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چکیده :فرسودگی شغلی يكی از مهمترين آسیبهايی است که در سالهای اخیر ،پس از
استرس شغلی ،بیشترين توجه محققان حوزۀ سالمت کاری و شغلی را به خود معطوف ساخته
است .اهمیت اين آسیب و پیامدهای آن برای فرد و سازمان سبب شده است رويكردهای
متعددی برای مواجهه و مقابله با آن طرح شود و درمورد اين رويكردها پژوهشهايی انجام
گیرد .يكی از اين رويكردها ،رفتار سازمانی مثبتگراست .رفتار سازمانی مثبتگرا بهعنوان
شاخهای از رفتار سازمانی -که در سالهای اخیر در زمینة روانشناسی مثبتگرا مطرح شده-
زمینهساز کاهش آسیبهای شغلی ،از جمله فرسودگی شغلی در افراد است .بههمینمنظور،
پژوهش حاضر با مدلسازی رابطة میان ايندو در قالب مدل معادلههای ساختاری ،به بررسی
ارتباط آنها پرداخته است .نتايج نشان میدهد میان سرماية روانشناختی ،بهعنوان سازۀ اصلی
رفتار سازمانی مثبتگرا و فرسودگی شغلی بهعنوان يک آسیب شغلی ،رابطة منفی معناداری
وجود دارد .بهعالوه ،يافتهها نشان میدهد از میان ابعاد سرماية روانشناختی ،امید بیشترين
رابطة منفی را با فرسودگی شغلی دارد.
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مقدمه
فرسودگی شغلی ،نوعی استرس شغلی خاص است که در نتیجة الزامهای هیجانی و روانشناختی
شغل و نیز رابطة میان فرد شاغل و مراجعان رخ میدهد (گاروسا و همكاران )2010 ،و
واکنشهايی را در فرد نسبت به شغل ،مراجعان ،همكاران ،سازمان و حتی خودش برمیانگیزد.
هرچند در ابتدا تأکید فرسودگی شغلی بر مشاغلی بود که با ارباب رجوع سروکار داشت،
پژوهشها نشان میدهد امروزه گستردگی آن در همة مشاغل ،حتی مشاغل مستقل مثل
برنامهنويسی کامپیوتر نیز قابل مشاهده است (اسوايدر و زيمرمن .)2010 ،فرسودگی شغلی،
پیامدهای ناگوار متعددی را هم برای فرد و هم برای سازمان به همراه دارد و معموال در سه بعد
بر فرد تأثیر میگذارد :ازپادرآمدن فرد از نظر هیجانی ،زوال شخصیت و کاهش موفقیت (مسلش
و جكسون.)1985 ،
پژوهشهای انجامشده دربارۀ زمینهها و علل فرسودگی شغلی ،پیشايندهای آن را در سه
گروه کلی فردی ،شغلی و سازمانی طبقهبندی میکنند ،اما نكتة حائز اهمیت اين است که در
پژوهشهای انجامشده ،بر عوامل شغلی و سازمانی تأکید فراوانی صورت گرفته است و زمینهها و
عوامل فردی عمدتا ناديده گرفته شده و بسیار کم به آنها پرداخته شده است (روشه و هار،
)2011؛ حتی معدود پژوهشهايی که (در مقايسه با پژوهشهای سازمانی و شغلی) به عوامل
فردی پرداختهاند ،اغلب ،تعداد اندکی از ويژگیهای شخصیتی و بهطور خاص ،مدل پنج عاملی را
بررسی کردهاند و درنتیجه ،تصويری ناقص از نقش شخصیت و عوامل فردی در شكلگیری و
بروز فرسودگی شغلی به دست دادهاند (اسوايدر و زيمرمن .)2010 ،بههمیندلیل در پژوهش
حاضر ،ارتباط مجموعهای از عوامل فردی ،در قالب سازۀ سرماية روانشناختی ،با فرسودگی
شغلی بررسی شده است .آنچه بايد به خاطر داشت اين است که با وجود نقش غیر قابل انكار
شرايط سازمانی و شغلی در شكلگیری و بروز فرسودگی شغلی ،در بررسی نهايی ،فرسودگی
شغلی ،شیوۀ واکنش فرد به اين شرايط است و اين يعنی عوامل فردی ،تأثیر بسزايی در دچارشدن
يا نشدن فرد به فرسودگی شغلی دارند .بهعبارت ديگر ،فارغ از شرايط ،تقاضاها و فشارهای کاری،
اين افراد هستند که میتوانند با ويژگیها و توانايیهای خود ،در برابر اين فشارها سپر دفاعی
کارآمدی ايجاد کنند يا نكنند.
برای تبیین هرچه بیشتر ضرورت پژوهش حاضر ،شايان ذکر است فرسودگی شغلی ،بهعنوان
دومین آسیب پرتكرار شغلی پس از استرس ،يكی از مهمترين مشكلها و چالشهای پیش روی
مديران و سازمانهاست که در سالهای اخیر ،هزينههای مادی و غیر مادی زيادی را هم برای
کارکنان و هم برای مديران به همراه داشته است .از ديگرسو ،ناديدهانگاشتن يا توجه ناکافی به
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عوامل فردی و شخصی مربوط به فرسودگی شغلی سبب شده است تا در سازمانها فرسودگی،
پديدهای ساختاری و عمدتا نتیجة اجتنابناپذير بعضی مشاغل قلمداد شود .درحالیکه توجه به
عوامل شخصی و فردی در فرسودگی و يافتن احتمالی بعضی ويژگیها و حالتهای فردی
کاهندۀ زمینة ابتالی افراد به اين آسیب ،هم سازمانها را از مضرات و زيانهای اين آسیب رها
میسازد و هم افرادی را که در شرايط زمینهساز فرسودگی قرار دارند ،از اين آسیب مصون
میدارد .سرماية روانشناختی ،بنا به تعاريف و مصاديقی که در ادبیات موضوع برای آن ذکر شده،
يكی از اين مفاهیم و سازههای شخصی است که بهنظر میرسد در اين مسیر ياریرسان است.
بههمین دلیل ،ارتباط میان دو سازۀ سرماية روانشناختی و فرسودگی شغلی ،هدف بررسی
پژوهش حاضر است.
پیشینة پژوهش
فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی مفهومی است که در اوايل دهة  1970معرفی شد و بهطور کلی ظهور و رشد آن
را مرهون تالشهای فرويدنبرگر و مسلش میدانند (نظری و همكاران .)1393 ،درحقیقت،
فرسودگی شغلی ،استعارهای است که برای توصیف وضعیت کسالت ذهنی به کار میرود (شافلی
و باکر)2004 ،؛ يعنی وضعیتی مشابه روبهخاموشیگذاردن شعلة آتش يا خاموششدن يک شمع
(شافلی و پانک .)1996 ،درواقع ،فرسودگی شغلی را واکنشی به استرس مزمن شغلی میدانند
(گونزالزروما و همكاران .)2006 ،فردريک فرويدنبرگر ،واضع اين مفهوم تلقی میشود؛ او مشاهده
کرد که جوانان بسیار باانگیزهای که داوطلبانه به کلینیکهای رايگان ترک اعتیاد میپیوندند ،يک
سال پس از شروع به کار ،انرژی و انگیزۀ خود را از دست میدهند .فرويدنبرگر نام اين وضعیت
را -که با نشانگان فیزيكی و ذهنی متعددی نیز همراه بود -فرسودگی شغلی نهاد (شافلی و
پانک .) 1996 ،تقريبا در همان زمان ،پژوهشگر ديگری ،به نام مسلش نیز به موضوع فرسودگی
شغلی عالقهمند شد و آن را نوعی استرس شغلی تعريف کرد که نشانهای از ازپادرآمدن هیجانی،
زوال شخصیت و کاهش موفقیتهای شخصی در افرادی است که در خدمات مددکاری کار
میکنند .مقصود از ازپادرآمدن هیجانی ،تهیشدن فرد از منابع هیجانی و داشتن اين احساس
است که فرد ،ديگر در سطح روانشناختی ،چیزی برای عرضه به ديگران ندارد .زوال شخصیت،
به ايجاد نگرشهای منفی و سنگدالنه در فرد نسبت به ديگران اشاره دارد و کاهش موفقیتهای
شخص نیز زمانی اتفاق میافتد که فرد از خود و دستاوردهای کاریاش ،ديگر رضايت نداشته
باشد (مسلش و جكسونف1985 ،؛ مسلش و لیتر .)2008 ،شايان ذکر است آسیب فرسودگی
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شغلی تنها به کار محدود نمیشود و به کل سبک زندگی فرد تسری میيابد (آقايی و همكاران،
.)1392
آنچه در راستای هدف پژوهش کنونی اهمیت دارد اين است که در پژوهشهای مربوط به
تحلیلرفتگی ،متغیرهای متعددی بهعنوان پیشايند اين مفهوم بررسی شدهاند؛ از جمله
ويژگیهای جمعیتشناختی ،ويژگیهای شغلی ،نگرشهای مربوط به شغل ،محیط اجتماعی و
ويژگیهای شخصیتی .هرچند معموال به متغیرهای فردی و روانشناختی کمتر توجه شده است
(روشه و هار ،)2011 ،بعضی متغیرهای روانشناختی و شخصیتی که در اين زمینه بررسی
شدهاند ،عبارتند از :کانون کنترل ،شخصیت نوع  ،Aرواننژندی ،نداشتن عزت نفس کافی و
همدلی ،مدل پنج عاملی شخصیت (مسلش و همكاران2001 ،؛ شافلی و پانک1996 ،؛ اسوايدر و
زيمرمن.)2010 ،
بهتازگی ديدگاه نسبتا جديد روانشناسی مثبتگرا سبب شده است متغیرهای جديدی در اين
زمینه بررسی شوند و با شناخت بهتر منابع مثبتی که فرد در اختیار دارد ،به فهم فرايند ابتال به
فرسودگی شغلی و ارائة راهكارهايی برای مواجهه و پیشگیری از آن کمک کند .دربارۀ رابطة
میان متغیرهايی نظیر خوشبینی ،عزت نفس ،داشتن شخصیت نستوه ،حس انسجام و احساس
خودکارآمدی پژوهشهايی انجام گرفته که نشان میدهد اين متغیرها در پیشگیری از
تحلیلرفتگی نقش مهمی ايفا میکنند (گاروسا و همكاران.)2010 ،
سرمایة روانشناختی

در سالهای گذشته ،توجه تعدادی از روانشناسان به اين نكته جلب شد که روانشناسی ،بیش از
اندازه بر جنبههای منفی تأکید میکند و اين امر به ناديدهگرفتن و غفلتورزيدن از جوانب مثبت
منجر شده است .روانشناسان ،هم در حوزۀ علم و هم در حوزۀ عمل ،در تالش بیوقفه برای
درمان بیماریهای ذهنی و رفتارهای مخرب ،اهمیت تأکید بر ويژگیهای مثبت و پرورش
افرادی سالم و مولد را يکسره به دست فراموشی سپردهاند (لوتانز و همكاران .)2007 ،در اواخر
دهة  1990میالدی ،جنبش جديدی در روانشناسی شكل گرفت که تأثیرهای آن ،هم بر خود
روانشناسی و هم بر رفتار سازمانی ،بهسرعت در حال گسترش است .اين جنبش که يادآور آرای
مازلو است ،با عنوان روانشناسی مثبتگرا 1و در نتیجة کارهای سلیگمن 2شكل گرفت و هدفش
را تغییر در کانون تمرکز روانشناسی ،از اصالح نادرستیها و بیماریها به ايجاد و پرورش افرادی
1. Positive Psychology
2. Martin Seligman
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سالم و واجد کیفیتهای مثبت تعريف کرد (رايت .)2003 ،با رونقگرفتن روانشناسی مثبتگرا،
تأثیرهای اين مكتب بر محیط کاری و رفتار سازمانی نیز مد نظر قرار گرفت .درنتیجه ،ديدگاهها و
رويكردهای متعددی ،متأثر از نگرش جنبش روانشناسی مثبتگرا به محیط کار شكل گرفت و
مطرح شد .يكی از مفاهیمی که متأثر از جنبش روانشناسی مثبتگرا ،در حوزۀ رفتار سازمانی
شكل گرفته ،سازۀ سرماية روانشناختی است .سرماية روانشناختی ،مفهوم جديد و مهمی در
حیطة رفتار سازمانی مثبتگرا بهشمار میرود؛ بهطوریکه بعضی محققان ،بر اهمیت مفهومسازی
و سنجش آن در سازمان تأکید بسیار کردهاند (يزدانشناس و خشنود.)1393 ،
سازۀ سرماية روانشناختی ،خود از چهار بعد تشكیل شده که عبارتند از:
 .1باور به کارآمدی 1خود برای انجام تالشهای ضروری در جهت موفقیت در کارهای
چالشبرانگیز (لوتاتنز و يوسف .)2007 ،پژوهشگران متعددی ،خودکارآمدی را پیشبین مهم
بسیاری از متغیرهای رفتار سازمانی دانستهاند (حسنی و تیما.)1392 ،
 .2امید ،2يعنی حسی از الف) توانايی عاملیت و تأثیرگذاری (داشتن انرژی در جهت رسیدن به
هدف) و ب) داشتن مسیری برای رسیدن به هدف (برنامهريزی برای نیل به اهداف) .به بیان
ديگر ،امید يعنی پايداری در هدف و در صورت لزوم ،يافتن مسیرهای جديدی برای نیل به آن
(لوتانز و همكاران.)2004 ،
 .3خوشبینی ،3بعدی است که بیش از ساير ابعاد با روانشناسی مثبتگرا رابطة نزديک دارد.
5
همچنین ،خوشبینی با دو جنبه از مفهوم اسناد ارتباط تنگاتنگی دارد :پايداری 4و جامعیت
اسناد 6فرد در رويدادهای خوب و بد .به اين معنی که فرد خوشبین رويدادهای بد را تصادفی
و اتفاقی قلمداد میکند؛ درحالیکه فرد بدبین ،آنها را همیشگی و دائمی میداند .در
رويدادهای خوب ،کامال برعكس است :فرد خوشبین اتفاقهای مطلوب را همیشگی و پايدار
می داند ،اما از نظر فرد بدبین ،رخدادهای دلخواه ،تنها از يک تصادف يا اتفاق ناشی شدهاند و
بنابراين ،موقتی و زودگذر هستند (لوتانز و همكاران.)2004 ،
 .4تابآوری ،7به معنی توانايی فرد در بازگشت به وضعیت مثبت ،پس از مواجهه با يک مسئله يا
مشكل بزرگ يا يک رويداد استرسزا (لوتانز و يوسف .)2007 ،اين مفهوم که توجه زيادی را

1. Self-Efficacy
2. Hope
3. Optimism
4. Permanent
5. Universal
6. Attribution
7. Resiliency
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در رفتار سازمانی و مديريت منابع انسانی به خود جلب کرده است ،در محیطهای پرتالطم
امروزين کسبوکار ،از اهمیت بسیار زيادی برخوردار است .يک فرد واجد تابآوری الف)
واقعیت را میپذيرد ،ب) عمیقا به معنادار و هدفمندبودن زندگی باور دارد ،باوری که معموال
ارزشهای فرد از آنها پشتیبانی میکند و پ) توانايی فوقالعادهای برای بداههپردازی و انطباق
با تغییرهای مهم را دارد (لوتانز و همكاران .)2004 ،

ارتباط میان سرمایة روانشناختی و فرسودگی شغلی

همانطور که پیشتر اشاره شد ،يک دسته از پیشايندهای فرسودگی شغلی ،عوامل روانشناختی
و فردی است که در مقايسه با عوامل شغلی و سازمانی ،در پژوهشها ،بسیار کمتر به آن پرداخته
شده است .اهمیت عوامل فردی در اين است که در فرسودگی شغلی ،فرد معتقد است منابع
دردسترساش برای مواجهه با شرايط ،ناکافی و نابسندهاند و بنابراين ،به وضع موجود تن
درمیدهد (زالرس و همكاران .)2004 ،بهعبارت ديگر ،اين ويژگیهای فردی و منابع
روانشناختی فرد است که وی را در مواجهه با الزامها و دشواریهای شغلی و سازمانی به سمت
فرسودگی سوق میدهد يا از آن مصون میدارد .در اين زمینه ،نتايج پژوهشها نشان میدهد
برخورداری از منابع روانی ممكن است مانعی بر سر راه ابتال به فرسودگی شغلی باشد؛ برای مثال،
در پژوهشی دربارۀ کارمندان فنالندی مشخص شد که در شرايط بد و استرسزای شغلی،
خوشبینی و احساس خودکارآمدی ،احساس بهزيستی کارکنان را حفظ میکند (ماکیكانگاس و
کینونن .)2003 ،پژوهش ديگری نیز که در میان پرستاران صورت گرفت ،نشان داد که افراد
خوشبین و دارای احساس خودکارآمدی ،کمتر به فرسودگی شغلی دچار میشوند (برونینگ و
همكاران .)2006 ،بررسی ديگری نیز از نقش شخصیت نستوه در مبتالنشدن به فرسودگی شغلی
حكايت داشت (گاروسا و همكاران .)2010 ،تحقیق ديگری نیز نشان داد که خوشبینی در رابطة
میان استرس و فرسودگی شغلی مداخله میکند و مانع از فرسودگی شغلی در محیطهای کاری
پراسترس میشود (هايز و ويتینگتون .)2007 ،مطالعة اخیر ديگری نیز در بین معلمان نروژی
نشان داد که بین احساس خودکارآمدی و ابعاد فرسودگی شغلی ،يعنی ازپادرآمدن هیجانی و زوال
شخصیت ،رابطة منفی وجود دارد (اسكالويک و اسكالويک.)2010 ،
مدل مفهومی پژوهش

نتايج مذکور نشان میدهد که میتوان وجود رابطة میان ويژگیهای مثبت روانی و شخصیتی با
فرسودگی شغلی را مطالعه کرد؛ بنابراين ،در همین راستا ،در پژوهش حاضر ،ارتباط میان سازۀ
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سرماية روانشناختی که واجد ابعاد خودکارآمدی ،امید ،خوشبینی و تابآوری است ،با سازۀ
فرسودگی شغلی و ابعادش ،يعنی ازپادرآمدن هیجانی ،زوال شخصیت و کاهش موفقیت بررسی
شده و چارچوب نظری زير برای بررسی اتخاذ شده است :

خودکارآمدی
ازپادرآمدن هیجانی
امید
زوال شخصیت

فرسودگی شغلی

سرماية روانشناختی
خوشبینی

کاهش موفقیت

تابآوری
شکل.1مدلمفهومیتحقیق 

حال با توجه به چارچوب نظری فوق ،فرضیههای پژوهش به شكل زير مطرح میشوند:
فرضیة اصلی :سرماية روانشناختی بر فرسودگی شغلی تأثیر معنادار و منفی دارد.
فرضیة فرعی اول :خودکارآمدی بر فرسودگی شغلی تأثیر معنادار و منفی دارد.
فرضیة فرعی دوم :امید بر فرسودگی شغلی تأثیر معنادار و منفی دارد.
فرضیة فرعی سوم :خوشبینی بر فرسودگی شغلی تأثیر معنادار و منفی دارد.
فرضیة فرعی چهارم :تابآوری بر فرسودگی شغلی تأثیر معنادار و منفی دارد.
روششناسی پژوهش
اين تحقیق ،کاربردی و از نوع توصیفی همبستگی است که به روش پیمايشی انجام شده است.
جامعة آماری اين تحقیق ،کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه تهران هستند که تعداد  267نفر از
آنها بهعنوان نمونة آماری ،به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند .شايان ذکر است اين جامعة
آماری به اين دلیل انتخاب شد که در دانشگاه تهران ،بهعنوان دانشگاه مادر و يكی از بزرگترين
دانشگاههای کشور ،کارکنان با تعدد و تكثر خواستهها و مراجعهها مواجهاند و اين خود يكی از
عوامل شغلی است که ممكن است زمینهساز ابتال به فرسودگی شغلی در افراد شود .ابزار
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جمعآوری اطالعات اين پژوهش ،شامل دو پرسشنامة استاندارد بود :يكی پرسشنامة سرماية
روانشناختی (لوتانز و همكاران )2007 ،و ديگری پرسشنامة فرسودگی شغلی (مسلش و
همكاران .)1986 ،پرسشنامة سرماية روانشناختی شامل  24سؤال است که از اين تعداد ،به
هريک از ابعاد خودکارآمدی ،امید ،خوشبینی و تابآوری ،شش سؤال تخصیص يافته است.
پرسشنامة فرسودگی شغلی نیز حاوی  22سؤال است که نه سؤال دربارۀ ازپادرآمدن هیجانی،
هشت سؤال دربارۀ کاهش موفقیت شخصی و پنج سؤال ،مربوط به زوال شخصیت است.
برای ارزيابی پايايی پرسشنامهها در اين پژوهش ،ابتدا  30پرسشنامه میان اعضای نمونه
توزيع شد و مقدار آلفای کرونباخ برای ابعاد سرماية روانشناختی به ترتیب  0/72 ،0/80 ،0/83و
 0/79و برای ابعاد فرسودگی شغلی بهترتیب 0/85 ،0/81 ،و  0/76بهدست آمد که بیانگر پايايی
مناسب ابزار پژوهش است.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

همانطور که پیشتر اشاره شد ،پاسخدهندگان به پرسشنامههای اين پژوهش ،کارکنان دانشگاه تهران
بودهاند که حدود  60/4درصد از آنها مرد و  39/6درصد از آنها زن هستند .همچنین از کل
پاسخدهندگان 17 ،درصد ديپلم و زير ديپلم 50 ،درصد لیسانس و  33درصد فوق لیسانس بودهاند.

.توزیعجنسیتیوتحصیلیپاسخدهندگان(درصد) 

شکل2
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آمار استنباطی

برای بررسی فرضیههای پژوهش ،از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که فرضهای
آن به شرح زير است .شايان ذکر است آزمون همبستگی اسپیرمن ،آزمونی ناپارامتريک است که
برای استفاده از آن ،نرمالبودن توزيع متغیرها ضرورت ندارد (کوردر و فورمن .)2014 ،به همین
دلیل ،در اين پژوهش از اين آزمون برای بررسی همبستگی متغیرها استفاده شده است.
H0 :   0
H1 :   0

فرضیة اصلی

فرضیة صفر :سرماية روانشناختی بر فرسودگی شغلی تأثیر معناداری ندارد.
فرضیة مقابل :سرماية روانشناختی بر فرسودگی شغلی تأثیر معناداری دارد.
نتیجة اين آزمون به شرح جدول  1است:
روانشناختیوفرسودگی 
جدول.1همبستگیبینسرمایة 
همبستگیبیندومتغیر 

میزانرابطه 

عددمعناداري 

نتیجهگیري 


سرماية روانشناختی و فرسودگی شغلی

-0/797

0/000

تأثیر معنادار وجود دارد.

فرضیههای فرعی

نتايج آزمون فرضیههای فرعی نیز به شرح جدول  2بهدست آمده است:
روانشناختیوفرسودگیشغلی
جدول.2همبستگیبینابعادسرمایة 
همبستگیبیندومتغیر 
خودکارآمدی و فرسودگی شغلی
امید و فرسودگی شغلی
خوشبینی و فرسودگی شغلی
تابآوری و فرسودگی شغلی

میزانرابطه  عددمعناداري 
-0/711
-0/778
-0/632
-0/723

0/000
0/000
0/000
0/000

نتیجهگیري 

تأثیر معنادار وجود دارد.
تأثیر معنادار وجود دارد.
تأثیر معنادار وجود دارد.
تأثیر معنادار وجود دارد.

مدل معادلههای ساختاری

در مدلسازی معادلههای ساختاری عمدتا دو رويكرد وجود دارد :رويكرد مدلسازی مبتنی بر
کوواريانس ( )CBSEMو رويكرد مدلسازی مبتنی بر حداقل مربعات جزئی ( .)PLSرويكرد PLS
در سالهای اخیر رواج زيادی پیدا کرده است و عدهای آن را جايگزين «نرم» روشهای مبتنی بر
کوواريانس میدانند؛ چرا که از محدوديتها و مفروضهای دستوپاگیر روشهای مبتنی بر
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کوواريانس در آن خبری نیست و آزادی عمل و انعطافپذيری بیشتری در مواجهه با مدلها دارد
(وينزی و همكاران .)2010 ،يكی از مهمترين آزادیهای عمل در مدلهای مبتنی بر ،PLS
ضرورتنداشتن نرمالبودن توزيع متغیرهای پژوهش است (هر و همكاران2011 ،؛ هوانگ و
همكاران .)2010 ،بههمیندلیل ،در اين پژوهش از مدلسازی معادلههای ساختاری مبتنی بر
 PLSو برای اجرای مدل از نرمافزار  Smart PLSاستفاده شد.
برای بررسی نیكويی و برازش مدل پیشنهادی ،مدل معادلههای ساختاری مبتنی بر حداقل
مربعات جزئی و برای اجرای آن ،نرمافزار  Smart PLSبهکارگرفته شد .درادامه ،پس از جدول
همبستگی بین متغیرهای پژوهش ،به خروجیها و نتايج حاصل از بهکارگیری نرمافزار Smart
 PLSپرداخته میشود.
جدول.3همبستگیبینمتغیرهايپژوهش 
متغیر 
خودکارآمدی
امید
خوشبینی
تابآوری
ازپادرآمدن هیجانی
زوال شخصیت
کاهش موفقیت

1

2

1
*0/786
0/640
0/731
-0/652
-0/641
-0/656

1
0/716
0/792
-0/701
-0/712
-0/720

3

1
0/675
-0/631
-0/529
-0/577

4

1
-0/653
-0/645
-0/685

5

1
0/777
0/745

6

1
0/743

7

1

* همة مقادير در سطح  0/01معنادارند.

خروجی مدل حاصل از نرمافزار به شكل زير بهدست آمد:
مقادير  Tدر مدل نیز به شكل زير بهدست آمد که با توجه به باالتربودن همة آنها از ،2/56
مقادير آنها در سطح  99درصد اطمینان ،معنادار است.

شکل.3مدلمعادلههايساختاريبااستفادهازSmart PLS
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شکل.4مدلمعادلههايساختاري(معناداريضرایب)

ارزیابی مدل

در مدلهای  ،PLSمعیارهای نیكويی برازشی که از آنها برای ارزيابی مدلهای مبتنی بر
کوواريانس استفاده میشود ،کاربرد ندارند؛ اما برای ارزيابی کیفیت مدلهای  ،PLSاز معیارهای
ديگری چون پايايی ،روايی ،ضريب تعیین ،ضرايب مسیر و معناداری آنها و نیكويی برازش کلی
مدل استفاده میشود که در ادامه ذکر شده است.
برای پايايی مدل ،عالوه بر آلفای کرونباخ برای يكايک متغیرها ،از معیار پايايی مرکب ()CR
برای متغیرهای مكنون استفاده میشود .براساس گزارش خروجی نرمافزار ،پايايی مرکب متغیر
سرماية روانشناختی ،و فرسودگی شغلی ،بهترتیب معادل  0/93و  0/94است که باالتربودن آنها
از 0/7نشاندهندۀ مناسببودن آنهاست (هر و همكاران.)2011 ،
برای بررسی روايی مدل ،از روايی همگرا با معیار  AVEو روايی تشخیصی با معیار فورنل-
الرکر استفاده میشود .مقادير  AVEيا همان متوسط واريانس استخراجشده برای دو متغیر
مكنون سرماية روانشناختی و فرسودگی شغلی بهترتیب  0/79و  0/83است که باالتربودن آنها
از  0/5بیانگر کفايت آنهاست (هر و همكاران .)2011 ،برای روايی تشخیصی ،ناگزير بايد به
روش پیشنهادی فورنل -الرکر ،جذر  AVEرا با مجذور همبستگی متغیرهای پنهان مقايسه کرد
و در صورت باالتربودن ،روايی تشخیصی سازه را تأيید کرد (وينزی و همكاران .)2010 ،جذر
مقادير  AVEذکرشده بهترتیب ،برای سرماية روانشناختی و فرسودگی شغلی برابر با  0/88و
 0/91خواهد بود که هردوی آنها از مجذور همبستگی اين دو در مدل ،يعنی ،)-0/8(2 =0/64
بیشترند .اين امر نشاندهندۀ روايی تشخیصی است.
برای تعیین کفايت مدل ساختاری ،از مجذور  )R2( Rو معناداری ضرايب مسیر استفاده
میشود .ضريب مجذور  Rدر خروجی نرمافزار 0/64 ،است که باالتربودن آن از  ،0/5مدل را در
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وضعیت قابل قبولی قرار میدهد .ضرايب مسیر نیز همانگونه که در شكل  4آمده ،همگی در
سطح  99درصد اطمینان ،معنادارند.
نیكويی برازش کلی مدل نیز از جذر حاصل ضرب میانگین مقادير اشتراکی در میانگین
مجذور  Rبهدست میآيد (تننهاوس و همكاران )2005 ،که مقدار آن نیز در مدل حاضر برابر
است با  0/51که از نیكويی برازش کلی مدل حكايت دارد .مقادير مذکور در جدول  4بهاختصار
آمده است.
جدول.4معیارهايكیفیتمدلمعادلههايساختاري 
آزمون 
پايايی

روايی

معیار 

مقدارپذیرش 

مقدارمحاسبهشده 

سرماية روانشناختی 0/93
حداقل 0/7
پايايی مرکب ()CR
فرسودگی شغلی 0/94
سرماية روانشناختی 0/79
حداقل 0/5
روايی همگرا ()AVE
فرسودگی شغلی 0/83
بزرگتربودن جذر  AVEاز سرماية روانشناختی 0/64>0/88
روايی تشخیصی (فورنل -الرکر)
مجذور ساير همبستگیها
فرسودگی شغلی 0/64>0/88

کفايت
مدل ساختاری

مجذور R

حداقل 0/5

0/64

ضرايب مسیر معنادار

باالتر از 99( 2/58درصد)

همگی باالتر از 2/58

نیكويی برازش

GoF

حداقل 0/36

0/51

نتیجهگیری و پیشنهادها

در اين بخش ،با توجه به نتايج بهدستآمده از تحلیلهای آماری فوقالذکر ،به بحث دربارۀ نتايج
و بررسی فرضیههای مطرحشده پرداخته میشود.
دربارۀ فرضیة اصلی تحقیق ،يعنی وجود رابطة معنادار میان سرماية روانشناختی و فرسودگی
شغلی ،نتیجة بهدستآمده از ضريب همبستگی ،از اين فرضیه حمايت میکند .ضريب همبستگی
اسپیرمن ،برای رابطة میان اين دو متغیر  -0/797و معنادار بهدست آمده است که از وجود
رابطهای منفی و قوی حكايت دارد .تفسیر اين نتیجه ،بهسادگی به اين معناست که در افرادی که
واجد سرماية روانشناختی باشند ،احتمال دچارشدن به فرسودگی شغلی بسیار پايین خواهد بود و
برعكس .با توجه به مرور ادبیات تحقیق ،اين نتیجه کامال مورد انتظار بوده است؛ چرا که با توجه
به تعريف و ابعاد سرماية روانشناختی میتوان مدعی شد فردی که احساس خودکارآمدی داشته
باشد ،امیدوار و خوشبین باشد و تابآوری شايان مالحظهای داشته باشد ،میتواند در مواجهه با
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چالشها و تقاضاهای دشوار شرايط کاری و الزامهای هیجانی و روانی شغل ،از خود
انعطافپذيری نشان دهد و با شرايط منطبق شود .از آنجاکه يكايک ابعاد سرماية روانشناختی و
رابطة آنها با فرسودگی شغلی ،فرضیههای فرعی تحقیق را تشكیل میدهند ،درمورد هريک از
آنها بهصورت کاملتر بحث خواهد شد.
در فرضیة فرعی نخست ،وجود رابطه میان خودکارآمدی و فرسودگی شغلی مطرح شده است.
نتیجة آزمون همبستگی ،ضريب همبستگی  -0/711و معنادار میان اين دو متغیر را نشان میدهد
و اين يعنی افرادی که احساس خودکارآمدی باالتری داشته باشند ،در مواجهه با الزامهای دشوار
شغلی ،بسیار کمتر به فرسودگی شغلی دچار خواهند شد .برای بحث بیشتر ،ضروری است تعريف
خودکارآمدی ،دوباره بررسی شود  .خودکارآمدی ،احتمال موفقیتی است که فرد برای خود در
مواجهه با وظايف يا کارهای چالشبرانگیز در نظر میگیرد (لوتانز و همكاران .)2007 ،پس طبق
تعريف ،فردی که خودکارآمدی بیشتری احساس میکند ،بر اين باور است که در مقابل شرايط
دشوار ،توانايی الزم برای غلبه بر وضعیت و کسب موفقیت را دارد .پس کامال مستدل و منطقی
است که چنین فردی ،هرچه کمتر به وضعیتی نظیر فرسودگی شغلی دچار شود .وجود رابطة منفی
میان خودکارآمدی و فرسودگی شغلی ،يافتهای است که در ساير پژوهشها نیز بهدستآمده
(اسكالويک و اسكالويک2007 ،؛ براورز و تومیک )2000 ،و حتی يكی از پژوهشگران ،فرسودگی
شغلی را نتیجة بروز بحرانی در خودکارآمدی ،مفهومپردازی کرده است (لیتر.)1991 ،
دومین فرضیة فرعی ،مدعی وجود رابطة میان امید و فرسودگی شغلی است .نتیجة آزمون
همبستگی ،ضريب همبستگی  -0/778و معنادار را نشان میدهد و اين يعنی شواهد بهدستآمده،
فرضیة مطرحشده را تأيید میکند .تفسیر اين نتیجه نیز مشابه موارد قبلی بیانگر اين است که فرد
امیدوار ،کمتر به فرسودگی شغلی دچار خواهد شد ،اما برای بحث بیشتر ،مرور مجدد تعريف امید،
ضرورت دارد .امید ،قدرت اراده و توانايی فرد برای يافتن مسیرهای جايگزين ،در مواجهه با مانع
تعريف شده است (لوتانز و همكاران .)2007 ،طبق تعريف ،امید از دو جزء تشكیل شده است:
مصممبودن و عزم راسخ برای غلبه بر مشكلها و موانع و توانايی يافتن راههای ديگر برای حل
مشكل ،پس از برخورد با آن .بديهی است فردی که در شرايط دشوار شغلی ،با الزامهای متعدد و
طاقتفرسا مواجه میشود ،اگر از عزم راسخ برای غلبه بر موانع و توانايی يافتن مسیرهای
جايگزين برخوردار باشد ،کمتر تسلیم موقعیت میشود و طبیعی است که کمتر احتمال دارد به
فرسودگی دچار شود .رابطة منفی میان امید و خودکارآمدی در پژوهشهای ديگری نیز نشان
داده شده است (شروين و ديگران1992 ،؛ گوستافسون و همكاران.)2010 ،
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فرضیة فرعی سوم ،از فرض وجود رابطة میان خوشبینی و فرسودگی شغلی حكايت دارد.
نتیجة آزمون همبستگی ،ضريب همبستگی  -0/632و معنادار را نشان میدهد .اين يعنی
خوشبینی بیشتر در فرد ،با فرسودگی شغلی کمتر همراه خواهد بود .برای بحث در اين مورد،
ارجاع مجدد به تعريف خوشبینی ضروری است .خوشبینی ،نوعی اسناد و تبیین رويدادهاست که
فرد آن را در مواجهه با اتفاقهای خوب و بد زندگیاش بهکار میبندد .خوشبینی يعنی فرد،
رويدادهای مثبت و خوب زندگیاش را در کنترل خود و ناشی از تالشهای خويش قلمداد کند و
رويدادهای منفی و بد را به شانس و اقبال منتسب سازد (لوتانز و همكاران .)2007 ،فرد
خوشبین ،چنین سبک اسنادی را دربارۀ رويدادهای آتی نیز بهکار خواهد گرفت .پس منطقی
است که میان خوشبینی فرد -يعنی باور به اينكه او میتواند رويدادهای مثبتی را در آينده برای
خود رقم بزند -و فرسودگی شغلی وی ،رابطة منفی و معناداری وجود داشته باشد .وجود اين
رابطه نیز در پژوهشهايی چند به اثبات رسیده است (چنگ و همكاران2000 ،؛ راثمن و اسنكو،
2007؛ هايز و ويتینگتون.)2010 ،
درنهايت ،آخرين فرضیة فرعی ،يعنی فرضیة فرعی چهارم نیز بیانگر فرض وجود رابطه میان
تابآوری و فرسودگی شغلی است .تابآوری ،توانايی بازگشت فرد به شرايط عادی و مثبت ،پس
از مواجهه با شرايط دشوار ،و حتی شكستهای پیاپی تعريف میشود (لوتانز و همكاران.)2007 ،
با اين تعريف ،تبیین و تحلیل ضريب همبستگی  -0/723و معنادار میان تابآوری و فرسودگی
شغلی دشوار نخواهد بود .فرسودگی شغلی ،ناشی از مواجهة فرد با الزامهای هیجانی و روانی
طاقتفرسا در شغل است؛ پس منطقی است فردی که تابآوری شايان مالحظهای دارد ،بتواند از
عهدۀ اين شرايط دشوار برآيد و پس از پشت سرگذاشتن آنها ،به شرايط عادی و مثبت بازگردد.
اين يافته نیز در پژوهشهای پیشین به تأيید رسیده است (زونز1998 ،؛ اشترومفر.)2003 ،
در مجموع يافتههای اين پژوهش ،حاکیاست وجود سرماية روانشناختی ،میتواند با ايجاد
ظرفیتهای شناختی ،هیجانی و فكری در افراد ،مانعی مهم بر سر راه دچارشدن آنها به
فرسودگی شغلی ،در مواجهه با شرايط و الزامهای طاقتفرسا و دشوار کاری باشد.
در پايان اين بخش شايان ذکر است نقش پژوهش حاضر ،صورتبندی رابطة میان سرماية
روانشناختی ،بهعنوان مفهومی توسعهيافته در دل رفتار سازمانی مثبتگراست و فرسودگی شغلی،
يكی از مهمترين آسیبهای شغلی بوده است .همانطور که پیشتر اشاره شد ،تاکنون وجود دو
نگاه ،مانع از بررسی رابطة میان مفهومی مثبتگرايانه با فرسودگی شغلی شده بود؛ نخست
ديدگاهی که اساسا نقش عوامل شخصی و فردی را در ابتال به فرسودگی ،کمرنگ تلقی میکرد
و بیشتر به متغیرهای ساختاری يا زمینهای میپرداخت و ديگری ناديدهگرفتن روانشناسی و رفتار
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سازمانی مثبتگرا در پژوهشها .وجود هردوی اين عوامل سبب شده بود تاکنون پژوهشی در
زمینة ارتباط میان وجود ويژگیهای شخصی مثبتگرايانه و ابتال به آسیب فرسودگی شغلی انجام
نشود .پژوهش حاضر با بررسی اين رابطه کوشید تا از يکسو به بحثهای رفتار سازمانی
مثبتگرا در سطح فردی -که معادل سرماية روانشناختی است -وارد شود و از ديگرسو،
متغیرهای فردی مثبتگرايانه را در ارتباط با آسیبهای شغلی صورتبندی کند؛ نكتهای که
بهنظر میرسد يافتههای پژوهش از صحت آنها حمايت میکنند.
با توجه به يافتههای تحقیق ،در اين بخش ،دو دسته پیشنهاد اجرايی و پژوهشی ارائه
میشود.
با توجه به اهمیت مديريت جوانب و آثار منفی مشاغل بر افراد ،بهويژه مشاغلی که الزامهای
روانشناختی طاقتفرسايی را بر فرد تحمیل میکنند ،ضروری است مديران و مشاوران رفتار
سازمانی و منابع انسانی ،درصدد ارتقای منابع شناختی و هیجانی افراد برآيند و آنها را با روحیهای
مقاوم وارد چالشهای شغلی کنند .در همین راستا ،نتايج پژوهش حاضر بیان میدارد که
سرمايهگذاری سازمانها در زمینة تربیت و پرورش سرماية روانشناختی در میان کارکنانشان ،با
کاهش آسیبهايی نظیر فرسودگی شغلی ،بهرهوری و رضايتمندی بیشتری را هم برای کارمندان
و هم برای سازمان به ارمغان میآورد؛ بنابراين ،پیشنهاد ما توجه و اهتمام سازمانها به مواردی
نظیر حس خودکارآمدی ،خوشبینی ،امید و تابآوری کارکنان است .برگزاری دورهها و
کارگاههای آموزشی در اين زمینه و نیز ارائة مشاورههای گروهی و فردی ،با محوريت
روانشناسی مثبتگرا و سرماية روانشناختی ،در وجه سلبی خود ،مانع از بروز آسیبهای روانی
شغلی و در وجه ايجابی خود ،سببساز بهرهوری و رضايت بیشتر خواهد شد.
اما برای پژوهشهای آتی نیز میتوان پیشنهادهايی را ذکر کرد .پیشنهاد میشود که نتايج
پژوهش حاضر در قالب يک اقدامپژوهی بهکار گرفته شود و پس از برگزاری دورهها و
کالسهای آموزشی و پرورشی در زمینة سرماية روانشناختی ،اثرگذاری اين آموزشها بر میزان
آسیبهای روانی ناشی از شغل و نیز بهرهوری و رضايت کارکنان بررسی شود .همچنین میتوان
در پژوهشی ديگر ،اهمیت وجوه و ابعاد مختلف سرماية روانشناختی را با توجه به شرايط مشاغل
مختلف ،بررسی و رتبهبندی کرد و میان منابع روانشناختی الزم برای مواجهه با الزامهای
متفاوت شغلهای گوناگون ،تمايز قائل شد .از سويی ديگر ،رابطه و ضريب اهمیت سرماية
روانشناختی ،در مقايسه با ويژگیهای شغلی و سازمانی ،در پیشگیری از آسیبهای روانی شغل
نیز خود میتواند دستماية پژوهشی ديگر در اين زمینه باشد .تفكیک جوانب مختلف سرماية
روانشناختی ،به منابع شناختی ،هیجانی و فكری و مقايسة اثربخشی هريک از آنها در مواجهه و
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مقابله با آسیبهای شغلی نیز زمینة ديگری است که میتوان آن را در قالب پژوهشی ديگر
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