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خالصه
. کنندگان را تحت تأثیر قرار دهدو روانی مراقبتد سالمت جسمیتوانجسمی، ذهنی و چندگانه میمعلولین مراقبت از :مقدمه

چندجسمی، ذهنی و نآوري با ابعاد فرسودگی شغلی در مراقبین معلولیتابوروییسختهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه 
.بوداصفهاناستان بهزیستی ادارهمعلولیتی

جسمی، ذهنی و نمعلولیجامعه آماري پژوهش شامل تمام مراقبین .بودمقطعی-این پژوهش از نوع توصیفی:هامواد و روش
نفري که در جامعه 54همهبود که با استفاده از روش سرشماري، 1394سال اصفهانشهربهزیستی ادارهچندمعلولیتی

آوري کانر و تابرویی کوباسا،سختآوري اطالعات پرسشنامه ابزار جمع. پژوهش بودند، جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند
از روش ضریب هابه منظور تجزیه و تحلیل آماري داده. بوددیویدسون و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون 

.استفاده شدیرسونهمبستگی پ
و )-=p،49/0r>001/0(کنترل با خستگی عاطفی ، مؤلفه)-=p ،49/0r>001/0(تعهد با خستگی عاطفیمؤلفهبین :هایافته

، و با مسخ شخصیت)-=p،40/0r>001/0(جویی با خستگی عاطفیمبارزه، مؤلفه)=p،55/0r>001/0(عملکرد شخصی
)001/0<p ،30/0r=-(آوري با متغیر خستگی عاطفیمتغیر تاب. وجود داشتدار ی، رابطه معن)001/0<p،47/0r=-( و

.ر بودداداراي رابطه معنی) =p ،31/0r>001/0(عملکرد شخصی
آوري با فرسودگی شغلی، نیاز است که مسئولین بهزیستی به رویی و تابدار سختیبا توجه به رابطه معن:گیرينتیجه
.رویی مراقبین توجه بیشتر نمایند تا آنان کمتر فرسودگی شغلی را تجربه نمایندآوري و سختهاي تابمؤلفه

، مراقبین، اصفهانشغلیآوري، فرسودگیرویی، تابسخت:کلیديهاي هواژ
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مقدمه
ي زاتـنش عوامـل مجموعـه اثـر دراي کـه  ترین مسئلهمهم

فراینـد  نیا، فرسودگی شغلی است،آیدمیوجوده بکارطیمح
شدهتحملقابلریغبه مرور زمان براي کارکنان یک مجموعه،

شـناختی، اجتمـاعی و ارتبـاطی   رواني انزواي سوبهراآنانو
فرسودگی شغلی واکنش روانی یک همچنین.]1[دهدمیسوق

ي هـا فرد است که در محیط کار پیش آمده و باعث ایجاد تنش
].2[شودمیي کاري هاردي در محیطبین ف

ــطالح ــودگیاصـ ــغلیفرسـ ــینشـ ــاراولـ ــطبـ توسـ
Freudenberger وي. ]3[اسـت شـده مطـرح 1974در سال

یـاري هـاي  حرفـه کـه کارکنـانی درراشغلیفرسودگیه پدید
بـه ی شـغل ی فرسـودگ . دادقـرار بررسـی مـورد داشتندرسانی
مراقبیتـی و  هـاي حرفهنیشاغلی روان-یعاطفی خستگعنوان

عـدم وی منفاحساسآن،جهینتکهبالینی استفاده شده است
چونمیعالئباوبودهانیمددجووخودبهنسبتمنديتیرضا

وکـار ازبـت یغ،يدلسـرد ،يدیـ ناامت،یعصبان،منفیجانیه
.]5و 4[بروز می نمایدتیمسئولاحساسکاهش

Maslachشغلیفرسودگیجدیدتعریفدر]6[همکارانو
مـی دائفشـارزاي عواملبهمدتطوالنیپاسخیکرا به عنوان 

بعـد سـه درکـه قلمداد کرده انـد عاطفیو، شغلیفرديمیان
عـدم وشخصیتمسخیابدبینی،)خستگی(عاطفیدرماندگی

.شودمیتعریففرديموفقیتکاهشوکارایی
توانـد تعیـین   یی با مشکالت و مسائل کاري میورنحوه رویا

ي هـا مؤلفـه ننده آتیه شغلی و سازمانی هر فرد باشد، یکی از ک
کـه است)Hardiness(ییروسخت،اساسی شخصیتی اثرگذار

و بـه  کردهلیتعدراعوامل تنیدگیبامقابلهنحوهاستممکن
تنیدگی را به جاي در نظر گرفتن کند تا شرایط افراد کمک می

رشـد یی بـراي  هـا تفرصـ عنـوان  به ،آورحالت بالقوه زیانیک 
رشد روان شـناختی ر، سالمتی وامومدیریت، رهبري، عملکرد

، یتیشخصـ ی ژگـ یوبه عنوان یک رویی سخت.]7[تبدیل کنند
بـه شـمار   فعال رابطه یک فرد با دیگرانهمتا وشیوه درك بی

ــی ــهرودم ــهازک ــهس ــالشمؤلف ــرل،)Challenge(چ کنت
)Control(تعهدو)Commitment(8[استشدهلیتشک[.

از طرفی سرسختی به عنوان یک ویژگی شخصیتی که مانع 
شـود  مـی سالمت حوزه هاي مختلف بر تنیدگیاز اثرات منفی 

عواطفاین صفت به عنوان ترکیبی از تفکر، . تعریف شده است
تا در جهـت زنـدگی پویـا و هـم     کندمیکمک و رفتار به افراد 

افـراد  .  کننـد حرکـت زنـدگی خـود   لحظات سازي چنین غنی
قابل توجه و حس جستجوگريسرسخت داراي یک کنجکاوي

اي بوده و تمایل دارند در مورد زندگی خـود بـه عنـوان پدیـده    
.]9[جالب فکر کرده و به آن معنی ببخشند

مـورد شـغلی فرسـودگی درآننقـش کـه متغیريدومین
يآورتـاب . است)Resiliency(آوريتابگیردمیقراربررسی

زش،یـ انگفهمي براتیشخصی اصلهاي سازهازی یکعنوانبه
توانـایی یـا وريآتـاب . ]10[به کار رفتـه اسـت  رفتاروجانیه

تـی و  رواموضـوع آسـیب، یـک  ودشـواري بـا مثبـت سازگاري
صـعب  هـاي بیماريبه فردپاسخباارتباطدرکهبودهشناختی

ندگی بررسـی زآفرینمشکلشرایطوزاآسیبتنیدگی،العالج
توانـایی غلبـه بـر مشـکالت در     تاب آوري به عنوان . استشده

بـه  آسـیب سازد که از زندگی آمیخته با میفرد را قادر زندگی، 
اي بـراي  عبور نموده و حتی از آن به عنوان پایـه بهنجارشکلی 

له ئاز آنجایی که آنها مهارت حل مسـ . بره بردآتیي هاموفقیت
.]11[تر هستندسبت به استرس مقاوماند، نرا توسعه داده

در برابـر یـک   پاسـخ عنوانبهراريآوتابهادیدگاهبعضی
ايسبک مقابلهیکبه عنوانآنازدیگربعضیوخاصرویداد
]13[و همکــاران Inzlichtعقیـده به .]12[برندمینام پایدار

تواننــد بـر انـواع اثـرات نــاگوار    مـی آور و سرسـخت  افـراد تـاب  
ناشی از کـار  ، روان شناختی و احساسیي جسمانیهاگیخست

وFriborg. و سـالمت روان خـود را حفـظ کننــد غلبه کرده 
نتیجه دست یافتنـد نیابهخودپژوهشدرزین]14[همکاران

یـا وحاصالرای شغلنامساعدطیشراناگواراثراتآوري،تابکه
.کندمیلیتعد

فرسـودگی شـغلی توسـط    رویی بـا  ارتباط منفی بین سخت
Shakerinia]15[،Narimani, Abbasi]16[،Aazim]17[؛

AqaJani18[و همکـــاران [،Soares و همکـــاران]19[
Inzlichtمورد بررسـی و تاییـد قـرار گرفتـه     ] 13[و همکاران

.است
ارتبـاط سـالمت يهـا مراقبتحرفهافرادکهاینبهتوجهبا

بخـش آنـان مشـکالت دارند،افرادسالمتیامنیتباتنگاتنگی
راجامعـه وسـالمت مراقبتمسئوالنودولتنگرانیازمیمه
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ـ رابطـه ،هـا پـژوهش اغلبدر.ددهمیتشکیل ي رهـا یمتغنیب
هـاي  سـازمان در(یشـغل ی فرسـودگ بـا آوريتابویسرسخت
اما در باب اهمیت کـار مـراقبین   استهشدقراردییأت) مختلف

کنون پژوهشـی  تـا چندگانـه  ویجسـم وي ذهنـی هالیتمعلو
بررسـی رابطـه   بـا هـدف  پژوهش حاضرلذا .انجام نگرفته است

با ابعاد فرسودگی شغلی آوري و تابرویی ي سختهامؤلفهبین 
صــورت ي جســمی، ذهنــی و چندگانــههــامــراقبین معلولیــت

.پذیرفت
هاروشمواد و 
پـژوهش  هـدف .بـود مقطعی-پژوهش از نوع توصیفیاین 

تعهـد، کنتـرل و   (رویـی سختی رابطه میان  ابعاد متغیر بررس
جامعـه  . فرسودگی شغلی بـود ابعاد آوري با و تاب)جوییمبارزه

هـاي ذهنـی،   آماري این پژوهش شامل تمام مراقبین معلولیـت 
شـهر  بهزیستی حرکتی، روانی و چند معلولیتی مراکز -جسمی

وجه به انتخاب با ت. نفر بود54به تعداد 1394اصفهان در سال 
بـه  شیوه نمونه گیري به عنوان حجم نمونه، تمام حجم جامعه

.بودسرشماري صورت 
آوري رویی ، تـاب ي سختهاپرسشنامهدر پژوهش حاضر از 

.و فرسودگی شغلی استفاده شده است
بـــراي مـــیآیت50مقیـــاس :رویـــیپرسشـــنامه ســـخت

خصی با هاي شرویی از طریق بررسی دیدگاهگیري سختاندازه
,Kobasaتوســط خــرده آزمــون چــالش، تعهــد و کنتــرل3

Maddi, Zola ایـن  . ]20[ساخته شـده اسـت  1983در سال
شکل گرفته ) ايچهار گزینه(پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت

تـا سـه  ) درسـت نیسـت  اصـالً (اي از نمره صـفر و داراي دامنه
، 25، 26، 27هـاي شـماره   باشد، آیـتم می)کامالً درست است(

ت سـؤاال صورت وارونـه و بقیـه   ه ب1، 2، 3، 4، 5، 22، 23، 24
ایـن آزمـون توسـط    . شـوند مـی گـذاري  به شکل مستقیم نمره

ترجمه و روایـی صـوري و محتـوایی در    1371قربانی در سال 
رویی یعنی تعهد، کنترل و چالش بـه ترتیـب   هاي سختمؤلفه

شـده  گـزارش  52/0و 52/0، 70/0هر یک از ضـرایب پایـایی   
محاسـبه  75/0رویی است و این ضرایب براي کل صفت سخت

Naqiبه نقل از (شده است pour (]21[ .چنـین همKravetz

درونــی مناســبی را بــراي آزمــون    ثبــات]22[و همکــاران
و عالوه بر آن، نتایج آلفاي کرونباخانددهکرگزارش روییسخت

محاسـبه  70/0برابـر بـا   هـا نیز براي هر یک از خرده آزمونرا
نیز اعتبار سازه این آزمون ]Kobasa]23و Maddi. نمودند

.را مناسب ارزیابی کردند
ایـــن: Davidsonو Connerآوريپرسشـــنامه تـــاب

25یـک ابـزار   و. ]24[سـاخته شـد  2003پرسشنامه در سال 
5آوري را در مقیـاس لیکرتـی   هـاي تـاب  سؤالی است که سازه

آوري صفر حداقل نمره تاب. سنجدمیاز صفر تا چهار ايگزینه
همسانی درونی، پایـایی بازآزمـایی و   . و حداکثر نمره صد است

.واگـراي مقیـاس، کـافی گـزارش شـده  اسـت      روایی همگرا و
گزارش شـده 86/0، اساس آلفاي کرونباخپایایی این آزمون بر

]25بـه نقـل از   [Besharatاعتبار این سازه در ایران توسط و 
Maashal،همچنین. ده استدیگریید أت pour 1390در سال

تی روان شناسی از طریق همبسته نمودن آن با مقیاس سرسخ
-یدر سـطح معنـ  64/0اهواز بـا محاسـبه ضـریب همبسـتگی    

نشان داده کـه ایـن سـازه از اعتبـار بـاالیی      >0001/0pداري
.]26[)به نقل از بشارت (برخوردار است

4لی بـا  ؤاسـ 25شـنامه  پرس:پرسشنامه فرسـودگی شـغلی  
عامل خستگی عـاطفی، عملکـرد شخصـی، مسـخ شخصـیت و      

. ساخته شـده اسـت  ]Jacson]27و Maslachتوسطدرگیري 
دو نمره براي فرد در نظر سؤالگذاري مقیاس در هر براي نمره

اگـر آزمـودنی در   ). نمره فراوانی و نمره شـدت (شودمیگرفته 
اوانـی و هـم در شـدت    خانه هرگز عالمت زده باشـد هـم در فر  

صورت با توجه به عالمتـی کـه   در غیر این. گیردمینمره صفر 
در قسمت فراوانی به شدت گذاشته است، در فراوانی نمره یک 

7تـا  1و در شـدت نمـره   ) از سالی چند بار تا هر روز(تا شش
وقتی نمرات در هـر  . کندمیکسب ) از خیلی کم تا خیلی زیاد(

تـوان خـرده   مـی ع کـردن نمـرات   مشخص شد، بـا جمـ  سؤال
براي هـر خـرده   ، بنابراین. هاي چهارگانه را محاسبه کردآزمون

براي خرده آزمـون خسـتگی   . شودمیمقیاس دو نمره محاسبه 
، بـراي خـرده آزمـون    63و شدت 54عاطفی کل نمره فراوانی 

، براي خـرده آزمـون   56و شدت 48عملکرد شخصی کل نمره 
، براي خـرده آزمـون   21و شدت 18درگیري کل نمره فراوانی

نمـرات  . است35و شدت 30مسخ شخصیت کل نمره فراوانی 
هـا در برخی مقیـاس زیرا. این چهار مقیاس قابل جمع نیستند

مانند خستگی (باال بودن نمرات نمایانگر فرسودگی شغلی است
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پـایین  ) مانند عملکرد شخصـی (هاو در برخی مقیاس) عاطفی
.ر فرسودگی شغلی استبودن نمرات بیانگ

MaslachوJacson]27[     بـا اسـتفاده از آلفـاي کرونبـاخ
همسانی درونی پرسشنامه فرسـودگی شـغلی را بـراي فراوانـی     

همچنـین ضـریب   . اندمحاسبه کرده84/0و براي شدت 83/0
53/0و بـراي شـدت   82/0پایایی کل پرسشنامه براي فراوانی 

]28[بـه نقـل از   Filbanهايگزارشبر اساس . محاسبه شد
میزان ثبات داخلی مقیاس فرسودگی شغلی مبین همبسـتگی  

هاي داده شده در دو مرحله آزمـون  پاسخمیان) r=79/0(قوي
همچنـین در یـک مطالعـه مقـدماتی     .]18[مجدد بـوده اسـت  

Bsdriتوسط  Gargari میزان آلفاي کرونباخ خستگی عاطفی
اسـت، وي جهـت   گـزارش شـده   74/0زدایـی  و اجتناب84/0

اعتبار همزمان این پرسشنامه، رابطـه آن بـا پرسشـنامه     برآورد
.رضایتمندي شغلی را معکوس گزارش نموده است

مسئولین مربوطه سازمان بهزیسـتی اصـفهان   همکاريابتدا 
ــژوهش  ــب شــدجهــت انجــام پ ــايســپس پرسشــنامه. جل ه

بـا  . فرسـودگی شـغلی توزیـع گردیـد    آوري و تـاب ،روییسخت
ه با مراکز نورالمهدي و ترنم از مراقبین درخواست گردید مراجع

حوصله و صـرف وقـت مناسـب    ههاي مذکور بکه به پرسشنامه
ي مذکور هاپس از پاسخگویی مراقبین، پرسشنامه. پاسخ دهند

جهت رعایـت  . آوري گردیدجهت گردآوري اطالعات خام جمع
افــراد میاخــالق پــژوهش، ضــمن آگــاهی دادن بــه تمــا     

کننده در زمینه اهداف پژوهش، براي آنهـا توضـیح داده   شرکت
شد که نتایج پژوهش محرمانـه بـاقی خواهـد مانـد و از نتـایج      

.استفاده خواهد شدافراد بدون ذکر نام 
بـا  18ویـرایش  SPSSتجزیه و تحلیـل توسـط نـرم افـزار     

همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بـین  ضریب استفاده از 
بـا  آوري و تـاب ) جوییهد، کنترل و مبارزهتع(روییتابعاد سخ

خسـتگی عـاطفی، عملکـرد شخصـی،     (ابعاد فرسودگی شـغلی 

داري در میزان معنی.صورت گرفت) مسخ شخصیت و درگیري
.بود01/0و 05/0ضریب همبستگی پیرسون 

هایافته
در گروه مردان و ) %2/22(نفر12نفر نمونه پژوهش، 54از 

نفـر 10در گروه مردان، . ه زنان بودنددر گرو) %8/77(نفر42
نفر 30در گروه زنان، ومجرد ) %7/3(نفر2هل و أمت) 5/18%(
دامنه سـنی  . ندمجرد بود) %2/22(نفر 12هل و  أمت) 5/55%(

تـا  31سال و 30تا 20سنی هايگروهکه سال بود 55تا 20
همچنـین ایـن   %) 35(سال داراي بیشترین فراوانی بودند40

فراد داراي سطح تحصیالت سیکل تا فوق لیسانس بودنـد کـه   ا
).%54(سطح تحصیالت دیپلم داراي بیشترین فراوانی بود

آوري بـا  تـاب ورویـی هاي سـخت جهت بررسی رابطه مؤلفه
خسـتگی عـاطفی، عملکـرد شخصـی،     (ابعاد فرسودگی شـغلی 

و ذهنـی  میجسـ مراقبین معلـولین ) مسخ شخصیت، درگیري
تگی پیرسـون صـورت گرفـت کـه نتیجـه آن در      تحلیل همبس

قابل ذکر است که شرط نرمال بـودن  .ارائه شده است1جدول 
هاي پارامتریک با استفاده توزیع نمرات جهت استفاده از آزمون

.)p<05/0(اسمیرنف برقرار بود-از آزمون کلموگراف
تعهد مؤلفه، 1جدول با توجه به نتایج تحلیل همبستگی در 

کنتـرل بـا   مؤلفـه ، )=49/0rو p>001/0(عـاطفی با خستگی
و عملکـرد شخصـی  )-=40/0rو p>001/0(خستگی عاطفی

)001/0<p 55/0وr=( ،جویی با خستگی عـاطفی مبارزهمؤلفه
)001/0<p 0/ 40و-r=(و بــا مســخ شخصــیت ،)001/0<p و

30/0-r=(آوري بـا  از طرفی متغیر تـاب .  دار دارد، رابطه معنی
و عملکــرد )=r-47/0و p>001/0(خســتگی عــاطفیمتغیــر 
.بوددار داراي رابطه معنی)=31/0rو p>05/0(شخصی
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نمعلولیبینمراقآوري با ابعاد فرسودگی شغلیرویی و تابپیرسون جهت بررسی رابطه سختهمبستگی نتایج تحلیل -1جدول 
جسمی، ذهنی و چندگانه سازمان بهزیستی اصفهان

خستگی هافهمؤل
عاطفی

عملکرد 
شخصی

مسخ 
شخصیت

مبارزه کنترلتعهددرگیري
جویی

تاب آوري

1خستگی عاطفی
1- 434/0**عملکرد شخصی
332/0027/01**مسخ شخصیت

032/01-/009/0105درگیري
1-033/0154/0-074/0- 491/0**تعهد
250/01-027/0-550/0026/0**- 324/0**کنترل

/343**-106/0-306/0**-121/0- 401/0**مبارزه جویی
0

**324/01

347/01**154/0*238/0*-142/0-313/0111/0*- 474/0**تاب آوري
05/0* p =01/0** p =

بحث
دار یگویـاي ارتبـاط معنـ   پیرسـون نتایج تحلیل همبستگی

کنترل بـا خسـتگی   مؤلفهتعهد با خستگی عاطفی، مؤلفهبین
جـویی بـا خسـتگی    مبـارزه مؤلفـه عاطفی و عملکرد شخصـی،  

آوري بـا  از طرفی متغیـر تـاب  . عاطفی، و با مسخ شخصیت بود
دار ی و عملکرد شخصی داراي رابطه معنیمتغیر خستگی عاطف

.بود
رویی بـا فرسـودگی شـغلی توسـط     ارتباط منفی بین سخت

Shakerini]15[،Narimani, Abbasi]16[،Aazim]17[،
Aqa Janiــاران ــارانSoares،]18[و همکـ ،]19[و همکـ

Inzlichtمورد بررسـی و تاییـد قـرار گرفتـه     ]13[همکارانو
همسوي با یافته پژوهشی فوق و ناهمسوي بـا یافتـه   کهاست 

. باشدمی]Dellaporta]29وPaleologouپژوهشی
رسـودگی  ف: کـه توان گفتمیافته پژوهشی تبیین این یدر

، رسـان بـر سـالمت روانـی    هـاي آسـیب  شغلی از جمله مؤلفـه 
و جسمانی است که منجـر بـه رفتـار و    عمومی، روان شناختی

نگرش منفی نسبت به خود، کار و سایر کارمندان شده و سبب 
پــایین و عــدم کــاريغیبــت از کــار، اخــالقکــم بــازده، کــار 

ــنودي ــی خش ــغلی م ــش ــگران  . ]30[ودش ــیاري از پژوهش بس
فرسـودگی شـغلی را علـل بیرونـی و محیطـی      عاملمهمترین 

اما باید توجه داشت که علل درونی و شخصـیت  ،]31[دانندمی

، بـر  شـود مـی قلمـداد  یک عامل بسیار مهـم  به عنوان فرد نیز 
هـاي  آوري بـه عنـوان ویژگـی   تـاب وروییهمین اساس سخت

آمـده  هـت حـل مسـائل پـیش    شخصیتی و درونی مثبـت در ج 
.هستند

و اند که منجر به حفظداراي سه ویژگی مهمرو سختافراد 
و اعمال برنامه مورد نظـر سخت شغلیروحیه در شرایط تداوم

جویی، تعهـد و کنتـرل   آنان خواهد شد که شامل روحیه مبارزه
،جویی باور دارند کـه تغییـر  افراد با روحیه مبارزهاین . باشدمی

طبیعی و بهنجار در زندگی است که این تغییر به همـراه  امري 
توانایی خود فرد منجر به رشـد و یـادگیري بیشـتر و حفـظ و     

بینـی  داشتن تعهد، قدرت کنتـرل و پـیش  . ارتقاي امنیت است
رویدادهاي زندگی را به فرد داده و این آمادگی جهت تغییـرات  

. ]32[دهدیو مشکالت طبیعی، توان مقابله را در فرد افزایش م
که قادر به کنترل و تأثیرگـذاري  رو با اعتقاد به اینسختافراد

هسـتند و بـا داشـتن    پیش بینی شده و نشـده بر روي حوادث
احساس عمیق درآمیختگی و یا تعهد نسـبت بـه فعـالیتی کـه     

انگیـز  ر یک مبـارزه هیجـان  یدهند و باور به اینکه تغیانجام می
فرسـودگی  مبارزه و مقابله بـا براي رشد بیشتر است، در جهت 

رویی جهت نداشـتن فرسـودگی   اما وجود سخت. کنندمیاقدام
کافی نیست بلکه امر الزم و کافی جهـت کـاهش فرسـودگی و    
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خاصـی صـورت   "از عهده برآیی"رویی از طریق افزایش سخت
.شودگیرد که با ترکیب پویاي این صفات ایجاد میمی

در ري و فرســودگی شــغلی آودار میــان تــابیارتبــاط معنــ
ــژوهش ــاپـــــــ ــاران، Zakieiيهـــــــ ؛ ]4[و همکـــــــ

Amini]35[؛Ebrahimi Qavam]36 [ ییـد  أتمورد بررسی و
.باشـد مـی ي پژوهش حاضـر  هاکه همسوي با یافتهقرار گرفته

Zakiei ــارانو ــه  ]4[همک ــوان رابط ــا عن ــژوهش خــود ب در پ
ن آوري و سالمت سازمانی با فرسودگی شغلی در معلمین زتاب

آوري و فرسودگی شغلی رابطه منفی و نشان دادند که بین تاب
آوري تــابدارايداري وجــود دارد، یعنــی معلمـانی کــه یمعنـ 

داري در مقابـل فرسـودگی شـغلی    یطور معنه ببودندباالتري 
آسـیب شـغلی و روان شـناختی   و کمتر به ایـن  مقاومت کرده

.اندشدهگرفتار
Feiliنشان دادند پرستارانی که]33به نقل از [و همکارش

جهـت حفـظ سـالمت خـود از     شـغلی بـا مشـکالت   مقابلهدر 
، کننـد اسـتفاده مـی  مبتنی بر تـاب آوري فرایندهايرفتارها و 

بـه   آوريتـاب بنـابراین .شـوند کمتر دچار فرسودگی شغلی می
کـاهش  سبب کننده یکی از متغیرهاي شخصیتی تعدیلعنوان

اي هشغلی و حرفـ مواجه با مسائل ت ناتوانی افراد و افزایش قدر
بـه عنـوان یکـی از علـل     بـا اسـتفاده از آن   توان و میگردد می

درونی سطح فرسودگی شغلی را کـاهش و افـزایش داد و ایـن    
هاي شخصیتی افراد تاب آور که در یـک  از طریق مؤلفهفرایند

بـه آن  ]34به نقـل از  [Dier and Mc Ginesتوسط تحلیل 
-پـذیري، خسـتگی  ي مهم انعطافهااشاره شده و شامل ویژگی

هـاي  ، حالت تسـلط و مهـارت  دگردوستی، خودآگاهیناپذیري، 
) آور الـف تابیعنی افراد. پذیر استامکان،باشدمیمقابله مؤثر

ی در شرایط خطرناك توانمند روان–در برقراري تعادل زیستی 
ها یا شرایط ري در برابر آسیبآوري تنها پایداتابزیراهستند،  

افراد تاب آور شـرکت فعـال و سـازنده    ) تهدید کننده نیست ب
. در محیط کاري خود نیز دارند

دشـوار کـاري نـوعی تـرمیم خـود بـا       آوري در شـرایط  تاب
متناسـب  . دهاي مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی استآمپی

یـه یــا  آوري، بازگشـت بـه تعــادل اول  ، تــابKampfarبـا بـاور   
رسیدن به تعادل سطح باالتر در شرایط تهدیدکننده اسـت و از  

افـراد بـا   .کنـد را فـراهم مـی  یاین رو سازگاري موفق در زندگ

آوري باال داراي رفتارهـاي خودشـکنانه نیسـتند و توانـایی     تاب
در واقـع  . ]12[مقابله بـا شـرایط نـاگوار و ناخوشـایند را دارنـد     

فراد در شرایط دشوار، و با وجـود  شود که اباعث می، آوريتاب
هاي خـود بـراي دسـتیابی بـه موفقیـت      عوامل خطر از ظرفیت

بنابراین افراد با . کاري غلبه کننديهااستفاده کنند و بر چالش
راهبردي مؤثر در مواجه با مسائل دشوار ،آوري باالترسطح تاب
.یابندکاري می

رویی اد سختدار ابعیبا توجه به رابطه معن:گیرينتیجه
رسـد کـه   مـی آوري با فرسـودگی شـغلی، بـه نظـر الزم     تابو

ي مشابه باید به افرادي کـه  هاسازمان بهزیستی و دیگر سازمان
پـذیر را بـر   مشاغلی همچون مراقبت از افـراد نـاتوان و آسـیب   

تا بدین وسـیله هـم   دهي الزم را ارائه دهاعهده دارند، آموزش
وند و هـم  خود دچـار فرسـودگی نشـ   این افراد در فرایند کاري 

ژوهش پـ .وري باالتري را بتوان از آنها انتظار داشـت میزان بهره
مـراقبین  نظیر محدودیت پژوهش بـه  یی هامحدودیتباحاضر، 

شـهر اصـفهان، عـدم    و چندگانـه میهاي ذهنی، جسمعلولیت
دیگـر بـه جـز پرسشـنامه و عـدم وجـود       ابـزاري  مندي از بهره

ي متغیرهـاي پـژوهش مواجـه    هامؤلفهباره پیشینه پژوهش در
.بود

تعارض منافع
در این پژوهش هیچ گونه  تعارض منافعی توسط  نویسندگان  

.گزارش نشده است
نویسندگانسهم

در پژوهش حاضر آقاي مسلم اصلی آزاد مسئول جمع آوري 
اطالعات، خانم طاهره فرهادي انجام تجزیه و تحلیل اطالعـات  

ــرینهــاو خــانم ــه شــهیديقاســی،آآف و راشــین رجــاییالل
.مسئولیت نگارش مقاله را بر عهده داشتند

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفتـه از پـروژه پژوهشـی مربـوط بـه سـازمان       

مسـئوالن ایـن   مـی از تمـا . باشـد مـی بهزیستی استان اصـفهان  
سازمان که همکاري کاملی جهت اجراي ایـن پـروژه پژوهشـی    

ــه ینبمــراقاز وداشــتند معلــولین جســمی، ذهنــی و چندگان
که در این مطالعه شرکت نمودند نیز سازمان بهزیستی اصفهان

.گرددمیتشکر و قدردانی 
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Introduction: Caring for the physically, mentally and multiple retarded people can affect the
caregivers’ physical and mental health. The objective of the present study was to investigate the
relationship between hardiness as well as resiliency and burnout aspects in physically, mentally and
multiple caregivers in the Behzisity welfare organization of Isfahan.
Material and method: this was a descriptive, cross-sectional study. The statistical population of
the study included 54 physically, mentally and multiple caregivers at the Behzisity welfare
organization of Isfahan  in 2015, all of whom were selected to take part in the research through
census method. The data collection instrument included Kobasa’s hardiness questionnaire, Conner
and Davidson’s resiliency questionnaire and Meslesh and Jackson’s burnout questionnaire. Pearson
correlation coefficient method was used to statically analyze was a significant relationship between
the component of affective tiredness (r= - 0.49, p<0.001), the component of control and affective
tiredness (r=-0.40, p<0.001) and personal performance (r=0.55, p<0.001), the component of
challenge and affective tiredness (r=-0.40, p<0.001) and depersonalization (r=-0.30, p<0.001). On
the other hand, the variable of resiliency has a significant relationship with the variable of affective
tiredness (r=-0.47, p<0.001) and personal performance (r=0.31, p<0.05).
Conclusion: Considering the significant relationship between hardiness as well as resiliency and
burnout, it is suggested that the managers of the welfare organization to attend more to the
caregivers’ components of resiliency and hardiness in order to experience less burnout.
Keywords: Hardiness, Resiliency, Burnout, Caregivers, Isfahan
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