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سترس شغلی با میان ا رابطهنقش پنج عامل بزرگ شخصیت در 

 فرسودگی هیجانی و خستگی
 

 پرور گل محسن

 صفورا دهقان

 علی مهداد
 

 چكيده
استتر   ميان ي  در رابطه پنج عامل بزرگ شخصيتكننده  اين پژوهش با هدف بررسی نقش تعديل

كاركنان يک جامعه آماري روش پژوهش همبستگی و . شداجرا  فرسودگی هيجانی و خستگی با شغلی
. انتخاب شتدند  نظامدارتصادفی ي  نفر به شيوه 069ها  كه از بين آن بودند دولتی در شهر تهرانسازمان 
پرسشنامه فرستودگی  ، استر  شغلی، پرسشنامه عامل بزرگ شخصيت پنج پرسشنامه سنجشابزارهاي 
ها بتا استتفاده از يتريم همبستتگی پيرستون و       داده. بودند محقق ساخته خستگیپرسشنامه  و هيجان
استتر    رابطته  ختويی  رنجتور  رواننشان داد كته  نتايج . گرديدمراتبی تحليل  ليل رگرسيون سلسلهتح

نشتان داد كته در    ستاده شتيم خت    تحليتل  . نمايد تعديل می ستگیخفرسودگی هيجانی و  شغلی را با
با  استر  شغلی رابطه مثبت نيرومندتري بين ،خويی پايين رنجور باال نسبت به روان خويی رنجور روان

دهتد كته    نتايج حاصل از اين پژوهش نشتان متی   .(p<20/2) وجود دارد خستگی و فرسودگی هيجانی
براي پيوند يافتن استر  شتغلی بتا فرستودگی و خستتگی      مهم خويی باال يک عامل خطر رنجور روان
 .است
 

 .شغلی استر ، خستگی، هيجانی فرسودگی ،پنج عامل بزرگ شخصيت :گان  واژکليد 
                                                      

  دانشگاه آزاد اسالمی ، لوم تربيتیشناسی و ع شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده روان گروه روان دانشيار

 drmgolparvar@gmail.com                                                 (نويسنده مسئول)، (خوراسگان)اصفهان 

  (خوراسگان)اصفهان شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی  كارشناسی ارشد روان 

  (خوراسگان)اصفهان شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسالمی  استاديار گروه روان 
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 مقدمه
هستتند كته تتاكنون     اي شتناخته شتده  از متغيرهاي  3و خستگی 0، فرسودگی0  شغلیاستر

بتراي هتر انستانی عناصتر مختلت       . ها انجام گرفته استت  آن رههاي قابل توجهی دربا پژوهش

محولته بته   هتاي   موقعيتی، سازمانی و فردي وجود دارند كه در زمان انجام وظاي  و مسئوليت

، به مجموعته عتواملی    شناسی از لحاظ واژه. دنكن می تحميلا فشارهايی با سطوح مختلفی ر وي

دارند تا براي مقابله با اين فشارها انترژي روانتی و    می كنند و وي را وا كه بر فرد فشار وارد می

نيرل، گولدواگ، فيگن برگ، عبتادي و  )گويند  میفيزيکی خود را استفاده نمايد، استر  شغلی 

در كنتار   (.0203، 9انآگبتور، آگويتو و همکتار    -، اوبتی، ستايدنی  ؛ ناوانکو، كانو0221،  هالپن

  لفتتهؤمحتتور از ميتتان ستته م  استتتر  تتترين بعتتد هيجتتانی مهتتماستتتر  شتتغلی، فرستتودگی 

فرستودگی شتغلی در رويکترد    ( كارايی شخصتی و فرستودگی هيجتانی     زدايی، افت شخصيت)

ليم، يانت  و  ؛ لی، 0200، 6نوريس؛ 0390احمد،  مقدم و پور ابراهيمی)مسلش و جکسون است 

انگيزگتی   اين بعد از فرسودگی مشتمل بر احسا  تخليه هيجانی و عتاففی و بتی  (. 0200،  لی

، همکتاران پرور و  گل) است  محوله يشناختی و هيجانی از شغل و وظا همراه با اجتناب روان

دهتد   قتراين و شتواهد قابتل تتوجهی در دستتر  استت كته نشتان متی          (.0200، 1لين ؛0200

فرسودگی هيجانی با في  گسترده و وسيعی از متغيرهاي عاففی، رفتاري و جسمی در ارتبتا   

همين دست شواهد نشان داده كته وقتتی   (. 0203، 02ماير ؛ واال  و لی0200، 9لسمن هند)است 

شوند، به فور خواسته و ناخواسته تعلق و وابستتگی هيجتانی    افراد دچار فرسودگی هيجانی می

، 00؛ ستومينار و يوليتانتی  0200نوريس، )دهند  ا نسبت به شغلشان از دست میو شناختی خود ر

0203.) 
                                                      
1-  job stress 

2-  burnout 

3-  fatigue 

4-  Nirel, Goldwag, Feigenberg, Abadi, & Halpen 

5-  Nwankwo, Kanu, Obi, Sydney-Agbor, Agu, & et al 

6-  Norris 

7-  Lee, Lim, Yang, & Lee 

8-  Lin 

9-  Handelsman 

10-  Wallace & Lemaire 

11-  Suminar & Yulianti 
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خستگی شامل مجموعه عاليم جسمی و روانی است كه فتی آن فترد   نسبت به فرسودگی، 

دچار كمبتود انترژي و نيترو شتده و نيازمنتد      كند براي ادامه فعاليت و تالش خود  احسا  می

خستتگی در  (.  022، 0هتک  وريتس و ون  كترون، دي  ن، ويليامستن، ست  ميکتل )استراحت است 

مقايسه با فرسودگی از شدت كمتري برخوردار استت و در عتين حتال نستبت بته فرستودگی       

،  نست  ميکتل )هيجانی داراي بار هيجانی كمتتر و در مقابتل داراي بتار جستمی بيشتتري استت       

  متزمن و  دهد كته كته خستتگی    برخی شواهد پژوهشی نشان می(. 0223هک،  وريس و ون دي

 (. 022و همکتاران،   نست  ميکتل )ستاز فرستودگی شتود     فور جدي زمينه  واند بهت پی می در  پی

اند استر  شغلی  ساليان سال است كه پژوهشگران نشان داده ،از نظر شواهد پژوهشیچنين  هم

آنتونيتو، پولتومپی و   ) فور جدي افراد را دچار خستگی متزمن و فرستودگی بکنتد     تواند به می

براي نمونه در يک مطالعه فولی نشان داده شد كه استر  تا مدت زمتان قابتل   . (0203،  0الناتا

بينی فرسودگی هيجانی و خستگی استت   هاي اوليه، كماكان قادر به پيش توجهی پس از سنجش

تکرار شده  نيز ديگري هاي متعدد اين دست شواهد در پژوهش(.  022، و همکاران نس ميکل)

 (.0203، 9باهرركوهلر ؛0202،  ؛ رو0202، 3تلر و فريتزت ، كو سانن)است 

هتاي   با گذر زمان و پيشرفتاستر ، فرسودگی و خستگی گفته شد،  چه درباره فراتر از آن

 بتين متغيرهتا   تر فراتر از رواب  ساده پردازان به رواب  پيچيده ، توجه پژوهشگران و نظريهبشري

ري مطرح گرديد كه آيا رابطه استتر  شتغلی بتا    محو سؤال در همين راستا نيز اين. جلم شد

هاي بعتدي بته    بررسی. گيرد يا خير؟ ثير متغيرهاي ديگر قرار میأفرسودگی و خستگی، تحت ت

ثير حضتور  أتوانتد تحتت تت    تدريج نشان دادند كه رابطه استر  با فرستودگی و خستتگی متی   

هاي اخيرتر  يتی و در سالهاي شخص از اين ميان ويژگی .متغيرهاي روانی وشخصيتی قرار گيرد

در ايتن   يرهتاي ديگتر  ه نسبت بيشتتري را نستبت بته متغ   بتوجهات  مل بزرگ شخصيتاپنج ع

 از ميان رويکردهتاي مختلت  بته ستاختار شخصتيتی      امروزه .به خود جلم نموده است حوزه

هتاي شخصتيتی    ، رويکرد پنج عامل بزرگ شخصتيت از نظتر ارا ته مجموعته ويژگتی      ها انسان

                                                      
1-  Michielsen, Willemsen, Croon, De Vries, & Van Heck 

2-  Antoniou, Ploumpi, & Ntalla 

3-  Sonnentag,Kuttler, & Fritz 

4-  Ro 

5-  Bahrer Kohler 
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بتر استا  ايتن    (. 0202، 0اوزورو، ايتان و موستک  )ا حد زيادي پذيرفته شده استت  ت برجسته

 ختويی  رنجتور  رواناز فريتق پتنج عامتل     هاي شخصيتی ژگیيهاي فردي در و رويکرد، تفاوت

(N)0گرايی ، برون (E)3پذيري ، تجربه (O) پتذيري  ق، تواف (A)9 شناستی  فته و وظي (C)6   قابتل

گرايی به عنوان اولتين ويژگتی    برون. (0202، 1يدر و زيمرمن؛ سو 0221،  مورگان) تبيين است

مطرح در پنج عامل بزرگ شخصيت، از فريق صفاتی نظير اجتماعی بودن، تمايتل بته صتحبت    

بر رفتتار ختود در   بودن ظاهر و رفتاري دوستانه، فعال و مسل  كردن و سخن گفتن با ديگران، 

دهتد كته افتراد     شواهد پژوهشی نشان متی . هاي اجتماعی به خوبی قابل توصي  است موقعيت

جو، داراي هيجان و عاففه مثبت، پرانرژي و گترايش بته رشتد شخصتی      گرا افرادي پيوند برون

خويی كه به كترات   رنجور روان .(0202، 9زوپياديس، كنستانتی و پاولو؛ 0200نوريس، ) هستند

اد را مستتعد تجربته   ، بته عنتوان ويژگتی كته افتر     گشتته  مطترح ثباتی هيجانی هتم   در قالم بی

نشتان  در دستت  شواهد . ، معرفی شده استكند هاي منفی نظير ايطراب و افسردگی می هيجان

  رنجتور شتش مشخصته شتامل ايتطراب، خصتومت، افستردگی، ختود         دهد كه افراد روان می

پتذيري و خطتر    آستيم  احستا   ،(و در مواردي سرزنش ديگران به فور جدي)گري  سرزنش

مورگتان،  ) گذارنتد  از ختود بته نمتايش متی    ارهاي تکانشی را به فور مکرر دا می همراه با رفت

0221). 

پذيري به عنوان سومين ويژگی شخصتيتی، مشتتمل بتر چنتد مشخصته مهتم شتامل         تجربه

. گرايی فبيعی، تخيل و اهتل عمتل بتودن استت     پردازي، ارزش جويی، ايده هنردوستی، احسا 

پتذيري داراي   جمله متغيرهايی استت كته بتا تجربته    هوشمندي و تمايل به امور خالقانه نيز از 

اي تکامتل   پذيري كه به نظر بسياري از انديشمندان مشخصه توافق. (0200نوريس، ) رابطه است

گيتري و گترايش بته     هاي اجتماعی نيازمند زندگی جمعی است، بر جهت يافته بر مبناي ويژگی

                                                      
1-  Ozura, Ihan, & Musek 

2-  neuroticism 

3-  extroversion 

4-  openness to experience 

5-  agreeableness 

6-  conscientiousness 

7-  Morgan 

8-  Swider & Zimmerman 

9-  Zopiatis, Constanti, & Pavlou 
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ی مطترح در روابت  بتين فتردي را     هاي انستان  چنان كه مشخصه. فردي متمركز است رواب  بين

پذيري در يک سوي اين پيوستار، شامل مراقبت، تمايل بته   پيوستاري در نظر آوريم، توافقمانند 

پتذيري نظيتر    هتاي متضتاد بتا توافتق     ويژگتی همکاري و نوعدوستی و در سوي ديگر پيوستار 

ور و  وي يون ، وندر چی) گيرند فلبی قرار می تفاوتی و جدايی روي، بی رفتارهاي متخاصم، تک

شناستی   باالخره آخرين ويژگی مطرح در پنج عامل بتزرگ شخصتيتی، وظيفته    .(0200، 0ليون 

شناسی همراه بتا   نظران پيشرو در حوزه پنج عامل بزرگ شخصيت، وظيفه  به نظر صاحم. است

ه گفته شده كت  بر همين اسا  نيز. هاي شخصيتی با مضامين اخالقی هستند گیژپذيري وي توافق

خوب از بد و افترادي بتا اراده    كننده افراد يکديگر متمايز همراهاين دو بعد يا ويژگی شخصيتی 

شناستی بتاال، افترادي     بته هرحتال افترادي بتا وظيفته     . نيرومند از افرادي با اراده يعي  هستند

نتوريس،  ) گرا هستند گرا، كارآمد، پرتالش و هدف شده و منظم، پيشرفت دهی پرفاقت، سازمان

0200). 

با استتر  شتغلی، فرستودگی و خستتگی در     هاي شخصيتی  رابطه ويژگیاز نظر پژوهشی 

  دوستتی  فراهتانی، ستجادي، علتی    جاللتی )هاي چندي مورد بررسی قرار گرفته است  پژوهش

نتوريس،  ؛ 0202، و همکتاران  ؛ زوپياديس0202سو يدر و زيمرمن، ؛ 0392قهفرخی و اسالمی، 

، 3؛ ستليک و اورال 0200، 0برستو، استکاوفلی و ستالونوا   ؛ 0200، و همکاران يون  چی؛ 0200

در پژوهشی نشان دادند كه پنج عامل بزرگ شخصيتی به ( 0220)هک  وريس و ون دي(. 0203

 و همکتاران  نست  ميکتل . هستتند پذيري، همگی با خستگی مزمن داراي رابطه معنادار  جز توافق

( ثبات هيجتانی )خويی پايين  رنجور و روان گرايی نيز در پژوهشی نشان دادند كه برون( 0223)

نشان داده شد كته   ديگري در پژوهش. هاي سطح خستگی پايين هستند كننده  بينی از زمره پيش

 بينی كننده فرسودگی هيجتانی استت   خويی از ميان پنج عامل بزرگ شخصيت پيش رنجور روان

 نتتايج كتامال    ،شتی متورد اشتاره   البتته شتواهد پژوه   .(0226،  لوي  و دوالرد زي، در ، ون باكر)

نتتايج يتازده پتژوهش را خالصته     ( 0221)براي نمونه مورگتان  . اند يکدستی با يکديگر نداشته

هتاي شخصتيتی در شترايطی بتا ابعتادي از       نموده و فی آن نشان داده كه هتر يتک از ويژگتی   

                                                      
1-  Cheung, van de Vijver, & Leong 

2-  Breso, Schaufeli, & Salanova 

3-  Celik & Oral 

4-  Bakker, Van Der Zee, Lewig, & Dollard 
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ه نتتايج ارا ته   تکرارترين نتايج گزارش شده در خالص پر. فرسودگی داراي رابطه معنادار هستند

و  بتا فرستودگی هيجتانی    گرايتی  و برون خويی رنجور رابطه روان( 0221)شده توس  مورگان 

نظيتر بتاكر و   )كننده پنج عامتل بتزرگ شخصتيت     در چند پژوهش نيز نقش تعديل. است فشار

در  .رابطه بين استر  و فرسودگی نشان داده شتده استت  در ( 0202، 0سانزاو  0226همکاران، 

هاي شخصيتی در رابطه بين تعداد  كنندگی ويژگی نقش تعديل (0226)اكر و همکاران ب پژوهش

كته   در پژوهشتی نشتان داد  نيز ( 0202)سانزا . تجارب منفی با فرسودگی نشان داده شده است

چنين اين محقق نشان داد كته   هم. خويی با نگرانی و فشار روانی داراي رابطه است رنجور روان

 .شناختی است استر  و نقاياهاي شغلی با نگرانی روانبه تعديل رابطه شناسی قادر  وظيفه

هاي شخصيتی بر استر ، خستگی و فرسودگی، بته   کته حا ز اهميت در باب نقش ويژگین

كنندگی پنج عامل بتزرگ شخصتيت در رابطته استتر  بتا       چرايی پيوند يافتن و يا توان تعديل

پتنج عامتل بتزرگ شخصتيت مشتتمل بتر       هتر يتک از   . شتود  فرسودگی و خستگی مربو  می

هتا بتا استتر ،     فور بالقوه زمينه را براي پيوند يتافتن آن   اي هستند كه به هاي برجسته مشخصه

فرسودگی و خستگی و سپس تعديل رابطه بين استر  شغلی با خستگی و فرستودگی فتراهم   

 ظير تر  و ناكتامی خويی مبتنی بر تجربه هيجانات منفی ن رنجور ار لحاظ نظري روان. كنند می

اي با استتر  و   هاي ناكارآمد مقابله چنين هيجانات منفی اغلم منجر به استفاده از روش. است

رنجتوري بتاال را در معترن انباشتت      شده و از اين فريق ابتدا افراد داراي روان شراي  فشارزا

شتواهد   .كنتد  متی  نیاستر  و به دنبال آن به تدريج دچار احسا  خستگی و فرسودگی هيجا

در (  022) 0مينتر . (0200؛ نتوريس،  0221مورگتان،  ) كنتد  پژوهش از اين نظرات حمايت متی 

داراي تمايتل بته استتفاده از مقابلته      خويی بتاال،  رنجور پژوهشی نشان داد كه افراد داراي روان

ري شخصتی، اجتنتاب و گريتز بته جتاي تتالش بتراي حتل         يت گ محور، متمايل به كناره هيجان

ه بتا واقعيتت،   هپردازي به منظور گريز از مواج ، خيالخود رو، سرزنش ل پيشمشکالت و مسا 

؛ ستليک و اورال،  0200برستو و همکتاران،   )گيتري هستتند    منفعل و داراي ترديتد در تصتميم  

  ينگتر هستتند و در شترا    رنجور اغلم داراي ستبک تبيينتی منفتی    چنين افراد روان هم (.0203

 از  یداراي بترآورد پتايين   ايتن افتراد   از فرف ديگر اغلتم . رنديزها را داچدشوار انتظار بدترين 
 

                                                      
1-  Sanza 

2-  Miner 
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 شتدن  هبر همين اسا  در صتورت مواجت  . (0221مورگان، ) اي خود هستند هاي مقابله توانايی

گترا   محور، سبک تبيينی منفتی  هاي مقابله هيجان به دليل به كارگيري روش ،با استر  اين افراد

ل فشارآور، در رفع استر  با شکست مواجه شتده و از  ه و رفع عوامبو احسا  ناتوانی در غل

 .آورند اين فريق زمينه افزايش فرسودگی و خستگی را در خود فراهم می

خويی، موجم تجربه احستا  انترژي، نشتا ، روحيته و      رنجور گرايی برخالف روان برون

ي در اختيتار  ا ها هر يک ظرقيت بتالقوه  اين مشخصه. شود برقراري رواب  گسترده با ديگران می

از وقتو  فرستودگی و خستتگی     دهند تا با استر  مقابله نمتوده و از ايتن فريتق    فرد قرار می

 گترا قتادر بته جلتم     برخی شواهد پژوهشی از اين نظر كه افتراد بترون  . جلوگيري به عمل آيد

همتين عامتل باعت     . حمايت بيشتري در زمان مواجهه با استر  هستند حمايت نمتوده استت  

شتوند را   گرا به سادگی بتوانند استر  و خستتگی كته بتا آن مواجته متی      افراد برونشود تا  می

پتذيري و   ارتبتا  بتين تجربته   (. 0200يونت  و همکتاران،    ؛ چی0200نوريس، )برفرف نمايند 

پذيري و  بسياري از مطالعات قبلی بين تجربه. استر ، فرسودگی و خستگی در پرده ابهام است

ابطته معنتاداري گتزارش ننمتوده و در برختی مطالعتات روابت         عاليم استر  و فرستودگی ر 

ايتن   (.0221مورگتان،  )كننده منفی و در برخی ديگر رابطه مثبت گزارش شتده استت    سردرگم

بتر  . كنتد  با مشکل مواجه متی پذيري  كننده تجربه گيري نظري را در باب نقش تعديل تنو  نتيجه

اي بين استتر    كننده ليي نقش حسا  و تعدپذير رود كه تجربه همين اسا  بسيار احتمال می

چهتتارمين ويژگتتی يعنتتی (. 0200نتتوريس، ) شتتغلی بتتا فرستتودگی و خستتتگی ايفتتا  ننمايتتد 

به . ايفا  نمايد اي در رابطه با استر ، قرسودگی و خستگی تواند نقش چندگانه پذيري می توافق

هتاي مقابلته    ز روشگتر بتراي استتفاده ا    پتذيري عتاملی تستهيل    كه، توافتق  صورت خالصه اين

ستو يدر و  )پذير و عاملی بازدارنتده بتراي دوري كتردن از ديگتران استت       سازگارانه و انعطاف

 (.0202؛ زوپياديس و همکاران، 0202زيمرمن، 

فبعتی داشتته و از تجتارب جديتد استتقبال       پذير، تمايل به شوخ از فرف ديگر افراد توافق

شتود تتا در بستياري     آميتزي، موجتم متی    ه با مردماين استقبال از تجارب جديد همرا. كنند می

پذير استر  را به سان يک چالش جديد و راهی براي رشد خود تلقی كننتد   شراي  افراد توافق

پذيري نيتز   شود كه توافق بينی می بر همين اسا  پيش(. 0203؛ سليک و اورال، 0221مورگان، )

 بتاالخره بته نقتش    . ی و خستگی تعديل نمايداي بتواند رابطه بين استر  را با فرسودگ تا اندازه
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گرايی، داشتن برنامه براي  محوري، پيشرفت  هدف .رسيم شناسی می آخرين ويژگی، يعنی وظيفه

پتذيري بتااليی    امور و كارها، و تالش پيگير و مستمر ويژگی افرادي است كه داراي مستئوليت 

برختی رفتارهتاي   زمينته  هتا   هايتن مشخصت  (. 0200؛ برسو و همکتاران،  0200نوريس، )هستند 

در . ستازد  شنا  فتراهم متی   انگيزشی را براي افراد وظيفه -اجتنابی و برخی رفتارهاي گرايشی

شتنا  از پتذيرش تقايتاها و     تنابی، بسيار محتمل استت كته افتراد وظيفته    جحوزه رفتارهاي ا

شنا  پيشرفت و  از فرف ديگر افراد وظيفه. ها نيست، دوري كنند هاي آن شرايطی كه در برنامه

و در خود اين كارآمدي را سراغ دارند تتا   دانند ها می رشد را در گرو تالش و مواجهه با چالش

بر همتين استا  نيتز    (. 0221مورگان، )آيند  آور بر با كفايت و شايستگی از پس شراي  استر 

ابلته نمتوده و   ا نظم و كارآمدي با آن مقبشنا   بينی شده كه در زمان استر ، افراد وظيفه پيش

عاقبت با كارآمدي و تالش بر اين خستگی خود فتايق   ،در صورت تجربه خستگی و فرسودگی

 (.0220هک،  وريس و ون دي) آيند می

در رابطه استر  شتغلی   كنندگی پنج عامل بزرگ شخصيت تعديل در پايان بايد گفت نقش

در كمتتر  دستتر ،   درهتاي نظتري موجتود     رغتم تبيتين   ، علیبا خستگی و فرسودگی هيجانی

به همين دليل در اين پتژوهش   .پژوهشی به صورت تجربی به محک آزمون گذاشته شده است

پتذيري و   پتذيري، توافتق   گرايتی، تجربته   ختويی، بترون   رنجتور  گرديتد تتا نقتش روان     تتالش 

اي ايرانی متورد بررستی    شناسی در رابطه استر  شغلی با فرسودگی و خستگی در نمونه وظيفه

از  ،ت مطترح ستؤاال  نظر داراي اهميت است كته بته برختی    نتايج اين بررسی از اين. دقرار گير

تتر   كه چه كسانی با چه ويژگی شخصيتی در صورت مواجهه با استر  شغلی، ستريع  جمله اين

يتافتن پاستخ   . را ه خواهد كردشوند؟، پاسخی در خور ا دچار خستگی و فرسودگی هيجانی می

، خود داراي اين يرورت استت كته امکتان انديشتيدن و     د اشارهمور سؤال تی نظيرسؤاال براي

هاي شخصتيتی ختود در صتورت     حل عملی براي كسانی كه به دليل ويژگی يا ويژگی يافتن راه

فور نسبی فتراهم    را به باشند میتجربه استر  شغلی در معرن فرسودگی هيجانی و خستگی 

زير براي اين پژوهش در نظتر گرفتته شتده     هاي فرييه ،چه بيان شد با توجه به آن. خواهد كرد

 .است

 .هيجانی و خستگی رابطه وجود داردبين استر  شغلی و فرسودگی : فرييه اول

 پتذيري،   گرايی، تجربه خويی، برون رنجور روان)بين پنج عامل بزرگ شخصيت : فرييه دوم
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ابطته وجتود   گی ربا استر  شغلی، فرستودگی هيجتانی و خستت   ( شناسی پذيري و وظيفه توافق

 .دارد

پتذيري،   گرايتی، تجربته   خويی، بترون  رنجور روان)پنج عامل بزرگ شخصيت : سوم فرييه

 .كنند رابطه استر  شغلی را با فرسودگی هيجانی تعديل می( شناسی پذيري و وظيفه توافق

پتذيري،   گرايی، تجربته  خويی، برون رنجور روان)پنج عامل بزرگ شخصيت : چهارمفرييه 

 .كنند رابطه استر  شغلی را با خستگی تعديل می( شناسی ي و وظيفهپذير توافق

 

 روش
جامعه آماري پژوهش را . هاي همبستگی است از نو  پژوهش از نظر روش پژوهش حاير

تشتکيل   0390نفتر در پتاييز    22 به تعتداد   در شهر تهران دولتی سازمان خدماتیيک  كاركنان

بر اسا  تناسم حجم نمونه بتا حجتم    ،كنان اين سازماننفر از كار 9 0نمونه پژوهش  .ندا هداد

كه به شيوه تصادفی نظامدار از فريتق فهرستت استامی     بودند (0310زاده،  حسن)جامعه آماري 

ها، ده پرسشنامه ناقص پاستخ داده   آوري پرسشنامه عمپس از توزيع و ج .كاركنان انتخاب شدند

نفتر كتاهش    069كنار رفت و گروه نمونته بته   ، به همين دليل اين تعداد از پژوهش ه بودندشد

از اعضاي نمونه اكثريتت داراي تحصتيالت    .سال بود 69تا  09سنی اعضاي نمونه  دامنه. يافت

صتد داراي تحصتيالت ديتپلم و     از ايتن مقتدار حتدود پنجتاه در    ، درصد 62/ معادل )تا ديپلم 

   /9معتادل  )سال  9 تا  36سنی و در گروه ( ها داراي تحصيالت زير ديپلم بودند ه آنباقيماند

 .هتل بودنتد  أدرصتد مت   0/6درصد مترد و   1/13اعضاي نمونه  چنين از كل هم. بودند( درصد

و ميتانگين  ( 1/ 0با انحراف استاندارد برابر با )سال  33/ 6ميانگين سنی اعضاي نمونه برابر با 

 .بود( سال 90/6 با انحراف معيار برابر با)سال  29/9ها برابر با  سابقه شغلی آن

 

 ابزارهاي پژوهش

براي سنجش پنج عامل بزرگ شخصيت، از فرم  .پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت. 0

 . شداستفاده ( 0990) 0هاي پنج عامل بزرگ شخصيت گلدبرگ پنجاه سؤالی پرسشنامه نشانگر
 

                                                      
1-  Goldberg 
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گرايی،  برون خويی، رنجور هاي روان آن مربو  به يکی از ويژگیاين پرسشنامه كه هر ده سؤال 

هاي روايی و پايايی مطلوبی  از شاخصاست، شناسی  پذيري و وظيفه پذيري، توافق تجربه

 تا كامال  0 =دقيق است بسيار غير)اي  و بر مقيا  پنج درجه( 0990گلدبرگ، )برخوردار است 

نج را براي پ 19/2تا  69/2آلفاي كرونباخ ( 0990)گلدبرگ . شود پاسخ داده می( 9 =دقيق است

سازه آن را با استفاده از تحليل  عامل بزرگ شخصيتی در اين پرسشنامه گزارش نموده و روايی

تحليل عاملی اكتشافی با چرخش در اين پژوهش . ي مستند ساخته استتأييدعاملی اكتشافی و 

 199 /9 و آزمون كرويت بارتلت برابر با  2/ 9برابر با  KMOاز نو  واريماكس با 

(20/2>p)  به باال به دست داد 2/ عامل اصلی در پرسشنامه انگليسی را با بارهاي عاملی پنج .

شناسی در  پذيري و وظيفه پذيري، توافق گرايی، تجربه خويی، برون رنجور روان آلفاي كرونباخ

 .به دست آمد 2/ و  6/2 ، 2/ 1، 0/2 ، 9/2 پژوهش حاير به ترتيم برابر با 

ی كته توست    ستؤال  سنجش استر  شغلی پرسشنامه پنج ايبر .پرسشنامه استر  شغلی .0

 0 =هرگز)اي  معرفی شده و داراي مقيا  پاسخگويی هفت درجه( 0200)پرور و همکاران  گل

هاي كاري كه بر افراد در حين  اين پرسشنامه سطح كلی فشار. است، به كار رفت(   =تا هميشه

( 0200)پرور و همکتاران   گل. كند جش میشود را سن ها وارد می انجام كارشان در سازمان به آن

سازه اين پرسشنامه را بر اسا  تحليل عاملی اكتشافی مستتند ستاخته و آلفتاي كرونبتاخ      روايی

ايتن پرسشتنامه در ايتن پتژوهش از نظتر      . اند را براي اين پرسشنامه گزارش نموده 2/ برابر با 

عاملی اكتشافی مجتدد نيتز تتک    تحليل . گرديد تأييدروايی صوري و محتوايی مجدد بررسی و 

بته   0/2 ش حاير برابر بتا  آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه در پژوه. كرد تأييدعاملی بودن آن را 

 .دست آمد

براي سنجش فرسودگی هيجانی از پرسشتنامه نته ستؤالی     .فرسودگی هيجانیپرسشنامه  .3

پرور و همکاران  وس  گلكه در ايران ت( 0226) 0، جاراميلو و لوكندرمولکیتوس  معرفی شده 

اين پرسشتنامه نيتز در ايتن پتژوهش بتر      . يابی شده استفاده شد سنجی و روايی  پايايی(  031)

هيجتانی   ي هپاسخ داده شد و سطح كلتی تخليت  (   =تا هميشه 0 =هرگز)اي  مقيا  هفت درجه

 و ( 0226)متولکی و همکتاران   . كند گيري می پاسخگو را اندازه نسبت به كار و امور شغلی فرد
 

                                                      
1-  Mulki, Jaramillo, & Locander 
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پترور و   روايی و پايتايی ايتن نته ستؤال را مستتند ستاخته و گتل       (  031)پرور و همکاران  گل

در ايتن پتژوهش آلفتاي    . انتد  را براي آن گزارش نموده 90/2آلفاي كرونباخ  ( 031)همکاران 

 .به دست آمد 93/2شنامه برابر با كرونباخ براي اين پرس

 بتر استا    كته  ستؤال  ی در اين پژوهش، يازدهبراي سنجش خستگ .خستگیپرسشنامه  . 

 گتويی  و داراي مقيتا  پاستخ   هشد آماده(  022، 0223و همکاران،  نس ميکل)پيشينه پژوهش 

پرسشنامه براي اولين بتار پتس    اين. است، استفاده شد(   =تا هميشه 0 =هرگز)اي  هفت درجه

سازه  مين دليل از نظر روايیاز ساخت و فراحی در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، به ه

از فريق تحليل عاملی اكتشافی و از نظر پايايی از فريتق آلفتاي كرونبتاخ متورد بررستی قترار       

و آزمتون   9/2برابتر بتا    KMOتحليل عاملی اكتشافی با چرخش از نو  واريماكس بتا  . گرفت

بته بتاال بته     9/2 يک عامل كلی را با بارهاي عاملی (p<20/2) 0 0/96 كرويت بارتلت برابر با 

 . به دست آمد 19/2آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه در پژوهش حاير برابر با . دست داد

 كتار در محل دقيقه  02تا  09زمان فی دهی  گزارش صورت خود ههاي پژوهش ب پرسشنامه

هاي پژوهش با استفاده از يتريم   هاي حاصل از پرسشنامه داده. شدنداعضاي نمونه پاسخ داده 

در تحليتل رگرستيون سلستله    . شدمراتبی تحليل  گی پيرسون و تحليل رگرسيون سلسلههمبست

فرسودگی و  كننده متغير تعديل پنج عامل بزرگ شخصيتبين،  متغير پيش استر  شغلی مراتبی

از آنجتايی كته در تحليتل رگرستيون     . مالك در نظر گرفته شدند هايمتغير هيجانی و خستگی

عمتل  ( 0990) 0استفاده شده است، بنابر توصتيه آيکتن و وستت   مراتبی جمالت تعامل  سلسله

و  هتا وجتود نداشتت    هتاي پترت در داده   هيچ موردي از دادههاي پرت،  در بررسی داده. گرديد

درصتد بودنتد بتا استتفاده از ميتانگين مقيتا         20/2كه كمتتر از  ( بدون پاسخ)هاي مفقود  داده

انجتام   SPSSاي  رايانته  -افزار آمتاري  ده از نرمهاي انجام شده با استفا تحليل. جايگزين شدند

هاي رگرسيون تعديلی با استفاده از نمودار پراكندگی  فرن الزم به ذكر است كه پيش .پذيرفت

اسميرن  براي نرمتال بتودن    -ها، از فريق آزمون كولموگرف براي خطی بودن رابطه بين متغير

عامتل تتورم واريتانس بتراي بررستی       هاي تحمتل و  ها و از فريق بررسی شاخص توزيع متغير

 مشتکلی  بتراي پتژوهش حايتر    در اين متوارد خطی چندگانه بررسی و مشخص گرديد كه  هم

 .وجود ندارد
                                                      
1-  Aiken & West 



 119 (1 ي شماره ،1313 بهار و تابستان ،1 سال ،اول ي دوره) اهواز چمران شهيد دانشگاهصنعتی و سازمانی  یسشنا روانمطالعات  مجله

 ها يافته
 .استهاي پژوهش ارا ه شده  انحراف معيار و همبستگی درونی متغير ،، ميانگين0در جدول 

 
 

 هاي پژوهش متغير، انحراف معيار و يرايم همبستگی بين  ميانگين .0جدول 

ف
ردي

 

 ميانگين متغيرهاي پژوهش
انحراف 

 معيار
1 1 3 1 1 9 9 

      -  03/0 0/  فرسودگی هيجانی 0
     -  2/ ** 00/0 31/3 خستگی 0
    -  69/2** 0/2 ** 30/0 9/3  استر  شغلی 3
   - - 06/2**- 00/2**- 06/2** 9/2 01/3 گرايی برون  
  - - 0/2 ** 3/2** 2/ 3** 0/2 ** 2/ 6 63/0 خويی رنجور روان 9
 - - 90/2** 2/ 3**- 2/ 0**- 2/ 0**- 2/ 3** 60/2 3/ 6 شناسی وظيفه 6
-  90/2**- 2/  ** 2/ 0**- 09/2**- 00/2**- 2/ 0** 99/2 13/3 پذيري توافق  
 00/2** 2/ 0**- 09/2* 2/ 3**- 00/2- 2/ 0* 00/2 99/2 91/3 پذيري تجربه 1

  *p< 29/2     **p< 20/2  

 
به )شود، در سطح رواب  ساده بين كليه متغيرهاي پژوهش  مشاهده می 0كه در جدول  چنان

، با يکديگر (پذيري كه غيرمعنادار است جز رابطه فرسودگی هيجانی و استر  شغلی با تجربه

ي نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبی برا 0در جدول . اند داراي رابطه معناداري بوده

ها  بينی فرسودگی هيجانی از فريق استر  شغلی، پنج عامل بزرگ شخصيت و تعامل آن پيش

شود در مرحله اول، استر     اول مشاهده میيدر رد 0كه در جدول  چنان.ارا ه شده است

درصد از  92بينی فرسودگی هيجانی بوده و توانسته  شغلی داراي يريم معنادار براي پيش

درصد واريانس افزوده  0گرايی توانسته  ، برون در مرحله دوم. ا تبيين نمايدواريانس اين متغير ر

  باالخره در مرحله سوم نيز تعامل استر . بينی فرسودگی هيجانی پديد آورد معنادار براي پيش

بينی فرسودگی  گرايی نتوانسته واريانس انحصاري افزوده معنادار براي پيش برون× شغلی

گرايی قادر به تعديل رابطه بين استر  شغلی و  اين معنی كه برون به. هيجانی پديد آورد

 شود پس از استر  شغلی  نيز مشاهده می 0  دوم جدول يدر رد .فرسودگی هيجانی نيست
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درصد واريانس   /6گرايی توانسته  رنجور ، روان شده، در مرحله دومكه در مرحله اول وارد 

درصد  0توانسته نيز گرايی  رنجور روان× استر  شغلی در مرحله سوم تعامل وافزوده معنادار 

اين تعامل . بينی فرسودگی هيجانی پديد آورد واريانس انحصاري افزوده معنادار براي پيش

فرسودگی گرايی قادر به تعديل رابطه استر  شغلی با  رنجور معنادار به اين معنی است كه روان

پس از استر  شغلی كه در  اده شده كهنشان د 0در جدول   سوم يدر رد. است هيجانی

 درصد واريانس افزوده معنادار 0شناسی توانسته  ، وظيفه مرحله اول وارد شده، در مرحله دوم

× شغلی در مرحله سوم تعامل استر  اما. پديد آورد فرسودگی هيجانیبينی  براي پيش

 فرسودگی هيجانیينی ب شناسی نتوانسته واريانس انحصاري افزوده معنادار براي پيش وظيفه

فرسودگی شناسی قادر به تعديل رابطه بين استر  شغلی و  به اين معنی كه وظيفه. پديد آورد

 .نيست هيجانی

شود پس از استر  شغلی كه در مرحلته     چهارم مشاهده میيدر رد 0كه در جدول  چنان

افتزوده معنتادار بتراي    درصد واريانس  0/0پذيري توانسته  ، توافق اول وارد شده، در مرحله دوم

پتذيري   توافق× اما در مرحله سوم تعامل استر  شغلی. بينی فرسودگی هيجانی پديد آورد پيش

به اين . بينی فرسودگی هيجانی پديد آورد نتوانسته واريانس انحصاري افزوده معنادار براي پيش

. جتانی نيستت  پذيري قادر به تعديل رابطه بين استتر  شتغلی و فرستودگی هي    معنی كه توافق

شتود پتس از استتر  شتغلی كته در         پنجم مشاهده میيدر رد 0كه در جدول  باالخره چنان

  پتذيري و در مرحلته ستوم نيتز تعامتل استتر        ، تجربته  مرحله اول وارد شده، در مرحلته دوم 

بينتی فرستودگی    اند واريانس انحصاري افزوده معنادار براي پتيش  پذيري نتوانسته تجربه× شغلی

پذيري قادر به تعديل رابطه بتين استتر  شتغلی و     به اين معنی كه تجربه. پديد آورند هيجانی

در شکل يک نمودار رابطه استر  شغلی بتا فرستودگی هيجتانی در    . فرسودگی هيجانی نيست

 .رنجوري ارا ه شده است سطوح روان

رنجور خويی باال، استر  شغلی بتا شتتاب    شود، در روان مشاهده می 0چنان كه در نمودار 

تذكر اين نکتته الزم استت كته در    . تري به فرسودگی هيجانی منجر شده است مثبت قابل توجه

رنجور خويی پايين بين استر  شغلی و فرسودگی هيجانی يريم بتاي استاندارد برابر بتا   روان

63/2 (29/2 p< )فرسودگی هيجتانی يتريم   رنجور خويی باال بين استر  شغلی و و در روان 

نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبتی   3در جدول . بود( >p 20/2) 2/   بتاي استاندارد برابر با
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ها ارا ته   بينی خستگی از فريق استر  شغلی، پنج عامل بزرگ شخصيت و تعامل آن براي پيش

 .شده است

 
استتر   از فريتق  ودگی هيجتانی  فرست بينتی   نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبی براي پيش .0جدول 

 شغلی و پنج عامل بزرگ شخصيت

ف
ردي

 

 بين هاي پيش متغير
 فرسودگی هيجانی

 اثرات تعاملی 1اثر اصلی  1اثر اصلی 
β β β 

0 

 61/2** 61/2** 0/2 ** استر  شغلی

- 2/ 0** -2/ 0**-  گرايی برون
 220/2- -  گرايی برون× استر  شغلی

R
2
يا   R

2 **9/2 **20/2 20/2 -
F يا   F **06/06  **2 /00 220/2 

0 

 2/ 6** 2/ 6** 0/2 ** استر  شغلی

 01/2** 00/2**-  خويی رنجور روان
 09/2**- -  خويی رنجور روان× استر  شغلی

R
2
يا   R

2 **9/2 **2 6/2 **20/2 
F يا   F **06/06  **93/06 ** 6/00 

3 

 2/ 6** 66/2** 0/2 ** استر  شغلی

- 09/2** -06/2**-  شناسی وظيفه
- 2/ 2- -  شناسی وظيفه× استر  شغلی

R
2 يا   R

2 **9/2 **20/2 229/2 
F يا   F **06/06  **90/00  0/0 

  

 69/2** 69/2** 0/2 ** استر  شغلی

- 00/2** -00/2**-  پذيري توافق
- 21/2- -  پذيري توافق× استر  شغلی

R
Rيا  2

2 **9/2 *200/2 22 /2 
F يا   F **06/06  *30/6   /3 

9 

 69/2** 69/2** 0/2 ** استر  شغلی

- 00/2** -00/2**-  پذيري تجربه
- 21/2- -  پذيري تجربه× استر  شغلی

R
2
 
Rيا 

2 **9/2 220/2 20/2 
F يا   F **06/06  01/2 90/3 

*p< 50/5       **p< 50/5  
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0

1

2

3

4

-1SD +1SD

استر  شغلی

فرسودگی هيجانی

 
 خويی باال و پايين رنجور نمودار رابطه استر  شغلی با فرسودگی هيجانی در روان .0شکل 

 

شود در مرحلته اول، استتر  شتغلی داراي       اول مشاهده میيدر رد 3كه در جدول  چنان
درصد از واريانس اين متغير را تبيين  0 بينی خستگی بوده و توانسته  يريم معنادار براي پيش

بينتی   درصد واريانس افزوده معنادار بتراي پتيش   0/0گرايی توانسته  ، برون حله دومدر مر. نمايد

گرايتی نتوانستته واريتانس     برون× در مرحله سوم نيز تعامل استر  شغلی. خستگی پديد آورد

گرايی قادر به  به اين معنی كه برون. بينی خستگی پديد آورد انحصاري افزوده معنادار براي پيش

 شود مشاهده مینيز  3جدول   دوم يدر رد .ين استر  شغلی و خستگی نيستتعديل رابطه ب
گرايتی توانستته    رنجتور  ، روان در مرحله دوم پس از استر  شغلی كه در مرحله اول وارد شده،

× شتتغلی تعامتتل استتتر   نيتتز در مرحلتته ستتوم  ودرصتتد واريتتانس افتتزوده معنتتادار    3/0

بينتی خستتگی    انحصاري افزوده معنادار براي پيش واريانسدرصد  0توانسته  گرايی رنجور روان

گرايتی قتادر بته تعتديل رابطته       رنجور اين تعامل معنادار به اين معنی است كه روان. پديد آورد
شتود پتس از      سوم مشاهده متی يدر رد 3كه در جدول  چنان .استر  شغلی با خستگی است

درصتد   0شناستی توانستته    وظيفته ،  استر  شغلی كه در مرحله اول وارد شده، در مرحلته دوم 
بينی خستگی پديد آورد، اما در مرحله ستوم تعامتل استتر      واريانس افزوده معنادار براي پيش

بينی خستگی پديتد   شناسی نتوانسته واريانس انحصاري افزوده معنادار براي پيش وظيفه× شغلی
. شغلی و خستتگی نيستت  شناسی قادر به تعديل رابطه بين استر   به اين معنی كه وظيفه. آورد

نشان داده شده كه پس از استتر  شتغلی كته در مرحلته اول وارد      3در ردي  چهارم جدول 
 پتتتتذيري و در مرحلتتتته ستتتتوم تعامتتتتل استتتتتر     ، توافتتتتق شتتتتده، در مرحلتتتته دوم 

بته  . بينی خستگی پديد آورد اند واريانس افزوده معنادار براي پيش پذيري نتوانسته توافق× شغلی

بتاالخره  . پذيري قادر به تعديل رابطه بين استر  شغلی و خستتگی نيستت   وافقاين معنی كه ت

شود پس از استر  شغلی كته در مرحلته اول    در ردي  پنجم مشاهده می 3كه در جدول  چنان
پتذيري   تجربته × مرحله سوم تعامل استر  شغلی پذيري و در ، تجربه وارد شده، در مرحله دوم

 ينيپارنجور خويی  روان 

باالرنجور خويی  روان   
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بته ايتن معنتی كته     . بينتی خستتگی پديتد آورنتد     معنادار براي پيشاند واريانس افزوده  نتوانسته

 .پذيري قادر به تعديل رابطه بين استر  شغلی و خستگی نيست تجربه
 

بينی خستگی از فريق استر  شتغلی و پتنج    نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبی براي پيش .3جدول 
 عامل بزرگ شخصيت

ف
ردي

 

 بين هاي پيش متغير
 فرسودگی هيجانی

 اثرات تعاملی 1اثر اصلی  1اثر اصلی 
β β β 

0 

 63/2** 63/2** 69/2** استر  شغلی

- 00/2* -00/2*-  گرايی برون
- 26/2- -  گرايی برون× استر  شغلی

R
2 يا   R

2 ** 0/2 *200/2 223/2 
F يا   F **09  *93/9 90/0 

0 

 6/2** 6/2** 69/2** استر  شغلی

 03/2** 06/2**-  خويی رنجور روان
 0/2*- -  رنجور خويی روان× استر  شغلی

R
 0Rيا 2

** 0/2 **203/2 *20/2 
F يا   F 

**09  **00/00 09/  

3 

 63/2** 60/2** 69/2** استر  شغلی

- 0/2* -0/2*-  شناسی وظيفه
- 23/2- -  شناسی وظيفه× استر  شغلی

R
2 يا   R

2 ** 0/2 *20/2 220/2 
F يا   F 

**09  *63/  31/2 

  

 63/2** 63/2** 69/2** استر  شغلی

- 29/2 -29/2-  پذيري توافق
 23/2- -  پذيري توافق× استر  شغلی

R
2 يا   R

2 ** 0/2 221/2 220/2 
F يا   F 

**09   0/3 93/2 

9 

 2/ 6** 2/ 6** 69/2** استر  شغلی

- 26/2 -26/2-  پذيري تجربه
- 2/ 2- -  پذيري تجربه× استر  شغلی

R
2 يا   R

2 ** 0/2 22 /2 220/2 
F يا   F **09  66/0 9/2 

*p< 50/5      **p< 50/5  
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رنجتوري ارا ته شتده     ندر شکل دو نمودار رابطه استر  شغلی با خستگی در ستطوح روا 

 .است

رنجور خويی باال، استر  شتغلی بتا شتتاب     شود، در روان مشاهده می 0كه در نمودار  چنان

رنجتور   تذكر اين نکته الزم استت كته در روان  . اندكی بيشتر به خستگی منجر شده استمثبت 

و  (p<221/2) 2/ 6خويی پايين بين استر  شغلی و خستگی يريم بتاي استاندارد برابتر بتا   

 61/2 رنجور خويی باال بين استر  شغلی و خستگی يريم بتاي استتاندارد برابتر بتا    در روان

(222/2>p) بود. 

 

-0.5

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

-1SD +1SD
استر  شغلی

خستگی

 
 خويی باال و پايين رنجور نمودار رابطه استر  شغلی با خستگی در روان .0شکل 

 

 گيري و نتيجه بحث
استر  در رابطه  پنج عامل بزرگ شخصيتكننده  اين پژوهش با هدف بررسی نقش تعديل

نتايج حاصل از دوم ارتبا  با فرييه اول و   در. شداجرا  شغلی با فرسودگی هيجانی و خستگی

شتغلی،   بتا استتر    غيرمعناداري وپذيري كه رواب  يعي   جز تجربه  بهپژوهش نشان داد كه 

فرسودگی هيجانی و خستگی داشت، در بقيه موارد بين چهار عامل بزرگ شخصيتی با استتر   

روابت  منفتی ستاده    . شغلی، فرسودگی هيجانی و خستتگی روابت  معنتاداري بته دستت آمتد      

رسودگی هيجانی و خستگی و روابت   فخويی با استر  شغلی،  رنجور بين روان( ها همبستگی)

شناسی با سه متغير مورد اشاره تا انتدازه زيتادي بتا     پذيري و وظيفه گرايی، توافق مثبت بين برون

(  022و  0223، و همکاران نس ميکل)و شخصيت  ، خستگیهاي حوزه استر  شغلی پژوهش

فراهتانی و   جاللتی )هتاي شخصتيتی    فرسودگی شتغلی بتا ويژگتی    هاي حوزه رابطه و پژوهش

 ؛ 0200؛ نتوريس،  0202؛ زوپيتاديس و همکتاران،   0202؛ سو يدر و زيمترمن،  0390همکاران، 
 

 نييپارنجور خويی  روان 

باالرنجور خويی  روان   
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 همسويی نشتان ( 0203؛ سليک و اورال، 0200؛ برسو و همکاران، 0200يون  و همکاران،  چی

تلفی كه در دنيا انجام گرفته، به دليل تنتو   هاي مخ پژوهش تاكيد نمودبايد  حال با اين. دهد می

از فترف ديگتر، نتتايج و جهتت     . (0221مورگتان،  ) انتد  ها نتايج يک دستی ارا ه ننمتوده  نمونه

هتاي شخصتيتی بتا استتر  شتغلی،       هاي به دست آمده در اين پژوهش بين ويژگتی  همبستگی

در هتر يتک از    مطرحهاي  هاي نظري مربو  به مشخصه فرسودگی هيجانی و خستگی با تبيين

؛  0203؛ ستومينار و يوليتانتی،   0200لستمن،   ؛ هنتد 0200نتوريس،  )پنج عامل بزرگ شخصتيت  

 .دهد همسويی قابل توجهی نشان می( 0203ماير،  واال  و لی

ختويی،   رنجور باالخص روان)هاي ساده بين پنج عامل بزرگ شخصيت  در تبيين همبستگی

با استتر  شتغلی، فرستودگی هيجتانی و خستتگی      ( ناسیش پذيري و وظيفه گرايی، توافق برون

هتاي   شنا  مبتنتی بتر ويژگتی    پذير و وظيفه گرا، توافق افراد برون توان اين گونه بيان كرد كه می

از . خود اغلم به چندين فريق امکان مديريت استتر ، فرستودگی و خستتگی را دارا هستتند    

كه منجتر  )اال پرانرژي و اجتما  محور بودن گرايی ب ترين عوامل براي افرادي با برون جمله مهم

پذيري باال استفاده  ، براي افرادي با توافق(شود ها می به كسم حمايت از جانم ديگران براي آن

شناستی بتاال تتالش     انگيز و براي افراد داراي وظيفه پذير و چالش اي انعطاف هاي مقابله از روش

. گتردد  چه بهتر استر  شغلی و عواقم آن متی باشند كه باع  مديريت هر  هدفمند و منظم می

بحت  كامتل در بتاب    . بتاال متفتاوت استت    ختويی رنجور اما ويعيت بتراي افتراد داراي روان  

رنجورخويی در رابطه استتر  شتغلی بتا فرستودگی هيجتانی و       چگونگی و چرايی نقش روان

هتاي ستاده    تگیاي كه در سطح همبس آخرين نکته. خستگی در ادامه به تفصيل ارا ه خواهد شد

بتا   پتذيري  الزم است به آن پرداخته شود، عدم وجود رواب  معنادار يا رواب  يعي  بين تجربه

ايتن يافتته در درجته اول بتا بستياري از      . استر  شغلی، فرسودگی هيجانی و خستتگی استت  

؛ 0221؛ مورگتان،   022بتراي نمونته مينتر،    )پژوهشگران ديگتر همستويی دارد   هاي قبلی  يافته

رسد كه يک ويژگی شخصيتی باشد كه به  نظر می پذيري به تجربه(. را نگاه كنيد 0200س، نوري

شتايد دليتل   . كند يندها و متغيرهاي كاري رابطه نيرومندي برقرار نمیآلحاظ ماهيت چندان با فر

پتردازي،   جتويی، ايتده   پتذيري بتا تکيته بتر هنردوستتی، احستا        اين امر آن است كته تجربته  

ی، تخيل و اهل عمل بودن همراه بتا هوشتمندي و تمايتل بته امتور خالقانته       گرايی فبيع ارزش

 ايت  ارتبتافی دهد كه چندان  هايی قرار می ه، عمال تمركز رفتاري فرد را بر پديد(0200نوريس، )
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پيتدا   ،شناختی، جسمی و هيجانی كه در استر ، فرسودگی و خستگی محوريت دارنتد  تجارب

 .كند نمی

نيتز در پتژوهش   در ارتبا  با فرييه ستوم و چهتارم   مراتبی   لسلهنتايج تحليل رگرسيون س

بتا فرستودگی و    كننتده در رابطته استتر     خويی متغير تعتديل  رنجور حاير نشان داد كه روان

پتذبري داراي چنتين تتوان     پذيري و تجربته  شناسی، توافق گرايی، وظيفه برون خستگی است، اما

ري قتادر بته   يپتذ  پذيري و تجربته  شناسی، توافق ، وظيفهگرايی كه برون اين. كنندگی نبودند تعديل

بته ايتن معنتی استت كته رابطته        ،تعديل رابطه استر  با فرسودگی هيجانی و خستگی نبودند

استر  با فرسودگی هيجانی و خستگی در سطوح متفاوت چهار ويژگی شخصيتی مورد اشاره 

بتا فرستودگی و   طه مثبتت بتين استتر     راب ،كه تر اين به معنايی ساده. دارندنبا يکديگر تفاوتی 

عدم . گيرد پذيري قرار نمی پذيري و تجربه شناسی، توافق گرايی، وظيفه ثير برونأخستگی تحت ت

پذيري ممکن استت ناشتی    پذيري و تجربه شناسی، توافق گرايی، وظيفه كنندگی برون توان تعديل

ير استر  شتغلی، فرستودگی و   يکی از داليل احتمالی به سطح سه متغ. از داليل متعددي باشد

پتذيري و   شناستی، توافتق   گرايتی، وظيفته   خستگی در كنار سطح چهار ويژگی شخصيتی بترون 

 0هتاي ارا ته شتده در جتدول      اگر به ميتانگين . شود مربو  می در پژوهش حاير پذيري تجربه

شود كه ميانگين استر  شتغلی، فرستودگی و خستتگی كمتتر از ميتانگين       توجه شود، ديده می

اي كه در اين پتژوهش در   مقيا  پاسخگويی براي يک مقيا  هفت درجه)مقيا  پاسخگويی 

و در مقابتل ميتانگين چهتار ويژگتی     ( شتود  متی   سنجش اين سه متغير استفاده شده برابتر بتا   

مقيتا  پاستخگويی بتراي يتک مقيتا  پتنج       )شخصيتی باالتر از ميانگين مقيا  پاستخگويی  

 3سنجش پنج عامل بتزرگ شخصتيت استتفاده شتده برابتر بتا       اي كه در اين پژوهش در  درجه

 .است( شود می

هتاي متورد اشتاره احتمتال      ميانگين ،به ويژه در مورد استر  شغلی، فرسودگی و خستگی

محتدوديت دامنته زمتانی اتفتا      . ستازد  وجود محدوديت دامنه را براي اين سه متغير مطرح می

تر  اي محدود ر بک متغير به جاي گستره وسيع در دامنهافتد كه دامنه نوسان امتيازات يا مقادي می

اي تحتت تتاثير قترار گترفتن روابت  بتين        يکتی از تبعتات وجتود چنتين پديتده     . نوسان نمايد

بر همين اسا  ممکن است كه محدود بودن دامنه نوسان امتيازات استر  شغلی، . متغيرهاست

گرايتتی،  بتترون شخصتتيتیيژگتتی وفرستتودگی و خستتتگی متتانع از آن شتتده باشتتد كتته چهتتار  
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كننده در رواي  بين استتر  شتغلی بتا     نقش تعديل پذيري پذيري و تجربه   شناسی، توافق وظيفه

هاي گذشتته هتم نشتان از آن دارد كته      البته نگاهی به پژوهش. فا  كننديفرسودگی و خستگی ا

تاكنون رواب  يک دست و همسانی در حوزه نقتش پتنج عامتل بتزرگ شخصتيت بتا استتر         

لی، فرسودگی و خستگی توس  پژوهشگران در نمونه مطالعات ديگر گزارش نشتده استت   شغ

؛ زوپياديس و 0202؛ سو يدر و زيمرمن، 0226؛ باكر و همکاران، 0223همکاران،  و نس ميکل)

؛ 0200؛ برستو و همکتاران،   0200يونت  و همکتاران،    ؛ چتی 0200؛ نتوريس،  0202همکاران، 

كننتدگی   توان گفت كه بخشتی از عتدم تتوان تعتديل     ن دليل میبه همي(. 0203سليک و اورال، 

پتذيري در رابطته    پتذيري و تجربته   شناستی، توافتق   گرايی، وظيفته  چهار ويژگی شخصيتی برون

هاي شخصتيتی   گردد كه وبژگی استر  شغلی با فرسودگی و خستگی نيز به اين حقيقت باز می

كننتده در رابطته بتين استتر  شتغلی بتا        با احتمال زياد در هر شراي  و موقعيتی نقش تعتديل 

 .كنند فرسودگی و خستگی ابفا  نمی

به عنوان يک عامل خطر، به سرعت در اثر تجربه استتر    باال خويی رنجور در مقابل روان

. فرجام كار فرد را به خستگی و در حد شديدتري به فرسودگی هيجانی خواهتد كشتاند   شغلی،

ختويی توست  پژوهشتگران ديگتر گتزارش شتده        رنجتور  چه كه در بتاب روان  اين يافته با آن

يونتت  و  ؛ چتتی0200؛ نتتوريس، 0202؛ زوپيتتاديس و همکتتاران، 0202ستتو يدر و زيمتترمن، )

همسويی قابل توجهی نشان ( 0203؛ سليک و اورال، 0200؛ برسو و همکاران، 0200همکاران، 

استت بته آن توجته جتدي     هميت دارد كه الزم اي ا داليل نظري چنين نقشی به اندازه. دهد می

هاي ناكارآمتد   خويی با هيجانات منفی نظير تر  و ناكامی و استفاده از روش رنجور روان. شود

رنجتور عتالوه بتر تجربته      د روانافتر اتتر   دقيتق   یيبه معنتا . همراه است با شراي  فشارزا  مقابله

 هاي قابل از روشايطراب، تر ، نگرانی و درماندگی ناشی از ناكامی، اغلم براي حل مسا ل 

افتراد داراي   يچنتين رونتد   .دنت كن نماينتد نيتز استتفاده نمتی     قبولی كه مستا ل را برفترف متی   

دچار احستا  خستتگی و    سپسو  متراكم شدن سطح استر رنجوري باال را در معرن  روان

افتراد داراي   عتالوه بتر ايتن   (. 0200؛ نتوريس،  0221مورگتان،  )كنتد   ی متی نفرسودگی هيجتا 

، اجتنتاب و  از ديگتران ري يگ محور، متمايل به كناره داراي مقابله هيجان  خويی باال، رنجور روان

گريتز از   بتراي پتردازي   سترزنش ختود، خيتال   ،  براي حل مسا لكردن به جاي تالش  ختنگري

وقتتی بته   (.  022مينتر،  )گيتري هستتند    ت، منفعل و داراي ترديد در تصميمابا واقعي رودرويی
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 هبت . تر خواهتد شتد   را نيز بيفزاييم ويعيت وخيمنگر  سبک تبيينی منفی هاي مورد اشاره ويژگی

به دليل به كتارگيري   شود، رنجور با استر  شغلی مواجه می دليل نيز وقتی يک فرد روانهمين 

عوامتل   بتر ه بت گرا و احستا  نتاتوانی در غل   محور، سبک تبيينی منفی هاي مقابله هيجان روش

و از ايتن فريتق زمينته افتزايش فرستودگی و       ست ختورده شکاستر   با صافمفشارآور، در 

به اين جهت در رويکردي موسوم بته عوامتل خطتر شخصتيتی بتراي       .شود خستگی فراهم می

خويی از زمره عوامتل خطتر بتراي     رنجور توان گفت كه روان فرسودگی هيجانی و خستگی می

 .پيوند يافتن استر  شغلی با فرسودگی هيجانی و خستگی است

. هاي آن انجام شتود  هاي اين پژوهش در توجه به محدوديت يافته تعميمو  تعبير ستالزم ا

انتد،   تشکيل داده كاركنان يک سازمان دولتیمحدوديت اول اين كه گروه نمونه اين پژوهش را 

كته   محدوديت بعدي ايتن . تا تکرار پژوهش منطقی نيست هاي ديگر سازمانلذا تعميم نتايج به 

هاي علت و معلتولی از نتتايج    پژوهش مبتنی بر همبستگی است، لذا تفسير نتايج حاصل از اين

ها، پيشنهاد پژوهشی اين است كه ايتن مطالعته    در سايه توجه به اين محدوديت. نيست شايسته

در عتين  . تکرار شتود  هاي غيرخدماتی دولتی و خصوصی سازمانهاي نمونه زن ومرد  در گروه

و يتا   Aنظيتر تيتش شخصتيتی     هاي شخصتيتی ديگتر   گیويژحال اين احتمال مطرح است كه 

فرستودگی و  بتا   استتر  شتغلی  بتراي رابطته    ه كار،بهاي ديگر نظير وابستگی افرافی  ويژگی

علل استتر    به همچنين محتمل است كه اسناد شناختی. كننده باشند تعديل هايمتغير خستگی

رابطته استتر  شتغلی بتا     ختويی بتراي    رنجتور  دوم پس از ويژگی روان مرتبهگر  خود تعديل

ها را بتراي استناد    توانند اين نقش مند می بنابراين پژوهشگران عالقه. فرسودگی و خستگی باشد

از نظتر كتاربردي    .هتاي شخصتيتی متورد بررستی قترار دهنتد       شناختی استر  و ديگر ويژگی

ي مشتاغل  ها در استخدام افراد برا سازمان الزم است ترين پيشنهاد اين پژوهش آن است كه مهم

قترار دهنتد و    ها ارزيابی خويی را در مسير رنجور گيري ويژگی روان پراستر  سنجش و اندازه

پيشنهاد كاربردي بعتدي ايتن   . استر  اجتناب نمايند رنجور در مشاغل پر از گماردن افراد روان

 رنجوري باال اغلم توان مقابله بتا استتر  شتغلی را بته صتورت كارآمتد       كه افراد داراي روان

هاي حمايتی همکاران و در صورت لزوم تغييتر مشتاغل    ندارند، به همين دليل الزم است شبکه

 .ها در نظر گرفته شود رسانی به اين افراد در سازمان به عنوان راهکار ياري
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