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چکیده
هدف این پژوهش مقایسۀ اثربخشی الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعآبادی ( 4 )SMPVCب ا نظری ۀ
محدودیت و سازش گاتفردسون ( 1)GTCCبر مؤلفههای فرسودگی شغلی کارکنان واح د اس ناد پزش یی
س ازمان ت أمین اجتم ایی ش ر ت ران ب ودش روش پ ژوهش نیم هآزمایش ی و ر رت تحقی ی پ یشآزم ون-
پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعۀ آماری پژوهش کلیه کارکنان واحد اسناد پزش یی ش ر ت ران (424
نفر) را شامل شد که از میان کسانی که در پرسشنامۀ فرسودگی شغلی مسلش نمرۀ باالتری داشتند  41نفر به
شیوۀ تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه  51نفری دوگروه آزمایشی ب ا رویی رد آموزش ی
 SMPVCو  GTCCو یک گروه کنترل جایگزین شدندش گروههای آزمایش ی در  8جلس ه  34دقیق های
هر کدام به رور جداگانه با روییرد شفیعآبادی و گاتفردسون تحت آموزش قرار گرفتندش فرسودگی شغلی
شرکتکنندگان پس از اجرای مداخله مورد اندازهگیری قرار گرفتش دادهها ب هوس یلۀ تحلی ل کواری انس و
آزمون تعقیبی بن فرونی تجزیه و تحلیل شدندش نتایج نشان داد که برنامههای آموزشی ب ر فرس ودگی ش غلی
تأثیر داشتش در یین ح ال ب ین اثربخش ی دو روش در ک اهش فراوان ی و ش دت تحلی ل ی ارفی و اف زایش
فراوانی یملیرد شخصی تفاوت معنادار وجود داشت همچنین اثربخشی الگوی چندمحوری انتخ اب ش غل
شفیعآبادی بیشتر از نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون در زمینۀ کاهش فرسودگی شغلی بودش

واژگان کلیدی :الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعآبادی ( ،)SMPVCنظریۀ محدودیت
و سازش گاتفردسون ( ،)GTCCفرسودگی شغلی
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مقدمه
اشتغال بخش م می از هستی انسان است و اشتغال مناسب نقش م می در تأمین نیازهای
جسمانی و نیازهای روانی انسان از جمله احساس ایمنی ارزشمندی و هویت ایفاء میکندش
اشتغال یالوه بر تأمین نیازهای زندگی بایث احساس امنیت و هویت مثبت میشود
(شفیعآبادی )5135ش انسان یصر حاضر در جریان سازگاری با محیط اجتمایی و شغلی
خود ناچار است محدودیتها و فشارهایی را متحمل شودش لذا یک شغل رضایتآمیز و
سازگار در ری زمان ممین است منبع نارضایتی و یدم سازگاری شده و همین امر سبب
شود که فرد از روال ربیعی و یادی خود خارج گردیده و انرژی وی تحلیل رود که در
ن ایت منجر به فرسودگی شغلی 5میگرددش
فرسودگی شغلی نویی واکنش فرد به یوامل فشارزای میانفردی در محیط کار است
که ری آن تماس بیش از ظرفیت متصدی شغل با همیاران رؤسا اربابرجوع وششش بایث
تغییراتی در نگرش و رفتار وی نسبت به آنها میشود (تیموری نسب و دیگران )5183ش
استرسهای روالنی و مداوم محیط کار نیز میتواند بایث بروز فرسودگی شغلی شده و
مسائلی چون استعفا غیبتهای میرر کاهش انرژی و بازده کاری را بدنبال آورد
(دوگاس )5331 2همچنین جذاب نبودن شغل دلسردی در انجام وظایف درگیری با
اربابرجوع از نشانههای فرسودگی شغلی محسوب میشود (کوری 1و همیاران 5383
گلدارد5383 4؛ شفیعآبادی )5135ش رایجترین تعریف از این اصطالت را مسلش 1و
همیاران ( )5331ارائه کردندش براساس نظریۀ آنها فرسودگی شغلی از سه مؤلفه تحلیل
یارفی 1مسخ شخصیت 7و کاهش موفقیت فردی 8تشییل شده استش تحلیل یارفی
احساس خستگی و تحلیل منابع هیجانی فرد را در اثر کار نشان میدهد این بعد از
1. Job burnout
2. Dugas
3. Cory
4. Goldard
5. Maslach
6. Emotional exhaustion
7. Depresonalization
8. Decreased personal accomplishment
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فرسودگی نشاندهندۀ تأثیر بنیادی مؤلفۀ استرس فردی در فرسودگی شغلی استش مسخ
شخصیت به واکنش منفی یا بسیار غیرشخصی به سایر افراد در محیط کار اشاره دارد و
نشاندهندۀ بعد بین فردی بودن فرسودگی شغلی استش موفقیت فردی کاهشیافته
نشاندهندۀ احساس کاهش در شایستگی و ب رهوری فردی و پایین بودن باورهای
خودکارآمدی فرد استش این مؤلفه بیانگر بعد خودارزیابی فرسودگی شغلی استش
باید توجه داشت که این سندرم اثرات متعددی در زندگی اجتمایی فیزیولوژییی و
روانشناختی فرد به جا میگذارد که خستگی اصلیترین و یمدهترین مشخصۀ آن است
(صفری و گودرزی )5188ش از نظر مسلش شافلی 5و لیتر )2445( 2نیز خستگی یارفی
شاخصترین مشخصۀ این سندرم پیچیده است زیرا بسیاری از افراد هنگام توصیف احساس
فرسودگی شغلی به کاهش هیجان خویش اشاره میکنندش فدایی 1و دمیر )2454( 4نیز
معتقدند که فرسودگی شغلی نویی خطر حرفهای محسوب میشود که با کاهش میزان
انرژی جسمی و روانی در کارکنان همراه است (لمبرت 1هاگان 1و جیانگ)2454 7ش
همچنین کارکنانی که در ارتباط مستمر با مدیران میباشند با وجود تجارب کاری و
فعالیتهای شغلی به دلیل انتظارات باالی مدیران و یدم حمایت با کاهش سطح یملیرد
مورد انتظار مواجه میشوند و بتدریج فرسودگی شغلی مزمن را تجربه میکنند (باکر 8و
کوسیا)2454 3ش در سال  5378سازمان ب داشت ج انی ایالم کرد نیمی از کارمندان دچار
فرسودگی شغلی و  %71کسانی که به روانپزشیان مراجعه میکنند به فرسودگی شغلی
گرفتارند (شفیعآبادی )5135ش ربی آمار موجود هر  7نفر شاغل در پایان روز یک نفر
دچار تحلیل قوای جسمی و فیری میشود (باغبانیان )5131ش

1. Shafeji
2. Leiter
3. Fadaee
4. Damier
5. Lambert
6. Hogan
7. Jiang
8. Bakker
9. Cosca
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نگاهی به تبعات فرسودگی شغلی نشان میدهد که اثرات آن گسترده و شامل ابعاد
فردی و سازمانی استش در بعد فردی بایث افزایش تنشهای روانی بروز نامتناسب
پرخاشگری در موقعیتهای مختلف کاری خانوادگی و اجتمایی احساس یدم کفایت
فقدان انرژی روانی وششش میشود که در شرایط حاد زمینه برای بروز نشانگان و اختالالت
روانی فراهم میآوردش از سویی دیگر در بعد سازمانی نیز مجمویه با افت همزمان کارآیی
و کارآمدی مواجه میشودش به ویژه اگر تعداد کارکنانی که درجات مختلفی از فرسودگی
شغلی را تجربه میکنند رو به افزایش باشد سازمان دچار رکود و کاهش یملیرد میشودش
بنابراین اگر به یالئم فرسودگی شغلی توجه نشود فرد و سازمان تحت تأثیر یوارض
مخرب آن قرار میگیرند که باید برای رفع آن راهبردهایی جستجو شود (یلی پور و
همیاران  )5132ش به دنبال ررت چنین مسائل و مشیالتی در سازمان باید تالش شود تا با
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
(باغبانیان )5131ش
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
قبال مردم به ی ده داردش برای انجام این وظیفه خطیر از ییسو به توانایی و م ارت حرف های
و یلم ی کارکنان و از سوی دیگر ب ه س المت جس می و روان ی آن ان ب ه ش دت نی از داردش
کارکنان این سازمان بخصوص بخش ناظرین که در ارتباط مستقیم با اربابرجوع میباش ند
در معرض استرسها و مشیالت شغلی از جمله فرسودگی شغلی میباش ندش مطالع ات نش ان
میدهد چنانچه در این خصوص به کارکنان آموزش داده شود میتوانند با توانمند ش دن و
حمایتهای مشاورهای ج ت پیشگیری و درمان فرسودگی شغلی اقدام کنندش
با توجه به اهمیت فرسودگی شغلی و تأثیرات سوء آن از زمانی که اولین مقاله در م ورد
فرسودگی شغلی توسط فرودنبرگر ( )5374نوشته شد تاکنون پژوهشه ای مختلف ی درای ن
زمینه انجام شده است (احیاءکننده )5187ش در کشور ما پژوهشهای انجام گرفت ه ب ه ر ور
یمده به توصیف و برآورد فرسودگی شغلی پرداختهاند و پژوهشهای مربوط به پیش گیری
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و کاهش فرسودگی ش غلی ان دم م یباش د ب ر ای ن اس اس انج ام پ ژوهشه ایی در ای ن
خصوص ضروری به نظر میرسدش
در اینجا به پژوهشهایی که اثربخشی روییردهای مختلف بر فرسودگی شغلی را م ورد
بررسی قرار دادند اشاره میشودش باغبانیان ( )5131دریافت الگوی چندمحوری شفیعآبادی
بر کاهش فرسودگی شغلی در خردهآزمونهای خستگی یارفی و مس خ شخص یت معلم ان
مؤثر بوده است ولی در افزایش یملیرد و کفایت شخصی تأثیر نداشته استش اسدی ش فیع
آبادی پناهیلی و حبیبالهزاده ( )5134در تحقیقی دریافتن د ک ه جلس ات معنادرم انی ب ه
رور معن اداری بای ث ک اهش فرس ودگی ش غلی ش ده اس تش نت ایج تحقی ی احی اءکنن ده
شفیعآبادی و سودانی ( )5187نشان داد که مش اوره ش غلی ب ه ش یوه دی ویس ب ر ک اهش
فرس ودگی ش غلی کارکن ان م ؤثر ب وده اس تش حس ینیان خدابخش ی ک والیی و ربارب ایی
یحییآبادی ( )5181مشاورۀ گروه ی ب ا الگ وی ش ناختی -رفت اری ف وردایس ب ر ک اهش
فرسودگی شغلی مددکاران اجتم ایی اث ربخش ب وده اس تش تی ان 5و همی اران ( )2451در
تحقیق ی من ابع مثب ت ب رای مب ارزه ب ا فرس ودگی ش غلی در می ان اپراتوره ای چین ی را
انعطافپذیری و توانمندسازی روانشناختی دانس تندش ای ورز 2ب راد ش او 1و م ک گ وورن
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( )2442و زوئ ی نرزی ک -زردا )2441( 1دریافتن د م داخالت روانش ناختی در ک اهش
فرسودگی شغلی وکنترل رفتارهای حرفهای مؤثر بوده استش
در رابطه با بررسی اثربخش ی الگ وی چن دمحوری ش فیعآب ادی و نظری ۀ مح دودیت و
سازش گاتفردسون بر فرسودگی شغلی تحقیقی ص ورت نگرفت ه اس ت ام ا از آنج ایی ک ه
توانمندسازی روانشناختی میتواند در پیشگیری و ک اهش فرس ودگی ش غلی م ؤثر باش د و
پژوهش صیادی شفیعآبادی و کرم ی ( )5183نش ان داده اس ت ک ه برنام ۀ توانمندس ازی
روانشناختی مبتنی بر الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعآب ادی در ارتق اء توانمندس ازی
مشاوران مؤثر است لذا میتوان انتظار داشت این الگو بر کاهش فرسودگی شغلی نیز م ؤثر
1. Tian
2. Ewers
3. Bradshaw
4. McGovern
5. Zolnierczyk-Zreda
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باشدش الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعآبادی بوسیلۀ فیری و ش فیعآب ادی ( )5132ب ا
نظری ۀ گاتفردس ون ب ر کارآفرینان ه م ورد مقایس ه ق رار گرفت ه اس ت از آنج ایی ک ه در
کارآفرینی خودارزیابی مطرت میشود انتظار میرود این دو روییرد ب ر بع د خودارزی ابی
در فرسودگی شغلی و در ن ایت بر سایر مؤلفهها مؤثر باشد همچنین رضایی ( )5134نیز در
پژوهشی مؤثر بودن الگوی چندمحوری انتخاب ش غل ش فیعآب ادی نس بت ب ه س ازهگرای ی
ساوییاس 5بر خودکارآمدی در تصمیمگیری شغلی بیی اران جوی ای ک ار را نش ان داد ب ا
توجه به اهمیت خودکارآمدی و تصمیمگیری شغلی و نق ش آن در اف زایش یملی رد ف رد
میتوان انتظارداشت این الگو در کاهش فرسودگی کارکنان س ازمان ت أثیر داش ته باش دش از
آنجایی که نتایج پژوهشها نشاندهندۀ تأثیر این برنامههای آموزش ی ب ر ک اهش مش یالت
شغلی بوده است ممین است بتواند از میزان فرسودگی شغلی کارکنان بیاهدش
در پژوهش حاضر این الگو با روییرد محدودیت و سازش گاتفردسون م ورد پ ژوهش
ق رار م یگی ردش در ب ین نظری ات خ ارجی ب ه نظ ر م یرس د نظری ۀ مح دودیت و س ازش
گاتفردسون از نظر برخی مفاهیم تشاب اتی با الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعآب ادی
دارد و مقایسه آن با الگوی چند محوری انتخاب ش غل ش فیعآب ادی انتظ ار م یرود بتوان د
کاربرد و همچنین تفاوت دو دیدگاه را در کاهش فرسودگی شغلی ب تر مشخص کندش
الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیعآبادی که نگرشی رشدی و تی املی ب ه انتخ اب
شغل دارد انتخاب شغل را فرایندی پویا و هدفمند در درون شیوه زندگی میداند که تحت
تأثیر خودپنداره 2ارضای نیازها و توان تصمیمگیری قرار داردش پویایی در انتخاب ش غل ب ه
معنی تحرم تغییر پذیری خالقیت و ش ادابی اس ت و هدفمن دی ب ه معن ای آن اس ت ک ه
انسان از راه انتخاب شغل درصدد است از احساس حقارت و وابستگی به دیگران ره ا ش ود
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
خانوادگی آموزشهای خارج از منزل مثل مدرسه و کودکستان و روابط با همساالن نسبت
به جسم روان و ذهن خود پیدا میکن د و ب ر اس اس آن نگ رش نس بت ب ه خ ودش رفت ار
میکند که انتخاب شغل ییی از این رفتارها استش همچنین یی ی از دالی ل انتخ اب ش غل
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
تصمیمساز در فرد نیاز است تا همسو با خودپنداره او را برای تصمیمگیری و اقدام ب ه موق ع
ج ت رسیدن به اهدافش یاری کند (شفیعآبادی )5135ش بر اساس مدل چن دمحوری اف راد
موجوداتی فعال و هدفمند هستندش آن ه ا در مس یر زن دگی خ ود ک ه رو ب ه تیام ل و رش د
است اهدافی را پیشبینی نموده و بر اساس آن اهداف خودپنداره و نیازهایشان دس ت ب ه
تصمیمگیریهای متعدد برای تحقیبخشی هدفها میزنند (سمیعی و همیاران )5134ش
براساس نظریۀ محدودیت و سازش گاتفردسون انتظارات شغلی افراد با توجه به ج نس
نژاد و ربقه اجتمایی از کودکی با هم متفاوت هستندش اف راد نقش هه ای ش ناختی از مش اغل
برای خود ایجاد میکنند که بر اساس سه بعد مردانه یا زنانه بودن پرستیژ اجتم ایی ش غل و
زمینههای کار سازماندهی میشودش اف راد دو ن وع خودپن داره روانش ناختی و خودپن داره
اجتم ایی دارن د ک ه نق ش خودپن داره اجتم ایی در انتخ اب ش غل بیش تر از خودپن داره
روانشناختی است (ساوییاس و والش 5331؛ براون2441 5؛ شفیعآبادی )5135ش با توجه
به تئوری گاتفردسون ( )5385آرزوهای شغلی بازتابی از خودپنداره اس تش اف راد ب ه دنب ال
مشاغلی هستند که با تصویر خود سازگار و منعیسکننده دانش آنه ا در مش اغل مختل ف
باشدش خودپنداره به ر ور کل ی ایتق ادات اف راد درب ارۀ خ ود از جمل ه شخص یت رغب ت
جایگاه درمشده در جامعه میباشد (کوخران 2و همی اران )2455ش گاتفردس ون ()2441
معتقد است که افراد تمایل دارند مشاغلی که مسیرهای مشخص و واضحی دارن د و ی ا ف رد
به راحتی قادر به دستیابی آن مشاغل میباشد را انتخاب کنند شناس ایی موان ع دسترس ی ب ه
فرصتهای شغلی ایدهآل همچنین آموزش در مسیر رشدی و کسب ارالیات میتوان د در
رفع مشیالت شغلی کمککننده باشد (ایورز 1و همی اران )2452ش گاتفردس ون در بح ث
مح دودیت و س ازش اش اره ب ه مش یالت تص میمگی ری ش غلی م یکن دش او ب ه ارزی ابی
خویشتنپنداری شغلی فرد در انتخاب شغل تأکید بیشتری دارد آم وزش ای ن روییرده ا و
1. Broun
2. Cokhran
3. Iwers
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افزایش آگاهی کارکنان و نقش آن در انجام موفقیتآمیز فعالیته ا م یتوان د در ک اهش
فرسودگی شغلی کارکنان مؤثر باشد .بنابراین مسئلۀ اصلی تحقیی حاضر پاسخ به این س ؤال
است که "آیا آموزش الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعآبادی و روییرد گاتفردس ون
بر کاهش مؤلفههای فرسودگی شغلی کارکنان س ازمان ت أمین اجتم ایی ت أثیر دارد؟" و ب ه
مقایسه این دو روییرد در کاهش مؤلفههای فرسودگی شغلی کارکنان پرداخته استش

روش
در پژوهش حاضر از روش پژوهش نیمهآزمایشی استفاده شدش به منظور باال بردن دقت
نتایج و کنترل یوامل ت دیدکننده روایی درونی پژوهش ررت پیشآزمون – پسآزمون با
گروه کنترل بیار برده شدش به این ترتیب که پس از انتخاب آزمودنیها آنها به رور
تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتندش دو گروه آزمایشی به شیوه
 SMPVCو  GTCCآموزش دیدند و گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نیردش
جامعۀ آماری کلیۀ کارکنان واحد اسناد پزشیی سازمان تأمین اجتمایی ش ر ت ران (424
نفر) را شامل شدش به صورت هدفمند  544نفر از واحد اسناد پزشیی که در بخش ناظرین
شاغل هستند و در تماس مستقیم با اربابرجوع میباشند انتخاب شدند و پرسشنامه
فرسودگی شغلی مسلش بر روی آنها اجرا شد و پس از تصحیح پرسشنامه  41نفر که
نمره فرسودگی شغلی آنها در هر یک از مؤلفهها به این صورت (تحلیل یارفی باالتر از
 11موفقیت فردی پایینتر از  12و مسخ شخصیت باالتر از )24بود به ینوان نمونۀ
آماری به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شده و به صورت تصادفی در سه گروه 51
نفری دو گروه شرکتکنندگان با روییرد آموزشی ( )SMPVCو ( )GTCCو یک
گروه کنترل جایگزین شدندش افراد در ری مصاحبه اولیه تمایل خود را برای شرکت در
کالسهای آموزشی این پژوهش ایالم کردندش به منظور انتخاب این گروه میزان
تحصیالت باالی دیپلم و دامنۀ سنی  14تا  14سال همچنین سابفه اشتغال تا  1سال در نظر
گرفته شدش
ابزار پژوهش :در این پژوهش به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه فرسودگی شغلی
مسلش( )MBIاستفاده شدش این پرسشنامه در سال  5385توسط مسلش ت یه شد و
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رایجترین ابزار سنجش فرسودگی شغلی میباشدش سه جنبه تحلیل یارفی مسخ شخصیت
احساس فقدان کارآمدی را از رریی  22بخش ارزیابی میکندش  3گزاره در مورد تحلیل
یارفی  1گزاره در مورد مسخ شخصیت و  8گزاره در مورد یملیرد شخصی میباشد در
این آزمون مجموع نمرههای مربوط به هر زیرمقیاس جداگانه محاسبه میشودش زیرنمره
باالی تحلیل یارفی و مسخ شخصیت و زیرنمره پایین یملیرد شخصی نشاندهندۀ
فرسودگی شغلی میباشدش مسلش و جیسون ( )5331پایایی درونی را برای هریک از
خردهآزمونها محاسبه کردند که پایایی درونی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ  4/75تا
 4/34و ضریب بازآزمایی آن  4/14تا  4/84گزارش شده و پایایی درونی برای هریک از
خردهآزمونها به شرت زیر :برای خستگی یارفی  r=4/34مسخ شخصیت r=4/34و
موفقیت فردی  r=4/75استش ثبات درونی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ  4/75تا
 4/34و ضریب بازآزمایی آن  4/14تا  4/84گزارش شده است (شافلی و همیارن )5331ش
ایتبار و پایایی پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش برای اولین بار در ایران توسط فیلیان
( )5175مورد تأیید قرار گرفت که ضریب پایایی آن را با روش آزمون -بازآزمون 4/78
گزارش نموده است (احیاکننده )5187ش یابدی ( )5185نیز پایایی پرسشنامه را برای
خردهآزمون خستگی یارفی  4/81مسخ شخصیت  4/84و موفقیت فردی  4/73گزارش
کرده استش در پژوهش حاضر پایایی درونی برای خردهآزمون خستگی یارفی 4/87
یملیرد شخصی  4/85و مسخ شخصیت  4/73به دست آمدش
روش اجرا :ابت دا پرسش نامه فرس ودگی ش غلی مس لش در اختی ار کارکن ان ق رار گرف ت و
توضیحات الزم داده شدش بعد از جمعآوری پرسشنامهها تص حیح و نم رهگ ذاری آنه ا از
بین کسانی که در آزمون فرسودگی شغلی صدم باالتر از پنجاه داشتند  41نفر به ص ورت
تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه جایگزین شدندش گروه اول ب ه تع داد 51
تفر تحت برنامۀ آموزشی به شیوۀ الگوی چندمحوری شفیعآبادی؛ گ روه دوم ب ه تع داد 51
نفر تحت برنامۀ آموزشی به شیوۀ نظریۀ محدودیت و سازش گاتفردس ون و گ روه س وم ب ه
تعداد  51نفر در گروه کنترل قرار گرفتندش ابتدا محتوای آموزش متناسب ب ا دو رویی رد ب ر
کاهش فرسودگی شغلی و پیشینۀ پژوهشی مرتبط با آن مورد مطالعه قرار گرف تش س پس ب ا
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بررسی تفاوتها و شباهتهای هر دو روییرد آموزشی فرم ن ایی برنام ۀ آموزش ی ه ر دو
روییرد ب ا نظرخ واهی اس اتید راهنم ا و مش اور و براس اس مؤلف هه ای اص لی هرک دام از
روییردها تدوین شد که هر یک از دو گروه آزمایشی به مدت  8جلسه  34دقیق های م ورد
آموزش جداگانه قرار گرفتندش این دو برنامه به شیوۀ کارگاهی و با جلسات تیلیفمحور ب ه
هر دو گروه شرکتکننده آموزش داده شدش شرکتکنندگان گروههای آزمایشی از آزادی
برای یدم مشارکت برخوردار بودندش دربارۀ اصل رازداری و محرمانه بودن هوی تش ان ب ه
آنان ارمینان داده شدش افراد حی داشتند از نام مستعار برخوردار باشند (اخال در پ ژوهش)ش
الزم به ذکر است که شرکتکنندگان بعد از اجرای مداخل ه در ش رایط مناس ب ب ه وس یلۀ
پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش مورد بررس ی ق رار گرفتن دش خالص ۀ جلس ات دو برنام ه
آموزشی ( )SMPVCو ( )GTCCبه این شرت میباشدش
خالصۀ جلسات آموزشی مبتنی بر الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعآبادی:

جلس ۀ اول :توض یح در م ورد اه داف گ روه نح وه اج رای جلس ات و مف اهیم الگ وی
چندمحوری انتخاب شغل شفیعآبادیش جلسۀ دوم :مف وم فرسودگی شغلی و مؤلفهه ای آن
نقش مشاورۀ شغلی در پیشگیری و کاهش فرسودگی ش غلیش جلس ۀ س وم :ش یوۀ زن دگی و
نقش آن در انتخاب شغل بررس ی رابط ۀ ش یوۀ زن دگی ب ا س بک زن دگی و ش غلش جلس ۀ
چ ارم :پوی ایی ش غلی و ل زوم اف زایش دان ش ش غلی؛ هدفمن دی ش غلی و تب ادل نظ ر در
خصوص نحوۀ رسیدن به اهداف شغلیش جلسۀ پنجم :یوامل مؤثر بر خویشتنپنداری و نقش
آن در ایجاد یالئم فرسودگی شغلی تقویت خویشتنپنداری مثب تش جلس ۀ شش م :بررس ی
نیازهای شغلی شناخت نیازها و تأثیر آن بر انتخ اب ش غل اولوی تبن دی نیازه ا و بررس ی
نیازهای ارضاء نشدهش جلسۀ هفتم :یوام ل تش ییلدهن ده و مراح ل تص میمگی ری ش غلی و
تمرین در زیرگروهها در زمین ۀ م ارته ای تفی ر خ ال و تفی ر انتق ادیش جلس ۀ هش تم:
تلخیص و جمعبندی جلسات پاسخ به س ؤاالت و معرف ی کت اب خاتم ۀ گ روه و اج رای
پسآزمونش
خالصۀ جلسات آموزشی مبتنی بر نظریۀ محدودیت و سازش گاتفردسون:

جلسۀ اول :توضیح در مورد اهداف گروه نحوه اجرای جلسات و مفاهیم نظریۀ مح دودیت
و سازش گاتفردسونش جلسۀ دوم :مف وم فرسودگی شغلی و مؤلف هه ای آن نق ش مش اورۀ
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شغلی در پیشگیری و کاهش فرسودگی شغلیش جلس ۀ س وم :خویش تنپن داری و ان واع آن
نقش خودپنداره در انتخاب شغل چگونگی آرزوهای مسیر شغلی و ارتب اط ب ا خودپن دارهش
جلسۀ چ ارم :خویشتنپن داری اجتم ایی نق ش جنس یت پایگ اه اجتم ایی و اقتص ادی در
انتخاب شغل مراحل تغییر در ترجیحات شغلی بر اساس افزایش رشد شناختیش جلسۀ پنجم:
بررسی چالشهای متأثر از نقش جنسیت فرد در سازمان و تأثیر این چالشها ب ر فرس ودگی
شغلی و ارائۀ راهیارش جلس ۀ شش م :مف اهیم رش د ش ناختی نقش ۀ ش ناختی مح دودیت و
مراحل فرایند محدودسازی بر اساس جنسیت ارزش اجتمایی و رغبتش جلسۀ هفتم :مف وم
سازش ( فرایند تعدیل آرزوها با واقعی ات بیرون ی) تص میمگی ری ش غلی و مش یالت آنش
جلسۀ هشتم :جمعبندی جلسات پاسخ به سؤاالت و معرفی کت اب خاتم ۀ گ روه و اج رای
پسآزمونش روش تجزیه و تحلیل دادهها :به منظور بررس ی اینی ه آی ا تف اوت ب ین می انگین
نمرههای مؤلفههای فرسودگی شغلی گروهها در دو مرحلۀ اندازهگی ری مت أثر از ش یوهه ای
آموزش ی ی ا ناش ی از خط ای نمون هگی ری و ان دازهگی ری اس ت از روش آم اری تحلی ل
کوواریانس چندمتغیری ( 5)MANCOVAبا تع دیل اث ر پ یشآزم ون و آزم ون تعقیب ی
بونفرونی برای مقایسه دو به دو گروهها استفاده شدش با توجه به اینیه اساسیت رین مفروض ۀ
این آزمون همگنی ماتریسهای کوواریانس متغیرهای وابسته و واریانسهای خطاست ل ذا
با استفاده از آزمون ام باکس( )Box`Mو آزمون لوین برقراری این مفروضه بررسی م ی-
شودش

یافتهها
به منظور پاسخگویی به سؤال پژوهش و آزمون فرضیه دادههای گردآوری شده با اس تفاده
از روشهای مناسب آماری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتندش در این پ ژوهش س عی ش ده
است جنسیت تحصیالت سابقۀ اشتغال و سن ش رکتکنن دگان در دو گ روه آزمایش ی ب ا
روییرد آموزشی  SMPVCو  GTCCو گروه کنترل تقریباً توزیع ییسانی داشته باشندش
همانطور که در معرفی ابزار بیان شد پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش وضعیت هر ف رد
را در مؤلفههای تحلیل یارفی مسخ شخصیت و یملیرد شخص ی ان دازهگی ری م یکن دش
1. Multivariate analysis of covariance
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جدول یک میانگین و انحراف معیار خردهمقیاسها را در هر یک از گروههای آزمایش ی و
کنترل و همچنین به تفییک پیشآزمون و پسآزمون ارائه میکندش
جدول .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته در پیشآزمون و پسآزمون گروهها
متغیر
فراوانی
تحلیل یارفی
شدت
تحلیل یارفی
فراوانی
یملیرد شخصی
شدت
یملیرد شخصی
فراوانی
مسخ شخصیت
شدت
مسخ شخصیت

گروه

پسآزمون

پیشآزمون
تعداد

میانگین

انحراف معیار

تعداد

میانگین

انحراف معیار

SMPVC

51

2168

8

51

5162

461

GTCC

51

23

762

51

2168

164

CON.

51

2868

163

51

2167

263

SMPVC

51

2163

361

51

5261

163

GTCC

51

1162

861

51

2168

3

CON.

51

2864

1

51

2764

161

SMPVC

51

2461

161

51

1468

462

GTCC

51

24

164

51

1465

1

CON.

51

2167

462

51

2164

162

SMPVC

51

1262

764

51

45

165

GTCC

51

2361

5468

51

1862

761

CON.

51

1261

168

51

1263

167

SMPVC

51

167

163

51

162

161

GTCC

51

862

761

51

464

462

CON.

51

465

461

51

161

162

SMPVC

51

764

167

51

4

161

GTCC

51

5568

867

51

162

168

CON.

51

361

167

51

868

468

جدول شمارۀ  5میانگین و انحراف معیار گروههای آزمایشی و کنترل را در موقعیتهای
پیشآزمون و پسآزمون در متغیرهای وابسته نشان میدهدش با توجه به جدول میانگین
گروهها در پسآزمون متغیرهای وابسته تفاوت نشان میدهندش چنانیه میانگین پسآزمون
گروههای آزمایشی نسبت به گروه کنترل در ابعاد متغیر تحلیل یارفی و ابعاد مسخ
شخصیت کاهش و ابعاد متغیر یملیرد شخصی افزایش نشان میدهدش ج ت بررسی
معناداری تفاوت میانگین گروهها از آزمون تحلیل کوواریانس دوراهه ()MANCOVA
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با تعدیل اثر پیشآزمون استفاده شدش قبل از اجرای این آزمون برقراری مفروضه همگنی
ماتریس کوواریانسها و ییسانی واریانسهای خطای متغیرهای وابسته از رریی آزمون ام
باکس و لوین بررسی شد و در تمامی متغیرها این مفرضهها برقرار بودش
جدول  .2آزمونهای چندمتغیره جهت تعیین معناداری اثر متغیر مستقل(مداخالت)
نوع آزمون

ارزش

F

 dfفرضیه

 dfخطای توزیع

Sig

Eta

اثر پیالی

5 /1

55/4

52

14

4/445

4/18

المبدای ویلیز

4/44

58/3

52

12

4/445

4/78

اثر هتلینگ

55/3

23/7

52

14

4/445

4/81

بزرگترین ریشه روی

55/41

13/5

1

12

4/445

4/35

P<.0.0

جدول شمارۀ  2نتایج چ ار آزمون چندمتغیره ج ت معنیداری اثر متغیر مستقل یعنی
گروه را در مدل نشان میدهدش  Fبه دست آمده در هر چ ار آزمون نشان میدهد که تأثیر
گروهها در متغیرهای وابسته در سطح خطای کمتر از  4/41معنادار استش ضریب اتا نیز
نشان میدهد س م گروهها (مداخالت) در تبیین واریانس متغیرهای وابسته بر اساس آزمون
اثر پیالی که قویتر از آزمونهای دیگر است  %41میباشدش
جدول  .3خالصه جدول تحلیل کوواریانس)(MANCOVA
منابع
تغییر

گروه

مجموع

درجۀ

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

فراوانی تحلیل یارفی

5521/8

2

112/3

15/1

شدت تحلیل یارفی

5118/7

2

184/1

11/1

4/445

فراوانی یملیرد شخصی

112/7

2

121/1

14/4

4/445

4/11

شدت یملیرد شخصی

141/7

2

272/8

41/1

4/445

4/72

فراوانی مسخ شخصیت

21/7

2

51/1

55/8

4/445

4/13

شدت مسخ شخصیت

82/2

2

45/5

3 /1

4/445

4/11

متغیر وابسته

F

Sig

Eta

4/445

4/74
4/11

P<.0..0

جدول شمارۀ  1نتیجۀ تحلیل کوواریانس را نشان میدهدش با توجه به  Fبه دست آمده
تفاوت میانگین گروهها در پسآزمون متغیرهای وابسته در سطح خطای  a<46445معنادار
استش با توجه به مقدار ضریب اتا میزان تبیین واریانس متغیرهای وابسته توسط گروهها
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(مداخالت) به ترتیب  %51 %15 %42 %42 %14و  %52میباشد که در ابعاد خستگی
روانی بیشترین تأثیر و در ابعاد مسخ شخصیت کمترین تأثیر را داشتندش
به رور کلی گروههای آزمایشی در کاهش فراوانی و شدت تحلیل یارفی افزایش
فراوانی و شدت یملیرد شخصی و کاهش فراوانی و مسخ شخصیت شرکتکنندگان
پژوهش مؤثر بودندش ج ت تعیین اینیه میانگین کدامیک از گروهها با هم تفاوت معناداری
دارند میانگین گروهها دو به دو با استفاده از آزمون تعقیبی بونفرونی بررسی شدش جدول
زیر نتایج این آزمون را نشان میدهد:
جدول  .4آزمون تعقیبی بونفرونی جهت مقایسه دو به دو میانگین گروهها
متغیر

گروه I

فراوانی

SMPVC

تحلیل یارفی
شدت
تحلیل یارفی
فراوانی
یملیرد شخصی
شدت
یملیرد شخصی
فراوانی
مسخ شخصیت
شدت
مسخ شخصیت

GTCC
SMPVC
GTCC
SMPVC
GTCC
SMPVC
GTCC
SMPVC
GTCC
SMPVC
GTCC

گروه J

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

Sig.

GTCC

364

562

46445

CON.

-52

562

46445

CON.

-1642

562

4644

GTCC

-3

567

46445

CON.

-5163

561

46445

CON.

-464

561

4644

GTCC

462

562

46442

CON.

367

565

46445

CON.

165

565

46441

GTCC

467

4683

4631

CON.

861

4688

46445

CON.

764

4688

46445

GTCC

-4644

464

4688

CON.

- 5 /8

4 /4

4/445

CON.

- 5 /4

4 /4

4/444

GTCC

4/24

4 /8

5

CON.

- 2 /8

4 /7

4/442

CON.

- 1 /5

4 /8

4/445

P<.0.0

نتایج آزمون تعقیبی نشان میدهد که بین میانگین نمرات پسآزمون فراوانی و شدت
تحلیل یارفی و فراوانی یملیرد شخصی گروه  SMPVCبا گروه  GTCCو در تمامی
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متغیرها با گروه گواه در سطح خطای کمتر از  4/445تفاوت معنادار وجود داردش ولی در
متغیرهای شدت یملیرد شخصی و فراوانی و شدت مسخ شخصیت بین گروه SMPVC
با گروه  GTCCتفاوت معناداری وجود نداردش همچنین در تمامی متغیرها بین گروه
 GTCCو گروه گواه تفاوت معناداری وجود داردش
به یبارتی دیگر آموزش به شیوۀ الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعآبادی در
کاهش فراوانی و شدت تحلیل یارفی و فراوانی یملیرد شخصی شرکتکنندگان نسبت
به نظریۀ محدودیت و سازش گاتفردسون و گروه کنترل اثربخشتر بوده استش از سویی
دیگر آموزش به شیوۀ نظریۀ محدودیت و سازش گاتفردسون نسبت به گروه گواه در
کاهش مؤلفههای فرسودگی شغلی مؤثرتر بوده استش

بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد بین مؤلفههای فرس ودگی ش غلی در گ روهه ای آزمایش ی و کنت رل بع د از
تعدیل میانگن نمرهها و حذف تأثیر پ یشآزم ون تف اوت معن ادار وج ود داردش مقایس ۀ دو
روییرد آزمایشی نشان میدهد اثربخشی برنامۀ آموزشی با  SMPVCدر ک اهش فراوان ی
و شدت تحلیل ی ارفی و اف زایش فراوان ی یملی رد شخص ی بیش تر از برنام ۀ آموزش ی ب ا
 GTCCب ودش می انگین نم رۀ مؤلف هه ا در گ روه آزمایش ی  SMPVCب االتر از س ایر
گروههاستش در گروه  GTCCمیانگین نمرۀ مؤلفههای فراوان ی و ش دت تحلی ل ی ارفی
شدت مسخ شخصیت پایینتر از گروه کنترل و نمرۀ فراوان ی و ش دت یملی رد شخص ی و
فراوانی مسخ شخصیت باالتر از گروه کنترل استش در مجموع میت وان گف ت دو رویی رد
مداخلهای  SMPVCو  GTCCتأثیرات مطلوبی بر روی کاهش فرسودگی شغلی داش ته
استش
با توجه به نتایج به دست آمده در پسآزمون بین نمرات مؤلف هه ای فرس ودگی ش غلی
در گروه گواه و  SMPVCتفاوت معنادار وجود داردش نتایج به دست آمده با نتایج تحقیی
باغبانی ان ( )5131اس دی ش فیعآب ادی پن اهیل ی و حبی بال هزاده ( )5134احی اءکنن ده
ش فیعآب ادی و س ودانی ( )5187حس ینیان خدابخش ی ک والیی و ربارب ایی یحی یآب ادی
( )5181تیان وهمیاران ( )2451ک ه اثربخش ی آم وزش و مش اوره ش غلی ب ا روییرده ای
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مختلف بر فرسودگی شغلی را مورد بررسی قرار دادند ییسان استش با این دید در پژوهش
حاض ر از مف اهیم ای ن الگ و ر ی جلس ات آموزش ی ب رای ک اهش فرس ودگی ش غلی
شرکتکنندگان استفاده شدش با توجه به نتایج به دست آمده الگ وی چن دمحوری انتخ اب
شغل ش فیعآب ادی در ک اهش تحلی ل ی ارفی اف زایش یملی رد شخص ی و ک اهش مس خ
شخصیت سودمندی نشان دادش در تحلیل یارفی سطح انگیزشی ب االی ف رد بت دریج در اث ر
فرسودگی شغلی کاهش یافته و انجام ک ار خس تهکنن ده خواه د ب ود در مس خ شخص یت
کارکنان دارای نگرش منفی نسبت به اربابرجوع و همیاران و یوامل سازمانی م یباش ندش
بعبارتی روابط بین ف ردی کارکن ان ب ا ارب ابرج وع همی اران در س طح مطل وبی نیس تش
درکاهش یملیرد شخصی کارکنان قادر ب ه درم احساس ات ومش یالت ارب ابرجوی ان
نبوده و قدرت همدلی پایینی دارند و احساس میکند کارهای ارزشمندی که بتواند زندگی
اربابرجویان تأثیر مثبت بگذارد را در ش غل خ ود انج ام ن دادهان دش ب ر اس اس ای ن الگ و
آگاهی از نیازها و نحوۀ ارضا آنها بایث شد تا افراد در تغییر مسیر شغلی و ارضاء نیازه ای
یالیتر خود در چارچوب شغلی اقدام کنند همچنین با پوی ایی و خالقی ت در ش غل خ ود
کاهش احساس خستگی و افزایش انگیزش را تجربه کنندش همچنین آگاهی از شیوۀ زندگی
و نقش آن در ارتباط با دیگران و بیتفاوت نبودن نس بت ب ه اف راد و تم رینه ا در جلس ات
توانست تا حدودی به ب بود ارتباط با اربابرجوع و همی اران کم ک کن دش نق ش برجس ته
خویش تنپن داری ارائ ه و دریاف ت ب ازخورد از همی اران منج ر ب ه شناس ایی و اص الت
خویشتنپنداری منفی و تقوی ت خویش تنپن داری مثب ت و اف زایش احس اس ارزش مندی و
کفایت شخصی شدش از سویی دیگر با اف زایش دان ش و م ارت ش غلی وآم وزش مراح ل
تصمیمگیری و شیوههای حل مسأله کارکن ان ب ه تص میمگی ری مج دد و کم ک ب ه رف ع
مشیالت شغلی خود ترغیب شدند که در ن ایت منجر به افزایش یملیرد شخصی ک اهش
تحلیل یارفی و مسخ شخصیت در کارکنان شدش
نتایج در پسآزمون نشان میدهد بین نمرات مؤلفههای فرسودگی شغلی در گروه
کنترل و  GTCCتفاوت معنادار وجود داردش پژوهشی در زمینۀ اثربخشی نظریۀ محدودیت
و سازش گاتفردسون بر فرسودگی شغلی در پژوهشهای خارجی و داخلی یافت نشد در
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بین پژوهشهای ایرانی تن ا میتوان به پژوهش فیری ()5132که اثر بخشی این روییرد را
بر افزایش م ارتهای کارآفرینانه نشان داده اشاره کرد همچنین نتایج بدست آمده با
نتایج تحقیی ایورز برادشاو و مکگوورن ( )2442و زوئی نرزیک -زردا ( )2441که
اثربخشی آموزش و مشاورۀ شغلی با روییردهای مختلف بر فرسودگی شغلی را مورد
بررسی قرار دادند ییسان استش با توجه به مؤلفههای فرسودگی شغلی و اینیه نظریۀ
محدودیت و سازش گاتفردسون از نظریههای رشدی انتخاب شغل میباشد و تأکید این
نظریه بر امیان تغییر و اصالت در رول رشد مسیر شغلی محقی بر این باور است که با
افزایش آگاهی افراد از نحوۀ انتخاب شغلشان و تأثیر این انتخاب بر فرسودگی شغلی و
بیاربردن مفاهیم این نظریه در ری جلسات میتوان به تغییر باورها و اصالت شرایط و تأثیر
بر مؤلفههای فرسودگی شغلی پرداختش
همچن ین نت ایج نش ان م یده د ب ین نم رات مؤلف هه ای فرس ودگی ش غلی در گ روه
 SMPVCو  GTCCدر مؤلفههای فراوانی و ش دت تحلی ل ی ارفی و فراوان ی یملی رد
شخصی تفاوت معنا دار وجود دارد که در این بین با توجه ب ه تف اوت می انگینه ا ب ا گ روه
گواه اولویت با گروه  SMPVCاستش در مؤلفههای شدت یملیرد شخصی و فراوان ی و
شدت مسخ شخص یت تف اوت معن ادار ب ین دو گ روه آزمایش ی وج ود ن داردش ب ه یب ارتی
اثربخشی الگوی شفیعآبادی بیشتر استش
یافتههای پژوهش حاضر با پژوهشه ای فی ری و همی اران( )5132ک ه در یافت هه ای
خود به اث ربخش ب ودن الگ وی چن دمحوری انتخ اب ش غل ش فیعآب ادی نس بت ب ه نظری ۀ
محدودیت و سازش گاتفردسون بر رفتار کارآفرینانه دست یافتند و رض ایی( )5134ک ه در
پژوهشی مؤثر بودن الگوی چندمحوری انتخاب ش غل ش فیعآب ادی نس بت ب ه س ازهگرای ی
س اوییاس ب ر خودکارآم دی در تص میمگی ری ش غلی بیی اران جوی ای ک ار را نش ان داد
همخوان و با صیادی و همیاران( )5183که الگوی چندمحوری انتخاب شغل ش فیعآب ادی
را با نظریۀ شناختی ولت وس بر افزایش توانمن دی روانش ناختی مقایس ه ک ردش نت ایج بدس ت
آمده تفاوتی نشان نداد ناهمخوان استش همخوانی پژوهشها در اثربخش ی بیش تر ای ن الگ و
میتواند به دلیل انتخاب روییردهای خارجی که همپوشانی بیشتری با الگوی ب ومی داش تند
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و همچنین کیفیت جلسات آموزشی و جامعۀ آماری باشد و ناهمخوان بودن میتوان د مت أثر
از انتخاب روییرد غیربومی که با الگوی چندمحوری شفیعآبادی همپوشانی کمتر داشته ی ا
کیفیت جلسات آموزشی و نقش فرهنگ یا نوع جامعۀ آماری باشدش هم انطور ک ه مش اهده
میشود نتایج پژوهشها اثربخشی جلس ات آموزش ی ب ر پای ۀ مف اهیم بنی ادی دی دگاهه ای
مشاورۀ شغلی بر کاهش فرسودگی شغلی را تأیید میکندش
در تبیین یافتهها میتوان گفت که آموزش بر اساس الگوی چندمحوری انتخاب شغل
شفیعآبادی و نظریۀ محدودیت و سازش گاتفردسون موجب تغییر رفتار شغلی میشود و
هرکدام س م بسزایی در سالمت روانی کارکنان دارندش این آموزشها موجب میشود
کارکنان از ی دۀ مسائل و مشیالت برآمده و سعی در رفع فرسودگی شغلی خود کنندش با
توجه به اینیه این روییردها در خصوص انتخاب شغل هستند و یدم انتخاب درست شغل
ممین است منجر به فرسودگی شغلی شود لذا میتوانند به افرادی که در نتیجۀ انتخاب
نابجا دچار فرسودگی شغلی شدهاند کمک کنندش به ایتقاد خالید 5و همیاران ()2451
فرسودگی شغلی تحت تأثیر انگیزش نگرش و رفتار است و رفتار محصول نحوۀ تفیر و
یادگیری است انتظار میرود آموزش به شیوۀ الگوی چندمحوری انتخاب شغل
شفیعآبادی و نظریۀ محدودیت و سازش گاتفردسون بر مؤلفههای فرسودگی شغلی مؤثر
باشندش شرکت کنندگان ضمن آگاهی از اهمیت فرسودگی شغلی و با تأکید بر تقویت
خویشتنپنداری نقش م می در تغییر دیدگاه خود نسبت به توانمندیهایشان برای مبارزه
با فرسودگی شغلی پیدا کردند و با انجام تمرینهای مناسب نقش م می در کاهش
فرسودگی شغلی خود ایفا کنندش یلت اینیه اثربخشی دو گروه آزمایش الگوی
چندمحوری انتخاب شغل شفیعآبادی و نظریۀ محدودیت و سازش گاتفردسون در پژوهش
حاضر در زمینۀ مؤلفههای کاهش فراوانی و شدت تحلیل یارفی افزایش فراوانی یملیرد
شخصی با هم متفاوت بوده و اثر گروه تحت آموزش با الگوی چندمحوری شفیعآبادی
بیشتر بوده است اما در افزایش شدت یملیرد شخصی و کاهش فراوانی و شدت مسخ
شخصیت هر دو گروه آزمایشی ییسان بوده را میتوان به بعد پویایی تصمیمگیری و
1. Khalid
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نیازها در الگوی چندمحوری شفیعآبادی نسبت دادش بدین ترتیب ایضاء تمرینهای بیشتری
در زمینۀ افزایش م ارتهای ضمن خدمت تصمیمگیری مناسب و اولویتبندی نیازها
داشتندش شیوههای حل مسأله و تصمیمگیری در افزایش یملیرد شخصی توجه به نیازها و
نقش پویایی در شغل در کاهش تحلیل یارفی و مسخ شخصیت مؤثر بود در حالی که در
گروه تحت آموزش با نظریۀ گاتفردسون این مفاهیم و تمرینها بیار نرفته بودش در مجموع
الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعآبادی نسبت به نظریۀ محدودیت و سازش
گاتفردسون در کاهش فرسودگی شغلی مؤثرتر بود که ممین است بدلیل گستردگی و
جامع بودن مفاهیم این الگو و تأکید بر ابعاد نیازها و تصمیمگیری و مبتنی بر فرهنگ بومی
باشدش
محدودیتهای پژوهش :از آنجایی که انجام پژوهش یلمی مستلزم محدود نمودن
موضوع پژوهش و بررسی از زاویه و نقطهنظرخاص میباشدش در این پژوهش در فرسودگی
شغلی کارکنان تن ا با توجه به برخی یوامل و متغیرهای شخصی یعنی مؤلفههای آن مورد
بررسی قرار گرفت اما الزم است در تعبیر وتفسیر نتایج این پژوهش ابعاد و پیچیدگی
بروز فرسودگی و یوامل سازمانی به ینوان یک معضل در نظر گرفته شودش از آنجایی که
پژوهشگر به منظور اجرایی شدن فرایند پژوهش از کارکنان بخش ناظرین این سازمان
استفاده کرده است در تعمیم نتایج به جوامع دیگر باید ویژگیها و شرایط
شرکتکنندگان این پژوهش مورد توجه قرار گیردش محدودیت دیگر یدم پیشبینی فاز
پیگیری ج ت بررسی پایداری نتایج در ری زمان است لذا در این پژوهش نمیتوان در
خصوص پایداری نتایج بدست آمده اظ ار نظر نمودش
با توجه به یافتههای پژوهش که نشاندهندۀ اثربخشی این برنامۀ آموزشی بر کاهش
فرسودگی شغلی بود م توان پیشن ادهای زیر را ارائه داد:
با توجه به اینیه به موضوع فرسودگی شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتمایی بر اساس
دو روییرد مداخلهای  SMPVCو  GTCCاشاره شد پیشن اد میشود سایر موضویات
و مسائلی که کارکنان با آن مواجه هستند بصورت یلمی مورد بررسی قرار گیردش همچنین
در پژوهشهای آتی روییردهای شغلی دیگری با الگوی چندمحوری انتخاب شغل
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شفیعآبادی مورد مقایسه قرار گیرندش با توجه به اینیه در گردآوری ارالیات از کارکنان
واحد اسناد پزشیی استفاده شد لذا پیشن اد میشود چنین پژوهشی بر روی ریف و
گروههای مختلفی از کارکنان واحدهای دیگر این سازمان و ارگانهای دیگر انجام شود تا
نتایج آن در هر گروهی قابل تعمیم باشدش پایداری نتایج بدست آمده از این پژوهش را در
دورههای پیگیری کوتاهمدت و بلندمدت بررسی کنندش
پر سشنامه فرسودگی شغلی با توجه به مسائل فرهنگی و اجتمایی کارکنان ایرانی ساخته
شودش رول مدت و تعداد جلسات آموزشی بیشتر باشد وتحقیقاتی با مدت روالنیتر
برگزار شود تا از الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعآبادی و نظریۀ گاتفردسون به
ینوان روش های کاربردی در کاهش فرسودگی شغلی استفاده شودش با توجه به وسعت
سازمان وتعدد کارکنان استخدامی و شرکتی مشغول به کار در سازمان تأمین اجتمایی
پیشن اد میشود واحد مشاورۀ شغلی در سازمان ایجاد شود تا کارکنان از خدمات
مشاورهای و رفع مشیالت شغلی از جمله فرسودگی شغلی و شرکت درکارگاههای
آموزشی ب ره برندش پیشن اد میشود ررت آموزشی این پژوهش قابل کاربرد برای تمام
سازمانها بخصوص واحدهای دیگر سازمان تأمین اجتمایی بیار رودش
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