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 .1عضو هیأت علمی گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران
 .2عضو هیأت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی
 .3رئیس اداره کل آموزش و توسعه شرکت ایران خودرو دیزل
تاریخ دریافت11/15/50 :

تاریخ پذیرش12/51/21 :

چکیده
مقدمه :مداخله سرمایه روانشناختی لوتانز یک برنامه آموزشی است که اثربخشی آن بر کاهش بعضی از مشکالت مرتبط با
کار تایید شده است .بنابراین ممکن است بتواند بر کاهش فرسودگی شغلی که از عوارض مربوط به کار محسوب شده و
اثرات مخربی بر فرد و سازمان دارد موثر باشد .هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه مداخلهای لوتانز بر
فرسودگی شغلی بود.
روش بررسی :پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و جامعه آماری کارشناسان شاغل در
شرکت ایران خودرو دیزل به تعداد 005نفر بود .از بین آنها  05نفر به شیوه نمونهگیری تصادفی انتخاب شده و در دو
گروه  35نفری قرار داده شدند .ابزار سنجش پرسشنامه فرسودگی شغلی پرسشنامه  Maslashبود .پس از اجرای
پرسشنامه برنامه مداخلهای لوتانز برای گروه آزمایش برگزار شد سپس شرکتکنندگان بار دیگر با استفاده از پرسشنامه
بررسی شدند .دادههای پژوهش با نرمافزار  SPSSو آزمون تی مستقل تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج تحلیل نشان داد که نمره میانگین پیش آزمون فرسودگی شغلی در هر دو گروه اختالف کمی با یکدیگر
دارد (2/1و ،)2/88اما میانگین فرسودگی شغلی در پس آزمون گروه آزمایش ( )2/12و در خرده مقیاسهای خستگی
هیجانی ( )1/31و مسخ شخصیت ( )5/82کاهش معناداری یافته است ( ).P<5/51تفاوت معناداری در زیر مقیاس فقدان
کارآمدی مشاهده نشد ( ،)P=5/100اما نقاط برش پرسشنامه نشان میدهد نمره گروه آزمایش از سطح متوسط به سطح
باالی کارآمدی تغییر کرده است.
نتیجهگیری :با توجه به یافتهها میتوان گفت برنامه مداخلهای لوتانز بر کاهش فرسودگی شغلی به ویژه خرده مقیاسهای
خستگی هیجانی و مسخ شخصیت موثر است .بنابراین میتواند راهکار اجرایی مناسبی جهت کاهش فرسودگی شغلی
باشد.
کلید واژهها :مداخلهای سرمایه روانشناختی لوتانز ( ،)PCIفرسودگی شغلی ،سرمایه روانشناختی

نویسنده مسؤول :آدرس پستی :تهران ،دانشگاه پیام نور ،ساختمان مرکزی ،تلفن51111821155 :
پست الکترونیکیdanravan20@yahoo.com :
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مقدمه
مدل مداخلهای و برنامهی آموزشی لوتانز ()Luthans
یک برنامه آموزشی است که به منظور افزایش سرمایه

خدماتی اجرا شده و توانسته بر افزایش تمامی مولفههای
سرمایه روانشناختی تاثیر مثبت داشته باشد(.)1،8

روانشناختی مفهومی است که عمدتاً از تئوری و تحقیق

فشارهای موجود در محل کار ،نوع کار و سرخوردگی در

در حیطه روانشناسی مثبت به دست آمده و در محیط کار

کارکنان ایجاد میشود( .)8به طور کلی فرسودگی شغلی

مورد استفاده قرار گرفته است(.)2

به تغییرات منفی در نگرش ،روحیه و رفتار افراد در

امید ،خوشبینی ،خودکارآمدی و تابآوری از
مولفههای سرمایه روانشناختی هستند(.)3
در برنامه مداخالتی لوتانز

مواجهه با فشارهای شغلی گفته میشود .فرسودگی شغلی
در میزان خفیف اختالل روانی نیست ولی به آهستگی در

که موسوم به

طول زمان توسعه یافته و ممکن است به یک ناتوانی

( PCI )Psychological Capital Interventionاست

روانی تبدیل شود .به همین دلیل فرسودگی شغلی را در

برنامههایی جهت ارتقای سرمایه روانشناختی با تمرکز بر

راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی در رده

هر کدام از مولفهها ارائه شده است .به این ترتیب که در

اختالالت انطباقی طبقهبندی میکنند( .)1ابعاد فرسودگی

سازه امید با استفاده از تئوری  )1(Snyderکه امید را

شغلی خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و فقدان کارآمدی

دارای سه مولفه عامل ،هدف و طرح میداند برنامههایی

شخصی هستند.

به منظور آموزش هدفگزینی درست ترتیب داده شده

خستگی عاطفی به نوعی کاهش عالقه و انگیزه برای

است( .)1در خوشبینی افزایش اسنادهای مثبت مطرح

ادامه کار اشاره دارد .مسخ شخصیت نشان دهنده برداشت

است(.)0

منفی فرد از همکاران و ارباب رجوع است و کاهش یا

در این مداخلهی آموزشی برنامههایی به منظور

فقدان احساس کارآمدی شخصی کم شدن احساس

تشخیص و تفکیک خوشبینی واقعی از خوشبینی

شایستگی و ارزیابی منفی فرد از خود را نشان

غیرواقعی و افزایش سطح اسنادهای مثبت به عمل میآید.

میدهد( .)15هیجانات منفی مانند بدبینی ،خشم ،احساس

خودکارآمدی باور فرد به تواناییها در دستیابی به موفقیت

ناامیدی و یا س در ایجاد فرسودگی شغلی نقش داشته و

را نشان میدهد .در مدل مداخلهای و بسته آموزشی لوتانز

فراوانی آن در عصر حاضر افزایش یافته است که علت را

با الهام از یافتههای  )0(Banduraزمینه مناسب جهت

عمدتاً محدودیتها و فشارهای شغلی میدانند(.)8

کسب تجربه موفق و افزایش خودکارآمدی فراهم شده

فرسودگی شغلی بر افزایش احساس درماندگی و

است( .)1تابآوری میزان مقاومت افراد در برابر

اضطراب تاثیر داشته که این موارد نیز غیبت از کار و ترک

مشکالت را نشان میدهد .برای افزایش تابآوری به

محل کار را افزایش میدهد( .)11همچنین در

مجموعهای از نگرشها و مهارتها نیاز است که در

طوالنیمدت به کاهش بهرهوری ،کاهش اثربخشی ،عدم

اصطالح سخترویی نامیده میشود و سه مولفه تعهد،

رضایت شغلی و کاهش تعهد نسبت به کار و سازمان

کنترل و چالشطلبی در آن دخالت دارند( .)8در برنامه

منتهی میشود( .)1بنابراین اگر به عالیم فرسودگی شغلی

آموزشی لوتانز در شکلگیری و بروز رفتارهای

توجه نشود فرد و سازمان تحت تاثیر عوارض مخرب آن

سخترویانه ،مهارتهای تعامل و حل مسئله آموزش داده

قرار میگیرند .با توجه به اثرات مخرب فرسودگی شغلی

میشود( .)1مدل مداخلهای لوتانز و همکاران ( )PCIتنها

یافتن راهبردهایی جهت کاهش آن ضروری به نظر

روشی است که تاکنون در چند موسسه آموزشی و

میرسد.
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روانشناختی تهیه و تدوین شده است( .)1سرمایه

فرسودگی شغلی سازهای چند بعدی است که در اثر

احمد علیپور و همکاران
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بین سرمایه روانشناختی با بعضی از متغیرها و مشکالت

کاهش احساس درماندگی ،بدبینی و کاهش احساس عدم

شغلی و سازمانی مانند غیبت و ترک محیط کار(،)12

کفایت فردی و ناامیدی تاثیر مثبت داشته است و میتوان

عملکرد و رضایت شغلی( )13اضطراب و استرس در

از آن در رفع مشکالت مرتبط با محیط کار ،اثربخشی

محیط کار( ،)11رفتار شهروندی سازمانی( ،)10نگرش به

رویهها و سیاستهای مدیریتی و کاهش استرس استفاده

کار و عملکرد کارکنان( )2صورت گرفته است .نتایج این

کرد( .)25از آنجا که نتایج پژوهشها نشاندهنده تاثیر این

پژوهشها نشان میدهد که رابطه قابل مالحظهای میان

برنامه آموزشی بر کاهش مشکالت کاری از جمله

سرمایه روانشناختی و این متغیرها وجود دارد.

اضطراب( ،)11بدبینی ،احساس عدم کفایت فردی(،)25

همانطور که گفته شد برنامهی آموزشی لوتانز بر چهار

نگرش منفی به کار( )10و غیبت و ترک محیط کار()18

مولفه امیدواری ،خوشبینی ،خودکارآمدی و تابآوری

بوده است ممکن است بتواند از میزان فرسودگی شغلی

متمرکز است و سعی در افزایش آنها دارد تا به این وسیله

که تحت تاثیر عواملی مانند فشارهای محیط کار ،احساس

سرمایه روانشناختی را ارتقاء دهد .طبق یافتههای پژوهش

درماندگی ،بدبینی ،ناامیدی و احساس عدم کفایت فردی

 Luthansو همکاران( )1این برنامهی آموزشی نه تنها بر

قرار دارد( )8بکاهد .در این صورت ممکن است از طریق

افزایش سرمایه روانشناختی تاثیر مثبت داشته بلکه

مدل مداخلهای و برنامهی آموزشی لوتانز بتوان با افزایش

توانست بر عملکرد کارکنان در محیط کار مؤثر باشد .این

سرمایه روانشناختی فرسودگی شغلی را که عمدتاً حاصل

برنامه آموزشی در دورههای آموزشی آنالین نیز آزمایش

فشارها و استرسهای محیط کاری است کاهش داد .در

شده و نتایج مثبتی به دست آمده است( .)8همچنین این

صورت تایید اثربخشی این مدل مداخلهای میتوان منبعد

مداخالت توانست بر افزایش انگیزه یادگیری و کاهش

جهت کاهش فرسودگی شغلی نیز از آن استفاده کرد.

نگرش منفی به کار موثر باشد( Zhao .)10و)18(Hou

هدف پژوهش حاضر بررسی کارایی مدل مداخلهای

در نتیجه یافتههای حاصل از پژوهش خود استفاده از این

و برنامهی آموزشی  Luthansو همکاران( )1بر کاهش

روش آموزشی را در کاهش عوارض کار و افزایش سود

فرسودگی شغلی در محیطهای صنعتی است.

و قدرت رقابت موثر دانستند و اعالم داشتند که حتی
میتواند بر سرمایه انسانی موثر باشد )18(Hodges .در

روش بررسی

یک تحقیق همراه با گروههای آزمایشی نشان داد که

پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش

دوره های آموزشی سرمایه روانشناختی تاثیر قابل

آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری

مالحظهای بر عملکرد و مشارکت کارکنان دارد.

پژوهش شامل کارشناسان شاغل در شرکت ایران خودرو

پژوهش  )11(Guنشان داد که استفاده از برنامه

دیزل به تعداد  005نفر بود .از بین آنها تعداد  05نفر با

آموزشی  PCIمیتواند بر کاهش استرس و افزایش

روش نمونهگیری تصادفی منظم انتخاب شدند و با

مقاومت در برابر فشارهای محیطی موثر باشد و کارآفرینی

گمارش تصادفی با اندازههای برابر در دو گروه آزمایشی

را افزایش دهد .بنابراین پیشنهاد شده سازمانها از این

و کنترل قرار گرفتند.

برنامه به عنوان ابزاری برای رشد استفاده کنند(.)11

ابزار

همچنین یافتههای پژوهش دیگری که این شیوه مداخله را

به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه فرسودگی شغلی

با اجرای پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل به

مسلش ( )Maslachاستفاده شده است .این پرسشنامه در

آزمون گذاشته بود نشان داد که این برنامه آموزشی بر

سال  1181توسط مسلش تهیه شده و سه جنبه خستگی
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در سالهای اخیر ،پژوهشهای فراوانی در زمینه رابطه

ارتقای سرمایه روانشناختی ،افزایش اعتماد به نفس و
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عاطفی ،مسخ شخصیت و احساس فقدان کارآمدی را از

حل آنها توجه شده و راهکارهایی جهت آموزش و

طریق  22بخش ارزیابی میکند .در این آزمون مجموع

افزایش سطح تواناییهای افراد در نظر گرفته شده است.

نمرههای مربوط به هر زیر مقیاس جداگانه محاسبه

در ارتباط با خوشبینی ،به خوشبینی واقعی توجه

میشود .نمرهگذاری به روش لیکرت است ،به این ترتیب

شده و سعی میشود اعتماد به خود و اعتماد به جامعه

که به گزینه هرگز :نمره صفر ،خیلی کم :نمره  ،1کم،2 :

افزایش یابد.

برش در خرده مقیاسها به شرح زیراست:

تقویت جانشینی و کسب تجارب موفق استفاده شده و از

در بعد خستگی هیجانی نمرههای  21تا  35و باالتر

تکنیکهای علمی بهرهبرداری میشود و در ارتقای

شدید 11 ،تا  25متوسط و کمتر از  15خفیف ،در مسخ

استقامت و تابآوری به سرسختی و مولفههای آن یعنی

شخصیت نمرههای  25تا  20شدید  11تا  10متوسط و

چالش ،تعهد و کنترل توجه شده و نقش عوامل موثر در

کمتر از  10خفیف و در بعد کارآمدی شخصی کمتر از

ریسک مشخص میشود(.)1

 13پایین 11 ،تا  20متوسط و بیشتر از  28سطح کارآمدی

با توجه به موضوع و فعالیت مطرح شده ،برای هر

باال را نشان میدهد در مجموع نمره  20و باالتر

جلسه از رسانههایی مانند اسالید ،تصویر و فیلم استفاده

نشاندهنده وجود فرسودگی شغلی است( .)21این مقیاس

شد .عناوین و سرفصل مطالب ارائه شده به تفکیک هر

در حال حاضر یکی از رایجترین ابزار جهت سنجش ابعاد

کدام از مولفههای امید ،خوشبینی ،خودکارآمدی و

فرسودگی شغلی است و پایایی آن با روش بازآزمایی با

استقامت در جدول  1درج شده است.

یک ماه فاصله از 5/05تا 5/85و ضریب آلفای کرانباخ در

به منظور رعایت مالحظات اخالقی در اولین جلسه

هر سه بعد از  5/81تا  5/88گزارش شده است( .)15در

دوره آم وزشی اعالم شد نتایج به دست آمده از دادهها

پژوهش  Beshlidehو )22(Hashemi Shikhshabani

محرمانه بوده و تحلیل آنها صرفاً به شکل گروهی انجام

ضریب آلفای کرانباخ از  5/88تا  5/80بود .همچنین

میپذیرد .همچنین در پایان هر جلسه آموزشی این که آیا

اعتبار سازه این آزمون در چندین پژوهش تایید شده

اعضا توسط منابعی مانند رادیو ،تلویزیون ،روزنامه ،کتاب

است(.)22

و بنرهای تبلیغاتی در معرض محتوای آموزشی مشابه قرار

پس از انتخاب گروههای نمونه برنامه آموزشی لوتانز

گرفتند یا خیر از طریق پرسش و پاسخ گروهی بررسی و

برای گروه آزمایش در  15جلسه دو ساعته به مرحله اجرا

کنترل شد .نتیجه این بررسیها نشان داد که اعضای گروه

در آمد .جلسات هفتهای یک بار تشکیل میشد .از آنجا

آزمایش در طی دوره از آموزشهای مشابه برخوردار

که سرمایه روانشناختی دارای  1مولفه است در مداخله

نبودهاند .

آموزشی لوتانز برنامههای جداگانهای به منظور ارتقای هر
کدام از مولفهها در نظر گرفته شده است.
به طور کلی در این برنامه آموزشی به منظور ارتقای
سطح امیدواری به آموزش هدفگزینی درست ،بررسی
منافع و محاسن اهداف تعیین شده ،روشهای دستیابی به
اهداف و تحلیل مشکالت و مسایل پیش رو و راههای

پس از اتمام دوره به منظور بررسی اثر مداخله بر
فرسودگی شغلی پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش بار
دیگر توسط اعضاء گروه آزمایشی و کنترل تکمیل شد که
دادههای پس آزمون را تشکیل دادند.
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جدول  -1سر فصل موضوعات و مطالب درج شده در برنامه آموزشی لوتانز
جلسه

اول

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

امید

ارائه تعاریفی از امید و ناامیدی و ویژگیهای افراد امیدوار

خوشبینی

ارائه تعاریفی از مفاهیمی مانند خوشبینی ،بدبینی ،خوشبینی واقعی و خوشبینی غیر واقعی و وجه تمایز بین آنها

خودکارآمدی

ارائه تعاریفی از مفهوم خودکارآمدی و بحث در خصوص ویژگیهای افراد خودکارآمد

استقامت

ارائه تعاریفی از مفاهیم استقامت و تابآوری و بحث درخصوص ویژگیهای افراد تابآور و مقاوم

امید

بررسی میزان امید و رضایت از زندگی شرکتکنندگان و ایجاد انگیزه

خوشبینی

آشنایی با مفهوم درماندگی آموخته شده و نقش آن در خوشبینی و بدبینی

خودکارآمدی

بحث در خصوص نقش درماندگی آموخته شده در کاهش خودکارآمدی

استقامت

ارائه تعاریفی از مفهوم سرسختی و معرفی مولفههای آن(تعهد ،چالش و کنترل)

امید

آگاه ساختن شرکتکنندگان از نقش اهداف در ایجاد و افزایش امید

خوشبینی

آشنا ساختن شرکتکنندگان با فرایند اسناد و مفهوم مکان کنترل

خودکارآمدی

بررسی ارتباط بین انگیزه ،اراده و اعتماد به نفس با خودکارآمدی و استفاده از تکنیک بازخورد

استقامت

تمرکز بر مولفه تعهد و استفاده از تکنیکهایی جهت ارتقای آن

امید

آشنایی شرکتکنندگان با چگونگی دست یافتن به اهدافی روشن و قابل دستیابی

خوشبینی

آشنایی اعضا با اسنادهای درونی ،بیرونی ،کلی ،خاص ،پایدار و ناپایدار و نقش هر کدام در خوشبینی

خودکارآمدی

بررسی و بحث درخصوص چگونگی افزایش اعتماد به نفس و خودکارآمدی و استفاده از تکنیک بازخورد مثبت

استقامت

تمرکز بر مولفه چالش ،چگونگی تبدیل مشکالت به چالشها وافزایش تمایل به روبه رو شدن با آنها

امید

آموزش چگونگی تفسیم یک هدف بزرگ به اهدافی کوچکتر به منظور افزایش احتمال تحقق آنها

خوشبینی

آشنایی اعضا با نقش اسنادها در خوشبینی

خودکارآمدی

استفاده از تکنیک تصویرسازی ذهنی به منظور ایجاد تجارب مثبت و تقویت آن به منظور افزایش خودکارآمدی

استقامت

تمرکز بر مولفه کنترل و بحث در خصوص چگونگی افزایش احساس کنترل بر زندگی

امید

آگاه ساختن شرکتکنندگان با چگونگی فرمولبندی اهدافی روشن و عینی

خوشبینی

آموزش چگونگی ایجاد و گسترش اسنادهای مثبت درونی

خودکارآمدی

استفاده از تکنیک تقویت جانشینی از طریق ارائه نمونههای جهانی و منطقهای از افراد خودکارآمد به منظور

استقامت

آشنایی شرکتکنندگان با راهبردهای مسئلهمحور و هیجانمحور و نقش آنها در افزایش استقامت

امید

آشنا ساختن اعضا با نقش تعیین اهداف روزانه در تحقق اهداف بزرگ و چگونگی انجام آن

خوشبینی

استفاده از تکنیک تحلیل وقایع ناخوشایند به ناخوشایندتر به منظور ارتقای سطح خوشبینی

خودکارآمدی

آشنایی شرکت کنندگان با روش های علمی حل مسئله و نقش کاربردی آنها در افزایش سطح خودکارآمدی

استقامت

آشنایی بیشتر با راهبردهای مستقیم یا مسئلهمحور و تشویق اعضا به استفاده بیشتر از این راهبردها

امید

آشنا ساختن اعضا با چگونگی استفاده از گذرگاههای متعددی در تحقق هدف

خوشبینی

استفاده از تکنیک تحلیل وقایع ناخوشایند و تعیین پیامدهای مثبت این وقایع به منظور ارتقا سطح خوشبینی

خودکارآمدی

دعوت از فردی موفق و خودکارآمد به منظور استفاده از الگوهای عینی در افزایش سطح خودکارآمدی

استقامت

آشنایی بیشتر با راهبردهای غیر مستقیم یا هیجانمحور و استفاده از آنها در صورت لزوم و در شرایط استرس باال

امید
نهم

خوشبینی
خودکارآمدی
استقامت

دهم

آشنا ساختن اعضا با چگونگی تبدیل موانع به چالشهایی جهت تحقق اهداف
توجه و تمرکز بر استعدادها و تواناییهای فردی و محیطی به منظور افزایش سطح خوشبینی
استفاده از تقویت مستقیم و تقویت جانشینی از طریق بحث در خصوص موفقیتهای پیشین به منظور افزایش
خودکارآمدی بحث درخصوص نقش مکان کنترل در سرسختی و استفاده از تکنیک خودگوییهای مثبت جهت
افزایش سطح استقامت

امید

مرور یادگرفته های جلسات پیشین و تمرین عملی به منظور افزایش سطح امید

خوشبینی

مرور یادگرفته های جلسات پیشین و تمرین عملی به منظور افزایش سطح خوشبینی

خودکارآمدی

مرور یادگرفتههای جلسات پیشین و تمرین عملی به منظور افزایش سطح خودکارآمدی

استقامت

مرور یادگرفته های جلسات پیشین و تمرین عملی به منظور افزایش سطح استقامت
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کنترل تحت هیچگونه مداخلهای قرار نگرفتند و از آنجا

متغیر اسمی دو حالته و از آنجا که برای تحلیل آماری

که شرکت ایران خودرو دیزل بسیار وسیع بوده و دارای

داده ها در طرح پیش آزمون و پس آزمون در شرایطی که

فضای فیزیکی حدود چهار هزار کیلومتر است و با توجه

اثر متغیر مستقل قوی باشد از  tنمرات اختالفی استفاده

به این که اعضای گروهها از بین کارشناسان کل این

میشود( ،)23جهت آزمون فرضیه از آزمون  tنمونههای

شرکت انتخاب شده بود امکان برقرای ارتباط مستمر بین

مستقل ( )T-testاستفاده شده است .در پایان دادهها با

اعضای دو گروه و کسب میزان باالیی اطالعات از

نرمافزار  SPSSویرایش  10تحلیل شدند.

محتوای جلسات مداخله توسط اعضای گروه کنترل

یافتهها

وجود نداشت .با وجود این در جلسهای که به منظور
جمعآوری دادههای پس آزمون تشکیل شده بود سواالتی

اعضای گروهها از بین کارشناسان که همگی دارای

از اعضای گروهها مبنی بر میزان ارتباطشان با یکدیگر

مدرک لیسانس بودند انتخاب شدهاند .در جدول 2

طی چند ماه گذشته به عمل آمد ،نتایج نشاندهنده ارتباط

اطالعات دموگرافیک آنها درج شده است.

اندک آنها با یکدیگر بود .به منظور آزمون فرضیه پژوهش

درصدهای این جدول نشان میدهد ویژگیهای

ابتدا نمرات دو گروه در پیش آزمون مقایسه شده سپس

اعضای دو گروه عالوه بر میزان تحصیالت از لحاظ

پردازشهای آماری بر اساس تفاضل شاخصها در مرحله

جنسیت ،نوع استخدام و سابقه کار نیز تقریباً با یکدیگر

اول (پیش آزمون) و مرحله دوم (پس آزمون) انجام

مشابه است .شاخصهای توصیفی مرتبط با فرسودگی

پذیرفت .از آنجا که کاهش در نمرات فرسودگی شغلی و

شغلی گروههای آزمایش و کنترل در جدول  3درج شده

دو بعد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت به معنای تاثیر

است.

مثبت مداخله تلقی میشود مبنای محاسبات سنجش اول

نتایج توصیفی جدول 3نشان میدهد نمره پیش آزمون

منهای دوم خواهد بود ،بر این اساس گروهی اثربخش

فرسودگی شغلی و مولفههای آن در هر دو گروه اختالف

خواهد بود که میانگین تفاضلهای شرکتکنندگان آن

کمی با یکدیگر دارد ،اما این میانگین در پس آزمون

گروه بزرگتر باشد و در مورد بعد فقدان کارآمدی شغلی

نمرات فرسودگی شغلی و در دو مولفه خستگی عاطفی و

که افزایش آن به معنای تاثیر مثبت مداخله تلقی میشود

مسخ شخصیت در گروه آزمایش به مراتب کوچکتر از

مبنای محاسبات سنجش دوم منهای اول خواهد بود ،بر

گروه کنترل است .در بعد کارآمدی شغلی افزایش میانگین

این اساس ،گروهی اثربخش خواهد بود که میانگین

در پسآزمون گروه آزمایش را شاهد هستیم.

تفاضلهای شرکتکنندگان آن گروه بزرگتر باشد.
جدول  -2ویژگیهای دموگرافیک اعضای گروهها
گروه آزمایش

ویژگی
جنسیت
نوع استخدام
سابقه کار

گروه کنترل

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مرد

21

85

20

80/00

زن

0

25

1

13/33

رسمی

18

00/0

11

03/33

قراردادی

13

13/33

11

30/00

بیشتر از  15سال

13

13/33

10

03/33

کمتر از  15سال

18

00/00

11

10/00
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جدول  -3نتایج توصیفی متغیر فرسودگی شغلی در گروههای مداخله مدل لوتانز و کنترل
شاخصهای آماری
خستگی عاطفی

کارآمدی
نمره کل

پیش آزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

مدل لوتانز

2/1

1/58

1/31

1

کنترل

2/88

1/51

2/80

5/18

مدل لوتانز

2/18

1/22

5/82

5/01

کنترل

2/83

1/21

2/83

1/20

مدل لوتانز

3/00

5/8

3/80

1/21

کنترل

3/10

5/83

3/11

5/88

مدل لوتانز

3/1

5/08

2/12

5/12

کنترل

3

5/08

3

5/02

به عبارت دیگر پس از اجرای مدل مداخلهای و بسته

نتایج آزمون  T-testدر جدول  1نشان میدهد در

آموزشی لوتانز فرسودگی شغلی کارشناسان گروه

مرحله پیش آزمون و قبل از مداخله بین نمرات فرسودگی

آزمایشی در مجموع و در مولفههای خستگی عاطفی و

شغلی و هر کدام از مولفهها در دو گروه آزمایش و کنترل

مسخ شخصیت کاهش یافته است و در کارآمدی شغلی

تفاوت معناداری وجود ندارد (سطح معناداری قابل قبول

افزایش یافته است که نشاندهنده کاهش فرسودگی شغلی

 p<5/50در مقایسه با سطوح به دست آمده ،5/880

کارشناسان شاغل در گروه آزمایش و افزایش کارآمدی

5/111 ،5/111و .)5/308

آنها است .البته معناداری این نتایج طی بررسی آمارههای
استنباطی مشخص میشود.
جدول  -1نتایج آزمون نمونههای مستقل گروه آزمایش (لوتانز) و کنترل فرسودگی شغلی مرحله پیش آزمون
شاخصهای آماری

آزمون تیتست ()T-test
مقدار T

درجه آزادی

معناداری

تفاوت میانگین

خستگی عاطفی

5/158

08

5/111

5/53

مسخ شخصیت

-5/802

08

5/111

-5/20

فقدان کارآمدی

5/121

08

5/308

5/11

نمره کل

5/10

08

5/880

5/53

جدول  -3نتایج آزمون نمونههای مستقل گروه آزمایش (لوتانز) و کنترل فرسودگی شغلی تفاضل مرحله پیش آزمون و پس آزمون
شاخصهای آماری

آزمون تی تست ()T-test
مقدار T

درجه آزادی

معناداری

تفاوت میانگین

خستگی عاطفی

0/3

35/8

5/51

1/01

مسخ شخصیت

0/0

35/3

5/51

1/88

فقدان کارآمدی

5/81

21/1

5/100

5/22

نمره کل

0/03

33/21

5/51

5/10
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نتایج آزمون  tنمونههای مستقل پس از مداخله در
جدول  0درج شده است.

نمرات پس آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل تفاوت
وجود داشت .به این صورت که این نمرات در گروه

دو بعد خستگی هیجانی و مسخ شخصیت و نمرههای کل

پژوهش  Luthansو همکاران( )25همخوانی دارد .در

آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل معنادار است

این پژوهش بین سرمایه روانشناختی و مدل لوتانز با

( .)p<5/50از آنجایی که تفاوت نمرات در زیر

شاخصهای شغلی ارتباط به دست آمده و سرمایه

مقیاسهای خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و نمرات کل

روانشناختی منبعی برای کاهش مشکالت شغلی و افزایش

مثبت است ،نشان میدهد نمره میانگین پس آزمون نسبت

سطح عملکرد مطلوب تلقی شده است.

به پیش آزمون کاهش یافته است.

 HashemiNosratabadو همکاران( )21نیز در

بنابراین اجرای برنامه مداخلهای لوتانز موجب کاهش

پژوهش خود اعالم داشتند با استفاده از سرمایه

معنیدار این نمرات در پس آزمون شده است .در نتیجه

روانشناختی میتوان مقاومت روانی را از بین برده و

میتوان گفت فرسودگی شغلی و زیر مقیاسهای خستگی

نیروی دفاعی را در مقابل استرس تقویت کرد .بنابراین از

عاطفی و مسخ شخصیت کاهش یافته است.

آنجا که استرس عامل اصلی ایجاد فرسودگی شغلی است

تفسیر نمرات در زیر مقیاس عدم کارآمدی با دو زیر
مقیاس خستگی عاطفی و مسخ شخصیت تفاوت دارد به
این ترتیب که افزایش نمره نشاندهنده افزایش احساس
کارآمدی است.

با افزایش سطح سرمایه روانشناختی میتوان میزان
فرسودگی شغلی را کاهش داد.
در ارتباط با مولفه خستگی هیجانی نتایج حاصل از
مطالعه نشان داد پس از انجام مداخالت میانگین نمره پس

طبق جدول نتایج توصیفی(جدول )3میانگین کارآمدی

آزمون اعضای گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل

کارشناسان گروه آزمایش  3/00بوده است که با مداخله

کاهش معنیداری داشته است .به عبارت دیگر پس از

مدل لوتانز به میانگین  3/80افزایش یافته است .البته

اجرای برنامه آموزشی لوتانز و همکاران از میزان خستگی

دادههای جدول  0نشان میدهد این افزایش معنادار نیست

هیجانی و بیعالقگی به کار کاسته شده است .این یافته با

( ،)p>5/50اما مطابق با نمرههای برش مقیاس فرسودگی

نتایج پژوهش  Combsو همکاران( )10همسو است .آنها

شغلی نمره کارشناسان گروه آزمایش از  21یعنی احساس

اعالم داشتند افزایش سطح امید و خوشبینی نگرش

کارآمدی متوسط به  31یعنی کارآمدی باال یا فقدان

کارکنان را به سمت مثبت تغییر میدهد .به این ترتیب

کارایی خفیف ارتقاء یافته است .این مطلب نشان میدهد

انگیزش آنها به یادگیری و فعالیت افزایش یافته و به

اجرای بسته آموزشی لوتانز بر میزان احساس کارآمدی

محیط کار عالقهمند میشوند و احساس میکنند توانایی

گروه آزمایش افزوده است.

آنها برای رویارویی با چالشهای پیش رو افزایش یافته

بحث

است .همچنین  Valliو همکاران( )20به این نتیجه دست
یافتند که سرمایه روانشناختی در روحیه افراد اثر مثبت

پژوهش حاضر ،به بررسی تاثیر برنامه مداخالتی

داشته و عالقه به کار و کارآفرینی را تحریک میکند.

لوتانز بر فرسودگی شغلی کارشناسان شاغل در مراکز

 )20(Silvaنیز نقش سرمایه روانشناختی را در افزایش

صنعتی پرداخته است.

انگیزه تایید کرده و معتقد است افزایش سرمایه

نتایج این پژوهش نشاندهنده تاثیر مدل مداخلهای

روانشناختی امید و اعتماد به نفس را افزایش داده و بر

لوتانز بر کاهش فرسودگی شغلی بود .به عبارت دیگر بین

میزان تالش افراد میافزاید .مولفه دیگر فرسودگی شغلی
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مسخ شخصیت ( )depersonalizationاست .افراد دچار

موثر دانستهاند .همچنین  Luthansو همکاران()25

مسخ شخصیت نسبت به همکاران و مراجعین بدگمان

توانستند با استفاده از این مدل مداخلهای از میزان

شده و با آنها برخورد خوبی ندارند .در پژوهش حاضر

احساس عدم شایستگی کاسته و کارایی را افزایش دهند.

تحلیل یافتههای مرتبط با این مولفه نشاندهنده کاهش

این موارد نشان میدهد رشد سرمایه روانشناختی میتواند

معنیدار نمرات گروه آزمایش در پس آزمون است.

در بهبود عملکرد کارکنان موثر باشد ،اما دلیل عدم

کاهش مسخ شخصیت موثر است .این یافته با نتایج

باشد که معموالً ابتدا مولفههای خستگی هیجانی و مسخ

پژوهشهای  HashemiNosratabadو همکاران( )21و

شخصیت تاثیر نشان داده و پس از گذشت مدتی تاثیر بر

 )18(Hodgesهمسو است.

مولفه کارآمدی مشهود میشود.

 HashemiNosratabadو همکاران( )21معتقدند

در مدل سه جزیی مسلش نیز به این مطلب اشاره

افرادی که از سرمایه روانشناختی باالیی برخوردارند،

شده است .در این مدل فرض بر این است که ابتدا تحلیل

توانایی تعامالت گروهی و مشارکتهای اجتماعی

عاطفی اتفاق میافتد ،سپس مسخ شخصیت و در نهایت

بیشتری را دارند و  )18(Hodgesدر پژوهش خود نشان

کاهش موفقیت فردی یا کارآمدی ایجاد میشود .بنابراین

داد رشد سرمایه روانشناختی از طریق اجرای برنامه

معموالً بهبود این مولفه نیز پس از بهبود در دو مولفه قبلی

مداخالتی میتواند بر افزایش مشارکت سازمانی و افزایش

افزایش معناداری نشان میدهد(.)28

تعهد مدیران بر زیر دستان موثر باشد.

پژوهش دیگری احساس فقدان خودکارآمدی را تحت

تفاوت بین میانگینهای نمرات خرده مقیاس عملکرد

تاثیر عواملی مانند انگیزش ،عزتنفس ،فشارهای محیطی

شغلی در مرحله پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل

و خستگی عاطفی میداند که با دو مولفه دیگر در ارتباط

معنیدار نبود اما مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون

است و به زمان بیشتری جهت رویت شواهد نیاز

دو گروه با استفاده از نقاط برش پرسشنامه فرسودگی

دارد( .)28البته پس از طرح و اجرای پژوهشهایی که در

شغلی نشان میدهد میانگین نمرات پس آزمون گروه

آنها دورههای پیگیری لحاظ شده باشد میتوان نظری

آزمایش پس از طی دوره در خرده مقیاس فقدان کارآمدی

دقیقتر ارائه کرد.

افزایش داشته و از سطح متوسط به سطح باالتر احساس
کارآمدی یعنی فقدان کارایی خفیف رسیده که نشان

نتیجهگیری

میدهد میزان احساس کارایی افزایش یافته است .این

در نتیجهگیری پایانی میتوان گفت از آنجا که مفهوم

یافته با نتایج پژوهش  )0( Banduraو )18( Hodges

سرمایه روانشناختی و مدل مداخلهای لوتانز بسیار جدید

همسو است )0(Bandura .بین توانمندیهای مثبت و

بوده و به تازگی در متون علمی مطرح شده پژوهشهای

رفتار سازمانی مثبت با خودکارآمدی رابطه به دست آورد

بسیاری نیاز است تا بتوان نتایج محکمتری ارائه داد اما به

و در پژوهش  )18(Hodgesمشخص شده ارتقای سرمایه

طور کلی یافتههای این پژوهش شواهدی فراهم کرد که

روانشناختی بر کاهش احساس عدمکفایت شغلی و

نشان داد استفاده از برنامه مداخالتی لوتانز موجب کاهش

افزایش سطح عملکرد مطلوب کارکنان و مدیران تاثیر

فرسودگی شغلی کارشناسان شاغل شده است.

مثبت دارد .

در حوزه محدودیتهای پژوهش باید به این مسأله

 Combsو همکاران( )10نیز رشد و توسعه سرمایه

اشاره کرد که نتایج حاصل از این پژوهش مربوط به

روانشناختی را در افزایش کارایی و توانایی حل مسئله

کارشناسان شاغل در یک سازمان صنعتی است لذا در
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پژوهشی به پژوهشگران عالقهمند توصیه میشود این

تعمیم یافتههای آن به کارکنان شاغل در دیگر سازمانهای

پژوهش را با دوره پیگیری در میان کارکنان در سازمانها

اجتماعی و خدماتی و افراد با مشکالت خاص جوانب

،و ردههای مختلف به تفکیک متغیرهایی مانند جنسیت

.احتیاط رعایت شود

سن و میزان تحصیالت انجام دهند تا از طریق طرحهای

با توجه به یافتههای پژوهش که نشاندهنده اثربخشی

پژوهشی درازمدت میزان ثبات و بقای تاثیرات ایجاد شده

این برنامهی آموزشی بر کاهش فرسودگی شغلی بود

 همچنین با توجه به این که متغیرهایی.مشخص شود

 به دلیل اهمیت:میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه داد

مانند اهمال کاری شغلی و تعهد شغلی از مولفههای مهم

سرمایه روانشناختی و تاثیر آن در متغیرهایی مانند

مرتبط با فرسودگی شغلی هستند پیشنهاد میشود

 کارایی و رضایت شغلی، استرس شغلی،فرسودگی شغلی

اثربخشی این مدل مداخلهای بر این متغیرها نیز بررسی

باید مسئولین نهادها و سازمانها بیشتر از پیش در جریان

.شود

اهمیت و نقش سرمایه روانشناختی قرار بگیرند و

این مقاله حاصل پایاننامه دکتری در رشته روانشناسی
.در دانشگاه پیام نور میباشد

دوره هایی مانند برنامه مداخالتی لوتانز در محیطهای
کاری برگزار شود تا به این وسیله بتوان از طریق ارتقای
 از نظر.سرمایه روانشناختی فرسودگی شغلی را کاهش داد
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