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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تبیین رابطه گرانباری نقش و فرسودگگ غوي بوا نقوش ایوانه هود
عاطف گر بدگ .پژوهش از لحاظ ااهیت ،تدصیف و از ندع همبستگ ا باغد .جااعه آاواری غواا
 052نفر اع مان ابتدای غهر اسفراین بدگ که بصدرت نمدنه برگاری تصاگف طبقه ای نسب بر اساس
فرادل کدکران  250نفر به عندان نمدنه انتخاب گرگیدند .ابزار پژوهش پرسشنااه های گرانباری نقش
راگ و همکاران ( ،)0222فرسدگگ غي اس چ ( )2825و هد عاطف پترایدز و فارنهام ( )0222بدگ.
روای پرسشنااه ها به تائید  22نفر از خبرگان رسید و پایای از طریق رو آلفای کرونباخ به ترتیو
 2722 ،27.8و  2720بدست آاد .گاگه ها به وسی ه نرم افزارهوای  Smart PLS 2/0و SPSS 05
تح ی غد .یافته ها نشان گاگ بین گرانباری نقش و فرسدگگ غي با نقش ایانه هد عاطف گر
اع مان گر سطح اطمینان  85گرصد رابطه اعناگاری وجدگ گارگ .ضوری اسویر اسوتاندارگ غوده بوین
گرانباری نقش و فرسدگگ غي برابر  27622غده که نشان از تاثیر استقیم (اثبت) گرانباری نقوش
بر فرسدگگ غي ا باغد .همچنین ضری اسیر اسوتاندارگ غوده بوین گرانبواری نقوش و هود
عاطف برابر  – 27282غده که نشان از رابطه اعکدس بین این گو عاا گارگ .همچنین ضری اسیر
استاندارگ غده بین هد عاطف و فرسدگگ غي برابر  – 27528غد.
کلمات کلیدی :گرانباری نقش ،فرسدگگ غي  ،هد

عاطف .

 .1دانش آموخته گروه علوم تربیتی ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بجنورد ،ایران
 .2استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بجنورد ،ایران (نویسنده مسئول)
. 3استادیار گروه روانشناسی عمومی و استثنایی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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مقدمه
کار ا تداند نیازهای اساس انسان نظیر تحرک روان و بدن  ،تعاا اجتماع  ،اعتماگ به نفس و
تدانمندی را ارضاء کند .با وجدگ این ،کار ا تداند انبع فشار عمده ای نیز باغد .یک از افاهیم که
گر سال های اخیر تدجه روان غناسان سازاان را به خدگ اعطدف ساخته ،از راوق افتواگن ،سسوت و
رخدت اتصدی غي است که اصطالحا فرسدگگ غي ناایده ا غدگ (ااان و همکواران:2282 ،
 .)2فرسدگگ غي یک واکنش بوه اسوترس طود ن اودت اسوت (آگدیوائد 2و همکواران.)022. ،
فرسدگگ یک سندرم روانشناخت است که بر اثر پاسخهای طد ن ادت به استرسهای ایان فورگی
ازان به وقدع ا پیدندند و انهر به عم کرگ غي ضعیف ،رفتارهای کناره گیرانه و کاهش بهداغت
روان ا غدگ (اس چ 0و همکاران  .)28. :0222 ،فرسدگگ غي گر سطح سوازاان امکون اسوت
باعث غدگ که افراگ برای گستیاب به اهداف غان با اشک اداجه غودند (اای یوا 2و همکواران.)0225،
اشاهده غده است که کارکنان اراکز خداات  -اجتماع کوه زاوان و انورقی قابو االحظوه ای را
صرف کمک به سایرین ا کنند ،به سهدلت گچار فرسدگگ غي ا غدند .غي اع م نیز یک از
اشاغ خداات احسدب ا غدگ که به گلی سر وکار گاغتن با طیف وسیع از افراگ از جم ه گانوش
آادزان ،والدین و...فشار و استرس زیاگی را بر اع مان تحمی ا کند که گر گرازادت ا تداند باعث
فرسدگگ غدگ .اع مان که فرسدگگ غي را تهربه ا کنند ،اعمد از لحاظ جسمان  ،عواطف و
نگرغ خسته هستند و به تدریج احساس ا کنند که نم تدانند با کالس گرس و گانش آادز روبرو
غدند ،نگرغهای انف نسبت به گانش آادز ،احیط کاری و  ...پیدا ا کنند و به ایون ترتیو روابوط
اع م و گانش آادز و همکاران ،رنج آور ا غدگ (جهان  .)02: 2222 ،بر این اساس تدجوه بوه ادلفوه
های اثرگذار بر فرسدگگ غي گر جااعه اع مان ضروری به نظر ا رسد.
تحقیقات گدلمبیدسک و ادنزن رایدر )2822( 2نشان ا گهود از جم وه احورک هوای احیطو
فشارزای اهم که ا تداند سب فشار روان ازان غدگ ،ندع غي است که غخص به آن اغوتيال
گارگ .به طدری که اگر فشار روان ناغ از احیط کار بیش از حود گورگگ ،او تدانود سوب عودار
جسم و روان برای فرگ غدگ ،سالات وی را به اخاطره اندازگ ،اهداف سازاان را تهدید کنود و بوه
کاهش کیفیت عم کرگ فرگ انهر غدگ .افراگ غاغ که گر احیط کار خدگ به ندع گرگیور ایون نودع
فشارها هستند ،اغ به فرسدگگ غي ابتال ا گرگند .به این توراکم و انباغوتگ کوار اصوطالحا
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«گرانباری نقش» ا گدیند (اویانگ .)2. :0228 ،2گرانبواری نقوش عااو فشوارزای اسوت کوه بوا
واکنشهای روانشناخت آسی زا از جم ه فرسدگگ گر کارکنان رابطه گارگ (پیسا 0و همکاران0228 ،؛
چدپرا 2و همکاران.)0222،
گرانباری نقش عبارت است از فراوان وظایف یا به عبارت گیگر سنگین بدگن و زیاگ بدگن وظایف
یک ادقعیت اجتماع (براگران کاغان و اصيرپدر ااسدله .)2222 :2282 ،گرانبواری یکو از عرصوه
های فشارآفرین گر احیط های کاری و سازاان است که به غدت حا ت روان و نگرغهای کارکنان
را تحت تاثیر قرار ا گهد (کاظم و همکاران .)62 :2228 ،پژوهش های بسویاری تواثیر گرانبواری
نقش بر فرسدگگ غي را اثبات کرگه اند که ا تدان از پژوهشهوای بوراگاران کاغوان و اصويرپدر
ااسدله ( ،)2282غدل بندرریگ زاگه و همکاران )2282( ،و صالحیان و همکاران ( )2282نام برگ.
گرانباری نقش ادج بر هم زگن اانیت حرفه ای و گر سایه آن عدم تعاگل جسم و روانو او
گرگگ و سپس با ایهاگ اثرات تخریب بر پیاادهای کاری اانند کیفیوت کواری ،تدانوای عم کورگی و
گستیاب به اهداف ادجبات کاهش انگیزه ،کاهش اعتماگ بوه نفوس ،عودم رضوایت غوي و کواهش
ظرفیت کنترل را فراهم ا آورگ (چانگ و هانکدک .)255 :0222 ،2گرانبواری نقوش گر افوراگ باعوث
کاهش سطح انرقی کاری آنها غده و از این طریق زاینه را برای تضعیف عم کرگ وظیفوه ،تموایالت
خالقانه ورفتارهای ادن سازاان فراهم ا سوازگ (باباکواس 5و همکواران .)222 :0228 ،همچنوین
گرانباری نقش باعث تضعیف نیروی هیهان و عاطف کارکنان گر اقاب ه با غرایط ا غدگ (ادلک 6و
همکاران .)2002 :0226 ،گر این رهگذر یک از عداا که به نظر ا رسد با تنش غي و فرسدگگ
رابطه گارگ و از راههای اقاوات گر برابر تح ی رفتگ ا باغد ،هد عاطف است .تدانای افوراگ گر
ارزیاب  ،بیان و تنظیم احساسات و هیهانات خدگ و گیگران و اسوتفاگه اناسو و کارآاود از آن بورای
هدایت وکنترل اندیشه و عم خدگ ،ادضدع هد عاطف است (اایر و سالدوی .)288.،.نتایج یوک
تحقیق نشان ا گهد که هد عاطف با ا تداند تأثیری اثبوت بور ارتقواء رضوایت از زنودگ ،
بهزیست روان و کیفیت زندگ گاغته باغد ( ندا و لدپز-زافرا.)52 :0222،2
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پژوهشهای اتعدگی از رابطه اعکدس هد عاطف و فرسدگگ غي حمایت کرگهاند که از آن
جم ه ا تدان از پژوهشهای گرست و همکاران ( ،)2286اراگی و همکاران ( ،)2286تدان و همکاران
( ،)2285اکبرزاگه و نق زاگه ( ،)2282ناتاغا 2و فارکاس ( )0225و لدپز و همکاران ( )0226نام برگ.
هد عاطف یک گسته از تدانای ها و اهارتهای غیرغناخت است که تدانای ادفقیت فرگ را گر
اقاب ه با فشارها و اقتضاهای احیط افزایش ا گهد (اکبرزاگه و نق زاگه .)2. :2282 ،ااروزه
پژوهشگران اعتقدند هد عاطف سهم قاب االحظه ای بر ادفقیت گر زندگ و غي گارگ (حسن
زاگه و همکاران .)280 :2282 ،لدپز 0و همکاران ( )0226گر پژوهش عندان گاغتند که هد هیهان
به عندان یک عاا حمایت گر برابر فشارهای کاری به غمار ا آید .هد هیهان با ادیریت
عداطف و احساسات کارکنان و تسهی تباگل احساسات اثبت بین آنان از اثرات انف فشارهای غي
کاسته ،آنان را گر برابر فرسدگگ زوگ هنگام اقاوم ا سازگ .روجرز 2و همکاران ( )0226نیز نشان
گاگند که افراگ بهره اند از سالات خدب و گارای تعااالت اجتماع با از هد هیهان تدانمند و
اثبت گر رویای با اشکالت اربدط به زندگ  ،جااعه و حت تنش صدرت گرفته گر احیط کاری،
برخدرگار هستند.
ارور پژوهشها این تصدر را تقدیت ا کند که یک از راه های تاثیرگوذاری بور سوالات روانو -
اجتماع  ،هد عاطف است که ا تداند نقش اهم گر کاهش فرسدگگ و خستگ عاطف گاغته
باغد .بر این اساس گر پژوهش حاضر ،هد عاطف به عندان اتيیر ایانه وارگ تحقیق گرگید.
اع مان به واسطه ااهیت غي خدگ ،با اشکالت عدیدهای اداجه هستند ،اشکالت اانند
پرحهم کار ،افت تحصی گانشآادزان ،حقدق و ازایای ناکاف و کالسهای پرجمعیت .این
اشکالت همگ بر سالات آنها تاثیر گذار بدگه و با استمرار این اشکالت آسی پذیری آنها را با
برگه و نهایتا امکن است انهر به فرسدگگ غي آنان غدگ .بررس ها نشان گاگه است گر احیط
ادرسه فرسدگگ غي اع مان ا تداند پیاادهای انف زیاگی گاغته باغد .و این ادضدع ا تداند بر
روابط آنان با گانش آادزان تاثیر انف گاغته و گر نتیهه به کاهش کیفیت آادز انهر غدگ
(هاکانن 2و همکاران)285 :0226 ،؛ لذا اساله اص پژوهش حاضر این است که آیا بین گرانباری
نقش و فرسدگگ غي با نقش ایانه هد عاطف گر اع مان رابطه ای برقرار ا باغد؟
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برخ پژوهش های انهام غده گر حدزه ی ادضدع این پژوهش عبارتند از:
غالاحسین ( )228.نشان گاگ که عداا استرس زای غي (ابهام نقش ،تعار نقش و
گرانباری نقش) تاثیر انف و اعناگاری بر عم کرگ غي و تاثیر اثبت و اعناگاری بر فرسدگگ غي
ا گذارند .سراجان و همای ( )228.به این نتیهه گست یافتند که بین گرانباری نقش با خستگ
هیهان  ،اسخ غخصیت و فقدان ادفقیت فرگی و نمره ک فرسدگگ غي رابطه اثبت و
اعن گاروجدگ گاغت .گرست و همکاران ( )2286گر پژوهش خدگ بیان گاغتند که هد هیهان و
فرسدگگ غي گر سطح خطای  5گرصد ارتباط اعناگاری با یکدیگر نداغتند.
صدوق و زرجین ( ،)2285گر پژوهش خدگ اقدام به بررس رابطه هد هیهان و فرسدگگ
غي اع مان زن اقطع اتدسطه غهرستان ساوه نمدگند .نتایج تح ی رگرسیدن همزاان نشان گاگ که
هد هیهان با فرسدگگ غي اع مان رابطه اعکدس و اعناگاری گارگ .از بین اؤلفه های هد
هیهان  ،ارزیاب و بیان هیهان ا تداند به طرز اعناگاری فرسدگگ غي اع مان را پیش بین
نماید .نتایج تحقیق تدان و همکاران ( )2285نشان گاگ بین هد هیهان و خستگ هیهان و اسخ
غخصیت پرستاران ارتباط انف اعن گار آااری و همچنین بین هد هیهان و کفایت غخص
ارتباط اثبت اعن گاری اشاهده غد.
یافته های حارث آباگی و همکاران ( )2282نشان گاگ بین هد هیهان و خستگ هیهان و
اسخ غخصیت ارتباط اعن گار گر جهت اعکدس وجدگ گاغت ااا بین هد هیهان و کفایت
غخص ارتباط اعناگار آااری یافت نشد.
حسنزاگه و همکاران ( )2282بیان گاغتند که هد عاطف و راهبرگهای اقاب ه با استرس از
جم ه عداا هستند که ا تدانند بر کاهش فشارهای ناغ از تنیدگ اثر بگذارند .نتایج حاص از
تح ی اطالعات حاک از این است که از چهار اؤلفه هد عاطف ابتدا اؤلفه خدگ ادیریت و سپس
اؤلفه ادیریت ارتباطات بیشترین نقش را گر فرسدگگ غي گاغته بطدری که گر اهمدع  28گرصد
گر تبیین فرسدگگ غي کارکنان نقش گاغتهاند .نتایج پژوهش باباایری و همکاران ( )2282نشان
گاگ که بین استرس غي  ،عدالت تدزیع  ،برونگرای  ،غفافیت نقش ،گرانباری نقش با فرسدگگ
غي رابطه اعناگار وجدگ گارگ .ارتضدی ( )2282نیز گر پژوهش خدگ به این نتیهه گست یافت که
بین ابهام و تعار نقش وگرانباری نقش با فرسدگگ غي رابطه اثبت و اعن گاری وجدگ گارگ.
یافته های اکبرزاگه و نق زاگه ( )2282نشان گاگ که رابطه اعکدس اعن گاری بین هد عاطف
با فرسدگگ اشاهده گرگید .ادلفههای هد عاطف به ویژه خدگ آگاه  ،همدل  ،خدگ انگیزی گر
پیشبین فرسدگگ نقش اعن گاری گاغتند.
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یافته های صالحیان و همکاران ( )2282نشان گاگ که استرس غي و گرانباری غي  ،فرسدگگ
غي را بصدرت اعناگاری پیشبین او کنود .غودل بنودر ریگو زاگه و همکواران ( )2282نیوز گر
پژوهش به رابطه اثبت بین گرانباری نقش با فرسدگگ غي اغاره ا کنند.
گلپسند و همکاران ( )2282و ق توا و همکواران ( )2282گریافتنود کوه بوین هود عواطف و
فرسدگگ غي بصدرت انف رابطه اعناگاری وجودگ گارگ .ااواا گارااوروگ و همکواران ( )2228گر
پژوهش خدگ به این نتیهه رسیدند که رابطه اعناگاری بین استرس غي  ،گرانباری غي با فرسدگگ
غي وجدگ گارگ .نتایج تح ی رگرسیدن نشان گاگ که استرس غي و گرانبواری غوي بوا همودیگر
قسمت از واریانس فرسدگگ غي را تبیین ا کنند.
ناتاغا و فارکاس ،)0225( 2پژوهش تحت عندان " تاثیر هد عاطف بر فرسدگگ گر اراکز
بهداغت حرفهای" انهام گاگند .تهزیه و تح ی گاگهها نشان گاگ که هد عاطف تاثیر به سزای گر
کاهش فرسدگگ گارگ .آگینا کدلدایسچ  ،)0225( 0پژوهش تحت عندان " فرسدگگ اع مان و
رابطه آن با هد عاطف و تیپ غخصیت " انهام گاگ .این پژوهش بر روی اع مان رواانیای انهام
پذیرفت و نتایج نشان گاگ که همبستگ انف و اعناگاری بین هد عاطف و فرغدگگ غي وجدگ
گارگ.
2
یافتههای آکداد ف و اگدنماکین ( ،)0222گر اطالعه "فرسدگگ غع ایان اع مان اقطع
راهنمای " نشان گاگ که هد هیهان  ،استرس غي و خدگاثربخش  ،پیشبینهای اناسب برای
فرسدگگ غي بدگه و تاثیر اعناگاری گارند.
اکرانز و برند )0222( 2و ریمر 5و همکاران ( )0228به این نتیهه گست یافتند که بین هد
هیهان و خستگ هیهان و اسخ غخصیت رابطه انف و بین هد هیهان و کفایت غخص
رابطه اثبت وجدگ گارگ.
غات 6و همکاران ( )0222که به بررس رابطه هد عاطف با تنش غي و سالات پرگاخت،
هیچ یک از ادلفههای هد عاطف با تنش غي  ،زوال غخصیت ،فرسدگگ عاطف و افت عم کرگ،
رابطهای نشان نداگ .این یافته ادید این است که هیچ یک از تدانمندیهای هد عاطف  ،به تنهای
برای کاهش انابع تنش و ناهنهاریهای عاطف کاف نیست.
1.

Natasha & Farcas
Adina Colomeischi
3. Akomolafe & Ogunmakin
2.

. Ekermans & Brand
. Rimmer
Schutte

4
5
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زاف ،)0222( 2گر پژوهش خدگ که گر رابطه با ارتباط بین فرسدگگ غي و هد هیهان بدگ
بیان گاغت که قاب یتهای هیهان با هرسه زیر عاا فرسدگگ غي (خستگ هیهان  ،اسخ
غخصیت و احساس ادفقیت فرگی) رابطه گارگ و کارکنان هدغمند ،از نظر هیهان به نحد اقبدل
تری از عدار فرسدگگ غي گر ااان ا اانند.
آگستد 0و همکاران ( ،)0222به بررس هد هیهان و تنش غي پرستاران بخش های گاخ
پرگاختند ،نشان گاگ که بین هد هیهان با تنش غي و فرسدگگ عاطف  ،رابطه ی اعکدس اعن
گاری وجدگ گارگ .گریتز 2و همکاران ( )0225گر پژوهش خدگ به این نتیهه رسیدند که آن گسته از
پرستاران زن که از هد هیهان با ی برخدرگار بدگند ،کمترین نشانه های فرسدگگ غي را
نشان ا گاگند.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربرگی است ،از نظر ااهیت تدصیف از ندع همبستگ او باغود.
جااعه آااری ،اع مان ابتدای غهر اسفراین گر استان خراسان غمال بدگه که تعداگ آنها  052نفر او
باغد .بر اساس فرادل کدکران و با رو نمدنه گیری تصاگف طبقه ای نسب  250 ،نفور بوه عنودان
نمدنه آااری انتخاب گرگیدند .برای جمع آوری اطالعات گر این پژوهش از سه پرسشنااه استفاگه غد.
-2پرسشنااه گرانباری نقش :جهت سنهش گرانباری از پرسشنااه راگ و همکاران ( )0222استفاگه
غد که بر اساس طیف لیکرت  .گزینه ای طراح غده است .پایای پرسشنااه گرانباری نقش تدسط
راگ و همکاران ( 2/. ،)0222احاسبه غده بدگ.
 -0پرسشنااه فرسدگگ غي اس چ :این پرسشنااه برای اع مان گر سال  2825ساخته غده
است و گارای  00سدال ا باغد که گر سه بعد خستگ عاطف (گدیه های -6-2-22-22-26-02
 ،)2-0-2اسخ غخصیت (گدیه های )5-22-22-25-00و عم کرگ فرگی (گدیه های-22-28-02
 )2-.-8-20-2.طراح غده است.
 -2پرسشنااه هد عاطف پترایدز و فارنهام ( :)0222از  22ااگه تشکی غده است که چهار بعد
خدغبین  ،2خدگآگاه  ،5گرک ،ارزیاب و اهار عداطف و هیهان های خدگ و گیگران 2و اهارتهای
1.

Zaph
Augusto
3. Gerits
4. Optimism
5. Self-awareness
2.
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اجتماع  0را ا سنهد .این پرسشنااه بر اساس طیف لیکرت  .گزینهای طراح غده است .ضری
اعتبار پرسشنااه هد عاطف تدسط پترایدز و فارنهام ()0222به رو بازآزاای  27.22احاسبه غد.
پرسشنااهها بر اساس نظر  22نفر از اساتید اتخصص گارای روای صدری و احتدای ا باغد.
پایای به رو آلفای کرونباخ به ترتی 2/22 ،2/.8و  2/20بدست آاد .برای انهام احاسبات آااری
از نرم افزار  SPSSنسخه  05و نرم افزار  Smart PLSنسخه  2/0استفاگه غد.
یافته ها
 22نفر ( )% 52/2از نمدنه آااری ارگ و  .2نفر ( )% 26/.زن ا باغد .تعداگ  0.نفر از
پاسخگدیان (2./22گرصد) ،تحصیالت فدق گیپ م گارند که از این تعداگ  22نفر ( 22/2گرصد) ارگ و
تعداگ  22نفر ( 52/8گرصد) زن ا باغند .گر رگه تحصی لیسانس نیز تعداگ پاسخگدیان برابر  82نفر
( 58/0گرصد) بدگ .از این تعداگ  28نفر ( 22/2گرصد) ارگ و  52نفر ( 56/.گرصد) زن ا باغند.
تعداگ  25نفر ( 02گرصد) گارای تحصیالت فدق لیسانس هستند .از این تعداگ  08نفر ( 20/2گرصد)
ارگ بدگه و  6نفر ( 2./0گرصد) زن ا باغند.
جهت بررس فرضیات تحقیق از رو ادل اعاگ ت ساختاری استفاگه غده است که گر سه قال
براز ادل اندازهگیری ،ادل ساختاری و براز ک ادل انهام ا پذیرگ .برای بررس براز ادل-
های اندازهگیری سه اعیار پایای  ،روای همگرا استفاگه ا غدگ.
-2پایای  :پایای از چهار طریق بررس ضرای بارهای عاا  ،ضرای آلفای کرونباخ،
پایای ترکیب و اقاگیر اغتراک صدرت ا پذیرگ.
الف) سنهش بارهای عاا  :بارهای عاا از طریق احاسبه اقدار همبستگ غاخصهای یک
سازه با آن سازه احاسبه ا غدند که اگر این اقدار برابر یا بیشتر از  2/2باغد ادید این اط است
که واریانس بین سازه و غاخصهایش از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر بدگه و پایای گر
ادرگ آن ادل اندازهگیری قاب قبدل است .گر غک ( )2ضرای بارهای عاا و ضرای اسیر
استاندارگ غده که خروج نرم افزار  PLSهستند نمایش گاگه غده است .با تدجه به غک  2تماا
بارهای عاا با ی اقدار  272بدگه ااا گر خصدص ادلفههای اتيیر سازه هد عاطف  ،بارهای
عاا گدیههای  PAA5و ( PAA.اربدط به اتيیر گرک و ارزیاب هیهان های خدگ و گیگران) و
Perception and assessment of affects in self and others
Social skills

1.
2.
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همچنین بار عاا گدیه ( SOK2اربدط به اتيیر اهارتهای اجتماع ) کمتر از اقدار  272غده
است لذا این سدا ت از ادل حذف غده و ادل اهدگا اجرا ا گرگگ که نتایج آن گر غک  0نشان
گاگه غده است.

غک -2بارهای عاا و ضرای اسیر استاندارگ غده ادل تحقیق
با تدجه به غک  0اشخص است که تماا ضری های بار عاا گارای اقاگیر بیشتر از  272بدگه
و نشانگر این است که پایای ادل قاب قبدل ا باغد .همچنین گر خصدص ضرای اسیر باید عندان
گاغت که این ضرای اسیر همان بتای استاندارگ غده گر رگرسیدن خط ا باغند .با تدجه به غک
 0اشخص است که رابطه اتيیر هد عاطف با اتيیرهای فرسدگگ غي و گرانباری نقش
اعکدس ا باغد.
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غک  -0بارهای عاا و ضرای اسیر استاندارگ غده ادل تحقیق بعد از حذف گدیهها
ب) آلفای کرونباخ 2و پایای ترکیب  :0گر جدول  2ایزان ضری آلفای کرونباخ و پایای ترکیب
هر اتيیر ذکر غده است .از آنهائیکه تماا اقاگیر آلفای کرونباخ و پایای ترکیب بزرگتر از  2/.ا -
باغند لذا اشخص است که ادل اندازهگیری از براز اناسب برخدرگار ا باغد.
جدول-2اقاگیر آلفای کرونباخ و پایای ترکیب
نام اتيیر
گرانباری نقش
عم کرگ فرگی
اسخ غخصیت
خستگ عاطف
فرسدگگ غي
خدگآگاه
گرک و ارزیاب هیهانها
اهارتهای اجتماع
خد بین
هد عاطف

ROV
PAC
DPS
EMA
JBU
SEA
PAA
SOK
OPT
EMI

پایای ترکیب
27662
27228
27226
2728.
27202
27262
27622
27.22
27228
27.62

ضری آلفای کرونباخ
27.82
27.8.
27226
27268
27222
27202
27.02
27228
27.52
27202
Cronbachs Alpha
Composite Reliability

1.
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ج-روای همگرا :اعیار گوم از بررس براز ادلهای اندازهگیری ،روای همگرا است که
به بررس ایزان همبستگ هر سازه با سدا ت (غاخصها) خدگ ا پرگازگ .اعیار ایانگین
واریانس استخراج نشده نشانگهنده ایانگین واریانس به اغتراک گذاغته غده بین هر سازه با
غاخصهای خدگ است .فدرن و رکر )2822( 2اقدار اناس برای ایانگین واریانس
استخراج را  2/5به با ذکر نمدگهاند و اگنر و همکاران اقدار  2/2به با را کاف گانستهاند.
جدول-0اعیار ایانگین واریانس استخراج غده اتيیرهای تحقیق
نام اتيیر
گرانباری نقش
عم کرگ فرگی
اسخ غخصیت
خستگ عاطف
فرسدگگ غي
خدگآگاه
گرک و ارزیاب هیهانها
اهارتهای اجتماع
خد بین
هد عاطف

ROV
PAC
DPS
EMA
JBU
SEA
PAA
SOK
OPT
EMI

اقدار AVE
27522
27525
27620
27582
27622
27662
275.0
27620
27222
27668

با تدجه به اقاگیر جدول  0و از آنهائیکه تماا سازهها گارای اقدار AVEبیشتر از  2/2بدگه
اشخص است که ادل اندازهگیری از براز اناسب برخدرگار است.
-0تعیین براز ادل با استفاگه از ضرای اعناگاری ( اقاگیر  )t-valuesانهام غد .براز ادل
ساختاری با استفاگه از ضرای  tبه این صدرت است که این ضرای باید از اقدار  2/86بیشتر بدگه تا
بتدان گر سطح اطمینان  %85اعناگار بدگن آنها را تائید ساخت.تماا ضرای اعناگاری سازههای
تحقیق بیشتر از  2/86بدگه که براز اناس این قسمت از ادل را نشان ا گهد.
-2براز ادل با استفاگه از اعیار  R Squaresیا :R0اعیاری است که نشان از تاثیر یک اتيیر
برونزا بر یک اتيیر گرونزا گارگ و سه اقدار  2/28و  2/22و  2/6.به عندان اقدار االک برای
اقاگیر ضعیف ،اتدسط و قدی  R0گر نظر گرفته ا غدگ (گاوری و همکاران .)226 ،2285،با تدجه به
Fornell & Larcker

1.
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غک 2اقاگیر  R0گر جدول  2آورگه غده است .با تدجه به جدول  2از آنهائیکه اقاگیر  R0بیشتر از
اقدار  2/22ا باغند ،لذا ا تدان گفت ادل از براز خدب برخدرگار است.
-2پیشبین ادل با استفاگه از اعیار  :)Ston-Geisser Criterion( Q0این اعیار قدرت
پیشبین ادل را اشخص ا سازگ و گر صدرت که اقدار  Q0گر ادرگ یک سازه گرونزا سه اقدار
 2/20و  2/25و  2/25را کس نماید ،به ترتی نشان از قدرت پیشبین ضعیف ،اتدسط و قدی سازه
یا سازههای برونزای اربدط به آن را گارگ .اقاگیر  Q0سازههای تحقیق گر جدول  2آورگه غده است.
با تدجه به اقاگیر جدول 2اشخص است که اکثر اقاگیر بیش از  2/25بدگه و نشان از قدرت پیش
بین اتدسط و اناس ادل گارگ.
جدول -2اقاگیر  R0و  Q0سازههای تحقیق
مقادیر  R2سازههای تحقیق
حروف اختصاری

نام سازه
عم کرگ فرگی
اسخ غخصیت
خستگ عاطف
فرسدگگ غي
خدگآگاه
گرک و ارزیاب هیهانها
اهارتهای اجتماع
خد بین
هد عاطف

PAC
DPS
EMA
JBU
SEA
PAA
SOK
OPT
EMI
مقادیر  Q2سازههای تحقیق

عم کرگ فرگی
اسخ غخصیت
خستگ عاطف
فرسدگگ غي
خدگآگاه
گرک و ارزیاب هیهانها
اهارتهای اجتماع
خد بین
هد عاطف

PAC
DPS
EMA
JBU
SEA
PAA
SOK
OPT
EMI

اقدار
2760.
27.26
27520
27222
27225
27262
2720.
27222
27222
27082
27020
27222
27058
27082
27088
27082
270.2
270.5
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 -5برازش مدل کلی :ادل ک غاا هر گو بخش ادل اندازهگیری و ساختاری ا غدگ و با
تائید براز

آن ،بررس براز

گر یک ادل کاا ا غدگ .برای بررس براز

ادل ک از اعیار

 GOFاستفاگه ا غدگ.
جهت احاسبه اقدار  Communalityسازههای ارتبه اول ایانگین حاص تودان گوم بارهوای
عاا هر سازه را احاسبه ا نمائیم .ولتز و همکاران )0228( 2سه اقدار  2/22و  2/05و  2/26را بوه
عندان اقاگیر ضعیف ،اتدسط و قدی برای  GOFاعرف نمدگهاند .با تدجوه بوه اقودار  2/222اودل
پژوهش از براز قدی و اناسب برخدرگار ا باغد.
پس از بررس براز ادلهای اندازهگیری ،ادل ساختاری و ادل ک  ،به بررس اهداف و
فرضیات تحقیق گرنظر گرفته غده گر این زاینه پرگاخته ا غدگ.
فرضیه اصلی :بین گرانباری نقش و فرسدگگ غي

با نقش ایانه هد

عاطف گر اع مان

رابطه وجدگ گارگ.
با تدجه به غک هاو جداول فدق الذکر ،از آنهائیکه ایزان ضری اعناگاری سه اسیر ایان
اتيیرهای گرانباری نقش ،فرسدگگ غي و هد عاطف از  2786بیشتر ا باغد ،حاک از اعناگار
بدگن تاثیر استقیم گرانباری نقش بر فرسدگگ غي و همچنین تاثیر غیراستقیم گرانباری نقش بر
فرسدگگ غي از طریق اتيیر ایانه هد عاطف گر سطح اطمینان  %85گر اع مان ابتدای غهر
اسفراین ا باغد.
جدول -2ایزان ضری اسیر و ضرای اعناگاری سازههای تحقیق

ضری t
ضری استاندارگ غده

گرانباری نقش – فرسدگگ
غي
87222
27622

گرانباری نقش –
هد عاطف
27622
-27282

هد عاطف –
فرسدگگ غي
227522
-27528

بعد از بررس اعناگار بدگن گو تاثیر استقیم و غیر استقیم گرانباری نقش بر فرسدگگ غي  ،گر
این قسمت غدت این تاثیرات بررس ا گرگگ .ضری استاندارگ غده بین اتيیر گرانباری نقش و
فرسدگگ غي ( )27622بدگه و بدین اعنا است که گرانباری نقش به ایزان  62گرصد از تيییرات
اتيیر فرسدگگ غي را بصدرت استقیم تبیین ا کند .از سدی گیگر گو ضری  27282و  27528نیز
Wetzels et al.

1.
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نشان ا گهد که اتيیر گرانباری نقش بصدرت غیر استقیم و از طریق اتيیر ایانه سراایه
روانشناخت  ،به ایزان  02گرصد ( )27528*27282=27022از اتيیر فرسدگگ غي را تبیین ا نماید.
گر اگااه از آزادن سدب برای اعناگاری تاثیر ایانه اتيیر هد عاطف گر رابطه ایان گو اتيیر
گرانباری نقش و فرسدگگ غي استفاگه غده است .همانطدر که اشخص است ایزان Z-value
از عدگ  2786بیشتر غده و حاک از اعناگاری اتيیر ایانه بر روی گو اتيیر گیگر است .همچنین
برای غدت تاثیر اتيیر ایانه از آااره  VAF2استفاگه غده است که اقداری بین  2و  2را اختیار
ا کند و هرچه این اقدار به  2نزگیکتر باغد ،نشان از قدیتر بدگن تاثیر اتيیر ایانه گارگ .گر واقع
این اقدار ،نسبت اثر غیر استقیم گر اثر ک را ا سنهد .اقدار  270.برای  VAFبدین اعن است
که  0.گرصد از اثر گرانباری نقش بر فرسدگگ غي از طریق هد عاطف تبیین ا غدگ.
فرضیات فرع تحقیق عبارتند از:
-2بین گرانباری نقش و فرسدگگ غي گر اع مان ابتدای غهر اسفراین رابطه وجدگ گارگ.
 -0بین هد عاطف با گرانباری نقش گر اع مان ابتدای غهر اسفراین رابطه وجدگ گارگ.
 -2بین هد عاطف با فرسدگگ غي گر اع مان ابتدای غهر اسفراین رابطه وجدگ گارگ.
از آنهائیکه ضری اعناگاری  tبین اتيیرهای گرانباری نقش و فرسدگگ غي برابر  87222ا -
باغد و از اقدار  2/86بزرگتر است لذا گر سطح اطمینان  %85ا تدان گفت بین فرسدگگ غي و
گرانباری نقش گر اع مان رابطه وجدگ گارگ .همچنین ایزان ضری اسیر بین این اتيیرها برابر 27622
بدگه که نشان از رابطه استقیم بین این گو اتيیر گارگ.
از آنهائیکه ضری اعناگاری  tبین اتيیرهای هد عاطف و گرانباری نقش برابر  27622ا باغد
و از اقدار  2/86بزرگتر است لذا گر سطح اطمینان  %85ا تدان گفت بین هد عاطف و گرانباری
نقش گر اع مان رابطه وجدگ گارگ .همچنین ایزان ضری اسیر بین این اتيیرها برابر  -27282بدگه
که نشان از رابطه اعکدس بین این گو اتيیر گارگ.
از آنهائیکه ضری اعناگاری  tبین اتيیرهای هد عاطف و فرسدگگ غي برابر  227522ا -
باغد و از اقدار  2/86بزرگتر است لذا گر سطح اطمینان  %85ا تدان گفت بین هد عاطف و
فرسدگگ غي گر اع مان رابطه وجدگ گارگ .همچنین ایزان ضری اسیر بین این اتيیرها برابر
 -27528بدگه که نشان از رابطه اعکدس بین این گو اتيیر گارگ.

Variance Accounted for

1.
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بحث و نتیجه گیری
از زاان ظهدر سازه هد هیهان گر اگبیات روان غناس  ،این سازه گر حیطه های اخت ف ادرگ
بررس قرار گرفته است ،از جم ه کار و احیط کاری .گر واقع پژوهشوگران هموداره سوع گاغوته انود
رابطه ی این سازه را با عداا اهم و اؤثر گر ادفقیت غي به گست آورند (ق تا و همکاران:2282،
 .)222هدف از این اطالعه ،بررس نقش ایانه هد عاطف گر رابطه گرانباری نقش و فرسدگگ
غي گر اع مان بدگ .نتایج پژوهش نشان گاگ بین گرانباری نقش و فرسدگگ غي با نقش ایوانه
هد عاطف رابطه اعناگاری وجدگ گارگ.
نتایج فرضیه فرع اول نشان گاگ که بین گرانباری نقش و فرسدگگ غي گر اع مان ابتدای
رابطه وجدگ گارگ .این یافته با نتایج تحقیق غالاحسین ( ،)228.سراجان و همای ( ،)228.باباایری
و همکاران ( ،)2282ارتضدی ( ،)2282غدل بندر ریگ زاگه و همکاران ( ،)2282یافته های
صالحیان و همکاران ( ،)2282اااا گارااروگ و همکاران ( )2228و اطابقت گارگ .ااا یافته های
حاص از فرضیه گوم گر ايایرت با یافته های غات و همکاران ( )0222ا باغد که بیان گاغتند هیچ
یک از ادلفههای هد عاطف با تنش غي  ،زوال غخصیت ،فرسدگگ عاطف و افت عم کرگ،
رابطهای نشان نداگ.
نتایج فرضیه سدم نشان گاگ که بین هد عاطف با فرسدگگ غي گر اع مان ابتدای غهر
اسفراین رابطه وجدگ گارگ .این یافته همسد با پژوهشهای پیشین پژوهشگران همچدن گرست و
همکاران ( ،)2286صدوق و زرجین ( ،)2285تدان و همکاران ( ،)2285حارث آباگی و همکاران
( ،)2282حسنزاگه و همکاران ( ،)2282اکبرزاگه و نق زاگه ( ،)2282گلپسند و همکاران (،)2282
سیاری و همکاران ( ،)0222ناتاغا و فارکاس ( ،)0225آکداد ف و اگدنماکین ( ،)0222اکرانز و برند
( ،)0222زاف ( ،)0222ریمر و همکاران ( )0228و آگستد و همکاران ( )0222ا باغد.
ااروزه غال ادیران آادز و پرور بر نیروی انسان به عندان اهمترین سراایه گر اار آادز
و پرور تدافق گارند .آنها ا گانند که ادارس گارای اع مان با فرسدگگ غي زیاگ هرگوز نمو -
تدانند به اهداف خدگ گست یابند .فرسدگگ غي گر آادز و پرور از گو جنبه گارای اهمیت است:
نخست فرسدگگ غي سالات روان فرگ را تحت تأثیر قرار ا گهد و باعث عدم رضایت از غوي ،
غیبت از غي و تيییر غي ا گرگگ .گوم آن که فرسدگگ غي  ،سطح کیف آادز و پورور را
کاهش ا گهد .بنابراین غناخت راه های برای پیشگیری و کاهش فرسدگگ غي باعث بوا برگن
سطح بهداغت روان افراگ و بهترغدن سطح کیف آادز و پرور خداهد غد .عالوه برآن ،آادز
و تربیت اع م ،هزینه های با ی را بر نظام آادز و پرور و تربیت تحمیو او کنود .همچنوین
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فرسدگگ این افراگ ادج هدر رفتن سراایه ها گشته و بهوره وری را کواهش او گهود .از ایون رو
غناسای نیروی انسان گر اعر خطر فرسدگگ و به کاربرگن اداخ ه های گراوان ااننود آاودز
اهارت های اقاب ه با فشار روان گر پیشگیری یا کاهش فرسدگگ این افوراگ ،ضورورت گارگ (خوالق
نژاگ .)2222،با تدجه به یافته های این پژوهش و پژوهش های اشابه گیگر که اهمیت نقوش هود
عاطف را به عندان اهارت و صالحیت های قاب آادز و یاگگیری گر احیطهای کواری و زنودگ
روزاره نشان ا گهد ،بنابراین تدصیه ا غدگ که سازاانهای آادزغ  ،ادیران و کارکنان بوا هود
عاطف با را بکار گیرند و همچنینبه گنبال روغهای باغند که هد عاطف اع مان را افزایش گهند.
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منابع
 احسنین ،غهریار؛اسفیدان  ،احمدرحیم (  .)2282معادالت ساختاری مبتنی بر رویکرد حددال مربعدات
جزئی به کمک نرمافزار  :Smart-PLSآموزشی و کاربردی ،تهران :ادسسه کتاب اهربان نشر
 ااان  ،اهدیه ،ایرزای  ،وحید و فخرائ  ،الهوام  .)2282(.بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر فرسدودگی
شغلی(مورد مطالعه :اداره ک امور مالیاتی استان خراسان شدمالی ..اولوین کنفورانس ا و جایگواه
ادیریت و حسابداری گر گنیای ندین کس و کار ،اقتصاگ و فرهنگ ،ع آباگ کتدل ،گانشگاه آزاگ اسالا واحد ع
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 اااا گارااروگ ،هاگی؛ ندری ،ابدالقاسم؛ سماواتیان ،حسین و سهاگیان ،پرینواز  .)2228(.رابطده بدین اسدتر
شغلی و گرانباری شغلی با فرسودگی شغلی درپرستاران بیمارسدتاناای شاراصدهاان .گواوین
کنگره ا گوسا نه روانشناس صنعت و سازاان ایران ،اصفهان
 اکبرزاگه ،حسین ،نقو زاگه ،حسون .)2282( .بررسدی رابطده هدوش طدا هی و فرسدودگی مددیران و
پرستاران بیمارستاناای آموزشی وابسته به دانشگاه طلوم پزشکی شاید صدولی ،فصو نااه طو
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 .)2282(.بررسی طوام مؤثر بر فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت برق منطقهای کرمان ،اه وه
ارگدندا  ،فص نااه انهمن ارگدندا و اهندس عداا انسان ایران.28-2. ،)2(2 ،
 براگران کاغان  ،زهرا و اصيرپدر ااسدله ،احمد رضا  .)2282(.گرانباری و تعارض نقش در میان خانه داران
زن مراکز الامتی شار مشاد :مطالعه کیهی ،اولین همایش بین الم
جمهدری اسالا ایران ،چالشها و چشماندازها ،اشهد
تدان ،اصير؛ چهرزاگ ،ایندایترا؛ کواظم نژاگلی و  ،احسوان؛ سودری ،ناگیوا .)2285( .ارتبواط بوین هود هیهوان و
فرسدگگ غي پرستاران ،پرستاری و اااای جااع نگر28-52 :)22(02 ،
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فرسودگی شغلی مدیران بیمارستان های دانشگاه طلوم پزشکی تاران ،اه ه گانشکده پیراپزغوک
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فرسودگی شغلی پرستاران بخشاای مرالبت ویژه ،اه وه پرسوتاری اراقبوت ویوژه ،گوره  ،2غوماره ،0
تابستان  ،2282صفحات ..8-26
 سراجان ،بتدل و همائ  ،رضدان ( .)228.رابطه بین خدیشتن پذیری ،گرانباری نقش و عدالت سازاان با فرسدگگ
غي گر پرستاران زن ،راهبردهای مدیریت در نظام سالمت 220-222 ،)2(2،
 غدل بندر ریگ زاگه ،سمیه ،بش یده ،کیدارث ،هاغم غیخ غوبان  ،سوید اسوماعی و ارغودی ،نسورین .)2282(.
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