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 چکیده
 های بر مؤلفهموفق  رانیبر خرده تجارب مد یمبتن یبسته آموزش اثربخشی حاضر پژوهش صلیهدف ا
و طرح آزمایشی  ، نیمهپژوهش روش .بودشهر اصفهان  یآموزش رانیمد یو عملکرد شغل یشغل یفرسودگ
شههر   یآموزشه  رانیمهد  پژوهش کلیهه با گروه کنترل بود جامعه آماری  آزمون پس – آزمون پیشتحقیق 
 در 1393-1399که در سال تحصهیلی   نددبومدیر  33در پژوهش  کنندگان شرکتو  شدرا شامل اصفهان 

در دسهترس انتخهاب   گیهری  ق نمونهه طریاز  کنندگان شرکتمدارس دولتی به مدیر موفق شهرت داشتند. 
اعضای گهروه   که درحالیکردند.  افتیآموزش در ای دقیقه شصتجلسه  3. مدیر 15 شیآزما در گروهشدند 

( و 1935)مسهلش،  یشهغل  فرسهودگی  یهها  پهژوهش پرسشهنامه   یابزارهاکنترل آموزشی دریافت نکردند 
و انحهراف   نیانگیه )م یفیآمهار توصه  کمه    بهه  یهها   دادهتحلیل  است .(1993)پاترسون  یعملکرد شغل

 ی نشان داد که گهروه بسهته   هایافتهشدند  لی( تحلی)کواریانس با اندازه تکرار یاستاندارد( و آمار استنباط
آزمهون کهاهش    نسبت بهه پهس   شیدر گروه آزما یعاطف یخستگ نیانگیم رانیتجارب موفق مد یآموزش
اسهت،   پیهداکرده  شیآزمهون افهزا   نسهبت بهه پهس    شیمسخ شخصیت گروه آزما نیانگیاست، م پیداکرده

گروه  یعملکرد شغل نیانگیو م است پیداکرده شیآزمون افزا به پس سبتن شیآزما یعملکرد فرد نیانگیم
 نیانگیه م نیکهه به   دههد  ینشهان مه   جینتا نیاست. همچن پیداکرده شیآزمون افزا نسبت به پس شیآزما
 آزمون شیدر مرحله پ شیگروه آزما یو عملکرد شغل یفرد عدم موفقیت ،شخصیت مسخ ،یعاطف یخستگ
 .آزمون تفاوت وجود دارد و پس

 آموزشی شهر اصفهان مدیرانمسخ شخصیت، ، خصیعملکرد شخستگی عاطفی، ، : فرسودگی شغلیها کلیدواژه
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 مقدمه

 یرا به ورطه یرانمد دتوانیو نبود دانش م یریتیامور مد دشواری ها،سازمان ییراتتغ تردید بی
 یاست که فشار روان یصورت از مشاغل به یاریبس یتسوق دهد. بدون ش  ماه یشغل یفرسودگ

 وانیر هاییشانیو پر یجسم هاییماریاز ب توجهی قابل صدکه در طوری کند، به به فرد وارد می یادیز
یم یشغل یفرسودگ یجادب اموج درنهایت که ستهافشار ینو مداوم بودن ا یکنواختاز کار  یناش
 .گردد

 یروان یو نگرش یجانیه ی،عاطف ی،جسم یاست که شامل فرسودگ ینشانگان یشغل فرسودگی
 یشغل یدر فرد است. فرسودگ یشخص یشرفتبودن عملکرد و پ یینپا یداست و توأم با احساس شد

رازمدت فرد با مردم و د و  یماست که درنتیجه مواجهه مستق یو روان یعاطف ی،جسم یاز خستگ یحالت
عبارت است از کاهش قدرت  و  شودیم یجادا یطاقت فرساست، در و یجانیکه ازلحاظ ه یطیدر شرا
و مختص  یفرد ایکه تجربه یجانیه و  یجسم یفرد براثر عوامل فشارزا و نشانگان خستگ یسازگار
 .  (2312، 1یدنبرگ)فر شودیم یافت یکار هاییطمح

 بین که دهدمی رخ وقتی روانی فشارهای. آیدثر فشار مداوم روانی پدید میشغلی در ا فرسودگی
 هر. باشد نداشته وجود تعادلها  انایی فرد برای پاسخ دادن به آنتو با محیطی هایخواسته و مطالبات
 راها  آن به دادن پاسخ برای الزم توانایی فرد و یابد افزایش محیطی هایخواسته و مطالبات چه

 که آن به توجه با. شودمی وی در شغلی فرسودگی بروز سبب آن از برخاسته روانی فشار باشد نداشته
رجوع و به دنبال آن  شده به مشتریان و ارباب موجب کاهش کیفیت خدمات ارائه نیز شغلی فرسودگی

اد و بهداشت روانی افر ارتقای در شغلی فرسودگی از گیریپیش و شناخت شود،نارضایتی از خدمات می
(. 1392و همکاران،  امیری) داشت خواهد ییشده، نقش بسزا افزایش سطح کیفیت خدمات ارائه
 نیز آنان وریتنها با بهداشت روانی کارکنان بلکه با میزان بهره فرسودگی شغلی موضوعی است که نه

نی، شناخت، با فشارهای روا مؤثر مقابله هایروش با شدن آشنا سبب همین به بنابراین دارد؛ رابطه
 وریبهره و اثربخشی بهبود در روانی بهداشت ارتقای ضمن شغلی، فرسودگی بر غلبه و گیریپیش
 ها پژوهش از برخی نتایج. داشت خواهدوی انسانی و ارتقای سطح کیفیت خدمات نیز نقش بسزایی نیر
هرحال،  به تنگاتنگی وجود دارد. طبین فشارهای روانی و فرسودگی شغلی ارتبا دهد،می نشان
 جوامعشدن روزافزون  تریچیدهدهد. با پ-یرا تحت تأثیر قرار م یرانعملکرد مد یشغل یفرسودگ
یکه م طوری به شود،می ترمهم و تربرآوردن انتظارات جوامع، حساس برای هارسالت سازمان امروزی،
 نظراتفاق  اهل فن و به ینو آنچه امروز در ب هاستسازمان یایدن یامروز یایاذعان کرد که دن توان

                                                 
1
. Feridenburg et al 
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. هاستسازمان یعنوان عامل گرداننده اصل به یانسان یروین یشده، نقش اساس تبدیل یقین به
 ین؛ بنابراسازدیم یسرو عمالً تحقق افراد را م بخشدمی جان سازمان کالبد به هاانسان دیگر عبارت به

 یرویراستا، ن ین. در همآیندیبه شمار م هر سازمان ییهسرما ترینارزشمند یانسان یرویکارکنان و ن
 هایبه هدف یابیرشد خود و توسعه و دست یبرا تواندیم ختهیکارآمد و خودانگ یانسان
است  یازجمله خطرات شغل یشغل یکارایی را داشته باشد. فرسودگ یشترینسازمان، ب شده یزیر برنامه

 ی،کل عالوه بر بروز اثرات نامطلوب جسممش ینموردتوجه قرارگرفته است. ا یراخ هایکه در سال
انسان در  هایپاسخ یفتوص یبرا یبه همراه داشته است. از واژه فرسودگ یزن یمتعدد یعوارض روان
رسد  (. به نظر می1395)محمدزاده و مهروژان،  شودیشده، استفاده م تجربه یروان یبرابر فشارها
توسعه و  هایکننده برنامه هدایت ترینعنوان شاخص به یمنابع انسان یرانمد ویژهبه یران،امروزه مد

مطلوب محقق سازند که  اییوهموضوع را به ش ینا توانندیم یو درصورت شوندیعملکرد شناخته م
داشته  یفرد یتوسعه و تعال یرمس یط رایمدون ب ایبرنامه و بوده مندبهره یادگیری یهخود، از روح
و  یشانازجمله عوامل مؤثر بر عملکرد ا یرانمد هایکرد تجربه و آموزه یانتوان ب می روینباشند؛ ازا

 بهبود فرسودگی شغلیرسد  (. به نظر می2317، 1است )نئو و همکاران یشانکارکنان تحت نظر ا
 کم  کند. غلیتواند به بهبود عملکرد ش می

ری مجزا که افراد رفتا رویدادهای از هاعبارت است از ارزش مورد انتظار سازمان یشغل عملکرد
بعد از  یجنتا یگفت که عملکرد شغل توانیم ینهمچن دهند،یمشخص انجام م یدوره زمان ی  یط

 یاانتظارات  ی،شغل، انجام مقررات سازمان ی از دستاورد  سطحی دهندهاتمام کار است و نشان
یشاف سازمان و پبرای تحقق اهد توانیحالت م یناز کارکنان است و در ا ی برای هر  لتزاماتا

عملکرد  یابیکرد؛ چراکه ارز یابیو ارز یعملکرد سازمان را بررس یجنتا احتمالی هایاز خسارت گیری
 یزانم دهندهباال باشد نشان یبازده ی. وقتدهدیشغل را نشان م ی  هاییانو ز یفیتک یت،کم یشغل

سودمندی و  ،ارمند شامل کاراییک ی  یتفعال یجنتا یعملکرد شغل ینباالی عملکرد سازمان است و ا
 (.2315، 2)چندرا و همکاران کندیم یانرا ب یاثربخش

 یمنف یدهد و نگرشیکارکنان را نسبت به کارشان کاهش م یخشنود یف،ضع یشغل عملکرد
و اعمال فشار  یریتمد یموجب کاهش اثربخش ی. عملکرد نامناسب شغلکندیم یجادنسبت به شغل ا

 یبه دنبال دارد. عملکرد شغل یزرا ن یفشار روان یفشار کار ینکه ا شودیم انیگربه د یادز یکار
از  یعملکرد شغل هایرا به همراه دارد مؤلفه یادیز یاجتماع ی،سازمان ی،گروه ی،فرد اقبعو یفضع
عملکرد  سب  رهبری،: از اند عبارت هامؤلفه یناز ا یشده است برخ پژوهشگران مختلف بررسی یسو

                                                 
1
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کنترل،  کارآمدی،خود نفس،عزت ینده،بینی به آ خوش اجتماعی، انضباط ،ملکرد خدماتع ،رهبری
حقوق دستمزد،  ی،جوسازمان ی،ارتباط با همکار ی،اجتماع ینانمذاکره، اطم ،کیفیت زندگی کاری

 (.1397 ی،ها. )فخار مسئولیت یریزی برا آموزش، مشارکت و برنامه
 

 روش پژوهش
 – آزمهون  پهیش  و طهرح تخقیهق  نیمهه آزمایشهی   روش حاضهر  پهژوهش:   مورد اسهتفاده در روش 
همراه با گروه کنترل است متغیر مستقل در این پهژوهش آمهوزش یسهته آموزشهی حهرده       آزمون پس

فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی است. جامعه آمهاری ایهن   های مؤلفهتجارب مدیران و متغیر وابسته، 
 1393-99می شود که در سال تحصیلی  شهر اصفهانانه پژوهش شامل مدیران آموزشی ناحیه ششگ

مدیران موفق شهرت داشتند روش نمونه گیری از نوع در دسترس بود بهدین صهورت کهه از بهین      به
مدیر به طور تصادفی در گروه آزمایش و  15های ورود متقاضیان شرکت در پژوهش با توجه به مالک

کسهب نمهره بهاالتر از    های ورود افهراد بهه مطالعهه    کمال .کنترل قرارگرفتندگروه مدیر در گروه  15
داشتن حداقل  .به شرکت در دوره آموزشی را داشته باشد یلتما ،متوسط در پرسشنامه فرسودگی شغلی

 های خروجی از مطالعه حضور نا منظم در دوره آموزشی،سال سابقه کار مدیریت آموزشی بود. مالک 5
 یشغل یاستاندارد فرسودگ یها پرسشنامه د ابزار پژوهش شاملبو های پژوهشیتکمیل پرسشنامه عدم

 یدیکه برآورد جد یشغل یفرسودگ پرسشنامه .بود( 1993 ،)پاترسون ی( و عملکرد شغل1935 )مسلش،
سؤال اسهت کهه بهه سهنجش      22 یپرسشنامه دارا یناست. ا یمبتن ی،فرسودگ یا یدگیتن ی دهیاز پد
 ای  حرفهه  لیهت را در چارچوب فعا ییت و فقدان تحقق شخصمسخ شخصهای  یدهپد یجانی،ه یفرسودگ
شخصیت و عملکرد  مسخ ی،عاطف یپرسشنامه دارای سه خرده مقیاس خستگ ین. اکند  یم یریگ اندازه
 یادمتوسط، ز ی،ندرت، کم، گاه از هرگز، به یا درجه است این پرسشنامه بر روی ی  طیف هفت یفرد
 2و  5، 4، 3، 2، 1 تنمهرا  یبها معرفه   یمامی سؤاالت نمره دهشود که در ت گذاری می نمره یشهو هم

 یهن منظور سهنجش اعتبهار ا   است. به یشترمشکالت ب ی دهنده نشان یزن یشترب ی  است و اکتساب نمره
از خهرده   یه  اعتبار هر  یزانکرونباخ استفاده کردند و م یپرسشنامه، مسلش و جکسون از روش آلفا

 گزارش نمودند: یرزمعادل  ی را به تفک ها  یاسمق
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به گزارش مسلش و  یشغل یاعتبار پرسشنامه فرسودگ (: ضریب1جدول )

 جکسون
 اعتبار یبضر روش یاسمق خرده

 92/3 کرنباخ یآلفا یعاطف خستگی

 79/3 کرنباخ یآلفا مسخ شخصیت

 71/3 کرنباخ یآلفا یفرد عملکرد

 
و همسانی درونهی ههر    یشغل یی فرسودگ هدر پرسشنام ها اسیهای خرده مق ابعاد و گویه(: 2جدول )
 مقیاس خرده

 ها همسانی درونی گویه عوامل

 23و  12، 14، 13، 3، 2، 3، 2، 1 یعاطف یخستگ

 22و  15، 11، 13، 5 مسخ شخصیت

 21و  19، 13، 17، 12، 9، 7، 4 یعملکرد فرد

 هرگز، از یا درجه پنج طیف ی  روی وسؤال است  15شامل  )پاترسون( یعملکرد شغلپرسشنامه 
 ههای   نمهره  تحلیهل،  در( 5 ،4 ،3 ،2 ،1) شهود   مهی  گهذاری   نمهره  یشهو هم اوقات، غالباً گاهی ،ندرت به
 یهر ز یازهها یامت یزان. ضمناً مشود  یقضاوت م یرآمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول ز دست به
 یرز یازهایامت یدود داشته باشد باپرسشنامه وج 13طور مثال  به که یپرسشنامه است درصورت ی  یبرا

 بشود 13ضربدر 
 آمده است دست به یرز یقنمرات پرسشنامه به طر یینمثال: حد پا •
 نمره یین= حد پا1عداد سؤاالت پرسشنامه ا •
 45 تنمرا یحد باال 22نمره صفر حد متوسط نمرات  یینپا حد

خواههد   45و حهداکثر   3ممکهن   یازامت جمع کرده. حداقل یکدیگرعبارت فوق با  15را از  امتیازات
 بود.
 است. یففرد ضع ی: عملکرد شغل15تا  3 یننمره ب •
 فرد متوسط است. یعملکرد شغل :22تا  15 یننمره ب •
 است. یقو فرد ی: عملکرد شغل22نمره باالتر از  •

اسهتاد   یهات رو پس از اسهتفاده ازنظ  یدگرد یهپرسشنامه ته یهپرسشنامه طرح اول ییروا یینتع برای
شهده کهه درنتیجهه     نظهران جامعهه موردمطالعهه قهرار داده     از صاحب یتعداد یارراهنما و مشاور، در اخت

پرسشنامه  ارداز مو یا و سرانجام پس از اعمال اصالحات در پاره یدگرد یشنهادجهت اصالح پ یموارد
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کل پرسشنامه با  یونباخ براکر یپرسشنامه بر اساس روش آلفا های  مؤلفه یایی. پایدگرد ینتدو یینها
به دست آمد. درنهایت با اصهالحات الزم   22نسخه  یدر علوم اجتماع یافزار آمار استفاده از بسته نرم
 هبه اجرا گذاشته شد. الزم به  یاصل یگروه نمونه آمار یشد و درنهایت بر رو یطراح ییپرسشنامه نها

سبه گردد، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیهابی  محا 7/3ذکر است چنانچه ضریب آلفای کرونباخ بیش از 
 .شود یم

مدیر به طور تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه جایگزین شدند  33ابتدا روش اجرا: 
بعدپرسشنامه فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی در اختیار مدیران مدارس قرار گرفت و توضیحات الزم 

نفر تحت  15در مرحله بعد گروه اول به تعداد  جمع آوری شدند پرسشنامه هااز تکمیل داده شد و بعد 
با توجه به شیوع ویروس کرونا نفر در گروه کنترل قرار گرفتند  15برنامه آموزشی و گروه دوم به تعداد 

برنامه آموزشی به مدت هشت جلسه شصت دقیقه ای با جلسات تکلیهف محهور بهه صهورت مجهازی      
جمع آوری شدند چون شرایط کرونا پس از تکمیل رسشنامه ها توزیع و آموزش داده شد و بالفاصله پ

توزیهع پرسشهنامه    هو ازدحام کاردر مدارس اوج گرفته بود قسمت پیگیری را حذف کردیم و به دو دور
  سری برای گروه کنترل با اجهرای مداخلهه و   یی  سری برای هردو گروه قبل از اجرای مداخله و 

 اکتفا کردیمظار گروه کنترل در لیست انت
و انحراف  یانگین)م یفیدر دو سطح توصها: در پژوهش حاضر اطالعات روش تجزیه و تحلیل داده

شدند. محاسبات به کم  بسته  یل( تحلیتکرار یها اندازه ،کواریانس یل)تحل یاستاندارد( و استنباط
 انجام شد. یدر علوم اجتماع یآمار

 هایافته
شغلی مدیران  فرسودگیآموزشی خرده تجارب مدیران موفق بر  اثربخشی یبررس منظور به

و انحراف  یانگین( م9-4استفاده شد. جدول ) یریکواریانس چند متغ یلاز آزمون تحلآموزشی 
( را برحسب گروه نشان یشخصیت و عملکرد فرد مسخ ی،عاطف ی)خستگ یشغل یاستاندارد فرسودگ

 .دهدیم
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بر اساس گروه  یشغل یندارد ابعاد فرسودگو انحراف استا یانگینم(: 1جدول )

 و کنترل یشآزما
 تعداد انحراف استاندارد میانگین منبع تغییرات نوع آزمون گروه

 15 22/4 32/39 خستگی عاطفی آزمون پیش آزمایش

 15 55/1 42/2 شخصیت زدایی

 15 92/4 13/37 عملکرد فردی

 15 92/4 32/22 خستگی عاطفی آزمون پس

 15 52/2 32/14 یت زداییشخص

 15 23/5 23/45 عملکرد فردی

 15 92/4 43/25 خستگی عاطفی آزمون پیش کنترل

 15 42/2 22/2 شخصیت زدایی

 15 33/5 23/33 عملکرد فردی

 15 52/2 33/25 خستگی عاطفی آزمون پس

 15 33/3 32/5 شخصیت زدایی

 15 31/3 22/43 عملکرد فردی

 یشدر گروه آزما یعاطف یخستگ یانگینم یشغل یکه در ابعاد فرسودگ دهدی( نشان م1ل )جدو یجنتا
 یشآزمون افزا نسبت به پس یشمسخ شخصیت گروه آزمایانگیناست، م داکردهیآزمون کاهش پ نسبت به پس

 یناست. همچن داکردهیپ یشآزمون افزا نسبت به پس یشگروه آزما یعملکرد فرد یانگیناست و م داکردهیپ
آزمون  و پس آزمون یشدر مرحله پ یشگروه آزما یشغل یابعاد فرسودگ یانگینم ینکه ب دهد ینشان م یجنتا

استفاده شد.  یریکواریانس چند متغ یلتفاوت از آزمون تحل ینا یمعنادار یمنظور بررس تفاوت وجود دارد. به
 یمنظور بررس استفاده شد و به یل و یروآزمون شاپ از یشغل ینرمال بودن نمرات ابعاد فرسودگ یجهت بررس

 استفاده شد. یناز آزمون لو هاکواریانس یبرابر فرضیشپ

نرمال بودن نمرات ابعاد  یمنظور بررس به یلکو یروآزمون شاپ یجهنت(: 2جدول )

 و کنترل یشدر گروه آزما یشغل یفرسودگ
 معناداری درجه آزادی آزمون شاپیروویل  منبع تغییرات گروه

 233/3 15 925/3 خستگی عاطفی یشآزما

 533/3 15 951/3 مسخ شخصیت

 121/3 15 937/3 عملکرد فردی

 374/3 15 939/3 خستگی عاطفی کنترل

 333/3 15 943/3 مسخ شخصیت

 134/3 15 933/3 عملکرد فردی
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مال است. نر یشغل یکه نمرات ابعاد فرسودگ دهدی( نشان م2در جدول ) یروویل آزمون شاپ یجنتا
 یبرابر یمنظور بررس شده است. به یتکواریانس رعا یلاستفاده از آزمون تحل فرض یشپ ینا

 تحلیل ینا یج( نتا3استفاده شد. جدول ) یناز آزمون لو یشغل یابعاد فرسودگ یرهایمتغ های کواریانس
 .دهد یرا نشان م

ابعاد نمرات  منظور بررسی برابری کواریانس (: نتیجه آزمون لوین به3جدول )

 در گروه آزمایش و کنترل یشغل یفرسودگ
 معناداری F df1 df2 منبع تغییرات

 442/3 23 1 239/3 خستگی عاطفی

 334/3 23 1 212/1 مسخ شخصیت

 753/3 23 1 397/3 عملکرد فردی

 همبا هاگروه یشغل ینمرات ابعاد فرسودگ یها تفاوت کواریانس دهد ی( نشان م3جدول ) های یافته
منظور  شده است. به یتکواریانس رعا یلاستفاده از آزمون تحل فرض یشپ این. ندارند معنادار تفاوت
 شد. تفادهدر دو گروه از آزمون باکس اس یشغل یدر نمرات ابعاد فرسودگ یها کواریانس یبرابر

ابعاد نمرات  کواریانسمنظور بررسی برابری  (: نتیجه آزمون باکس به4جدول )

 در گروه آزمایش و کنترل یشغل یفرسودگ
 معناداری F df1 df2 آزمون باکس منبع تغییرات

 145/3 332/5233 2 334/3 257/22 یفرد شخصیت و عملکرد مسخ ی،عاطف یخستگ

در دو  یشغل یابعاد فرسودگ یها که تفاوت کواریانس دهد یآزمون باکس نشان م ی( برا4جدول )
 یلدو گروه از آزمون تحل یسهمنظور مقا به ها فرض یشتأیید پ معنادار است. با توجه به ریگروه غ

ینشان م ار یریکواریانس چند متغ یلآزمون تحل یج( نتا5استفاده شد. جدول ) یریکواریانس چند متغ
 .دهد
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 یشغل یابعاد فرسودگمنظور  چند متغیری به کواریانس(: نتایج تحلیل 5جدول )

 آزمون گروه پیش برحسب
مجموع  ع تغییراتمنب نوع آزمون

 مجذورات

Df  میانگین
 مجذورات

F مجذور  معناداری
 اتا

توان 
 آماری

 572/3 127/3 334/3 313/5 339/132 1 339/132 خستگی عاطفی آزمون پیش

 222/3 359/3 221/3 574/1 733/4 1 733/4 مسخ شخصیت

 397/3 311/3 333/3 272/11 312/153 1 312/153 عملکرد فردی

 312/3 335/3 139/3 332/2 449/21 1 449/21 تگی عاطفیخس گروه

 993/3 445/3 333/3 352/23 912/59 1 912/59 مسخ شخصیت

 375/3 292/3 333/3 432/13 744/147 1 744/147 عملکرد فردی

     352/22 25 392/253 خستگی عاطفی خطا

     937/2 25 234/74 مسخ شخصیت

     339/14 25 235/352 عملکرد فردی

در دو گروه درمسخ شخصیت و  یانگینتفاوت م شود، یمالحظه م 5طور که در جدول  همان
 دهد یاتا نشان م یبضر ینمعنادار است، همچن ریغ یعاطف یمعنادار است و در خستگ یعملکرد فرد

مسخ ییراتدرصد از تغ 5/44 ی موفقآموزش یرانمد ربامستخرج از خرده تج یکه بسته آموزش
مسخ شخصیت معادل ی. توان آمارکند یم یینرا تب یعملکرد فرد ییراتدرصد از تغ 2/29شخصیت و 

 ینچن ی  یدهنده حجم نمونه مناسب برا نشان 375/3معادل  عملکرد فردی یو توان آمار 993/3
مستخرج از  یگفته شود که بسته آموزش ایدب یهفرض یندر پاسخ به ا بیترت نیا است. به گیری یجهنت

( تأثیر یشخصیت و عملکرد فردمسخ ) یشغل یبر ابعاد فرسودگموفق  یآموزش یرانمدارب خرده تج
 معنادار دارد.

عملکرد بر  ی موفق )بهبود عملکرد(آموزش یرانمدارب خرده تج یآموزش اثربخشیی بررس منظور به
و انحراف استاندارد  یانگین( م19-4استفاده شد. جدول ) یریکواریانس ت  متغ یلاز آزمون تحل یشغل

 .دهدیرا برحسب گروه نشان م یعملکرد شغل

و گروه آزمایش  بر اساسی عملکرد شغل(: میانگین و انحراف استاندارد 6جدول )

 کنترل
 تعداد انحراف استاندارد میانگین منبع تغییرات نوع آزمون گروه

 15 29/2 32/43 عملکرد شغلی آزمون پیش آزمایش

 15 12/1 73/53 عملکرد شغلی مونآز پس

 15 23/4 42/52 عملکرد شغلی آزمون پیش کنترل

 15 92/4 32/57 عملکرد شغلی آزمون پس
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آزمون  نسبت به پس یشدر گروه آزما یانگینم یکه در عملکرد شغل دهدی( نشان م2جدول ) یجنتا
در  یشگروه آزما یعملکرد شغل یانگینم ینکه ب دهد ینشان م یجنتا یناست. همچن داکردهیپ یشافزا

آزمون  زتفاوت ا ینا یمعنادار یمنظور بررس آزمون تفاوت وجود دارد. به و پس آزمون یشمرحله پ
از آزمون  ینرمال بودن نمرات عملکرد شغل یاستفاده شد. جهت بررس یریکواریانس ت  متغ یلتحل
استفاده  یناز آزمون لو هاواریانسک یبرابر فرضیشپ یمنظور بررس استفاده شد و به یل و یروشاپ

 ( آمده است.3( و )7در جدول ) هایلتحل ینا یجشد. نتا

منظور بررسی نرمال بودن نمرات  (: نتیجه آزمون شاپیرو ویلک به7جدول )

 های آزمایش و کنترل ی گروهعملکرد شغل

 معناداری df آزمون شاپیرو ویل  گروه منبع تغییرات

 324/3 15 923/3 آزمایش یعملکرد شغل

 225/3 15 929/3 کنترل

 یننرمال است. ا یکه نمرات عملکرد شغل دهدی( نشان م7در جدول ) یروویل آزمون شاپ یجنتا
 یبرابر یمنظور بررس شده است. به یتکواریانس رعا یلاستفاده از آزمون تحل فرض یشپ

 .دهد یرا نشان م یلتحل ینا جی( نتا3استفاده شد. جدول ) یناز آزمون لو یرمتغ های کواریانس

عملکرد منظور بررسی برابری کواریانس نمرات  (: نتیجه آزمون لوین به8جدول )

 ی گروه آزمایش و کنترلشغل
 معناداری F df1 df2 منبع تغییرات

 153/3 23 1 971/3 یعملکرد شغل

 معنادار تفاوت باهم هاگروه یعملکرد شغل های کواریانستفاوت  دهد ی( نشان م3جدول ) های یافته
شده است. با توجه به تأیید  یتکواریانس رعا یلاستفاده از آزمون تحل فرض یشپ این. ندارند
 یج( نتا22-4کواریانس استفاده شد. جدول ) یلدو گروه از آزمون تحل یسهمنظور مقا به ها فرض یشپ

 .دهدیکواریانس را نشان م یلآزمون تحل

گروه  برحسبی عملکرد شغلمنظور مقایسه  به ریانسکوا(: نتایج تحلیل 9جدول )

 آزمون پیش
مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات
Df ین گمیان

 وراتذمج
F توان  مجذور اتا داریمعنا

 آماری

 721/3 235/3 314/3 979/2 732/74 1 732/74 آزمون پیش

 332/3 239/3 337/3 479/3 799/93 1 799/93 گروه

     739/13 27 131/239 خطا
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معنادار  یدر دو گروه عملکرد شغل یانگینتفاوت م شود، ی( مالحظه م9طور که در جدول ) همان
 ی موفقآموزش یرانمد اربمستخرج از خرده تج یکه بسته آموزش دهد یاتا نشان م یباست. ضر

 332/3معادل  یعملکرد شغل ی. توان آمارکند یم یینرا تب یعملکرد شغل ییراتدرصد از تغ 9/23
 یهفرض یندر پاسخ به ا بیترت نیا است. به گیری یجهنت ینچن ی  یدهنده حجم نمونه مناسب برا نشان
 یبر عملکرد شغل ی موفقآموزش یرانمد اربمستخرج از خرده تج یبسته آموزش گفته شود که یدبا

 تأثیر معنادار دارد.
 

 گیری نتیجه

از  یناش یشغل یازآنجاکه فرسودگگفت  توان  یم یشغل یروش بر فرسودگ ینا یاثربخش یینتب در
نامناسب است و منجر به از دست دادن  یشغل یپس از تقاضاها یطفرد با مح یتکنش متقابل شخص

 یاز سو یشغل ی. اصطالح فرسودگشود یم یو کاهش عملکرد در زندگ یانرژ یاق،اشت یزه،انگ
 است بودهها  از پژوهش یاریموضوع موردتوجه بس ینمطرح شد و ا یر،اخ های  در سال رفرودنبرگ
و  یعنوان فقدان انرژ ( به2312) یلراد و آش یاز سو یشغل یفرسودگ ین(. همچن1393 ی،)باقرصادرنان
دچار شده است، نسبت به  یشغل یکه به فرسودگ یاست و کس شده فیتعر یکار یطنشاط در مح
فرد شاغل به وجود  ی که در  ی. حالتدهد یرا نشان م یزیانگ احساس کسالت یشغل تارانجام رف

کارش به علت  یطگونه که شخص در مح یندائم و مکرر است. بد یاز فشار شغل یامدیو پ آید  یم
 یندر ا یو مکرر است و کاهش انرژ یفشار، دائم ینو ا کند یاحساس فشار م یرونیو ب یعوامل درون

بوده است  هایی  ات و آموزشنک حاوی ها  آموزش ینرسد ا به نظر می ینداد؛ بنابرا خواهدرخ  یتوضع
 یها شدن تجارب گوناگون در قالب مؤلفه بندی  را کاهش دهد مانند دسته یشغل یکه توانسته فرسودگ

را بر خرده تجارب  یو ساختار یدهبه ذهن آنان نظم بخش تواند  یکه م یرانیخرده تجارب مد یستیچ
 یآنان پ ینسودمند باشد. همچن تواند  یم یامور کار یریتمد یبرا ینظم ذهن ینکه ا یدحاکم نما نآنا

راستا  ینو در هم شوند  یخرده تجارب در مدرسه چگونه موفق م یریتمد یموفق برا یرانبردند که مد
 یبرا جودمو یعلم های  خواسته شد مدل یراناز مد ینکهمانند ا یدندرا آموزش د هایی  فنون و مهارت

 یبرا هایی  چه مدل ینددهند، بگو یصوت آن را تشخکنند و نقاط ضعف و ق یادآوریرا  یریتمد
همکارانه و  ی،اخالق ی،فرهنگ ی ،موجود )کالس یریتیمد های  مدل یقطور دق وجود دارد؛ به یریتمد
 یشتریتجربه ب یریتیمد های  از مدل  ی کنند که با کدام یانشد، ب ینی( با آنان بازبیرانرا با مد یرقابت

 یخودآگاه یشفنون به افزا ینا یندرا فهرست نما یریتمد های  از مدل ی ر ه یبو معا یادارند و مزا
خواسته شد تا  یراناز مد یگرد یکم  کرد، از سو شان  یریتیدر خصوص عملکرد مد یرانمد

و  یمسائل مال نی،سه دسته مسائل انسا کنند و مسائلشان را در یانمشکالت خود را در مدرسه ب
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برخورد با هر  یکه برا هایی  بندی کنند و از آنان خواسته شد تا راه دسته یابیو مسائل ارزش یعمران
باسابقه  یرانشده توسط مد مختلف به کار گرفته یکنند؛ راهکارها یانب رسد میمشکل به ذهنشان 

ارائه شد و از  یرانمد به یچند مشکل فرض ینمشکالت گوناگون را آموزش داده شد؛ همچن یبرا
و  یمحبت و همدل یرش،مهارت پذ یرانبه مد همچنین. کنند حل مشکل را آن هک شد خواستهها  آن

شده را در  آموخته یها مهارت یندهآموزش داده شد و از آنان خواسته شد تا جلسه آ یگرانکم  د
مورداشاره  های  و مهارت ها  هیرسد با آگا به نظر می بیترت نیا کنند. به ینتمر یفرد ینروابط ب
 است. افتهی آنان کاهش یو بالطبع فرسودگ افتهی شیان افزاآن یخودکارآمد
عبارت  یگفت ازآنجاکه عملکرد شغل توان  یم یروش بر بهبود عملکرد شغل ینا یاثربخشدر زمینه 
شده است  گذاشته یانسان یرویاست که از طرف سازمان بر عهده ن یفیرساندن وظا یجهاست به نت

 کهاست  یرفتار یمجزا های  مورد انتظار سازمان از تکه یکل یها  شامل ارزش یدرواقع عملکرد شغل
 یبرا یزشانگ لهیوس به یشترب ی. عملکرد شغلدهد  یدوره مشخص از زمان انجام م ی فرد در  ی 

رو به نظر  ازاین یانجامدب یشتربه کوشش ب یدبا یزشانگ ینبنابرا شود؛  یشناخته م یدنسخت کوش
مؤثر  یبوده است که توانسته بر بهبود عملکرد شغل فنونی و ها  موزشآ حاوی ها  آموزش ینرسد ا می

تجارب مختلف در ابعاد مختلف بود مانند  یریتمد یچگونگ یبا سازوکارها یرانمد ییباشد مانند آشنا
کردن  یمختلف، ط یهمچون استفاده از راهبردها ی؛و رشد یمعنو ی،تخصص ی،انسان یراهبردها
 یترعا ی،مندهدغدغ ،تیفور مختلف کنترل، توجه به یرا، استفاده از راهبردهاصبر و مدا ی،نردبان شغل

یرانی خرده تجارب مد یستیچ یها شدن تجارب گوناگون در قالب مؤلفه بندی  دسته ینهمچن ین؛قوان
نظم  ینکه ا یدرا بر خرده تجارب آنان حاکم نما یو ساختار یدهبه ذهن آنان نظم بخش تواند  یم که 

 یموفق برا یرانکه مد دبردن یآنان پ ینسودمند باشد. همچن تواند  یم یامور کار یریتمد یابر یذهن
را  هایی  راستا فنون و مهارت ینو در هم شوند  یخرده تجارب در مدرسه چگونه موفق م یریتمد

کنند  یادآوریرا  یریتمد یموجود برا یعلم های  خواسته شد مدل یراناز مد ینکهمانند ا یدندآموزش د
طور  وجود دارد؛ به دیریتم یبرا هایی  چه مدل ینددهند، بگو یصو نقاط ضعف و قوت آن را تشخ

( با آنان یرانرا با مد یهمکارانه و رقابت ی،اخالق ی،فرهنگ ی ،موجود )کالس یریتیمد های  مدل یقدق
هر  یبو معا یاد و مزادارن یشتریتجربه ب یریتیمد های  از مدل  ی کنند که با کدام یانشد، ب ینیبازب
در خصوص  یرانمد یخودآگاه یشفنون به افزا ینا یندرا فهرست نما یریتمد های  از مدل ی 

خواسته شد تا مشکالت خود را در مدرسه  یرانمد از یگرد یکم  کرد، از سو شان  یریتیعملکرد مد
 یابیو مسائل ارزش یانو عمر یمسائل مال ی،سه دسته مسائل انسان کنند و مسائلشان را در یانب

 رسد میبرخورد با هر مشکل به ذهنشان  رایکه ب هایی  بندی کنند و از آنان خواسته شد تا راه دسته
مشکالت گوناگون را  یباسابقه برا یرانشده توسط مد مختلف به کار گرفته یکنند؛ راهکارها یانب



 139 ... یو عملکرد شغل یشغل یموفق بر فرسودگ یرانخرده تجارب مد یبسته آموزش یاثربخش یبررس 

 

 آن که شود خواستهها  از آن ارائه شود و یرانبه مد یچند مشکل فرض ینآموزش داده شد؛ همچن
آموزش  یگرانو کم  د یش، محبت و همدلیرمهارت پذ یرانبه مد همچنین. کنند حل مشکل را

 ینتمر یفرد ینشده را در روابط ب های آموخته مهارت یندهداده شد و از آنان خواسته شد تا جلسه آ
یافته  آنان افزایش یورداشاره خودکارآمدم های  و مهارت ها  یرسد با آگاه ترتیب به نظر می این کنند. به

 یافته است. آنان افزایش یو طبعاً عملکرد شغل
بر  )بهبود عملکرد( ی موفقآموزش یرانمد اربخرده تج یبسته آموزش اثربخشی یبررس منظور به

( نشان 13-4استفاده شد. جدول ) یریکواریانس چند متغ یلاز آزمون تحل یشغل یابعاد فرسودگ
 مؤثر است. یعاطف یجز خستگ به یشغل یروش بر ابعاد فرسودگ ینکه ا دهد  یم

کرد اما  یآن را بررس ییسو و ناهم یینشده است که بتوان همسو عنوان انجام ینبا ا قاًیدق پژوهشی
( 1393و همکاران ) حمیدی ازجمله اند  پرداخته یشغل یفرسودگ های  به مطالعه سازه هایی  پژوهش

 تیکفا و عدم یعاطف یو ابعاد خستگ یجانه یمثبت و منف یشناخت یمبر تنظ یکامبرنامه آموزش شاد
مسخ شخصیت ی داشت اما بر مؤلفه یتأثیر معنادار یقانون یکارکنان پزشک یشغل یفرسودگ یشخص
حرکات  ی( اثربخش1393و همکاران ) یغالم یننداشت. همچن یتأثیر معنادار یشغل یفرسودگ
شناختی را بر  روان یستی( اثر بهز1393و همکاران ) ینشان داد؛ مؤمن یشغل یرا بر فرسودگ یورزش
 مذکور همسو است. های  یافتهپژوهش با  یندر ا ها  یافتهرا نشان دادند که  یشغل یفرسودگ هبودب

 از یحالت یعاطف یگفت خستگ توان  یم یشغل یروش بر ابعاد فرسودگ ینا یعدم اثربخش یینتب در
از  یبیترک یاو  آنها یکار یا یفرد یشده از زندگ از استرس انباشته یو ناش یفو عاط یلحاظ احساس

 یعاطف یاست. افراد مبتالبه خستگ یشغل یفرسودگ یها از نشانه یکی یعاطف یهر دو است. خستگ
ها ممکن است  افتد ندارند. آن اتفاق می یکه قدرت و کنترل بر آنچه در زندگ کنند یاغلب احساس م
و  یفخواب ضع ی،فقدان انرژ .«اند به دام افتاد» یا« رکردهیگ» یتوضع ی که در  احساس کنند
مزمن  لتحا ینگذشت زمان، ا باشد. با یعاطف یغلبه بر خستگ یبرا یتواند دشوار می یزهکاهش انگ
که دچار استرس بلندمدت  یشود. هرکس انهاسالمت  به یدائم یبتواند باعث آس زا می و استرس

ممکن است بر  یعاطف یدشوار، خستگ یها در زمان و خسته شود یلحاظ احساس تواند از شود، می می
حاالت  ینبهبود ا ایدوره بر ینا یدشا نیبنابرا یستن یرد وقت چیدرمان آن ه یغلبه کند، اما برا انها

 یریتمد های  داشته باشد و صرف آموزش مهارت یازن یجانه یمتنظ در زمینه یشتریب های  به آموزش
 .ینندآموزش بب جانشانیبهبود ه یرا برا هایی  و الزم است تا مهارت یستن یکاف

 یدور یگفتمسخ شخصیت به معنا توان  یم ابعاد فرسودگی شغلیروش بر  ینا یاثربخشدر زمینه 
 یها حاو رسد آموزش به نظر می یناست بنابرا یو زندگ یگرانبه د ینیاز ارتباطات و ابتال به بدب ینیگز
رسد به  واقع به نظر می را بهبود ببخشد در ینهزم نیدر ا یرانمد یتبوده است که توانسته وضع ینکات
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کاررفته  از فنون به یاست برخ افتهیسازه بهبود ینشناختی ا روان های  یهو سرما یکم  بهبود کارآمد
ابعاد مختلف تجارب مختلف در  یریتمد یچگونگ یبا سازوکارها یرانمد ییمانند آشنا ینهزم ینا در

 یمختلف، ط راهبردهایهمچون استفاده از  ی؛و رشد یمعنو ی،تخصص ی،انسان یبود مانند راهبردها
 ی،منددغدغه ،تیفور مختلف کنترل، توجه به یصبر و مدارا، استفاده از راهبردها ی،کردن نردبان شغل

خرده تجارب  یستیچ یها شدن تجارب گوناگون در قالب مؤلفه بندی  دسته ینهمچن ین؛قوان یترعا
 ینکه ا یدتجارب آنان حاکم نما دهرا بر خر یو ساختار یدهبه ذهن آنان نظم بخش تواند  یکه م یرانیمد

 سودمند باشد. تواند  یم یامور کار یریتمد یبرا ینظم ذهن
 طیشرا عدم موفقیت فردی باگفت  توان  یم ابعاد فرسودگی شغلیروش بر  ینا یاثربخشدر زمینه 

عدم  نیرابطه ب شود یمنجر م یعاطف یو خستگ ینیکننده به بدب دائم و خسته یازهایهمراه با ن یکار
 ییبعد عدم کارا رسد یاست. به نظر م تر دهیچیپ یتا حدود یفرسودگ گریبا دو بعد د یفرد ییکارا
آن  دیأکاست و ت دهرد ش هیفرض نیموردها ا گریدر د یاست؛ ول یفرسودگ گریاز دو بعد د یناش ،یفرد
و به  یطور مواز قرار داشته باشند به وار¬ریصورت زنج به نکهیا یجا مؤلفهها به نیاست که ا نیبر ا

بوده است  فنونی و ها  آموزش حاوی ها  آموزش ینرسد ا رو به نظر می ازاین کنند یرشد م گریهمراه همد
 یریتمد یچگونگ یبا سازوکارها انیرمد ییمؤثر باشد مانند آشنا عدم کارایی فردکه توانسته بر بهبود 

همچون  ی؛و رشد یمعنو ی،تخصص ی،انسان یتجارب مختلف در ابعاد مختلف بود مانند راهبردها
مختلف  یصبر و مدارا، استفاده از راهبردها ی،کردن نردبان شغل یمختلف، ط یاستفاده از راهبردها
شدن تجارب گوناگون در  بندی  دسته ینهمچن ین؛قوان یترعا ی،مندهدغدغ ،تیفور کنترل، توجه به
را  یو ساختار یدهبه ذهن آنان نظم بخش تواند  یکه م یرانیخرده تجارب مد یستیچ های  قالب مولفه

سودمند باشد.  تواند  یم یامور کار یریتمد یبرا ینظم ذهن ینکه ا یدبر خرده تجارب آنان حاکم نما
 شوند  یخرده تجارب در مدرسه چگونه موفق م یریتدم یموفق برا یرانکه مد دبردن یآنان پ ینهمچن
 های  خواسته شد مدل یراناز مد ینکهمانند ا یدندرا آموزش د هایی  راستا فنون و مهارت ینو در هم
چه  ینددهند، بگو یصکنند و نقاط ضعف و قوت آن را تشخ یادآوریرا  یریتمد یموجود برا یعلم
 ی،فرهنگ ی ،موجود )کالس یریتیمد های  مدل یقطور دق وجود دارد؛ به دیریتم یبرا هایی  مدل
 های  از مدل  ی کنند که با کدام یانشد، ب ینی( با آنان بازبیرانرا با مد یهمکارانه و رقابت ی،اخالق
 ینا یندرا فهرست نما یریتمد های  از مدل ی هر  یبو معا یادارند و مزا یشتریتجربه ب یریتیمد

 از یگرد یکم  کرد، از سو شان  یریتیدر خصوص عملکرد مد یرانمد یخودآگاه یشفنون به افزا
کنند و مسائلشان را در سه دسته مسائل  یانخواسته شد تا مشکالت خود را در مدرسه ب یرانمد
که  هایی  بندی کنند و از آنان خواسته شد تا راه دسته یابیو مسائل ارزش یو عمران یمسائل مال ی،انسان
شده توسط  مختلف به کار گرفته یکنند؛ راهکارها یانب رسد میهر مشکل به ذهنشان برخورد با  رایب



 191 ... یو عملکرد شغل یشغل یموفق بر فرسودگ یرانخرده تجارب مد یبسته آموزش یاثربخش یبررس 

 

 یرانبه مد یچند مشکل فرض ینمشکالت گوناگون را آموزش داده شد؛ همچن یباسابقه برا یرانمد
ش، یرمهارت پذ یرانبه مد همچنین. کنند حل مشکل را آن که دش خواستهها  ارائه شود و از آن
های  مهارت یندهآموزش داده شد و از آنان خواسته شد تا جلسه آ یگرانکم  د و یمحبت و همدل

 های  و مهارت ها  یرسد با آگاه ترتیب به نظر می این کنند. به ینتمر یفرد ینشده را در روابط ب آموخته
 یافته است. آنان افزایش ییافته و طبعاً عملکرد شغل آنان افزایش یمورداشاره خودکارآمد
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