
 شناسی صنعتی و سازمانی  مجله مطالعات روان

 6931، پاییز و زمستان 4(2، )61-6
 22/02/6931تاریخ دریافت مقاله: 
 04/60/6931تاریخ پذیرش مقاله: 

Journal of Industrial and Organizational 
Psychology Studies 
2018, 4(2), 1-16 
Received: 16 August, 2017 
Accepted: 25 December, 2017 
DOI : 10.22055/jiops.2019.26587.1092 

 

 اعتیاد به کار ای  واسطهش قن: گرایی و فرسودگی شغلی رابطه بین کمال
 

The Relationship between Perfectionism and Job Burnout: Mediating 
Role of Workaholism  

 

  Reza Abdiرضا عبدی

  Naghi Shabaniنقی شعبانی

  Somayeh Javidfarسمیه جاویدفر

  Razieh Pakراضیه پاک
 

 چکیده
فرسودگگی   وگرایی  کمال رابطه بینهدف پژوهش حاضر بررسی 

بودین   گری اعتیاگ به کار گر بین کارکنان بانک بدگ. شغلی با واسطه
نفر از کارکنان پنج بانوک بوگرد گر شوتر یزریوگ بوه       033منظدر 

ابگارهوای پوژوهش    شودند.  انتخوا   یصواگفی گیری  روش نمدنه
گرایی هیول و   ، کمال فرسدگگی شغلی مسلچ های شامل پرسشنامه

هوا از ضوریه همزسوت ی     یحلیول گاگ  ای . بور بودگ  به کوار اعتیاگ 
نتوایج نشوان گاگ    و یحلیل رگرسیدن میانجی استفاگ  شد. پیرسدن

و بوا اعتیواگ بوه کوار     رابطه منفوی  گرایی با فرسدگگی شغلی  کمال
. همچنین اعتیاگ به کوار بوا فرسودگگی شوغلی     مثزت گاشت رابطه

نتوایج یحلیول رگرسویدن میوانجی نیوگ       نشان گاگ.همزست ی منفی 
و بور  گرایی بر فرسودگگی شوغلی یور یر منفوی      گاگ که کمال نشان

اعتیواگ بوه کوار ن وش      با ایون حوال   .اعتیاگ به کار یر یر مثزتی گارگ
گرایی و فرسودگگی نودارگ. چنچوه از     گاری بین کمال میانجی معنی

گرا، اعتیاگ بوه کوار    چید حاکی از چن است که افراگ کمال می نتابج بر
گرایی باال و اعتیواگ بوه    ا افراگی که کمالگهند، ام بیشتری نشان می

کننود، فرسودگگی شوغلی کمتوری نشوان       کار باالیری یجربوه موی  
گرایوی بور    گهند، هر چند اعتیاگ بوه کوار میوانجی یور یر کموال      می

گرایوی بور    نزدگ  و مدجه افوگایش یور یر کموال   شغلی فرسدگگی 
 شدگ. فرسدگگی نمی

 

 گرایی کمال، اعتیاگ به کار ،فرسدگگی شغلی :کلیدواژگان

  

Abstract 
 

The aim of present study was to examine the 
relationship between perfectionism and burnout with 
mediating role of workaholism among banks' 
employees. For this study, 300 employees were selected 
by simple random sampling method from banks in 
Tabriz. The instruments were Maslach Burnout 
Inventory, Hill Perfectionism Scale and Workaholism 
Questionnaire. Pearson correlation coefficient and Sobel 
test in regression analysis were used for data analysis. 
The results showed that perfectionism has negative 
correlation with job burnout significantly and positive 
correlation with workaholism. Also findings showed 
that workaholism negatively correlated with job 
burnout. Mediating effect analysis for workaholism 
showed that perfectionism have a negative impact on 
burnout (p<0.01) and a positive impact on workaholism, 
but mediation role of workaholism in relationship 
between perfectionism and job burnout was not 
confirmed. The findings suggest that the perfectionists 
show more workaholism but the individual with high 
levels of workaholism and perfectionism experienced 
lower level of job burnout, even though workaholism 
have not mediating effect in this relationship. 
 
Keywords: job burnout, workaholism, perfectionism 
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 مقدمه
ها اشتغال به کار است. این نشان ان  فرسدگگی شغلی نشان ان فروپاشی عاطفی گر طی سال

 & ,Maslach, Jackson)کارکنان بخش خودما  انسوانی بوه وجودگ چمود       که به خصدص گر 

Noordin, 2016iri & Zubacited in  1996,Leiter,  ) و  شودگ  میاغله از استرس شغلی ناشی

عندان واکنشی گر برابر فشارهای مگمن و پاسخ به فشارهای کاری یوا سوازمانی    به را  چن یدان می

(. Aghdami Baher, Najjarpour, & Livarjani, 2009; Shalif & Leibler, 2002گانسوت ) 

فرسدگگی شغلی که شامل خست ی عاطفی، ن رش منفی گر پاسخ به گی ران و احسواس عودم   

، اما گیرگ نمیاختالل روانی قرار   زمرفرگی است. سندرم فرسدگگی شغلی اگرچه گر کارچمدی 

کنود و ممنون اسوت بوه یوک نوایدانی یزودیل گورگگ          گر طدل زمان به چهست ی پیشورفت موی  

(Bozorgi, Laali, & Mohammadi Kia, 2014) ار کو اگ بوه  یو از اعت یناشو  یداند می. این سندرم 

 ه کو شودگ   موی  متو  فورگ   یار چن ودر بورا  کو اوقا   یرا برخیجاگ شدگ. زید به چن ایا عالقه شدی

بوه   یبه عزواری و  ندک یزندگ یداند نمیو بدون چن  شدگ گر نظر گرفته میت او یعندان یمام هد به

(. بوه اعت واگ برخوی از    Arab, Rezaeirad, & Esmaeilnia, 2016) کنود  موی دا یو اگ پیو ار اعتکو 

 ین اینو  گارگ ای  رابطوه  گرایوی  کموال غیرنظران فرسدگگی شغلی بوا اعتیواگ بوه کوار و      صاحه

(Stoeber & Damian, 2016.) 

  یمایوول پایوودار فوورگ گر بوورچورگ  سوواختن انتظووارا  خوودگ و گی ووران اسووت  گرایووی کمووال

(, & Rosenblate, 1990Frost, Marten, Lahart) الزته با کیفیتی بریر و بتتر از چن چه مدقعیت ،

را بوور حسووه گرایووی  کمووال Hamachek (1978) (.Flett & Hewitt, 2002) کنوود موویاقتضوا   

گرایی بتنجار و نابتنجار ی سوی  کورگ  اسوت.     کند به گو گسته کمال هایی که ایجاگ می وری کنش

گرای بتنجار از  گرایی بتنجار و ندروییک معت د است که کمال کمالوی با یمایگ قائل شدن بین 

های شخصی را بوه   برگ و گر عین حال محدوگیت یالش و رقابت برای بریری و کمال لذ  می

بینانوه هرگوگ از عملنورگ     واقع گرای ندروییک به علت انتظارا  غیر شناسد، اما کمال رسمیت می

گهد کوه بتدانود از    گش هرگگ کاری را خد  انجام نمیخدگ خشندگ نخداهد شد و از منظر خد

اسواس مطالعوا  صودر  گرفتوه      . بر(cited in Flett & Hewitt, 2002) چن احساس لذ  بزرگ

Clark, Lelchook, & Taylor, 2010 ;) و اعتیواگ بوه کوار رابطوه وجودگ گارگ      گرایوی  کمالبین 

Razavi, Akbarian, Ghorbani, & Ganjali, 2015; Stoeber, Davis, & Townley, 2014; 

Tziner & Tanami, 2013.) 
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قابول کنتورل بورای کوار کورگن موداوم گارگ کوه بوارزیرین          فرگی که اعتیاگ به کار گارگ نیاز غیر

نسوزت بوه چنچوه کوه انتظوار       ای وقفه مشخصه چن کار شدید، افراطی و اجزاری است. او یالش بی

شودگ.   اش زنودگی ممنن است منجر بوه غفلوت از گی ور امودر     که  طدری به گهد می، انجام روگ می

و نه به خاطر عوداموول   کنند میار کسخت  یلیخ یواسطه اجزار گرونن افراگ به یطدر معمدل ا به

(. Schaufeli, Bakker, Van der Heijden, & Prins, 2009) یموال  یهوا  مانند پوواگاش  یخارج

فورگی و کوارکرگ اجتمواعی     سالمتی، شاگکامی، روابط بوین این نیاز بیش از حد به کار کرگن گر 

نتوایج   .(Oates, 1971, cited in Stoeber & Damian, 2016)کنود   موی  فورگ اخوتالل ایجواگ   

شد  نیگ حاکی از رابطه اعتیاگ به کار با سطدح باالی فرسدگگی شوغلی اسوت    های انجام پژوهش

(Innanen, Tolvanen, & Salmela-Aro, 2014). 

هوا  ورا چنیبدگن متحمل شدند، ز یعال یبرا یاگیفشار ز گرایان کمالن است ننتیجه، ممگر 

 وران هوو    یگ یارهوا ید مطابق با معیخدگشان با یباال یارهایه عالو  بر معکنند ک یاحسواس م

ود بووا سووطدح   یبا گرایوان کموالوه کست ین چور ش فتچ عندان یبر این اساس، به ه .ننودکرفتوار 

فشوار روانوی   (. Shafiabadi & Niknam, 2015مداجوه باشوند )   یشغل یبواالیر اسوترس و فرسدگگ

محیطی با یدانایی فرگ برای پاسوخ  های  گهد که عدم یعاگل بین مطالزا  و خداسته می وقتی رخ

افگایش یابد و یدانایی فورگ بورای    ها ها وجدگ گاشته باشد هر چه مطالزا  و خداسته گاگن به چن

افراگی کوه   رسد می. گر واقع به نظر گرگگ میها کاهش یابد فشار روانی افگون  پاسخ گاگن به چن

، کوه باعو    کنند می، ندعی فشار روانی برای خدگ ایجاگ پرگازند میبه طرز افراطی به کار کرگن 

کیفیوت   کواهش غلی مدجوه  گورگگ. فرسودگگی شو    موی  منفی گر فرگ و فرسدگگی شغلی هیجرب

 (.Farber, 2000) گرگگ میکه به وسیله کارکنان ارائه  گشد میخدمایی 

(2015 )Shafiabadi and Niknam  رسودگگی شوغلی گر   فبوا   گرایوی  کمالگر بررسی رابطه
مثزوت   گرایوی  کموال که  ندمشروط نتایج نشان گاگ پذیری غیر ای خدیشتن پرستاران: ن ش واسطه

مشروط اسوت.   پذیری غیر با خدیشتن نفیمنفی گارای رابطه م گرایی کمالگارای رابطه مست ی  و 

 پژوهشهای  یافته با ابعاگ فرسدگگی شغلی گارگ. نفیمشروط رابطه م پذیری غیر همچنین خدیشتن
(2016) Shahrokhi and HashemiraziniMihankhah, Erfanizadeh,   گرایوی  کمالگر بررسی رابطه 

مثزوت و فرسودگگی شوغلی     گرایوی  کموال و فرسدگگی شغلی گر بین مدیران نشان گاگ کوه بوین   

وجدگ گارگ. نتایج رگرسیدن حاکی از چن بدگ که گر مدیران مودرگ   گاری معنیمدیران رابطه منفی 
بودگ  اسوت کوه بوا یدجوه بوه        گار معنوی شد  گر مدل ینتا سه متغیر  مطالعه بین شش متغیر وارگ
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 هوا  شد  متغیرهای فشوار گی وران، اسوتاندارگ بواال و یرگیود گر مودرگ فعالیوت        ریه استاندارگض

 یرییه گاری بیشترین ا ر بر فرسدگگی شغلی بدگند.  به

، اعتیواگ بوه کوار بوا     گرایی کمالهای صدر  گرفته بین  با یدجه به مطاله مذکدر و پژوهش

که چیا اعتیواگ بوه کوار     گرگگ میفرسدگگی شغلی رابطه وجدگ گارگ. حال این ننته به ذهن متزاگر 
و فرسدگگی شغلی را یعدیل کند؟ به عزواریی باعو  افوگایش     گرایی کمالقاگر است رابطه بین 

با فرسدگگی شغلی گر رابطه  ای بال د ن ش  گرایی کمالکه  میگان فرسدگگی شغلی گرگگ و یا این
اعتیواگ بوه کوار گر ایون      ای واسطه. با این حال طزق گانش ما پژوهشی گر زمینه ن ش کند می ایفا

های مختلف مودرگ بررسوی قورار     ها گر بین گرو  میان انجام ن رفته است. عالو  بر این پژوهش

های کمتری بر روی کارکنوان بانوک کوه فشوار روانوی       ویژ  پژوهش هبکه  طدری بهگرفته است، 
اضر گر صدگ است کوه عوالو    ح، انجام شد  است. بنابراین پژوهش ندشد میزیاگی را متحمل 

و اعتیاگ به کار گر فرسودگگی شوغلی، ن وش غیرمسوت ی       گرایی کمالبر ن ش مست ی  متغیرهای 
اسوتان   های بانکر را گر بین کارکنان بر فرسدگگی شغلی با واسطه گری اعتیاگ به کا گرایی کمال

 چذربایجان شرقی مدرگ بررسی قرار گهد. 
 

 روش
 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

پژوهش حاضر با یدجه به ماهیت مطالعه از ندع همزست ی است. گر این ندع طورح رابطوه   

بررسوی قورار گرفوت.    های چماری چندمتغیری مدرگ  چندین متغیر با یندی ر با استفاگ  از روش

(. نفور  6433جامعه چماری پژوهش حاضر شامل کارمندان پنج بانک بگرد گر شتر یزریگ است )

کارمند بودگ کوه از بوین     033 مدرگان شامل-اساس جدول کرجسیحج  نمدنه پژوهش نیگ بر 

(. موال   M = 1/00±0/5انتخا  شودند )میوان ین سونی     یصاگفیگیری  جامعه به روش نمدنه

از  هوا  شامل حداقل ساب ه پنج سال ساب ه کار گر بانک بودگ. بورای یجگیوه و یحلیول گاگ     وروگ 

 استفاگ  شد.  میانجیضریه همزست ی پیرسدن و یحلیل رگرسیدن سلسله مرایزی 
 

 پژوهش ابزار
  Maslach یدسوط  6مسلچ فرسدگگی شغلی پرسشنامه :(MBI) پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ

 

                                                           
1-  Maslach Burnout Inventory (MBI)  
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(1981) Jackson and  گدیوه اسوت.    22برای سنجش فرسدگگی شغلی یدوین شد  است و شامل

این ابگار فرسدگگی شغلی را گر سه بعد خست ی عاطفی، مسوخ شخصویت و بودبینی و ف ودان     

گذاری این چزمدن براساس م یاس لینر  بودگ  و نمورا  بواالیر     شخصی است. نمر کارچمدی 

هوای   م یواس  پایوایی خورگ    Maslach and Jackson( 1981) گهند  فرسدگگی بیشتر است. نشان

شخصوی را بوه روش چلفوای کرونزواخ      کارچمودی خست ی عاطفی، مسوخ شخصویت و ف ودان    

ضوریه چلفوای    Momeni (1998)اند. گر ایران نیوگ   گگارش کرگ  96/3و  93/3، 33/3یرییه  به

 عواطفی کرونزاخ این پرسشنامه را بر روی کارکنان یک بیمارسوتان گر اصوفتان بورای خسوت ی     

به گست  80/3و برای کل م یاس  93/3شخصی  کارچمدیو ف دان  91/3، مسخ شخصیت 88/3

 (. citd in Bakhsi Sorshiani, 2010چورگ  است )

 Hill, Huelsman, Furr, Kibler, Vicenteیدسوط  6گرایوی  کموال  م یاس: گرایی مقیاس کمال

(2004) Kennedy and م یاس شامل یمرکوگ بور اشوتزاها ،    خرگ  8گدیه و  53شد  و گارای   طراحی 

گهوی، اگرا  فشوار از سودی والودین،      معیارهای باال برای گی ران، نیاز به یرییود، نظو  و سوازمان   

هدفمندی، نشخدار فنر و یالش برای عالی بدگن است. ضریه پایایی به روش بازچزمایی پو  از  

یوا   96/3بدگ(. بورای ابعواگ مختلوف بوین      هفته 5/4هفته )میان ین فاصله بین گو بار چزمدن  1یا  0

بوه گسوت    36/3یوا   80/3به گست چمد. همچنین ضریه پایایی به روش چلفای کرونزاخ بین  36/3

 Jamshidy, Hosseinchari, Haghighat and Razmi (2009) چمود. ایون پرسشونامه گر ایووران یدسوط    

شد   گگارش .Hill et al (2004). نتایج یحلیل عاملی برخالف چنچه یدسط   استیابی شد اعتزار

 56 بوه  ها گدیهعامل را یعیین نمدگ و یعداگ  1عامل گرگگ ینتا  8که منجر به یعیین  جای چن  بدگ، به

 یووابی ابعوواگ یووالش بوورای عووالی بوودگن، نظوو  و سووازمان و   گدیووه ی لیوول یافووت. گر ایوون هنجووار

 نظور گورفتن معیوار بواال بورای گی وران، یل وی         و گر گرایی کمالعندان ابعاگ مثزت گر  هدفمندی به

 را  گرایوی  کموال ناسوازگارانه و منفوی    هوای  جنزوه منفی از خودگ و اگرا  فشوار از سودی والودین     

 .گهود  موی ارائوه   گرایوی  کموال . همچنین این م یاس یک نمر  کل برای گهند میمدرگ ارزیابی قرار 

(2009) Jamshidy et al.  اند کرگ گگارش  33/3پایایی کل این م یاس را به روش چلفای کرونزاخ.   

   سواخته   Robbins  andSpence(1992) یدسوط  2اعتیاگ به کار م یاس: اعتیاد به کار مقیاس
 

                                                           
1-   Perfectionison Scale 

2-  Work Addiction Scale 
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م یاسی برای یعیین وضعیت اعتیاگ به کار است که شامل سوه بعود عجوین شودن گر     شد  است 

باال و لذ  برگن از کار امتیواز پوایین اسوت کوه هور یوک از        کار، احساس اشتیاق به کار امتیاز

باشوند. ایون م یواس گر مطالعوا  مختلفوی خوارجی بوه کوار          می گدیه 8شامل  ها م یاس خرگ 

گذاری این ابگار به روش لینور    شید  نمر . چن مطلد  گگارش شد  استروایی  شد  و گرفته

بیشتر میگان اعتیاگ به کوار  های  مداف  ( که نمر  = کامال5ًمخالف  و  =کامال6ًای است ) پنج گرجه

یید قرار گرفته رو پایایی این ابگار گر چندین مطالعه مدرگ ی واییگهد. گر ایران ر می باال را نشان

شناسی و مدیریت قرار  محتدایی، این ابگار را گر اختیار اسایید روانسنجش روایی است. جتت 

محتودایی مناسوزی    روایوی  این بدگ  است که ایون ابوگار از   که نظرا  متخصیین نشان راند  گاگ 

 ,Ahmadi, Tahmasbiشود  اسوت )   برخدرگار است. همچنین پایایی این ابگار مطلد  گوگارش 

Babashahi, & Fattahi, 2010.)  

 

  ها یافته
اسمیرندف بورای بررسوی نرموال بودگن یدزیوع      -از چزمدن کدلمدگرف ها گاگ قزل از یحلیل 

اسمیرندف به استثنای فرسودگگی شوغلی   -استفاگ  شد، که طزق چمار  چزمدن کدلمدگروف ها گاگ 

مربدط بوه متغیرهاسوت.   های  گار نیست که نشان ر یدزیع بتنجار گاگ  ی( معن>p 36/3گر سطح )

های کشیدگی و چدل ی نیگ نشان گاگند که گامنوه کشویدگی و چودل ی هموه      همچنین شاخص

به صدر   ها ( بدگ  و بنابراین پیش فرض نرمال بدگن گاگ ±53/6دگ  )متغیرها گر گامنه طزیعی ب

کلی رعایت شد  است. بنابراین از ضریه همزست ی پیرسدن برای بررسی رابطه بین متغیرهای 

 ارائه شد  است.  6پژوهش استفاگ  شد که نتایج چن گر جدول 

 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش .6جدول 

 ردیف متغیر پژوهش 6 2 9
**00/3- 

 6 گرایی کمال 6 16/3**
**28/3- 6 

 2 اعتیاگ به کار 
 9 فرسدگگی شغلی   6

36/3p<
 

** 
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( کوه گر  r = -00/3با فرسدگگی شغلی همزست ی منفوی گارگ )  گرایی کمال 6بق جدول اطم

 (r = 16/3با اعتیاگ به کار همزست ی مثزت ) گرایی کمالاست. همچنین  گار معنی( >p 36/3سطح )

بدگ  و م دار همزست ی نیرومند است. اعتیواگ بوه کوار بوا      گار معنی( >36/3pگارگ که گر سطح )

یور از متدسوط گارگ    ( پوایین  r= -28/3) گار معنوی نمر  کل فرسدگگی شوغلی همزسوت ی منفوی    

(36/3p<با یدجه به این .)      وجودگ گارگ،   گاری معنوی که بین هر سوه متغیور پوژوهش همزسوت ی

یدان از روش یحلیل میانجی برای بررسی ن ش میانجی اعتیاگ به کار گر رابطوه بوین    می بنابراین

از یحلیل رگرسویدن میوانجی اسوتفاگ  شود.     و فرسدگگی استفاگ  کرگ که بین منظدر  گرایی کمال

گام اسوت کوه بورای گاشوتن ن وش       4الزم به ذکر است که هر یحلیل رگرسیدن میانجی گارای 

گار  یغیرمعنو  یر یرگر گام چتارم ضریه گار بدگ  و  یو سه بایستی معنهای یک، گو  ، گاممیانجی

بدگ  و یا کاهش یابد، که گر این صدر  متغیر مدنظر ن ش میانجی گاشوته و از چزمودن سودبل    

. نتایج یحلیل رگرسیدن میانجی اعتیاگ بوه  شدگ میا ر غیرمست ی  استفاگ   گاری معنیبرای بررسی 

 است. ارائه شد  2گر جدول کار 

 

 با فرسودگی شغلی  گرایی کمالتحلیل رگرسیون نقش میانجی اعتیاد به کار در رابطه بین  .2جدول 

 مالک بین پیش
خالصه تحلیل واریانس و 

 ینتعیضریب 
β T p 

 فرسدگگی گرایی کمال

00/3 R
2

= 
F (638 ،6)  = 09/25  

36/3 p< 

22/3- 30/5- 336/3 

 اعتیاگ به کار گرایی کمال

09/3 R
2

= 
F (638 ،6)  = 13/669  

36/3 p< 

69/3 85/63 336/3 

R 05/3 فرسدگگی گرایی اعتیاگ به کار/کمال
2

= 
F (638 ،6)  = 91/60  

36/3 p< 

29/3- 42/6- 65/3 

 332/3 -60/0 -69/3 فرسدگگی اعتیاگ/گرایی کمال

 

 گار اسوت   یبر فرسدگگی معنو  گرایی کمالگر گام اول یحلیل، رگرسیدن ن ش  2مطابق جدول 
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(36/3p<یعنی ،) گورا   منفی گارگ و افراگ هر چه بیشوتر کموال   یر یربر فرسدگگی شغلی  گرایی کمال

 یور یر بر اعتیاگ بوه کوار    گرایی کمالگام گوم نشان گاگ  .یابد میباشند، فرسدگگی شغلی شان کاهش 

 کننود.  موی  اعتیاگ به کار بیشوتری را یجربوه   گرا کمالافراگ ، بدین شنل که گارگ( >36/3p) گار معنی

بر فرسدگگی  گاری معنی یر یر گرایی کمالطزق گام سدم متغیر میانجی، یعنی اعتیاگ به کار، با کنترل 

گام چتارم نشان ر این است که با کنترل ا ر اعتیاگ بوه کوار، میوگان     ( و نتایتاً>36/3pشغلی ندارگ )

بوین   اعتیواگ بوه کوار   ( و بنوابراین  >36/3pاسوت )  گار معنوی بر فرسدگگی شوغلی   گرایی کمال یر یر

ن وش   گاری معنوی و فرسدگگی شغلی یغییر ن ش میوانجی نودارگ. بوا یدجوه بوه عودم        گرایی کمال

میانجی، نتایج چزمدن سدبل مربدطه نیگ همسد باعدم ن ش میوانجی نشوان گاگ کوه ا ور غیرمسوت ی       

، β ،43/6=z=-34/3نیسوت )  گار معنیگری اعتیاگ به کار، بر فرسدگگی  ی، یعنی با میانجگرایی کمال

61/3p<) ناشوی شود     گرایوی  کموال اعتیاگ به کوار بور فرسودگگی شوغلی بیشوتر از       یر یر. گر واقع 

 است.  

 

 گیری نتیجهبحث و 
ای اعتیاگ  با فرسدگگی شغلی و ن ش واسطه گرایی کمالهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه 

 گاری معنیو اعتیاگ به کار هر کدام ن ش  گرایی کمالبه کار گر این رابطه بدگ. نتایج نشان گاگ که 

گر فرسدگگی بوا   گرایی کمالمربدط به ن ش های  بانک گارند. یافته رکنانگر فرسدگگی شغلی کا

 ،Niknam  and Shafiabadi(2015) هوای  یافتوه بوا  و ناهمسود بودگ     Chang( 2012)هوای   یافته

(2016) Stoeber and Damian  هوای  با یافتهو همسد Hajloo, Sobhi Gharamaleki, Rahbar 

(2011) Taramsari and Haghighatgoo هوا همسود    ها ناهمسد و از برخی جنزه گر برخی جنزه

فراست گر بین پرستاران اسوتفاگ  کورگ  و    گرایی کمالاز م یاس چندبعدی  Chang (2012). است

، گرایی کمال با فرسدگگی شغلی مثزت است، یعنی با افگایش گرایی کمالنشان گاگ همزست ی ابعاگ 

هماننود مطالعوه موذکدر از     .Hajloo et al( 2011). عالو  بر ایون  یابد میفرسدگگی نیگ افگایش 

بوا فرسودگگی شوغلی را گر بوین پرسوتاران       گرایی کمالپرسشنامه فراست استفاگ  کرگ  و رابطه 

 گرایوی  کموال ها نشان گاگ ف ط برخی ابعاگ  چنهای  که یافته اند کرگ رشت بررسی  های بیمارستان

)یعنی انتظار والدین، معیارهای شخصی و سازماندهی( با فرسدگگی همزست ی منفی گارنود کوه   
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بوا فرسودگگی    گرایوی  کموال مطالعه حاضر مزنی بر همزسوت ی  های  با یافته ها این بخش از یافته

 Stoeber and Damian( 2016و ) Shafiabadi and Niknam( 2015)اموا   ،شغلی همسد اسوت 

روابط متفاویی با فرسدگگی شوغلی گارنود، بودین     گرایی کمالکه ابعاگ مختلف اند  گگارش کرگ 

منفوی همزسوت ی    گرایوی  کموال مثزت همزست ی منفی با فرسدگگی گاشته و  گرایی کمالمعنا که 

 مثزتی با فرسدگگی شغلی نشان گاگ  است.  

و بخشوی از   Chang (2012)هوای   حاضور بوا یافتوه   هوای   ینی از گالیل عمود  یفواو  یافتوه   

یدان گر وهله نخست به جامعه مدرگ بررسی نسوزت گاگ،   می را .Hajloo et al (2011) های یافته

که پوژوهش حاضور    حالی اند، گر جامعه پژوهش هر گو مطالعه پیشین پرستاران بدگ که  طدری به

محویط   زاهوای  یدان گفت که نودع اسوترس   می بر روی کارکنان بانک انجام شد  است. گر واقع

عدامل یفاو  یافته قلمداگ شودگ. عوالو  بور    یداند ینی از  می شغلی خدگهای  شغلی و خداسته

، گرایوی  کموال شدگ، نه خودگ   می این شاید بتدان گفت که چنچه مدجه افگایش فرسدگگی شغلی

شود  و   مثزت یا بتنجار مدجه کاهش فرسودگگی  گرایی کمالاست؛ یعنی  گرایی کمالبلنه ندع 

که اند  اشار  کرگ  .Frost et al (1990) .شدگ میمنفی یا نابتنجار مدجه افگایش چن  گرایی کمال

 یرسند میکه مرینه اشتزا  شدند  نابتنجار فرگ ن ران سرزنش گی ران بدگ  و از این گرایان کمال

 ایجاگ کند زا استرسای برای اشخاص گر مداجته با شرایط  یجربه هیجانی فرسایند  یداند میکه 

(, 2012cited in Chang) .(2016) Damian andStoeber  گرایوی  کموال اند  گیری کرگ  چنین نتیجه 

عنودان عامول    مثزت بوه  گرایی کمال که حالی منفی عامل خطری برای فرسدگگی شغلی است، گر

 .کند میمحافظتی گر م ابل فرسدگگی شغلی عمل 

شخصیتی است که گر نتاگ هموه  های  ینی از ویژگی گرایی کمالبنابراین گرایش به کمال یا 

مخور  بوه خودگ     هجنزو یداند جنزه سازند  و مفید گاشته باشد و ه   می کهها وجدگ گارگ  انسان

با یالش برای کامل بودگن، یعیوین اسوتاندارهای عملنورگی بواال و ارزیوابی        گرایی کمالب یرگ. 

گر جتت مثزت و باع  رشود   ها انت اگی بیش از حد از رفتار فرگی همرا  است. اگر این یالش

گهد اما اگر گر جتت منفوی باشود فرسودگگی     لی را کاهش میو یرقی فرگ گرگگ، فرسدگگی شغ

 (.  ,.2016Erfanizadeh et alیابد ) می شغلی فرگ را افگایش

گر اعتیواگ بوه کوار همسود بوا نتوایج        گرایوی  کمالمطالعه حاضر گر زمینه ن ش مثزت های  یافته

 هوای  یافتوه بدگ ، اما بوا   .Clark et al( 2010)و  Stoeber, Davis and Townley (2013های ) پژوهش
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(2015 )Razavi et al. ( .2013ناهمسد است )Stoeber et al.  گرایوی  کمالگر مطالعه رابطه بین انداع 

خدگمدار به صودر  مثزتوی    گرایی کمالکه اند  با اعتیاگ به کار گر بین کارمندان به این نتیجه رسید 

بوین  ای  اعتیاگ به کار اریزاط گارند و این رابطه همچدن پژوهش حاضر مثزت بدگ  است، اما رابطوه 

نیگ بوه   .Clark et al( 2010) اجتماع مدار و اعتیاگ به کار گگارش نشد  است. همچنین گرایی کمال

مثزت )خدگمدار( ن ش مثزتی گر اعتیاگ به کار گارنود.   گرایی کمالکه ابعاگ اند  این نتیجه گست یافته

 گر اعتیاگ به کوار کارکنوان چمودزش     گرایی کمالبا بررسی ن ش  .Razavi et al( 2015)با این حال 

 گرایوی  کموال بین اعتیاگ بوه کوار بودگ  و     منفی پیش گرایی کمالکه ف ط اند  و پرورش گگارش کرگ 

 گرایوی  کمالی که یر یرگر مطالعه حاضر نیگ  مثزت یدانایی پیش بینی اعتیاگ به کار را ندارگ. احتماالً

 و .Stoeber et al (2013)گر اعتیاگ به کار ن وش گاشوتند ناشوی از ابعواگی اسوت کوه گر مطالعوه        

(2010)Clark et al.   سوازماندهی و   )مثول انود   خدگمودار یدصویف شود     گرایی کمالیحت عندان

اعتیاگ بوه کوار بیشوتر     اند کرگ استدالل  .Stoeber et al (2013)یالش برای عالی بدگن(. چنانچه 

. روگ موی ای فورگی بوه شومار     شد  و مسئله یزیین گرایی کمالمثزت و خدگمدار  های جنزهیدسط 

نیوگ همخودان اسوت، از     Flett and Hewitt( 2004گیری بوا گیودگا  )   عالو  بر این چنین نتیجه

یی هوا  . چنین یافتهگهند میگرایان خدگمدار اعتیاگ به کار نشان  ف ط کمال اند کرگ چنجایی که اگعا 

مثزت و عواملی محوافظتی گر    ای ساز عندان  به یداند مینیگ حنایت از چن گارند که اعتیاگ به کار 

 و یا مرضی نیست.   شناختی چسیه نظر گرفته شدگ و الگاماً

هوا   کوه چن  حوالی   چمیوگ هسوتند، گر   ای افراطی خداهان یالش مدف یوت  گرا به گدنه اگ کمالافر

ممنن است به مدف یت سطح باالیی برسند ولی مدف یت را معمودلی یوا سوطح پوائین گر نظور      

گر هستند و معمودالً احسواس گنوا  و     معمدل خدگ انت اگ ای غیر به گدنهگرا  کمالگیرند، افراگ  می

گرایانوه   کموال های  (. از طرفی افراگ معتاگ به کار، ویژگی1995Blatt ,کنند ) ارزشی می شرم و بی

چورنود و   موی  از خدگ نشان گاگ  و برای بتتر بدگن و کسه رضایت گر هر حالتی بوه کوار روی  

. معتاگین به کار، ان یگ  گرونی شدیدی به کوار  کنند میلذ  و خدشی خدگ را گر چنجا جستجد 

یدانند گر برابر چن م اومت کنند. این ان یگ  مست ل از شورایط محیطوی مثول     نمی کرگن گارند که

 & Askariشغلی و یا فرار از خانداگ  اسوت )   شرایط مالی، جد سازمان، فشار سرپرست، اری ا

Nouri, 2011 همزودگ گر نظور    هوای  ساز عندان  به یداند میو اعتیاگ به کار  گرایی کمال(. بنابراین

 گرفته شدند. 
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مطالعه حاضر نشان ر این بدگ که اعتیاگ بوه کوار بوا فرسودگگی     های  همچنین بخشی از یافته

گر زمینه اعتیاگ به  اندکیهای  با وجدگ اهمیت باالی چن، گر کل پژوهششغلی رابطه منفی گارگ. 

گانش ما ف وط گو پوژوهش گر ایون زمینوه انجوام       بر اساسشد  است و انجام کار و فرسدگگی 

حاضر ناهمسود  های  ها ندارگ. گر واقع یافته گرفته است که نتایج حاضر همخدانی چندانی با چن

کوه بوین   انود   گگارش کورگ   .Innanen et al (2014) است. .Innanen et al (2014) یها با یافته

وجدگ گاشته و افوراگی کوه فرسودگگی بیشوتر     فرسدگگی شغلی و اعتیاگ به کار همزست ی مثزتی 

 گاشتند، سطح باالیری از اعتیاگ به کار نشان گاگند.

مطالعه حاضر با یدجه به گیدگا  برخی افراگ که معت دند اعتیاگ به کار نودعی اخوتالل   های  یافته

ند کوه  گنشان گا ها بدگ  و واجد بار معنایی منفی و چسیه شناختی ناهمسد است. گر واقع این یافته

 اعتیاگ به کار گر بین نمدنه مدرگ مطالعه ن ش مثزتوی گاشوته و مدجوه کواهش فرسودگگی شوغلی      

د. نیداند ناشی از ان یگ  باالی افراگ گارای اعتیاگ به کار برای کار کرگن باشو  می شدگ و این مسئله می

بران یوگ   لشعندان یوک مفتودم واحود مدضودعی چوا      برخی معت دند که پیدند گاگن اعتیاگ با کار به

عندان امری ارزشمند برای گستیابی به رضایت گر زندگی گر نظر گرفته شود    است، زیرا که کار به

بندی شد  است، بنابراین یرکیوه معنوای    عندان رنج و بیماری پینر به که اعتیاگ غالزاً حالی است گر

 Killinger (1991چنانچوه ) (. Cooper, Russell, & Frone, 2011کنند  باشد ) یداند سرگرگ  ها می چن

منجر به یمسخر عمدمی اعتیاگ به کار شد   اگعا کرگ  است، یرکیه این گو اصطالح متضاگ غالزاً

گهند و حتوی   به شد  این اعتیاگ بتایی نمی گاری معنیاغله افراگ به صدر  که  طدری بهاست، 

سوتایند. همچنوین    موی  کننود را  موی  گر برخی مدارگ مرگم افراگی که خدگشان را وقف شغلشوان 

زیواگی بورای کوار    هوای   که پاگاش و ان یگ اند  ( استدالل کرگ Killinger, 1991برخی نیگ )مثل 

وجدگ گارگ و بنابراین بسیاری از افراگ وقت و زمان زیاگ برای کار را گر پاسخ بوه  افراطی کرگن 

کوار زیواگ   کوه   طودری  به ،شناختی کنند و نه به گلیل مشنال  چسیه می نی صرفروگهای  ان یگ 

 (. Hadley, 2008کنند  معنا و ارزش گر زندگی است ) برای بسیاری فراه 

های مثزت گربار  کار گر فرهن  و جامعه ما، مانند برخوی از کشودرهای    ن رشبه با یدجه 

شرقی احساس مسئدلیت زیاگ گر زمینه شغلی، ارزش به شمار رفته و این ن رش گر افراگی کوه  

کار باالیی گارند همرا  با پیامدهای مثزت و یشدیق و یرغیه یدسوط سوازمان و سوایر    اعتیاگ به 

 هوای  همناران است و افراگ ن رش منفی نسزت به این مسئله ندارند و گر نتیجه چنوین ویژگوی  
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یدانند ن ش محافظتی گر پیش یری از ابتال به فرسدگگی شغلی گاشته باشند. با این حال ننته  می

به ن ش سطدح مختلف اعتیاگ به کار گر سایر متغیرهای پیامد است؛ بوه گی ور    مت  گی ر یدجه

سخن ممنن است اعتیاگ به کار خیلی شدید نسوزت بوه اعتیواگ بوه کوار متدسوط و یوا خفیوف         

که اعتیاگ به کار شدید منجر به فرسودگگی، اسوترس و    حالی  پیامدهای متفاویی گاشته باشد و گر

متدسط چن ن ش مثزتی گر پیشو یری از ایون مشونال  گاشوته     گرگگ، سطدح  می سایر مشنال 

باشد. گر واقع شاید چنین بتدان خالصه کرگ که افراگی که اعتیاگ به کوار را بوه صودر  بوالینی     

کنند، وضعیت متفاویی نسزت به افراگ گارای برخی صفا  اعتیاگ به کار گاشته باشوند،   می یجربه

یودان   موی  یشتری الزم است. یززین احتمالی گی ری کههای ب که برای بررسی این مسئله پژوهش

هوای مختلوف گر    گر این زمینه ارائه کرگ این است که شاید اگرا  بسیاری از کارکنوان سوازمان  

جامعه ما این باشد که بایستی خدگ را همیشه فرگی کاری و مسئدل نشان ندهند یا از گگندها و 

گر امان باشند. ایون بودان معناسوت کوه شواید       غیر کاری و  احتمالی ناشی از اهمالهای  چسیه

پوذیر و از نظور کواری     خدگ را فرگی مسئدلیتاند  نمدنه مدرگ مطالعه کارمندان بانک سعی کرگ 

هایی  نشان گهند. با این حال برای شفاف کرگن این مدضدع نیگ پژوهش غیر فعال و پرانرژی و 

پرسشنامه خدگسنجی، بلنه پرسشنامه هر شخص وسیله ه الزم است که اعتیاگ به کار گر چن نه ب

 و یا همنار ینمیل شد  باشد.  گر مشاهد یدسط یک 

بور   گرایوی  کموال  یور یر مطالعه حاضر نشان گاگ که با کنترل ا ر اعتیاگ به کار،  های یافته نتایتاً

 گهد و این بدین معناست که اعتیاگ به کار ن وش واسوطه و   فرسدگگی یغییر و کاهشی نشان نمی

 گرایوی  کمالاعتیاگ به کار گر رابطه بین ای  حاضر گر زمینه ن ش واسطههای  میانجی ندارگ. یافته

 هوای  است. یافتوه  Taris, Van Beek and Schaufeli( 2010) و فرسدگگی شغلی ناهمسد با مطالعه

مودار و   اجتمواع  گرایوی  کموال ها نشان گاگ  است که اعتیاگ به کار ن ش میوانجی جگئوی بوین     چن

بور   گاری معنوی  یور یر بوه صودر  مسوت ی      گرایوی  کموال فرسدگگی گارگ. بدین معنا که گرچوه  

گهود، اموا بودون اعتیواگ بوه کوار هو          موی  فرسدگگی گارگ، اما اعتیاگ به کار این ن ش را افگایش

 .Taris et al (2010) بر فرسدگگی گارگ. الزته بر خالف پوژوهش حاضور   گاری معنی یر یر گرایی کمال

فراست استفاگ  کرگ  بودگ  و ن وش میوانجی را گر گو نودع      گرایی کمالاز پرسشنامه چندبعدی 

که گر پژوهش حاضر ن ش میوانجی   حالی  مدرگ بررسی قرار گاگ  بدگند، گر گرایی کمالمتفاو  

و نمر  کل فرسدگگی شغلی مدرگ بررسی قورار   گرایی کمالاعتیاگ به کار گر رابطه بین نمر  کلی 
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 .Stoeber et al (2013)هوای   بینوی  پژوهش حاضر همسد با پیشهای  رغ  این، یافته علیاست. گرفته 

 گرایی کمالاجتماعی )منفی( های  که اگر جنزهاند  بینی کرگ  پیش .Stoeber et al( 2013)هستند. 

با اعتیاگ به کار همزسوت ی چنودانی نداشوته باشوند، اعتیواگ بوه کوار قواگر نخداهود بودگ رابطوه            

با فرسدگگی شغلی را یزیین کند. این بدان معناست که اعتیاگ بوه کوار میوانجی بوین      گرایی کمال

گرای منفی  ای کلی و فرسدگگی شغلی نیست، بلنه وقتی که فرگ کمال عندان ساز  به گرایی کمال

یداند ن ش میانجی را بازی کرگ  و  می بدگ  و اعتیاگ به کار گار معنییا اجتماعی است، این ن ش 

های چیوی بایسوتی    پژوهش رسد میمنجر به افگایش فرسدگگی شغلی افراگ شدگ. بنابراین به نظر 

هوای   ای جنزوه ای چندبعودی و گار  عنودان سواز    واحد بلنه بهای  عندان ساز  را نه به گرایی کمال

پایدلدژیک و محافظتی گر نظر گرفته و ن وش میوانجی اعتیواگ بوه کوار را گر رابطوه بوین انوداع         

 با فرسدگگی شغلی مدرگ بررسی قرار گهند.  گرایی کمالمختلف 
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