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 چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی الگوی  فهوویفی راب و     
کوار    اهمال گر فرسیدگی شغلی با خیدتنظیمی و نقش فیانجی

 روش و همبسوگگی بوید     -. این پژوهش از نیع تیصیهیبید

 اسو.. اافعو    سواخگار   فعادالتالگییابی  نیع آن از تحلیل

ها  ابگدایی شور فشود  دور  فدیران کلی  را پژوهش این آفار 
روش  . از این اافع  بوا اسوگهاد  از  فن ق  تبادکان تشکیل دادند

عنویان نمینو     بو  نهور   042ب  تعوداد    گیر  تصادفی ساد نمین 
  هوا   . در ایون پوژوهش از پرسشوناف    پژوهش انگخوا  شودند  

 کار  تاکمن، فرسویدگی شوغلی فسولش و خویدتنظیمی     اهمال
هوا  تحقیوح حواکی از آن      اسگهاد  شد. یافگو   براون و همکاران

و  فنهوی ک  فرسیدگی شغلی با خیدتنظیمی دارا  راب و    بیدند
داشوگ   دار  یکار  راب و  فببو. و فعنو    با اهمالدار بید  و  یفعن

کار  شغلی نیز بور   گر فگغیر اهمال همچنین نقش فیانجی اس..
 .شد  تأییدها  پژوهش حاضر  اساس یافگ 

 

 کار ، خیدتنظیمی، فرسیدگی شغلی اهمال :کلیدواژگان

 
 

Abstract 
 

The aim of this study was to investigate the 

conceptual model of the relationship between job 

burnout with self-regulation with mediating role of 

procrastination. The research method in this research 

was descriptive correlational using structural equation 

modeling. Statistical population of this study consisted 

all of the administrators of elementary schools in 

Mashhad, Tabadkan region. From this population 

240 administrators were selected by simple random 

sampling method. The instroments included Tuckman 

procrastination, Maslach burnout and Miller and 

Brown self-regulation questionnaires. The findings 

suggested that job burnout has negative and 

significant relationship with self-regulation, and has 

a positive and significant relationship with procrastination. 

Also, the mediating role of procrastination has been 

supported. 

 

Keywords: procrastination, self-regulation, job burnout 
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 مقدمه
کارکرد اوو. دسوگیابی   و  یندهاآفردر کنگرل وضعی. درونی، تالش  عنیان ب  6خیدتنظیمی

 ،دیگور   عبوارت   بو   (.Cole, Logan, & Walker, 2011) اسو.  شود    تعریو  اهداف بواالتر   ب 

تا بر شوناخ.، انگیوزش و رفگوار خوید      کنند فییند  اس. فعال ک  طی آن فراگیران تالش آفر

 (.Rahmanian & VaezMousavi, 2015) را تنظیم و کنگرل کنند ها آننظارت و 

ف رح نمیدند. بور اسواس    Pintrich and De Groot (1990) را خیدتنظیمینظری  یادگیر  

 بورا   کو    آن اا   ب  افراد آن، در ک  اس. یادگیر  نیعی دهی خیدتنظیم– یادگیر  ها آننظر 

 شخصوا  عیافل آفیزشی تکی  کننود،   دیگر یا والدین و فربیان فعلمان، بر فوارت و دانش کسب

شوناخگی خوید و فووار     هوا   فعالی.انسان از طریح . کنند فیخید را آغاز و هدای.  ها  تالش

با تقیی. و تنبی  شخصی در خید ایجاد انگیزش کند و از این را  ب   تیاند فی اش زندگیفحیط 

 (.Abbasi, Pirani, Razmjooyi, & Bonyadi, 2015) فوار رفگار خید بپردازد

 طویر  بو  ، کننود  فوی خید را بر اساس عالیح درونی خید انگخا   ها  فعالی.زفانی ک  افراد 

 هوا  فعالی.تمرکز بیشگر  خیاهند داش. و نیرو  بیشگر  را صرف انجام آن  ها آنطبیعی رو  

خید فگکی هسگند کو  فیاوب اشوگیای بیشوگر و در      ها  قضاوتخیاهند نمید و حگی بیشگر ب  

شوناخ. عیافول   (. Lavasani, Agei, & Davoodi, 2013د )شوی  فوی نوای. فیفقی. بیشگر آنان 

، یو  هودف   هوا  آنارتقا  س ح عملکرد شغلی و انگیزشوی   فنظیر ب افراد  خیدتنظیمیبر  فؤثر

یکی از رفگارهوایی کو  بو     بید  اس..  شناسی روانتربیگی و  ها  پژوهشاساسی در بسیار  از 

افراد اس. و راب   افراد را با فحیط کار  خید و  خیدتنظیمیکلید فومی در درک  رسد فینظر 

 اس.. 0، فرسیدگی شغلیدهد فیقرار  تأثیرب  شغل خید را تح.  ها آنشیر و اشگیای 

فرسیدگی شغلی سندروفی روانوی فگشوکل از خسوگگی عواطهی )نویعی احسواس تخلیو         

(، فسو   کنود  فوی  فعنا بیو  کنند  خسگ فشار شغلی بید  و کار را  واس    ب اسمی و روحی ک  

فهور  نسوب. بو      اعگنایی بیشخصی. )پاس  فنهی و سنگدالن  عار  از احساسات و همرا  با 

یو. همورا    عملکرد و  بوا فیفق  ک  آنفشگریان( و کاهش احساس فیفقی. فرد  )درک فرد از 

فرسویدگی   .شوای  اسو.   پرورش و  آفیزش ویژ   ب  ها سازفانک  در بسیار  از  باشد فینیس.( 

                                                           
1-  self-regulation 

2-  burnout 
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تیاو  زیواد  را بو     شای  اس. ک   قدر   ب نظیر فدیران  پرورش و  آفیزشکارکنان در شغلی 

این گرو  همیشو  در خ ور ایون     ک  طیر  ب در حال گسگرش اس.؛ فدام خید فع یف کرد  و 

ر ی، رغب. و عالق  خید را ب  افشیند فیفدیرانی ک  دچار فرسیدگی شغلی . دارندعارض  قرار 

کوارایی فببگوی    تیاننود  شواننمی  عواطهی و با تحلیل قیا  فیزیکی و  دهند فیاز دس.  شان شغلی

ک  دارا  چنین فدیرانی باشود بسویار    پرورش و  آفیزشنظام  تر وسی داشگ  باشند و در فقیاس 

 (.Montazer Gheyb & Keikhanjad, 2010) دناکارآفد و نافیفح خیاهد بی

فرسویدگی  بوین راب و     گور   واس  دارا  نقش  رسد فیفگغیرهایی ک  ب  نظر  ترین فومدر 

، باشند فینظیر فدیران  پرورش و  آفیزشکارفندان سازفان  ویژ  ب بر افراد  خیدتنظیمی با شغلی

 اس.. قرارگرفگ  بررسی فیردشغلی اس. ک  در این فقال   6کار  اهمالفگغیر 

 شوید، واوید   فوی امل  فسائل ک  عمودتا  تیسوط فربیوان، فعلموان و فشواوران ف ورح        از

ها در فدیری. و نظوارت بور    ها و عدم خیدتنظیمی آن در انجام تکالی  و فسئیلی. کار  اهمال

 کوار   اهموال  (.Hajhosseini, Gholamali-Lavasani, & Beheshti, 2016) وظای  خید اس.

 فویرد  دور افراد با آن درگیر بید  و چرایوی آن از دیربواز   ها  گذشگ از  تقریبا فشکلی اس. ک  

نبوید   عنویان  بو   کوار   اهموال (. Solomon & Rothblum, 1984) شناسان بید  اس. روان تیا 

در رسویدن بو  هودف     چو   آنانوداخگن   توأخیر عملکرد خیدتنظیمی و گرایش رفگوار  در بو    

، کوار   اهموال  .(Senecal, Koestner, & Vallerand ,1995) شوید  فوی ضرور  اس.، تعریو   

 دیگور   عبوارت   بو  ؛ ناشی از فقدان فیل و رضای. برا  انجام کار  اس.انگیزشی  یند  ضدآفر

 کو   ایون بر  عالو  کار  اهمالدر انجام تکلیهی اس. ک  باید انجام شید.  تأخیرعافدان  یا  تأخیر

هیجوانی، شوناخگی و    هوا   فؤلهو  اس. کو  شوافل    ا  پیچید یند آفشکل کنگرل زفانی اس.، فر

آفار  فخگلهوی در زفینو  فیوزان شوییع      ها  پژوهش (.Fee & Tangney, 2012) رفگار  اس.

درصود  کو    دهود  فینشان  فخگل  ها  بررسی، نگایج فبال  عنیان ب . اند داد گزارش  کار  اهمال

درصد و  32درصد،  57 تقریبا این فیزان درحدود . دانند فی کار اهمالخیدشان را باالیی از افراد 

  (.Onwuegbuzie, 2000) اس. شد   گزارش 37حدود 

در بوین   کوار   اهمالواید دارد، دالیل  کار  اهمالبا واید تعاری  و نظراتی ک  در فیرد 

هنیز ناشناخگ  اس.. بر همین اساس فگخصصان علول فخگلهوی را بورا  آن     ها سازفان کارکنان

                                                           
1-  procrastination 
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ب  ترس از فیفقی.، ترس از شکس.، ااگنوا  از کارهوایی کو      تیان هافی آنک  از امل   اند برشمرد 

برا  انجوام کوار )پواداش(، فقودان دانوش و فووارت        ندارد، نداشگن انگیز  ها آنفرد تمایلی ب  انجام 

 و عدم تحرک و شرایط نافساعد اسمی اشار  کرد. رفقی بیو  حالی بیبرا  انجام کار،  فیردنیاز

، (Agha Tehrani, 2006وتی از املو  حیورت و سورگردانی )   فگها ها  گین ب   کار  اهمال

، بیزار  از تکلی ، ابوام و سردرگمی در انجوام افویر در فحویط کوار     پرتی حیاسپرخاشگر ، 

بالفاصل  فمکون   کار  اهمالناشی از  نشد  تکمیل وظای  .(Neenan, 2008) کند فیتجلی پیدا 

 چنوین  هوم اس. هم فیاب کاهش عملکرد فرد  و هم کاهش اثربخشی در سوازفان گوردد و   

د فمکون اسوو. فنبعوی بوورا  ایجواد اسووگرس و فشووارها  روانوی بوورا  دیگور همکوواران شووی     

(Beheshtifar & Azadi, 2013.) 

 هوا   حیطفدر  فؤثردر حال حاضر ب  دلیل تنیع گسگرد  فحیط و تغییرات فداوم، فدیری. 

شود  اسو.. در چنوین شورای ی سورع. عمول، نقوش         رو روبو  فراوانوی   هوا   چوالش کار بوا  

 تیانود  فیک   هایی فحیطکار یافگ  اس.. یکی از  ها  فحیطدر کارایی و اثربخشی  ا  کنند  تعیین

 کار  اهمالاس. ک  از  وپرورش آفیزششید، سازفان  ها انسانو بالندگی  باعث رشد، پیشرف.

، پیافودها  نواف لی    کار  اهمالدر فعرض این آسیب قرار دارد.  شدت  ب نیز فسگبنی نبید  و 

بو  دنبوال دارد و    پورورش  و  آفویزش فگعدد  در زندگی فرد ، خوانیادگی و کوار  کارکنوان    

 ,Afshari) گذارد فیفرد براا  ور  بور همیار  عیارض فنهی بر سالف. اسمانی، روانی و نیز 

Siyadat, & Mehrabi, 2017).  

 تر  پایین خیدتنظیمی در فقایس  با سایر افراد از کار اهمالک  افراد  نشان داد ا  ف الع 

 Steel Loam cited in( 2007). (Yasemi nejad and Gol Mohammadian, 2013) برخیردارنود 

در نگوایج   Bakhshani( 2016)انگیز  فیفقی. کمگر  دارند.  کار اهمالافراد  طیرکلی ب کرد  بیان

گر  در کنگرل رفگار و هیجانات خییش  خیدتنظیمتحقیح خید اعالم داش. افراد  ک  از ساز  

 ور  بوور  دارا  فرسیدگی شغلی کمگر  هسگند ک  فیاب افوزایش کوارایی و    کنند فیاسگهاد  

 بور گور  اثور  فعکویس     خویدتنظیم  هوا   فووارت نیز اذعان داشو.   Royayi (2014). شید فی

 فرسیدگی شغلی فعلمان دارد.

 Dewitte and Schouwenburg ،(2013 )Motiei, Heydari and Sadeghi (2002در پژوهش )

 بوا فقودان پشوگکار     کوار   اهموال فیوان   Yasemi nejad and Gol Mohammadian( 2013)و 

 واوید دارد.   دار  فعنوی )عدم تیانایی در انجام کارهوا(، افسوردگی و خسوگگی کوار  ارتبوا       
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(2016 )Mohammadi, Zahed Babolan and Moeini kia    بیان داشگند ک  فرسیدگی شوغلی و تموام

دار واوید دارد و   یراب   فبب. و فعنو  کار  اهمالفقدان فیفقی. فرد  با  فؤله آن غیر از  ها  فؤله 

 چنوین همدارد.  کوار   اهموال  بینی پیشزدایی سوم بیشگر  در  از بین فرسیدگی شغلی، بعد شخصی.

بوین   Khodabakhshi, Sepahvandi, Shekholeslami, & Habibi( 2016)نظور بو  نگیجو  تحقیوح     

 Alizadeh( 2012ف العوات )  واید دارد. دار  فعنیو فرسیدگی شغلی راب   فبب. و  کار  اهمال

و  کوار   اهموال و فعلموان در خصوی     وپورورش  آفویزش نشان داد ک  فیان نظرات کارکنوان  

  دار  فعنوویفرسوویدگی شووغلی بوور اسوواس سوون، اوونس، تحصوویالت و سووابق  خوودف. راب وو  

در ف العوات  دفیگرافیو  ر  دهود.    هوا   ویژگوی فارغ از  تیاند فیواید ندارد و این دو آف. 

(2016 )Salem, Noor mohamaiyan and Abdollahi( ،2016) Safari Nia and Amirkhani Razaliqi 

فرسویدگی   ابعواد  شوغلی و  کار  اهمالابعاد بین  دار  فعنیفبب. و فشخص شد ک  ارتبا   نیز

 شغلی واید دارد.

ک  ایون بحوث    شید فیصیرت گرفگ  اس. دید   خیدتنظیمی دربار ک   هایی پژوهشبا تیا  ب  

فدیران در اریوان   ک   آنجایی ازشد  و  و کادر فدیران پرورش و  آفیزشفحدود  وارد حیز   طیر ب 

افر تعلیم و تربی. نقش اساسی داشگ  و ارتبا  فسگقیم با کوادر اارایوی و آفیزشوی فدرسو  دارنود؛      

 تأثیرگوذار  شودت  بو  در روند هودای. اریوان فدرسو      تیاند فیآنان  کار  اهمالفرسیدگی شغلی و 

 ا  واسو   و  زفوان  هوم  کمگر تحقیقی ب  بررسوی ارتبوا    شد  ارائ باشد. با تیا  ب  اهمی. دو فهویم 

بررسی الگی  فهویفی راب   فرسیدگی شوغلی   هدف بابنابراین پژوهش حاضر ؛ پرداخگ  اس. ها آن

 اس.. شد   انجامفدیران  کار  اهمال گر  فیانجیو نقش  خیدتنظیمیبا 
 

 روش
 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

 فعوادالت  یوابی  فودل  نویع  از تحلیول  روش و همبسوگگی  -این پوژوهش از نویع تیصویهی   

 فویرد  را یکودیگر  بوا  فگغیور  چنودین  روابط یا همبسگگی ها  طرح نیع این اس.. در ساخگار 

 کواربرد   نویع  از پوژوهش  ایون  هدف اساس بر ها پژوهش بند  طبق  . دردهند فی قرار بررسی

تبادکان بو  تعوداد   را کلی  فدیران دور  ابگدایی شور فشود فن ق   پژوهش این آفار  اس.. اافع 

تصادفی ساد  انجام شود و حجوم نمینو      گیر  نمین ب  روش  گیر  نمین تشکیل دادند، نهر  972

 نهر تعیین گردید. در این پژوهش از س  پرسشناف  ب  شرح ذیل اسگهاد  گردید. 042تعداد 
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ساخگ  شود    Tuckman( 1991)تیسط  6کار  اهمال پرسشناف  :تاکمن کاری اهمالمقیاس 

اس. کو  بور    ا  فاد  61گزارشی  این پرسشناف  ی  فقیاس خید و فیرد اسگهاد  قرار فی گیرد.

 در آننمر  باال در این فقیواس نشوان  تعلول بواال      گرفگن اس.. شد  طراحیفبنا  طی  لیکرت 

گوزارش کورد  اسو.. در پوژوهش      61/2پایوایی ایون پرسشوناف  را     Tuckman( 1991)اس.. 

(2010) Kazemi, Fayyazi and Kaveh    دس. آفد ک  گییا   ب  56/2فقدار آلها  کرونبا

 یود أیتاعگبار باال  پرسشناف  اس.. روایی پرسشناف  با نظرخیاهی از خبرگوان و اسواتید فویرد    

پایایی آن نیز از ضریب آلها  کرونبوا  اسوگهاد  شود. فقودار آلهوا        دأییتقرار گرف. و او. 

 .ایایی باال و ف لی  پرسشناف  اس.پ دهند  نشانب  دس. آفد ک   56/2کرونبا  

بورا    0فسول   پرسشوناف  فرسویدگی شوغلی    :(MBI) چمسلل  پرسشنامه فرسودگی شغلی

اسو. کو  بورآورد     ا  پرسشوناف  اس.. این ابزار،  شد   ساخگ  Maslach (1981) فعلمان تیسط

 باشود  فوی  سؤال 00تنیدگی یا فرسیدگی، فبگنی اس.. این پرسشناف  دارا     پدید ادید  از 

زدایوی و فقودان تحقوح شخصوی را در      شخصوی.  ها  پدید ک  ب  سنجش فرسیدگی هیجانی، 

   پدیود  برا  سنجش پیگیور  از   خصی  ب و  کند فی گیر  انداز  ا  حرف چارچی  فعالی. 

ضوریب   .شوید  فی، فانند پرسگاران، فعلمان و غیر  ب  کار بسگ  ا  حرف  ها  گرو فرسیدگی در 

انود از    عبوارت  Maslach and Jackcon (1981) اعگبار پرسشناف  فرسیدگی شغلی بو  گوزارش  

و اعگبووار کوول  (56/2( و عملکوورد فوورد  )53/2  شخصووی. )(، فسوو30/2خسووگگی عوواطهی )

 گزارش شد. 36/2پرسشناف  نیز، 

پرسشووناف  از هوا  خوویدتنظیمی   فؤلهوو بوورا  سونجش   :(SRQ) خللودتنظیمیپرسشلنامه  

 گییوو   19از  اسووگهاد  شوود کوو  Brown, Miller and Lawendowski( 1999) 9خوویدتنظیمی

 ، ارزیوابی اطالعوات و   4فقیواس )دریافو. اطالعوات فورتبط     خورد   5شد  اس.. دارا    تشکیل

 ، ااورا   6، تنظویم یو  نقشو    5هوا  و اوی گزینو     اسو.  1انداز  تغییر را ، 7هنجارهابا  ها فقایس  آن

                                                           
1-  Procrastination Questionnaires 

2-  Maslach Burnout Inventory (MBI) 

3-  The Self-Regulation Questionnaire 

4-  receiving relevant information 

5-  evaluating the information and comparing it to norms 

6-  triggering change 

7-  searching for options 

8-  formulating a plan 



 ...به توجه  باخودتنظیمی  ورابطه فرسودگی شغلی 

 

76 

باشود.   فی 7 تا 6بند  لیکرت از  صیرت درا  گذار  آن ب  نمر  0اثربخش نقش و سنجیدن  6نقش 

روایی همگرا  نیروفنود   ، SRQ(. a= 0.91طیر کافل باال بید ) در تحقیقی ثبات داخلی فقیاس ب 

 SRQ .(Khalili, Lavasani & Khoshnood, 2014) ها  پییسگ  نشوان داد  گیر  انداز را از طریح 

 شد  اس..  گزارش 36/2و همسانی درونی آن  SRQ ،34/2در ایران اعگبار باز آزفایی کل برا  

 

 ها یافته
و  ف العو   فویرد پژوهش، ابگدا نرفوال بویدن فگغیرهوا      ها  داد آفار   تحلیل و  تجزی  فنظیر ب 

 اس.. شد   گزارش 0و  6در ادول  ها آنبررسی شد ک  نگایج  ها آنهمچنین ضرایب همبسگگی بین 

 

 ها داده بودن نرمال فرض بررسی منظور  به اسمیرنوف–. نتایج آزمون کولموگروف 6جدول 

 نوع توزیع داری معنیسطح  اسمیرنوف–کولموگروف  متغیر
 نرفال 93/2 26/2 کار  اهمال

 نرفال 46/2 21/2 فرسیدگی شغلی
 نرفال 06/2 62/2 خیدتنظیمی

 

هر س  فگغیر  دار  فعنیس ح  ک  این، با تیا  ب  شید فیفالحظ   6ک  در ادول  طیر همان

 فویرد ، فورض نرفوال بویدن فگغیرهوا  اصولی      باشود  فی تر بزرگ 27/2اصلی پژوهش از فقدار 

هوا از   از بررسی روابط علی بین فگغیرها، همبسوگگی آن  پیش .گردد فی یدأیتدر پژوهش  بررسی

در  نگایج ضریب همبسوگگی پیرسوی   بررسی قرار گرف.. طریح ضریب همبسگگی پیرسین فیرد

 نشان داد  شد  اس.. 0ادول 
 

 نتایج ضریب همبستگی پیرسون .2جدول 

 داری یسطح معن ضریب همبستگی متغیر
 261/2 67/2 و فرسیدگی کار  اهمال
 226/2 -06/2 خیدتنظیمیو  کار  اهمال

 226/2 -99/2 خیدتنظیمیفرسیدگی و 

                                                           
1-  implementing the plan 

2-  assessing the plan’s effectiveness 
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 .باشند فی دار  فعنی 227/2در س ح  یب همبسگگیاضر، 0ادول  فندرج درنگایج  بنا بر

فرسویدگی شوغلی بوا    علوی  فهویفی پژوهش یعنی سونجش راب و     الگی بررسی  فنظیر ب 

فویرد اسوگهاد  قورار    فعوادالت سواخگار    الگییابی ، کار  اهمال گر فیانجیو نقش  خیدتنظیمی

 دهد. الگی  پیشنواد  پژوهش را ب  همرا  ضرایب فسیر نشان فی 6شکل . گرف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 کاری اهمال گر نقش میانجی بارابطه فرسودگی شغلی با خودتنظیمی  الگوی پیشنهادی .6شکل 

 

فجوذور خوی،    هوا   شواخص بررسی برازنودگی الگوی  فعوادالت سواخگار  از      فنظیر  ب 

RMSEA  وCFI (9)ادول  اسگهاد  گردید . 

 

 در پژوهش حاضر ی پیشنهادیهای برازندگی الگوها شاخص. 9جدول 

Χ
2
 REMESA CFI 

30/04 266/2 35/2 
 

شوید بور    تور  نزدی دارا  دافن  صهر تا ی  اس. و هر چ  انداز  آن ب  ی   CFIشاخص 

دو  و خی 26/2از  تر کیچ  RMSEAالگی دالل. دارد. همچنین زفانی ک   تر ف لی برازندگی 

 

 زدایی شخصی.

 فرسیدگی هیجانی

 فقدان فیفقی.

 خیدتنظیمی

 کار  اهمال

 ریز  خیدبرناف 

 خیدسنجش

 خیدارااع

 خیدبررسی

 خیدارزیابی

 خیدپذیرش

 انداز  خیدرا 

 فرسیدگی شغلی
 

20/2-  

60/2  

56/2  
64/2  00/2-  

05/2-  

2/20  

69/2  
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باشد، دالل. بر برازش ف لوی  فودل دارد. بور اسواس ایون       9از  تر کیچ ب  هنجار نیز نسبی 

و ساخگار کلی روابوط   باشد فینگیج  گرف. ک  فدل از برازش ف لی  برخیردار  تیان فینگایج 

 .شید فی دأییت آفد  دس. ب  ها  داد فیرد آزفین از طریح 

ضورایب فسویر    دار  فعنینگایج ناشی از آزفین  شید فیفشاهد   9ک  در ادول  طیر همان

 .باشد فیدار  یک  کلی  ضرایب فسیر فعن دهد فینشان 

 

 خودتنظیمیبر  کاری اهمالفرسودگی شغلی و  غیرمستقیمو  ضرایب مستقیم .9 جدول

 داری سطح معنی اثر مستقیم و غیرمستقیم مسیر
 261/2 64/2 کار  فرسیدگی شغلی بر اهمال

 226/2 -05/2 فرسیدگی شغلی بر خیدتنظیمی
 226/2 -00/2 کار  گر  اهمال فرسیدگی شغلی بر خیدتنظیمی با فیانجی

 

 گیری نتیجهبحث و 
الزم  هوا   فداخلو  کاربس.  فنظیر  ب  خیدتنظیمیبر  فؤثربا تیا  ب  نقش شناسایی عیافل 

در راب   بوین   کار  اهمال گر  فیانجیدر او. افزایش آن، هدف پژوهش حاضر تعیین نقش 

 هوا   فؤلهو  شوافل   خیدتنظیمیاس.. در پژوهش حاضر،  بید  خیدتنظیمیفرسیدگی شغلی و 

سوونجش و  اراوواع، خووید ، خوویدریووز  برنافوو بررسووی، خید ، خوویدخیدارزیووابیپووذیرش،  خووید

بور   فوؤثر ک  در حیز  شناسایی عیافل  بیشی و  کم، با تیا  ب  ف العات باشد فی انداز  را  خید

یکوی از   بنود   دسوگ  ایون   تقریبوا  اسو.،   گرفگو    انجوام آن  گور  فداخل و فگغیرها   خیدتنظیمی

 اس.. شد   انجامادید  اس. ک  تیسط فحققان در این پژوهش  ها  ساز 

چنین نگیجو    تیان فی ها فرضی  یدأیتاز تحقیح حاضر فبنی بر  آفد   دس. ب با تیا  ب  نگایج 

روابوط فببو. و   برقورار اسو..    دار  فعنوی راب    کار  اهمالگرف. ک  بین فرسیدگی شغلی و

بیانگر آن اس. ک  اگر فرسیدگی شوغلی یوا    کار  اهمالفرسیدگی شغلی با  ها  فؤله دار  یفعن

 و  آفویزش زدایی، فرسیدگی هیجانی و فقدان فیفقیو. در فودیران    شخصی. ها  فؤله یکی از 

یاهد بیشگر نمید پیدا خ شان شغلیکاران  آنان نیز در فحیط   افزایش یابد رفگارها  اهمال پرورش

و هودر دادن   کشوی  وقو. شغلی در فحیط کار  شوافل   کار  اهمال رفگارها فصادیح  ک  ؛کرد
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ناتیانی در رسیدن ب  اهداف فووم، نداشوگن   وق.، انجام کارها با سرع. زیاد در آخرین دقایح، 

 گا  هی و دادن شعارهایی ک   ها فسئیلی.برا  انجام کارها، احساس غری شدن در  ریز  برناف 

 (.  Atashpoor & Amiri,1999) باشد فی ،شید نمیهی  کار  انجام 

ادعوا کورد کو  در صویرت افوزایش       تویان  فوی با تیا  بو  نگوایج ضورایب همبسوگگی      نینچهم

ایون   ها  یافگ باشیم.  ها آنشاهد افزایش فرسیدگی شغلی در  تیانیم فیشغلی در فدیران  کار  اهمال

 ، .Dewitte and Schouwenburg ،(2016)Mohammadi et al (2002) هوا   پوژوهش فرضی  با نگایج 

(2013 )Yasemi nejad and Gol Mohammadian، (2016) Safari Nia and Amirkhani Razaliqi، 

(2016)Khodabakhshi et al.  (2016) وSalem et al.  بوا نگوایج    ها یافگ دارد. این  خیانی هم و

کننود    بینوی  پویش فرسیدگی شغلی  ک  اینفبنی بر  Alizadeh( 2012فانند ) ها پژوهشبعضی از 

 اس.. یسناهماس.،  کار  اهمالقی  برا  

زدایوی، فرسویدگی    پژوهش نشان داد ک  بین فرسیدگی شغلی )شخصی. ها  یافگ  همچنین

واید دارد. بر اساس روابط فنهوی و   دار  فعنیراب    خیدتنظیمیهیجانی و فقدان فیفقی.( با 

 و  آفویزش ابوراز کورد کو  سوازفان      تیان فی خیدتنظیمیفرسیدگی شغلی با  ها  فؤله دار  یفعن

کند بیشوگر در   ریز  برناف هر چ  در کاهش فرسیدگی شغلی ب  فدیران آفیزشی بیشگر  پرورش

در تبیوین ایون   گر  آنان حرک. کرد  و قدم برداشگ  اسو..   خیدتنظیمافزایش فیزان رفگارها  

فیول و   نووا ت ن  کنند فیگر  اسگهاد   خیدتنظیمراد از راهبردها  گه. زفانی ک  اف تیان فی یافگ 

 پذیر فسئیلی.و  خیدانگیخگ  بلک  در افیر شغلی، کنند فیرغب. بیشگر  ب  شغل خید احساس 

داشگ  باشوند. ایون    تیاوی  قابلاز نظر شغلی پیشرف.  تیانند فیو  شیند فی فند عالق و فعال و 

 دارد. خیانی هم Royayi( 2014و ) Bakhshani( 2016) ها  یافگ نگایج با 

و فرسویدگی شوغلی بور     خویدتنظیمی بور   کوار   اهموال  توأثیر فسویرها    ک  اینبا تیا  ب  

برقورار اسو. و بوا     شغلی نیز کار  اهمال گر  فیانجیدار هسگند شرایط برا   یفعن کار  اهمال

 گر  فیانجینقش  ک  آنجا ازدار شدند.  یشغلی ب  فدل تمافی روابط فعن کار  اهمالوارد شدن 

زدایوی، فرسویدگی هیجوانی و فقودان      فرسیدگی شوغلی )شخصوی.   تأثیرشغلی در  کار  اهمال

شوغلی در   کار  اهمال؛ بنابراین نقش شید فیپذیرفگ   ها یافگ بر اساس  خیدتنظیمیفیفقی.( بر 

شوغلی در فودل    کار  اهمالهم بدون حضیر  ک  اا آن از خیدتنظیمیفرسیدگی شغلی بر  تأثیر
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 گور   فیوانجی نقوش  و دارنود   توأثیر و هم با حضیر آن در فدل ایون عیافول بور خویدتنظیمی     

 کوار   اهموال  گور   فیوانجی ، بنابراین اس. شد   پذیرفگ  ها یافگ شغلی نیز بر اساس  کار  اهمال

 فکمل اس.. صیرت  ب  خیدتنظیمیشغلی بر راب   فرسیدگی شغلی بر 

این ف لب اس. ک  وقگی فدیران آفیزشوی   فؤیدپژوهش حاضر  ها  یافگ فجمیع  واق  در

، از فرسیدگی شغلی کمگور   دهند فیکاران  کمی را در فحیط شغلی خید بروز  رفگارها  اهمال

 از. کند فیگر  را فراهم  ک  این افر خید فیابات افزایش رفگارها  خیدتنظیم برند فینیز رنج 

در راب   بین فرسیدگی شغلی و  گران  شغلی نقش فیانجی کار  اهمالش در فدل پژوه ک  آنجا

 آفویزش سازفان  چقدر هر، رسد فیب  نظر  کند فیدر فدیران آفیزشی فدارس ایها  خیدتنظیمی

 ریوز   برنافو  فودیران بیشوگر تیاو  و     کوار   اهموال برا  کاهش فرسیدگی شغلی و  پرورش و 

، فیل و رغب. فدیران در انجام کارها و وظای  خید ب  نحی احسن و در زفوان فناسوب   کند فی

 .یابد فیافزایش  فراتب  ب نیز  ها آنگر   خیدتنظیمرفگارها   همچنینو  یابد فیافزایش 
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