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  دهيچک

ـ  ضجـاد عـوار  يو ا يانسان يروي، از دست رفتن نييرآدر کاهش کا ياز عوامل اساس يکي يشغل يفرسودگ :پيش زمينه و هدف ، خصوصـاً در  يو جسـم  يروان

 ين رابطه فرسودگيين پژوهش به منظور تعيا يدرمان يستم بهداشتيدر س ها مارستانيبرش يت کارکنان پذيبا توجه به اهم باشد يم ،يخدمات انسان يها حرفه

  .ز انجام شده استيشهر تبر يها مارستانيبرش ينان پذکارک يا مقابله يها روشو  يتيشخص يها يژگيوبا  يشغل

ـ ا. انتخاب شـدند  ينسبت يا طبقه يريز با روش نمونه گيشهر تبر يو خصوص يدولت يها مارستانيبرش يکارمند شاغل در بخش پذ ١٣٢ :مواد و روش کار ن ي

انس يـ ل واريـ آزمون تحل. ل نمودنديالزاروس و فولکمن را تکم يا لهمقاب يها روشراتوس و  يتيپ شخصيمازالک، ت يشغل يفرسودگ هاي نامه پرسشکارمندان 

 .برده شد کار به ها هيفرض يل آماريتحل يبرا) گام به گام( ون چندگانهيل رگرسيو تحلANOVA) ( طرفه يک

کـه از   ين کارکنـان يهمچنـ . نمودنـد  تجربه يباالتر) تيمسخ شخص( يشغل يبودند فرسودگ A يتيپ شخصيت يکه دارا يمارستانيرش بيکارکنان پذ :ها يافته

 تري کم يشغل ي، فرسودگبردند يمبهره ) يت اجتماعيحما يشده و جستجو يزيبرنامه ر ييمجدد مثبت، مساله گشا يابيارز( بر مسأله يمبتن يا مقابله يها روش

  .داشتند

و  يرسـم  يهـا  آمـوزش در سلسـله   يا مقابلـه  يهـا  روشگنجاندن استخدام و  يها مالکاز  يکي عنوان به يتيپ شخصيدر نظر گرفتن ت :نتيجه گيريبحث و 

  .ديرا کنترل نما يشغل يزان فرسودگيرا نسبت به استرس کاهش داده و م ها آن يريب پذيسطح آس تواند يمکارکنان  يررسميغ

  فرسودگي شغلي ،يا مقابلهي ها روش، A تيپ شخصيتي :ها کليد واژه

  

 221-229 ص، 1390 مهر و آبان ،33 یدر پ یپ ،چهارمی ارومیه، دوره نهم، شماره دوماهنامه دانشکده پرستاري و مامای
  

 ٠٩١٤٤٠٥١٣٠٦ :تلفن ،يو علوم تربيت شناسي روانتبريز، دانشگاه تبريز، دانشکده  :آدرس مکاتبه

Email: badri_rahim@yahoo.com  

  

  

  

                                                
  )مسئولنويسنده ( استاديار روانشناسي، دانشگاه تبريز 1
  تبريز ي، علوم پزشکدکتراي روانشناسي باليني 2
   تبريز ي، علوم پزشکدانشجوي کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي 3

  مقدمه

م بــا ياز بـه تمـاس مسـتق   يـ مارسـتان ن يط بيکـار در محـ  

 يان و مراجعان در سرتاسر هفته و به صورت شبانه روزيمشتر

 يهـا  کنش کارکنان هايي يطمحن يگر در چنياز طرف د. دارد

م يارتباط مستق مخصوصاً .دارندمتقابل با مشتريان و مراجعان 

تحـت تـأثير واقـع شـدن از رنـج و       و هـا  نانسابا جسم و جان 

عذاب بيمار و اطرافيان وي و احساس لزوم براي فوريـت و دقـت   

 کارکنـان به مرور زمان عامل فشار رواني بـر   شود ميباعث  کاردر 

 و سکيمثال پاو يبرا. اين مشاغل اثر قابل توجهي را داشته باشد

ساعت کـار  مانند  يليدر پژوهش خود نشان دادند دال) ۱( مريبرا

  الت آخر هفته، حقوق و يشب و کار در تعط يفت کاري، شيطوالن
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 راحله محمدنژاد، نيا لطفيحسين  ،يگرگر يم بدريرح
 

 هیاروم یدوماهنامه دانشکده پرستاري و مامای    1390 مهر و آبان، 33 یدر پ ی، پچهارمدوره نهم، شماره  222

 يشـغل  فيان و سرپرسـتان و وظـا  يـ کم، فشـار کارفرما  يايمزا

د از جمله عوامل ترک کار کارکنان جوان و با استعداد در ش از حيب

  . است يمارستانيب هاي يطمح

. است يشغل ي، فرسودگيروان يفشارهان يج ايگر از نتايد يکي

 يو. شـد مطـرح   دنبرگريـ فرو توسـط  ن بـار ينخسـت  ن اصـطالح يـ ا

 که داند ميحالت خستگي و تحليل رفتگي  يکفرسودگي شغلي را 

 کـه وي معتقـد بـود   . شـود  مـي انگيزه ناشـي   سخت و بدون کاراز 

و  شود ميم مختلف ظاهر يعال نشانگان فرسودگي شغلي، به صورت

 .باشـد  ميفرد به فرد ديگر متفاوت  يکاز  ها آنم و شدت ياين عال

ر کـه از کـنش   يـ و فراگ ياسـت عمـوم   يا دهيـ پد يشغل يفرسودگ

جـه  يتو ن شـود  يم يط کار ناشيت فرد با محيگانه شخصيمتقابل و 

و کاهش عملکرد مطلـوب   ياق، انرژيزه، اشتيآن از دست دادن انگ

 يو فشـار روانـ   يتنها خستگ يشغل يفرسودگ. فرد است يدر زندگ

بلکـه بـه    ديـ آ يمـ ست که بعد از کار مداوم به وجود ياز کار ن يناش

 کنـد  يمـ ت يز سراياو ن يداريب يها ساعتفرد و  يزندگ يسبک کل

)۲(. 

ع در تمـام  يک مشـکل شـا  يـ ل حاضر، در حا يشغل يفرسودگ

که طبق آمار موجـود از هـر    ياست، به طور يبهداشت يها ستميس

. شـوند  يمـ  يک نفر دچار فرسـودگ يان روز، يهفت نفر شاغل در پا

ان مشاغل موجود، يکه در م دهد يمکا نشان ياداره اطالعات کل آمر

و از  يزان صـدمات شـغل  يـ ن ميبـاالتر  يدرمـان  - يمشاغل بهداشت

ــد يشــغل يلــه فرســودگجم در  يشــغل يزان فرســودگيــم. را دارن

 يعـاطف  يتهران در بعد خسـتگ  يها مارستانيبپرستاران شاغل در 

ــد۵/۱۳( ــخ شخصــ )درص ــد۱۵( تي، مس ــارآ ) درص ــدم ک  ييو ع

از آن  يگـر حـاک  يج پـژوهش د ينتـا . گزارش شده است) درصد۴۵(

ج شهر سنند يها مارستانيبدرصد از افراد شاغل در  ۵/۹۴ است که

در کارکنــان  يعــاطف يخســتگ. هســتند يشــغل يدچــار فرســودگ

 تي، مسـخ شخصـ  درصـد ۲/۳۱ز يـ شـهر مشـهد ن   يهـا  مارستانيب

  .)۳-۶(بوده است  درصد۹/۶۲ يت فرديو فقدان موفق درصد۴/۱۷

ارائه جکسون و مازالک  را يشغل يف از فرسودگيتعر نيتر جيرا

شـامل   شـناختي  رواننشـانگان   را يشـغل  يفرسـودگ  ها آن .نمودند

. دانستند يت فرديفقدان موفقت و ي، مسخ شخصيجانيه يخستگ

ر فشـار قـرار   يـ احساس ز يجانيه يخستگ ف منظور ازين تعريدر ا

مسـخ  . باشـد  يمـ در فـرد   يجـان يرفـتن منـابع ه   نيبـ گرفتن و از 

اسـت کـه    يبـه اشخاصـ   دالنـه  سـنگ و  ي، پاسخ منفزين تيشخص

هستند و به برداشت فرد  يافت کنندگان خدمت از سويدر معموالً

کـم  ، يت فـرد يـ فقـدان موفق . ش اشـاره دارد يفرد از مددجو يمنف

ک يـ اسـت و   يفـه شخصـ  يدر انجـام وظ  يستگيشدن احساس شا

  .)۷( رود يماز خود در رابطه با انجام کار به شمار  يمنف يابيارز

 نيبـ ، ياز عوامـل فـرد   شماري بي، از تعامل يفرسودگسندرم 

 ،يان عوامـل فـرد  يـ در م .ديـ آ يمـ د يـ پد يسـازمان و  ي، شغليفرد

 سـاز  زمينـه  عنـوان  بـه  توانـد  مـي فـرد   يـک شخصـيتي   يها يژگيو

  . کندفرسودگي شغلي عمل 

بـا محـيط و    هـا  آنشخصـيتي افـراد در سـازگاري     يها يژگيو

به بيان ديگر افراد در برخورد با . نقش زيادي دارد ها آن کاري بازده

فردي را از خـود نشـان    منحصر به يها يژگيوشغلي،  هاي موقعيت

بيشتر مستعد فرسودگي شغلي  کهبراي شناسايي افرادي . دهند مي

هستند صفات شخصيتي متعددي مورد مطالعه قرار گرفته است از 

 نفـس  عـزت داراي سطوح پايين شـهامت و   که افرادي که اينجمله 

فـرد   يـک مـرخ  ين ،ضعيف باشـد  ها آندروني  کنترلبوده و مرجع 

 يهـا  ويژگي )۸( کند ميفرسودگي شغلي را ترسيم  مستعد ابتال به

پايين، همـدردي،   نفس عزت، شناختي روانسرسختي مانند  يگريد

فرسودگي شغلي مـرتبط   ز بايناسنادي  سبکبيروني،  کنترلمنبع 

 يتيشخص يها جنبه يمختلف رابطه برخ يها پژوهش .)۹( باشد مي

 يژگـ يدنـد و قـرار دادنـد و نشـان دا    يرا مـورد بررسـ   يبا فرسودگ

 تـري  کم يجانيه يشتر، با فرسودگيب ياز جمله سرسخت يتيشخص

افـراد را در   يرفتار يالگو دمن و روزنمنيفر .)۱۱،۱۰( است همراه

کـه افـراد بـا     انـد  گرفتـه در نظـر   A ,B يتيپ شخصـ يـ قالـب دو ت 
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ط محـدود و  يشتر تحت فشار مـداوم و در شـرا  يب Aپ يت تيشخص

، در اغلب مواقـع فرصـت   کنند يم را تحمل ياديز يسخت، بار کار

با سرپرسـتان تفـاهم    ،کنند يمبا خودشان رقابت  ،استراحت ندارند

و قـادر بـه    بـوده اغلـب مضـطرب   ن افراد يا .قرارند بيدائم  و ندارند

 يتيپ شخصـ يافراد با تدر مجموع،  .ستنديخود ن به يش بخشآرام

A راد بـرعکس افـ  . ار خشن، متخاصم، منتقد و پرتوقع هسـتند يبس

 ها آن .م هستندي، آرام و مالسرد خونبا، بردبار، يصبور، شک  Bپيت

ت و احساس يو بدون حساس کنند ينمدر کار متعادل بوده و افراط 

انگر آن اســت کــه يــمطالعــات ب .)۱۲( کننــد يمــگنــاه اســتراحت 

ان پرسـتاران  يـ در م يبـا فرسـودگ   يارتباط مثبت A پيت يرفتارها

  .)۱۳-۱۵( دارد

مورد توجـه   يشغل يکه در فرسودگ يز عوامل فردگر ايد يکي

الزاروس و فولکمـان  . اسـت  يا مقابلـه  يهـا  روشقرار گرفته است، 

 يکـه بـرا   داننـد  يمـ  يو رفتـار  شناختي روان يها کوششمقابله را 

صـورت   هـا  آنان يـ م يها تعارضو  يرونيو ب يدرون يازهاينکنترل 

و  شـناختي  روان يهـا  کوشـش ا ين اعمال يآنان معتقدند ا. رديگ يم

ا به حداقل رساندن يتحمل کردن، کاهش  افتن،يغلبه  يبرا يرفتار

که بر فـرد فشـار    رديگ يمتعارضات انجام  يرونيو ب يدرون يازهاين

  .)۱۶( کند يموارد 

الزاروس و فولکمن تجربه استرس تنهـا   يابيارز يبراساس الگو

ست دادن، ب، از ديت به عنوان آسيکه آن موقع دهد يم يرو يزمان

 يابيند ارزيفرا ها آنده يبه عق. شده باشد يابيا کشمکش ارزيد يتهد

: رديـ گ يمـ است، در خالل دو مرحله صـورت   يشناخت ينديکه فرا

ه کـه  يـ ثانو يابيـ داد اسـت و ارز يـ خـود رو  يابيه که ارزياول يابيارز

اگر فـرد مطمـئن   . مقابله است يمنابع در دسترس فرد برا يابيارز

شـده را   يابيـ ز ارزيدآميکه تهد يتيمقابله با موقع يينانباشد که توا

فولکمن و الزاروس انواع مقابلـه را بـه   .شود يمدارد، استرس تجربه 

 بنـدي  طبقـه جـان محـور   يدو دسته مقابله مسأله محور و مقابله ه

ان يـ از م قصدشـان هسـتند کـه    ييهـا  پاسـخ گـروه اول  . کننـد  يم

نـوع دوم   يها پاسخکه  يل آن است، درحاليا تعديبرداشتن مشکل 

. عامـل اسـترس زا را مهـار کننـد     يجـان يه يامدهايپدر صددند تا 

 رخ نـيم از  ي، بخشـ نـد يگز يمـ مقابله بـر   يکه فرد برا ييراهبردها

نـا   يراهبردهـا بـه کـار بـردن    . روند يمبه شمار  يو يريب پذيآس

ش يموجـب افـزا   توانـد  يمـ بـا عوامـل فشـارزا     ييارويمناسب در رو

 يا مقابلـه راهبـرد درسـت    يريبکـارگ  کـه  حاليد، در مشکالت گرد

ــ ــد يم ــدهايپ توان ــودمند يام ــ يس ــد  يدر پ ــته باش  .)۱۷( داش

 يها روشپرستاران با  يشغل يمختلف ارتباط فرسودگ يها پژوهش

  .)۱۸-۲۲( د نمودندييرا تا يا مقابله

در واقع اولين محل تماس  پذيرش بخش مارستانيط بيدر مح

اني است، بيماران و همراهان ميزان بـااليي از  درم مراکزن با امراجع

فوري و خشم  کمکدرد و رنج، ناراحتي، انتظار براي ( انرژي منفي

. نمايند مياين بخش تخليه  کارکنان خود را بر...) از وضع موجود و 

 و گـران دارنـد،  يبـا د  يجـان يکه روابـط ه  کسانيمحققان معتقدند 

 انـدکي  کنترلجه موردها، روي مراجعان و بيماران يا نتي نيهمچن

مســلماً بخــش  .)۲۳( دارنــد يشــتريب ي، احتمــال فرســودگدارنــد

و ارائـه  ) بيمـار (خدمات  کنندةارتباطي بين مصرف  کانال ،پذيرش

و عبارت اسـت از بيـان    کند ميبرقرار ) بيمارستان(دهندة خدمات 

از خدمات درمانگاهي يا بستري  تواند ميطبق آن بيمار  که اي اجازه

فاده نمايد و يا حتي در ليست نوبت جهت اخذ خدمات بعـدي  است

فرآينـد   کـه بيمارستان اسـت   يکاين بخش، واحدي از . قرار گيرد

و در  کـرده پذيرش، ترخيص و نقل و انتقـاالت بيمـاران را فـراهم    

بـدين ترتيـب   . آورد مـي مواقع فوت بيمار تمهيدات الزم را فـراهم  

رنجـور و   کـه مراجعينـي  اين بخـش بـا حجـم انبـوهي از      کارکنان

خود عامل ايجاد استرس بوده و باعث  که باشند ميمواجه  صبرند بي

 .)۲۵( شـود  ميبرعهده دارند،  کهاحساس ناتواني در ايفاي تعهداتي 

: ن است کـه ين پژوهش مطرح بود عبارت از ايکه در ا يا مسئلهلذا 

رش يکارکنـان پـذ   يا مقابلـه  يهـا  روشو  يتيپ شخصـ ين تيا بيآ

  وجود دارد؟ يا رابطه ها آن يشغل يو فرسودگ ها ارستانميب
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  کار مواد و روش

. اسـت  ياز نـوع همبسـتگ   يفيک پژوهش توصيمطالعه حاضر 

شـهر   هـاي  بيمارسـتان زن و مرد شاغل در پـذيرش   کارکنان کليه

بودند، جامعـه آمـاري مـورد     بکارمشغول  ۱۳۸۸در سال  کهتبريز 

نفر بود کـه   ۲۰۱ن کارکنان يا تعداد. داده است تشکيلپژوهش را 

رش يز در بخــش پــذيــتبر يو دولتــ يمارســتان خصوصــيب ۲۲در 

ـ . مشغول به کار بودند نفـر بـر اسـاس     ۱۳۲ن کارمنـدان  يـ ن اياز ب

 گيري نمونهبه روش  يج سين حجم نمونه مورگان و کرييجدول تع

ن تعـداد  يين روش تعيانتخاب شدند، در ا ينسبت يا طبقه يتصادف

پـژوهش بـر اسـاس تعـداد کارکنـان شـاغل در بخـش        افراد نمونه 

 يفرسـودگ  نامـه  پرسـش از  .)۲۶( انجـام شـد   ها مارستانيبرش يپذ

تهيـه شـده    جکسـون  و مـازالک  لهيبه وس که کارکنانبراي  يشغل

ن ابــزار همــان يــا. اســت، بــه عنــوان ابــزار پــژوهش اســتفاده شــد

ح فرسودگي شغلي خدمات انساني بوده و در آن اصـطال  نامه پرسش

 نامـه  پرسـش . شـده اسـت  " مراجعـان "جايگزين اصطالح " بيماران "

 هـاي  جنبـه  کـه شده اسـت   تشکيلماده  ۲۲مازالک و جکسون از 

تحليل هيجاني يا خستگي عاطفي، مسـخ  (فرسودگي شغلي گانه سه

 ييايـ ن پـژوهش پا يـ در ا. سنجد ميرا ) شخصّيت و موفقيت فردي

 يمولفـه هـا   يبـرا . دکرونباخ محاسبه ش يبا روش آلفا نامه پرسش

ب يبه ترت يت فرديت و فقدان موفقي، مسخ شخصيعاطف يخستگ

پـژوهش   يابزارهـا گـر از  يد يکـ ي .بود ۸۲/۰و  ۸۱/۰، ۸۴/۰برابر با

   .راتوس بود Bو  A پ شخصيتييت نامه پرسش

تمايـل شـديد افـراد بـه      .ماده است ۲۵شامل  نامه پرسشن يا

تمايل شـديد   و B تيپ تمايل به ،Aپ يل بودن به تيمتما ،Aتيپ 

از  نامـه  پرسـش ن يـ ا. شـود  يمـ ق مشـخص  يـ ن طريـ از ا Bبه تيپ

قات يدمن و روزنمن اقتباس شده است و تحقيفر ياصل نامه پرسش

ن پـژوهش  يـ در ا .)۲۷( د قرار دادندييمختلف اعتبار آن را مورد تا

ج ينتا. آن با روش تست مجدد پس از سه هفته اجرا شد ييايز پاين

 نامـه  پرسـش و بـاألخره از  . را نشان داد r= ۷۷/۰ يب همبستگيضر

ز يماده است ن ۶۶که شامل  فولکمنالزاروس و  يا مقابله يها روش

هشـت روش مقابلـه مسـأله محـور و      نامـه  پرسشن يا. استفاده شد

 يا مقابلـه روش . کنـد  يمـ  يريـ هيجان محور بودن افراد را اندازه گ

و  داري خويشـتن ، ينيزگ ي، دورييارويرو يها مقابلهجان محور يه

ت يو مقابلـه مسـاله محـور مسـئول     شود يماجتناب را شامل  - فرار

برنامـه   گشـايي  مشـکل ، ياجتمـاع  يهـا  تيحما ي، جستجويريپذ

الزاروس و . گرفـت  يمـ مجدد مثبت را در بـر   يابيشده و ارز يزير

 ۷۹تا  ۶۶/۰ن يرا ب ها اسيمقک از خرده يهر يدرون ييايفولکمان پا

مقابله مختلف  يها روش يياين پژوهش، پايدر ا. است گزارش کرده

 ).۱۷( آمد دست به ۸۲/۰تا  ۷۲/۰ن يب

  

  ها افتهي

بـا   يا مقابلـه ج پژوهش نشان داد خستگي عاطفي با روش ينتا

اجتنـاب همبسـتگي مثبـت و بـا ارزيـابي       -فرار  يا مقابلهزم يمکان

ـ . دارد يدار معنـي مجدد مثبت، همبستگي منفي  ن رابطـه  يهمچن

ن مسخ شخصيت و تيپ شخصيتي، مثبت و با جستجوي حمايت يب

اجتماعي منفي بوده و باألخره احساس موفقيـت فـردي بـا مؤلفـه     

ارزيابي مجدد مثبـت و جسـتجوي حمايـت اجتمـاعي همبسـتگي      

   ).۱جدول ( دارد دار معنيمثبت و 

بين  داري معنينتايج ديگر پژوهش بيانگر آن است که اختالف 

) فرسـودگي شـغلي  ( نظر مؤلفه مسـخ شخصـيت  تيپ شخصيتي از 

با توجه به ميانگين مسخ شخصـيت در سـه نـوع تيـپ     . وجود دارد

توان گفت کارکنان پـذيرش بيمارسـتان داراي تيـپ     يمشخصيتي 

 ، بد رفتاري بيشتري بـا مراجعـان داشـتند   A متمايل به شخصيتي

   ).۲جدول (

ها  تانيمارسبتبيين فرسودگي شغلي کارکنان پذيرش  منظور به

ي از تحليـل رگرسـيون   ا مقابلهي ها روشاز طريق عوامل مربوط به 

با توجـه   بين پيشدر اين روش، متغيرهاي . گام به گام استفاده شد

با متغير مالک به ترتيب وارد معادلـه شـده و    شانارتباطبه شدت 
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.، از معادلـــه خــــارج شــــدند انــــد تهنداشـــ متغيـــر مــــالک   بيني پيشدر افزايش دقت  داري معنيکه سهم  بين پيشمتغيرهاي 

  زيتبر يها مارستانيبرش يکارکنان پذ يشغل يت با فرسودگيو شخص يا مقابله يها روشن يب يهمبستگ :)۱(شماره  جدول

رهايمتغ  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ 

يعاطف يخستگ ۱  ۱           

**۲۱/۰ مسخ شخصيت ۲  ۱          

*-۱۶/۰ موفقيت فردي ۳  ۰۷/۰-  ۱         

ييمقابله رويارو ۴  ۱۱/۰  ۱۵/۰-  ۰۲/۰  ۱        

-/۰۶ دوري گزيني ۵  ۰۸/۰  ۰۹/۰  ۱۴/۰  ۱       

داري خويشتن ۶  ۰۳/۰  ۰۸/۰  ۱۶/۰*  ۱۵/۰*  ۴۹/۰**  ۱      

تيحما يجستجو ۷  ۰۷/۰-  ۱۷/۰-*  ۱۸/۰*  ۲۴/۰**  ۲۲/۰**  ۳۷/۰**  ۱     

-۰۳/۰ مسئوليت پذيري ۸  ۰۱/۰-  ۱۴/۰  ۲۱/۰**  ۳۰/۰**  ۲۴/۰**  ۱۹/۰*  ۱    

اجتناب - فرار ۹  ۲۲/۰**  ۰۸/۰-  ۰۲/۰  ۴۸/۰**  ۱۷/۰*  ۲۲/۰**  ۲۱/۰**  ۳۳/۰**  ۱   

 گشايي مشکل ۱۰

شده ريزي برنامه  

۱۷/۰-  ۰۷/۰  ۱۴/۰  ۱۳/۰  ۲۴/۰**  ۳۹/۰**  ۴۵/۰**  ۳۱/۰**  ۰۸/۰  ۱  

مثبت ارزيابي مجدد ۱۱  ۱۵/۰-*  ۰۷/۰-  ۲۰/۰**  ۱۲/۰  ۳۵/۰**  ۴۸/۰**  ۵۰/۰**  ۳۰/۰**  ۱۵/۰*  ۵۸/۰**  ۱ 

۱۲ A و  B تيپ شخصيتي   ۰۱/۰-  ۱۷/۰*  ۰۶/۰  ۲۱/۰**  ۰۴/۰  ۱۶/۰*  ۰۷/۰-  ۲۱/۰**  ۱۸/۰*  ۰۸/۰  ۰۲/۰  
** ۰۱/۰p<    * ۰۵/۰ p</  

  زيتبر يها مارستانيبرش يت کارکنان پذيمختلف شخص يها پيتل واريانس مسخ شخصيت در ينتايج تحل ):۲(جدول شماره 

يدرجه آزاد مجموع مربعات منبع تغييرات  F p ميانگين مربعات 

ها گروهبين   ۲۳۰/۸۳  ۲ ۶۱۵/۴۱    

ها گروهدرون   ۰۳۵/۱۷۹۳  ۱۲۹ ۸۹۹/۱۳  ۹۹۴/۲  ۰۰۳/۰  

۲۶۵/۱۸۷۶ کل  ۱۳۱    

  يا مقابله يها روش يرو رشيکارکنان پذ يت فردياحساس موفق  گام به گام ونيرگرس ):۳(جدول شماره 

يت فردياحساس موفق رمالکيمتغ   

P ß B نييتب بيضر چندگانه يهمبستگ بيضر  بين پيش يرهايمتغ   

۰۰۱/۰  ۲۲۸/۰  ۲۷۸/۰  ۰۵۲/۰  ۲۲۸/۰ مجدد مثبت يابيارز   

 ،مجـدد مثبـت   يابيـ مختلف مقابله، تنهـا ارز  يها روشن ياز ب

ج يبا توجه نتـا . است  يت فرديکننده فقدان موفق بيني پيشعامل 

) =۰۵۲/۰R2(ن ييب تبيان داشت که ضريب توان يمبه دست آمده، 

پس روشـن  . است دار معني ي، از لحاظ آمار)=p ۰۰۱/۰(در سطح 

کارکنـان   يت فـرد يـ انس احساس موفقياز وار درصد۵که  شود يم

ـ . شـود  يمـ ن يـي مجدد مثبت تع يابيق ارزيرش از طريپذ ن يهمچن

مجدد مثبـت بـا    يابياز وجود رابطه ارز ي، حاکtزان يو م ßب يضر

  ).۳جدول ( است يت فردياحساس موفق

  يا مقابله يها روش يرو رشيت کارکنان پذياحساس مسخ شخص  گام به گام ونيرگرس ):۴(جدول شماره 

تيمسخ شخص مالک ريمتغ   

P ß B نييتب بيضر چندگانه يهمبستگ بيضر  بين پيش يرهايمتغ   

۰۰۱/۰  ۱۷۱/۰-  ۱۸۷/۰-  
۰۶۷/۰  ۲۴۲/۰  

يت اجتماعيحما يجستجو  

۰۲۰/۰  ۳۸۱/۰-  ۳۹۷/۰- شده ريزي امهبرن گشايي مشکل   
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و مشـکل   يت اجتماعيحما يپژوهش نشان داد جستجو جينتا

کننـده احسـاس مسـخ     بينـي  پيششده، عامل  ريزي برنامه ييگشا

ان يب توان يمج به دست آمده، يبا توجه نتا. ت کارکنان استيشخص

، از )=۰۰۱/۰p(در سـطح  ) =۰۶۷/۰R2(ن يـي ب تبيداشت که ضـر 

از  درصـد ۶کـه   شـود  يمـ وشـن  پس ر. است دار معني يلحاظ آمار

ق يــرش از طريت کارکنــان پــذيانس احســاس مســخ شخصــيــوار

شـده   يزيـ برنامـه ر  ييو مشکل گشـا  يت اجتماعيحما يجستجو

از وجود رابطه  ي، حاکtزان يو م ßب ين ضريهمچن. شود يمن ييتع

 يزيـ برنامـه ر  ييو مشکل گشـا  يت اجتماعيحما يجستجو يمنف

  .)۴جدول (ت استيشده با مسخ شخص

  مقابله يها روش يرو رشيکارکنان پذ يعاطف ياحساس خستگ گام به گام ونيرگرس ):۵(جدول شماره 

يعاطف يخستگ مالک ريمتغ   

P ß B نييتب بيضر چندگانه يهمبستگ بيضر  بين پيش يرهايمتغ   

۰۰۱/۰  ۲۵۴/۰  ۲۷۶/۰  
۰۹۸/۰  ۲۴۲/۰  

اجتناب -فرار   

۰۳۰/۰  ۱۸۳/۰-  ۱۹۱/۰- شده زيري برنامه گشايي مشکل   

  
 يهـا  روشانگر آن اسـت کـه   يـ افته پـژوهش ب يگر ياز طرف د

شده، دو عامل  ريزي برنامه يياجتناب و مشکل گشا - فرار يا مقابله

با توجـه  . کارکنان است يعاطف يکننده احساس خستگ بيني پيش

ن يـي ب تبيان داشـت کـه ضـر   يـ ب تـوان  يمـ ج به دست آمـده،  ينتا

)۰۹/۰R2= ( در سطح)۰۰۱/۰p=(است دار معني يلحاظ آمار ، از .

 يانس احسـاس خسـتگ  يـ از وار درصـد ۹کـه   شـود  يمـ پس روشن 

اجتناب  -فرار  يا مقابله يها روشق يرش از طريکارکنان پذ يعاطف

ـ . شـود  يمـ ن يـي شـده، تع  ريـزي  برنامـه  ييو مشکل گشا   ن يهمچن

 يا مقابله يها روشاز وجود رابطه مثبت  ي، حاکtزان يو م ßب يضر

شـده بـا    يزيـ برنامه ر ييمشکل گشا ياب و رابطه منفاجتن - فرار

  ).۵جدول ( است يعاطف ياحساس خستگ

  

  و نتيجه گيري بحث

کارکنان و  يتيپ شخصين تين پژوهش نشان داد بيا يها افتهي

رش يگر کارکنـان پـذ  يد عبارت به. ت رابطه وجود دارديمسخ شخص

 يعنـ ي .بودنـد   Aمتمايل به يتيپ شخصيت يکه دارا ها مارستانيب

و حالـت رقابـت نسـبت بـه      يخصومت و دشمن يکه دارا يکارکنان

 يمنف داشتند، رفتار يقرار يو ب ياضطراب يرفتارهاگران بودند و يد

خود افت کنندگان خدمت يدر نسبت به مراجعان و اي دالنه سنگو 

 يبرخـ  يهـا  افتـه ي. از مراجعان خود دارنـد  يبرداشت منف و داشته

الوانکو نشان داد . پژوهش حاضر همسو است يها افتهيبا  ها پژوهش

 .)۱۳(پرسـتاران رابطـه دارد    يشـغل  يت با فرسودگيشخص Aپ يت

 نگي؛ بارل)۱۵((، جمال و بابا )۱۴(گر جمال يمختلف د يها پژوهش

) ۳۰(نـگ و بـورنز  ي؛ بلوئن و بارل)۲۹( ؛ بوهلرو لند)۲۸( و چاربنوئو

رابطـه   يسالمت رواناسترس و  ،Aپين رفتار تيکه ب اند کردهد ييتا

نـه تنهـا    Aپيـ ت تيگفت، شخص توان يمن اساس يبر ا. وجود دارد

ز را يش به انتخاب مشاغل چالش بر انگيکارکنان گرا شود يمباعث 

دتر از ياسـترس را شـد   يامـدها يپج و ينتا ها آنداشته باشند بلکه 

  . ر کارکنان تجربه کننديسا

ط يشخص و محـ بر اساس مدل تناسب  يافته کنونين ييدر تب

 يهـا  تـالش هسـتند   Aپ يـ رفتار ت يکه دارا يگفت افراد توان يم

در  هـا  آنکـه در کـار    رسـانند  يمبه حداکثر  يرا هنگام شان شغلي

کارشـان   يبـرا  يا قـرار و موعـد  يـ وجود نداشته باشـد و   يخواست

 کننـد  يمـ شتر يتالش خود را ب يموقع Bپ يبرعکس افراد ت. نباشد

 هـا  آنکـار   يبـرا  يا موعـد يـ رد يصورت گ يدر خواست ها آنکه از 

که  يط کاريمح -بر اساس مدل تناسب شخص . ن شده باشدييتع

باشـد   پـذيري  انعطـاف و حالـت   يکاف ياستقالل، خودمختار يدارا
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 شود يمت کننده دارد و موجب يحالت حما Aپيت يافراد دارا يبرا

عبـارت  به . نديشتر نمايت را بيموفق يخود برا يها تالشن افراد يا

 يو اسـتقالل کـاف   يکه در آن خودمختـار  يت کاريگر در موقعيد

خواهند داشت کـه تعهـد    يشتريل بيتما Aپيشتر باشد، افراد تيب

ــار و فعال  يشــتريب ــه ک ــنســبت ب ــت و درگي ــته يب يري شــتر داش

 يت کـار يـ در موقع شـود  يمـ ن مدل روشن يبراساس ا). ۳۱(باشند

اد مراجعان مواجه يز يها درخواستمارستان، کارکنان با يرش بيپذ

به صـورت   يکنواختيمنظم و  يها تيفعالن قسمت يهستند و در ا

ت خودمختار و مستقل وجـود  يو امکان فعال رديگ يممستمر انجام 

هسـتند براسـاس    Aپ يـ ت يکـه دارا  يرشيپس کارکنان پذ. ندارد

گر ياد قرار دارند، از طرف ديز يخود تحت فشار روان يش درونيگرا

ع کـار، فشـار   يانجام سر منظور بهماران و مراجعان يب يها درخواست

بـا   يو بـد رفتـار   ينـه فرسـودگ  يشـتر کـرده و زم  يرا ب ها آن يروان

  .کند يممراجعان را فراهم 

پژوهش حاضر نشان داد کـه کارکنـان    يها افتهيگر از يد يکي 

مساله محـور ماننـد    يا مقابله يها روشکه از  ها مارستانيبرش يپذ

 ييو مشکل گشا يت اجتماعيحما يدد مثبت، جستجومج يابيارز

 هـاي  مولفـه ( يشـغل  ي، فرسودگکنند يمشده استفاده  يزيبرنامه ر

) يعـاطف  يت و احساس خستگي، مسخ شخصيت فرديفقدان موفق

 يها روشکه از  يگر کارکنانيد يو از سو کنند يمرا تجربه  تري کم

و  يـي آرزوکننـده تفکـر    فياجتناب کـه توصـ   - جان محور فراريه

، رنـد يگ يمـ ز از مشـکل اسـت، بهـره    يـ جهـت فـرار و پره   ياقدامات

را گـزارش   يشتريب) يفرسودگ هاي مولفهاز  يکي( يعاطف يخستگ

 د پژوهش حاضر هستندييمختلف در تا يپژوهش يها افتهي .نمودند

)۲۲،۲۰،۱۸،۱۷،۹.( 

نـد  يگفـت در فرا  تـوان  يمـ براساس مدل الزاروس و فـولکمن  

حل مسـاله، مـورد اسـتفاده قـرار      يبرا يشناخت يها مهارتمقابله، 

فرد با به کار بستن سبک مقابله کارآمد مسـاله محـور از   . رنديگ يم

ن اساس يبر ا. کند يمحل مساله استفاده  يبرا يشناخت يها مهارت

افتن يبا  و معموالً شوند يم يبررس ماًيمقابله با مشکل مستق يها راه

حاصـل   شـناختي  روانت يرضـا مشـکل   يمناسـب بـرا   يها حلراه 

 يت باعـث نظـم و انسـجام فکـر    ين وضـع يگر ايد ياز سو. شود يم

ه انسـجام  يدر سـا . دهـد  يمـ را کاهش  يجانيه يو آشفتگ شود يم

ز بهتـر  يـ دست آمـده، منبـع اسـترس ن   به يجانيو آرامش ه يفکر

شناخت . شود يابيو ممکن است قابل کنترل ارز گردد يم ييشناسا

 يکـردن آن از سـو   يابيسو و قابل کنترل ارز کيمنبع استرس از 

  .)۱۷( شود يم يشغل يگر موجب کاهش فرسودگيد

محور  -جان يه يا مقابله يراهبردهاگر، استفاده از ياز طرف د

م و موثر با مشکل باز يمستق يرياجتناب فرد را از درگ -مانند فرار 

ن يـ ا. دهـد  يمـ حل مشـکل را کـاهش    ياو برا يو توانمند دارد يم

 شود يم يجانيه يو آشفتگ يت باعث اختالل در انسجام فکريوضع

. بـرد  يمـ ل يـ ز بـه تحل يـ ح منبع استرس را نيو امکان شناخت صح

 يهـا  سـبک ن است کـه اگرچـه   يد به آن توجه کرد ايکه با يا نکته

ن يـ کننـد و ا  بينـي  پـيش را  يشـغل  يفرسودگ اند توانسته يا مقابله

 بيني پيشن ياما قدرت ا است، ارد معني ياز لحاظ آمار ها بيني پيش

کـه   دهـد  يمـ ن امـر نشـان   يـ اسـت و ا  يدر حـد کمـ   رهايمتغن يا

ر عوامـل  يتحت تـاث  ها مارستانيبرش يکارکنان پذ يشغل يفرسودگ

 ).۱۷،۱۶( باشد يمگر هم يد

ن اسـت کـه در   يـ پژوهش حاضـر ا  يکاربرد يها جنبهاز  يکي

بـه ابعـاد    هـا  مارسـتان يبرش در يشـغل پـذ   يانتخاب کارکنان بـرا 

ن پـژوهش نشـان داد   يـ ا يهـا  افتـه ي. توجـه شـود   ها آن يتيشخص

دارند  Bپينسبت به کارکنان ت يشتريب يبدرفتار  Aپيکارکنان ت

 يتيپ شخصـ يـ ن تيچن ياز انتخاب افراد دارا شود يمه يو لذا توص

گـر پـژوهش   يد يجنبه کـاربرد . نديرش اجتناب نمايشغل پذ يبرا

بـه کارکنـان    يا مقابلـه  يردهـا ن اسـت کـه آمـوزش راهب   يحاضر ا

موجـب کـاهش تجربـه اسـترس و      توانـد  يمـ  ها مارستانيبرش يپذ

مارسـتان  يرش بيمانند پـذ  يدر مشاغل. شود ها آن يشغل يفرسودگ

 ها ضرورتاز  يقسمت ين فرديب يها ارتباطگران و يکه خدمت به د
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ن کارکنـان الزم  يچنـ  ياسـت بـرا   ين مشاغليچن يها يازمندينو 

کنتـرل و   يهـا  روشمقابلـه مسـاله محـور و     يها روش است که از

  .داشته باشند يت استرس آگاهيريمد

 نامـه  پرسـش پژوهش حاضر اسـتفاده از   يها تيمحدوداز  يکي

 يرا با فرسـودگ  گيري نتيجهاست که امکان  يت کليشخص  Aپيت

ن اسـت کـه از   يد تالش بر ايقات جديدر تحق. کند يم تر کم يشغل

ت يـ رقابت و موفق يتالش برا يعني Aپيمولفه تن دو يکه ب يابزار

، اسـتفاده  شـود  يمل يز قايو اضطراب تما قراري بيو مؤلفه احساس 

 يبا برخـ  يشغل يفرسودگ هاي مولفهرابطه  ين صورتيدر چن. شود

گر چون پژوهش حاضر به ياز طرف د. خواهد شد تر روشن رهايمتغ

 يعلّــ گيـري  نتيجـه انجـام گرفـت لـذا     يمقطعـ  يشـ يمايصـورت پ 

بـه   رهـا يمتغن ينده چنان که ايآ يها پژوهشدر . ستين پذير امکان

بـه نقـش    يشـتر يرند، وضوح بيمورد مطالعه قرار گ يصورت تداوم

 .ديمقابله خواهد بخش يها روشت و يعوامل شخص
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