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 ا نظری ۀ ب   4 (SMPVC) آبادیشفیع انتخاب شغل اثربخشی الگوی چندمحوری مقایسۀ هدف این پژوهش

پزش یی   های فرسودگی شغلی کارکنان واح د اس ناد  لفهمؤبر  1(GTCC) محدودیت و سازش گاتفردسون

 -آزم ون آزمایش ی و ر رت تحقی ی پ یش    نیم ه  مین اجتم ایی ش  ر ت  ران ب ودش روش پ ژوهش      أت  س ازمان  

 424) انت  ر  پزش یی ش  ر   اسناد احدوآماری پژوهش کلیه کارکنان  جامعۀ .آزمون با گروه کنترل بودپس

به نفر  41  باالتری داشتند فرسودگی شغلی مسلش نمرۀ کسانی که در پرسشنامۀمیان از  که را شامل شد نفر(

ب ا رویی رد آموزش ی    دوگروه آزمایشی  نفری  51سه گروه  تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در شیوۀ

SMPVC  وGTCC  ایدقیق ه  34جلس ه   8های آزمایش ی در  گروه شین شدندجایگزیک گروه کنترل و 

فرسودگی شغلی  گرفتندشقرار آموزش آبادی و گاتفردسون تحت م به رور جداگانه با روییرد شفیعهر کدا

 تحلی ل کواری انس و   وس یلۀ ها ب ه داده گیری قرار گرفتشمورد اندازهپس از اجرای مداخله کنندگان شرکت

فرس ودگی ش غلی    های آموزشی ب ر برنامهن داد که نتایج نشا آزمون تعقیبی بن فرونی تجزیه و تحلیل شدندش

اف زایش  و  ی ارفی  تحلی ل ب ین اثربخش ی دو روش در ک اهش فراوان ی و ش دت      در یین ح ال   ثیر داشتشتأ

انتخ اب ش غل   اثربخشی الگوی چندمحوری  همچنینوجود داشت   تفاوت معنادار یملیرد شخصیفراوانی 

 بودش کاهش فرسودگی شغلی  در زمینۀآبادی بیشتر از نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون شفیع

محدودیت  نظریۀ  ،(SMPVC) آبادیشفیعانتخاب شغل  حوریالگوی چندم کلیدی:واژگان 

 فرسودگی شغلی   ،(GTCC) و سازش گاتفردسون

                                                           
  دانشجوی دکتری مشاوره  دانشگاه آزاد اسالمی واحد یلوم و تحقیقات  ت ران  ایران ش5

 ashafiabady@yahoo.com ستاد مشاوره دانشگاه یالمه رباربائی )نویسنده مسئول(ا ش2

 دانشیار پژوهشیده تحقیی و توسعه یلوم انسانی  سازمان مطالعه و تدوین کتب یلوم انسانی )سمت( ش1

4. Shafiabady’s Multiaxial Pattern of Vocational Choice )SMPVC( 

5. Gottfredson’s Circumscription & Compromise Theory ( GTCC) 
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 همقدم

مین نیازهای ست و اشتغال مناسب نقش م می در تأاشتغال بخش م می از هستی انسان ا

ش کندء میارزشمندی و هویت ایفا  روانی انسان از جمله احساس ایمنیجسمانی و نیازهای 

 شودبایث احساس امنیت و هویت مثبت می  یالوه بر تأمین نیازهای زندگیاشتغال 

شغلی  جریان سازگاری با محیط اجتمایی و انسان یصر حاضر  در (ش5135آبادی  )شفیع

 آمیز ومتحمل شودش لذا یک شغل رضایت فشارهایی را ها وخود ناچار است محدودیت

همین امر سبب  یدم سازگاری شده و نارضایتی و ری زمان ممین است منبعسازگار در 

و انرژی وی تحلیل رود که در  یادی خود خارج گردیده شود که فرد از روال ربیعی و

 گرددشمی 5شغلیفرسودگی ن ایت منجر به 

است فردی در محیط کار زای میانفرسودگی شغلی  نویی واکنش فرد به یوامل فشار

رجوع وششش بایث متصدی شغل با همیاران  رؤسا  اربابز ظرفیت که ری آن تماس بیش ا

(ش 5183 شود )تیموری نسب و دیگران  ها میتغییراتی در نگرش و رفتار وی نسبت به آن

تواند بایث بروز فرسودگی شغلی شده و های روالنی و مداوم محیط کار نیز میاسترس

کاری را بدنبال آورد  های میرر  کاهش انرژی و بازدهمسائلی چون استعفا  غیبت

در انجام وظایف  درگیری با (  همچنین  جذاب نبودن شغل  دلسردی 5331  2)دوگاس

  5383و همیاران  1شود )کوریهای فرسودگی شغلی محسوب میرجوع از نشانهارباب

و  1ترین تعریف از این اصطالت را مسلشرایج (ش5135 آبادی شفیع ؛5383  4گلدارد

لفه تحلیل ؤها فرسودگی شغلی از سه مآن براساس نظریۀ ارائه کردندش (5331همیاران )

 تحلیل یارفی  تشییل شده استش 8موفقیت فردیو کاهش  7مسخ شخصیت  1یارفی

این بعد از   دهداثر کار نشان می فرد را در تحلیل منابع هیجانی احساس خستگی و

                                                           
1. Job burnout 

2. Dugas 

3. Cory 

4. Goldard 

5. Maslach 

6. Emotional exhaustion 

7. Depresonalization 

8. Decreased personal accomplishment 
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مسخ  استرس فردی در فرسودگی شغلی استش لفۀؤثیر بنیادی مأت دهندۀدگی نشانفرسو

د در محیط کار اشاره دارد و شخصی به سایر افراخصیت به واکنش منفی یا بسیار غیرش

 یافته موفقیت فردی کاهش بعد بین فردی بودن فرسودگی شغلی استش دهندۀنشان

ردی و پایین بودن باورهای وری فهاحساس کاهش در شایستگی و ب ر دهندۀنشان

  شبعد خودارزیابی فرسودگی شغلی استلفه بیانگر ؤاین م آمدی فرد استشخودکار

و  یزیولوژیییف ی اجتمای یدر زندگ یسندرم اثرات متعدد ینداشت که ا باید توجه

است  آن ۀمشخص ینترو یمده ینتریاصل یگذارد که خستگیفرد به جا م یشناختروان

خستگی یارفی    نیز(2445) 2و لیتر 5شافلیسلش  م ش از نظر(5188 ی و گودرزی )صفر

این سندرم پیچیده است زیرا بسیاری از افراد هنگام توصیف احساس  ترین مشخصۀشاخص

( نیز 2454) 4و دمیر 1فدایی کنندشفرسودگی شغلی به کاهش هیجان خویش اشاره می

میزان شود که با کاهش ای محسوب میمعتقدند که فرسودگی شغلی نویی خطر حرفه

(ش 2454  7و جیانگ 1هاگان 1)لمبرتاست  انرژی جسمی و روانی در کارکنان همراه

و   با وجود تجارب کاری  باشندکه در ارتباط مستمر با مدیران میکارکنانی همچنین 

  با کاهش سطح یملیرد ظارات باالی مدیران و یدم حمایتهای شغلی به دلیل انتفعالیت

و  8)باکر کنندرا تجربه میشوند و بتدریج فرسودگی شغلی مزمن مواجه می مورد انتظار

سازمان ب داشت ج انی ایالم کرد نیمی از کارمندان دچار  5378در سال  (ش2454  3کوسیا

به فرسودگی شغلی  کنندپزشیان مراجعه میکسانی که به روان %71دگی شغلی و فرسو

نفر شاغل در پایان روز  یک نفر  7هر (ش ربی آمار موجود 5135آبادی  گرفتارند )شفیع

 (ش5131شود )باغبانیان  دچار تحلیل قوای جسمی و فیری می

                                                           
1. Shafeji 

2. Leiter 

3. Fadaee 

4. Damier 

5. Lambert 

6. Hogan 

7. Jiang 

8. Bakker 

9. Cosca 
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دهد که اثرات آن گسترده و شامل ابعاد ی به تبعات فرسودگی شغلی نشان مینگاه

ناسب های روانی  بروز نامتفردی و سازمانی استش در بعد فردی بایث افزایش تنش

فایت  مختلف کاری  خانوادگی و اجتمایی  احساس یدم ک هایپرخاشگری در موقعیت

انگان و اختالالت شود که در شرایط حاد زمینه برای بروز نشفقدان انرژی روانی وششش می

آوردش از سویی دیگر  در بعد سازمانی نیز مجمویه  با افت همزمان کارآیی روانی فراهم می

لفی از فرسودگی کارکنانی که درجات مختشودش به ویژه اگر تعداد ه میمواج مدیو کارآ

شودش زمان دچار رکود و کاهش یملیرد میکنند رو به افزایش باشد  ساشغلی را تجربه می

بنابراین اگر به یالئم فرسودگی شغلی توجه نشود فرد و سازمان تحت تأثیر یوارض 

پور و  )یلی گیرند که باید برای رفع آن  راهبردهایی جستجو شودمخرب آن قرار می

ش به دنبال ررت چنین مسائل و مشیالتی در سازمان باید تالش شود تا با (5132همیاران 

شناخت یوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی کارکنان  تمامی توان نیروی کار در سازمان به 

کار گرفته شود تا امیان رشد و شیوفایی سازمان و نیز توسعه فردی کارکنان فراهم شود 

 (ش 5131ن  )باغبانیا

سازمان تأمین اجتمایی به ینوان یک سازمان بسیار م م و تأثیرگ ذار در ت أمین و حف      

سالمت آحاد جامعه از رریی نقش ب داشتی  حمایتی و خدماتی مسئولیت بسیار س نگینی در  

ای داردش برای انجام این وظیفه خطیر از ییسو به توانایی و م  ارت حرف ه  ی ده ه بقبال مردم 

ی کارکنان و از سوی دیگر ب ه س المت جس می و روان ی آن ان ب ه ش دت نی از داردش         و یلم

باش ند  رجوع میارتباط مستقیم با ارباب کارکنان این سازمان بخصوص بخش ناظرین که در

مطالع ات نش ان   باش ندش  ت شغلی از جمله فرسودگی شغلی میها و مشیالدر معرض استرس

توانند با توانمند ش دن و  کارکنان آموزش داده شود  میص به دهد چنانچه در این خصومی

 پیشگیری و درمان فرسودگی شغلی اقدام کنندش ج تای های مشاورهحمایت

ثیرات سوء آن از زمانی که اولین مقاله در م ورد  أبا توجه به اهمیت فرسودگی شغلی و ت

ای ن  مختلف ی در ه ای  د تاکنون پژوهش( نوشته ش5374فرسودگی شغلی توسط فرودنبرگر )

 ر ور ب ه   های انجام گرفت ه در کشور ما پژوهش (ش5187کننده  انجام شده است )احیاءزمینه 

یری های مربوط به پیش گ اند و پژوهشیمده به توصیف و برآورد فرسودگی شغلی پرداخته
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ای ن   ه ایی در باش د  ب ر ای ن اس اس انج ام پ ژوهش      و کاهش فرسودگی ش غلی ان دم م ی   

 رسدش می نظرضروری به خصوص 

هایی که اثربخشی روییردهای مختلف بر فرسودگی شغلی را م ورد  پژوهشدر اینجا به 

دی آبامحوری شفیعدریافت الگوی چند ( 5131شودش باغبانیان )اشاره میبررسی قرار دادند 

ان و مس خ شخص یت معلم     های خستگی یارفیآزمونبر کاهش فرسودگی شغلی در خرده

اسدی  ش فیع  ثیر نداشته استش در افزایش یملیرد و کفایت شخصی تأثر بوده است ولی مؤ

ب ه  (  در تحقیقی دریافتن د ک ه  جلس ات معنادرم انی     5134زاده )الهیلی و حبیبآبادی  پناه

کنن ده   احی اء نت ایج تحقی ی   معن اداری بای ث ک اهش فرس ودگی ش غلی ش ده اس تش          رور

نشان داد که  مش اوره ش غلی ب ه ش یوه دی ویس ب ر ک اهش         ( 5187) آبادی و سودانیشفیع

فرس ودگی ش  غلی کارکن ان م  ؤثر ب وده اس  تش حس ینیان  خدابخش  ی ک والیی و ربارب  ایی      

رفت اری ف وردایس ب ر ک اهش      -گروه ی ب ا الگ وی ش ناختی     (  مشاورۀ5181)آبادی یحیی

( در 4512) و همی اران  5تی ان ش فرسودگی شغلی مددکاران اجتم ایی اث ربخش ب وده اس ت    

می  ان اپراتوره  ای چین  ی را   تحقیق  ی من  ابع مثب  ت ب  رای مب  ارزه ب  ا فرس  ودگی ش  غلی در   

 4و م ک گ وورن   1  ب راد ش او   2ای ورز  پذیری و توانمندسازی روانشناختی دانس تندش انعطاف

ش  ناختی در ک  اهش  وان( دریافتن  د م  داخالت ر 2441) 1زردا -( و زوئ  ی نرزی  ک 2442)

 ثر بوده استش  ؤای مرفتارهای حرفهکنترل فرسودگی شغلی و

مح دودیت و   آب ادی و نظری ۀ  خش ی الگ وی چن دمحوری ش فیع    در رابطه با بررسی اثرب

یی ک ه  از آنج ا   ام ا  نگرفت ه اس ت  ص ورت  گاتفردسون بر فرسودگی شغلی تحقیقی سازش 

 و تواند در پیشگیری و ک اهش فرس ودگی ش غلی م ؤثر باش د     توانمندسازی روانشناختی می

توانمندس ازی   ک ه برنام ۀ   نش ان داده اس ت    (5183) کرم ی  آبادی وشفیع  صیادی پژوهش

توانمندس ازی  ء آب ادی در ارتق ا  شفیع انتخاب شغل روانشناختی مبتنی بر الگوی چندمحوری

کاهش فرسودگی شغلی نیز م ؤثر  توان انتظار داشت این الگو بر لذا می مشاوران مؤثر است 

                                                           
1. Tian 

2. Ewers 

3. Bradshaw 

4. McGovern 

5. Zolnierczyk-Zreda 
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ب ا   (5132آب ادی ) فیری و ش فیع  آبادی بوسیلۀشفیع چندمحوری انتخاب شغل الگویباشدش 

ج  ایی ک  ه در از آنکارآفرینان  ه م  ورد مقایس  ه ق  رار گرفت  ه اس  ت  ب  ر  گاتفردس  ون نظری  ۀ

بع د خودارزی ابی   ب ر  رود این دو روییرد شود  انتظار میکارآفرینی خودارزیابی مطرت می

در ( نیز 5134) همچنین رضاییثر باشد  ؤها ملفهؤسایر مدر فرسودگی شغلی و در ن ایت بر 

گرای ی  آب ادی نس بت ب ه س ازه    ش فیع  انتخاب ش غل  ندمحوریثر بودن الگوی چپژوهشی مؤ

ب ا    گیری شغلی بیی اران جوی ای ک ار را نش ان داد    کارآمدی در تصمیمدبر خو5 ساوییاس

گیری شغلی و نق ش آن در اف زایش یملی رد ف رد     وجه به اهمیت خودکارآمدی و تصمیمت

از ثیر داش ته باش دش   ر کاهش فرسودگی کارکنان س ازمان ت أ  توان انتظارداشت این الگو دمی

های آموزش ی ب ر ک اهش مش یالت     ثیر این برنامهأت دهندۀها نشانآنجایی که نتایج پژوهش

 ان بیاهدش شغلی بوده است ممین است بتواند از میزان فرسودگی شغلی کارکن

زش گاتفردسون م ورد پ ژوهش   این الگو با روییرد محدودیت و سا حاضر پژوهش در

مح  دودیت و س  ازش  نظری  ۀ  رس  ددر ب  ین نظری ات خ  ارجی ب  ه نظ  ر م ی  ش گی  ردق رار م  ی 

آب ادی  شفیعانتخاب شغل   از نظر برخی مفاهیم تشاب اتی با الگوی چندمحوری گاتفردسون

بتوان د   رودم ی  انتظ ار   آب ادی ش فیع انتخاب ش غل  دارد و مقایسه آن با الگوی چند محوری 

 کاربرد و همچنین تفاوت دو دیدگاه را در کاهش فرسودگی شغلی ب تر مشخص کندش

آبادی که نگرشی رشدی و تی املی ب ه انتخ اب    شفیعانتخاب شغل الگوی چند محوری 

داند که تحت انتخاب شغل را فرایندی پویا و هدفمند در درون شیوه زندگی می  شغل دارد

انتخاب ش غل ب ه    ش پویایی درگیری قرار دارد  ارضای نیازها و توان تصمیم2ثیر خودپندارهتأ

پذیری  خالقیت و ش ادابی اس ت و هدفمن دی ب ه معن ای آن اس ت ک ه        معنی تحرم  تغییر

است از احساس حقارت و وابستگی به دیگران ره ا ش ود    انسان از راه انتخاب شغل درصدد

و احس اس برت  ری و اس  تقالل کن  دش خودپن  داره تص  وری اس ت ک  ه ف  رد ب  ر مبن  ای تربی  ت   

های خارج از منزل مثل مدرسه و کودکستان و روابط با همساالن نسبت خانوادگی  آموزش

ه خ ودش  رفت ار   کن د و ب ر اس اس آن نگ رش نس بت ب       به جسم  روان و ذهن خود پیدا می

کند که  انتخاب شغل ییی از این رفتارها استش همچنین یی ی از دالی ل انتخ اب ش غل     می

                                                           
1. Savikas 

2. Self-concept 
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ارضای نیازهای جسمی  روانی و اجتمایی اس ت و خودپن داره ش غلی زم انی رش د خواه د       

کرد که با ارضای نیازه ا هم راه باش دش در ن ای ت ب رای انتخ اب ش غل ب ه نی روی خ ال  و           

گیری و اقدام ب ه موق ع   نیاز است تا همسو با خودپنداره او را برای تصمیم ساز در فردتصمیم

محوری اف راد  بر اساس مدل چن د  (ش5135آبادی  )شفیع ج ت رسیدن به اهدافش یاری کند

ه ا در مس یر زن دگی خ ود ک ه رو ب ه تیام ل و رش د         آن موجوداتی فعال و هدفمند هستندش

دس ت ب ه    شاناساس آن اهداف خودپنداره و نیازهایبینی نموده و بر پیشاست  اهدافی را 

  (ش5134زنند )سمیعی و همیاران ها میبخشی هدفهای متعدد برای تحقیگیریتصمیم

محدودیت و سازش گاتفردسون انتظارات شغلی افراد با توجه به ج نس    براساس نظریۀ

ه ای ش ناختی از مش اغل    نژاد و ربقه اجتمایی از کودکی با هم متفاوت هستندش اف راد نقش ه  

کنند که بر اساس سه بعد مردانه یا زنانه بودن  پرستیژ اجتم ایی ش غل و   برای خود ایجاد می

ش ناختی و خودپن داره   ودش اف راد دو ن وع خودپن داره روان   شدهی میهای کار  سازمانزمینه

ه اب ش  غل بیش  تر از خودپن  دارانتخ   اجتم  ایی دارن  د ک  ه نق  ش خودپن  داره اجتم  ایی در 

توجه  با (ش5135  آبادیشفیع ؛2441  5؛ براون5331شناختی است )ساوییاس و والش  روان

آرزوهای شغلی بازتابی از خودپنداره اس تش اف راد ب ه دنب ال      (5385به تئوری گاتفردسون )

در مش اغل مختل ف   ه ا  آنکننده دانش یسسازگار و منع خود مشاغلی هستند که با تصویر

رغب ت    جمل ه شخص یت    از خ ود  ایتق ادات اف راد درب ارۀ   کل ی   ر ور ه باشدش خودپنداره ب

( 2441گاتفردس ون )  (ش2455 همی اران  و  2)کوخرانباشد شده در جامعه میجایگاه درم

ی ا ف رد    مسیرهای مشخص و واضحی دارن د و که افراد تمایل دارند مشاغلی که معتقد است 

موان ع دسترس ی ب ه     شناس ایی  انتخاب کنند را باشد قادر به دستیابی آن مشاغل میبه راحتی 

در  وان د تمیو کسب ارالیات در مسیر رشدی  آموزش   همچنینآلهای شغلی ایدهفرصت

گاتفردس ون در بح ث   (ش 2452همی اران    و 1)ایورز کننده باشدکمکرفع مشیالت شغلی 

کن  دش او ب  ه ارزی  ابی گی  ری ش  غلی م  یمح  دودیت و س  ازش اش  اره ب  ه مش  یالت تص  میم 

 آم وزش ای ن روییرده ا و   پنداری شغلی فرد در انتخاب شغل تأکید بیشتری دارد  خویشتن

                                                           
1. Broun 

2. Cokhran  

3. Iwers            
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در ک اهش  توان د  م ی ه ا  آمیز  فعالیتنقش آن در انجام موفقیتو افزایش آگاهی کارکنان 

ال ؤاصلی تحقیی حاضر پاسخ به این س   بنابراین مسئلۀ .مؤثر باشد کارکنان فرسودگی شغلی

آبادی و روییرد گاتفردس ون  عشفیانتخاب شغل گوی چندمحوری الآیا آموزش " است که

و ب ه   "دارد؟ثیر أت  مین اجتم ایی  ت أ های فرسودگی شغلی کارکنان س ازمان  بر کاهش مؤلفه

 شرسودگی شغلی کارکنان پرداخته استهای فلفهؤدر کاهش م یسه این دو روییرد مقا

  روش 

ن دقت استفاده شدش به منظور باال بردآزمایشی نیمهروش پژوهش از پژوهش حاضر در 

آزمون با پس –آزمون ررت پیشکننده روایی درونی پژوهش نتایج و کنترل یوامل ت دید

رور ه ب هاآنها  ن ترتیب که پس از انتخاب آزمودنیبه ای شبیار برده شدگروه کنترل 

تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتندش دو گروه آزمایشی به شیوه 

SMPVC  وGTCC شی دریافت نیردشگونه آموزو گروه کنترل هیچ ندآموزش دید 

 424)مین اجتمایی ش ر ت ران تأارکنان واحد اسناد پزشیی سازمان ک جامعۀ آماری کلیۀ

نفر از واحد اسناد پزشیی که در بخش ناظرین  544صورت هدفمند ه ش برا شامل شد (نفر

باشند انتخاب شدند و پرسشنامه رجوع میدر تماس مستقیم با ارباب شاغل هستند و

که نفر  41ها اجرا شد و پس از تصحیح پرسشنامه  روی آن فرسودگی شغلی مسلش بر

ی باالتر از یارف تحلیل)به این صورت ها هر یک از مؤلفه رها دنمره فرسودگی شغلی آن

 به ینوان نمونۀ  ( بود24و مسخ شخصیت باالتر از  12تر از پایین موفقیت فردی  11

 51 گیری تصادفی انتخاب شده و به صورت تصادفی در سه گروهبه روش نمونهآماری   

و یک  (GTCC) و (SMPVCکنندگان با روییرد آموزشی )نفری  دو گروه شرکت

تمایل خود را برای شرکت در  حبه اولیهافراد در ری مصا شگروه کنترل جایگزین شدند

یزان به منظور انتخاب این گروه مهای آموزشی این پژوهش ایالم کردندش کالس

سال در نظر  1سال  همچنین سابفه اشتغال تا  14تا  14سنی  تحصیالت باالی دیپلم و دامنۀ

  گرفته شدش

 یشغل فرسودگی نامهپرسشها از آوری دادهجمعبه منظور در این پژوهش  ابزار پژوهش:

 توسط مسلش ت یه شد و 5385ه در سال نامپرسشاین  شاستفاده شد (MBI)سلشم
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یارفی  مسخ شخصیت   تحلیلش سه جنبه باشدیم یشغل یابزار سنجش فرسودگ ینتریجرا

 تحلیلگزاره در مورد  3 کندشبخش ارزیابی می 22دی را از رریی مفقدان کارآاحساس 

در  باشدیم یملیرد شخصیگزاره در مورد  8 یت وگزاره در مورد مسخ شخص 1  یارفی

نمره یرز شودشهای مربوط به هر زیرمقیاس جداگانه محاسبه میاین آزمون مجموع نمره

 ۀدهندنشان  یملیرد شخصی ییننمره پایرو ز یتو مسخ شخص یارفی تحلیل یباال

از  یکهر یرا برا یدرون یایی( پا5331و جیسون ) شباشدش مسلیم یشغل فرسودگی

تا  75/4کرونباخ  یلفاآ یبپرسشنامه با ضر یدرون یاییها محاسبه کردند که پاآزمونخرده

از  یکهر یبرا یدرون یاییگزارش شده و پا 84/4تا  14/4آن  ییبازآزما یبو ضر 34/4

و  r=34/4یتمسخ شخص  r=34/4 ییارف یخستگ ی: برایرها به شرت زآزمونخرده

تا  75/4کرونباخ  یآلفا یبپرسشنامه با ضر یش ثبات دروناست r=75/4 یفرد یتموفق

(ش 5331و همیارن   افلیگزارش شده است )ش 84/4تا  14/4آن  ییبازآزما یبو ضر 34/4

 یلیانتوسط ف یرانبار در ا یناول یبرا شغلی مسلش یپرسشنامه فرسودگ یاییایتبار و پا

 78/4آزمون باز -آن را با روش آزمون یاییپا یبقرار گرفت که ضر ییدأمورد ت( 5175)

یز پایایی پرسشنامه را برای ( ن5185یابدی )ش (5187کننده  )احیا گزارش نموده است

گزارش  73/4موفقیت فردی و  84/4  مسخ شخصیت 81/4آزمون خستگی یارفی خرده

  87/4 یارفیآزمون خستگی خرده  هش حاضر پایایی درونی برایدر پژوش کرده است

 دست آمدشه ب 73/4و مسخ شخصیت  85/4شخصی  یملیرد

ابت دا پرسش نامه فرس ودگی ش غلی مس لش در اختی ار کارکن ان ق رار گرف ت و           روش اجرا:

ه ا از  گ ذاری آن ها  تص حیح و نم ره  آوری پرسشنامهتوضیحات الزم داده شدش بعد از جمع

ص ورت  ه نفر ب  41داشتند  گی شغلی صدم باالتر از پنجاهزمون فرسودآبین کسانی که در 

 51ه اول ب ه تع داد   صورت تصادفی در سه گروه جایگزین شدندش گروه تصادفی انتخاب و ب

 51داد آبادی؛ گ روه دوم ب ه تع    تفر تحت برنامۀ آموزشی به شیوۀ الگوی چندمحوری شفیع

گاتفردس ون و گ روه س وم ب ه      محدودیت و سازش نظریۀ نفر تحت برنامۀ آموزشی به شیوۀ

ب ر   دو رویی رد ش ابتدا محتوای آموزش متناسب ب ا  نفر در گروه کنترل قرار گرفتند 51تعداد 

د مطالعه قرار گرف تش س پس ب ا    پژوهشی مرتبط با آن مور کاهش فرسودگی شغلی و پیشینۀ
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ه ر دو  آموزش ی   برنام ۀ فرم ن  ایی  های هر دو روییرد آموزشی شباهت ها وتفاوت بررسی

ه ای اص لی هرک دام از    لف ه ؤبراس اس م روییرد ب ا نظرخ واهی اس اتید راهنم ا و مش اور و       

ای م ورد  دقیق ه  34جلسه  8دو گروه آزمایشی به مدت  روییردها تدوین شد که هر یک از

محور ب ه  شیوۀ کارگاهی و با جلسات تیلیف این دو برنامه بهش قرار گرفتندجداگانه  آموزش

های آزمایشی از آزادی کنندگان گروهشرکتکننده آموزش داده شدش هر دو گروه شرکت

ش ان ب ه   اصل رازداری و محرمانه بودن هوی ت  دم مشارکت برخوردار بودندش دربارۀبرای ی

حی داشتند از نام مستعار برخوردار باشند )اخال  در پ ژوهش(ش   آنان ارمینان داده شدش افراد

 ی مداخل ه در ش رایط مناس ب ب ه وس یلۀ     از اجرا بعدکنندگان شرکتالزم به ذکر است که 

جلس ات دو برنام ه    مورد بررس ی ق رار گرفتن دش خالص ۀ    پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش 

  شباشدبه این شرت می (GTCC( و )SMPVCآموزشی )

 :آبادیی انتخاب شغل شفیعجلسات آموزشی مبتنی بر الگوی چندمحور خالصۀ

اج  رای جلس  ات و مف  اهیم الگ  وی   توض  یح در م  ورد اه  داف گ  روه  نح  وه   اول: جلس  ۀ

ه ای آن   دوم: مف وم فرسودگی شغلی و مؤلفه آبادیش جلسۀیعحوری انتخاب شغل شفمچند

زن دگی و   یشگیری و کاهش فرسودگی ش غلیش جلس ۀ س وم: ش یوۀ    شغلی در پ نقش مشاورۀ

 بک زن دگی و ش غلش جلس ۀ   اب شغل  بررس ی رابط ۀ ش یوۀ زن دگی ب ا س       نقش آن در انتخ

دی ش  غلی و تب  ادل نظ  ر در چ   ارم: پوی  ایی ش  غلی و ل  زوم اف  زایش دان  ش ش  غلی؛ هدفمن  

پنداری و نقش پنجم: یوامل مؤثر بر خویشتن خصوص نحوۀ رسیدن به اهداف شغلیش جلسۀ

شش م: بررس ی    مثب تش جلس ۀ  پنداری الئم فرسودگی شغلی  تقویت خویشتنآن در ایجاد ی

و بررس ی  بن دی نیازه ا   نیازهای شغلی  شناخت نیازها و تأثیر آن بر انتخ اب ش غل  اولوی ت   

گی ری ش غلی و   تص میم  دهن ده و مراح ل  نیازهای ارضاء نشدهش جلسۀ هفتم: یوام ل تش ییل  

هش تم:   ی تفی ر خ ال  و تفی ر انتق ادیش جلس ۀ     ه ا م  ارت  ها در زمین ۀ گروهتمرین در زیر

ندی جلسات   پاسخ به س ؤاالت و معرف ی کت اب  خاتم ۀ گ روه و اج رای       بیص و جمعتلخ

 آزمونشپس

 محدودیت و سازش گاتفردسون: خالصۀ جلسات آموزشی مبتنی بر نظریۀ

مح دودیت   نحوه اجرای جلسات و مفاهیم نظریۀ توضیح در مورد اهداف گروه  اول: جلسۀ

 ه ای آن  نق ش مش اورۀ   دوم: مف وم فرسودگی شغلی و مؤلف ه  و سازش گاتفردسونش جلسۀ
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پن داری و ان واع آن     یشگیری و کاهش فرسودگی شغلیش جلس ۀ س وم: خویش تن   شغلی در پ

شغلی و ارتب اط ب ا خودپن دارهش    نقش خودپنداره در انتخاب شغل  چگونگی آرزوهای مسیر 

اجتم ایی و اقتص ادی در   پن داری اجتم ایی  نق ش جنس یت  پایگ اه      جلسۀ چ ارم: خویشتن

پنجم:  جلسۀش انتخاب شغل  مراحل تغییر در ترجیحات شغلی بر اساس افزایش رشد شناختی

ها ب ر فرس ودگی   های متأثر از نقش جنسیت فرد در سازمان و تأثیر این چالشبررسی چالش

مح دودیت و   شغلی و ارائۀ راهیارش جلس ۀ شش م:  مف اهیم رش د ش ناختی  نقش ۀ ش ناختی        

هفتم: مف وم  جلسۀ شل فرایند محدودسازی بر اساس جنسیت  ارزش اجتمایی و رغبتمراح

ش غلی و مش یالت آنش   گی ری  رزوها با واقعی ات بیرون ی(  تص میم   سازش ) فرایند تعدیل آ

گ روه و اج رای    بندی جلسات  پاسخ به سؤاالت و معرفی کت اب  خاتم ۀ  هشتم: جمع جلسۀ

ینی ه آی ا تف اوت ب ین می انگین      ها: به منظور بررس ی ا روش تجزیه و تحلیل داده شآزمونپس

ای ه  ثر از ش یوه أگی ری مت   ها در دو مرحلۀ اندازههای فرسودگی شغلی گروهلفهؤهای منمره

تحلی  ل گی  ری اس  ت  از روش آم  اری گی  ری و ان  دازهآموزش ی ی  ا ناش  ی از خط  ای نمون  ه 

آزم ون تعقیب ی    آزم ون و با تع دیل اث ر پ یش    5(MANCOVAمتغیری )کوواریانس چند

 ت رین مفروض ۀ  توجه به اینیه اساسی ها استفاده شدش بادو گروه به بونفرونی برای مقایسه دو

خطاست  ل ذا  های های کوواریانس متغیرهای وابسته و واریانسماتریساین آزمون همگنی 

-و آزمون لوین برقراری این مفروضه بررسی م ی ( Box`Mام باکس)با استفاده از آزمون 

 شودش  

 هایافته

شده با اس تفاده   های گردآوری  دادهال پژوهش و آزمون فرضیهؤبه منظور پاسخگویی به س

در این پ ژوهش س عی ش ده       مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتندشهای مناسب آماریاز روش

کنن دگان در دو گ روه آزمایش ی ب ا     سن ش رکت  و اشتغال ست جنسیت  تحصیالت  سابقۀا

   توزیع ییسانی داشته باشندش و گروه کنترل تقریباً GTCCو  SMPVCروییرد آموزشی 

شغلی مسلش وضعیت هر ف رد   همانطور که در معرفی ابزار بیان شد پرسشنامه فرسودگی

 کن دش گی ری م ی  مسخ شخصیت و یملیرد شخص ی ان دازه   های تحلیل یارفی را در مؤلفه

                                                           
1. Multivariate analysis of covariance 
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ی و های آزمایش  ا را در هر یک از گروههمقیاسیک میانگین و انحراف معیار خرده جدول

   کندشآزمون ارائه میآزمون و پسکنترل و همچنین به تفییک پیش

 هاآزمون گروهآزمون و پساف معیار متغیرهای وابسته در پیشمیانگین و انحر .1جدول

 گروه متغیر
آزمونپیش آزمونپس   

دتعدا ینمیانگ تعداد انحراف معیار میانگین   انحراف معیار 

 فراوانی

یارفی تحلیل  

SMPVC 51 2168 8 51 5162 461 

GTCC 51 23 762 51 2168 164 

CON. 51 2868 163 51 2167 263 

 شدت

یارفی تحلیل  

SMPVC 51 2163 361 51 5261 163 

GTCC 51 1162 861 51 2168 3 

CON. 51 2864 1 51 2764 161 

 فراوانی

شخصی یملیرد  

SMPVC 51 2461 161 51 1468 462 

GTCC 51 24 164 51 1465 1 

CON. 51 2167 462 51 2164 162 

 شدت

شخصی یملیرد   

SMPVC 51 1262 764 51 45 165 

GTCC 51 2361 5468 51 1862 761 

CON. 51 1261 168 51 1263 167 

 فراوانی

 مسخ شخصیت

SMPVC 51 167 163 51 162 161 

GTCC 51 862 761 51 464 462 

CON. 51 465 461 51 161 162 

 شدت

 مسخ شخصیت

SMPVC 51 764 167 51 4 161 

GTCC 51 5568 867 51 162 168 

CON. 51 361 167 51 868 468 

های را در موقعیت کنترلهای آزمایشی و میانگین و انحراف معیار گروه 5 شمارۀجدول 

یانگین جدول  مبه دهدش با توجه زمون در متغیرهای وابسته نشان میآآزمون و پسپیش

آزمون دهندش چنانیه میانگین پسنشان میآزمون متغیرهای وابسته تفاوت ها در پسگروه

و ابعاد مسخ تحلیل یارفی در ابعاد متغیر  کنترلهای آزمایشی نسبت به گروه گروه

دهدش ج ت بررسی شخصی افزایش نشان می یملیردشخصیت کاهش و ابعاد متغیر 

( MANCOVA)ها  از آزمون تحلیل کوواریانس دوراهه معناداری تفاوت میانگین گروه
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قبل از اجرای این آزمون برقراری مفروضه همگنی آزمون استفاده شدش با تعدیل اثر پیش

از رریی آزمون ام  وابستههای خطای متغیرهای سانی واریانسو یی هاکوواریانس ماتریس

  ها برقرار بودششد و در تمامی متغیرها این مفرضهباکس و لوین بررسی 

 متغیره جهت تعیین معناداری اثر متغیر مستقل)مداخالت(های چندآزمون. 2جدول 
 Sig Eta خطای توزیع df فرضیه F df ارزش نوع آزمون
 18/4 445/4 14 52 4/55 1/5 اثر پیالی

 78/4 445/4 12 52 3/58 44/4 المبدای ویلیز

 81/4 445/4 14 52 7/23 3/55 اثر هتلینگ

 35/4 445/4 12 1 5/13 41/55 ترین ریشه رویبزرگ

P<.0.0 
داری اثر متغیر مستقل یعنی متغیره ج ت معنینتایج چ ار آزمون چند 2شمارۀ جدول 

ثیر دهد که تأهر چ ار آزمون نشان میدست آمده در ه ب Fدهدش نشان می در مدلرا گروه 

ضریب اتا نیز استش معنادار  41/4ها در متغیرهای وابسته در سطح خطای کمتر از گروه

ها )مداخالت( در تبیین واریانس متغیرهای وابسته بر اساس آزمون دهد س م گروهنشان می

 باشدش می %41است های دیگر تر از آزموناثر پیالی که قوی

 (MANCOVA)خالصه جدول تحلیل کوواریانس. 3جدول 

منابع 

 تغییر
 متغیر وابسته

مجموع 

 مجذورات

 درجۀ

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F Sig Eta 

 گروه

 74/4 445/4 1/15 3/112 2 8/5521 یارفی تحلیلفراوانی 

 11/4 445/4 1/11 1/184 2 7/5118 یارفی تحلیلشدت 

 11/4 445/4 4/14 1/121 2 7/112 شخصی یملیردفراوانی 

 72/4 445/4 1/41 8/272 2 7/141 شخصی یملیردشدت 

 13/4 445/4 8/55 1/51 2 7/21 فراوانی مسخ شخصیت

 11/4 445/4 1/3 5/45 2 2/82 شدت مسخ شخصیت

P<.0..0 

دست آمده  ه ب Fدهدش با توجه به تحلیل کوواریانس را نشان می نتیجۀ 1 شمارۀجدول 

معنادار  >46445aآزمون متغیرهای وابسته در سطح خطای ها در پستفاوت میانگین گروه

 هااستش با توجه به مقدار ضریب اتا میزان تبیین واریانس متغیرهای وابسته توسط گروه
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در ابعاد خستگی  باشد کهمی %52و  %51  %15  %42  %42  %14)مداخالت( به ترتیب 

 ثیر را داشتندشترین تأثیر و در ابعاد مسخ شخصیت کمین تأروانی بیشتر

یارفی  افزایش  تحلیل های آزمایشی در کاهش فراوانی و شدت رور کلی  گروهه ب

کنندگان شخصی و کاهش فراوانی و مسخ شخصیت شرکت یملیردفراوانی و شدت 

هم تفاوت معناداری  ها باثر بودندش ج ت تعیین اینیه میانگین کدامیک از گروهپژوهش مؤ

ها دو به دو با استفاده از آزمون تعقیبی بونفرونی بررسی شدش جدول دارند  میانگین گروه

 دهد:را نشان میزیر نتایج این آزمون 
 هاآزمون تعقیبی بونفرونی جهت مقایسه دو به دو میانگین گروه .4جدول 

 P<.0.0 
آزمون فراوانی و شدت دهد که  بین میانگین نمرات پسنتایج آزمون تعقیبی نشان می

و در تمامی  GTCCبا گروه  SMPVCشخصی گروه یملیرد یارفی و فراوانی  تحلیل

 .Sig خطای استاندارد تفاوت میانگین Jگروه  Iگروه  متغیر

 فراوانی

 یارفی تحلیل

SMPVC 
GTCC 364 562 46445 

CON. 52- 562 46445 

GTCC CON. 1642- 562 4644 

 شدت

 یارفی تحلیل

SMPVC 
GTCC 3- 567 46445 

CON. 5163- 561 46445 

GTCC CON. 464- 561 4644 

 فراوانی

 شخصی یملیرد

SMPVC 
GTCC 462 562 46442 

CON. 367 565 46445 

GTCC CON. 165 565 46441 

 شدت

 شخصی یملیرد

SMPVC 
GTCC 467 4683 4631 

CON. 861 4688 46445 

GTCC CON. 764 4688 46445 

 فراوانی

 تمسخ شخصی

SMPVC 
GTCC 4644- 464 4688 

CON. 8/5- 4/4 445/4 

GTCC CON. 4/5- 4/4 444/4 

 شدت

 مسخ شخصیت

SMPVC 
GTCC 24/4 8/4 5 

CON. 8/2- 7/4 442/4 

GTCC CON. 5/1- 8/4 445/4 



 15  ... نظریة با آبادیشفیع چندمحوری الگوی آموزش اثربخشی مقایسة

 
 

تفاوت معنادار وجود داردش ولی در  445/4متغیرها با گروه گواه در سطح خطای کمتر از 

 SMPVCمتغیرهای شدت یملیرد شخصی و فراوانی و شدت مسخ شخصیت بین گروه 

تفاوت معناداری وجود نداردش همچنین در تمامی متغیرها بین گروه  GTCCبا گروه 

GTCC  و گروه گواه تفاوت معناداری وجود داردش 

آبادی در وری انتخاب شغل شفیعمحبه شیوۀ الگوی چند آموزشبه یبارتی دیگر  

کنندگان نسبت شخصی شرکت یملیردیارفی و فراوانی  تحلیلکاهش فراوانی و شدت 

استش از سویی تر بوده اثربخش کنترلمحدودیت و سازش گاتفردسون و گروه  به نظریۀ

محدودیت و سازش گاتفردسون نسبت به گروه گواه در  دیگر  آموزش به شیوۀ نظریۀ

  ثرتر بوده استشؤهای فرسودگی شغلی مهلفؤکاهش م

 گیریبحث و نتیجه

کنت رل  بع د از   ه ای آزمایش ی و   های فرس ودگی ش غلی در گ روه   مؤلفهنتایج نشان داد بین 

تف اوت معن ادار وج ود داردش مقایس ۀ دو      آزم ون  ها و حذف تأثیر پ یش تعدیل میانگن نمره

در ک اهش فراوان ی    SMPVCآموزشی با  برنامۀاثربخشی دهد روییرد آزمایشی نشان می

 آموزش ی ب ا   برنام ۀ اف زایش فراوان ی یملی رد شخص ی بیش تر از       و و شدت تحلیل ی ارفی 

GTCC  ه  ا در گ  روه آزمایش  ی  لف  هؤم می  انگین نم  رۀب  ودشSMPVC  ب  االتر از س  ایر

های فراوان ی و ش دت تحلی ل ی ارفی      لفهؤم میانگین نمرۀ GTCCهاستش در گروه گروه

فراوان ی و ش دت یملی رد شخص ی و      کنترل و نمرۀ تر از گروهمسخ شخصیت پایین شدت

ت وان گف ت دو رویی رد    از گروه کنترل استش در مجموع می فراوانی مسخ شخصیت باالتر

تأثیرات مطلوبی بر روی کاهش فرسودگی شغلی داش ته   GTCCو  SMPVCای مداخله

 استش

ه ای فرس ودگی ش غلی    لف ه ؤآزمون  بین نمرات مه دست آمده در پسب به نتایجبا توجه 

 آمده با نتایج تحقییدست ه تفاوت معنادار وجود داردش نتایج ب SMPVCدر گروه گواه و 

کنن  ده  (  احی  اء5134زاده )ال  هیل  ی و حبی  بآب  ادی  پن  اهاس  دی  ش  فیع ( 5131باغبانی  ان )

آب  ادی ربارب  ایی یحی  ی(  حس  ینیان  خدابخش ی ک  والیی و  5187آب  ادی و س  ودانی )ش فیع 

اثربخش ی آم وزش و مش اوره ش غلی ب ا روییرده ای       ک ه   (2451  تیان وهمیاران )(5181)
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با این دید در پژوهش ش   ییسان استمختلف بر فرسودگی شغلی را مورد بررسی قرار دادند

ب  رای ک  اهش فرس  ودگی ش  غلی   آموزش  یحاض  ر  از مف  اهیم ای  ن الگ  و ر  ی جلس  ات   

انتخ اب  شدش با توجه به نتایج به دست آمده  الگ وی چن دمحوری    استفاده کنندگانشرکت

شخص ی و ک اهش مس خ     یملی رد ی ارفی  اف زایش    تحلی ل آب ادی در ک اهش   ش فیع شغل 

یارفی سطح انگیزشی ب االی ف رد بت دریج در اث ر      تحلیل در ششخصیت سودمندی نشان داد

در مس خ شخص یت    کنن ده خواه د ب ود    لی کاهش یافته و انجام ک ار  خس ته  فرسودگی شغ

ش باش ند همیاران و یوامل سازمانی م ی  رجوع ونفی نسبت به اربابکارکنان دارای نگرش م

طح مطل وبی نیس تش   همی اران در س    رج وع  روابط بین ف ردی کارکن ان ب ا ارب اب    بعبارتی 

رجوی ان  در ب ه درم احساس ات ومش یالت ارب اب    شخصی کارکنان قاکاهش یملیرد در

رزشمندی که بتواند زندگی کند کارهای ایینی دارند و احساس میت همدلی پانبوده و قدر

ان دش ب ر اس اس ای ن الگ و       گذارد را در ش غل خ ود انج ام ن داده    ثیر مثبت بأرجویان تارباب

ها بایث شد تا افراد در تغییر مسیر شغلی و ارضاء نیازه ای  ارضا آن نحوۀ آگاهی از نیازها و

همچنین با پوی ایی و خالقی ت در ش غل خ ود       کنند  تر خود در چارچوب شغلی اقدامیالی

زندگی  یش انگیزش را تجربه کنندش همچنین آگاهی از شیوۀافزا کاهش احساس خستگی و

ه ا در جلس ات   اوت نبودن نس بت ب ه اف راد و تم رین    تفنقش آن در ارتباط با دیگران و بی و

نق ش برجس ته    کم ک کن دش  رجوع و همی اران  حدودی به ب بود ارتباط با ارباب توانست تا

اص  الت  و دریاف  ت ب  ازخورد از همی  اران  منج  ر ب  ه شناس  ایی و  ائ  هار پن  داری خویش  تن

پن داری مثب ت و اف زایش احس اس ارزش مندی و      تقوی ت خویش تن   پنداری منفی وخویشتن

و م  ارت ش غلی وآم وزش مراح ل     کفایت شخصی شدش از سویی دیگر  با اف زایش دان ش   

و کم ک ب ه رف ع     گی ری مج دد  له  کارکن ان ب ه تص میم   أی حل مسهاگیری و شیوهتصمیم

ی  ک اهش  خصش یملیردمشیالت شغلی خود ترغیب شدند که در ن ایت منجر به افزایش 

  شو مسخ شخصیت در کارکنان شد تحلیل یارفی

 های فرسودگی شغلی در گروهلفهؤبین نمرات م دهد نشان می آزموندر پسنتایج 

محدودیت  بخشی نظریۀاثر زمینۀ پژوهشی در ردشمعنادار وجود داتفاوت  GTCCو  کنترل

ی و داخلی یافت نشد در های خارجفردسون بر فرسودگی شغلی در پژوهشو سازش گات
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(که اثر بخشی این روییرد را 5132توان به پژوهش فیری )های ایرانی تن ا میبین پژوهش

آمده با نتایج بدست فرینانه نشان داده  اشاره کرد  همچنین های کارآبر افزایش م ارت

(  که 2441زردا ) -( و زوئی نرزیک2442گوورن )حقیی ایورز  برادشاو و مکنتایج ت

شغلی با روییردهای مختلف بر فرسودگی شغلی را مورد  اثربخشی آموزش و مشاورۀ

 دگی شغلی و اینیه نظریۀهای فرسوش با توجه به مؤلفهبررسی قرار دادند  ییسان است

کید این أباشد و تشدی انتخاب شغل میهای رگاتفردسون از نظریه محدودیت و سازش

که با نظریه بر امیان تغییر و اصالت در رول رشد مسیر شغلی  محقی بر این باور است 

ثیر این انتخاب بر فرسودگی شغلی و أشان و تانتخاب شغل افزایش آگاهی افراد از نحوۀ

ثیر أتوان  به تغییر باورها و اصالت شرایط و تمفاهیم این نظریه در ری جلسات میاربردن بی

 شهای فرسودگی شغلی پرداختبر مؤلفه

ه  ای فرس  ودگی ش  غلی در گ  روه  لف  هده  د ب  ین نم  رات مؤنش  ان م  ی همچن  ین نت  ایج

SMPVC و GTCC یملی رد فراوان ی   و ی ارفی  تحلی ل های فراوانی و ش دت  لفهدر مؤ 

ه ا ب ا گ روه    ین بین با توجه ب ه تف اوت می انگین   شخصی تفاوت معنا دار وجود دارد که در ا

یملیرد شخصی و فراوان ی و  های شدت در مؤلفهاستش  SMPVCگواه  اولویت با گروه 

آزمایش ی وج ود ن داردش ب ه یب ارتی       دار ب ین دو گ روه  ص یت تف اوت معن ا   مسخ شخشدت 

  شستی بیشتر اآباداثربخشی الگوی شفیع

ه ای  یافت ه  (  ک ه در 5132ه ای فی ری و همی اران)   با پژوهش های پژوهش حاضریافته

 آب ادی نس بت ب ه نظری ۀ    ش فیع انتخ اب ش غل   خود به اث ربخش ب ودن الگ وی چن دمحوری     

( ک ه در  5134و رض ایی)  ر رفتار کارآفرینانه دست یافتندمحدودیت و سازش گاتفردسون ب

گرای ی  آب ادی نس بت ب ه س ازه    ش فیع انتخاب ش غل  ثر بودن الگوی چندمحوری ؤپژوهشی م

ن جوی  ای ک  ار را نش  ان داد گی  ری ش غلی بیی  ارا میمکارآم  دی در تص  دس اوییاس ب  ر خو 

آب ادی  ش فیع انتخاب شغل (  که الگوی چندمحوری 5183و با صیادی و همیاران)همخوان 

شناختی ولت وس بر افزایش توانمن دی روانش ناختی مقایس ه ک ردش نت ایج بدس ت        را با نظریۀ

 در اثربخش ی بیش تر ای ن الگ و    ها آمده تفاوتی نشان نداد ناهمخوان استش همخوانی پژوهش

 تواند به دلیل انتخاب روییردهای خارجی که همپوشانی بیشتری با الگوی ب ومی داش تند  می



 1331 بهار، 21فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال ششم، شمارة  18

ثر توان د مت أ  آماری باشد و ناهمخوان بودن می ۀجامع همچنین کیفیت جلسات آموزشی و و

آبادی همپوشانی کمتر داشته ی ا  با الگوی چندمحوری شفیع بومی کهاز انتخاب روییرد غیر

هم انطور ک ه مش اهده    آماری باشدش  آموزشی و نقش فرهنگ یا نوع جامعۀ کیفیت جلسات

ه ای  اهیم بنی ادی دی دگاه  مف   ب ر پای ۀ   ها اثربخشی جلس ات آموزش ی  شود نتایج پژوهشمی

 کندشیید میأر کاهش فرسودگی شغلی را تشغلی ب مشاورۀ

 انتخاب شغل الگوی چندمحوریتوان گفت که آموزش بر اساس ها میدر تبیین یافته

شود و موجب تغییر رفتار شغلی میمحدودیت و سازش گاتفردسون  آبادی و نظریۀشفیع

  شودها موجب میاین آموزش دارندش کارکنانهرکدام س م بسزایی در سالمت روانی 

با  مسائل و مشیالت برآمده و سعی در رفع فرسودگی شغلی خود کنندش کارکنان از ی دۀ

یدم انتخاب درست شغل ا در خصوص انتخاب شغل هستند و روییردهاین توجه به اینیه 

خاب انت نتیجۀ که در توانند به افرادینجر به فرسودگی شغلی شود  لذا میممین است م

( 2451و همیاران ) 5به ایتقاد خالید دشناند کمک کننابجا دچار فرسودگی شغلی شده

تفیر و  ۀرفتار محصول نحو ثیر انگیزش  نگرش و رفتار است وفرسودگی شغلی تحت تأ

انتخاب شغل الگوی چندمحوری  به شیوۀ آموزشرود یادگیری است  انتظار می

های فرسودگی شغلی مؤثر محدودیت و سازش گاتفردسون بر مؤلفه ۀنظری آبادی وشفیع

تقویت  کید برأرکت کنندگان ضمن آگاهی از اهمیت فرسودگی شغلی و با تشباشندش 

شان برای مبارزه هایییر دیدگاه خود نسبت به توانمندیپنداری نقش م می در تغنخویشت

مناسب نقش م می در کاهش  هایبا فرسودگی شغلی پیدا کردند و با انجام تمرین

بخشی دو گروه آزمایش الگوی یلت اینیه اثر فرسودگی شغلی خود ایفا کنندش

محدودیت و سازش گاتفردسون در پژوهش  نظریۀ آبادی وشفیع انتخاب شغل چندمحوری

 یملیردیارفی  افزایش فراوانی  تحلیلهای کاهش فراوانی و شدت مؤلفه در زمینۀ حاضر

آبادی ا الگوی چندمحوری شفیعبآموزش اوت بوده و اثر گروه تحت شخصی با هم متف

شدت مسخ فراوانی و شخصی و کاهش  یملیردتر بوده است  اما در افزایش شدت بیش

و گیری به بعد پویایی  تصمیمتوان و گروه آزمایشی ییسان بوده را میشخصیت هر د

                                                           
1. Khalid 
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های بیشتری تمرین ءایضا تیببدین تر آبادی نسبت دادشنیازها در الگوی چندمحوری شفیع

بندی نیازها اسب و اولویتگیری من  تصمیمهای ضمن خدمتافزایش م ارت در زمینۀ

توجه به نیازها و گیری در افزایش یملیرد شخصی  له و تصمیمأهای حل مسداشتندش شیوه

که در ثر بود  در حالی یارفی و مسخ شخصیت مؤ تحلیلکاهش  نقش پویایی در شغل در

در مجموع ها بیار نرفته بودش گاتفردسون این مفاهیم و تمرین یۀبا نظر آموزشگروه تحت 

محدودیت و سازش  آبادی نسبت به نظریۀخاب شغل شفیعالگوی چندمحوری انت

گاتفردسون در کاهش فرسودگی شغلی مؤثرتر بود که ممین است بدلیل گستردگی و 

گیری و مبتنی بر فرهنگ بومی بر ابعاد نیازها و تصمیم و تأکیدجامع بودن مفاهیم این الگو 

 باشدش

آنجایی که انجام پژوهش یلمی مستلزم محدود نمودن از  پژوهش: هایمحدودیت

فرسودگی  دردر این پژوهش  باشدشخاص مینظرو بررسی از زاویه و نقطهوهش موضوع پژ

های آن مورد لفهؤیعنی می و متغیرهای شخصیوامل برخی با توجه به  تن اکارکنان شغلی 

  اما الزم است در تعبیر وتفسیر نتایج این پژوهش  ابعاد و پیچیدگی بررسی قرار گرفت

از آنجایی که بروز فرسودگی و یوامل سازمانی به ینوان یک معضل در نظر گرفته شودش 

 ز کارکنان بخش ناظرین این سازمانپژوهشگر به منظور اجرایی شدن فرایند پژوهش ا

ها و شرایط نتایج به جوامع دیگر باید ویژگی ستفاده کرده است  در تعمیما

بینی فاز یدم پیشمحدودیت دیگر  کنندگان این پژوهش مورد توجه قرار گیردش شرکت

توان در ی زمان است لذا در این پژوهش نمیپیگیری ج ت بررسی پایداری نتایج در ر

  نمودش خصوص پایداری نتایج بدست آمده اظ ار نظر

 کاهش بر آموزشی برنامۀ این بخشیاثر دهندۀنشان که پژوهش هاییافته به توجه با

 :داد ارائه را زیر هایپیشن اد توان م بود شغلی فرسودگی

 بر اساس مین اجتماییأبا توجه به اینیه به موضوع فرسودگی شغلی کارکنان سازمان ت

شود سایر موضویات پیشن اد می اشاره شد  GTCCو   SMPVCایدو روییرد مداخله

همچنین  شو مسائلی که کارکنان با آن مواجه هستند بصورت یلمی مورد بررسی قرار گیرد

الگوی چندمحوری انتخاب شغل  های آتی روییردهای شغلی دیگری بادر پژوهش
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ارالیات از کارکنان  با توجه به اینیه در گردآوری شمورد مقایسه قرار گیرندآبادی شفیع

د چنین پژوهشی بر روی ریف و شوشیی استفاده شد  لذا پیشن اد میپز واحد اسناد

انجام شود تا دیگر  هاینین سازمان و ارگاا های دیگرواحدهای مختلفی از کارکنان گروه

ست آمده از این پژوهش را در پایداری نتایج بد نتایج آن در هر گروهی قابل تعمیم باشدش

 شمدت بررسی کنندمدت و بلندکوتاههای پیگیری دوره

سشنامه فرسودگی شغلی با توجه به مسائل فرهنگی و اجتمایی کارکنان ایرانی ساخته پر

تر وتحقیقاتی با مدت روالنی رول مدت و تعداد جلسات آموزشی بیشتر باشد شودش 

 گاتفردسون به آبادی و نظریۀالگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیع برگزار شود تا از

های کاربردی در کاهش فرسودگی شغلی استفاده شودش با توجه به وسعت ینوان روش

ن تأمین اجتمایی  سازمان وتعدد کارکنان استخدامی و شرکتی مشغول به کار در سازما

شود تا کارکنان از خدمات  شغلی در سازمان ایجاد شود واحد مشاورۀپیشن اد می

های فرسودگی شغلی و شرکت درکارگاه ای و رفع مشیالت شغلی از جملهمشاوره

ش قابل کاربرد  برای تمام شود ررت آموزشی این پژوهپیشن اد میب ره برندش  آموزشی

 مین اجتمایی بیار رودش أها بخصوص واحدهای دیگر سازمان تسازمان

 منابع

مش اوره  (ش اثربخش ی  5187) شاحیاء کننده  منیژه؛ ش فیع آب ادی  یب دا  و س ودانی  منص ور     

سازگاری شغلی دیویس بر فرسودگی شغلی کارکن ان دانش گاه آزادش    شغلی به شیوۀ

 ش24-5  18  شماره 54 ش دورۀدانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

(ش 5134) شس ین زاده  حال ه ؛ و حبی ب می ر یل ی  ا ؛ پن اه ب دا  آب ادی  ی ؛ ش فیع حس ن اسدی  م

ر اندیش  ه و رفت  ا اهش فرس  ودگی ش  غلیش  گروه  ی ب  ر ک    اثربخش  ی معنادرم  انی 
 ش78-13(  22)1  ()روانشناسی کاربردی

آبادی بر یع(ش اثربخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چندمحوری شف5131منیژهش ) باغبانیان 

ش  ر ت  رانش پای ان نام ه      7ابت دایی منطق ه    کاهش فرسودگی شغلی زنان معل م دورۀ 

 کارشناسی ارشد  دانشگاه یالمه ربارباییش
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موسوی  سایتچی  محمود؛کامیاری  کامبیز؛ م دی؛ رشیدی  محمد نسب  آزاده؛تیموری 

بررسی میزان فرسودگی شغلی منابع انسانی  (ش5183)ش سلیمی  مجید مجتبی؛ هفتادر 

 (ش21-5شرکت ملی حفاری ایران ) ثر برآنؤویوامل درون سازمانی م

(ش 5181) ش نازآبادی  ش؛ و رباربایی یحییناهیتا؛ خدابخشی کوالیی  آیمینحسینیان  س

رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش  -گروهی با الگوی شناختی ۀاثربخشی مشاور

مطالعات پزشیی رازی ت رانش رکز روانفرسودگی شغلی مددکاران اجتمایی م

 ش551 -541(  5)1 دانشگاه الزهراشناختی روان

 آبادی ومقایسه اثربخشی دو روییرد چندمحوری شفیع (5134الساداتش )رضایی  اکرم

یارشدگان گیری شغلی بیگرایی ساوییاس بر خودکارآمدی در تصمیمسازه

دکتری  دانشگاه آزاد واحد یلوم و  رسالۀ بییاریش جویای کار تحت پوشش بیمۀ

  ت رانش تحقیقات

های نظریه(ش 5134حسینیان  سیمینش ) سمیعی  فارمه؛ باغبانیان  ایران؛ یابدی  محمدرضا؛
ش اصف ان: انتشارات ج اد دانشگاهی )مسیر تیامل انتخاب شغل( مسیر شغلی مشاورۀ

 واحد اصف انش

 با تجدید های انتخاب شغلشغلی و نظریه ۀ(ش راهنمای مشاور5135ش )بدا آبادی  یشفیع

 ش ت ران: انتشارات رشدش اضافاتنظر و 

ی و ارتباط آن با (ش بررسی فرسودگی شغل5188ش )سنیه؛ و گودرزی  ح ربانوصفری  ش

های فصلنامه تازهو کارکنان دانشگاهش شناختی در بین اساتید متغیرهای جمعیت
 ش13-11  5  روانشناسی صنعتی و سازمانی

سازی دن(ش تدوین برنامه توانم5183) شبوالفضل؛ و کرمی  ابدا آبادی؛ ی؛ شفیعلیصیادی  ی

اثربخشی آن با مدل  ۀآبادی و مقایسشناختی مبتنی بر مدل چندمحوری شفیعروان

فصلنامه فرهنگ رشتش های ش ر شناختی توماس و ولت وس بین مشاوران دبیرستان

 ش 48-53 ( 5)5 مشاوره

شغلی به سبک  های مشاورۀاثربخشی روش بررسی و مقایسۀ (5185) محمدرضا یابدی 

رفتاری شادمانی فوردایس بر -مدل شناختی یادگیری اجتمایی  سازگاری شغلی و
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کاهش فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش ش ر اصف ان  پایان نامه 

 یشدانشگاه یالمه رباربای دکتری مشاوره 

؛ حمدم لییخانی  ییل؛ آقاالم رضا؛ صرامی فروشانی  غجید؛ صفاری نیا  محمدپور  ا یلی

(ش بررسی اثربخشی مداخله سرمایه روانشناختی لوتانز بر 5132) شیالو آخوندی  ن

فصلنامه یلمی فرسودگی شغلی کارشناسان شاغل در شرکت ایران خودرو دیزلش 
 ش45-14(  1)1  تخصصی رب کار

مقایسه  (ش5132)ش دسی؛ احقر  قا حمت؛ نورانی پور  ربدا آبادی  ی؛ شفیعاترینفیری  ک

رهیافتی نو در های رفتار کارآفرینانهش لفهؤشغلی بر م ۀاثربخشی دو دیدگاه مشاور

 ش 12-53  (5)4  مدیریت آموزشی
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