سازمان بهزیستی استان اصفهان م 25/63/1334

این سازمان و شرکت کنندگان در پژوهش که است از تمامی مسئوالن 

همکاری کاملی جهت اجرای این پروژه پژوهشی داشتند، قدردانی 

صورت پذیرد.
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