فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسالمیواحدگرمسار

سال سیزدهم ،شماره  ،1بهار 8931
صص 23 -44

رابطه گرانباری نقش و فرسودگی شغلی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی در

معلمان

لیال اخالقی حامد ،1بهرنگ اسماعیلی شاد

2

چکیده
هدف پژوهش حاضر تببین رابطه گرانباری نقش و فرسودگی شغلی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی بود.
پژوهش از لحاظ ماهیت ،توصیفی از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری 052 ،نفر معلمان ابتدایی شهر اسفراین
بود و بصورت نمونه گیری تصادفی طبقهای بر اساس فرمول کوکران  251نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند .ابزار
پژوهش عبارت است از پرسشنامه گرانباری نقش راد و همکاران (  ،) 2008فرسودگی شغلی مسلچ و همکاران
( )6 99 1و سرمایه روانشناختی لوتانز (  .) 2007روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها به تائید  10نفر از اساتید
دانشگاهی رسید و پایایی به روش آلفای کرونباخ به ترتیب  0/ 80 ،0/97و  0/ 83بدست آمد .دادهها بوسیله نرم
افزارهای  PLSو  SPSSتجزیه و تحلیل شد .نتایج نشان داد بين گرانباری نقش و فرسودگی شغلی با نقش ميانجي

سرمايه روانشناختي در معلمان رابطه معناداری وجود دارد .ضریب مسیر استاندارد شده بین گرانباری نقش و
فرسودگی شغلی برابر  0/455نشان از تأثیر مستقیم گرانباری نقش و فرسودگی شغلی میباشد .همچنین ضریب مسیر
استاندارد شده بین گرانباری نقش و سرمایه روانشناختی برابر  – 0/ 579نشان از رابطه معکوس بین این دو مؤلفه

دارد .همچنین ضریب مسیر بین سرمایه روانشناختی و فرسودگی شغلی برابر  – 0/ 699نشان از رابطه معکوس بین این
دو مؤلفه دارد.
کلید واژهها :گرانباری نقش ،فرسودگی شغلی ،سرمایه روانشناختی.
دریافت مقاله79 13 / 10 / 11 :

پذیرش مقاله89 13 /2/ 18 :
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مقدمه
صرف نظر از تأمين مالي ،کار میتواند نيازهاي اساسي انسان نظير تغ يي ر ،تحرک رواني و بدني،
تعامل اجتماعي ،احساس خودارزشمندي ،اعتماد به نفس و توانمندي را ارضاء کند .با وجود
اين ،کار میتواند منبع فشار عمدهای نيز باشد .يکي از مفاهيمي که در سالهای اخير توجه روان
شناسان صنعتي  -سازماني را به خود معطوف ساخته ،ازپا در آمدن ،از رمق افتادن ،بي حالي،

سستي و رخوت متصدي شغل است که اصطالح ًاًا" فرسودگي شغلي ناميده میشود .فرسودگي
شغلي نوعي واکنش فرد به عوامل فشارزاي محيط کار است .زير بناي بخش بزرگي از
یهای رواني ،تحمل فشار رواني و ناتواني فرد براي مقابله با آن است
بیماریهای جسمي و پریشان 
به نحوي که این فشارهاي موجود در محل کار منجر به فرسودگی شغلی کارکنان میشود (امانی
و همکاران .)1 :39 13 ،فرسودگی یک سندرم روانشناختی است که بر اثر پاسخهای طوالنی
مدت به استرسهای میان فردی مزمن به وقوع میپیوندند و منجر به عملکرد شغلی ضعیف،
رفتارهای کناره گیرانه و کاهش بهداشت روانی میشود (مسلچ و همکاران.) 397 : 2001 ،
یشان كاهش
افرادي كه از فرسودگي شغلي در شغل خود رنج میبرند ،بهره وري و کارای 
مییابد و مشاركت كمتري از خود نشان میدهند .مشاهده شده است كه كاركنان مراكز
خدماتي -اجتماعي كه زمان و انرژي قابل مالحظهای را صرف كمك به سايرين میکنند ،به
سهولت دچار فرسودگي شغلي میشوند .شغل معلمي نیز یکی از مشاغل خدماتی محسوب
میشود که به دلیل سروکار داشتن با طیف وسیعی از افراد از جمله دانش اموزان ،والدین
و...فشار و استرس زیادی را بر معلمان تحمیل میکند که این امر در درازمدت میتواند باعث
ًال از لحاظ جسماني،
فرسودگي شود .معلماني كه فرسودگي شغلي را تجربه میکنند معمو ًال
عاطفي و نگرشي خسته هستند و به تدريج احساس میکنند كه نمیتوانند با كالس درس و
شهای منفي نسبت به دانش آموز ،محيط كاري و  ...پيدا میکنند
دانش آموز روبرو شوند ،نگر 
و ممكن است شروع به تهديد دانش آموزان كنند و به اين ترتيب روابط معلم و دانش آموز و
همكاران رنج آور میشود ،نگرش منفي نسبت به همكاران و حتي مدرسهای كه در آن كار
میکنند در او بوجود خواهد آمد (جهانی.) 1388 : 24 ،
شها
شهای بسیاری در رابطه با عوامل مؤثر بر فرسودگی انجام گرفته است .در این پژوه 
پژوه 
یکی از عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی ،گرانباری نقش ذکر شده است (مرتضوی49 13 ،؛
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شولي بندرريگي زاده و همکاران09 13 ،؛ صالحیان و همکاران .)09 13 ،باباکاس و همکاران
(  ) 2009نیز بیان میدارند که سه دسته از تقاضاهای شغلی فشارآور عبارتند از ابهام ،گرانباری و
شها نشان دادهاند که گرانباری کاری عامل فشارزایی است که با
تعارض نقش .یافتههای پژوه 
واکنشهای روانشناختی آسیب زا از جمله فرسودگی در کارکنان رابطه دارد (پیسا 1و همکاران،
 2009؛ چپرا 2و همکاران.) 2004 ،

گرانباری نقش ،تراکم و انباشتگی نقشهای کاری در حدی فراتر از منابع در دسترس فرد

میباشد که باعث تحمیل فرسودگی تدریجی به فرد میگردد (اویانگ .) 17 : 2009 ،3زماني كه

افرد میبایست تعدادي از مسئولیتهای كاري خود رابه انجام رسانند اما انجام آنها مشكل يا
نيازمند زمان بيشتر است گرانباري نقش ظاهر میشود .گرانباري نقش عبارت است از فراواني
وظايف كي

موقعيت يا به عبارت ديگر سنگين بودن و زياد بودن وظايف كي

موقعيت

اجتماعی .درواقع ناهماهنگي ميان نظام اجتماعي وارگانيسم است (برادران کاشانی و اصغرپور
ماسوله .)4401 :39 13 ،گرانباری یکی از عرصههای فشارآفرین در محیطهای کاری و سازمانی
است که به شدت حاالت روانی و نگرشهای کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهد (کاظمی و
همکاران .) 64 : 1389 ،گرانباری نقش موجب بر هم زدن امنیت حرفهای و در سایه آن عدم
تعادل جسمی و روانی میگردد و سپس با ایجاد اثرات تخریبی بر پیامدهای کاری مانند کیفیت
کاری ،توانایی عملکردی و دستیابی به اهداف موجبات کاهش انگیزه ،کاهش اعتماد به نفس،
عدم رضایت شغلی و کاهش ظرفیت کنترل را فراهم میآورد (چانگ و همکاران.)551 : 2003 ،
گرانباري نقش در افراد باعث كاهش سطح انرژي كاري آنها شده و از اين طريق زمينه را براي
تضعيف عملكرد وظيفه ،تمايالت خالقانه ورفتارهاي مدني سازماني از طرف ديگر كاهش سطح
انرژي افراد به طور جدي فراهم میسازد (باباكاس و همكاران .)084 : 2009 ،گرانباری نقش
باعث تضعیف نیروی هیجانی و عاطفی کارکنان در مقابله با شرایط میشود .بر همین پایه است
که اغلب بین استرس شغلی که بخش اعظمی از آن در گرانباری نقش نمود مییابد با فرسودگی

شغلی رابطه مثبت گزارش شده است (مولکی 4و همکاران.)3221 : 2006 ،
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اخير ًاًا جنبشي در زمينه رفتار سازمانی در جهت بهبود حاالت روانشناختی کارکنان به وقوع
پيوسته است كه با تمركز بر جنبههای مثبت رفتاري در جستجوي رشد و توسعه فرد ،سازمان و
جامعه میباشد (امانی و همکاران .)2 :39 13 ،این پدیده که طی سالهای اخیر در پژوهشها ظرفیت
بالقوه باالیی را برای ارتقاء سالمتی و عملکرد افراد در محیطهای کاری مختلف از خود نشان
داده ،سرمایه روانشناختی است (بابائیان و همکاران .) 346 :19 13 ،سرمايه روانشناختي كي
قابليت سطح باالي سازمانی با چهار بعد مفهوم خودكارآمدي ،خوش بيني ،اميدواري و تاب
شها از رابطهی سرمایه روانشناختی با
آوري است (لوتانز و همکاران .)022 : 2008 ،پژوه 

رفتارهای مثبت کاری (رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و بهزیستی) حمایت میکند (کاننگونی 1و
همکاران.)884 : 2017 ،

شهای بسیاری از رابطه سرمایه روانشناختی با فرسودگی شغلی حمایت کردهاند (غریبی و
پژوه 
همکاران6931 ،؛ گل محمدیان و سجادی59 13 ،؛ باالیی و حضرتی59 13 ،؛ حدادیان و محمد
زاده39 13 ،؛ بدیعی39 13 ،؛ علیپور و همکاران .)29 13 ،سرمایه روانشناختی سازهای با بنیانهای
مثبت گرا است که با هدف معرفی نقشها و کارکردهای نقاط قوت نوع بشر برای تعالی و
شکوفایی هرچه بیشتر وی به پیکره دانش امروز بشر راه یافته است (گل پرور و جعفرپور:49 13 ،
 .) 91با استفاده از سرمایه روانشناختی میتوان نیروی دفاعی را در مقابل استرس تقویت کرد .با
افزایش سطح سرمایه روانشناختی میتوان میزان فرسودگی شغلی را کاهش داد (هاشمی نصرت
شهای بیشتری
آباد .)321 :09 13 ،مشخص شده است که سرمایه روانشناختی ممکن است نگر 
درباره نگرش مثبت شغلی فراهم سازد (دونالسون و کو.) 177 : 2010 ،
شهای انجام شده در حوزهی موضوعی این پژوهش عبارتند از:
برخی پژوه 
نتایج پژوهش صدوقی (  )89 13نشان داد سرمایه روانشناختی میتواند به طور معکوس و
شبینیکند و اشتیاق تحصیلی دارای نقش
معناداری فرسودگی تحصیلی دانشجویان را پی 
میانجیگر در رابطه سرمایه روانشناختی با فرسودگی تحصیلی است.
مبارکه و کریمی (  ) 2018به این نتیجه دست یافتند که تاب اوری با فرسودگی شغلی رابطه
معناداری دارد اما مؤلفههای خودکارآمدی ،امید و خوشبینی رابطه معناداری ندارند .مرادی و
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همکاران (  ) 2017نشان دادند که رابطهی معنادار منفی بین سرمایه روانشناختی و فرسودگی
شغلی وجود دارد.
غالمحسینی (  )79 13نشان داد که عوامل استرس زای شغلی (ابهام نقش ،تعارض نقش و
گرانباری نقش) تأثیر منفی و معناداری بر عملکرد شغلی و تأثیر مثبت و معناداری بر فرسودگی
شغلی میگذارند .سراجان و همایی (  )79 13به این نتیجه دست یافتند که بین گرانباری نقش با
خستگی هیجانی ،مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی و نمره کل فرسودگی شغلی رابطه
مثبت و معنیداروجود داشت .نتایج تحقیق گل محمدیان و سجادی (  )59 13و باالیی و حضرتی
(  )59 13نشان داد بین ابعاد سرمایه روانشناختی با ابعاد فرسودگی شغلی رابطه مثبت و معنیدار
وجود دارد.
نظامی و گیوریان (  )59 13در پژوهشی نشان دادند که خودکارآمدی ،امیدواری و تاب آوری بر
فرسودگی شغلی تأثیر دارد که در این میان بیشترین سهم مربوط به متغیر امیدواری بود .نتایج
تحقیق خواجه پور و همکاران (  )49 13حاکی از اثر سرمایه روانشناختی بر قصد ترک شغل،
فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی و اثر غیر مستقیم سرمایه روانشناختی بر قصد ترک شغل و
فرسودگی شغلی از طریق استرس شغلی بود.
نتایج پژوهش بابامیری و همکاران (  )49 13نشان داد كه بین استرس شغلی ،عدالت توزیعی،
برونگرایی ،شفافیت نقش ،گرانباری نقش و احترام سازمانی با فرسودگی شغلی رابطه معنادار
وجود دارد .مرتضوی (  )49 13نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که بین ابهام و
تعارض نقش وگرانباری نقش با فرسودگی شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
باسامی و همکاران (  )39 13به این نتیجه دست یافت که كمباري نقش و گرانباري نقش در سطح
كي

درصد خطا با تحليل رفتگي شغلي رابطه مثبت و معني دار دارند .یافتههای پژوهش

خدابخش و کیانی (  )39 13نشان داد متغیر خودکارآمدی شغلی حدود  % 11و حمایت سازمانی
ادراک شده حدود  % 10از واریانس گرانباری نقش را پیش بینی کردند .نتایج بدیعی ( )39 13
نشان داد که بین برخی مؤلفههای سرمایه روان شناختی و فرسودگی شغلی رابطه معنی دار و
معکوس وجود دارد ولی هیچ یک از مؤلفههای سرمایه روان شناختی و ویژگیهای شخصیتی
نمیتواند متغیر فرسودگی شغلی را پیش بینی نماید.
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یافتههای حدادیان و محمدزاده (  )39 13نشان دهنده میانجی گری سرمایه روانشناختی در رابطه
بین تعارض کار-خانواده و فرسودگی شغلی بود .یافتههای علیپور و همکاران (  )29 13در
پژوهش «بررسی اثربخشی مداخله سرمایه روانشناختی لوتانز بر فرسودگی شغلی کارشناسان

شاغل در شرکت ایران خودرو دیزل" حاکی از این بود که میانگین فرسودگی شغلی در پس

آزمون گروه آزمایش و در خرده مقیاسهای خستگی هیجانی و مسخ شخصیت کاهش معناداری
یافته است.
یافتههای صالحیان و همکاران (  )09 13نشان داد که استرس شغلی و گرانباری شغلی ،فرسودگی
شغلی را بصورت معناداری پیشبینی میکند .شولی بندر ریگی زاده و همکاران (  )09 13و امیری
و همکاران (  )09 13در پژوهشی به رابطه مثبت بین گرانباری نقش با فرسودگی شغلی اشاره
میکنند.

کای و یه ) 2018 ( 1به این نتیجه دست یافتند که سالمت ذهنی در رابطهی بین سرمایه روانشناختی

و فرسودگی شغلی ،نقش مهمی دارد .پژوهش سلجوق ) 2018 ( 2نشان داد که سرمایه روانشناختی
با فرسودگی شغلی معلمان رابطه منفی دارد.

نتایج تحقیق ژو 3و همکاران (  ،) 2018لئون-پرز 4و همکاران (  ،) 2016هانسن 5و همکاران

(  ،) 2015لی 6و همکاران (  ،) 2015گوکهان بیتمیش و ارگنلی (  ،) 2015لین ،) 2013 ( 7یاردلی

8

( )2 01 2و لئو و هاو ) 2010 ( 9نشان داد که سرمایه روانشناختی رابطه منفی با فرسودگی شغلی

دارد.

یافتههای پو 10و همکاران (  ) 2016نشان میدهد که سرمایه روانشناختی علت اصلی ارتباط
تعارض کار -خانواده و فرسودگی شغلی است .جانگ اوک و همکاران (  ) 2013به این نتیجه
.Cai & Ye
. Selcuk
3
. Zhou
4
. Leon-Perez
5
. Hansen
6
. Li
7
.Lin
8
. Yardley
9
.Luo & Hao
10
.Pu
1
2
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رسیدند که اثر مستقيم مؤلفه خودكارآمدي ،خوشبيني و اميدواري بر فرسودگي عاطفي،
شخصيت زدا يي و نقصان تحقق شخصي معني دار است.
شهای فراواني در حيطه فرسودگي شغلي و گرانباري نقش و همچنين تحقيقاتي
اگرچه پژوه 
درباره رابطه سرمايه روانشناختي با هریک از متغيرهاي تحقيق انجام گرفته است ولي تحقيقي كه
ارتباط نقش ميانجي سرمايه روانشناختي در رابطه بين گرانباري و فرسودگي شغلي را مورد
پژوهش قرار دهد ،يافت نشد .بررسی این ترکیب نه تنها به درک کاملتری از هر کدام از متغیرها
انجام میگردد بلکه موجب کشف روابط جدید بین آنها میشود .پژوهش حاضر در حوزه
آموزش و پرورش کاری نوآورانه تلقی گردیده تا شرایطی فراهم گردد که از فرسودگی شغلی
معلمان جلوگیری به عمل آید .لذا مساله اصلي تحقیق حاضر عبارت است از اینکه آیا بین
گرانباري نقش وفرسودگي شغلی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی در بين معلمان ابتدا يي
رابطه وجود دارد؟
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی است ،از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی میباشد.
جامعه آماری تحقیق ،معلمان ابتدایی شهر اسفراین در استان خراسان شمالی بوده که تعداد آنها
 052نفر میباشد .بر اساس فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی طبقهای 251 ،نفر به
عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند .برای جمعآوری اطالعات در این پژوهش از سه پرسشنامه
استفاده شد.
-1پرسشنامه گرانباری نقش :جهت سنجش گرانباری از پرسشنامه راد و همکاران ( ) 2008
ًال موافقم عدد  ،7موافقم عدد  ،6کمی
استفاده شد که بر اساس طیف لیکرت  7گزینهای (کام ًال
ًال مخالفم عدد )1
موافقم عدد  ،5نظری ندارم عدد  ،4کمی مخالفم عدد  ،3مخالفم عدد  2و کام ًال
طراحی شده است .پایایی پرسشنامه گرانباری نقش توسط راد و همکاران (  0/7 ،) 2008محاسبه
شده بود.
 -2پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ :این پرسشنامه برای معلمان در سال  1985ساخته شده
است و دارای  22سؤال میباشد که در سه بعد خستگی عاطفی (گویه های -8- 13 - 14 -61- 20
 ،)1-2-3-6مسخ شخصیت (گویه های  )5- 10 - 11 - 15 -22و عملکرد فردی (گویه های - 21
 )4-7-9- 12 - 17 - 18 - 19طراحی شده است.
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-3پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز ( :)7002این پرسشنامه دارای  24گویه بوده که 4
مؤلفه امیدواری ،تاب آوری ،خوش بینی و خودکارآمدی را میسنجد .این پرسشنامه بر اساس
ًال موافقم عدد  ،6موافقم عدد  ،5تا حدودی موافقم عدد  ،4تا
طیف لیکرت  6گزینهای (کام ًال
ًال مخالفم عدد  )1طراحی شده است.
حدودی مخالفم عدد  ،3مخالفم عدد  2و کام ًال
پرسشنامههای تحقیق حاضر بر اساس نظر  10نفر از اساتید دانشگاهی دارای روایی صوری و
محتوایی میباشد .پایایی به روش آلفای کرونباخ به ترتیب  0/ 80 ،0/97و  0/ 83بدست آمد .در
این تحقیق برای انجام محاسبات آماری از نرم افزار  SPSSنسخه  25و نرم افزار Smart PLS

نسخه  3/2استفاده شد.
یافتهها
 81نفر ( )% 53 /3از نمونه آماری مرد و  71نفر ( )% 46 /7زن میباشد .تعداد  27نفر از پاسخگویان
( 17 /18درصد) ،تحصیالت فوق دیپلم دارند که از این تعداد  13نفر ( 48 /1درصد) مرد و تعداد
 14نفر ( 51 /9درصد) زن میباشند .در رده تحصیلی لیسانس نیز تعداد پاسخگویان برابر  90نفر
( 59 /2درصد) بود .از این تعداد  93نفر ( 43 /3درصد) مرد و  51نفر ( 56 /7درصد) زن میباشند.
تعداد  35نفر (  23درصد) دارای تحصیالت فوق لیسانس هستند .از این تعداد  29نفر (82 /8
درصد) مرد بوده و  6نفر ( 17 /2درصد) زن میباشند .میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
در جدول  1آورده شده است.
جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیر

تعداد

کمترین مقدار

گرانباری نقش

251

3
2/ 27

میانگین

انحراف معیار

6/ 67

5/16

0/88

بیشترین مقدار
5/ 45

3/9

فرسودگی شغلی

251

خستگی عاطفی

251

1/1

5/7

3/ 67

0/ 98

مسخ شخصیت

251

1/2

6/6

3/ 83

1/ 06

عملکرد فردی

251

2/3

6/3

سرمایه روانشناختی

251

2/ 33

5/ 54

4/2

0/ 53

97 0.

3/ 74

0/ 63

خودکارآمدی

251

1/7

5/8

3/ 86

0/ 92

امیدواری

251

1/8

5/8

3/ 69

0/ 86

تاب آوری

251

2/3

5/3

3/ 72

0/72

خوش بینی

251

1/8

5/8

3/ 70

0/ 87
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برای تعیین روابط بین متغیرهای نهفته درونی و بیرونی از آزمون معادالت ساختاری استفاده شد.
هدف ،تشخیص این موضوع است که آیا روابط تئوریکی بین متغیرها در مرحله تدوین
چارچوب مفهومی مد نظر محقق بوده است ،به وسیله دادهها تأیید گردیده یا خیر (شکل .)1
بارهای عاملی بزرگتر از  0/3نشاندهنده با اهمیت بودن رابطه است؛ لذا سواالتی که بار عاملی
کمتر از  0/3دارند ،باید حذف شوند و همانطور که مشاهده میشود ،تمام بارهای عاملی
سؤاالت بیشتر از  0/3است و نیاز به حذف هیچ یک از سؤاالت نیست.

شکل .1مدل ساختاري تحقيق در حالت استاندارد

با توجه به شکل ( )1مشخص است که رابطه سرمایه روانشناختی با فرسودگی شغلی و گرانباری
نقش ،معکوس میباشد.
جهت بررسي معنادار بودن رابطه بين متغيرها از آماره آزمون  tاستفاده ميشود .اگر مقدار
کتر محاسبه شود ،رابطه معنادار
بارهای عاملی مشاهده شده با آزمون  t- valueاز  1/ 96کوچ 
نیست .همانطور که در شکل  2مشخص است چون مقادیر  t-valueبرای بارهای عاملی بزرگتر از
 1/ 96بدست آمدهاند ،لذا در سطح اطمینان  95درصد معنادار بودن آنها تأیید میشود.
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شکل  .2مدل ساختاري تحقيق در حالت معناداری

برای بررسی برازش مدل اندازهگیری معیار پایایی ،اعتبار حشو یا افزونگی مدل و معیار R

 Squaresاستفاده شد.
 -1پایایی :پایایی خود از چهار طریق بررسی ضرایب بارهای عاملی ،ضرایب آلفای کرونباخ و
پایایی ترکیبی صورت میپذیرد.
الف) سنجش بارهای عاملی :بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای
یک سازه با آن سازه محاسبه میشوند که اگر این مقدار برابر یا بیشتر از  0/4باشد موید این
مطلب است که واریانس بین سازه و شاخصهایش از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر
بوده و پایایی در مورد آن مدل اندازهگیری قابل قبول است .در شکل ( )1و جدول ( )2ضرایب
بارهای عاملی آورده شدهاند .تمامی ضرایب دارای مقادیر بیشتر از  0/4بوده و نشانگر این است
که پایایی مدل قابل قبول میباشد.
جدول  .2میزان بارهای عاملی متغیرهای پژوهش
متغیر اصلی

متغیر فرعی

گرانباری نقش

***

فرسودگی شغلی

خستگی عاطفی

گزینه

ROV1
ROV2
ROV3
EMA1
EMA2
EMA3
EMA4

بار عاملی

متغیر اصلی

متغیر فرعی

49 5 0.
0.657
428.0
47 5 0.
0.791
55 5 0.
0. 771

سرمایه روانشناختی

خودکارآمدی

گزینه

PAC8

SEF1
SEF2
SEF3
SEF4
SEF5
SEF6

بار عاملی
86 8 0.
075 0.
08 5 0.
0.628
03 5 0.
405.0
4 .63 0
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امیدواری

EMA5

HOP3

25 5 0.

EMA7

HOP4

97 5 0.

EMA8

HOP5

0.496

EMA9

HOP6

975 0.

DPS1

0.628

DPS2

تاب آوری

475.0

DPS3

0.646

DPS5

RES5
RES6

07 0.4

PAC2

0.635

PAC3

خوش بینی

0.626

PAC4

0.659

PAC5

86 5 0.

PAC6
PAC7

OPT1
OPT2
OPT3
OPT4
OPT5
OPT6

0. 638

2

RES2
RES4

93 5 0.

PAC1

RES1
RES3

0.663

DPS4
عملکرد فردی

HOP2

57 5 0.

EMA6

مسخ شخصیت

HOP1

075 0.
4 .41 0
0.651
07 5 0.
0.467
87 0.4
0.486
0.612
0.788
59 5 0.
0.427
56 5 0.
0.605
0.703
21 5 0.
87 5 0.
38 5 0.
59 5 0.

0.682

ب) آلفای کرونباخ 1و پایایی ترکیبی  :در جدول ( )3میزان آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
ذکر شده است.
جدول  .3مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
نام متغیر
گرانباری نقش
عملکرد فردی
مسخ شخصیت
خستگی عاطفی
فرسودگی شغلی
خودکارآمدی
امیدواری
تاب آوری
خوش بینی
سرمایه روانشناختی

ROV
PAC
DPS
EMA
JBU
SEF
HOP
RES
OPT
PSC

پایایی ترکیبی

ضریب آلفای کرونباخ

47 .7 0

0.790

0.797

0.741

17 0.7

57 0.7

0.733

08 8 0.

49 8 0.

02 8 0.

0.731

0.762

0.785

0.756

4 .79 0

0.760

0.691

0.793

08 8 0.

31 8 0.

. Cronbachs Alpha
. Composite Reliability

1
2
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با توجه به مقادیر نشان داده شده در جدول ( )3و از آنجائی که تمامی مقادیر آلفای کرونباخ و
پایایی ترکیبی بزرگتر از  0/7میباشند ،لذا مشخص است که مدل اندازهگیری از برازش مناسبی
برخوردار میباشد.
 -2برازش مدل با استفاده از ضرایب معناداری (مقادیر  :)t-valuesبرازش مدل
ساختاری با استفاده از ضرایب  tبه این صورت است که این ضرایب باید از مقدار  1/ 96بیشتر
بوده تا در سطح اطمینان  % 95معنادار بودن آنها را تائید ساخت که در شکل ( )2نشان داده شده
است.
-3برازش مدل با استفاده از معیار :R2دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در
یک پژوهش ضرایب  R2مربوط به متغیرهای پنهان درونزای (وابسته) مدل است R2 .معیاری
است که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا دارد و سه مقدار  0/ 19و  0/ 33و
 0/ 67به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2در نظر گرفته میشود.
جدول  .4مقادیر  R2سازههای تحقیق

نام سازه
خستگی عاطفی
مسخ شخصیت
عملکرد فردی
فرسودگی شغلی
خودکارآمدی
امیدواری
تاب آوری
خوشبینی
سرمایه روانشناختی

حروف اختصاری
EMA
DEP
PAC
JBU
SEF
HOP
RES
OPT
PSC

2

مقدار R
0.632
4 .68 0
0.732
0.485
0.663
25 5 0.
47 .4 0
37 0.6
0.656

با توجه به جدول ( )4از آنجائیکه مقادیر  R2بیشتر از مقدار  0/ 33میباشند ،مدل از برازش خوبی
برخوردار است.
-3پیشبینی مدل با استفاده از معیار  :Q2این معیار قدرت پیشبینی مدل را مشخص می-
سازد و در صورتی که مقدار  Q2در مورد یک سازه درونزا سه مقدار  0/ 02و  0/ 15و  0/ 35را

کسب نماید ،به ترتیب نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی سازه یا سازههای برون-
زای مربوط به آن را دارد .مقادیر  Q2سازههای تحقیق در جدول ( )5آورده شده است.
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جدول  .5مقادیر  Q2سازههای تحقیق
نام سازه
مسخ شخصیت
خستگی عاطفی
عملکرد فردی
فرسودگی شغلی
امیدواری
خوشبینی
تاب آوری
خودکارآمدی
سرمایه روانشناختی

حروف اختصاری

DPS

EMA
PAC
JBU
HOP
OPT
RES
SEF
PSC

2

)Q (1-SSE1/SSO2
31 2 0.

482.0
0.168
872 0.
95 2 0.
85 2 0.
89 2 0.
492.0
45 2 0.

با توجه به مقادیر جدول ( )5اکثر مقادیر بیش از  0/ 15بوده و نشان از قدرت پیش بینی متوسط و
مناسب مدل دارد.
برازش مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری میشود و با تائید برازش آن،
بررسی برازش در یک مدل کامل میشود .برای بررسی برازش مدل کلی از معیار  GOFاستفاده
میشود (داوری و همکاران.)351:59 13 ،
جهت محاسبه مقدار  Communalityسازههای مرتبه اول میانگین حاصل توان دوم بارهای عاملی

هر سازه را محاسبه مینمائیم .ولتز و همکاران ) 2009 ( 3سه مقدار  0/ 01و  0/ 25و  0/ 36را به

عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی نمودهاند .با توجه به مقدار بدست آمده
 0/ 477مشخص است که مدل پژوهش از برازش قوی و مناسبی برخوردار میباشد.
پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل کلی ،به بررسی اهداف و
فرضیات تحقیق درنظر گرفته شده در این زمینه پرداخته میشود .فرضیه اصلی تحقیق بدین
صورت است:
 بين گرانباری نقش و فرسودگی شغلی با نقش ميانجي سرمايه روانشناختي در معلمان
ابتدا يي رابطه وجود دارد.
با توجه به شکل ( )2از آنجائیکه میزان ضریب معناداری سه مسیر میان متغیرهای گرانباری نقش،
فرسودگی شغلی و سرمایه روانشناختی ،از  1/ 96بیشتر میباشد ،حاکی از معنادار بودن تأثیر
1جمع مقادیر خطا در پیشبینی شاخصهای درونزا
2جمع مقادیر مربع مربوط به شاخصها

. Wetzels et al.

3
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مستقیم گرانباری نقش بر فرسودگی شغلی و همچنین تأثیر غیرمستقیم گرانباری نقش بر
فرسودگی شغلی از طریق متغیر میانجی سرمایه روانشناختی در سطح اطمینان  % 95بوده و باعث
تائید فرضیه میگردد.
جدول  .6میزان ضریب مسیر و ضرایب معناداری سازههای تحقیق
گرانباری نقش – فرسودگی شغلی
ضریب t
ضریب مسیر استاندارد شده

6/ 65
0/455

گرانباری نقش – سرمایه روانشناختی

سرمایه روانشناختی – فرسودگی شغلی

8/ 49

14 / 05

-0/ 579

-0/ 699

بعد از بررسی معنادار بودن دو تأثیر مستقیم و غیر مستقیم گرانباری نقش بر فرسودگی شغلی ،در
این قسمت شدت این تاثیرات بررسی میگردد .ضریب استاندارد شده بین متغیر گرانباری نقش
و فرسودگی شغلی ( )0/455بدین معنا است که گرانباری نقش به میزان  55درصد از تغییرات
متغیر فرسودگی شغلی را بصورت مستقیم تبیین میکند .از سوی دیگر دو ضریب  0/ 579و
 0/ 699نیز نشان میدهد که متغیر گرانباری نقش بصورت غیر مستقیم و از طریق متغیر میانجی

سرمایه روانشناختی ،به میزان  )0/ 699 *0/ 579 =0/04( 0/4از متغیر فرسودگی شغلی را تبیین می-
نماید.
در ادامه از آزمون سوبل برای معناداری تأثیر میانجی متغیر سرمایه روانشناختی در رابطه میان دو
متغیر گرانباری نقش و فرسودگی شغلی استفاده شد.
میزان  Z-value=4/ 05از عدد  1/ 96بیشتر شده و حاکی از معناداری متغیر میانجی بر روی دو
متغیر دیگر است .همچنین برای شدت تأثیر متغیر میانجی از آماره  VAF1استفاده شده است که

کتر باشد ،نشان از قویتر بودن
مقداری بین  0و  1را اختیار میکند و هرچه این مقدار به  1نزدی 
تأثیر متغیر میانجی دارد .در واقع این مقدار ،نسبت اثر غیر مستقیم در اثر کل را میسنجد .مقدار
 VAF =0/ 42به دست آمد که به این معنی است که  04درصد از اثر گرانباری نقش بر
فرسودگی شغلی از طریق سرمایه روانشناختی تبیین میشود که این عدد مشابه عددی است که
ًال و از طریق اثر غیر مستقیم گرانباری نقش بر فرسودگی شغلی محاسبه گردید ،میباشد.
قب ًال
فرضیات فرعی تحقیق عبارتند از:
 بین سرمايه روانشناختي با گرانباري نقش در معلمان ابتدا يي شهر اسفراين رابطه وجود دارد.

. Variance Accounted for

1

رابطه گرانباری نقش و فرسودگی شغلی با  /...اخالقی حامد و همکار

37

 بین سرمايه روانشناختي با فرسودگی شغلی در معلمان ابتدا يي شهر اسفراين رابطه وجود
دارد.
 بین گرانباری نقش با فرسودگی شغلی در معلمان ابتدا يي شهر اسفراين رابطه وجود دارد.
با توجه به شکل ( )2از آنجائیکه ضریب معناداری  tبین متغیرهای سرمایه روانشناختی و
گرانباری نقش برابر  8.49میباشد و از مقدار  1/ 96بزرگتر است لذا در سطح اطمینان % 95
میتوان گفت بین سرمایه روانشناختی و گرانباری نقش در معلمان ابتدایی شهر اسفرین رابطه
وجود دارد .همچنین میزان ضریب مسیر بین این متغیرها برابر  -975 0.بوده که نشان از رابطه
معکوس بین این دو متغیر دارد.
با توجه به شکل ( )2از آنجائیکه ضریب معناداری  tبین متغیرهای سرمایه روانشناختی و
فرسودگی شغلی برابر  50.41میباشد و از مقدار  1/ 96بزرگتر است لذا در سطح اطمینان % 95
میتوان گفت بین سرمایه روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان ابتدایی شهر اسفرین رابطه
وجود دارد .همچنین میزان ضریب مسیر بین این متغیرها برابر  - 0.6 99بوده که نشان از رابطه
معکوس بین این دو متغیر دارد.
با توجه به شکل ( )2از آنجائیکه ضریب معناداری  tبین متغیرهای گرانباری نقش و فرسودگی
شغلی برابر  6.65میباشد و از مقدار  1/ 96بزرگتر است لذا در سطح اطمینان  % 95میتوان
گفت بین گرانباری نقش و فرسودگی شغلی در معلمان ابتدایی شهر اسفرین رابطه وجود دارد.
همچنین میزان ضریب مسیر بین این متغیرها برابر  455.0بوده که نشان از رابطه مستقیم بین این
دو متغیر دارد.
بحث و نتیجه گیری
هدف از این مطالعه ،بررسي نقش ميانجي سرمايه روانشناختي در رابطه بين گرانباری نقش و
فرسودگي شغلي در معلمان ابتدا يي شهر اسفراين میباشد .همانگونه که نتایج پژوهش نشان داد
میتوان گفت بین گرانباری نقش و فرسودگی شغلی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی رابطه
معناداری وجود دارد .همچنین نتایج آزمون سوبل حاکی از این بود که نقش میانجیگری متغیر
سرمایه روانشناختی بر دو متغیر مستقل و وابسته یعنی گرانباری نقش و فرسودگی شغلی معنادار
میباشد.
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نتایج فرضیه فرعی اول پژوهش نشان داد که بین سرمایه روانشناختی و گرانباری نقش در معلمان
ابتدائی شهر اسفراین رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد .یافتن عوامل مؤثر بر گرانباری نقش و
نحوه ارتباط آنها ،کمک شایانی در جهت کاهش گرانباری نقش مینماید .سرمایه روانشناختی و
مولفههای آن در کاهش گرانباری نقش بسیار مؤثر خواهد بود .نتایج حاصل از این فرضیه با
یافتههای خدابخش و کیانی (  )39 13هم راستا میباشد که نشان داد متغیر خودکارآمدی شغلی
حدود  % 11از واریانس گرانباری نقش را پیشبینی کردند .یافتههای فرضیه اول با یافتههای مبارکه
و کریمی (  ) 2018مطابقت ندارد .آنها در تحقیق خود نشان دادند که تنها تاب اوری با
فرسودگی شغلی رابطه معناداری دارد اما مؤلفههای خودکارآمدی ،امید و خوشبینی رابطه
معناداری ندارند.
نتایج فرضیه فرعی دوم پژوهش نشان داد که بین سرمایه روانشناختی و فرسودگی شغلی در
معلمان ابتدایی شهر اسفراین رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد .این نتیجه با یافتههای گل
محمدیان و سجادی (  ،)59 13باالیی و حضرتی (  ،)59 13بابامیری و همکاران (  ،)49 13یوسفوند
و همکاران (  ،)49 13خواجه پور و همکاران (  )49 13و نظامی و گیوریان (  )49 13همراستا
میباشد .امانی و همکاران (  ،)39 13حدادیان و محمدزاده (  )39 13و علیپور و همکاران ( )29 13
نیز به نتایج مشابهی دست یافتند .سلجوق (  ،) 2018مرادی و همکاران (  ،) 2017ژو و همکاران
(  ،) 2018لئون-پرز و همکاران (  ،) 2016هانسن و همکاران (  ،) 2015لی و همکاران (  ،) 2015لین
(  ،) 2013یاردلی ( )2 01 2و لئو و هاو (  ) 2010همچنین نشان دادند که سرمایه روانشناختی رابطه
منفی با فرسودگی شغلی دارد .یافتههای پو و همکاران (  ) 2016نشان میدهد که سرمایه
روانشناختی علت اصلی ارتباط تعارض کار -خانواده و فرسودگی شغلی است .کای و یه
(  ،) 2018کاننگونی و همکاران (  ،) 2017گوکهان بیتمیش و ارگنلی (  ) 2015و جانگ اوک و
همکاران (  ) 2013نیز رابطه منفی سرمایه روانشناختی با فرسودگی شغلی را تائید نمودند.
یافتههای این پژوهشگران با یافتههای تحقیق حاضر همسو میباشد.
نتایج پژوهش حاضر از این لحاظ که بین برخی مؤلفههای سرمایه روان شناختی و فرسودگی
شغلی رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد با پژوهش بدیعی (  )39 13مطابقت دارد اما یافتههای
بدیعی (  )39 13نشان داد که هیچ یک از مؤلفههای سرمایه روان شناختی نمیتواند متغیر
فرسودگی شغلی را پیش بینی نماید که با یافتههای پژوهش حاضر ،مغایرت دارد.
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نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی سوم نشان داد که بین گرانباری نقش و فرسودگی شغلی در
معلمان ابتدایی شهر اسفراین رابطه وجود دارد .این یافته با نتایج تحقیق غالمحسینی ( ،)79 13
سراجان و همایی (  ،)79 13بابامیری و همکاران (  ،)49 13مرتضوی (  ،)49 13باسامی و همکاران
(  ،)39 13شولی بندر ریگیزاده و همکاران (  ،)09 13یافتههای صالحیان و همکاران ( ،)09 13
امامی دارامرود و همکاران (  ) 1389و ییپ و همکاران (  ) 2008مطابقت دارد .امیری و همکاران
(  )09 13نیز همراستا با پژوهش حاضر ،به رابطه مثبت بین گرانباری نقش با فرسودگی شغلی
اشاره میکنند.
امروزه غالب مدیران آموزش و پرورش بر نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه در امر
آموزش و پرورش توافق دارند .آنها میدانند که بدون معلمان با انگیزه ،خدمتی تولید نمیگردد
و مدارس دارای معلمانی با فرسودگی شغلی زیاد هرگز نمیتوانند به اهداف خود دست یابند.
ناکامی در تحقق این امر به معنای از دست دادن کارآیی و عدم نتایج مطلوب در امر آموزش و
پرورش میباشد .علل مختلفی به عنوان علل مؤثر بر فرسودگی شغلی شناسایی شده است
همانطور که نتایج این پژوهش نشان داد ،گرانباری نقش با فرسودگی شغلی در معلمان ابتدائی
اسفراین رابطه معناداری دارد .این ارتباط بصورت مستقیم بوده یعنی با افزایش گرانباری نقش
معلمان میزان فرسودگی شغلی آنها افزایش یافته و بالعکس .اگر معلمان در مدارس دچار
گرانباری نقش و فرسودگی شغلی شوند موجب مضرات بسیاری برای امر آموزش و پرورش
کشور خواهد شد و عملکرد مطلوب معلمان را با مشکل مواجه میسازد .فرسودگی شغلی در
معلمان باعث میشود که مشارکت در تصمیمگیری و امور و فعالیتهای آموزشی در مدارس
کاهش یابد .در نتیجه این امر تعهدی به اهداف نیز وجود نخواهد داشت .شناخت عوامل مؤثر در
گرانباری نقش و فرسودگی شغلی میتواند به سازمان آموزش و پرورش در راستای پیشگیری از
فرسودگی شغلی در معلمان کمک شایانی نماید .از طرف دیگر مطابق با یافته این تحقیق
مشخص گردید که سرمایه روانشناختی با گرانباری نقش و فرسودگی شغلی رابطه معنادار و
عکس دارد لذا افزایش سرمایه روانشناختی بر فرسودگی شغلی تأثیر داشته و باعث افزایش
عملکرد میگردد .سرمایه روانشناختی باعث میشود که معلمان از انگیزه الزم برخوردار بوده و
مصائب و مشکالت در شغل خود را راحتتر تحمل نمایند و با وجود شرایط سخت ،همچنان
احساس تعلق و وابستگی به کار خود داشته باشند .هر چه معلمان به لحاظ روانشناختی ،بيشتر به
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شغل خود واكنش عاطفی نشان دهند و از قابليتهای بااليی برخوردار باشند ،تمايل بيشتری به
صرف تالش در كار و ايستادگی درمقابل مشكالت پيش رو ،فداكاری و تمركز كامل بر كار

دارند و اين تجربيات آنها را به سمت عملکرد بهتر در مدارس سوق میدهد .با توجه به یافته-
های پژوهش پیشنهادهای ذیل توصیه میگردد :برای کاهش فرسودگی شغلی ،مدیران آموزش
و پرورش از طریق راهکارهایی از قبیل برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت ،صالحیت و
قابلیتهای مورد نیاز را در معلمین افزایش دهند؛ به دلیل تأثیر سرمایه روانشناختی بر متغیرهایی
مانند فرسودگی شغلی ،استرس شغلی ،رضایت شغلی ،دورههایی مانند برنامه مداخالتی لوتانز در
محیطهای کاری برگزار شود؛ مدیران از طریق بهبود شرایط کاري سازمانی و هماهنگ کردن
آن با خواستها و عالیق کارکنان باعث شوند تا کارکنان نسبت به نتایج عملکرد خود امیدوار
شوند؛ براي آنکه افراد از نظر فکري و روحی خسته نشوند ،از عوامل روحیه ساز در درون
ًال سیستم پاداش دهی و احساس برابري در پرداختها ،توجه به رشد و
سازمان استفاده شود .مث ًال
بالندگی کارکنان ،تعریف مسیر شغلی براي هر پست سازمانی جهت ارتقاء و غیره میتواند
استقامت کارکنان را باال نگه داشته و از احساس فرسودگی شغلی جلوگیري کند؛ مدیران فضایی
آرام و دور از تنش و استرس را براي کارکنان خود فراهم کنند و نیز این باور را در معلمان ایجاد
کنند که با تغییرات تکنولوژیکی جدید هماهنگ شوند و خود را تقویت کنند تا هیچ وقت
احساس فرسودگی شغلی نکنند؛ در جهت کاهش گرانباری نقش مدیران مدارس برای معلمان
خود شرح وظایف دقیق داشته باشند که بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق شغل انجام گرفته باشد.
همچنین معلمان را در شرایط فوریت زمانی که باعث بروز گرانباری کمی میشود قرار ندهند؛
جهت کاهش گرانباری نقش سازمان به هر اقدامی که به گردش فزاینده اطالعات میانجامد،
مانند افزودن مجرای ارتباطی ،استفاده بیشتر از مجراهای موجود ،روزآمد کردن شرح شغل و
بهبود شیوههای عمل ،مبادرت ورزند.
منابع

امانی ،مهدیه ،میرزایی ،وحید و فخرائی ،الهام .)39 13 ( .بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی بر فرسودگی
شغلی (مورد مطالعه :اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی) .اولین کنفرانس ملی جایگاه
مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار ،اقتصاد و فرهنگ ،علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علی آباد کتول.
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کنگره ملی دوساالنه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران ،اصفهان
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تحليل رفتگي شغلي ،فصلنامه تازههای روانشناسی صنعتی/سازمانی53 - 69 :)7(2 ،
بابامیری ،محمد ،آزیتا ،ظهیری هرسینی ،طهماسبی ،رضا ،مروتی ،ذکراهلل ،یوسفی افراشته ،مجید و دهقانی ،یوسف.
(  .)49 13بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت برق منطقهای کرمان ،مجله ارگونومی،
فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران.93- 47 ،)4(3 ،
باسامی ،احمد؛ چیذری ،محمد و عباسی ،عنایت .)39 13 ( .ارتباط بين ويژگيهاي شغل و تحليلرفتگي شغلي در ميان
كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان كردستان ،پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی،)4(7 ،
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باالیی ،مجید و حضرتی ،سامان .)6931( .بررسی نقش میانجی فرسودگی شغلی در روابط بین سرمایه
روانشناختی و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه پیام نور استان همدان ،ششمین کنفرانس
بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز ،تهران
بدیعی ،مجید .)39 13 ( .رابطه بین سرمایه روانشناختی ،ویژگیهای شخصیتی با فرسودگی شغلی
کارکنان اداری آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز ،پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،
دانشگاه آزاد اسالمیواحد مرودشت
برادران کاشانی ،زهرا و اصغرپور ماسوله ،احمد رضا .)39 13 ( .گرانباری و تعارض نقش در میان خانه داران
زن مراکز اقامتی شهر مشهد :مطالعه کیفی ،اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری
جمهوری اسالمی ایران ،چالشها و چشماندازها ،مشهد
جهانی ،معصومه .) 1388 ( .راههای کاهش فرسودگی شغلی زنان در آموزش و پرورش ،مشاور مدرسه- 25 ،)1(5 ،
22
حدادیان ،علیرضا و محمدزاده ،زهره .)39 13 ( .بررسی رابطه تعارض کار خانواده بر فرسودگی شغلی با اثر واسط
سرمایه روانشناختی دربین کارکنان بانکهای دولتی شهرستان گناباد ،پژوهش نامه مدیریت
تحول135 -851 ،) 12 (6،
خدابخش ،محمدرضا و کیانی ،فریبا .)29 13 ( .بررسی قدرت پیشبینیکنندگی ادراک گرانباری نقش توسط
خودکارآمدی شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده از ایمنی ،فصلنامه علمی تخصصی طب کار:)4(6 ،
. 48 - 56
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خواجهپور ،نسیم؛ بشلیده ،کیومرث و بهارلو ،مصطفی .)49 13 ( .رابطه علی سرمایه روانشناختی با قصد ترک شغل،
فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی :نقش میانجیگر استرس شغلی ،مجله مطالعات روانشناسی صنعتی و
سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز.16- 82 ،)2(2 ،
سراجان ،بتول و همائی ،رضوان (  .)79 13رابطه بین خویشتن پذیری ،گرانباری نقش و عدالت سازمانی با فرسودگی
شغلی در پرستاران زن ،راهبردهای مدیریت در نظام سالمت332 - 344 ،)4(3،
شولی بندر ریگیزاده ،سمیه ،بشلیده ،کیومرث ،هاشمی شیخ شبانی ،سید اسماعیل و ارشدی ،نسرین.)09 13 ( .
بررسی رابطه روان رنجورخویی ،تعارض کار -خانواده ،گرانباری نقش ،عدالت رویهای ،عدالت توزیعی و
کنترل شغلی با فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت گاز اهواز ،مجله دستآوردهای روانشناختی
(علوم تربیتی و روانشناسی)47 - 72 ،)1(4 ،
صدوقی مجید .)89 13 ( .رابطه سرمایه روانشناختی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی :نقش واسطهای
اشتیاق تحصیلی .مجله علوم پزشکی رازی) ۱۷۸ ( ۲۶ ،
صالحیان ،افشین ،عریضی ،حمیدرضا ،بابامیری ،محمد و عسگری ،آزاده .)09 13 ( .عوامل پیشبین سندروم
فرسودگی شغلی ،نشریه پژوهش پرستاری ایران. 23 - 31 ،) 23 (6 ،
علیپور ،احمد ،صفارینیا ،مجید ،صرامی فروشانی ،غالمرضا ،آقاعلیخانی ،علی محمد و آخوندی ،نیال.)29 13 ( .
بررسی اثربخشی مداخله سرمایه روانشناختی لوتانز بر فرسودگی کارشناسان شاغل در شرکت ایران خودرو
دیزل ،طب کار. 30 - 41 ،)3(5 ،
غریبی ،مجتبی؛ جمالی قمی ،علی و ایزدی ،بهنوش .)6931( .ميانجيگری فرسودگی شغلی و بدبینی سازمانی در
رابطه میان سرمایه روان شناختی و بهزیستی روان شناختی ایثارگران؛ طب جانباز85 - 90 ،)2(9 ،
غالمحسینی ،مستانه .)79 13 ( .بررسی تأثیر عوامل استرسزای شغلی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی فرسودگی
شغلی در کارکنان بانک صادرات استان ایالم ،مجله پژوهشهای مدیریت و حسابداری ،شماره - 402 ، 37
383
كاظمي ،سلطانعلي؛ جاويدي ،حجت اله و آرام ،محبوبه .) 1389 ( .تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطي بر استرس
شغلي کارشناسان ،رهيافتي نو در مديريت آموزشي63 - 80 ،)4(1 ،
گلپرور ،محسن و جعفرپور ،زهرا .)49 13 ( .نقش تعدیل کننده سرمایه روانشناختی در رابطه تعارض کار -خانواده
با فرسودگی هیجانی ،فصلنامه شخصیت و تفاوتهای فردی. 91 -121 ،)7(4 ،
مرتضوی ،شیما .)49 13 ( .رابطه ساده و چندگانه فشار روانی ناشی از ابهام نقش ،تعارض نقش و
گرانباری نقش با فرسودگی شغلی کارکنان ،سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری ،تهران
نظامی ،علی و گیوریان ،حسن .)49 13 ( .بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی بر فرسودگی شغلی پرستاران در یک
بیمارستان نظامی شهر تهران ،فصلنامه علمی پژوهشی ابن سینا. 44 - 51 ،)1( 18 ،

43

 اخالقی حامد و همکار/... رابطه گرانباری نقش و فرسودگی شغلی با

 نقش سرمايه روان.)09 13 ( . جعفر، جليل و بهادري خسروشاهي، تورج؛ باباپورخيرالدين،هاشمي نصرت آباد
 پژوهشهای روان شناسي،شناختي در بهزيستي رواني با توجه به اثرات تعديلي سرمايه اجتماعي
321- 144 ،)4(1 ،اجتماعي
- دومین کنفرانس بین، سرمایه روانشناختی و فرسودگی شغلی.)59 13 ( . حدیث، سارا و یوسفوند،یوسفوند
 شیراز، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، مدیریت،المللی اقتصاد
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