ارتباط بین میزان تحلیلرفتگی با خودکارآمدی کارکنان ادارهکل
و مدیریت درمان تأمیناجتماعی استان چهارمحال و بختیاری
محسن عبداللهی دهکردی ،1دکتر محمدتقی محمودی

2

چکیده
هـدف از تحقیـق حاضـر ،بررسـی ارتبـاط بیـن میـزان تحلیلرفتگـی بـا خودکارآمـدی کارکنـان ادارهکل
و مدیریـت درمـان تأمیناجتماعـی اسـتان چهارمحـال و بختیـاری اسـت .پژوهـش حاضـر بـا توجـه بـه هدف
آن کاربـردی اسـت و بـر اسـاس روش جمـعآوری اطالعـات در زمـره تحقیقـات توصیفـی و از نـوع تحقیقـات
همبسـتگی اسـت .جامعـه آمـاری پژوهـش حاضـر را کلیـه پرسـنل و کارمنـدان ادارهکل و مدیریـت درمـان
تأمیناجتماعـی چهارمحـال و بختیـاری تشـکیل دادنـد .بـر اسـاس آخریـن آمارهـای موجـود در  15شـعبه
موجود در اسـتان و همچنین بیمارسـتان و درمانگاههای زیر نظر این سـازمان ،تعداد  800نفر مشـغول به کار
بودنـد .لـذا بر اسـاس جـدول مـورگان و فرمول کوکران ،حجـم نمونه  260نفر در نظر گرفته شـد که براسـاس
روش نمونهگیـری تصادفـی انتخاب شـدند .جهت جمـعآوری دادهها از پرسشـنامه اطالعات جمعیتشـناختی
سـیاهه فرسـودگی شـغلی مسـلچ ( )MBIو پرسشـنامه خودکارآمدی شـرر اسـتفاده شـد .دادهها با اسـتفاده
از شـاخصهای آمـار توصیفـی و روشهـای آمـار اسـتنباطی تحلیـل شـدند .نتایـج آزمون ضریب همبسـتگی
پیرسـون نشـان داد ارتبـاط منفـی و معنـاداری میـان تحلیلرفتگـی و مؤلفههـای آن بـا میـزان خودکارآمدی
کارکنـان سـازمان تأمیناجتماعـی اسـتان چهـار محـال و بختیاری وجـود دارد
( .)P>0/05همچنیــن نتایــج آزمــون رگرســیون نشــان داد هــم در زنــان و مــردان رابطــه خطــی
نســبتاً قــوی بیــن متغیرهــای پیــش بیــن ( مؤلفههــای تحلیلرفتگــی شــامل فرســودگی عاطفــی ،مســخ
شــخصیت و کاهــش عملکــرد شــغلی) و مــاک (خودکارآمــدی) وجــود دارد .بــه بیــان دیگــر میــزان رابطــه
بیــن متغیرهــای پیــش بیــن و مــاک در مــردان  37/8درصــد و در زنــان  56/3درصــد اســت .از ســوی
دیگــر نتایــج آزمــون تــی مســتقل نشــان داد تفــاوت معنــاداری در میــزان تحلیلرفتگــی در مــردان و زنــان
وجــود دارد ( )P>0/05بــه طــوری کــه مــردان دارای میانگیــن تحلیلرفتگــی باالتــری نســبت بــه زنــان
بودنــد .همچنیــن نتایــج آزمــون تــی مســتقل در ارتبــاط بــا خودکارآمــدی نیــز نشــان داد تفــاوت معنــاداری
میــان نمــرات خودکارآمــدی زنــان و مــردان وجــود دارد ( .)P>0/05بــه طــوری کــه زنــان دارای میانگیــن
 .1کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد و کارمند سازمان تأمیناجتماعی استان چهارمحال و بختیاری
 .2دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
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باالتــری نســبت بــه مــردان بودنــد .بــه طــور کلــی نتایــج تحقیــق حاضــر مبیــن ارتبــاط منفــی و معنــادار بین
میــزان تحلیلرفتگــی و مؤلفههــای آن بــا میــزان خودکارآمــدی کارکنــان ادارهکل و مدیریــت درمــان اســتان
چهارمحــال و بختیــاری تأمیــن اجتماعــی بــود.
کلمات کلیدی :تحلیلرفتگی ،خودکارآمدی ،سازمان تأمیناجتماعی ،کارکنان
مقدمه
ســامت جســمانی و روانــی افــراد ،از ویژگیهــای مهــم و مؤثــر در ســازمانها و روابــط انســانی محســوب
میشود(ســید .)1980 1،اغلــب پژوهشهــای اخیــر در قلمــرو بررســی تنیدگیهــای ناشــی از شــغل ،ایــن
نکتــه را آشــکار کردهانــد کــه بســیاری از بیماریهــای متــداول بیــش از آنکــه ناشــی از عوامــل میکروبــی
و ویروســی باشــند بــر اثــر فقــدان ســازش بــا محیــط کار و ایجــاد فشــار و اســترس بــه وجــود میآینــد
(احیاکننــده و همــکاران.)1387 ،
امــروزه اهمیــت و نقــش شــغل در زندگــی افــراد بــر کســی پوشــیده نیســت .شــغل عــاوه بــر تأمیــن
نیازهــای مــادی فــرد ،زمینهســاز ارضــای بســیاری از نیازهــای غیرمــادی او نیــز اســت .لــذا پدیــده اســترس
و فشــار روانــی بخشــی جداناپذیــری از زندگــی حرفـهای و شــغلی افــراد را تشــکیل میدهــد (کلــی،1994 ،2
کاراباتــوس و همــکاران .)2006 ،اســترسهای ناشــی از شــغل نوعــی فشــار روانــی محســوب میشــوند و
تأثیــر منفــی بــر زندگــی فــردی ،اجتماعــی و خانوادگــی فــرد میگذارنــد .روانشناســان حــوزه مدیریــت یکــی
از عــوارض فشــارها و اســترسهای ناشــی از شــغل را تحــت عنــوان تحلیلرفتگــی 3معرفــی میکننــد
(مســل 
چ 4و همــکاران .)2001 ،آنهــا معتقدنــد تحلیلرفتگــی شــامل پاس ـخهایی اســت کــه آدمــی در برابــر
فشــارهای روانــی از خــود بــروز میدهنــد .واژه تحلیلرفتگــی بــرای نخســتین بــار در ســال  1970توســط
فرودنبرگــر 5مطــرح شــد .وی تحلیلرفتگــی را نوعــی وضعیــت ســرخوردگی و خســتگی تعریــف میکنــد کــه
از روابــط حرفـهای کــه قــادر بــه ایجــاد پاداشهــای مــورد انتظــار نیســتند ،ناشــی میشــود .تحقیقــات نشــان
داده اســت افــرادی کــه از تحلیلرفتگــی در شــغل خــود رنــج میبرنــد بهــرهوری و کارایــی شــان کاهــش
مییابــد و مشــارکت کمتــری از خــود نشــان میدهنــد کــه ایــن امــر نیــز بــه طــور مســتقیم بــر ســازمان
و جامعــه تأثیــر میگــذارد (ســیلوا .)1990 ،6افــرادی کــه از تحلیلرفتگــی رنــج میبرنــد ،در کارشــان
1. Side
2. Kelly
3. Burnout
4. Maslach
5. Freudenberger
6. Silva
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کمانگیــزه و کمفعالیــت شــده و از نظــر روانــی بیتفــاوت ،افســرده و زودرنــج میشــوند و بــه پیشــنهادهای
دیگــران واکنــش منفــی نشــان میدهنــد (کوکلــی.)1992 ،1
مســلچ ( )1981تحلیلرفتگــی را نوعــی بیمــاری روان شــناختی تعریــف کــرده اســت کــه شــامل عوامــل
فرســودگی عاطفــی ،2مســخ شــخصیت (تهــی شــدن از ویژگیهــای فــردی) 3و احســاس کاهــش عملکــرد
شــخصی 4اســت .وی معتقــد اســت ایــن بیمــاری بیشــتر در میــان متخصصانــی کــه در موقعیتهــای چالــش

برانگیــز ،بــا افــراد دیگــر کار میکننــد ،اتفــاق میافتــد (مســلچ .)2001 ،مســلچ و همــکاران ( )2001شــش
عامــل ســازمانی را معرفــی کردنــد کــه در ایجــاد تحلیلرفتگــی دارای اهمیــت بســیاری هســتند .ایــن عوامــل
شــامل حجــم کار کــم یــا زیــاد ،میــزان کنتــرل کــم بــر کار ،پــاداش کــم ،نداشــتن ارتبــاط اجتماعــی ،تبعیض
در محیــط کار ،تضــاد بیــن ارزشهــای فــرد و محیــط کار هســتند.
بـر ایـن اسـاس در سـالهای اخیر مفهـوم تحلیلرفتگـی در زمینههـای مختلف مورد بررسـی قـرار گرفته
اسـت .بـه طـور کلـی مطالعـات انجـام شـده در ایـن زمینـه چندیـن مـدل را ماننـد مـدل اسـترس عاطفـی-
شـناختی ،مـدل پاسـخ منفـی بـه تمرین  -اسـترس و مدل رشـد تـک بعدی هویـت و کنتـرل بیرونـی را ارائه
کردهانـد (کوکلـی ،1992 ،سـیلوا .)1990 ،بـه طور کلی محققـان و صاحبنظران حوزه مدیریـت ،تحلیلرفتگی
را نتیجـه شکسـت در مقابلـه با اسـترس شـغلی معرفـی کردهاند .لـذا این دیـدگاه تحلیلرفتگی را بیاشـتیاقی
بـرای کار کـردن تعریـف میکنـد به طـوری که عالئـم آن از طریق تخلیه انرژی ،مسـخ شـخصیت ،افسـردگی
و گوشـه گیـری احساسـی – اخالقـی مشـخص میشود(مسـلچ و جکسـون .)1996 ،ایـن امـر در حالـی اسـت
کـه عوامـل روانـی و اجتماعـی فراوانـی با سـبب شناسـی تحلیلرفتگـی و به طبع آن اسـترس و افسـردگی در
ارتباطنـد و نظریههـای مختلفـی در ارتبـاط با آن ارائه شـدهاند (طهماسـیان و همـکاران .)1386 ،در این میان،
نظریـه شـناختی  -اجتماعـی بانـدورا 5یک مـدل عاملی را ارائه میدهـد که در آن فرد به جای آنکه دسـتخوش
تأثیـر اسـترسهای محیطی شـود ،نقش مهمی در سـازگاری خود دارد (بانـدورا .)1999 ،بر اسـاس نظر باندورا
( )1997 ،1999در ایـن مـدل ،خودکارآمـدی 6دارای مفهومی محوری اسـت .خودکارآمدی بـه معنای باور فرد
بـه توانایـی خـود در انجـام یـک فعالیـت و مقابله بـا موقعیتهای خاص اسـت و بـدون آن مشـوق اندکی برای
انجـام یـک رفتـار یـا رویارویـی بـا رخدادها باقـی میمانـد .خودکارآمدی بـه توضیـح چگونگـی ادراکات فرد از
توانایـی تغییـر رفتار ،سـطح انگیختگی ،الگوهای فکـری و واکنشهای احساسـی میپردازد (بانـدورا )1997 ،و
از چهـار منبع اولیه پیشـرفتهای شـغلی ،تشـویق کالمی یـا دلگرمی از طـرف دیگران ،الگوسـازی اجتماعی یا
1. Coakley
2. Emotional Exhaustion
3. Depersonalization
4. Personal Accomplishment
5. Bandura social cognitive theory
6. Self-efficacy
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تجربیـات جایگزینـی و همچنین نشـانههای حالـت فیزیکی نشـأت میگیرد (بانـدورا.)2004 ،
براســاس نظــر بانــدورا ( )2004خودکارآمــدی احساســی پایــدار و روشــن از لیاقــت و قابلیــت فــرد بــرای
کنــار آمــدن مؤثــر بــا بســیاری از موقعیتهــای تن ـشزا اســت .خودکارآمــدی بــه احســاس عــزت نفــس و
ارزش خــود ،احســاس کفایــت و کارایــی در برخــورد بــا زندگــی اطــاق میشــود .بــورک )2000( 1معتقــد
اســت خودکارآمــدی فــرد نقــش حساســی در بــازداری یــا پایــداری رفتــار او در موقعیتهــای گوناگــون
ایفــا میکنــد .خزرلــو ( ،)2013پــاس و همــکاران ،)2012( 2والکــر و همــکاران )2009( 3و اســکالویک و

اســکالویک )2010( 4نیــز بــر ایــن باورنــد کــه خودکارآمــدی در بهبــود مســائلی ماننــد افســردگی ،رضایــت
شــغلی ،ابــراز وجــود و تحلیلرفتگــی نقــش حیاتــی دارد .آنهــا معتقدنــد رابطــه میــان میــزان تحلیلرفتگــی
و میــزان خودکارآمــدی در افــراد ،رابطـهای منفــی اســت ،بــه طــوری کــه بــا افزایــش میــزان خودکارآمــدی
فــرد ،میــزان تحلیلرفتگــی کاهــش مییابــد و بالعکــس.
امــروزه کارمنــدان در هــر ســازمانی کــه باشــند بــه علــت تغییــرات و فشــارهای روانــی و جســمانی کــه
در محیــط کار متحمــل میشــوند ،اگــر نتواننــد احساســات خــود را بــه شــیوهای صحیــح عنــوان کننــد و
بــه طــور منطقــی بــا آنهــا کنــار بیاینــد ،مســتعد ابتــا بــه انــواع بیماریهــای روانــی و جســمانی خصوص ـاً
تحلیلرفتگــی شــغلی هســتند .لــذا در ســازمانهایی ماننــد ســازمان تأمیناجتماعــی کــه بــه طــور مســتقیم
بــا نظــام ســامت و تندرســتی افــراد جامعــه در ارتبــاط اســت ،اهمیــت بررســی و رســیدگی بــه ایــن مســئله
اهمیــت ویــژهای پیــدا میکنــد .محققــان بیمــاری تحلیلرفتگــی شــغلی را بــه عنــوان فرســایش روان انســان
توصیــف میکننــد و نتایــج مطالعــات انجــام شــده در ایــن زمینــه نیــز نشــان دادهانــد کــه فرســودگی
پیامدهــای فیزیولوژیکــی و روان شــناختی فراوانــی بــه همــراه دارد بــه طــوری کــه باعــث افزایــش خطــر
ابتــا بــه بیماریهــای قلبــی  -عروقــی ،تخریــب عملکــرد ایمنــی بــدن و التهــاب مزمــن میشــود .بــر ایــن
اســاس پژوهــش حاضــر بــا هــدف ارتبــاط بیــن میــزان تحلیلرفتگــی بــا خودکارآمــدی کارکنــان ســازمان
تأمیناجتماعــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری انجــام شــد.
روش
پژوهــش حاضــر بــا توجــه بــه هــدف آن کاربــردی اســت و بــر اســاس روش جم ـعآوری اطالعــات در
زمــره تحقیقــات توصیفــی و از نــوع تحقیقــات همبســتگی اســت .جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر را کلیــه
پرســنل و کارمنــدان ســازمان تأمیناجتماعــی چهارمحــال و بختیــاری تشــکیل دادنــد .براســاس آخریــن
1. Burke
2. Pas et al.
3. Volker et al.
4. Skaalvik & Skaalvik
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آمارهــای موجــود در  15شــعبه موجــود در اســتان و همچنیــن بیمارســتان و درمانگاههــای زیــر نظــر
مدیریــت درمــان تأمیناجتماعــی چهارمحــال و بختیــاری ،تعــداد  800نفــر مشــغول بــه کار هســتند .لــذا
از ایــن تعــداد بــر اســاس جــدول مــورگان و فرمــول کوکــران و بــا لحــاظ کــردن خطــای نمونــه  5درصــد،
حجــم نمونــه  260نفــر در نظــر گرفتــه شــد و بــر اســاس روش نمونهگیــری تصادفــی انتخــاب شــدند .پــس

از اخــذ مجــوز از ادارهکل و مدیریــت درمــان تأمیناجتماعــی اســتان جهــت جمـعآوری دادههــای مــورد نیــاز،
تعــدادی از پرسشــنامههای تهیــه شــده ،حــاوی نــکات الزم درخصــوص پژوهــش و محرمانــه بــودن اطالعــات
شــخصی آزمودنیهــا ،بــه دلیــل بعــد مســافت و عــدم امــکان حضــور محقــق ،ازطریــق پســت الکترونیــک
بــه آدرسهــای پســت الکترونیــک آنهــا ارســال شــد و پیگیریهــای الزم جهــت برگردانــدن پرسشــنامههای
تکمیــل شــده بــه صــورت تمــاس تلفنــی انجــام شــد .بقیــه پرسشــنامهها توســط پژوهشــگر ،بــه دلیــل امکان
دسترســی آســان و ســهولت در توزیــع و صرفهجویــی در زمــان ،بــه صــورت حضــوری بــه پرســنل تحویــل
داده شد .جهت جمعآوری اطالعات از سه نوع پرسشنامه استفاده شد که عبارتند از:
 -1پرسشنامه اطالعات جمعیتشناختی :از این پرسشنامه برای سنجش ویژگیهای جمعیتشناختی نظیر
سن ،جنس ،وضعیت تأهل و میزان تحصیالت استفاده شد.
 -2سیاهه تحلیلرفتگی مسلچ (:1)MBI
ایــن ســیاهه رایجتریــن ابــزار بــرای اندازهگیــری تحلیلرفتگــی اســت کــه شــامل ســه مؤلفــه مســتقل
اســت و از  22ســؤال جداگانــه تشــکیل شــده اســت کــه جنبههــای مختلــف ســندرم تحلیلرفتگــی را مــورد
ارزیابــی قــرار میدهنــد 9 .ســؤال بــه فرســودگی عاطفــی 5 ،ســؤال بــه مســخ شــخصیت و  8ســؤال بــه
کاهــش عملکــرد شــخصی میپــردازد .فراوانــی ایــن احساســات بــا نمراتــی از صفــر (هرگــز) تــا ( 6هــر روز)
ســنجیده میشــود .همچنیــن ،مجمــوع نمــرات مربــوط بــه گزارههــای هــر یــک از ابعــاد تحلیلرفتگــی بــه
طــور جداگانــه محاســبه میشــود .در بعــد فرســودگی عاطفــی ،نمــرات  27یــا بیشــتر بیانگــر ســطح بــاال ،در
بعــد مســخ شــخصیت ،نمــرات  13یــا بیشــتر بیانگــر ســطح بــاال و در بعــد کاهــش عملکــرد شــخصی ،نمــرات
 31یــا کمتــر بیانگــر ســطح پاییــن هســتند .الزم بــه ذکــر اســت امتیازبنــدی ســؤاالت ایــن ســیاهه در قالــب
لیکــرت  7امتیــازی از صفــر تــا  6اســت .همچنیــن ســؤاالت  20 ،16 ،15 ،14 ،13 ،11 ،10 ،8 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1و
 22بــه صــورت معکــوس و ســؤاالت  19 ،18 ،17 ،12 ،9 ،7 ،4و  21بــه صــورت مســتقیم محاســبه میشــود.
همبســتگی درونــی در هــر ســه بعــد تحلیلرفتگــی در نمونــه اصلــی بــا  11000نفــر بــا آلفــای کرانبــاخ
بیــن  0/71تــا  0/90در حــد قابــل قبولــی بــه دســت آمــده اســت (مســلچ و جکســون .)1981 ،در ایــران نیــز
روایــی و پایایــی ایــن ابــزار مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .نجفــی و همــکاران بــا اســتفاده از ضریــب آلفای
کرونبــاخ پایایــی آن را  0/78تــا  0/86گــزارش کردنــد .همچنیــن اکبــری و همــکاران ( )1390نیــز روایــی و
)1. Maslach Burnout Inventory (MBI

110

فصلنامه تأمیناجتماعی ،سال دوازدهم ،شماره 43

پایایــی ایــن ســیاهه را در حــد باالیــی گــزارش کردهانــد .در پژوهــش حاضــر نیــز پایایــی آن بــه روش ضریــب
آلفــای کرونبــاخ محاســبه شــد .برایــن اســاس ضریــب آلفــای کرونبــاخ مؤلفــه فرســودگی عاطفی ،0/81مســخ
شــخصیت  ./78کاهــش عملکــرد شــغلی  0/83و میــزان تحلیلرفتگــی کلــی  0/80بــه دســت آمــد.
 -1مقیاس خودکارآمدی شرر:1
ایــن مقیــاس خودکارآمــدی افــراد را مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد .ایــن پرسشــنامه دارای  17ســؤال
ا مخالــف ،مخالــف ،بینظــر ،موافــق و کامـ ً
اســت .بــرای هــر ســؤال نیــز  5پاســخ (کامـ ً
ا موافــق) در مقیــاس
لیکــرت ارائــه شــده اســت و بــه هــر ســؤال نیــز  1تــا  5امتیــاز تعلــق میگیــرد .باالتریــن نمــره خودکارآمــدی
در ایــن مقیــاس  85و پایینتریــن نمــره  17اســت .نمــرات باالتــر بیانگــر خودکارآمــدی قویتــر و نمــرات
پایینتــر بیانگــر خودکارآمــدی ضعیفتــر اســت (ابراهیمــی مقــدم و پــور احمــد .)1391 ،بیرامــی ( )1385و
ابراهیمیمقــدم و پوراحمــد ( )1391در پژوهشهــای خــود همســانی درونــی ایــن مقیــاس را بیــن  0/79تــا
 0/81و پایایــی آن را در حــد  0/84گــزارش کردهانــد .در پژوهــش حاضــر نیــز پایایــی آن بــه روش آلفــای
کرونبــاخ در حــد  0/81محاســبه شــد .در پژوهــش حاضــر از شــاخصهای آمــار توصیفــی نظیــر میانگیــن
و انحــراف اســتاندارد جهــت توصیــف دادههــا و از روشهــای آمــار اســتنباطی نظیــر ضریــب همبســتگی
پیرســون (جهــت تعییــن رابطــه بیــن متغیرهــا) ،آزمــون تحلیــل رگرســیون (جهــت تبییــن و پیشبینــی
خودکارآمــدی از مؤلفههــای تحلیلرفتگــی) و آزمــون تــی مســتقل جهــت مقایســه خودکارآمــدی،
تحلیلرفتگــی و متغیرهــای آن در مــردان و زنــان اســتفاده شــد.
نتایج
متغیرهـای جمعیت شـناختی مورد مطالعه در این پژوهش شـامل سـن ،وضعیت تأهـل و میزان تحصیالت
اسـت که نتایج اسـتخراج شـده آنها از پرسشـنامه جمعیت شـناختی در ادامه ارائه شـده اسـت .میانگین سـنی
کارمنـدان مـورد مطالعـه در سـازمان تأمیناجتماعـی اسـتان چهارمحـال و بختیـاری به طور کلـی و همچنین
بـه تفکیـک جنسـیت در جـدول  1ارائـه شـدهاند .بر اسـاس یافتههای ارائه شـده در ایـن جدول ،مـردان مورد
مطالعـه بـا میانگیـن  45/60 ±4/5سـال دارای باالتریـن سـن و زنان نیز با میانگیـن  37/50±5/5سـال دارای
پایینترین سـن در پژوهش حاضر هسـتند .همچنین ،براسـاس یافتههای توصیفی ارائه شـده بیشـترین تعداد
مردان و زنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسـی و پس از آن مدرک کارشناسـی ارشـد هسـتند.
نتایــج توصیفــی مربــوط بــه متغیــر خودکارآمــدی ،تحلیلرفتگــی و مؤلفههــای آنهــا در جــدول  3ارائــه
شــدهاند .براســاس اطالعــات ایــن جــدول ،زنــان دارای نمــرات باالتــری در خودکارآمــدی نســبت بــه مــردان
1. Scherer Self-efficacy Scale
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بودنــد .همچنیــن مــردان نســبت بــه زنــان مــورد مطالعــه دارای نمــرات باالتــری در متغیــر تحلیلرفتگــی
بودنــد .در مؤلفههــای فرســودگی عاطفــی ،کاهــش عملکــرد شــخصی و مســخ شــخصیت نیــز مــردان دارای
نمــرات باالتــری نســبت بــه زنــان بودنــد.
نتایــج مربــوط بــه آزمــون همبســتگی پیرســون جهــت بررســی ارتبــاط میــان متغیرهــای مــورد مطالعــه
نشــان داد بیــن میــزان تحلیلرفتگــی بــا خودکارآمــدی ( P=0/001و  )r=-0/331در تمامــی کارکنــان ارتبــاط
منفــی و معنــاداری وجــود دارد .همچنیــن نتایــج آزمــون همبســتگی پیرســون بــرای زنــان نشــان داد ارتبــاط
منفــی و معنــاداری ( P=0/007و  )r=-0/386بیــن میــزان تحلیلرفتگــی و خودکارآمــدی وجــود دارد .در
مــردان نیــز ارتبــاط منفــی و معنــاداری مشــاهده شــد (جــدول .)3
همچنیــن نتایــج آزمــون همبســتگی پیرســون نشــان داد کــه بیــن نمــره فرســودگی عاطفــی (P=0/021
و  ،)r= -0/201نمــره کاهــش عملکــرد شــغلی ( P=0/039و  )r= -0/178و نمــره مســخ شــخصیت (P=0/001
و  )r= -0/321بــا خودکارآمــدی در تمامــی کارکنــان ارتبــاط منفــی و معنــاداری وجــود دارد .همچنیــن نتایــج
آزمــون همبســتگی پیرســون بــرای زنــان بــه طــور جداگانــه نشــان داد کــه بیــن نمــره فرســودگی عاطفــی
( P=0/008و  ،)r=-0/426مســخ شــخصیت ( P=0/012و  )r=-0/364و نمــره مؤلفــه کاهــش عملکــرد شــغلی
( P=0/029و  )r=-0/309بــا میــزان خودکارآمــدی ارتبــاط منفــی و معنــاداری وجــود دارد .همچنیــن نتایــج
آزمــون همبســتگی پیرســون بــرای مــردان نشــان داد بیــن نمــره مؤلفــه فرســودگی عاطفــی (P=0/019
و  )r=-0/331و مؤلفــه کاهــش عملکــرد شــغلی ( P=0/019و  )r=-0/409بــا میــزان خودکارآمــدی ارتبــاط
منفــی و معنــاداری وجــود دارد ،امــا ارتبــاط منفــی بیــن مؤلفــه مســخ شــخصیت ( P=0/195و )r= -0/186
بــا میــزان خودکارآمــدی معنـادار نبــود .همچنیــن بــرای آزمــون تحلیــل رگرســیون چنــد متغیــره بــه روش
ورود مؤلفههــای تحلیلرفتگــی (فرســودگی عاطفــی ،مســخ شــخصیت ،کاهــش عملکــرد شــغلی) بــه عنــوان
متغیــر پیــش بیــن و خودکارآمــدی بــه عنــوان متغیــر مــاک تحلیــل شــدند.
همانطـور کـه در جـدول  4مشـاهده میشـود سـطح معنـاداری کمتـر از  0/05اسـت پـس بـا  99درصـد
اطمینـان میتـوان گفـت کـه روابـط بیـن متغیرهـای مسـتقل (پیش بیـن) بـا متغیر وابسـته (مالک) ناشـی از
تصـادف نیسـت بلکـه ترکیـب خطـی متغیـر قادر بـه پیشبینـی و تعییـن تغییـرات متغیر وابسـته اسـت .ابتدا
جهـت تعییـن همبسـتگی بیـن مؤلفههای هـای تحلیلرفتگـی از آزمون ضریب همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده
شـد .نتایـج نشـان داد میـزان ضریـب همبسـتگی بیـن مؤلفههـای تحلیلرفتگی بیـن  0/59تا  0/74در سـطح
 P>0/05معنـادار اسـت .همچنیـن با توجه به آنکه شـرط ورود و اسـتفاده از رگرسـیون داشـتن نیکویی برازش
متغیرهـای مـورد مطالعـه اسـت ،لـذا در جـدول  5نیکویـی بـرازش مـدل یـا تناسـب مـدل ارائـه شـده اسـت.
اطالعـات ارائـه شـده در جـدول  5بیانگـر این اسـت کـه ( Rضریب همبسـتگی) بین ارزشهای مشـاهده شـده
و متغیـر وابسـته  37/8درصـد اسـت .بـا توجـه بـه اینکـه دامنـه  Rاز صفـر تا یـک متغیر اسـت و هـر چقدر R
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محاسـبه شـده از صفـر بـه یـک نزدیک میشـود بیانگـر قدرت بیشـتر رابطه اسـت ،لذا بـا توجه به مقـدار  Rدر
رگرسـیون میتـوان گفـت کـه رابطه خطی نسـبتاً قوی بیـن متغیرهای پیش بین و ملاک وجـود دارد .به بیان
دیگـر میـزان رابطـه بین متغیرهـای پیش بین و مالک  37/8درصد اسـت .بـا این حال مهمترین شـاخص برای
بـرازش و نیکویـی مـدل ضریب تعیین اسـت .ایـن ضریب میزان تناسـب و سـازگاری مدل را نشـان میدهد .در
جـدول فـوق مقـدار  R2 =0/143بـه این مفهوم اسـت کـه متغیرهای پیش بیـن  14/3درصـد از تغییرات متغیر

ملاک (خودکارآمـدی) را تعییـن میکنـد .همچنیـن با توجه بـه جدول ،اطمینان از سـازگار بودن مـدل و تأثیر
بـرازش مـدل و نیـز تأثیـر معنـاداری رابطـه بیـن متغیرهای پیش بیـن و مالک ضرایـب رگرسـیون در جدول 6
ارائـه شـده اسـت .با توجه به سـطح معناداری محاسـبه شـده برای هـر یک از متغیرهـا میتوان معنـیدار بودن
روابـط متغیرهـای مسـتقل بـا نمـره خودکارآمـدی را تحلیل کـرد .با توجـه به اطالعـات ارائه شـده در جدول 4
میتـوان گفـت کـه رابطـه معکوس بیـن مؤلفههای مسـخ شـخصیت و کاهش عملکرد شـغلی بـا خودکارآمدی
تأییـد شـد و میتـوان نتیجـه گرفت که ایـن مؤلفهها ،خودکارآمـدی کارکنـان زن را پیشبینـی میکنند .نتایج
آزمـون تحلیـل رگرسـیون چنـد متغیـره بـه روش ورود برای مـردان در جداول  7تا  9ارائه شـده اسـت.
همانطــور کــه در جــدول  7مشــاهده میشــود ســطح معنــاداری کمتــر از  0/05اســت .پــس بــا 99
درصــد اطمینــان میتــوان گفــت کــه روابــط بیــن متغیرهــای مســتقل (پیــش بیــن) بــا متغیــر وابســته
(مــاک) ناشــی از تصــادف نیســت بلکــه ترکیــب خطــی متغیــر قــادر بــه پیشبینــی و تعییــن تغییــرات
متغیــر وابســته اســت .جــدول  8جــدول نیکویــی بــرازش مــدل یــا تناســب مــدل را نشــان میدهــد.
اطالعــات ارائــه شــده در جــدول  8بیانگــر ایــن اســت کــه ( Rضریــب همبســتگی) بیــن ارزشهــای
مشــاهده شــده و متغیــر وابســته  56/3درصــد اســت .بــا توجــه بــه اینکــه دامنــه  Rاز صفــر تــا یــک متغیــر
اســت و هــر چقــدر  Rمحاســبه شــده از صفــر بــه یــک نزدیــک میشــود بیانگــر قــدرت بیشــتر رابطــه اســت
لــذا بــا توجــه بــه مقــدار  Rدر رگرســیون میتــوان گفــت کــه رابطــه خطــی نســبتاً قــوی بیــن متغیرهــای
پیــش بیــن و مــاک وجــود دارد .بــه بیــان دیگــر میــزان رابطــه بیــن متغیرهــای پیــش بیــن و مــاک 56/3
درصــد اســت .بــا ایــن حــال مهمتریــن شــاخص بــرای بــرازش و نیکویــی مــدل ضریــب تعییــن اســت .ایــن
ضریــب میــزان تناســب و ســازگاری مــدل را نشــان میدهــد .در جــدول فــوق مقــدار  R2=0/263بــه ایــن
مفهــوم اســت کــه متغیرهــای پیشبیــن  26/3درصــد از تغییــرات متغیــر مــاک (خودکارآمــدی) را تعییــن
میکنــد .همچنیــن بــا توجــه بــه جــدول ،اطمینــان از ســازگار بــودن مــدل و تأثیــر بــرازش مــدل و نیــز
تأثیــر معنــاداری رابطــه بیــن متغیرهــای پیــش بیــن و مــاک ضرایــب رگرســیون در جــدول  9ارائــه شــده
اســت .بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری محاســبه شــده بــرای هــر یــک از متغیرهــا میتــوان معنـیدار بــودن
روابــط متغیرهــای مســتقل بــا نمــره خودکارآمــدی را تحلیــل کــرد .بــا توجــه بــه اطالعــات ارائــه شــده در
جــدول  9میتــوان گفــت کــه رابطــه معکــوس بیــن مؤلفههــای فرســودگی عاطفــی و کاهــش عملکــرد
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شــغلی بــا خودکارآمــدی تأییــد شــد و میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن مؤلفههــا ،خودکارآمــدی مــردان
را پیشبینــی میکننــد .همچنیــن نتایــج آزمــون تــی مســتقل بــرای مقایســه متغیرهــای تحلیلرفتگــی
و خودکارآمــدی زنــان و مــردان نشــان داد مــردان دارای میــزان تحلیلرفتگــی باالتــری نســبت بــه زنــان
بودنــد و از ســوی دیگــر زنــان نیــز دارای میــزان خودکارآمــدی باالتــری نســبت بــه مــردان بودنــد (.)P>0/05
بحث و نتیجهگیری
نتایــج آزمــون ضریــب همبســتگی پیرســون نشــان داد بیــن میــزان تحلیلرفتگــی بــا خودکارآمــدی در
تمامــی کارکنــان ارتبــاط منفــی و معنــاداری وجــود دارد .همچنیــن نتایــج ایــن آزمــون همبســتگی پیرســون
بــرای زنــان و مــردان طــور جداگانــه نشــان داد کــه ارتبــاط منفــی و معنــاداری بیــن میــزان تحلیلرفتگــی
و خودکارآمــدی وجــود دارد.
نتایــج بــه دســت آمــده در ایــن قســمت بــا نتایــج تحقیقــات خزرلــو ( ،)2013کاپــری و همــکاران
( )2012جکســون و بیوچامــپ ،)2010( 1مالینوســکاس و همــکاران ،)2010( 2والکــر ( ،)2009فلتــز و لیــراگ
( )2000و کلــی ( )1994همســو اســت .نتایــج مطالعــات آنهــا نیــز نشــان داد بیــن میــزان تحلیلرفتگــی و
خودکارآمــدی ارتبــاط منفــی و معنــاداری وجــود دارد .همچنیــن ،ابراهیمیمقــدم و پوراحمــد ( )1391نیــز
در پژوهــش خــود بــا هــدف بررســی رابطــه ابرازگــری هیجانــی و خودکارآمــدی بــا تحلیلرفتگــی در کارکنــان
شــهرداری دریافتنــد رابطــه میــان خودکارآمــدی بــا فرســودگی هیجانــی و مســخ شــخصیت منفــی و معنـادار
بــود امــا رابطــه میــان خودکارآمــدی بــا کاهــش عملکــرد شــغلی مثبــت و معنـادار بــود.
کلــی ( )1994نیــز در یــک مطالعــه بــه بررســی میــزان تحلیلرفتگــی مربیــان و ســرمربیان و ارتبــاط
آن بــا متغیرهــای اســترس ادارک شــده و میــران خودکارآمــدی آنهــا پرداختنــد .در ایــن مطالعــه اطالعــات
مربــوط بــه  249مربــی و ســرمربی دانشــگاهی مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد
مربیــان در ایــن ســطح از رقابــت دارای میــزان تحلیلرفتگــی باالیــی هســتند بــه طــوری کــه تحلیلرفتگــی
مربیــان مــورد مطالعــه ارتبــاط منفــی و معنــاداری بــا میــزان خودکارآمــدی و ارتبــاط مثبــت و مســتقیمی بــا
اســترس داشــت .بــه طورکلــی داشــتن ارتبــاط منفــی و معنــاداری بیــن میــزان تحلیلرفتگــی و مؤلفههــای
آن بــا خودکارآمــدی در مطالعــه حاضــر بــه ایــن معنــی اســت کــه بــا افزایــش میــزان تحلیلرفتگــی مربیــان
رشــتههای گروهــی میــزان خودکارآمــدی آنهــا کاهــش مییابــد و بــا کاهــش میــزان تحلیلرفتگــی میــزان
خودکارآمــدی آنهــا افزایــش مییابــد .برایــن اســاس محققــان معتقدنــد احســاس خودکارآمــدی متغیــر
مهمــی در شــکلگیری احســاس شایســتگی و موفقیــت در انســانها اســت .عملکــرد مؤثــر نهتنهــا نیازمنــد
دارا بــودن مهارتهــای الزم و حرف ـهای در هــر شــغل اســت بلکــه فــرد بایــد توانایــی انجــام آن مهارتهــا
1. Jackson & Beauchamp
2. Malinauskas et al.
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را نیــز بــاور داشــته باشــد .بنابرایــن احســاس خودکارآمــدی ،بــه افــراد کمــک میکنــد تــا بــا بــه کارگیــری
مهارتهــای خــود ،در برابــر مشــکالت و مســائل پیرامــون ،بــه صــورت مطلوبــی عمــل کننــد و احســاس
موفقیــت فــردی در آنهــا ایجــاد شــده یــا افزایــش یابــد .بــه عبــارت دیگــر احســاس خودکارآمــدی لزومـاً بــه
معنــای دارا بــودن مهارتهــای شــخصی نیســت ،بلکــه بــه ایــن معنــی اســت کــه فــرد بــاور داشــته باشــد

کــه توانایــی انجــام وظایــف بــه نحــو مطلــوب و در شــرایط مختلــف را دارد (اســکالویک و اســکالویک.)1999 ،
اجیــد و شــورت )2006( 1نیــز مطالع ـهای را بــا هــدف بررســی تحلیلرفتگــی و خودکارآمــدی معلمــان
انجــام دادنــد .در ایــن مطالعــه تحلیلرفتگــی بــا اســتفاده از پرسشــنامه مســلچ و خودکارآمــدی نیز با اســتفاده
از پرسشــنامه شــرر مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد ارتبــاط منفــی و معنــاداری
میــان تحلیلرفتگــی و مؤلفههــای آن بــا میــزان خودکارآمــدی معلمــان وجــود دارد .براســاس نتایــج ایــن
مطالعــه خودکارآمــدی بــاال منجــر بــه کاهــش اثــرات مخــرب و زیانبخــش ســندروم تحلیلرفتگــی بــر
کاهــش عملکــرد شــغلی معلمــان میشــود .بانــدورا ( )1993 ،1997نیــز اظهــار کــرد خودکارآمــدی اعتقــاد
فــرد بــه توانایــی خــود جهــت موفــق شــدن در یــک وضعیــت خــاص اســت .ایــن اعتقــاد عامــل تعیینکننــده
چگونگــی تفکــر ،احســاس و رفتــار افــراد اســت .لــذا ایــن عامــل میتوانــد منجــر بــه بــروز رفتارهــای مثبتــی
و تعیینکننــده در شــغل و زندگــی افــراد شــود.
نتایــج آزمــون رگرســیون در زنــان مــورد مطالعــه نشــان داد ( Rضریــب همبســتگی) بیــن ارزشهــای
مشــاهده شــده و متغیــر وابســته  37/8درصــد اســت همچنیــن بــا توجــه بــه ســطح معناداری محاســبه شــده
بــرای هــر یــک از متغیرهــا میتــوان معن ـیدار بــودن روابــط متغیرهــای مســتقل بــا نمــره خودکارآمــدی
را تحلیــل کــرد .لــذا رابطــه معکــوس بیــن مؤلفههــای مســخ شــخصیت و کاهــش عملکــرد شــغلی بــا
خودکارآمــدی تأییــد شــد و میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن مؤلفههــا ،خودکارآمــدی مربیــان رشــتههای
گروهــی را پیشبینــی میکننــد .نتایــج بــه دســت آمــده در ایــن پژوهــش بــا نتایــج تحقیقــات گونــدوز
( ،)2012پــاس و همــکاران ( ،)2012برســو و همــکاران ( ،)2011فیلهــا و همــکاران ،)2011( 2چــو یــو
و همــکاران ( ،)2009کلــی و همــکاران ( )1994و اســکالویک و اســکالویک ( )1999همســو اســت .نتایــج
مطالعــات آنهــا نیــز نشــان داد مؤلفههــای تحلیلرفتگــی توانایــی پیشبینــی میــزان خودکارآمــدی را دارنــد.
برایــن اســاس ،چویــو و همــکاران ( )2009در تحقیــق خــود دریافتنــد مؤلفههــای کاهــش عملکــرد
شــخصی و مســخ شــخصیت توانایــی پیشبینــی  28/2درصــد میــزان خودکارآمــدی را دارنــد .همچنیــن در
مطالعــه دیگــری فیلهــا و همــکاران ( )2011اظهــار کردنــد اگرچــه مؤلفــه کاهــش عملکــرد شــخصی ارتبــاط
معنــاداری بــا تحلیلرفتگــی نداشــت و قــادر بــه پیشبینــی آن نبــود ،امــا مؤلفههــای مســخ شــخصیت و
1. Egyed & Short
2. Pil Ha et al.
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فرســودگی عاطفــی  35/4درصــد از میــزان خودکارامــدی را در معلمــان کــره جنوبــی پیشبینــی مینماینــد.
از ســوی دیگــر گونــدوز ( )2012نیــز بــه نتایــج مشــابهی بــا تحقیــق چویــو و همــکاران دســت یافــت.
ویکلینســون ( )1999نیــز اذعــان کــرد کــه در شــکل گیــری و تحقــق فرایندهــای حرفـهای و شــغلی امــکان
دارد عوامــل متعــدد فــردی و شــغلی ،مجموعـاً شــرایطی ایجــاد کننــد کــه در آن ،فــرد بــه احســاس بیهودگی

و بیگانگــی از شــغل و نتایــج آن مبتــا شــده و در نتیجــه شــخص در فراینــد فعالیتهــای شــغلی بــه مســخ
شــخصیت و ناســازگاری دچــار شــود و در نتیجــه ،بــازده شــغلی وی تقلیــل یابــد .ایــن وضعیــت نشــانگر
بــروز تحلیلرفتگــی شــغلی اســت .برایــن اســاس بانــدورا ( )1997معتقــد اســت ادراک خودکارآمــدی یــک
ســازوکار شــناختی اســت کــه توانایــی کنتــرل مــوارد ســخت را در شــخص ایجــاد میکنــد و او را قــادر بــه
رویارویــی بــا مشــکالت میســازد .درک ایــن توانایــی باعــث میشــودکه شــخص رفتارهایــی را از خــود دور
کنــد .لــذا مدیــران و مربیانــی کــه دارای احســاس خودکارآمــدی واضــح ،خــوب تعریــف شــده ،هماهنــگ و
تقریبـاً باثبــات هســتند از ســامت روان شــناختی بیشــتر و باالتــری برخوردارنــد .ایــن افــراد بــه دیدگاهــی
روشــن در مــورد خــود رســیدهاند و تحــت تأثیــر شــرایط و رویدادهــای ســخت و اســترسزا میتواننــد
بهتریــن تصمیمــات را اتخــاذ کننــد.
همچنیــن نتایــج آزمــون رگرســیون در مــردان نیــز نشــان داد ( Rضریــب همبســتگی) بیــن ارزشهــای
مشــاهده شــده و متغیــر وابســته  56/3درصــد اســت .بــا توجــه بــه اینکــه دامنــه  Rاز صفــر تــا یــک متغیــر
اســت و هــر چقــدر  Rمحاســبه شــده از صفــر بــه یــک نزدیــک میشــود بیانگــر قــدرت بیشــتر رابطــه
اســت لــذا بــا توجــه بــه مقــدار  Rدر رگرســیون میتــوان گفــت کــه رابطــه خطــی نســبتاً قــوی بیــن
متغیرهــای پیــش بیــن و مــاک وجــود دارد .بــه بیــان دیگــر میــزان رابطــه بیــن متغیرهــای پیــش بیــن
و مــاک  56/3درصــد اســت .نتایــج بــه دســت آمــده در ایــن فرضیــه بــا نتایــج تحقیقــات کاراباتــوس و
نیــکالس ()2012پــاس و همــکاران ( ،)2012برســو و همــکاران ( ،)2011فیلهــا و همــکاران ( ،)2011والکــر
1
و همــکاران ( )2009ابراهیمــی مقــدم و پــور احمــد ( ،)1391چویــو و همــکاران ( ،)2009اورز و همــکاران
( )2002کلــی و همــکاران ( )1999و اســکالویک و اســکالویک ( )1999همســو اســت .نتایــج مطالعــات آنهــا
نیــز نشــان داد مؤلفههــای تحلیلرفتگــی توانایــی پیشبینــی میــزان خودکارآمــدی را دارنــد .بــر ایــن
اســاس ،کاراباتــوس و نیــکالس ( )2012مطالعــهای را روی مربیــان یونــان انجــام دادنــد .در ایــن مطالعــه
میــزان تحلیلرفتگــی مربیــان و ارتبــاط آن بــا متغیرهــای اســترس و خودکارآمــدی مــورد بررســی قــرار
گرفــت .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد مؤلفههــای کاهــش عملکــرد شــغلی و مســخ شــخصیت توانایــی
پیشبینــی  29/1درصــد از میــزان خودکارآمــدی را در مربیــان دارنــد .همچنیــن در مطالعــه دیگــری اورز
و همــکاران ( )2002اظهــار کردنــد اگرچــه مؤلفــه کاهــش عملکــرد شــخصی ارتبــاط مثبــت و معنــاداری
1. Evers et al.
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بــا تحلیلرفتگــی داشــت ،امــا مؤلفــه فرســودگی عاطفــی  29/82درصــد و مؤلفــه مســخ شــخصیت 37/70
درصــد از میــزان خودکارآمــدی پیشبینــی مینماینــد .فایــوس و همــکاران )2007( 1نیــز در مطالعــهای

کــه بــا هــدف بررســی و تحلیــل میــزان خودکارامــدی ،تحلیلرفتگــی و حمایــت اجتماعــی انجــام دادنــد
و دریافتنــد مؤلفههــای تحلیلرفتگــی توانایــی پیشبینــی  26/9درصــد از میــزان خودکارآمــدی را دارنــد.
یکــی از عوامــل مرتبــط بــا شــغل هــر فــرد بــاور داشــتن بــه تواناییهــا و نقــاط قــوت خــود اســت.
میتــوان گفــت خودکارآمــدی عاملــی مهــم بــرای انجــام موفقیتآمیــز عملکــرد و مهارتهــای اساســی
الزم بــرای انجــام آن اســت .عملکــرد مؤثــر ،هــم بــه داشــتن مهارتهــا و هــم بــه بــاور در توانایــی انجــام آن
مهارتهــا نیازمنــد اســت .لــذا پیشبینــی میــزان خودکارآمــدی مربیــان از روی مؤلفههــای تحلیلرفتگــی
میتوانــد مبیــن ایــن موضــوع باشــد کــه خودکارآمــدی ،تــوان ســازندهای اســت کــه بــدان وســیله،
مهارتهــای شــناختی ،اجتماعــی ،عاطفــی و رفتــاری انســان بــرای تحقــق اهــداف مختلــف بــه گونــهای
مؤثــر ســازماندهی کــرد (بانــدورا .)1997 ،در نهایــت نتایــج آزمــون تــی مســتقل نشــان داد تفــاوت معنــاداری
میــان خودکارآمــدی زنــان و مــردان وجــود دارد بــه طــوری کــه زنــان دارای میــزان خودکارآمــدی باالتــری
بودنــد .همچنیــن نتایــج ایــن آزمــون نشــان داد مــردان دارای نمــرات باالتــری در میــزان تحلیلرفتگــی و
مؤلفههــای آن بودنــد .نتایــج بــه دســت آمــده در ایــن پژوهــش بــا نتایــج تحقیقــات جنــکای و جنــکای
( ،)2011کاســتلیوس ( ،)2010 ،2011کاراباتســوس و آپوســتولیدیس ( )2012و کاراباتســوس و همــکاران
( ،)2006 ،2007مســلچ و همــکاران ( ،)1986دال و وینبــرگ ( )1989همســو اســت ،امــا بــا نتایــج تحقیقــات
تاشــمن ( ،)2010بــاوا ( ،)2010کلــی و همــکاران ( )1999و ویلــی ( )1992ناهمســو اســت.
بــه طــور کلــی فرســودگی شــغلی را میتــوان بــه عنــوان یــک واکنــش در برابــر فشــارهای مزمــن و
پاســخ بــه فشــارهای کاری یــا ســازمانی معرفــی کــرد (جلــد کار .)1379 ،از دیــدگاه مســلچ نخســتین مســئله
بــرای افــراد مبتــا بــه فرســودگی شــغلی ،فرســودگی جســمانی اســت کــه از آن رنــج میبرنــد .بــه ایــن معنــا
کــه تواناییشــان بــرای انجــام کار کاهــش پیــدا کــرده و در اکثــر مواقــع ،خســته و ناتــوان هســتند .بــه عــاوه
عالئــم مرضــی فیزیولوژیــک ماننــد ســردردهای مکــرر ،حالــت تهــوع ،اختــاالت خــواب و تغییــر عــادات
مربــوط بــه تغذیــه ،آنهــا را رنــج میدهــد .دومیــن مشــکل آنهــا وجــود مشــکالت هیجانــی اســت .افســردگی،
احســاس درماندگــی و احســاس گیــر افتــادن در شــغل ،بخشــی از مشــکالت هیجانــی ایــن قبیــل افراد اســت.
فرســودگی نگرشــی ،ســومین مشــکل اســت .بدگمانــی بــه دیگــران ،تمایــل بــه اینکــه بــا دیگــران هماننــد
یــک شــیء و نــه انســان ،برخــورد کــردن و نگــرش منفــی نســبت بــه آنهــا از ویژگیهــای آن اســت (مســلچ،
 .)2001بــه طــور کلــی محققــان معتقدنــد بــا اینکــه ممکــن اســت تحلیلرفتگــی در هــر شــغلی و حرفـهای
رخ دهــد ،امــا یــک مشــکل و بیمــاری مســری شــایع جهانــی محســوب میشود(طبرســا و همــکاران.)1390 ،
1. Fives et al.
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اوبریــن ( )2010نیــز اظهــار کــرد عوامــل ســازمانی تأثیــر بســزایی در فراینــد تحلیلرفتگــی دارنــد و ایــن
فراینــد بــرای ســازمانها یــک پدیــده هزینهبــر اســت .براســاس اطالعــات موجــود در اتحادیــه اروپــا ،همــه
ســاله  20میلیــون یــورو بــه مخــارج ناشــی از تحلیلرفتگــی اختصــاص داده میشــود .در ایــاالت متحــده
نیــز ایــن هزینــه بــه  350میلیــون دالر در هــر ســال میرســد (اوبریــن .)2010 ،مســلچ و لیتــر ()1997
نیــز معتقدنــد شــش عامــل عمــده و مؤثــر در ایجــاد تحلیلرفتگــی وجــود دارنــد کــه شــامل بــارکاری زیــاد،
فقــدان کنتــرل ،فقــدان پــاداش ،نداشــتن حمایــت اجتماعــی و عدالــت و در نهایــت تعــارض ارزشها هســتند.
لــذا محققانــی ماننــد کاپــل ،)1986( 1ویلــی و همــکاران )1992( 2اظهــار کردنــد دو عامــل بــارکاری زیــاد و
فقــدان پــاداش دارای ارتبــاط بســیار باالیــی بــا تحلیلرفتگــی در مربیــان هســتند.
گیگــز و همــکاران ( )2004اظهــار کردنــد عوامــل مرتبــط بــا پیچیدگــی و ســخت بــودن حرفــه مربیگــری
در ایــن پیــام بــه وضــوح روشــن میشــودکه مربیــان ،اجراکننــده ،تعلیمدهنــده ،نظارتگــر ،رهبــر ،نقشـهکش
انگیــزش دهنــده ،مذاکرهکننــده و مدیرنــد امــا بــا تمامــی ایــن مــوارد آنهــا نیــز انســان هســتند .از ســوی
دیگــر وظایفــی ماننــد انتقــال طــرح و نقشــه بــازی بــه بازیکنــان ،روابــط فــردی و اجتماعــی بــا اطرافیــان تیم
و مســئوالن ،درخواســت افزایــش بودجــه تیــم همــراه طــرح و برنامــه تنظیــم شــده و در نهایــت مدیریــت
روابــط بــا مربیــان دیگــر بــه عنــوان مؤلفههــای دیگــری مطــرح هســتند کــه ایــن حرفــه را بیــش از پیــش
اســترسزا معرفــی میکنــد (هجالــم و همــکاران .)2007 ،لــذا در محیطهــای ورزشــی ،مربیــان بــه عنــوان
افــراد و جمعیتــی معرفــی میشــوند کــه بیشــتر از ورزشــکاران ،هــواداران و مســئوالن تیمهــای ورزشــی در
معــرض پدیــده و ســندروم تحلیلرفتگــی قــرار دارنــد .
برایــن اســاس ،اســمیت در ســال  1986مــدل تحلیلرفتگــی ورزشــی را براســاس مــدل عاطفــی-
شــناختی اســترس ارائــه نمــود .اســمیت در ایــن مــدل مؤلفههــای روانشــناختی ،شــناختی ،رفتــاری و
موقعیتــی را معرفــی کــرد .در ســطح مؤلفــه موقعیتــی ،دالیــل ایجــاد تحلیلرفتگــی شــامل نظــم و انظبــاط
خشــک و خشــن ،نداشــتن اختیــارات فــردی و حمایــت اجتماعــی بســیار کــم اســت .در ســطح شــناختی
تحلیلرفتگــی از عواملــی ماننــد درک بــار کاری زیــاد ،عــدم کنتــرل بــر کارهــا و درک عــدم ارزش و معنــا بــه
فعالیتهــای انجــام شــده ایجــاد میشــوند .در ســطح مؤلفــه روانشــناختی اســترس ،خشــم و افســردگی بــه
ایــن پدیــده منجــر میشــوند .همچنیــن در ســطح رفتــاری نیــز عواملــی ماننــد بــروز رفتارهــای نامناســب،
کاهــش عملکــرد و فعالیتهــای مرتبــط بــا حرفــه مربیگــری بــه ایجــاد تحلیلرفتگــی منجــر خواهنــد شــد.
مــدل تحلیلرفتگــی اســمیت بــه ســه دلیــل عمده بــه عنوان پایـهای بــرای بررســی و تعییــن تحلیلرفتگی
مــورد قبــول همــگان قــرار گرفتــه اســت .دلیــل اول ایــن اســت کــه مــدل اســمیت بــه عنــوان یــک مفهــوم
1. Capel
2. Vealey et al.
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اختصاصــی ورزشــی از تحلیلرفتگــی مطــرح اســت کــه عوامــل مختلــف ایجادکننــده ایــن پدیــده را در
زمینــه و محیطهــای ورزشــی مــورد بررســی قــرار میدهــد .دلیــل دوم بــه عوامــل مؤلفههــای شــناختی و
روانشــناختی مرتبــط بــا ایجــاد اســترس و در نهایــت تحلیلرفتگــی مرتبــط اســت .در نهایــت دلیــل ســوم بــه
ویژگیهــای شــخصیتی و بــرآورد شــناختی اســت کــه در ایــن مــدل دارای نقــش اصلــی هســتند.

مســلچ ( )2001نیــز اظهــار کــرد مبنــای نظــری مفهومــی کــه او بــه عنــوان تحلیلرفتگــی مطــرح
نمــود ریشــه روانــی شــناختی -اجتماعــی دارد .وی معتقــد اســت تعامــات اجتماعــی افــراد بــا یکدیگــر بــه
عنــوان منشــأ تنــش تلقــی شــده و مقابلههــای روانــی انســان در حالتهــای تعادلــی میتوانــد بــه مقابلــه
مؤثــر بــا ایــن تنشهــا بپــردازد .امــا در صورتــی کــه عوامــل محیطــی تقاضایــی باالتــر از اســتعدادها و
توانمندیهــای روانــی فــرد داشــته باشــند ،مقابلههــای روانــی عقــب نشــینی کــرده و حاصــل آن بــه صــورت
واکنشهــای روانتنــی (ماننــد ســردرد ،زخــم معــده) ،واکنشهــای شــناختی (ماننــد عــدم تمرکــز و توجــه)،
واکنشهــای عاطفــی -هیجانــی (ماننــد دلهــره ،تــرس و ســرخوردگی) و در نهایــت واکنشهــای رفتــاری
(ماننــد بیتفاوتــی و رفتارهــای تکانشــی) بــروز میکنــد.
همچنیــن ،طــی مطالعــات انجــام شــده در زمینــه تحلیلرفتگــی و ابتــا بــه بیماریهــا ،محققــان اظهــار
کردهانــد عالئــم تحلیلرفتگــی را میتــوان بــه چهــار دســته تقســیم کــرد .ایــن چهــار دســته شــامل عالئــم
جســمانی ،هیجانــی ،اجتماعــی و ســازمانی اســت .در ایــن تقســیمبندی خســتگی ،مشــکالت خــواب و تغذیــه
در قســمت عالئــم جســمانی قــرار میگیرنــد .ناامیــدی؛ نگــرش منفــی نســبت بــه خــود ،تغییــرات خلقــی،
کاهــش تحمــل و عالقــه از ایــن قبیــل در قســمت عالئــم هیجانــی تحلیلرفتگــی قــرار میگیرنــد .کــم شــدن
ارتبــاط فــرد بــا دیگــران و اجتمــاع ،گوش ـهگیری ،بدبینــی و درگیــری بــا اعضــای خانــواده ،همــکاران در
قســمت عالئــم اجتماعــی جــای دارنــد .در نهایــت غیبــت از کار ،بازدهــی انــدک و نگــرش منفــی نســبت بــه
کار در قســمت عالئــم ســازمانی جــای میگیرنــد.
از ســوی دیگــر مطالعــات نشــان دادهانــد افــرادی کــه دارای احســاس خودکارآمــدی باالیــی هســتند
میتواننــد بــر تواناییهــای خــود کنتــرل داشــته باشــند و در برابــر فشــارها و اســترسهای ناشــی از شــغل
خــود بــه طــور معقولــی تــاش و مقــاوت کننــد .محققــان معتقدنــد خودکارآمــدی بــه افــراد کمــک میکنــد
تــا بــا بکارگیــری مهارتهــای خــود در برابــر مشــکالت و مســائل پیرامــون خــود بــه صــورت مطلوبــی عمــل
کننــد و احســاس موفقیــت شــغلی در آنهــا افزایــش یابــد (ابراهیمیمقــدم و پوراحمــد .)1390 ،باورهــای
خودکارآمــدی نقشــی اساســی در زندگــی افــراد ایفــا میکننــد .ایــن باورهــا عــاوه بــر تفســیر و معنادهــی
بــه رویدادهــا و تجــارب محیطــی بــه عنــوان یــک عامــل تعیینکننــده مســتقیم و بــا واســطه در انگیــزش
و رفتــار انســان عمــل میکننــد (بانــدورا .)1993 ،خودکارآمــدی ادراک شــده بــا ســازههایی نظیــر عــزت
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نفــس مــکان کنتــرل ،1انتظــارات پیامــد ،2خــود ارزشــی 3و شایســتگی ادراک شــده 4متفــاوت اســت .بنابــر نظر
بانــدورا ( )2001خودکارآمــدی ادراک شــده قضاوتــی از لیاقــت اســت در حالــی کــه عــزت نفس قضــاوت راجع
بــه خودارزشــی اســت .مــکان کنتــرل بــه باورهــا دربــاره وابســتگی پیامدهــا مربــوط میشــود .مهمتریــن
تمایــز مربــوط بــه انتظــار پیامــد عملکــرد اســت .از بعــد نظــری باورهــای خودکارآمــدی از ایــن جهــت دارای
اهمیــت اســت کــه نیــل بــه اهــداف ،خودبــاوری ،جسـتوجوی تکالیــف چالــش انگیــز و پشــتکار را در افــراد
پــرورش میدهــد .افــرادی کــه حداکثــر کوشــش خــود را بــه کار میگیرنــد و در تحقــق خواســتههای خــود
بهرغــم موانــع موجــود پافشــاری میکننــد و احتمــال موفقیــت خــود را افزایــش میدهنــد .بانــدورا ()1997
نیــز معتقــد اســت ارزیابیهــای خودکارآمــدی ،تأثیــر عمیقــی بــر ســطح انگیــزش فــرد دارد .زمانــی کــه فــرد
معتقــد باشــد کــه در تکالیــف بــه خوبــی عمــل میکنــد ،تــاش خــود را افزایــش خواهــد داد.

باالبــودن خودکارآمــدی و احســاس کنتــرل رویدادهــای موجــود در زندگــی شــخصی و اجتماعــی به صورت
مثبــت بــه توانایــی کنــار آمــدن بــا اســترس و تحلیلرفتگــی و بــه حداقــل رســاندن اثــرات زیانبخــش آن بــر
کارکــرد زیســتی مربــوط اســت .کنترلپذیــری بــا توجــه بــه ماهیــت اســترس ،اصــل و مؤلفــه تشــکیلدهنده
مهمــی اســت .ایــن شــرایط زندگــی اســترسزا ،بــه خــودی خــود نیســت کــه آثــار زیانبخــش زیســتی
را تولیــد میکننــد ،بلکــه ناتوانــی ادراک شــده در کنتــرل منجــر بــه اســترس میشــود(باندورا.)1995 ،
خودکارآمــدی بــاال ،بــا تقویــت دســتگاه ایمنــی بــدن ،کاهــش آزاد شــدن هورمونهــای مرتبــط بــا اســترس و
کاهــش آســیبپذیری نســبت بــه عفونتهــای تنفســی مربــوط اســت (شــولتز و همــکاران.)1994 ،

1. Locus of control
2. Outcome expectancies
3. Self-worth
4. Perceived competence
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ابراهیمــی مقــدم ،ح و پوراحمــد ،ف .)1391( .رابطــه ابرازگــری خودکارآمــدی بــا فرســودگی شــغلی در
کارمنــدان شــهرداری .فصلنامــه علمــی – تخصصــی طــب کار .دوره  ،4شــماره  ،3صــص 62-72
احیاکننــده ،م ،شــفیع آبــادی ،ع و ســودانی م .)1387( .رابطــه ســامت و فرســودگی شــغلی کارکنــان
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بهبهــان .فصلنامــه اندیشــه و رفتــار .دوره  ،3شــماره  ،3صــص 99-107
اقدمــی باهــر ،ع ،نجارپــو اســتادی ،س و لیوارجانــی ،ش )1388( .رابطــه احســاس خودکارآمــدی و هــوش
هیجانــی بــا فرســودگی شــغلی در بیــن کارکنــان دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تبریــز .فصلنامــه علــوم
تربیتــی ،شــماره  ،7صــص.99-119
اکبری ،ر ،غفارثمر ،ر ،کیانی ،غ و اقتصادی ،ا .)1390( .اعتبار عاملی و ویژگیهای روانسـنجی پرسـشنامه
فرسـودگی شـغلی مسـلچ (نسخه فارسـی) .فصلنامه دانش و تندرسـتی ،دوره  ،6صص 1-8
جلــد کار ،م .)1379( .مقایســه فرســودگی شــغلی پرســتاران بخشهــای روانپزشــکی و غیرروانپزشــکی
مراکــز پزشــکی نــور ،فارابــی و توانبخشــی مــدرس .پایاننامــه کارشناســی ارشــد روانشناســی ،دانشــگاه
آزاد اســامی خوراســگان.
جهانـی ،س .)1388( .بررسـی رابطه بین سـطح آگاهـی از مهارتهای زندگی با باورهـای خودکارآمدی
در دانشـجویان دانشـگاه شـهید بهشـتی .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشـگاه شهید بهشتی.
طباطبایــی ف و مقــدم ،م .)1385( .شــیوع فرســودگی شــغلی در بیــن معلمــان و کارکنان ســازمان آموزش
و پــرورش و رابطــه آن بــا جنســیت ،مــدرک تحصیلــی ،مقطــع شــغلی و موقعیــت جغرافیایــی .پژوهشهای
روان شــناختی ،شــماره  ،17صــص 56-73
طبرســا ،غ ،یزدانــی زیــارت ،م ،رئیســی ،ح و طاهــری ا .)1390( .بررســی رابطــه بیــن ســاختار ســازمانی و
تحلیلرفتگــی شــغلی در میــان کارکنــان دانشــگاه شــهید بهشــتی .فصلنامــه مشــاوره شــغلی و ســازمانی،
دوره ســوم ،9 ،صص88-103
طهماســیان ،ک ،جزایــری ،ع ،محمــد خانــی پ ،قاضــی طباطبایی ،م .)1386( .اثر مســتقیم و غیرمســتقیم
خــو د اثرمنــدی اجتماعــی در افســردگی نوجوانــان .فصلنامــه رفــاه اجتماعــی .ســال پنجــم شــماره ،19
صــص 113-124
نریمانــی ،م و آریاپــور ،س .)1386( .مقایســه خودکارامــدی و تحمــل ابهــام در ورزشــکاران گروهــی و
انفــرادی بــا افــراد غیرورزشــکار .فصلنامــه حرکــت ،شــماره  ،32صــص 85-96
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پیوستها
جدول  .1اطالعات دموگرافیک مربوط به کارمندان مورد مطالعه
شاخص
سن

وضعیت تأهل

سطح تحصیالت

میانگین و انحراف استاندارد

فراوانی

زنان

37/50 ±5/50

65

مردان

45/60 ±4/50

195

کل کارکنان

41/55 ±5/00

260

فراوانی

درصد فراواني نسبي

مجرد

متأهل

مجرد

متأهل

زنان

5

60

7.70

92.30

مردان

25

170

12.82

87.18

کل کارکنان

30

230

11.54

88.46

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

زنان

61

4

-----

مردان

180

15

-----

کل کارکنان

241

19

-----

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد خودکارآمدی و تحلیلرفتگی در کارمندان مورد مطالعه
متغیر         

زنان

مردان

تمامی کارکنان

نمره کلی خودکارآمدی

67/44±10/68

65/19±13/33

66/32±12/01

كاهش عملكرد شخصي

25/81±4/57

23/21±5/20

24/51±4/88

مسخ شخصيت

7/92±1/99

8/01±1/17

7/96±1/58

فرسودگي عاطفي

22/60± 2/89

19/10±3/64

20/85±3/27

تحلیلرفتگی

56/34±5/51

53/32±7/08

54/83±6/29
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جدول  .3همبستگی بین میزان تحلیلرفتگی با خودکارآمدی کارکنان تأمیناجتماعی
خودکارآمدی

متغیر
زنان
تحلیلرفتگی

مردان
کل کارکنان

R

-0/386

P

*0/007

R

0/340

P

*0/009

R

-0/331

P

*0/001

* معناداری در سطحP>0/05

جدول  .4تحلیل واریانس رگرسیون بین متغیرهای پیشبین ( مؤلفههای تحلیلرفتگی) و مالک (خودکارآمدی)
منبع تغییرات

مجموع مربعات

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

رگرسیون

3604/143

1201/381

7/292

0/001

باقی مانده

21583/827

164/762

کل

25187/970

* معناداری در سطحP>0/05

جدول  .5نیکویی برازش مدل رگرسیون بین متغیرهای پیشبین ( مؤلفههای تحلیلرفتگی) و مالک (خودکارآمدی)
ضریب همبستگی ()R

خطای معیار

ضریب تعیین ()R2
0/143

0/378

12/835

جدول  .6ضرایب رگرسیون بین متغیرهای پیشبین ( مؤلفههای تحلیلرفتگی) و مالک (خودکارآمدی)
متغیر

خطای
استاندارد شده بتا

خطای
استاندارد نشده B

T

P

مقدار ثابت

104/272

---

12/048

0/001

فرسودگی عاطفی

-0/294

-0/092

-1/072

0/285

مسخ شخصیت

-1/527

-0/175

-2/195

0/033

-0/827

-0/291

-2/381

0/001

کاهش عملکرد شغلی

* معناداری در سطحP>0/05
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جدول  .7تحلیل واریانس رگرسیون بین متغیرهای پیشبین ( مؤلفههای تحلیلرفتگی) و مالک (خودکارآمدی)
منبع تغییرات

مجموع مربعات

میانگین مجذورات

رگرسیون

5317/527

1772/509

باقی مانده

14889/500

139/154

کل

20207/527

سطح معناداری

F

0/001

12/738

* معناداری در سطح P>0/05

جدول  .8نیکویی برازش مدل رگرسیون بین متغیرهای پیش بین ( مؤلفههای تحلیلرفتگی) و مالک (خودکارآمدی)
ضریب همبستگی ()R

ضریب تعیین ()R2

خطای معیار

0/563

0/263

11/796

جدول  .9ضرایب رگرسیون بین متغیرهای پیشبین ( مؤلفههای تحلیلرفتگی) و مالک (خودکارآمدی)
متغیر

خطای
استاندارد شده بتا

خطای
استاندارد نشده B

T

P

مقدار ثابت

112/522

---

11/661

0/001

فرسودگی عاطفی

-1/646

-0/411

-4/810

0/001

مسخ شخصیت

-0/098

-0/012

-0/139

0/890

کاهش عملکرد شغلی

-0/801

-0/358

-4/286

0/001

* معناداری در سطح P>0/05

