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مقاله
پژوهشی

طراحی مدل ساختاری برای پيش بينی فرسودگی شغلی براساس تعهد سازمانی و باورهای خودكارآمد پنداری با
ميانجیگری ويژگیهای شخصيتی معلمان
3

 افسانه بوستان،2 پانتهآ جهانگير،6صادق بای

Designing a structural model for predicting job burnout based on organizational
commitment and self - efficacy beliefs mediated by personality traits of teachers
Sadegh Bay1, Pantea Jahangir2, Afsaneh Boostan3
چكيده
 با توجه بر این آیا میتوان فرسودگی شغلی را بر. باورهای خودکارآمد پنداری و ویژگیهای شخصیتی معلمان اشاره دارد، تحقیقات به ارتباط بین تعهد سازمانی:زمينه
 هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ساختاری برای پیشبینی فرسودگی: باورهای خودکارآمد پنداری و ویژگیهای شخصیتی پیشبینی کرد؟ هدف،اساس تعهد سازمانی
 این پژوهش توصیفی از نوع: روش.شغلی بر اساس تعهد سازمانی و باورهای خودکارآمد پنداری با میانجیگری ویژگیهای شخصیتی معلمان شهرستان رامیان بود
. نفر بودند101  متوسطه اول و متوسطه دوم بود که شامل، معلمان سه مقطع ابتدایی، جامعه آماری این پژوهش. به طور خاص مدلیابی معادالت ساختاری بود،همبستگی
 نفر برای211 ، همچنین پژوهشگر به منظور افزایش درستی یافتهها.) در نظر گرفته شد21-21( ) برای هر متغیر و مؤلفههای آن2112( حجم نمونه طبو نظر هویت و کرامر
 تعدادی مدرسه را به صورت تصادفی انتخاب، مدرسه008  از بین، محقو با لحاظ کردن نسبت پر اکندگی جمعیت معلمان در هر یك از سه مقطع.نمونه در نظر گرفت
 تعهد سازمانی آلن و مه،)0170(  برای انجام این پژوهش از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش. پرسشنامه به علت مخدوي شدن کنار گذاشته شد01  در پایان تعداد.کرد
 نتایج نشان داد: يافتهها.) استفاده شد0170()) و پنج عاملی شخصیت کاستا و مگ گری (فرم کوتاه0112(  باورهای خودکارآمد پنداری جروسالم و شوارزر،)0110( یر
 ویژگیهای شخصیتی. همچنین متغیر باورهای خودکارآمد پنداری بر فرسودگی شغلی ت ثیر معکوس دارد.که متغیر تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی ت ثیر معکوس دارد
 همچنین بین باورهای خودکارآمد. بین تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی از طریو ویژگیهای شخصیتی رابطه معناداری وجود دارد.بر فرسودگی شغلی ت ثیر معکوس دارد
 نتایج پژوهش نشان دادکه تعهد سازمانی و باورهای: نتيجهگيری.)P<1/110( .پنداری و فرسودگی شغلی از طریو ویژگیهای شخصیتی رابطه معناداری وجود دارد
 میتوان با برگزاری کارگاههای آموزشی و دورهای ضمن، مطابو با یافتهها.خودکارآمد پنداری و ویژگیهای شخصیتی قادر به پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان بودند
 تا حدودی از فرسودگی شغلی معلمان،خدمت و همچنین تغییر در شیوه گزینش افراد متناسب با ویژگی های شخصیتی و باورهای خودکارآمد پنداری و تعهد سازمانی
 ویژگیهای شخصیتی، باورهای خودکارآمد پنداری، تعهد سازمانی، فرسودگی شغلی: واژه كليدها.کاست
Background: Research indicates the relationship between organizational commitment, self-efficacy beliefs, and personality traits of
teachers. Given this, can one predict job burnout based on organizational commitment, self-efficacy beliefs, and personality traits?
Aims: The purpose was to design a structural model for predicting burnout based on organizational commitment and self-efficacy
beliefs by mediating the personality traits of teachers in Ramyan County. Method: Correlation studies based on structural equation
modeling technique, in particular regression equations. The statistical population of this study is teachers of the three primary, secondary
and secondary schools and consists of 650 students. The sample size was 400 people in order to increase the validity of the findings.
The researcher randomly selected a number of schools from each of the 117 schools by considering the ratio of the population
distribution of the teachers at each of the three levels..To do this research, the Maslach Job Burnout Questionnaire(1981), Allen &
Meyer Organizational Commitment(1991), Jerusalem & Schwarzer Self-efficacy Beliefs(1992), and the Five Factors of the Character
of Costa and McCrae (Short Form)(1985) were used. Results: The results showed that organizational commitment variable had a reverse
effect on job burnout. Also, the variable of self-efficacy beliefs has a reverse effect on job burnout. Personality traits have an reverse
effect on job burnout. There is a significant relationship between organizational commitment and job burnout through personality traits.
There is also a significant relationship between self-efficacy beliefs and job burnout through personality traits. (P<0/001). Conclusions:
The results showed that All variables were able to predict teachers' job burnout. According to the findings, teachers' burnout can be
partially reduced by holding workshops and in-service workshops as well as by changing the selection of individuals according to
personality traits and self-efficacy beliefs and organizational commitment. Key words: Job burnout, Organizational commitment, Self
efficacy beliefs, Personality characteritics
Corresponding Author: jahangir@riau.ac.ir
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مقدمه

بی ک فایتی و کاهش توا نایی عملکرد ،تصتتتمیم به ترک کار خود

آنچه مستتلم استتت نقس حستتاس و مهم کار در ابعاد گوناگون

میکنند (اسپکتور2112 ،؛ به نقل از منزوی چالشتری.)0313 ،

زندگی بر کستتی پوشتتیده نیستتت زیرا کار عالوه بر اینکه وستتیلهای

عوامل مختلفی در فرسودگی شغلی معلمان مؤثر است .یك نوع

برای ت مین هزینههای زندگی و ارضتتای بستتیاری از نیازهای شتتخص

از این عوامل باورهای خودکارآمد پنداری 3میباشتتتد .خودکارآمد

است ،رابطه مستقیمی با سالمت جسمانی و و همچنین سالمتروانی

پنداری را به عنوان قضاوت افراد درباره توانایی خود تعریف میکنند

فرد نیز دارد (آهنگرزاده ،رفیعی پور ،مستتتلمی ،حیتتدری و نوری

(ب ندورا0171 ،؛ به ن قل از رح مانی .)0310 ،خود کارآ مد پ نداری

نی ستانك )0318 ،وا ضو و آ شکار است که نقش محوری و سازنده

کارک نان نیروم ندترین متغیر در تعیین موفق یت هر بر نا مه جد ید و

شتتغل وابستتته به تناستتب ویژگیهای شتتغل و شتتاغل و احستتاس

ابتکاری استتت .استتاس تاً هر اندازه کارکنان احستتاس بهتری در مورد

ارزشتتمندی ،کارآمدی و توانمندی شتتاغل استتت (بای و حستتینی،

تواناییهای شان در انجام کار دا شته با شند بهتر خواهند توان ست عمل

 .)0313شاغل بودن و داشتن شغل منجر به کاهش  2تا  01درصدی

ک ننتتد ( .بنتتدورا0118 ،؛ بتته نقتتل از ظ هرا بی .)0313 ،بتتاورهتتای

شتتیوع افستتردگی ،تنیدگی و بیماریهای جستتمی نستتبت به بیکاران

خودکارآمد پنداری در میزان تالشتتتی که افراد در هر فعالیت باید

می شود .منابع مختلف تنیدگی شغلی و سازمانی از قبیل شغل فرد،

صتتترف ن مای ند و مدت ز مانی که در برخورد با موانع پافشتتتتاری

نقش سازمانی فرد ،جریان پیشرفت حرفهای ،روابط حرفهای ،ساختار

مینمای ند و در انعطاف پذیری آنان در موقع یت های مختلف ،تعیین

و جو سازمانی ،رویارویی خانواده و کار ،ممکن است به واکنشهای

کننده هستتتند .این باورها در میزان تنیدگی و اضتتطرابی که افراد در

روانی مختلفی منجر شتتتوند که فرستتتودگی شتتتغلی 0یکی از این

برخورد با موانع تجر به مین مای ند ،ت ثیر دارد .افرادی که دارای

واکنشها محسوب می شود ( صفری و گودرزی .)0377 ،فرسودگی

باورهای خودکارآمد پنداری قوی هستتتتند تکالیف را چالش هایی

شغلی به عنوان یك پدیده مربوط به کار و محیط کاری ،مح صول

میبینند که باید بر آنها تستتتلط یابند نه به عنوان تهدیداتی که از آنها

عواملی استتتت که وجود آن ها ،احت مال آن را باال می برد و عدم

دوری نمایند .این افراد در فعال یت ها عمیوتر مشتتتغول میشتتتوند و

وجودشتتان به کاهش یا عدم آن منجر میشتتود (ستتینا ،کریم زاده،

تالي بی شتری را در موقع شک ست به کار میبرند .افرادی که دارای

ناظم ،اح مدی .)0313 ،نظر یه پردازان جد یدتر ،عوا مل مؤثر بر

باورهای خودکارآمد پنداری ضعیفی ه ستند تکالیف را د شوارتر از

فرستتودگی شتتغلی را به دو دستتته عوامل فردی و موقعیتی تقستتیم

آنچه هستتتتند میبینند که این امر باعث تنیدگی ،افستتتردگی و دید

کردند .عوامل فردی مواردی همچون متغیرهای جمعیت شتتناختی،

محدود نسبت به حل مس له می شود (عسگری زاده ماهانی ،سلیمانی،

ویژگیهای شتتتخصتتتیتی 2و ستتتبكهای مقابله ،و عوامل موقعیتی

ظفرنیا ،میری.)0312 ،

مواردی همچون ویژگیهای شغل ،انتظارات ،انگیزه و منابع شغلی را

نوعی دیگر از عوا مل اثر گذار در فرستتتودگی شتتتغلی ،تع هد

در بر میگیرد (شتتهبازیان خونیو ،مصتترآبادی ،افتخاری فر.)0311 ،

ستتازمانی 2میباشتتد .کارکنان متعهد از مهمترین عوامل تعیین کننده

بررسیهای انجام شده درباره فرسودگی شغلی در معلمان نشان داده

ای هستتتند که موفقیت یك ستتازمان را تعیین میکنند .زیرا بدون

استتتت که در شتتترایط کاری یکستتتان ،افراد به یك اندازه دچار

کارکنان متعهد و توانمند ،خدمتی تولید نمیشتتتود (کوچك زاده،

فرسودگی نمی شوند (حسینی نژاد ،امینی آهی دشتی ،منتظر ،الیاسی،

انضتتت باطی و و حدتی محبوب .)0318 ،تع هد ستتتتاز مانی یکی از

موستتتی زاده و احمدی .)0310 ،به بیان دیگر ،فرستتتودگی ،از تعامل

مؤلفههای کلیدی در اثربخشی و بهره وری سازمانی است .در ادبیات

عوا مل بی شتتت ماری از جم له عوا مل فردی ،م یان فردی ،شتتتغلی و

تعهد ستتتازمانی ،این مفهوم عموماً به تمایل قوی یك عضتتتو برای

ویژگیهای شتتتخصتتتیتی پدید میآید (رستتتولیان ،الهی و ابراهیمی

ماندن در سازمان ،تمایل برای تالي ب سیار زیاد برای سازمان و باور

عزیزه .) 0373 ،معلمان فرستتتوده نستتتبت به دیگران رفتار منفی پیدا

قاطع در قبول ارزيها و اهداف ستتتازمان تعریف میشتتتود (مؤدی،

میکنند ،اعتماد به نفس خود را از دست میدهند و به سبب احساس

پورتر و استتتتیرز0181 ،؛ به نقل از جباری )0310 ،تعهد ستتتازمانی به
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4.

صادق بای و همکاران

طراحی مدل ساختاری برای پیشبینی فرسودگی شغلی براساس تعهد...

عنوان یك حالت روانی ،حداقل دارای سه جز قابل تفکیك میباشد

تحقیقات زیادی در رابطه با باورهای خودکارآمد پنداری ،تعهد

که بیانگر نوعی تمایل ،نیاز و الزام جهت ادامه اشتتتتغال و فعالیت در

سازمانی و ویژگیهای شخصیتی با فرسودگی شغلی انجام گرفته

یك ستتتازمان می باشتتتد (آلن و مه یر0118 ،؛ به نقل از زرعکانی،

است از جمله میتوان به تحقیقات زیر اشاره کرد .اکبری ( )0310در

 .)0310دلیل زیادی جهت ارتقاء ستتتطو تعهد ستتتازمانی و اهمیت

پژوهشی نشان داد همبستگی مثبت بین روانآزردگی با فرسودگی

مطالعات در این حوزه وجود دارد .احستتتاس تعهد فرد نستتتبت به

شغلی کارکنان وجود دارد ،همچنین همبستگی منفی بین شخصیت

سازمان که با تقویت احساسات مشترک بین فرد با دیگران و احساس

برونگردی ،انعطافپذیری و دلپذیر بودن وجود دارد ،بین شخصیت

هویت او با ستتازمان شتتکل میگیرد ،موجب ارتباط بهتر کارکنان با

باوجدان بودن با فرسودگی شغلی رابطه معنادار یافت نشد .امیریکیا

یکدیگر در جهت تحقو اهداف سازمانی ا ست که با آن هم هویت

( )0312در پژوهشی نشان داد که رابطه مستقیم معنادار بین روان-

ه ستند (فی ضی و گرامی پور .)0378 ،بدون تعهد سازمانی ،با بهترین

آزردگی و فرسودگی شغلی وجود دارد ،همچنین بین انعطاف پذیری

برنامههای پیچیده و خلو مدیران ارشد راه به جایی نمیبرد .در حالی

و توافوپذیری رابطه معکوس معنادار وجود دارد ،بین برونگردی و

که برنامههای ساده و صریو ،با تعهد سازمانی کارکنان نتیجه بخش

وظیفهشناسی با فرسودگی شغلی رابطه معنادار وجود نداشت.

خواهد بود (زرعکانی.)0310 ،

صدرمغانی ( )0311در پژوهشی نشان داد که بین خودکارآمد پنداری

یك نوع دیگر از عواملی که در فرستتودگی شتتغلی مؤثر استتت

و فرسودگی شغلی معلمان رابطه معنادار منفی وجود دارد .رحمانی

ویژگیهای شخصیتی میباشد .شخصیت مفهومی استتتتت که هم به

( )0310در پژوهشی نشان داد که بین فرسودگی شغلی و خودکارآمد

صورت عامیانتتتتته و هم به صورت کاربتتتتتردی مورد ا ستفاده قرار

پنداری رابطه منفی و معکوس وجود دارد .جباری ( )0310در

میگیرد .اصتتتوالً هر کستتتی خصتتتوصتتتیات ،منش ،تواناییها و

پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که تعهد سازمانی با فرسودگی

ویژگیهای منح صر به فردی دارد که الگوهای رفتاری ،0شیوههای

شغلی و فرسودگی مرتبط با کار و فرسودگی مرتبط با مددجو رابطه

پاستتخدهی ،و واکنشهای وی را به محیط درونی و بیرونی نشتتان

معنادار و معکوس وجود دارد .گلریز خاتمی ( )0312در پژوهشی به

میدهد که خصوصیّات شخصیتی وی را شکل میدهند .شخصیت

این نتیجه دست یافت که رابطه معناداری بین ابعاد تعهد سازمانی و

انستتانها همیشتته مورد توجّه بوده و توجّه محققان و صتتاحبنظران

فرسودگی شغلی وجود دارد ،تعهد سازمانی پیشبینیکننده منفی و

بسیاری را به خود جلب کرده است( .بای.)0312 ،

معنادار فرسودگی شغلی میباشد .یاسمین و همکاران ( )2100در

با توجه به اینکه مقولههای تعهد سازمانی ،باورهای خودکارآمد

تحقیقی نشان دادند که تنها تعهد هنجاری اثر قابل توجه بر فرسودگی

پنداری و ویژگیهای شخصیتی هر یك به تنهایی از جمله مفاهیمی

شغلی داشته در حالیکه تعهد عاطفی و تعهد مستمر اثر قابل توجهی

هستند که بر میزان کارایی معلمان ت ثیر میگذارند ضرورت بررسی

بر فرسودگی شغلی پرستاران نداشته است .هیلتون ( )2100در

همه جانبهِ رابطهِ میان این مقولهها امری الزم و اجتناب ناپذیر استتت

پژوهشی نشان داد که بین فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی رابطه

که پژوه شگران کمتر به آن پرداختهاند .محقو در نظر دارد تا رابطه

منفی معنادار وجود دارد (به نقل از صحبت زاد .)0310 ،مارمایا،

تعهد سازمانی و باورهای خودکارآمد پنداری را با فرسودگی شغلی

هیتمن ،زواوی ،موحد ،جودی ( )2100در پژوهشی نشان دادند که

در بین معلمان شهرستان رامیان با میانجیگری ویژگیهای شخصیتی

تنها تعهد عاطفی با فرسودگی شغلی سازمان ارتباط دارد .رِدمن

مورد بررستتی همه جانبه قرار دهد تا رابطه بین هر یك از متغیرهای

( )2100نشان داد که فرسودگی شغلی بر کاهش خودکارآمد پنداری

پژوهش را با متغیر فرسودگی شغلی ،مشخص نماید و زمینه باال بردن

معلمین ت ثیر منفی دارد بعالوه رابطه معنادار بین سن ،جنسیت ،تعداد

دانش و آگاهی معلمان از این موضوع و به تبع آن کاهش فرسودگی

سالهای خدمت و گزاري فرسودگی شغلی مشاهده شده است.

شغلی آنان را در سازمان آموزي و پروري فراهم نماید.

ساواي ،یونس ،اسمایل ( )2100در تحقیقی به این نتیجه دست یافتند
که ارتباط منفی بین خودکارآمد پنداری معلم و سطوح فرسودگی

Behavioral models

1.

666

دوره  ،07شماره ، 87تابستان(شهریور) 0317

مجله علوم روانشناختی

 .2باور های خود کارآ مد پ نداری به طور مع نادار فرستتتودگی

شغلی وجود دارد .گوندوز ( )2102در تحقیقی نشان داد که رابطه

شغلی را در معلمان شهرستان رامیان پیشبینی میکند.

منفی بین خودکارآمد پنداری و کاهش کفایت شخصی وجود دارد.

 .3ویژگیهای شخصیتی به طور معنادار فرسودگی شغلی را در

زیمرمن و سویدی ( )2101در پژوهشی نشان داد که بین توافوپذیری،

معلمان شهرستان رامیان پیشبینی میکند.

وظیفهشناسی و گشودگی به تجارب با همه ابعاد فرسودگی شغلی

 .2ویژگی های شتتتخصتتتیتی در راب طه بین تع هد ستتتتاز مانی و

ارتباط منفی و معناداری وجود دارد ،همچنین بین ویژگیهای روان

فرسودگی شغلی در معلمان شهرستان رامیان نقش میانجی دارد.

آزردگی با فرسودگی عاطفی ارتباط معناداری وجود ندارد و بین
سطوح باالتر ویژگیهای برونگردی با سطوح پایینتر فرسودگی

 .0ویژگی های شتتتخصتتتیتی در رابطه بین باورهای خودکارآمد

شغلی ارتباط وجود دارد .پراج ( )2111در پژوهشی نشان داد بین

پنداری و فرسودگی شغلی در معلمان شهرستان رامیان نقش میانجی

ویژگیهای شخصیتی و فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

دارد.
روش

ماجرنیکوما ( )2108در پژوهشی نشان داد که بین ویژگیهای
شخصیتی درونگردی ،برونگردی و با وجدانی بودن با فرسودگی

روي پژوهش توصتتتیفی از نوع همبستتتتگی به طور اخص مدل

شغلی رابطه معکوس وجود دارد (به نقل از دوانی زاده.)0311 ،

یابی معادالت ساختاری بود .جامعه آماری این پژوهش ،معلمان سه

کلومیس چی ( )2100در تحقیقی به این نتیجه رسید که هر چه مقدار

مقطع ابتدایی ،متو سطه اول و متو سطه دوم بود و که شامل  101نفر

برونگردی در معلمان پایینتر باشد ،معلمان بیشتر مستعد رویارویی با

بودند که همگی در سال تح صیلی  18-17به طور ر سمی م شغول به

فرسودگی شغلی هستند (کلومیس چی2100 ،؛ به نقل از کامه علیا،

خدمت بودند .براساس نظر هویت و کرامر ( )2112به ازای هر متغیر

 .)0310ایساک ( )2101در پژوهشی نشان داد که فرسودگی شغلی با

پیشبین حداقل  )21-21( 21نفر برای نمونه کافی استتت با توجه به

حس خودکارآمد پنداری ادراک شده رابطه معکوس دارد و خستگی

اینکه در این پژوهش فرستتودگی شتتغلی دارای ستته مؤلفه ،باورهای

هیجانی توان پیشبینی معناداری برای خودکارآمد پنداری ادراک

خودکارآمد پنداری دارای یك مؤلفه ،تعهد ستتازمانی دارای ستته

شده دارد (به نقل از ظهرابی .)0313 ،شالویك ( )2118در پژوهشی

مؤلفه ،ویژگیهای شخ صیتی دارای پنج مؤلفه میبا شد به ازای هر

نشان داد رابطه منفی نیرومندی بین خودکارآمد پنداری معلمان با

متغیر  21نفر در نظر گرفته شتتد .نمونه پژوهش با توجه به متغیرهای

فرسودگی شغلی آنها وجود داشت بدین ترتیب که هرچه میزان تنش

پژوهش  311نفر برآورد شتتتد که با در نظر گرفتن احتمال افت و

و درگیری در کار بیشتر باشد و هرچه فرسودگی شغلی بیشتر باشد

ماهیت پژوهش (ارائه مدل)  01درصد به این نمونه اضافه شد و نمونه

احساس خودکارآمد پنداری ،بیشتر کاهش مییابد( .به نقل از

به  331نفر افزایش یافت .ضمناً پژوه شگر به منظور افزایش در ستی

ظهرابی .)0313 ،با توجه به نقش تعهد سازمانی ،باورهای خودکارآمد

یافتهها ،حجم نمونه را  211نفر در نظر گرفت .محقو با لحاظ کردن

پنداری و ویژگیهای شخصیتی در فرسودگی شغلی ،انجام تحقیقاتی

نستتتبت پراکندگی جمعیت معلمان در هر یك از ستتته مقطع ،از بین

که باعث کاهش فرسودگی شغلی معلمان شود ضروری به نظر

 008مدرستته ،تعدادی مدرستته را به صتتورت تصتتادفی انتخاب کرد

میرسد لذا در این پژوهش در صدد پاسخگویی به آن هستیم که آیا

ستتتپس با مراجعه به مدارس  211نفر با رضتتتایت و توافو آگاهانه به

رابطهای بین تعهد سازمانی ،باورهای خودکارآمد پنداری و

تکمیل پر س شنامهها پرداختند .تعداد  01پر س شنامه به علت مخدوي

ویژگیهای شخصیتی با فرسودگی شغلی دارد؟

بودن کنار گذاشته شد.

فرضيههای پژوهش

ابزار

 .0تعهد سازمانی به طور معنادار فر سودگی شغلی را در معلمان

پرسشنامه فرسودگی شغلی ( :)0MBIاین پرسشنامه توسط مسلش

شهرستان رامیان پیشبینی میکند.

در سال  0170ساخته شد که دارای  22گویه بود و سه بعد خستگی
عاطفی ،2مسخ شخصیت 3و عملکرد فردی 2را مورد سنجش قرار
Maslach Burnout Inventory
Emotional Exhaustion

1.

Depersonalisation
Personal Accomplishment

2.
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3.
4.

صادق بای و همکاران

طراحی مدل ساختاری برای پیشبینی فرسودگی شغلی براساس تعهد...

میداد در این ابزار  1گویه مربوط به خستگی عاطفی 0 ،گویه مربوط

حداکثر نمره در این مق یاس  01و  21می باشتتتتد .ضتتتر یب آل فای

به مسخ شخصیت و  7گویه مروبط به عملکردی فردی میباشد .این

کرونبتتاخ این مقیتتاس در کتتانتتادا  ،1/77آلمتتان  ،1/70ژاپن 1/10

ابزار در طیف لیکرت ( 1تا  )1نمرهگذاری میشود( .آهنگرزاده و

گزاري شده ا ست (دالور ،نجفی ،محمد ر ضایی ،دبیری ،ر ضایی،

همکاران .)0318 ،به منظور سنجش درستی این پرسشنامه ،مسلش و

 .)0312در ستی این پر س شنامه را  1/10گزاري کردند ( .شوارزر و

جکسون ( )0170از روي آلفای کرونباخ استفاده کردند و میزان

همکاران  .)2110در ایران قابلیت اعتماد مقیتتتتاس خودکارآمتتتتدی

درستی هر یك از خرده مقیاس خستگی عاطفی  ،1/11مسخ

عمتتتومی را بتتتا استتتتفاده از روي همسانی درونی و با بهرهگیری از

شخصیت  1/81و عملکرد فردی  1/80بود( .به نقل از امیریکیا،

ضریب آلفای کرونباخ محاسبه کردند .نتتتتایج نشتتتان داد که قابلیت

 .)0310در ایران اولین بار فیلیان ( )0380این پرسشنامه را ترجمه و

اعتماد مقیاس برای کل آزمودنیها  ،./78برای مردان  ./70و برای

درستی و قابلیت اعتماد آن را مورد ت یید قرار داد؛ و ضریب قابلیت

زنان  ./77بود که همگی در حد مطلوب و رضتتتایتبخش بودند.

اعتماد آن با روي آلفای کرونباخ  1/87برآورد شد .همچنین درستی

(دالور و همکاران.)0312 ،

آزمون توسط کمالی ( 1/71 )0313برآورد گردید و ضریب قابلیت

ج :پرسشنامه پنج عاملی شخصیتی نئو ( :)1NEO-FFIفرم کوتاه

اعتماد آن به روي آلفای کرونباخ  1/87برآورد شد .همچنین بدری

مقیاس تجدید نظر شده  8NEO-PI-Rاست .فرم ابتدایی مقیاس

گرگری ( )0382درستی پرسشنامه به ترتیب خستگی عاطفی ،1/72

شخصیتی  NEOتوسط کاستان و مگ گرا 7در سال  0170ساخته شد،

مسخ شخصیت  1/80و عملکرد فردی  1/82گزاري کرد( .به نقل از

سپس فرم کوتاه این مقیاس در قالب  11سؤال مورد تجدید نظر قرار

نژاد سام.)0310 ،

گرفت .این مقیاس پنج عامل اصلی شخصیت شامل روان آزردگی،1

پرسشنامه تعهد سازمانی ( :)0OCQپرسشنامه تعهد سازمانی که

برونگردی ،01تجربهپذیری،00

همسازی02

و وظیفه

شناسی03

را

حاوی  22گویه بود که توسط پژوهشگران مشهور به نامهای آلن و

میسنجد .هر عامل براساس  02گویه در اندزههای پنج درجهای

مهیر ( )0110طراحی و تدوین شد .این پرسشنامه سه بعد تعهد

لیکرت اندازهگیری میشود .ضریب آلفای کرونباخ برای هر یك از

عاطفی ،2تعهد عقالنی 3و تعهد هنجاری 2را مورد بررسی قرار داد.

عوامل اصلی به ترتیب  1/11 ،1/17 ،1/82 ،1/70و  1/81گزاري شده

آلن و مهیر ( )0113آلفای کرونباخ این پرسشنامه را برای تعهد عاطفی

است( .بشارت ،گلستانیپور ،غالمعلی لواسانی .)0318 ،همچنین در

 ./77برای تعهد عقالنی  ./72و برای تعهد هنجاری  ./70برآورد

پژوهشی آلفای کرونباخ روانآزردگی  ،1/72برونگردی  ،1/80باز

کردند( .به نقل از صحبت زاده .)0310 ،چراتی ( )0310درستی این

بودن  ،1/82همسازی یا موافو بودن  1/80و با وجدانی بودن 1/73

پرسشنامه را در ایران  ./10برآورد کرد .جزایری ،نعمانی ،شکرکن و

گزاري شد (مورادیان و نزلك0110 ،؛ به نقل از فتحی آشتیانی) .در

تقیپور ( )0370ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را برای تعهد

ایران گروسی فرشی ( )0388قابلیت اعتماد این پرسشنامه را بین ./01

عاطفی  ،1/77برای تعهد هنجاری  ،1/70برای تعهد مستمر 1/72

تا  ./78گزاري کرد .همچنین ضریب قابلیت اعتماد بازآزمایی 217

گزاري کردند( .به نقل از صحبت زاده.)0310 ،

دانشجوی ایرانی در فاصله زمانی سه ماه به ترتیب ،1/71 ،1/80 ،1/73

پر س شنامه خودکارآمد پنداری عمومی ( :)0GSEاین پر س شنامه

 1/81 ،1/81برای روانآزردگی ،برونگردی ،تجربهپذیری ،همسازی

تو سط جرو سالم و شوارزر ( )0112ساخته شد .این پر س شنامه به

و وظیفهشناسی گزاري شد( ..بشارت و همکاران .)0318 ،در این

صتتورت تك عاملی با  01گویه چهار گزینهای میباشتتد .حداقل و

تحقیو برای افزایش درستی ،از نظرات اساتید راهنما و مشاور و سایر

1.

8.

2.

9.

Costa and McCrae
Neurotisism
10. Extraversion
11. Openness To Experience
12. Aggreeableness
13. Conscientiousness

Organizational Commitment Questionnaire
Affective Commitment
3. Continuance Commitment
4. Normative Commitment
5. Generalized Self-Efficacy
)6. Personality Five-Factor Inventory (NEO-FFI
7. Bibliography For The Revised Neo Personality
)Inventory(NEO-PI-R
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اساتید مرتبط با موضوع ،مطالعه مقاالت و کتبی که از این پرسشنامه

است و باورهای خودکارآمد با میانگین  3/01نسبت به سایر ابعاد

یا پرسشنامههای مشابه استفاده کردهاند و روي تحلیل عاملی ت ییدی

اهمیت کمتری از نظر پاسخگویان داشته است .در جدول  3نتیجه

مورد استفاده قرار گرفته است .به منظور آزمون فرضیههای پژوهش

شاخص ماهاالنوبیس گزاري شده است.

حاضر از مدل مدل یابی ساختاری استفاده خواهد شد .به این منظور،

جدول .3محاسبه شاخص ماهانوبیس برای شناسایی دادههای پرت

نرمافزار  0Amosو  2Spssبه کار گرفته شد.

p2

p1

Mahalanobis d-squared

Observation number

1/102

1/111

18/107

072

در این پژوهش با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  Amosدادهها

1/112

1/111

10/112

007

1/111

1/110

01/811

31

را مورد بررسی قرار دادیم .با استفاده از اطالعات به دست آمده و

1/111

1/110

01/202

071

وارد کردن آنها در نرمافزار  SPSSدادههای توصیفی زیر حاصل شد.

1/111

1/110

07/121

17

1/111

1/110

07/011

22

1/111

1/110

07/112

077

جنسیت پاسخگویان

فراوانی

درصد فراوانی

1/111

1/112

01/083

07

مرد

011

27/2

1/111

1/112

01/020

000

زن

070

کل

301

يافتهها

جدول .0توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان

00/7

1/111

1/112

00/123

010

011

1/111

1/113

02/081

070

1/111

1/113

03/717

07

در جدول زیر شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش

1/111

1/112

03/112

070

محاسبه شده است .شاخص میانگین اهمیت متغیرها را نظر پاسخ

1/111

1/111

01/101

022

دهندگان نشان میدهد و شاخص انحراف استاندارد پراکندگی

اگر مقدار  p-value1و  p-value2همزمان کمتر از  1/10باشد

پاسخها را نشان میدهد.

آن مورد به عنوان داده پرت شناخته میشود که از قبل انجام معادالت

جدول .2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش

ساختاری از فایل دادهها حذف میشوند.

متغیر و مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

تعهد سازمانی

2/18

1/27

تعهد عاطفی

3/71

1/ 3

آزمون شاپیرو  -ویلکس میباشد .نتایج بررسی در جدول زیر آمده

تعهد مستمر

2/22

1/22

تعهد هنجاری

2/11

1/32

است.

فرسودگی شغلی

3/78

1/21

عملکرد فردی

2/18

1/30

معناداری آزمون شاپیرو  -ویلکس برای متغیرهای پژوهش بیشتر از

خستگی عاطفی

3/81

1/20

مسخ شخصیت

3/81

1/32

 1/10است .به عبارت دیگر توزیع متغیرها نرمال میباشد .شاخص

ویژگیهای شخصیتی

3/32

1/32

روانآزردگی

3/08

1/30

برونگردی

3/20

1/31

باز بودن

2/71

1/30

سازگاری

3/20

1/21

با وجدانی

3/71

1/28

نتایج بررسی نرمال بودن چند متغیره توسط نرمافزار  Amosمحاسبه و

باورهای خودکارآمد پنداری

3/01

1/31

در جدول زیر آورده شده است.

آزمونی که جهت بررسی نرمال بودن متغیرها استفاده میشود،

همانگونه که یافتههای جدول  2نشان میدهد مقدار سطو

چولگی و کشیدگی متغیرها بین ( 2و  )-2قرار دارد بنابراین توزیع
متغیرها به توزیع نرمال شباهت زیادی دارد.
چنانچه نرمال بودن چند متغیره برقرار نباشد از روي خودگردان
سازی 3جهت برآورد پارامترهای مدل ساختاری استفاده میشود.

یافتههای توصیفی در جدول  2نشان میدهد که در میان ابعاد
اصلی ،تعهد سازمانی با میانگین  2/18وضعیت موجود بهتری داشته
Analysis Of Moment Structures
Statistical Package For The Social Sciences

1.

Bootstrapping

2.
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طراحی مدل ساختاری برای پیشبینی فرسودگی شغلی براساس تعهد...
جدول .1نتایج آزمون KMO0

جدول . 2نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش
سطو

متغیر

آماره

تعهد سازمانی

1/010

1/117

تعهد عاطفی

1/021

1/111

1/71

تعهد مستمر

1/107

1/110

1/78

1/28

تعهد هنجاری

1/111

1/112

1/11

1/01

نرمال است

فرسودگی شغلی

1/107

1/110

1/31

1/88

نرمال است

عملکرد فردی

1/182

1/112

1/23

1/12

نرمال است

خستگی عاطفی

1/071

1/187

1/11

1/81

نرمال است

معناداری

چولگی

کشیدگی

وضعیت

1/20

1/21

نرمال است

1/27

نرمال است
نرمال است

نام متغیر

KMO

نتیجه

تعهد سازمانی

1/70

توان اماری و کفایت نمونه ت یید میشود

فرسودگی شغلی

1/773

توان اماری و کفایت نمونه ت یید میشود

ویژگیهای شخصیتی

1/712

توان اماری و کفایت نمونه ت یید میشود

باورهای خودکارآمد پنداری

1/722

توان اماری و کفایت نمونه ت یید میشود

جدول .8شاخصهای برازي مدلهای اندازهگیری
تعهد

فرسودگی

ویژگیهای

سازمانی

شغلی

شخصیتی

2/23

2/102
1/121

شاخص

حد مطلوب

مسخ شخصیت

1/072

1/181

1/77

1/80

نرمال است

ویژگیهای شخصیتی

1/231

1/173

1/21

1/01

نرمال است

X2/df

 3و کمتر

2/32

روانآزردگی

1/230

1/137

1/11

1/70

نرمال است

RMR

نزدیك به صفر

1/121

1/131

برونگردی

1/031

1/108

1/21

1/07

نرمال است

GFI

 1/1و باالتر

1/170

1/710

1/171

باز بودن

1/210

1/120

1/83

1/18

نرمال است

AGFI

 1/1و باالتر

1/100

1/710

1/112

سازگاری

1/011

1/138

1/10

1/70

نرمال است

NFI

 1/1و باالتر

1/110

1/773

1/171

با وجدانی

1/027

1/110

1/01

1/70

نرمال است

RFI

 1/1و باالتر

1/132

1/710

1/180

1/023

1/111

1/20

1/31

نرمال است

IFI

 1/1و باالتر

1/188

1/132

1/112

TLI

 1/1و باالتر

1/111

1/121

1/170

CFI

 1/1و باالتر

1/188

1/130

1/112

PRATIO

 1/0و باالتر

1/080

1/713

1/ 0

PNFI

 1/0و باالتر

1/021

1/812

1/01

PCFI

 1/0و باالتر

1/007

1/712

1/017

RMSEA

کوچکتر از 1/17

1/107

1/100

1/103

باورهای خودکارآمد
پنداری

جدول .0بررسی نرمال بودن چند متغیره
نتیجه
نرمال بودن چند متغیره برقرار
است

آماره z

ضریب مَردیا (نرمال بودن چند متغیره)

0/001

2/713

جدول .7بررسی معناداری مدلهای اندازهگیری

نرمال بودن چند متغیره شرط الزم برای برآورد پارامترها در
مقیاس اصلی

معادالت ساختاری میباشد .در جدول باال ضریب مردیا برای بررسی
فرض نرمال بودن چند متغیره نشان داده شده است .مقدار آماره

z
تعهد سازمانی

ضریب مردیا کوچكتر از  2/08میباشد که این مطلب فرض صفر
مبنی بر نرمال بودن چند متغیره در سطو اطمینان  10درصد را ت یید

فرسودگی شغلی

میکند.
نتیجه آزمون  KMOدر جدول فوق نشان میدهد که مقدار
 KMOبرای همه مقیاسها بیشتر از  1/8میباشد بنابراین حجم نمونه

ویژگیهای

از کفایت خوبی برای انجام تحلیل عاملی ت ییدی برخوردار است.

شخصیتی

نتایج شاخصهای برازي چهار مدل اندازهگیری در جدول  1آورده

بار

نسبت بحرانی

معناداری

عاملی

()CR

()p-value

تعهد عاطفی

1/71

1/22

***

تعهد مستمر

1/72

1/10

***

تعهد هنجاری

1/70

1/37

***

عملکرد فردی

1/88

7/10

***

خستگی عاطفی

1/72

1/27

***

مسخ شخصیت

1/70

1/30

***

روانآزردگی

1/81

1/01

***

برونگردی

1/81

7/71

***

باز بودن

1/87

1/17

***

سازگاری

1/73

1/01

***

با وجدانی

1/72

1/20

***

مؤلفهها

*** :بار عاملی در سطح اطمينان  66درصد معنادار است.

شده است.
نتایج جدول  8نشان میدهد که شاخصهای برازي همه مدل

یافته هادر جدول فوق نشان میدهد در هر مقیاس بارهای عاملی

اندازهگیری در حد مطلوب هستند در ادامه مدل اندازهگیری کلی

بیشتر از  1/8هستند و نسبت بحرانی بیشتر از  2/01است بنابراین در

بررسی میشود.
1.

Kraiser-Meyer-Olkin measure of sampling Adequacy
)(kmo
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سطو اطمینان  11درصد معناداری بارهای عاملی مورد ت یید قرار

نتایج جدول  1مقدار شاخص کای دو نسبی برابر با  2/1است که کمتر

میگیرد.

از  3است .شاخصهای , 8RFI, 1TLI, 0GFI,2CFI, 3IFI, 2NFI
7PCFI, 1PNFIهمگی بیشتر از  1/1است و شاخص

01RMSEA

کوچكتر از  1/17است که نشان میدهد که شاخصهای برازي
مدل اندازهگیری کلی مطلوب است.
در این پژوهش در مرحله آزمون مدل ،از قابلیت اعتماد
ترکیبی ،00میانگین واریانسهای استخراج شده 02و آلفای کرونباخ
استفاده شد ،که نتایج تحلیل عاملی ت ییدی و شاخصهای درستی و
قابلیت اعتماد سازه مدلهای اندازهگیری در جدول  01آورده شده
است.
جدول .01مقادیر بارهای عاملی استاندارد شده و شاخصهای درستی و
قابلیت اعتماد سازهها
مقیاس اصلی

معناداری

مؤلفهها

بار عاملی

تعهد عاطفی

1/71

P <1/10

تعهد مستمر

1/72

P <1/10

تعهد هنجاری

1/70

P <1/10

عملکرد فردی

1/88

P <1/10

تناسب مدل اندازهگیری کلی ،معیارهای مناسب بودن برازي مدل

خستگی عاطفی

1/72

P <1/10

مسخ شخصیت

1/70

P <1/10

بررسی و شاخصهای زیر محاسبه شدهاند.

روانآزردگی

1/81

P <1/10

برونگردی

1/81

P <1/10

باز بودن

1/87

P <1/10

سازگاری

1/73

P <1/10

با وجدانی

1/72

P <1/10

نمودار  :0مدل اندازه گیری

AVE

CR

کلی0

یافته در مدل اندازهگیری کلی نشان میدهد که بارهای عاملی
مؤلفهها بیشتر از  1/8هستند بنابراین مطلوب هستند .برای تعیین میزان

شاخص

حد مطلوب

X2/df

 3و کمتر

2/ 1

فرسودگی شغلی

1/121

1/722

ویژگیهای

جدول .1شاخصهای برازي مدل اندازهگیری کلی
مقدار گزاري شده

تعهد سازمانی

1/118

1/708

شخصیتی

1/132

1/718

()p-value

NFI

 1/1و باالتر

1/710

IFI

 1/1و باالتر

1/12

نتایج جدول فوق نشان میدهد که نشانگرهای انتخابی جهت

CFI

 1/1و باالتر

1/131

GFI

 1/1و باالتر

1/110

اندازهگیری سازههای مدل از دقت الزم برخوردار بودهاند چون
بارهای عاملی همگی بیشتر  1/0است و معنادار میباشند (سطو

TLI

 1/1و باالتر

1/121

RFI

 1/1و باالتر

1/710

معناداری کمتر از  1/10است) .مقدار شاخص میانگین واریانسهای

PCFI

 1/0و باالتر

1/818

PNFI

 1/0و باالتر

1/822

استخراج شده برای کلیه سازهها بیشتر از  1/0میباشد و شاخص
قابلیت اعتماد مرکب نیز از  1/1بیشتر است .بنابراین هر کدام از

PRATIO

 1/0و باالتر

1/708

AGFI

 1/1و باالتر

1/710

سازههای مدل از درستی همگرا و قابلیت اعتماد مرکب مطلوبی جهت

RMSEA

کوچکتر از 1/17

1/18

RMR

نزدیك به صفر

1/127

اندازهگیری متغیرهای پژوهش برخوردار هستند در ادامه درستی

1.

7.

2.

8.

Relative Fit Index
Parsimony Comparative Fit Index
9. Parsimony Normed Fit Index
10. Root Mean Square Erro Of Approximation
11. Composite Reliability
12. Average Variance Exteacted

Overall Measurement Model
Comparative Fit Index
3. Incremental Fit Index
4. Normed Fit Index
5. Goodness Of Fit Index
6. Tucker-Lewis Index
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طراحی مدل ساختاری برای پیشبینی فرسودگی شغلی براساس تعهد...

جدول .02شاخصهای برازي مدل ساختاری پژوهش

واگرای مقیاسهای مدل اندازهگیری کلی بررسی میشود .در جدول

شاخص

حد مطلوب

مقدار گزاري شده

X2/df

 3و کمتر

2/13

RMR

نزدیك به صفر

1/122

ویژگیهای

GFI

 1/1و باالتر

1/103

شخصیتی

AGFI

 1/1و باالتر

1/770

NFI

 1/1و باالتر

1/107

RFI

 1/1و باالتر

1/110

IFI

 1/1و باالتر

1/127

TLI

 1/1و باالتر

1/131

CFI

 1/1و باالتر

1/128

PRATIO

 1/0و باالتر

1/722

PNFI

 1/0و باالتر

1/801

PCFI

 1/0و باالتر

1/871

RMSEA

کوچکتر از 1/17

1/110

 00درستی واگرای مدل اندازهگیری بررسی شده است
جدول .00بررسی درستی واگرای مقیاسهای مدل
تعهد سازمانی

فرسودگی شغلی

تعهد سازمانی

AVE = 1/118

فرسودگی شغلی

)(r2 = 0/062

AVE = 0/640

()r2 = 0/129

()r2 = 0/184

ویژگیهای
شخصیتی

AVE = 0/634

یافتهها در جدول فوق نشان میدهد که میانگین واریانسهای
استخراج شده سازهها از توان دوم ضریب همبستگی با سایر سازهها
بیشتر است بنابراین درستی واگرای سازههای مدل ت یید میشود.
برای پاسخگویی به فرضیات پژوهش از مدل ساختاری پژوهش

یافتهها در جدول فوق نشان میدهد متغیر تعهد سازمانی بر

که در نرمافزار  Amosبرازي شده است بهره گرفته میشود که در

فرسودگی شغلی در سطو اطمینان  11درصد ت ثیر معناداری دارد.

نگاره زیر آمده است.

(قدر مطلو نسبت بحرانی برابر با -0/80که بیشتر از  2/01است) با

نتایج شاخصهای فوق نشان میدهد که مدل ساختاری پژوهش

توجه به اینکه این رابطه منفی است بنابراین متغیر تعهد سازمانی بر

از برازي مناسبی برخوردار است بنابراین میتوان بر مدل ساختاری

فرسودگی شغلی ت ثیر معکوس دارد به عبارت دیگر فرضیه اول ت یید

ت یید شده ،فرضیات را مورد آزمون قرار داد .بر اساس مدل ساختاری

میشود( .ضریب استاندارد رابطه برابر با  -1/20و معنادار است).

ت یید شده در شکل  2نتیجه بررسی فرضیات در جدول زیر آمده

یافتهها در جدول فوق نشان میدهد متغیر باورهای خودکارآمد

است.

پنداری بر فرسودگی شغلی در سطو اطمینان  11درصد ت ثیر
معناداری دارد (قدر مطلو نسبت بحرانی برابر با  2/08که بیشتر از
 2/01است) با توجه به اینکه این رابطه منفی است بنابراین متغیر
باورهای خودکارآمد پنداری بر فرسودگی شغلی ت ثیر معکوس دارد
به عبارت دیگر فرضیه دوم ت یید میشود( .ضریب استاندارد رابطه
برابر با  -1/23و معنادار است).
یافتهها در جدول  03نشان میدهد متغیر ویژگیهای شخصیتی
بر فرسودگی شغلی در سطو اطمینان  11درصد ت ثیر معناداری دارد
(قدر مطلو نسبت بحرانی برابر با  -1/10که بیشتر از  2/01است) با
توجه به اینکه این رابطه منفی است بنابراین متغیر ویژگیهای
شخصیتی بر فرسودگی شغلی ت ثیر معکوس دارد به عبارت دیگر
فرضیه سوم ت یید میشود( .ضریب استاندارد رابطه برابر با  -1/08و
معنادار است).
نمودار . 2مدل ساختاری پژوهش (تخمین استاندارد)
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جدول .03نتایج بررسی فرضیات
فرضیه
اول
دوم
سوم

چهارم

پنجم

رابطه
تعهد سازمانی
باورهای
خودکارآمد پنداری
ویژگیهای
شخصیتی

ت ثیر مستقیم

ت ثیر غیر مستقیم

ت ثیر کل

نسبت بحرانی
CR

سطو معناداری

←

فرسودگی شغلی

-1/20

-

-1/20

-0/80

1/110

←

فرسودگی شغلی

-1/23

-

-1/23

-2/08

1/110

←

فرسودگی شغلی

-1/08

-

-1/08

-1/10

1/110

-1/20

-1/301

-1/711

-01/12

1/110

-1/23

-1/212

-1/732

-00/07

1/110

تعهد سازمانی ← ویژگیهای شخصیتی ←
فرسودگی شغلی
باورهای خودکارآمد پنداری ← ویژگیهای
شخصیتی ← فرسودگی شغلی

نتیجه فرضیه
رابطه بین دو متغیر منفی است
فرضیه اول ت یید میشود
رابطه بین دو متغیر منفی است
فرضیه دوم ت یید میشود
رابطه بین دو متغیر منفی است
فرضیه سوم ت یید میشود
ت ثیر غیر مستقیم معنادار است
ت ثیرگذاری منفی است
فرضیه چهارم ت یید میشود
ت ثیرغیر مستقیم معنادار است
ت ثیرگذاری منفی است
فرضیه پنجم ت یید میشود

بحث و نتيجهگيری

یافتهها در مدل ساختاری نشان میدهد ضریب ت ثیر متغیر تعهد
سازمانی بر متغیر میانجی (ویژگیهای شخصیتی) برابر با  1/13است

هدف این پژوهش طراحی مدل ساختاری برای پیشبینی فرسودگی

و ت ثیر متغیر میانجی بر فرسودگی شغلی برابر با  -1/08است هر دو

شغلی براساس تعهد سازمانی و باورهای خودکارآمد با میانجیگری

ت ثیر گذاری در سطو اطمینان  11درصد معنادار است .ت ثیر غیر

ویژگیهای شخصیتی معلمان شهرستان رامیان بود .نتایج به دست

مستقیم متغیر تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی از حاصلضرب 1/13

آمده نشان میدهد که تعهد سازمانی و باورهای خودکارآمد و

در  -1/08بدست میآید که حاصل برابر با  -1/301میشود از

ویژگیهای شخصیتی با فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری

آنجایی که قدر مطلو نسبت بحرانی ت ثیر غیر مستقیم بیشتر از 2/08

دارد .در تبیین فرضیه اول ،یافتهها نشان میدهد متغیر تعهد سازمانی

است و سطو معناداری کمتر از  1/10است میتوان نتیجه گرفت که

بر فرسودگی شغلی در سطو اطمینان  11درصد ت ثیر معنادار و رابطه

بین تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی ازطریو ویژگیهای شخصیتی

معکوس دارد یعنی اینکه با افزایش تعهد سازمانی ،فرسودگی شغلی

رابطه معناداری وجود دارد بنابراین فرضیه چهارم مورد ت یید قرار

کاهش مییابد .نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای انجام شده

میگیرد.

اکبری ( ،)0310امیریکیا ( ،)0312صدر مغانی ( ،)0311رحمانی

یافتهها در مدل ساختاری نشان میدهد ضریب ت ثیر متغیر

( ،)0310جباری ( ،)0310بابای خاکیان ( ،)0312گلریز خاتمی

باورهای خودکارآمد بر متغیر میانجی (ویژگیهای شخصیتی) برابر با

( ،)0312آقا میر علی اکبر ( ،)0311هیلتون ( ،)2100یاسمین و

 1/80است و ت ثیر متغیر میانجی بر فرسودگی شغلی برابر با -1/08

همکاران ( ،)2100ساواي و همکاران ( ،)2100عثمان و رجا (،)2103

است هر دو ت ثیر گذاری در سطو اطمینان  11درصد معنادار است.

گوندوز ( ،)2102مارمایا و همکاران ( ،)2100زیمرمن و سویدی

ت ثیر غیر مستقیم متغیر باورهای خودکارآمد پنداری بر فرسودگی

( )2101و پراج ( )2111ارتباط دارد .در تبیین فرضیه دوم ،یافتهها

شغلی از حاصلضرب  1/80در  -1/08بدست میآید که حاصل برابر

نشان میدهد متغیر باورهای خودکارآمد بر فرسودگی شغلی در سطو

با  -1/212میشود از آنجایی که قدر مطلو نسبت بحرانی ت ثیر غیر

اطمینان  11درصد ت ثیر معنادار و رابطه معکوس دارد یعنی اینکه با

مستقیم بیشتر از  2/08است و سطو معناداری کمتر از  1/10است

افزایش باورهای خودکارآمد ،فرسودگی شغلی کاهش مییابد .در

میتوان نتیجه گرفت که بین باورهای خودکارآمد پنداری و

تبیین فرضیه سوم ،یافتهها نشان میدهد متغیر ویژگیهای شخصیتی بر

فرسودگی شغلی ازطریو ویژگیهای شخصیتی رابطه معناداری وجود

فرسودگی شغلی در سطو اطمینان  11درصد ت ثیر معناداری دارد .با

دارد بنابراین فرضیه پنجم مورد ت یید قرار میگیرد.

توجه به اینکه این رابطه منفی است بنابراین متغیر ویژگیهای
شخصیتی بر فرسودگی شغلی ت ثیر معکوس دارد به عبارت دیگر
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طراحی مدل ساختاری برای پیشبینی فرسودگی شغلی براساس تعهد...

فرضیه سوم ت یید میشود .در تبیین فرضیه چهارم ،یافتهها در مدل

تنیدگی بر فزونکاری و فرسودگی شغلی کارکنان شرکت

ساختاری نشان میدهد ضریب ت ثیر متغیر تعهد سازمانی بر متغیر

داروسازی .مجله علوم روانشناختی ،)80(08 ،صص.873-812 .

آقا میر علی اکبر ،مریم ( .)0311بررسی رابطه تعهد سازمانی با استرس شغلی

میانجی (ویژگیهای شخصیتی) برابر با  1/13است و ت ثیر متغیر

و فرسودگی شغلی در بین کارکنان آموزي و پروري شهرستان

میانجی بر فرسودگی شغلی برابر با  -1/08است هر دو ت ثیر گذاری

مرودشت .پایاننامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی ،چاپ

در سطو اطمینان  11درصد معنادار است .ت ثیر غیر مستقیم متغیر تعهد

نشده ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.

سازمانی بر فرسودگی شغلی از حاصلضرب  1/13در  -1/08بدست

اکبری ،هاشم ( .)0310بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با فرسودگی

میآید که حاصل برابر با  -1/301میشود از آنجایی که قدر مطلو

شغلی و رفتارهای انحرافی کارکنان (مطالعه موردی کارکنان

نسبت بحرانی ت ثیر غیر مستقیم بیشتر از  2/08است و سطو معناداری

ت مین اجتماعی شهرستان اردبیل) .پایاننامه کارشناسی ارشد رشته

کمتر از  1/10است میتوان نتیجه گرفت که بین تعهد سازمانی و

مدیریت اجرایی گرایش گروه استراتژیك ،چاپ نشده ،دانشگاه

فرسودگی شغلی ازطریو ویژگیهای شخصیتی رابطه معناداری وجود

آزاد اسالمی واحد گرمی.

دارد .در تبیین فرضیه پنجم ،یافتهها در مدل ساختاری نشان میدهد

امیری کیا ،لطف اهلل ( .)0312رابطه ویژگیهای شخصیتی با استرس شغلی

ضریب ت ثیر متغیر باورهای خودکارآمد بر متغیر میانجی (ویژگیهای

و فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی شهر زرقان .پایاننامه کارشناسی

شخصیتی) برابر با  1/80است و ت ثیر متغیر میانجی بر فرسودگی شغلی

ارشد ،چاپ نشده ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت،

برابر با  -1/08است هر دو ت ثیرگذاری در سطو اطمینان  11درصد

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
بای ،صادق و حسینی ،سمانه ( .)0313شخصیت و فرسودگی شغلی .تهران:

معنادار است .ت ثیر غیر مستقیم متغیر باورهای خودکارآمد بر

انتشارات آرنا.

فرسودگی شغلی از حاصلضرب  1/80در  -1/08بدست میآید که

بابای خاکیان ،زینب ( .)0312رابطه تعهد سازمانی ،ویژگیهای شخصیتی و

حاصل برابر با  -1/212میشود از آنجایی که قدر مطلو نسبت بحرانی

ناگویی هیجانی با فرسودگی شغلی دبیران آموزي و پروري.

ت ثیر غیر مستقیم بیشتر از  2/08است و سطو معناداری کمتر از 1/10

پایاننامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی ،چاپ نشده ،دانشگاه

است میتوان نتیجه گرفت که بین باورهای خودکارآمد و فرسودگی

رازی.

شغلی از طریو ویژگیهای شخصیتی رابطه معناداری وجود دارد.

بشارت ،محمدعلی؛ گلستانی پور ،آریا؛ غالمعلی لواسانی ،مسعود (.)0318

به هر ترتیب یکی از محدودیتهای این پژوهش ،جامعه محدود

مقایسه همجنسگرایان و دگر جنسگرایان براساس ویژگیهای

آن بود که بایستی در تعمیم نتایج جانب احتیاط را را رعایت نمود.

شخصیتی ،پیوندهای والدینی ،و سطوح سالمتروانی .مجله علوم

میتوان این پژوهش را بر روی معلمان شهرها و استانهای دیگر انجام

روانشناختی.008-031 ،)11(08 ،

داد و نتایج پژوهشها را باهم مقایسه کرد .پیشنهاد میشود که این

بای ،صادق ( .)0312رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و فرسودگی شغلی

پژوهش با متغیرهای دیگری هم انجام شود و در پایان پیشنهاد میشود

معلمان .پایاننامه کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره ،چاپ
نشده ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.

برای کاهش فرسودگی شغلی معلمان مسئوالن آموزي و پروري در

بهار کامه علیا ،مریم ( .)0310رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و کمال

گماردن افراد در پستهای شغلی متناسب با شرایط فردی ،توجه الزم

گرایی با فرسودگی شغلی معلمان متوسطه .پایاننامه کارشناسی

را مبذول فرمایند و با برگزاری کارگاههای و دورههای ضمن خدمت

ارشد رشته روانشناسی تربیتی ،چاپ نشده ،دانشگاه کاشان.

از فرسودگی شغلی بکاهند و در گزینش استخدامی آموزي و

جباری ،محمد ( .)0310بررسی رابطه فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی در

پروري برای ورود به شغل شریف معلمی تغییراتی متناسب با نتایج

پرستاران شاغل بیمارستان بعثت تهران .پایاننامه کارشناسی ارشد،

این پژوهش در نظر داشته باشند.

چاپ نشده ،رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی ،دانشگاه

منابع

آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.

آهنگرزاده ،ژیال؛ رفیعیپور ،امین؛ مسلمی ،مریم؛ حیدری ،محمد؛ نوری

چراتی ،حامد ( .)0310بررسی رابطه بین هوي معنوی ،رضایت شغلی و

نیستانك ،آناهیتا ( .)0318اثربخشی آموزي مدیریت چندوجهی

تعهد سازمانی :مطالعه موردی کارکنان بانك ملی استان مازندران.
پایاننامه کارشناسی ارشد ،چاپ نشده ،دانشگاه مازندران.
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مجله علوم روانشناختی

پایاننامه کارشناسی ارشد ،چاپ نشده ،دانشگاه آزاد اسالمی

حسینی نژاد ،سید محمد؛ امینی آهی دشتی ،حامد؛ منتظر ،سید حسین؛

واحد شاهرود.

الیاسی ،فروزان؛ موسی زاده ،محمود؛ احمدی ،نادیا (.)0310
فرسوگی شغلی در پرستاران بخش اورژانس مراکز آموزشی و

صحبت زاده ،مرتضی ( .)0310تبیین رابطه فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی

درمان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران .مجله طب

با رضایت شغلی کارکنان .پایاننامه کارشناسی ارشد ،چاپ

اورژانس ایران.020-030 ،)2(3 ،

نشده ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.

دالور ،علی؛ نجفی ،محمود؛ محمد رضایی ،علی؛ دبیری ،سولماز؛ رضایی،

صفری ،شهربانو؛ گودرزی ،حسنیه ( .)0377بررسی رابطه ویژگیهای

نورمحمد ( .)0312خصوصیات روانسنجی مقیاس خودکارآمد

شخصیتی با فرسودگی شغلی در بین اعضایس هیئت علمی و

پنداری عمومی در کارکنان دانشگاه ،فصلنامه اندازه گیری تربیتی،

کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر .فصلنامه رهبری و

.78-013 ،)02(3

مدیریت آموزشی ،)3(3 ،صص .70-010

دوانی زاده ،سارا ( .)0311نقش واسطهای بهزیستی معنوی در رابطه بین

ظهرابی ،فاطمه ( .)0313رابطه فرسودگی شغلی با خودکارآمد پنداری و

ویژگیهای شخصیتی با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی در

گونههای خانواده معلمان .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی

بین دبیران دوره دوم متوسطه ناحیه دو شهر شیراز .پایاننامه

عمومی ،چاپ نشده ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.
عسگری زاده ماهانی ،مریم؛ سلیمانی ،الله؛ ظفرنیا ،نیلوفر؛ میری ،سکینه

کارشناسی ارشد ،چاپ نشده ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد

( .)0312ارتباط باورهای خودکارآمد پنداری با سالمتروانی و

مرودشت.

پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری بم .مجله توسعه

رحمانی ،اعظم ( .)0310بررسی رابطه بین خودکارآمد پنداری و فرسودگی

پژوهش در پرستاری و مامایی.21-38 ،)2(02 ،

شغلی معلمان مدارس ابتدایی دخترانه منطقه  .0پایان نامه

فتحی آشتیانی ،علی ( .)0371آزمونهای روانشناختی؛ ارزشیابی شخصیت

کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی ،چاپ نشده ،دانشگاه آزاد

و سالمتروان .تهران :بعثت.

اسالمی واحد دماوند.

فیضی ،طاهره؛ گرامی پور ،مسعود ( .)0378ت ثیر سرمایه اجتماعی بر

رسولیان ،مریم؛ الهی ،فاطمه؛ ابراهیمی عزیزه؛ افخم ( .)0373ارتباط

فرهنگ سازمانی .نشریه رفاه اجتماعی.220– 202 ،)21(8 ،

فرسودگی شغلی با ویژگیهای شخصیتی در پرستاران .مجله

فیلیان ،عماد ( .)0380بررسی میزان فرسودگی شغلی و بررسی ارتباط آن با

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)،)2(1 ،

روي مقابلهای پرستاران .پایاننامه کارشناسی ارشد ،چاپ نشده،

صص .07-22

زرعکانی ،سیما ( .)0310بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی در

دانشگاه تربیت مدرس.

کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزي و پروري شهر تهران.

کمالی ،راضیه ( .)0313رابطه استرس شغلی ،تعهد سازمانی و تفکر سازنده

پایاننامه کارشناسی ارشد ،چاپ نشده ،دانشگاه آزاد اسالمی

با فرسودگی هیجانی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی

واحد تهران مرکز.

استان هرمزگان .پایاننامه کارشناسی ارشد ،چاپ نشده ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد بندرعباس.

سینا ،حمید؛ کریم زاده ،صمد؛ ناظم ،فتاح؛ احمدی ،عباداله ( .)0313ارائه
مدل ساختاری پیشبینی فرسودگی شغلی مدیران آموزي عالی

کوچك زاده زرگر ،پریسا؛ انضباطی ،امیر حسین؛ وحدتی محبوب ،محمد

برحسب کیفیت زندگی کاری ،تعهد سازمانی و مدیریت دانش.

رضا ( .)0318بررسی رابطه بین تعهد انگیزشی کارکنان نسبت به

فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.)2(0 ،

تغییر رویکرد استراتژیك سازمان ،مطالعه موردی :دفتر پشتیبانی

صص .01-21

شرکت پاالیش گاز شهید هاشمینژاد .پانزدهمین کنفرانس بین
المللی مهندسی صنایع ،یزد ،دانشگاه یزد.

شهبازیان خونیو ،آري؛ مصرآبادی ،جواد؛ افتخاریفر ،ناهید ( .)0311نقش
انگیزي شغلی و اهمالکاری شغلی در پیشبینی فرسودگی شغلی

گلریز خاتمی ،ساره ( .)0312بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و فرسودگی

کارکنان بیمارستان شهر اهر .دو ماهنامه سالمت کار ایران،)0(02 ،

شغلی پرستاران بیمارستان قلب الزهرا (س) شهر شیراز .پایاننامه

صص .20-30

کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی ،چاپ نشده ،دانشگاه

صدر مغانی ،محمد حسین ( .)0311بررسی رابطه خودکارآمد پنداری و

شیراز واحد بین الملل.

منزوی چالشتری ،حسن ( .)0313رابطه نگري مذهبی با بهزیستی

شادکامی با فرسودگی شغلی معلمان مدارس شهرستان شاهرود.

روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه
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