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Abstract 

Background: Burnout syndrome is the most dangerous threatening factor of workers’ health 

among health professionals. Hardiness as a personality trait modifies the way people deal 

with stress and resiliency is employed on those who are exposed to risk but would not be 

impaired. 

The aim of the present study is to investigate the relationship between burnout, tenacity and 

resilience among health house workers in the health network of Kamyaran city. 

Methods: This is a cross sectional study which has been done on 90 health house workers in 

the city of Kamyaran. Data collection was done through questionnaires of hardiness Kobasa, 

Connor and Davidson Resilience Scale (CD-RIS) and Occupational Burnout Maslach. Data 

were analyzed using SPSS 16 statistical software. 

Results: The data analysis showed that there is a direct relationship between the resilience 

and Hardiness (409 /0 =R). There is a significant inverse relationship between resilience and 

emotional analysis (384/0-=r) and there is a significant negative correlation between 

resiliency and depersonalization (372/0-r). There is also a significant inverse relationship 

between Hardiness and emotional analysis (342/0-=r). There is a significant inverse 

relationship between hardiness and depersonalization (435/0- =r). Finally, it was shown that 

there is no significant relationship between resilience and Hardiness with the lack of personal 

accomplishment (780/0=R). 

Conclusion: resilience and Hardiness were seen as the predictors of burnout among health 

workers in health network in the city of Kamyaran. 

Keywords: job burnout, resilience and tenacity. 
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 پزشکی شناخت و روان مجله روانشناسی

 9314 تابستان ،2، شماره دومسال 

 9-92 :حاتصف

 شغلی در  آوري و فرسودگیتاب سرسختی، بین ارتباط

 شهرستان كامیاران بین بهورزان شبكه بهداشت و درمان

 
 4، ليدا گرگين3، فايق يوسفي2، حمزه احمديان1چنگيز رستمي

 ، ايرن، سنندج كارشناس ارشد روان شناس بالينی، دانشگاه علوم پزشکی كردستان -9

 ايران سنندج، اسالمی، آزاد دانشگاه سنندج، واحد روانشناسی، گروه استاديار، -2

 سنندج، ايرنه علوم پزشکی كردستان، استاديار گروه روانپزشکی دانشگا -3

 سنندج، ايرنكارشناس ارشد اپيدميولوژی دانشگاه علوم پزشکی كردستان،  -4

 
 چکيده

سرسختی بعنوان  سندرم فرسودگی شغلی خطرناكترين عامل تهديدكننده سالمت شاغلين حرف بهداشتی درمانی است :مقدمه

رود كه در آوری نيز در مورد كسانی به كار میكند تابرا در افراد تعديل میزاها نحوه مقابله با استرس يک ويژگی  شخصيتی،

 . شونداختالل نمی گيرند ولی دچارمعرض خطر قرار می

آوری در بين بهورزان شاغل در شبکه تاب سرسختی و شغلی، بين فرسودگی سی رابطهرژوهش حاضر بر هدف از پ: هدف

 .دبهداشت و درمان شهرستان كامياران بو

ها از طريق داده. بهورز شهرستان كامياران انجام شد 19همبستگی است كه در بين  -مطالعه حاضر از نوع تحليلی :روش پژوهش

 مسلش شغلی فرسودگی و(CD-RIS)  ديويدسون و كونور آوریتاب روانشناختی كوباسا، پرسشنامه سرسختی هایپرسشنامه

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSS 16افزار آماری ها با استفاده از نرم داده. شد استفاده

 بين. (r=491/0) دارد وجود مستقيمی رابطه سرسختی و آوریتاب بين كه داد نشان پيرسون همبستگی ضريب نتايج :هايافته

 و معکوس رابطه شخصيت مسخ و آوریتاب بين. (r=-384/9) دارد وجود معناداری معکوس رابطه عاطفی تحليل و آوریتاب

 بين. (r=-342/9) دارد وجود معناداری و معکوس رابطه عاطفی وتحليل سرسختی بين. (r=-372/9) دارد وجود معناداری

 فردی موفقيت فقدان با سرسختی و آوریتاب بين. (r=-434/0) دارد وجود معناداری معکوس رابطه شخصيت مسخ و سرسختی

 (.r./ . = 87) دارد وجود معناداری رابطه

بهورزان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان  شغلی كننده فرسودگیبينیپيش سرسختی و آوریتاب :گيرینتيجه 

 . كامياران بودند

 .آوری، سرسختیتاب شغلی، فرسودگی :هاکليد واژه
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  3     و همکاران ..……………

 9-92 ،9314 تابستان، 2، شماره دوممجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

 مقدمه

های اخير با توجه به طرح تحولی كه در دهه

ت گرفته، سالمت صور نگر در حوزهرويکردهای مثبت

جای  به)های انسان  توجه به استعدادها و توانمندی با

های اخير  ، در سال(ها ها و اختالل پرداختن به نابهنجاری

هايی  ها و شيوه هدف نهايی خود را شناسايی سازه

. دنبال دارند داند كه بهزيستی و شادكامی انسان را به می

يه در اين ديدگاه جدا از شناخت منابع استرس و توص

صرف به كاهش منابع فشار روانی، تجهيز افراد و 

ها به ظرفيتهای فردی روانی و شخصيتی است كه گروه

زا و مشکل آفرين كمک در تجربه موقعيتهای تنش

لذا ماهيت بعضی مشاغل و تجارب به . كننده باشد

-ای است كه خواه ناخواه افراد دچار مشکل میگونه

سالمت روانی آنها ای كه ممکن است شوند، به گونه

  (.2994لينلی، . )تهديد شود

اولين   (Occupational Burnout)شغلی فرسودگی

  دهه در (Freudennberger)بار، توسط فرويدنبرگر 

 روانی -جسمی قوای تحليل سندرم تحت عنوان 9179

 فرسودگی .شد وارد بالينی تحقيقات روانشناسی در

 عاطفی، لتحلي شامل ایمؤلفه سندرم سه يک شغلی

و   است فردی فقدان موفقيت و شخصيت مسخ

 فرسودگی(. 9381شاكری نيا،)است شده مشخص

 به ممتد واكنشی( كار از ناشی عاطفی خستگی) شغلی

 كار در فردی بين و عاطفی مزمن زایتنش محركهای

 مسخ خستگی عاطفی، بعد سه كمک به كه باشدمی

( ناكارآمدی حس) فردی موفقيت فقدان و شخصيت

 امروزه عارضه اين (.2993 مسلش،) شودتوصيف می

 در كاركنان را و كارمندان از توجهی قابل درصد

 آنها كاری توان كاهش علت به و دهدمی رنج سازمانها

 همچنين و محققان پايين، توجه نتيجه كارآمدی در و

 اين .داشته است مشغول خود به را سازمانها مديران

 زندگی و كار محيط از خارج زندگی حتی عارضه

 كاهش .سازدمی مواجه با اختالل نيز را خانوادگی

و  عمومی سالمت شغلی، كاهش كارايی، نارضايتی

 پيامدهای جمله از تحمل و مقاومت سطح آمدن پايين

 (.2993مسلش، ) است شغلی فرسودگی

ای است كه به عنوان سر سختی روانشناختی سازه

 كنندهتعديل عنوان به كه شخصيتی هایيکی از ويژگی

در فرهنگ  (.9171 كوباسا،)شود می استرس مطرح

و « مقاوم»عامه نيز افرادی هستند كه با صفاتی چون 

شوند، اين افراد ظاهراً بهتر از ، شناخته می«صبور»

كنند و ديرتر از پای در سايرين، مشکالت را تحمل می

-مجموعه و منظومه"سرسختی  (.9389 فيليان،) آيندمی

های شخصيتی است كه به عنوان منبع ی از ويژگیا

زای زندگی عمل مقاومت در برابر رويدادهای استرس

 تعهد،» سه مؤلفه شامل و) 2994 وودارد،) " كندمی

 تعهد از كه شخصی. است «جويي مبارزه کنترل و

 به اهميت است، برخوردار (بيگانگی مقابل نقطه) بااليی

-فعاليت چه و هست كسی چه كه اين معنای و ارزش

 مؤلفه در كه افرادی. است برده پی دهد،می انجام هايی

رويدادهای  هستند، قوی (ناتوانی مقابل نقطه)كنترل 

اين  بر و دانندمی كنترل و بينیپيش قابل را زندگی

 شان اطراف در كه را آنچه تالش، با قادرند كه باورند

 نقطه) یجوي مبارزه. دهند قرار تأثير تحت دهد،رخ می

 موضوع اين به باور نيز (ترس يا خطر مقابل احساس

كه تغيير و نه ثبات و امنيت، جنبه طبيعی زندگی  دارد

 (.9319مستغنی،) است

آوری نه فقط افزايش قدرت تحمل و تاب

تر سازگاری فرد در برخورد با مشکل است، بلکه مهم

-تاب. از آن حفظ سالمت روانی و ارتقاء آن است

بخشد تا با مشکالت و افراد توانايی میآوری به 

ناماليمات زندگی و شغلی روبرو شوند بدون اين كه 

ها را فرصتی دچار آسيب شوند و حتی اين موقعيت

برای ارتقاء و رشد شخصيت خود مورد استفاده قرار 
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 شغلی در بين بهورزان شبکه بهداشت و درمان شهرستان كامياران آوری و فرسودگیتاب سرسختی، بين ارتباط      4

 9-92 ،9314 تابستان، 2، شماره دومسال پزشکی شناخت،  و روان مجله روانشناسی

زا ممکن رسد يکی از تجارب تنشبه نظر می. دهند

. باشد ای خاصاست اشتغال فرد يا افراد در حرفه

در  "مشاغلی كه به دليل ماهيت آنها فرد شاغل عموما

توان از جمله اين مشاغل می. گيردحال تنيدگی قرار می

به حرف بهداشتی و درمانی به ويژه شغل بهورزی اشاره 

 ایهرفتارآور دارای افراد تاب(. 9112 ديک،)كرد 

از نظر عاطفی آرام بوده و توانايی . خود شکنانه نيستند

-تاب(. 2992 بالك،) بله با شرايط ناگوار را دارندمقا

به عنوان توانايی عبور از ( 9111) آوری از سوی مارش

 دشواريها و غلبه بر شرايط در زندگی تعريف شده است

 .(9182 مسلش و جکسون،)

 ،9بهورزان  روانشناختی وضعيت به ويژه توجه

 به توجه اخير هایدر دهه. نيست ایتازه موضوع

 روز گسترش آن پيامدهای مطالعه و شغلی استرس

 استرس تأثير آن داليل جمله از كه است افزونی يافته

 و خون فشار مانند) روان تنی بيماريهای بروز در شغلی

 در شغلی استرس شيوع همچنين و (گوارشی مشکالت

 بايد رابطه اين در اما .است جامعه در سطح وسيعی

 ناپذير اجتناب پديده استرس شغلی حيطه در كه گفت

نوع  دليل به مشاغل از برخی در خود نوبه به كه است

 زيادی هایاسترس با خاص، مسئوليتهای و وظايف

2ديک .است همراه
 در فرد وقتی است كه معتقد 

 قادر و گيرد قرار مداوم و طوالنی روانی فشار معرض

 شودمی شغلی فرسودگی دچار نباشد خود تطبيق به

 .(9112 ديک،)

 دادند نشان پژوهشی در( 9111) همکاران و جودی

 بر ميانجيگرانه اثرات سرسختی از سطح بااليی كه

 و افسردگی بيماری پايين ميزان با و داشته استرس

  .باشدمی مرتبط

                                                           
درمدانی در روسدتا مشدغول     -فردی كه در ابتدايی ترين مرتبه ارائه خددمات بهداشدتی   - 9

 .فعاليت می باشد
2 -Dik 

3مسلش
، بدری (9389) فيليان ،(9171)همکاران  و  

 نشان در پژوهشهايی( 9382) و زارع( 9384) گرگری

 روی بر توانندمی رندكهدا وجود عواملی دادند

 به بايد عوامل اين كه .بگذارند تأثير شغلی فرسودگی

 عوامل اين جمله از .بگيرند قرار شناسايی دقت مورد

4آوریتاب شخصيتی ويژگی
4و سرسختی  

 كه است،  

 بررسی مورد پژوهش اين در ديگر متغير دو عنوان به

 كه است شخصيتی ويژگی سرسختی .گيردمی قرار

 افراد در را زاهابا استرس مقابله نحوه است ممکن

 آميزموفقيت تحليل در را آنها يعنی كند تعديل

 كوباسا آولت سوزان .كندمی ياری زاموقعيت استرس

 ایپيچيده ويژگی  شخصيتی را سرسختی( 9171)1

8كنترل ،7چالش مؤلفه سه از كه كندمی معرفی
 و 

 . است شده تشکيل 1تعهد

 رابطه مقايسه»پژوهشی با عنوان در ( 9382)زارع 

 شغلی فرسودگی با سرسختی و حمايت اجتماعی

 شهر تاكسيرانی و اتوبوسرانی شركتهای رانندگان

 رويی سخت و اجتماعی حمايت كه داد نشان« تهران

 معکوس ارتباط عاطفی تحليل احساس با مؤلفه يک هر

 با يک هر و سرسختی اجتماعی حمايت دارند، منفی و

 احساس با و دارند معکوس ارتباط يتشخص مسخ

 سوی از  .دارند مثبت و مستقيم ارتباط موفقيت فردی

 احساس و مسخ شخصيت و سرسختی ميزان بين ديگر

 وجود معناداری تفاوت گروه دو در فردی موفقيت

 شغلی فرسودگی ميزان باالترين پژوهش در اين. داشت

 گزارش( درصد 44)تحليل عاطفی  احساس مولفه در

 آوریتاب بين( 9381) جوكار و صحراگر سامانی،. شد

                                                           
3- Maslach  

4- Resilience  

5- Hardiness  

6- Kobasa  

7- challenge  

8- Control  
9- Commitment  
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  4     و همکاران ..……………

 9-92 ،9314 تابستان، 2، شماره دوممجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

 دارمعنی و مستقيم ارتباط زندگی از رضايتمندی و

  .نمودند گزارش

 

 پژوهش روش

 همبستگی نوع از توصيفی طرح پژوهش، اين طرح

-مؤلفه و شغلی فرسودگی پژوهش متغير اين در .است

فقدان  و شخصيت مسخ عاطفی، تحليل) آن های

-می محسوب مالك متغير عنوان به (فردی موفقيت

 متغيرهای سرسختی آوری و خودتاب متغير دو و شوند

 شامل پژوهش اين در آماری جامعه .هستند بينپيش

های شهرستان بهورزان شاغل در خانه بهداشت كليه

 19 شامل پژوهش اين نمونه(. N=999) كامياران بودند

ستان های شهربهورزان شاغل در خانه بهداشت از نفر

 از ساده تصادفی گيرینمونه روش به كه .كامياران بود

 .انتخاب شدند بهورزان كليه بين

 استفاده زير ابزار ازسه اطالعات آوریجمع برای

 :شد

 پرسشنامه :شغلي فرسودگي پرسشنامه -1

 جکسون و مسلش توسط( MBI)شغلی  فرسودگی

 سه و عبارت 22 دارای كه است شده ساخته (9182)

 موفقيت فقدان و شخصيت مسخ ليل عاطفی،تح بعد

 شدت و (تکرار)فراوانی  مقياس كه باشدمی فردی

 پرسشنامه اين .كندمی گيریاندازه را شغلی فرسودگی

 آن علمی اعتبار و ترجمه فيليان توسط 9379 سال در

 ثبات ميزان فيليان اساس گزارش بر .است شده تعيين

 کسون مبينج و مسلش شغلی فرسودگی مقياس داخلی

 مرحله در شده داده پاسخهای ميان قوی همبستگی

 .(r=11/9) بعدی است مجدد آزمون

 99ديويدسون و کونور آوریتاب مقياس -2

(CD-RIS) :تاب آوری، مقياستاب سنجش برای-

 كار به( CD-RIS)، (2993) ديويدسون و كونور آوری

                                                           
1- Connor- Davidson Resilience Scale  

 پرسشنامه اين (جا همان) ديويدسون و كونور . شد برده

-تاب زمينه در9171-9119پژوهشی  منابع بازبينی با ار

 اين روانسنجی ويژگيهای بررسی .نمودند تهيه آوری

-مراجعه عمومی، جمعيت :گروه شش مقياس در

 سرپايی اوليه، بيماران مراقبتهای بخش به كنندگان

 فراگير، اضطراب اختالل مشکل با بيماران روانپزشکی،

 از پس استرس اختالل به مبتال بيماران از دوگروه و

 اين بر مقياس اين سازندگان. است شده انجام ضربه،

-افراد تاب تواندمی خوبی به پرسشنامه اين كه باورند

 غيربالينی و بالينی هایگروه در آورتاب غير از را آور

 بالينی و پژوهشی هایموقعيت در تواندمی و كند جدا

-تاب امهپرسشن (.9384 محمدی،. )شود برده كار به

 يک در كه دارد گويه 24 ديويدسون و كونور آوری

 پنج تا (نادرست كامالً) صفر بين مقياس ليکرتی

 در مقياس اين. شودمی گذارینمره (درست هميشه)

. است شده هنجاريابی (9384) محمدی توسط ايران

 نمره هر همبستگی نخست مقياس اين تعيين روايی برای

  14/9تا  49/9ضريبهای بين  ،3 گويه جز به كل نمره با

 هایمؤلفه روش به مقياس هایگويه سپس. داد نشان را

 تعيين برای .گرفتند قرار عاملی تحليل مورد اصلی  

 از ديويدسون و كونور آوریتاب خود مقياس پايايی

ضريب پايايی  و شد گرفته بهره كرونباخ آلفای روش

 (.9384محمدی، ) بدست آمد 81/9

 ديدگاههای پرسشنامه: 99سرسختي پرسشنامه -3

 است شده ساخته (9171) توسط كوبسا كوباسا شخصی

 بايد ميزان آزمودنی و باشدمی ماده 49 دارای كه

 4 مقياس يک در را جمالت بودن غلط يا صحيح

 آزمون .نمايدمی سه مشخص تا صفر از ایدرجه

 (9111 كوباسا،) توسط سرسختی شخصيتی ويژگی

 و صوری روايی و ترجمه (9373)قربانی  و دژكام

 توسط كه ایمطالعه در .شده است محاسبه آن محتوايی

                                                           
1- Hardiness Inventory  
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 شغلی در بين بهورزان شبکه بهداشت و درمان شهرستان كامياران آوری و فرسودگیتاب سرسختی، بين ارتباط      1

 9-92 ،9314 تابستان، 2، شماره دومسال پزشکی شناخت،  و روان مجله روانشناسی

 آلفای كرونباخ براساس گرفته، صورت (9114) مدی

 ها اسيمق از يک هر برای آزمون اين درونی ثبات

 : از است عبارت

 a=74/9: تعهد a=84/9: كنترل a=79/9: چالش

 یمطالعه جمهر. a=88/9: كامل بطور سرسختی

 رويی يعنی سخت هایمؤلفه كه دهدمی نشان( 9389)

 ضريب از ترتيب به يک هر چالش و كنترل تعهد،

 ضرايب اين و برخوردارند  42/9 و 42/9، 79/9پايايی 

 .محاسبه شده است 74/9رويی  سخت صفت كل برای

 كه است تحقيقاتی كليه شامل همبستگی، تحقيقات

 با مختلف يرهایمتغ بين شود رابطهمی سعی آنها در

 شود تعيين يا كشف همبستگی ضريب از استفاده

 (.9389 دالور،)

 آنها، انتخاب و بهورزان اسامی فهرست تهيه از بعد

 سپس و شد بيان هابرای آزمودنی تحقيق هدف ابتدا

آنها  از و شد قرارداده اختيارآنها در پژوهش آزمونهای

 العاتاط .كنند بيان دقت با را خود نظر شد خواسته

 شد آوریجمع كار بهورزان محل در و فردی بصورت

ضريب  از استفاده با آمده بدست هایداده سپس

 با متغيری چند رگرسيون تحليل و پيرسون همبستگی

 .گرفت قرار تحليل تجزيه و مورد گام به گام شيوه

 

 هايافته

 شغلی فرسودگی شيوع 9 جدول در مندرج نتايج

 جدول در كه همانطور .دهدیم را نشان هاآزمودنی در

 درصد پايين، 72 عاطفی تحليل در گرددمی مشاهده

 .دارند باال عاطفی تحليل درصد 1 و متوسط درصد 92

 27 پايين، درصد 19 به ترتيب شخصيت مسخ در

 و .دارند باال شخصيت مسخ درصد 3 و متوسط درصد

 درصد 99 پايين، درصد 71 فردی موفقيت درفقدان

 .دارند باال موفقيت فردی فقدان رصدد 3 و متوسط

 آوریتاب بين همبستگی 2 جدول در مندرج نتايج

 شغلی فرسودگی هایمؤلفه با سرسختی روانشناختی و

 2 جدول در همانطور كه .دهدمی نشان را آزمودنيها در

 رابطه عاطفی تحليل و آوریتاب بين گرددمی مشاهده

-تاب بين (.r= -384/9) دارد وجود معناداری معکوس

 معناداری و معکوس رابطه شخصيت مسخ و آوری

 و آوریبين تاب، (r= -372/9) است شده مشاهده

 ندارد وجود معناداری رابطه فردی موفقيت فقدان

(78/9=r) ،(01/0p< .)در مندرج نتايج همچنين 

 عاطفی تحليل و سرسختی بين دهدمی نشان جدول

 (.r=-342/9) دارد وجود معناداری و معکوس رابطه

 و معکوس شخصيت رابطه مسخ و سرسختی بين

 و سرسختی بين(. r=-434/9)دارد  وجود معناداری

 داردوجود معناداری رابطه فردی فقدان موفقيت

(23=./.r )، (99/9p<.) 

 هایمؤلفه بين همبستگی 3 جدول در مندرج نتايج

 آوریتاب و شغلی فرسودگی و سرسختی روانشناختی

 جدول در كه همانطور .دهدمی نشان را اهآزمودنی در

فرسودگی شغلی  و تعهد متغير بين گرددمی مشاهده 3

(42/9-=r )بين .دارد وجود معناداری و معکوس رابطه 

 .(r=-399/9)عاطفی  تحليل و چالش متغير

 همچنين و دارد وجود معناداری و معکوس رابطه

 رابطه نيز( =r-344/9) عاطفی تحليل و كنترل متغير بين

 (3) جدول به توجه با .وجود دارد معناداری و معکوس

با  سرسختی هایمؤلفه همه كه شودمی مالحظه

 معناداری همبستگی شغلی فرسودگی با و يکديگر

 از هاكنندهبينیكردن پيش مشخص برای كه دارند

 .شد استفاده گام به گام رگرسيون روش

-ابت متغيرهای بين ارتباط بررسی برای همچنين

 پيرسون همبستگی ضريب آزمون از سرسختی و آوری

 شودمی مشاهده 3جدول  در كه همانطور. شد استفاده

 و مثبت رابطه( r=33/9)آوری تاب و تعهد متغير بين
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  7     و همکاران ..……………

 9-92 ،9314 تابستان، 2، شماره دوممجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

-تاب خود و چالش متغير بين .معناداری وجود دارد

 و دارد رابطه مثبت و معنا داری وجود( r=38/9) آوری

نيز ( r=93/9) عاطفی تحليل و كنترل متغير بين همچنين

 (.p<99/9) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

 واريانس تحليل نتايج 4 جدول در مندرج نتايج

-مؤلفه بين گام به گام معناداری رگرسيون بررسی برای

 در شغلی فرسودگی و روانشناختی سرسختی های

 4 جدول در كه همانطور. دهدمی نشان را آزمودنيها

 تحليل نتايج و جدول به توجه با گرددمی هدهمشا

های مؤلفه از يکی تنها كه شودمی مالحظه واريانس

 وارد كنندهبينیپيش عنوان به (تعهد) سرسختی

Rميزان  به توجه با كه است شده رگرسيون
اين  2

از واريانس مربوط  درصد 4/98متغير به تنهايی حدود 

بينی با اين پيش. كندبه فرسودگی شغلی را تبيين می

 نظر از( F=24/22) بدست آمده Fتوجه به ميزان 

 هزارم يک از كمتر خطای سطح در آماری

(999/9>P )باشدمعنادار می. 

 

 بهورزان بين در شغلي فرسودگي شيوع :1 جدول

 فراواني تراکمي درصد فراواني فراواني فرسودگي شغلي

 22 22 22 پايين تحليل عاطفي

 94 12 12 متوسط

 100 6 6 باال

 20 60 60 پايين مسخ شخصيت

 92 22 22 متوسط

 100 3 3 باال

 26 26 26 پايين فقدان موفقيت فردی

 92 11 11 متوسط

 100 3 3 باال

 

 سرسختي و آوریتاب شغلي، فرسودگي هایمولفه بين همبستگي :2 جدول

 سرسختي آوری تاب شغلي فرسودگي های مولفه

 ./ .23 ./ . 22 فردی تموفقي فقدان

- / .434- / .322 شخصيت مسخ

- / .342- / . 324 تحليل عاطفي

 >p 01/0 . معني دار هستند . / . 1تمامي اين ضرايب  همبستگي در سطح 
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 9-92 ،9314 تابستان، 2، شماره دومسال پزشکی شناخت،  و روان مجله روانشناسی

 آوریتاب و شغلي فرسودگي و سرسختي هایمؤلفه بين همبستگي: 3 جدول

 یآور تاب شغلي فرسودگي روانشناختي سرسختي های مولفه

 /.33- / .42 تعهد

 /.32- /.311 چالش

 /.30- /.344 کنترل

 p< . / . 1.  معني دار هستند . / . 1تمامي اين ضرايب  همبستگي در سطح 

 

 شغلي فرسودگي پيش بيني برای گام به گام رگرسيون تحليل نتايج خالصه: 4 جدول

 MR RS F(P) B T P متغير پيش بين متغير مالك

 ).../.( 6/44 / .294 24/22 / .124 02/1422 عهدت فرسودگي شغلي

 

 گيرینتيجه و بحث

 در خدمت ارايه واحد ترينمحيطی بهداشت خانه

 به بسته كه است كشور درمانی شبکه بهداشتی نظام

 ممکن جمعيت، و ارتباطی هایراه و جغرافيايی شرايط

 خود خدمات پوشش را در روستا چند يا يک است

 به منوط خانه بهداشت اهداف قتحق .باشد داشته

 ارايه بهورزان در زياد حوصله و وقت صرف استمرار،

در  بهورزان ماندن باقی بين اين در باشد؛می خدمات

 ارتقای امکان نبود و خدمت طول تمام در بهورزی رده

 در روستا در اقامت ضرورت همچنين و شغلی علمی و

-یم بهورزی شغل برای عمده مشکل خدمت، دو طول

 هایزمينه در انجام مطالعات لذا( 2991 طاريس،) باشد

 برخوردار اهميت خاصی از بهورزان بين در مختلف

 .است

 سرسختی و آوریتاب بين كه فرض اين

بهورزان شاغل در  در فرسودگی شغلی با روانشناختی

 وجود مثبت های شهرستان كامياران رابطهخانه بهداشت

 از آمده دست به نتايج .گرفت تاييد قرار مورد دارد،

 و؛ توگاد ؛ مثال برای) ديگر تحقيقات با پژوهش اين

  2999 و ماستن، ؛ 2991 همکاران، و انزليچت

 افراد كه هستند گويای آن پژوهشها اين .دارد همسويی

 و استرس شرايط در باال، آوریتاب و سرسختی دارای

 حفظ را خود روانشناختی سالمت ناگوار، هایموقعيت

 از و هستند سازگاری روانشناختی دارای و نمايندمی

رضايت  احساس نيز و كارايی افزايش باعث طريق اين

شوند می هستند مشغول آن در كه كاری از خود فردی

 و آوریتاب تأثير مثبت زمينه در (9114) ولف

 اساسی هایويژگی بر شغلی فرسودگی بر سرسختی

 بخشد،می قاءارت را روان سالمت كه آورتاب افراد

 حل مساله، در توانمندی اجتماعی، توان مانند

 ایآينده به باور و هدفمندی احساس و خودگردانی

 . دارد تاكيد روشن

 و آوریتاب نيز (2991) همکاران و انزليچت

 افسردگی و كاهش اضطراب باعث را سرسختی

-می سرسخت و آورتاب افراد آنان، باور به .انددانسته

 و جسمانی خستگيهای و ناگوار اثرات انواع توانند بر
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  1     و همکاران ..……………

 9-92 ،9314 تابستان، 2، شماره دوممجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

 را خود روان وسالمت شوند چيره كار از ناشی عاطفی

های مولفه كه گفت توانمی كلی طور به .نمايند حفظ

 مانند ترسازگارانه راهبردهای كارگيری به با سرسختی

 هایتوانايی ادراك و افزايش مدار مساله راهبردهای

افزايش  موجب استرس منبع با رويارويی در خود

 در و سازمان بيشتر وری بهره شغل، از رضايتمندی

 و توگاد .شوندافراد می سالمت روان نهايت

 ،(2991) همکاران و ، انزليچت(2994)فردريکسون 

 روانشناختی سرسختی باورند، اين بر نيز( 2999) ماستن

 روانی سالمت ارتقاء و حفظ در آوریتاب وخود

 افزايش و ناگوار حوادث برابر رد مقاومت كاركنان،

 .هستند موثر موفقيت از فرد انتظارات

 سرسختی كه داد نشان پژوهش اين نتايج همچنين

 تحليل) يعنی شغلی مولفه فرسودگی دو با روانشناختی

 (r= -434/9)شخصيت  مسخ و( r=-9/ 342) عاطفی

های شهرستان بهورزان شاغل در خانه بهداشت در در

بين  و دارد معناداری و معکوس هكامياران رابط

 رابطه فردی موفقيت فقدان و روانشناختی سرسختی

، (r./ . =23) ستا رابطه معنادار اين ولی دارد وجود

(99/9>p .)ضمن  پژوهش اين از آمده دست به نتايج

 (2997 سوآرز ؛ 9382 زارع،) ديگر تحقيقات تأييد

 ميزان سرسختی بر چه هر كه است اين از حاكی

 و عاطفی تحليل ميزان از شود افزوده انشناختیرو

 از طرفی از و شودمی شخصيت كاسته مسخ احساس

 و شودمی كاسته بهورزان پايين فردی موفقيت ميزان

 زارع .گرددمی آنها فردی موفقيت افزايش موجب

 و اجتماعی حمايت دادكه نشان پژوهشی در (. 9382)

تحليل  ساساح مؤلفه با يک هر روانشناختی سرسختی

 حمايت دارند، منفی و معکوس ارتباط عاطفی

 مسخ با يک هر روانشناختی سرسختی و اجتماعی

 موفقيت احساس با و دارند معکوس ارتباط شخصيت

 بين ديگر سوی از .دارند مثبت و ارتباط مستقيم فردی

 و مسخ شخصيت و روانشناختی سرسختی ميزان

 عناداریم تفاوت گروه دو در فردی موفقيت احساس

 .داشت وجود

 مديران برد پی ایمطالعه طی در (9114) كوباسا

 عليرغم روانشناختی سرسختی از با بااليی درجه با مرد

 زا مواجهاسترس وقايع با زندگی سراسر در اينکه

 بيشتری سالمت از و شده بيماری دچار كمتر هستند،

 سرسختی با افراد كه داد ها نشانيافته .برخوردارند

 منفی استرس اثرات تأثير تحت بيشتر پايين نشناختیروا

 (.9171 مسلش،)هستند 

 بين كه داد نشان پژوهش خود در (9384) مجيديان

 و معکوس رابطه شغلی استرس و خودكارآمدی

 و روانشناختی سرسختی بين دارد، معناداری وجود

 دارد، وجود معناداری و معکوس رابطه شغلی استرس

 و (تعهد و چالش) روانشناختی تیسرسخ هایمؤلفه بين

 و دارد وجود معناداری و معکوس شغلی رابطه استرس

 و خودكارآمدی روانشناختی سرسختی بين همچنين

 رابطه شغلی استرس با خودكارآمدی و مستقيم، رابطه

 مديرانی ديگر عبارت به .دارد وجود معکوس معناداری

 ندبود بااليی برخوردار روانشناختی سرسختی از كه

 همچنين و كردندمی تجربه را كمتری شغلی استرس

 از داشتند بااليی روانشناختی كه سرسختی مديرانی

 .بودند برخوردار نيز بااليی خودكارآمدی

 روانشناختی سرسختی هایمولفه كه فرض اين

بهورزان  در شغلی با فرسودگی (كنترل و چالش تعهد،)

 رابطه ان های شهرستان كاميارشاغل در خانه بهداشت

 ضريب .گرفت قرار تاييد دارند مورد چندگانه

 از ميان كه دهندمی نشان پيشبين متغيرهای رگرسيون

 و چالش تعهد،)روانشناختی  سرسختی هایمولفه

 فرسودگی واريانس تواندمی تعهد مولفه تنها (كنترل

 به نتايج .كند تبيين داریمعنی صورت به را شغلی

 تحقيقات نتايج تأييد ضمن پژوهش اين از دست آمده
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( 94و93) پژوهشگران ديگر مثال توسط شده انجام

 4/98تنهايی حدود  حاكی از اين است كه اين متغير به

درصد از وايانس مربوط به فرسودگی شغلی را تبيين 

بدست آمده  F ميزان بينی با توجه بهاين پيش. كندمی

(27/22=F ) يک از نظر آماری در سطح خطای كمتر از

 .باشدمعنادار می(  P< 999/9) هزارم

هدف اصلی در اين پژوهش ارايه راهکارهای بهبود 

پيشنهادها و راهکارهای اجرايی زير با ، وضعيت است

هدف پيشگيری، مقابله، كاهش و درمان فرسودگی 

  :اندشغلی ارايه شده

نسبت به اهميت قايل بهورزان تشويق و ترغيب ( 9

ا هدف پيشگيری از شدن برای سالمت خود ب

 :  فرسودگی شغلی و مقابله و درمان آن از طريق

در دسترس قرار دادن پرسشنامه فرسودگی شغلی  ٭

و اعالم آمادگی و ارايه بهورزان به منظور خود ارزيابی 

خدمات : سطوح مختلف شامل خدمات به افراد در

 .های گروهی ای؛ آموزشبالينی؛ خدمات مشاوره

ها و گياهان طبيعی در محيط كار و استفاده از گل ٭ 

  زيبا سازی فضا و محيط كار؛

ترغيب كاركنان به ورزش كردن از طريق ( 2 

تسهيل دسترسی به خدمات ورزشی با هدف كاهش 

 : فرسودگی شغلی و پيشگيری از بروز آن از طريق

های بهداشت و اختصاص درصدی از هزينه ٭

 درمان به فعاليتهای ورزشی؛ 

كات ورزشی در جهت كاهش آموزش حر ٭

فرسودگی جسمی و كاهش آثار منفی كار با رايانه با 

های آموزشی، فيلم استفاده از بروشور، تراكت، كتابچه

  و

پرداخت اضافه كار بابت شركت در كالسهای  ٭

  ورزشی؛

ترويج فعاليتهای ورزشی از طريق در نظر گرفتن  ٭

منزل  های ورزشی از جمله وسايل ورزشی كه درجايزه

  قابل استفاده باشد؛

متمركز كردن فعاليتهای ورزشی و تفريحی برای ٭

ورزشی از قبيل استخر،  قرارداد با مراكز بستن

  ؛...باشگاههای ورزشی و 

  .برگزاری مراسم گرامی داشت روز بهورز ٭
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