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چكيده
اين پژوهش با هدف بررسی نقش تعديلكننده پنج عامل بزرگ شخصيت در رابطهي ميان استتر
شغلی با فرسودگی هيجانی و خستگی اجرا شد .روش پژوهش همبستگی و جامعه آماري كاركنان يک
سازمان دولتی در شهر تهران بودند كه از بين آنها  069نفر به شيوهي تصادفی نظامدار انتخاب شتدند.
ابزارهاي سنجش پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت ،پرسشنامه استر شغلی ،پرسشنامه فرستودگی
هيجان و پرسشنامه خستگی محقق ساخته بودند .داده ها بتا استتفاده از يتريم همبستتگی پيرستون و
تحليل رگرسيون سلسله مراتبی تحليل گرديد .نتايج نشان داد كته روانرنجتور ختويی رابطته استتر
شغلی را با فرسودگی هيجانی و خستگی تعديل مینمايد .تحليتل ستاده شتيم خت نشتان داد كته در
روانرنجور خويی باال نسبت به روانرنجور خويی پايين ،رابطه مثبت نيرومندتري بين استر شغلی با
فرسودگی هيجانی و خستگی وجود دارد ( .)p>2/20نتايج حاصل از اين پژوهش نشتان متیدهتد كته
روانرنجور خويی باال يک عامل خطر مهم براي پيوند يافتن استر شتغلی بتا فرستودگی و خستتگی
است.

کليد واژگان :پنج عامل بزرگ شخصيت ،فرسودگی هيجانی ،خستگی ،استر

شغلی.

 دانشيار گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه آزاد اسالمی
اصفهان (خوراسگان)( ،نويسنده مسئول)

drmgolparvar@gmail.com

 كارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان (خوراسگان)
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اهواز (دورهي اول ،سال  ،1بهار و تابستان  ،1313شمارهي )1

مقدمه
استر

شغلی ،0فرسودگی 0و خستگی 3از متغيرهاي شتناخته شتدهاي هستتند كته تتاكنون

پژوهشهاي قابل توجهی درباره آنها انجام گرفته استت .بتراي هتر انستانی عناصتر مختلت
موقعيتی ،سازمانی و فردي وجود دارند كه در زمان انجام وظاي

و مسئوليتهتاي محولته بته

وي فشارهايی با سطوح مختلفی را تحميل میكنند .از لحاظ واژهشناسی ،به مجموعته عتواملی
كه بر فرد فشار وارد میكنند و وي را وا میدارند تا براي مقابله با اين فشارها انترژي روانتی و
فيزيکی خود را استفاده نمايد ،استر

شغلی میگويند (نيرل ،گولدواگ ،فيگن برگ ،عبتادي و

هالپن 0221 ،؛ ناوانکو ،كانو ،اوبتی ،ستايدنی -آگبتور ،آگويتو و همکتاران .)0203 ،9در كنتار
استتتر

شتتغلی ،فرستتودگی هيجتتانی مهتتمتتترين بعتتد استتتر

محتتور از ميتتان ستته مؤلفتته

(شخصيتزدايی ،افت كارايی شخصتی و فرستودگی هيجتانی) فرستودگی شتغلی در رويکترد
مسلش و جکسون است (ابراهيمی مقدم و پوراحمد0390 ،؛ نوريس0200 ،6؛ لی ،ليم ،يانت
لی  .)0200 ،اين بعد از فرسودگی مشتمل بر احسا

تخليه هيجانی و عتاففی و بتیانگيزگتی

همراه با اجتناب روانشناختی و هيجانی از شغل و وظاي

محوله است (گلپرور و همکتاران،

0200؛ لين .)0200 ،1قتراين و شتواهد قابتل تتوجهی در دستتر
فرسودگی هيجانی با في

و

استت كته نشتان متیدهتد

گسترده و وسيعی از متغيرهاي عاففی ،رفتاري و جسمی در ارتبتا

است (هندلسمن0200 ،9؛ واال

02

و لیماير  .)0203 ،همين دست شواهد نشان داده كته وقتتی

افراد دچار فرسودگی هيجانی میشوند ،به فور خواسته و ناخواسته تعلق و وابستتگی هيجتانی
و شناختی خود را نسبت به شغلشان از دست میدهند (نوريس0200 ،؛ ستومينار و يوليتانتی،00
.)0203
1- job stress
2- burnout
3- fatigue
4- Nirel, Goldwag, Feigenberg, Abadi, & Halpen
5- Nwankwo, Kanu, Obi, Sydney-Agbor, Agu, & et al
6- Norris
7- Lee, Lim, Yang, & Lee
8- Lin
9- Handelsman
10- Wallace & Lemaire
11- Suminar & Yulianti
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نسبت به فرسودگی ،خستگی شامل مجموعه عاليم جسمی و روانی است كه فتی آن فترد
احسا

میكند براي ادامه فعاليت و تالش خود دچار كمبتود انترژي و نيترو شتده و نيازمنتد

استراحت است (ميکتلستن ،ويليامستن ،كترون ،ديوريتس و ونهتک .)022 ،0خستتگی در
مقايسه با فرسودگی از شدت كمتري برخوردار استت و در عتين حتال نستبت بته فرستودگی
هيجانی داراي بار هيجانی كمتتر و در مقابتل داراي بتار جستمی بيشتتري استت (ميکتلستن،
ديوريس و ونهک .)0223 ،برخی شواهد پژوهشی نشان میدهد كته كته خستتگی متزمن و
پی درپی میتواند به فور جدي زمينهستاز فرستودگی شتود (ميکتلستن و همکتاران.)022 ،
همچنين از نظر شواهد پژوهشی ،ساليان سال است كه پژوهشگران نشان دادهاند استر

شغلی

میتواند به فور جدي افراد را دچار خستگی متزمن و فرستودگی بکنتد (آنتونيتو ،پولتومپی و
ناتاال .)0203 ،0براي نمونه در يک مطالعه فولی نشان داده شد كه استر

تا مدت زمتان قابتل

توجهی پس از سنجشهاي اوليه ،كماكان قادر به پيشبينی فرسودگی هيجانی و خستگی استت
(ميکلسن و همکاران .)022 ،اين دست شواهد در پژوهشهاي متعدد ديگري نيز تکرار شده
است (ساننت  ،كوتلر و فريتز0202 ،3؛ رو 0202 ،؛ باهرركوهلر.)0203 ،9
فراتر از آنچه درباره استر  ،فرسودگی و خستگی گفته شد ،با گذر زمان و پيشرفتهتاي
بشري ،توجه پژوهشگران و نظريهپردازان به رواب پيچيدهتر فراتر از رواب ساده بتين متغيرهتا
جلم شد .در همين راستا نيز اين سؤال محوري مطرح گرديد كه آيا رابطه استتر

شتغلی بتا

فرسودگی و خستگی ،تحت تأثير متغيرهاي ديگر قرار میگيرد يا خير؟ .بررسیهاي بعتدي بته
تدريج نشان دادند كه رابطه استر

با فرستودگی و خستتگی متیتوانتد تحتت تتأثير حضتور

متغيرهاي روانی وشخصيتی قرار گيرد .از اين ميان ويژگیهاي شخصيتی و در سالهاي اخيرتر
پنج عامل بزرگ شخصيت توجهات به نسبت بيشتتري را نستبت بته متغيرهتاي ديگتر در ايتن
حوزه به خود جلم نموده است .امروزه از ميان رويکردهتاي مختلت

بته ستاختار شخصتيتی

انسانها ،رويکرد پنج عامل بزرگ شخصتيت از نظتر ارا ته مجموعته ويژگتیهتاي شخصتيتی
Michielsen, Willemsen, Croon, De Vries, & Van Heck
Antoniou, Ploumpi, & Ntalla
Sonnentag,Kuttler, & Fritz
Ro
Bahrer Kohler
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برجسته تا حد زيادي پذيرفته شده استت (اوزورو ،ايتان و موستک .)0202 ،0بتر استا

ايتن

رويکرد ،تفاوتهاي فردي در ويژگیهاي شخصيتی از فريتق پتنج عامتل روانرنجتور ختويی
( ،0)Nبرونگرايی ( ،3)Eتجربهپذيري ( ، )Oتوافقپتذيري ( 9)Aو وظيفتهشناستی ( 6)Cقابتل
تبيين است (مورگان 0221 ،؛ سو يدر و زيمرمن .)0202 ،1برونگرايی به عنوان اولتين ويژگتی
مطرح در پنج عامل بزرگ شخصيت ،از فريق صفاتی نظير اجتماعی بودن ،تمايتل بته صتحبت
كردن و سخن گفتن با ديگران ،ظاهر و رفتاري دوستانه ،فعال و مسل بودن بر رفتتار ختود در
موقعيتهاي اجتماعی به خوبی قابل توصي

است .شواهد پژوهشی نشان متیدهتد كته افتراد

برونگرا افرادي پيوندجو ،داراي هيجان و عاففه مثبت ،پرانرژي و گترايش بته رشتد شخصتی
هستند (نوريس0200 ،؛ زوپياديس ،كنستانتی و پاولو .)0202 ،9روانرنجور خويی كه به كترات
در قالم بیثباتی هيجانی هتم مطترح گشتته ،بته عنتوان ويژگتی كته افتراد را مستتعد تجربته
هيجانهاي منفی نظير ايطراب و افسردگی میكند ،معرفی شده است .شواهد در دستت نشتان
میدهد كه افراد روان رنجتور شتش مشخصته شتامل ايتطراب ،خصتومت ،افستردگی ،ختود
سرزنشگري (و در مواردي سرزنش ديگران به فور جدي) ،احستا

آستيمپتذيري و خطتر

دا می همراه با رفتارهاي تکانشی را به فور مکرر از ختود بته نمتايش متیگذارنتد (مورگتان،
.)0221
تجربه پذيري به عنوان سومين ويژگی شخصتيتی ،مشتتمل بتر چنتد مشخصته مهتم شتامل
هنردوستی ،احسا جويی ،ايدهپردازي ،ارزشگرايی فبيعی ،تخيل و اهتل عمتل بتودن استت.
هوشمندي و تمايل به امور خالقانه نيز از جمله متغيرهايی استت كته بتا تجربتهپتذيري داراي
رابطه است (نوريس .)0200 ،توافقپذيري كه به نظر بسياري از انديشمندان مشخصهاي تکامتل
يافته بر مبناي ويژگیهاي اجتماعی نيازمند زندگی جمعی است ،بر جهتگيتري و گترايش بته
Ozura, Ihan, & Musek
neuroticism
extroversion
openness to experience
agreeableness
conscientiousness
Morgan
Swider & Zimmerman
Zopiatis, Constanti, & Pavlou
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رواب بينفردي متمركز است .چنان كه مشخصههاي انستانی مطترح در روابت بتين فتردي را
مانند پيوستاري در نظر آوريم ،توافقپذيري در يک سوي اين پيوستار ،شامل مراقبت ،تمايل بته
همکاري و نوعدوستی و در سوي ديگر پيوستار ويژگتیهتاي متضتاد بتا توافتقپتذيري نظيتر
رفتارهاي متخاصم ،تکروي ،بیتفاوتی و جدايیفلبی قرار میگيرند (چیيون  ،وندرويور و
ليون  .)0200 ،0باالخره آخرين ويژگی مطرح در پنج عامل بتزرگ شخصتيتی ،وظيفتهشناستی
است .به نظر صاحمنظران پيشرو در حوزه پنج عامل بزرگ شخصيت ،وظيفهشناسی همراه بتا
توافقپذيري ويژگیهاي شخصيتی با مضامين اخالقی هستند .بر همين اسا

نيز گفته شده كته

اين دو بعد يا ويژگی شخصيتی همراه يکديگر متمايزكننده افراد خوب از بد و افترادي بتا اراده
نيرومند از افرادي با اراده يعي

هستند .بته هرحتال افترادي بتا وظيفتهشناستی بتاال ،افترادي

پرفاقت ،سازماندهی شده و منظم ،پيشرفتگرا ،كارآمد ،پرتالش و هدفگرا هستند (نتوريس،
.)0200
از نظر پژوهشی رابطه ويژگیهاي شخصيتی با استتر

شتغلی ،فرستودگی و خستتگی در

پژوهشهاي چندي مورد بررسی قرار گرفته است (جاللتی فراهتانی ،ستجادي ،علتی دوستتی
قهفرخی و اسالمی0392 ،؛ سو يدر و زيمرمن0202 ،؛ زوپياديس و همکتاران0202 ،؛ نتوريس،
0200؛ چیيون

و همکاران0200 ،؛ برستو ،استکاوفلی و ستالونوا0200 ،0؛ ستليک و اورال،3

 .)0203ديوريس و ونهک ( )0220در پژوهشی نشان دادند كه پنج عامل بزرگ شخصيتی به
جز توافقپذيري ،همگی با خستگی مزمن داراي رابطه معنادار هستتند .ميکتلستن و همکتاران
( )0223نيز در پژوهشی نشان دادند كه برونگرايی و روانرنجور خويی پايين (ثبات هيجتانی)
از زمره پيشبينی كنندههاي سطح خستگی پايين هستند .در پژوهش ديگري نشان داده شد كته
روانرنجور خويی از ميان پنج عامل بزرگ شخصيت پيشبينی كننده فرسودگی هيجتانی استت
(باكر ،وندرزي ،لوي

و دوالرد  .)0226 ،البتته شتواهد پژوهشتی متورد اشتاره ،نتتايج كتامال

يکدستی با يکديگر نداشتهاند .براي نمونه مورگتان ( )0221نتتايج يتازده پتژوهش را خالصته
نموده و فی آن نشان داده كه هتر يتک از ويژگتیهتاي شخصتيتی در شترايطی بتا ابعتادي از
Cheung, van de Vijver, & Leong
Breso, Schaufeli, & Salanova
Celik & Oral
Bakker, Van Der Zee, Lewig, & Dollard
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فرسودگی داراي رابطه معنادار هستند .پرتکرارترين نتايج گزارش شده در خالصه نتتايج ارا ته
شده توس مورگان ( )0221رابطه روانرنجور خويی و برونگرايتی بتا فرستودگی هيجتانی و
فشار است .در چند پژوهش نيز نقش تعديلكننده پنج عامتل بتزرگ شخصتيت (نظيتر بتاكر و
همکاران 0226 ،و سانزا )0202 ،0در رابطه بين استر

و فرسودگی نشان داده شتده استت .در

پژوهش باكر و همکاران ( )0226نقش تعديلكنندگی ويژگیهاي شخصيتی در رابطه بين تعداد
تجارب منفی با فرسودگی نشان داده شده است .سانزا ( )0202نيز در پژوهشتی نشتان داد كته
روانرنجور خويی با نگرانی و فشار روانی داراي رابطه است .همچنين اين محقق نشان داد كته
وظيفهشناسی قادر به تعديل رابطه استر

و نقاياهاي شغلی با نگرانی روانشناختی است.

نکته حا ز اهميت در باب نقش ويژگیهاي شخصيتی بر استر  ،خستگی و فرسودگی ،بته
چرايی پيوند يافتن و يا توان تعديلكنندگی پنج عامل بتزرگ شخصتيت در رابطته استتر

بتا

فرسودگی و خستگی مربو میشتود .هتر يتک از پتنج عامتل بتزرگ شخصتيت مشتتمل بتر
مشخصههاي برجستهاي هستند كه به فور بالقوه زمينه را براي پيوند يتافتن آنهتا بتا استتر ،
فرسودگی و خستگی و سپس تعديل رابطه بين استر

شغلی با خستگی و فرستودگی فتراهم

میكنند .ار لحاظ نظري روانرنجور خويی مبتنی بر تجربه هيجانات منفی نظير تر

و ناكتامی

است .چنين هيجانات منفی اغلم منجر به استفاده از روشهاي ناكارآمد مقابلهاي با استتر

و

شراي فشارزا شده و از اين فريق ابتدا افراد داراي روانرنجتوري بتاال را در معترن انباشتت
استر

و به دنبال آن به تدريج دچار احسا

خستگی و فرسودگی هيجانی متیكنتد .شتواهد

پژوهش از اين نظرات حمايت متیكنتد (مورگتان0221 ،؛ نتوريس .)0200 ،مينتر )022 ( 0در
پژوهشی نشان داد كه افراد داراي روانرنجور خويی بتاال ،داراي تمايتل بته استتفاده از مقابلته
هيجان محور ،متمايل به كنارهگيت ري شخصتی ،اجتنتاب و گريتز بته جتاي تتالش بتراي حتل
مشکالت و مسا ل پيشرو ،سرزنش خود ،خيالپردازي به منظور گريز از مواجهه بتا واقعيتت،
منفعل و داراي ترديتد در تصتميمگيتري هستتند (برستو و همکتاران0200 ،؛ ستليک و اورال،
 .)0203همچنين افراد روانرنجور اغلم داراي ستبک تبيينتی منفتینگتر هستتند و در شتراي
دشوار انتظار بدترين چيزها را دارند .از فرف ديگر اغلتم ايتن افتراد داراي بترآورد پتايينی از
1- Sanza
2- Miner
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توانايیهاي مقابلهاي خود هستند (مورگان .)0221 ،بر همين اسا

در صتورت مواجته شتدن

اين افراد با استر  ،به دليل به كارگيري روشهاي مقابله هيجان محور ،سبک تبيينی منفتیگترا
و احسا

ناتوانی در غلبه و رفع عوامل فشارآور ،در رفع استر

با شکست مواجه شتده و از

اين فريق زمينه افزايش فرسودگی و خستگی را در خود فراهم میآورند.
برونگرايی برخالف روانرنجور خويی ،موجم تجربه احستا

انترژي ،نشتا  ،روحيته و

برقراري رواب گسترده با ديگران میشود .اين مشخصهها هر يک ظرقيت بتالقوهاي در اختيتار
فرد قرار میدهند تا با استر

مقابله نمتوده و از ايتن فريتق از وقتو فرستودگی و خستتگی

جلوگيري به عمل آيد .برخی شواهد پژوهشی از اين نظر كه افتراد بترونگترا قتادر بته جلتم
حمايت بيشتري در زمان مواجهه با استر

هستند حمايت نمتوده استت .همتين عامتل باعت

میشود تا افراد برونگرا به سادگی بتوانند استر
برفرف نمايند (نوريس0200 ،؛ چیيونت

و خستتگی كته بتا آن مواجته متیشتوند را

و همکتاران .)0200 ،ارتبتا بتين تجربتهپتذيري و

استر  ،فرسودگی و خستگی در پرده ابهام است .بسياري از مطالعات قبلی بين تجربهپذيري و
عاليم استر

و فرستودگی ر ابطته معنتاداري گتزارش ننمتوده و در برختی مطالعتات روابت

سردرگمكننده منفی و در برخی ديگر رابطه مثبت گزارش شتده استت (مورگتان .)0221 ،ايتن
تنو نتيجهگيري نظري را در باب نقش تعديلكننده تجربهپذيري با مشکل مواجه متیكنتد .بتر
همين اسا

بسيار احتمال میرود كه تجربهپذيري نقش حسا

و تعديلكنندهاي بين استتر

شتتغلی بتتا فرستتودگی و خستتتگی ايفتتا ننمايتتد (نتتوريس .)0200 ،چهتتارمين ويژگتتی يعنتتی
توافقپذيري میتواند نقش چندگانهاي در رابطه با استر  ،قرسودگی و خستگی ايفا نمايد .به
صورت خالصه اينكه ،توافتقپتذيري عتاملی تستهيلگتر بتراي استتفاده از روشهتاي مقابلته
سازگارانه و انعطافپذير و عاملی بازدارنتده بتراي دوري كتردن از ديگتران استت (ستو يدر و
زيمرمن0202 ،؛ زوپياديس و همکاران.)0202 ،
از فرف ديگر افراد توافقپذير ،تمايل به شوخفبعتی داشتته و از تجتارب جديتد استتقبال
میكنند .اين استقبال از تجارب جديد همراه با مردمآميتزي ،موجتم متیشتود تتا در بستياري
شراي افراد توافقپذير استر

را به سان يک چالش جديد و راهی براي رشد خود تلقی كننتد

(مورگان0221 ،؛ سليک و اورال .)0203 ،بر همين اسا
تا اندازهاي بتواند رابطه بين استر

پيشبينی میشود كه توافقپذيري نيتز

را با فرسودگی و خستگی تعديل نمايد .بتاالخره بته نقتش
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آخرين ويژگی ،يعنی وظيفهشناسی میرسيم .هدف محوري ،پيشرفتگرايی ،داشتن برنامه براي
امور و كارها ،و تالش پيگير و مستمر ويژگی افرادي است كه داراي مستئوليتپتذيري بتااليی
هستند (نوريس0200 ،؛ برسو و همکتاران .)0200 ،ايتن مشخصتههتا زمينته برختی رفتارهتاي
اجتنابی و برخی رفتارهاي گرايشی -انگيزشی را براي افراد وظيفهشنا

فتراهم متیستازد .در

حوزه رفتارهاي اجتنابی ،بسيار محتمل استت كته افتراد وظيفتهشتنا

از پتذيرش تقايتاها و

شرايطی كه در برنامههاي آنها نيست ،دوري كنند .از فرف ديگر افراد وظيفهشنا

پيشرفت و

رشد را در گرو تالش و مواجهه با چالشها میدانند و در خود اين كارآمدي را سراغ دارند تتا
با كفايت و شايستگی از پس شراي استر آور برآيند (مورگان .)0221 ،بر همتين استا
پيشبينی شده كه در زمان استر  ،افراد وظيفهشنا

نيتز

با نظم و كارآمدي با آن مقابلته نمتوده و

در صورت تجربه خستگی و فرسودگی ،عاقبت با كارآمدي و تالش بر اين خستگی خود فتايق
میآيند (ديوريس و ونهک.)0220 ،
در پايان بايد گفت نقش تعديلكنندگی پنج عامل بزرگ شخصيت در رابطه استر

شتغلی

با خستگی و فرسودگی هيجانی ،علیرغتم تبيتينهتاي نظتري موجتود در دستتر  ،در كمتتر
پژوهشی به صورت تجربی به محک آزمون گذاشته شده است .به همين دليل در اين پتژوهش
تتالش گرديتد تتا نقتش روانرنجتور ختويی ،بترونگرايتی ،تجربتهپتذيري ،توافتقپتذيري و
وظيفهشناسی در رابطه استر

شغلی با فرسودگی و خستگی در نمونهاي ايرانی متورد بررستی

قرار گيرد .نتايج اين بررسی از اين نظر داراي اهميت است كته بته برختی ستؤاالت مطترح ،از
جمله اينكه چه كسانی با چه ويژگی شخصيتی در صورت مواجهه با استر

شغلی ،ستريعتتر

دچار خستگی و فرسودگی هيجانی میشوند؟ ،پاسخی در خور ارا ه خواهد كرد .يتافتن پاستخ
براي سؤاالتی نظير سؤال مورد اشاره ،خود داراي اين يرورت استت كته امکتان انديشتيدن و
يافتن راهحل عملی براي كسانی كه به دليل ويژگی يا ويژگیهاي شخصتيتی ختود در صتورت
تجربه استر

شغلی در معرن فرسودگی هيجانی و خستگی میباشند را به فور نسبی فتراهم

خواهد كرد .با توجه به آنچه بيان شد ،فرييههاي زير براي اين پژوهش در نظتر گرفتته شتده
است.
فرييه اول :بين استر

شغلی و فرسودگی هيجانی و خستگی رابطه وجود دارد.

فرييه دوم :بين پنج عامل بزرگ شخصيت (روانرنجور خويی ،برونگرايی ،تجربهپتذيري،

نقش پنج عامل بزرگ شخصيت در رابطه ميان استرس شغلی با ...

توافقپذيري و وظيفهشناسی) با استر

113

شغلی ،فرستودگی هيجتانی و خستتگی رابطته وجتود

دارد.
فرييه سوم :پنج عامل بزرگ شخصيت (روانرنجور خويی ،بترونگرايتی ،تجربتهپتذيري،
توافقپذيري و وظيفهشناسی) رابطه استر

شغلی را با فرسودگی هيجانی تعديل میكنند.

فرييه چهارم :پنج عامل بزرگ شخصيت (روانرنجور خويی ،برونگرايی ،تجربتهپتذيري،
توافقپذيري و وظيفهشناسی) رابطه استر

شغلی را با خستگی تعديل میكنند.

روش
پژوهش حاير از نظر روش از نو پژوهشهاي همبستگی است .جامعه آماري پژوهش را
كاركنان يک سازمان خدماتی دولتی در شهر تهران به تعتداد  22نفتر در پتاييز  0390تشتکيل
دادهاند .نمونه پژوهش  0 9نفر از كاركنان اين سازمان ،بر اسا

تناسم حجم نمونه بتا حجتم

جامعه آماري (حسنزاده )0310 ،بودند كه به شيوه تصادفی نظامدار از فريتق فهرستت استامی
كاركنان انتخاب شدند .پس از توزيع و جمعآوري پرسشنامهها ،ده پرسشنامه ناقص پاستخ داده
شده بودند ،به همين دليل اين تعداد از پژوهش كنار رفت و گروه نمونته بته  069نفتر كتاهش
يافت .دامنه سنی اعضاي نمونه  09تا  69سال بود .از اعضاي نمونه اكثريتت داراي تحصتيالت
تا ديپلم (معادل  62/درصد ،از ايتن مقتدار حتدود پنجتاه درصتد داراي تحصتيالت ديتپلم و
باقيمانده آنها داراي تحصيالت زير ديپلم بودند) و در گروه سنی  36تا  9سال (معتادل /9
درصد) بودند .همچنين از كل اعضاي نمونه  13/1درصد مترد و  6 /0درصتد متأهتل بودنتد.
ميانگين سنی اعضاي نمونه برابر با  33/6سال (با انحراف استاندارد برابر با  )1/0و ميتانگين
سابقه شغلی آنها برابر با  9/29سال (با انحراف معيار برابر با  6/90سال) بود.

ابزارهاي پژوهش
 .0پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت .براي سنجش پنج عامل بزرگ شخصيت ،از فرم
پنجاه سؤالی پرسشنامه نشانگرهاي پنج عامل بزرگ شخصيت گلدبرگ )0990( 0استفاده شد.
1- Goldberg
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اهواز (دورهي اول ،سال  ،1بهار و تابستان  ،1313شمارهي )1

اين پرسشنامه كه هر ده سؤال آن مربو به يکی از ويژگیهاي روانرنجور خويی ،برونگرايی،
تجربهپذيري ،توافقپذيري و وظيفهشناسی است ،از شاخصهاي روايی و پايايی مطلوبی
برخوردار است (گلدبرگ )0990 ،و بر مقيا

پنج درجهاي (بسيار غيردقيق است=  0تا كامال

دقيق است=  )9پاسخ داده میشود .گلدبرگ ( )0990آلفاي كرونباخ  2/69تا  2/19را براي پنج
عامل بزرگ شخصيتی در اين پرسشنامه گزارش نموده و روايیسازه آن را با استفاده از تحليل
عاملی اكتشافی و تأييدي مستند ساخته است .در اين پژوهش تحليل عاملی اكتشافی با چرخش
از نو واريماكس با  KMOبرابر با  2/9و آزمون كرويت بارتلت برابر با 199/ 9
( )p>2/20پنج عامل اصلی در پرسشنامه انگليسی را با بارهاي عاملی  2/به باال به دست داد.
آلفاي كرونباخ روانرنجور خويی ،برونگرايی ،تجربهپذيري ،توافقپذيري و وظيفهشناسی در
پژوهش حاير به ترتيم برابر با  2/ 6 ،2/1 ،2/ 0 ،2/ 9و  2/به دست آمد.
 .0پرسشنامه استر

شغلی .براي سنجش استر

گلپرور و همکاران ( )0200معرفی شده و داراي مقيا

شغلی پرسشنامه پنج ستؤالی كته توست
پاسخگويی هفت درجهاي (هرگز= 0

تا هميشه= ) است ،به كار رفت .اين پرسشنامه سطح كلی فشارهاي كاري كه بر افراد در حين
انجام كارشان در سازمان به آنها وارد میشود را سنجش میكند .گلپرور و همکتاران ()0200
روايیسازه اين پرسشنامه را بر اسا

تحليل عاملی اكتشافی مستتند ستاخته و آلفتاي كرونبتاخ

برابر با  2/را براي اين پرسشنامه گزارش نمودهاند .ايتن پرسشتنامه در ايتن پتژوهش از نظتر
روايی صوري و محتوايی مجدد بررسی و تأييد گرديد .تحليل عاملی اكتشافی مجتدد نيتز تتک
عاملی بودن آن را تأييد كرد .آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه در پژوهش حاير برابر بتا  2/ 0بته
دست آمد.
 .3پرسشنامه فرسودگی هيجانی .براي سنجش فرسودگی هيجانی از پرسشتنامه نته ستؤالی
معرفی شده توس مولکی ،جاراميلو و لوكندر )0226( 0كه در ايران توس گلپرور و همکاران
(  )031پايايی سنجی و روايی يابی شده استفاده شد .اين پرسشتنامه نيتز در ايتن پتژوهش بتر
مقيا

هفت درجهاي (هرگز=  0تا هميشه= ) پاسخ داده شد و سطح كلتی تخليتهي هيجتانی

نسبت به كار و امور شغلی فرد پاسخگو را اندازهگيري میكند .متولکی و همکتاران ( )0226و
1- Mulki, Jaramillo, & Locander
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گلپرور و همکاران (  )031روايی و پايتايی ايتن نته ستؤال را مستتند ستاخته و گتلپترور و
همکاران (  )031آلفاي كرونباخ  2/90را براي آن گزارش نمودهانتد .در ايتن پتژوهش آلفتاي
كرونباخ براي اين پرسشنامه برابر با  2/93به دست آمد.
 .پرسشنامه خستگی .براي سنجش خستگی در اين پژوهش ،يازده ستؤال كته بتر استا
پيشينه پژوهش (ميکلسن و همکاران )022 ،0223 ،آماده شده و داراي مقيتا

پاستخگتويی

هفت درجهاي (هرگز=  0تا هميشه= ) است ،استفاده شد .اين پرسشنامه براي اولين بتار پتس
از ساخت و فراحی در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ،به همين دليل از نظر روايیسازه
از فريق تحليل عاملی اكتشافی و از نظر پايايی از فريتق آلفتاي كرونبتاخ متورد بررستی قترار
گرفت .تحليل عاملی اكتشافی با چرخش از نو واريماكس بتا  KMOبرابتر بتا  2/9و آزمتون
كرويت بارتلت برابر با  )p>2/20( 96 0/ 0يک عامل كلی را با بارهاي عاملی  2/9بته بتاال بته
دست داد .آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه در پژوهش حاير برابر با  2/19به دست آمد.
پرسشنامههاي پژوهش به صورت خود گزارشدهی فی زمان  09تا  02دقيقه در محل كتار
اعضاي نمونه پاسخ داده شدند .دادههاي حاصل از پرسشنامههاي پژوهش با استفاده از يتريم
همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون سلسله مراتبی تحليل شد .در تحليتل رگرستيون سلستله
مراتبی استر

شغلی متغير پيشبين ،پنج عامل بزرگ شخصيت متغير تعديلكننده و فرسودگی

هيجانی و خستگی متغيرهاي مالك در نظر گرفته شدند .از آنجتايی كته در تحليتل رگرستيون
سلسله مراتبی جمالت تعامل استفاده شده است ،بنابر توصتيه آيکتن و وستت )0990( 0عمتل
گرديد .در بررسی دادههاي پرت ،هيچ موردي از دادههتاي پترت در دادههتا وجتود نداشتت و
دادههاي مفقود (بدون پاسخ) كه كمتتر از  2/20درصتد بودنتد بتا استتفاده از ميتانگين مقيتا
جايگزين شدند .تحليلهاي انجام شده با استفاده از نرمافزار آمتاري -رايانتهاي  SPSSانجتام
پذيرفت .الزم به ذكر است كه پيش فرنهاي رگرسيون تعديلی با استفاده از نمودار پراكندگی
براي خطی بودن رابطه بين متغيرها ،از فريق آزمون كولموگرف -اسميرن

براي نرمتال بتودن

توزيع متغيرها و از فريق بررسی شاخصهاي تحمتل و عامتل تتورم واريتانس بتراي بررستی
همخطی چندگانه بررسی و مشخص گرديد كه در اين متوارد بتراي پتژوهش حايتر مشتکلی
وجود ندارد.
1- Aiken & West
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اهواز (دورهي اول ،سال  ،1بهار و تابستان  ،1313شمارهي )1

يافتهها
در جدول  ،0ميانگين ،انحراف معيار و همبستگی درونی متغيرهاي پژوهش ارا ه شده است.

رديف

جدول  .0ميانگين ،انحراف معيار و يرايم همبستگی بين متغيرهاي پژوهش

0
0
3
9
6
1

انحراف
متغيرهاي پژوهش ميانگين
معيار
فرسودگی هيجانی 0/
3/31
خستگی
استر شغلی 3/ 9
3/01
برونگرايی
روانرنجور خويی 0/63
3/6
وظيفهشناسی
3/13
توافقپذيري
تجربهپذيري 3/91

0/03
0/00
0/30
2/9
2/6
2/60
2/99
2/99

1

1

3

1

1

9

9

** 2/
**- 2/69** 2/ 0
**- -2/06** -2/00** -2/06
**- -2/ 0** 2/3** 2/3 ** 2/ 0
** - -2/90** 2/3 ** -2/0 ** -2/0 ** -2/3
** - 2/90** -2/ ** 2/0 ** -2/09** -2/00** -2/0
2/00** 2/0 ** -2/09* 2/3 ** -2/00 -2/0 * 2/00
**p<2/20

*p<2/29

چنانكه در جدول  0مشاهده میشود ،در سطح رواب ساده بين كليه متغيرهاي پژوهش (به
جز رابطه فرسودگی هيجانی و استر

شغلی با تجربهپذيري كه غيرمعنادار است) ،با يکديگر

داراي رابطه معناداري بودهاند .در جدول  0نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبی براي
پيشبينی فرسودگی هيجانی از فريق استر
ارا ه شده است.چنانكه در جدول  0در ردي

شغلی ،پنج عامل بزرگ شخصيت و تعامل آنها
اول مشاهده میشود در مرحله اول ،استر

شغلی داراي يريم معنادار براي پيشبينی فرسودگی هيجانی بوده و توانسته  92درصد از
واريانس اين متغير را تبيين نمايد .در مرحله دوم ،برونگرايی توانسته  0درصد واريانس افزوده
معنادار براي پيشبينی فرسودگی هيجانی پديد آورد .باالخره در مرحله سوم نيز تعامل استر
شغلی× برونگرايی نتوانسته واريانس انحصاري افزوده معنادار براي پيشبينی فرسودگی
هيجانی پديد آورد .به اين معنی كه برونگرايی قادر به تعديل رابطه بين استر
فرسودگی هيجانی نيست .در ردي

دوم جدول  0نيز مشاهده میشود پس از استر

شغلی و
شغلی
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كه در مرحله اول وارد شده ،در مرحله دوم ،روانرنجورگرايی توانسته  /6درصد واريانس
افزوده معنادار و در مرحله سوم تعامل استر

شغلی× روانرنجورگرايی نيز توانسته  0درصد

واريانس انحصاري افزوده معنادار براي پيشبينی فرسودگی هيجانی پديد آورد .اين تعامل
معنادار به اين معنی است كه روانرنجورگرايی قادر به تعديل رابطه استر
هيجانی است .در ردي

شغلی با فرسودگی
شغلی كه در

سوم در جدول  0نشان داده شده كه پس از استر

مرحله اول وارد شده ،در مرحله دوم ،وظيفهشناسی توانسته  0درصد واريانس افزوده معنادار
براي پيشبينی فرسودگی هيجانی پديد آورد .اما در مرحله سوم تعامل استر

شغلی×

وظيفهشناسی نتوانسته واريانس انحصاري افزوده معنادار براي پيشبينی فرسودگی هيجانی
شغلی و فرسودگی

پديد آورد .به اين معنی كه وظيفهشناسی قادر به تعديل رابطه بين استر
هيجانی نيست.
چنانكه در جدول  0در ردي

شغلی كه در مرحلته

چهارم مشاهده میشود پس از استر

اول وارد شده ،در مرحله دوم ،توافقپذيري توانسته  0/0درصد واريانس افتزوده معنتادار بتراي
پيشبينی فرسودگی هيجانی پديد آورد .اما در مرحله سوم تعامل استر

شغلی× توافقپتذيري

نتوانسته واريانس انحصاري افزوده معنادار براي پيشبينی فرسودگی هيجانی پديد آورد .به اين
معنی كه توافقپذيري قادر به تعديل رابطه بين استتر
باالخره چنانكه در جدول  0در ردي

شتغلی و فرستودگی هيجتانی نيستت.

پنجم مشاهده میشتود پتس از استتر

شتغلی كته در

مرحله اول وارد شده ،در مرحلته دوم ،تجربتهپتذيري و در مرحلته ستوم نيتز تعامتل استتر
شغلی× تجربهپذيري نتوانستهاند واريانس انحصاري افزوده معنادار براي پتيشبينتی فرستودگی
هيجانی پديد آورند .به اين معنی كه تجربهپذيري قادر به تعديل رابطه بتين استتر
فرسودگی هيجانی نيست .در شکل يک نمودار رابطه استر

شتغلی و

شغلی بتا فرستودگی هيجتانی در

سطوح روانرنجوري ارا ه شده است.
چنان كه در نمودار  0مشاهده میشود ،در روانرنجور خويی باال ،استر

شغلی بتا شتتاب

مثبت قابل توجهتري به فرسودگی هيجانی منجر شده است .تذكر اين نکتته الزم استت كته در
روانرنجور خويی پايين بين استر

شغلی و فرسودگی هيجانی يريم بتاي استاندارد برابر بتا

 )p<2/29( 2/63و در روانرنجور خويی باال بين استر
بتاي استاندارد برابر با

شغلی و فرسودگی هيجتانی يتريم

 )p<2/20( 2/بود .در جدول  3نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبتی
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براي پيشبينی خستگی از فريق استر

اهواز (دورهي اول ،سال  ،1بهار و تابستان  ،1313شمارهي )1

شغلی ،پنج عامل بزرگ شخصيت و تعامل آنها ارا ته

شده است.
جدول  .0نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبی براي پيشبينتی فرستودگی هيجتانی از فريتق استتر
شغلی و پنج عامل بزرگ شخصيت
رديف
0

0

3

9

فرسودگی هيجانی
متغيرهاي پيشبين
استر شغلی
برونگرايی
استر شغلی× برونگرايی
 R2يا R2
 Fيا F
استر شغلی
روانرنجور خويی
استر شغلی× روانرنجور خويی
 R2يا R2
 Fيا F
استر شغلی
وظيفهشناسی
استر شغلی× وظيفهشناسی
 R2يا R2
 Fيا F
استر شغلی
توافقپذيري
استر شغلی× توافقپذيري
 R2يا R2
 Fيا F
استر شغلی
تجربهپذيري
استر شغلی× تجربهپذيري
 R2يا R2
 Fيا F

اثر اصلی 1
β
**2/ 0
**2/9
**06 /06
**2/ 0
**2/9
**06 /06
**2/ 0
**2/9
**06 /06
**2/ 0
**2/9
**06 /06
**2/ 0
**2/9
**06 /06

اثر اصلی 1
β
**2/61
** -2/0
**2/20
** 00/2
** 2/6
**2/00
**2/2 6
**06/93
**2/66
**-2/06
**2/20
**00/90
**2/69
**-2/00
*2/200
*6/30
**2/69
**-2/00
2/220
2/01

اثرات تعاملی

**p<5/50

β
**2/61
** -2/0
2/220
-2/20
2/220
** 2/6
**2/01
**2/09
**2/20
**00/ 6
** 2/6
**-2/09
-2/2
2/229
0/ 0
**2/69
**-2/00
-2/21
2/22
3/
**2/69
**-2/00
-2/21
2/20
3/90

*p<5/50
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فرسودگی هيجانی

4

روانرنجور خويی پايين

3

روانرنجور خويی باال

2
1

استر شغلی

0
+1SD

شکل  .0نمودار رابطه استر

چنانكه در جدول  3در ردي

-1SD

شغلی با فرسودگی هيجانی در روانرنجور خويی باال و پايين

اول مشاهده میشود در مرحلته اول ،استتر

شتغلی داراي

يريم معنادار براي پيشبينی خستگی بوده و توانسته  0درصد از واريانس اين متغير را تبيين
نمايد .در مرحله دوم ،برونگرايی توانسته  0/0درصد واريانس افزوده معنادار بتراي پتيشبينتی
خستگی پديد آورد .در مرحله سوم نيز تعامل استر

شغلی× برونگرايتی نتوانستته واريتانس

انحصاري افزوده معنادار براي پيشبينی خستگی پديد آورد .به اين معنی كه برونگرايی قادر به
تعديل رابطه بين استر
پس از استر

دوم جدول  3نيز مشاهده میشود

شغلی و خستگی نيست .در ردي

شغلی كه در مرحله اول وارد شده ،در مرحله دوم ،روانرنجتورگرايتی توانستته

 0/3درصتتد واريتتانس افتتزوده معنتتادار و در مرحلتته ستتوم نيتتز تعامتتل استتتر

شتتغلی×

روانرنجورگرايی توانسته  0درصد واريانس انحصاري افزوده معنادار براي پيشبينتی خستتگی
پديد آورد .اين تعامل معنادار به اين معنی است كه روانرنجورگرايتی قتادر بته تعتديل رابطته
سوم مشاهده متیشتود پتس از

استر

شغلی با خستگی است .چنانكه در جدول  3در ردي

استر

شغلی كه در مرحله اول وارد شده ،در مرحلته دوم ،وظيفتهشناستی توانستته  0درصتد

واريانس افزوده معنادار براي پيشبينی خستگی پديد آورد ،اما در مرحله ستوم تعامتل استتر
شغلی× وظيفهشناسی نتوانسته واريانس انحصاري افزوده معنادار براي پيشبينی خستگی پديتد
آورد .به اين معنی كه وظيفهشناسی قادر به تعديل رابطه بين استر
در ردي

چهارم جدول  3نشان داده شده كه پس از استتر

شغلی و خستتگی نيستت.

شتغلی كته در مرحلته اول وارد

شتتتتده ،در مرحلتتتته دوم ،توافتتتتقپتتتتذيري و در مرحلتتتته ستتتتوم تعامتتتتل استتتتتر
شغلی× توافقپذيري نتوانستهاند واريانس افزوده معنادار براي پيشبينی خستگی پديد آورد .بته
اين معنی كه توافقپذيري قادر به تعديل رابطه بين استر
چنانكه در جدول  3در ردي

شغلی و خستتگی نيستت .بتاالخره

پنجم مشاهده میشود پس از استر

وارد شده ،در مرحله دوم ،تجربهپذيري و در مرحله سوم تعامل استر

شغلی كته در مرحلته اول
شغلی× تجربتهپتذيري
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اهواز (دورهي اول ،سال  ،1بهار و تابستان  ،1313شمارهي )1

نتوانستهاند واريانس افزوده معنادار براي پيشبينتی خستتگی پديتد آورنتد .بته ايتن معنتی كته
تجربهپذيري قادر به تعديل رابطه بين استر

شغلی و خستگی نيست.

جدول  .3نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبی براي پيشبينی خستگی از فريق استر
عامل بزرگ شخصيت
رديف
0

0

3

9

شتغلی و پتنج

فرسودگی هيجانی
متغيرهاي پيشبين
استر شغلی
برونگرايی
استر شغلی× برونگرايی
 R2يا R2
 Fيا F
استر شغلی
روانرنجورخويی
استر شغلی× روانرنجور خويی
 R2ياR0
 Fيا F
استر شغلی
وظيفهشناسی
استر شغلی× وظيفهشناسی
 R2يا R2
 Fيا F
استر شغلی
توافقپذيري
استر شغلی× توافقپذيري
 R2يا R2
 Fيا F
استر شغلی
تجربهپذيري
استر شغلی× تجربهپذيري
 R2يا R2
 Fيا F

اثر اصلی 1
β
**2/69
**2/ 0
** 09
**2/69
**2/ 0
** 09
**2/69
**2/ 0
** 09
**2/69
**2/ 0
** 09
**2/69
**2/ 0
** 09

اثر اصلی 1
β
**2/63
*-2/00
*2/200
*9/93
**2/6
**2/06
**2/203
**00/00
**2/60
*-2/0
*2/20
*/63
**2/63
-2/29
2/221
3/ 0
** 2/6
-2/26
2/22
0/66

اثرات تعاملی

**p<5/50

β
**2/63
*-2/00
-2/26
2/223
0/90
**2/6
**2/03
*2/0
*2/20
/09
**2/63
*-2/0
-2/23
2/220
2/31
**2/63
-2/29
2/23
2/220
2/93
** 2/6
-2/26
-2/2
2/220
2/9

*p<5/50
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شغلی با خستگی در ستطوح روانرنجتوري ارا ته شتده

است.
شتغلی بتا شتتاب

چنانكه در نمودار  0مشاهده میشود ،در روانرنجور خويی باال ،استر

مثبت اندكی بيشتر به خستگی منجر شده است .تذكر اين نکته الزم استت كته در روانرنجتور
خويی پايين بين استر

شغلی و خستگی يريم بتاي استاندارد برابتر بتا  )p>2/221( 2/6و

در روانرنجور خويی باال بين استر

شغلی و خستگی يريم بتاي استتاندارد برابتر بتا 2/61

( )p>2/222بود.
خستگی

روانرنجور خويی پايين

4.5

3.5
2.5

روانرنجور خويی باال

1.5
0.5

استر شغلی

شکل  .0نمودار رابطه استر

+1SD

-1SD

-0.5

شغلی با خستگی در روانرنجور خويی باال و پايين

بحث و نتيجهگيري
اين پژوهش با هدف بررسی نقش تعديلكننده پنج عامل بزرگ شخصيت در رابطه استر
شغلی با فرسودگی هيجانی و خستگی اجرا شد .در ارتبا با فرييه اول و دوم نتايج حاصل از
پژوهش نشان داد كه به جز تجربهپذيري كه رواب يعي

و غيرمعناداري بتا استتر

شتغلی،

فرسودگی هيجانی و خستگی داشت ،در بقيه موارد بين چهار عامل بزرگ شخصيتی با استتر
شغلی ،فرسودگی هيجانی و خستتگی روابت معنتاداري بته دستت آمتد .روابت منفتی ستاده
(همبستگیها) بين روانرنجور خويی با استر

شغلی ،فرسودگی هيجانی و خستگی و روابت

مثبت بين برونگرايی ،توافقپذيري و وظيفهشناسی با سه متغير مورد اشاره تا انتدازه زيتادي بتا
پژوهشهاي حوزه استر

شغلی ،خستگی و شخصيت (ميکلسن و همکاران 0223 ،و )022

و پژوهشهاي حوزه رابطه فرسودگی شتغلی بتا ويژگتیهتاي شخصتيتی (جاللتی فراهتانی و
همکاران0390 ،؛ سو يدر و زيمترمن0202 ،؛ زوپيتاديس و همکتاران0202 ،؛ نتوريس0200 ،؛
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چیيون

اهواز (دورهي اول ،سال  ،1بهار و تابستان  ،1313شمارهي )1

و همکاران0200 ،؛ برسو و همکاران0200 ،؛ سليک و اورال )0203 ،همسويی نشتان

میدهد .با اين حال بايد تاكيد نمود پژوهشهاي مختلفی كه در دنيا انجام گرفته ،به دليل تنتو
نمونهها نتايج يک دستی ارا ه ننمتودهانتد (مورگتان .)0221 ،از فترف ديگتر ،نتتايج و جهتت
همبستگیهاي به دست آمده در اين پژوهش بين ويژگتیهتاي شخصتيتی بتا استتر

شتغلی،

فرسودگی هيجانی و خستگی با تبيينهاي نظري مربو به مشخصههاي مطرح در هتر يتک از
پنج عامل بزرگ شخصتيت (نتوريس0200 ،؛ هنتدلستمن0200 ،؛ ستومينار و يوليتانتی0203 ،؛
و لیماير )0203 ،همسويی قابل توجهی نشان میدهد.

واال

در تبيين همبستگیهاي ساده بين پنج عامل بزرگ شخصيت (باالخص روانرنجور ختويی،
برونگرايی ،توافقپذيري و وظيفهشناسی) با استتر

شتغلی ،فرستودگی هيجتانی و خستتگی

میتوان اين گونه بيان كرد كه افراد برونگرا ،توافقپذير و وظيفهشنا

مبتنتی بتر ويژگتیهتاي

خود اغلم به چندين فريق امکان مديريت استتر  ،فرستودگی و خستتگی را دارا هستتند .از
جمله مهمترين عوامل براي افرادي با برونگرايی باال پرانرژي و اجتما محور بودن (كه منجتر
به كسم حمايت از جانم ديگران براي آنها میشود) ،براي افرادي با توافقپذيري باال استفاده
از روشهاي مقابلهاي انعطافپذير و چالشانگيز و براي افراد داراي وظيفهشناستی بتاال تتالش
هدفمند و منظم میباشند كه باع

مديريت هر چه بهتر استر

شغلی و عواقم آن متیگتردد.

اما ويعيت بتراي افتراد داراي روانرنجورختويی بتاال متفتاوت استت .بحت
چگونگی و چرايی نقش روانرنجورخويی در رابطه استتر

كامتل در بتاب

شتغلی بتا فرستودگی هيجتانی و

خستگی در ادامه به تفصيل ارا ه خواهد شد .آخرين نکتهاي كه در سطح همبستگیهتاي ستاده
الزم است به آن پرداخته شود ،عدم وجود رواب معنادار يا رواب يعي
استر

بين تجربهپتذيري بتا

شغلی ،فرسودگی هيجانی و خستتگی استت .ايتن يافتته در درجته اول بتا بستياري از

يافتههاي قبلی پژوهشگران ديگتر همستويی دارد (بتراي نمونته مينتر022 ،؛ مورگتان0221 ،؛
نوريس 0200 ،را نگاه كنيد) .تجربهپذيري به نظر میرسد كه يک ويژگی شخصيتی باشد كه به
لحاظ ماهيت چندان با فرآيندها و متغيرهاي كاري رابطه نيرومندي برقرار نمیكند .شتايد دليتل
اين امر آن است كته تجربتهپتذيري بتا تکيته بتر هنردوستتی ،احستا جتويی ،ايتدهپتردازي،
ارزشگرايی فبيعی ،تخيل و اهل عمل بودن همراه بتا هوشتمندي و تمايتل بته امتور خالقانته
(نوريس ،)0200 ،عمال تمركز رفتاري فرد را بر پديدههايی قرار میدهد كه چندان ارتبتافی يتا
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تجاربشناختی ،جسمی و هيجانی كه در استر  ،فرسودگی و خستگی محوريت دارنتد ،پيتدا
نمیكند.
نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبی در ارتبا با فرييه ستوم و چهتارم نيتز در پتژوهش
حاير نشان داد كه روانرنجور خويی متغير تعتديلكننتده در رابطته استتر

بتا فرستودگی و

خستگی است ،اما برونگرايی ،وظيفهشناسی ،توافقپذيري و تجربتهپتذبري داراي چنتين تتوان
تعديلكنندگی نبودند .اينكه برونگرايی ،وظيفهشناسی ،توافقپذيري و تجربتهپتذيري قتادر بته
تعديل رابطه استر
استر

با فرسودگی هيجانی و خستگی نبودند ،بته ايتن معنتی استت كته رابطته

با فرسودگی هيجانی و خستگی در سطوح متفاوت چهار ويژگی شخصيتی مورد اشاره

با يکديگر تفاوتی ندارند .به معنايی سادهتر اينكه ،رابطه مثبتت بتين استتر

بتا فرستودگی و

خستگی تحت تأثير برونگرايی ،وظيفهشناسی ،توافقپذيري و تجربهپذيري قرار نمیگيرد .عدم
توان تعديلكنندگی برونگرايی ،وظيفهشناسی ،توافقپذيري و تجربهپذيري ممکن استت ناشتی
از داليل متعددي باشد .يکی از داليل احتمالی به سطح سه متغير استر

شتغلی ،فرستودگی و

خستگی در كنار سطح چهار ويژگی شخصيتی بترونگرايتی ،وظيفتهشناستی ،توافتقپتذيري و
تجربهپذيري در پژوهش حاير مربو میشود .اگر به ميتانگينهتاي ارا ته شتده در جتدول 0
توجه شود ،ديده میشود كه ميانگين استر
مقيا

پاسخگويی (مقيا

شتغلی ،فرستودگی و خستتگی كمتتر از ميتانگين

پاسخگويی براي يک مقيا

هفت درجهاي كه در اين پتژوهش در

سنجش اين سه متغير استفاده شده برابتر بتا متیشتود) و در مقابتل ميتانگين چهتار ويژگتی
شخصيتی باالتر از ميانگين مقيا

پاستخگويی (مقيتا

پاستخگويی بتراي يتک مقيتا

پتنج

درجهاي كه در اين پژوهش در سنجش پنج عامل بتزرگ شخصتيت استتفاده شتده برابتر بتا 3
میشود) است.
به ويژه در مورد استر

شغلی ،فرسودگی و خستگی ،ميانگينهتاي متورد اشتاره احتمتال

وجود محدوديت دامنه را براي اين سه متغير مطرح میستازد .محتدوديت دامنته زمتانی اتفتا
میافتد كه دامنه نوسان امتيازات يا مقادير بک متغير به جاي گستره وسيع در دامنهاي محدودتر
نوسان نمايد .يکتی از تبعتات وجتود چنتين پديتدهاي تحتت تتاثير قترار گترفتن روابت بتين
متغيرهاست .بر همين اسا

ممکن است كه محدود بودن دامنه نوسان امتيازات استر

شغلی،

فرستتودگی و خستتتگی متتانع از آن شتتده باشتتد كتته چهتتار ويژگتتی شخصتتيتی بتترونگرايتتی،
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وظيفهشناسی ،توافقپذيري و تجربهپذيري نقش تعديلكننده در رواي بين استتر

شتغلی بتا

فرسودگی و خستگی ايفا كنند .البته نگاهی به پژوهشهاي گذشتته هتم نشتان از آن دارد كته
تاكنون رواب يک دست و همسانی در حوزه نقتش پتنج عامتل بتزرگ شخصتيت بتا استتر
شغلی ،فرسودگی و خستگی توس پژوهشگران در نمونه مطالعات ديگر گزارش نشتده استت
(ميکلسن و همکاران0223 ،؛ باكر و همکاران0226 ،؛ سو يدر و زيمرمن0202 ،؛ زوپياديس و
همکاران0202 ،؛ نتوريس0200 ،؛ چتیيونت

و همکتاران0200 ،؛ برستو و همکتاران0200 ،؛

سليک و اورال .)0203 ،به همين دليل میتوان گفت كه بخشتی از عتدم تتوان تعتديلكننتدگی
چهار ويژگی شخصيتی برونگرايی ،وظيفتهشناستی ،توافتقپتذيري و تجربتهپتذيري در رابطته
استر

شغلی با فرسودگی و خستگی نيز به اين حقيقت باز میگردد كه وبژگیهاي شخصتيتی

با احتمال زياد در هر شراي و موقعيتی نقش تعتديلكننتده در رابطته بتين استتر

شتغلی بتا

فرسودگی و خستگی ابفا نمیكنند.
در مقابل روانرنجور خويی باال به عنوان يک عامل خطر ،به سرعت در اثر تجربه استتر
شغلی ،فرجام كار فرد را به خستگی و در حد شديدتري به فرسودگی هيجانی خواهتد كشتاند.
اين يافته با آنچه كه در بتاب روانرنجتور ختويی توست پژوهشتگران ديگتر گتزارش شتده
(ستتو يدر و زيمتترمن0202 ،؛ زوپيتتاديس و همکتتاران0202 ،؛ نتتوريس0200 ،؛ چتتیيون ت

و

همکاران0200 ،؛ برسو و همکاران0200 ،؛ سليک و اورال )0203 ،همسويی قابل توجهی نشان
میدهد .داليل نظري چنين نقشی به اندازهاي اهميت دارد كه الزم استت بته آن توجته جتدي
شود .روانرنجور خويی با هيجانات منفی نظير تر

و ناكامی و استفاده از روشهاي ناكارآمتد

مقابله با شراي فشارزا همراه است .به معنتايی دقيتقتتر افتراد روانرنجتور عتالوه بتر تجربته
ايطراب ،تر  ،نگرانی و درماندگی ناشی از ناكامی ،اغلم براي حل مسا ل از روشهاي قابل
قبولی كه مستا ل را برفترف متینماينتد نيتز استتفاده نمتیكننتد .چنتين رونتدي افتراد داراي
روانرنجوري باال را در معرن متراكم شدن سطح استر

و سپس دچار احستا

خستتگی و

فرسودگی هيجتانی متیكنتد (مورگتان0221 ،؛ نتوريس .)0200 ،عتالوه بتر ايتن افتراد داراي
روانرنجور خويی باال ،داراي مقابله هيجان محور ،متمايل به كنارهگيري از ديگتران ،اجتنتاب و
گريختن به جاي تالش كردن براي حل مسا ل ،سترزنش ختود ،خيتالپتردازي بتراي گريتز از
رودرويی با واقعيات ،منفعل و داراي ترديد در تصميمگيتري هستتند (مينتر .)022 ،وقتتی بته

نقش پنج عامل بزرگ شخصيت در رابطه ميان استرس شغلی با ...

111

ويژگیهاي مورد اشاره سبک تبيينی منفینگر را نيز بيفزاييم ويعيت وخيمتر خواهتد شتد .بته
همين دليل نيز وقتی يک فرد روانرنجور با استر

شغلی مواجه میشود ،به دليل به كتارگيري

روشهاي مقابله هيجان محور ،سبک تبيينی منفیگرا و احستا
فشارآور ،در مصاف با استر

نتاتوانی در غلبته بتر عوامتل

شکست ختورده و از ايتن فريتق زمينته افتزايش فرستودگی و

خستگی فراهم میشود .به اين جهت در رويکردي موسوم بته عوامتل خطتر شخصتيتی بتراي
فرسودگی هيجانی و خستگی میتوان گفت كه روانرنجور خويی از زمره عوامتل خطتر بتراي
پيوند يافتن استر

شغلی با فرسودگی هيجانی و خستگی است.

الزم است تعبير و تعميم يافتههاي اين پژوهش در توجه به محدوديتهاي آن انجام شتود.
محدوديت اول اين كه گروه نمونه اين پژوهش را كاركنان يک سازمان دولتی تشکيل دادهانتد،
لذا تعميم نتايج به سازمانهاي ديگر تا تکرار پژوهش منطقی نيست .محدوديت بعدي ايتنكته
نتايج حاصل از اين پژوهش مبتنی بر همبستگی است ،لذا تفسيرهاي علت و معلتولی از نتتايج
شايسته نيست .در سايه توجه به اين محدوديتها ،پيشنهاد پژوهشی اين است كه ايتن مطالعته
در گروههاي نمونه زن ومرد سازمانهاي غيرخدماتی دولتی و خصوصی تکرار شتود .در عتين
حال اين احتمال مطرح است كه ويژگیهاي شخصتيتی ديگتر نظيتر تيتش شخصتيتی  Aو يتا
ويژگیهاي ديگر نظير وابستگی افرافی به كار ،بتراي رابطته استتر

شتغلی بتا فرستودگی و

خستگی متغيرهاي تعديلكننده باشند .همچنين محتمل است كه اسناد شناختی به علل استتر
خود تعديلگر مرتبه دوم پس از ويژگی روانرنجتور ختويی بتراي رابطته استتر

شتغلی بتا

فرسودگی و خستگی باشد .بنابراين پژوهشگران عالقهمند میتوانند اين نقشها را بتراي استناد
شناختی استر

و ديگر ويژگیهتاي شخصتيتی متورد بررستی قترار دهنتد .از نظتر كتاربردي

مهمترين پيشنهاد اين پژوهش آن است كه الزم است سازمانها در استخدام افراد براي مشتاغل
پراستر

سنجش و اندازهگيري ويژگی روانرنجور خويی را در مسير ارزيابیها قترار دهنتد و

از گماردن افراد روانرنجور در مشاغل پراستر

اجتناب نمايند .پيشنهاد كاربردي بعتدي ايتن

كه افراد داراي روانرنجوري باال اغلم توان مقابله بتا استتر

شتغلی را بته صتورت كارآمتد

ندارند ،به همين دليل الزم است شبکههاي حمايتی همکاران و در صورت لزوم تغييتر مشتاغل
به عنوان راهکار ياريرسانی به اين افراد در سازمانها در نظر گرفته شود.

)1  شمارهي،1313  بهار و تابستان،1  سال،اهواز (دورهي اول

مجله مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهيد چمران

119

منابع
فارسی
 رابطه ابرازگري هيجانی و خودكارآمدي با.)0390( . فافمه، حسين و پوراحمد،ابراهيمی مقدم
.60- 0 ،)3( ، فصلنامه فم كار.فرسودگی شغلی در كارمندان شهرداري
 نشتر: تهتران،اول

 چتا. روشهتاي تحقيتق در علتوم رفتتاري.)0310( . رمضتان،حسن زاده
.ساواالن

.  يوست، ابتراهيم و استالمی، علی دوستت قهفرختی، نصراله، سجادي، مجيد،جاللی فراهانی

 ارتبا بين ابعاد شخصيت و نحليلرفتگی شغلی معلمان مترد تربيتت بتدنی شتهر.)0392(
.3 - 1 ،)0( 0 ، فصلنامه پژوهشهاي مديريت ورزشی و علوم حركتی.زنجان
 فرستودگی هيجتانی و،  رابطه استتر.)031 ( . علی، شيرين و مهداد، نيري، محسن،گل پرور
-  شتواهدي بتراي متدل استتر:رفتارهاي انحرافی سازمانی در شركت سهامی ذوبآهتن
.09-3 ،)1( 0 ، يافتههاي نو در روانشناسی.فرسودگی (عدم تعادل)ت جبران

التين
Aiken, L .S., & West, S. G. (1991). Multiple regression: Testing and
interpreting interactions. Sage Publications, Newbury Park, CA.
Antoniou, A. S., Ploumpi, A., & Ntalla, M. (2013). Occupational
stress and professional burnout in teachers of primary and
secondary education: The role of coping strategies. Psychology, 4
(3A), 349-355.
Bahrer Kohler, S. (2013). Burnout for experts: Prevention in the
context of living and working. 1th edition, New York: Springer
Press.
Bakker,. A. B., Van Der Zee, K. I., Lewig, K. A., & Dollard, M. F.
(2006). The relationship between the big five personality factors
and burnout: A study among volunteer counselors. The Journal of
Social Psychology, 146 (1), 31-50.
Breso, E., Schaufeli, W. B., & Salanova, M. (2011). Can a selfefficacy-based intervention decrease burnout, increase engagement,
and enhance performance? A quasi-experimental study. Higher
Education, 61 (4), 339-355.
Celik, G. T., & Oral, E. L. (2013). Burnout levels and personality
traits: The case of Turkish architectural students. Creative
Education, 4 (2), 124-131.

119

... نقش پنج عامل بزرگ شخصيت در رابطه ميان استرس شغلی با

Cheung, F. M., Van de Vijver, F. J. R., & Leong, F. T. L. (2011).
Toward a new approach to the study of personality in culture.
American Psychologist, 66 (7), 593-603.
De Vriesa, J., & Van Heck, G. L. (2002). Fatigue: relationships with
basic personality and temperament dimensions. Personality and
Individual Differences, 33 (8), 1311–1324.
Goldberg, L. R. (1992). The development of markers for the Big-Five
Factor structure. Psychological Assessment, 4 (1), 26–42.
Golparvar, M., Kamkar, M., & Javadian, Z. (2012). Moderating
effects of job stress in emotional exhaustion and feeling of energy
relationships with positive and negative behaviors: Job Stress
Multiple Functions Approach. International Journal of
Psychological Studies, 4 (4), 99-112.
Handelsman, J. B. (2012). The relationships between individual
characteristics, work factors, and emotional labor strategies in the
prediction of burnout among mental health service providers.
Graduate
School
Theses
and
Dissertations.
http://scholarcommons.usf.edu/etd/4064.
Lee, J., Lim, N., Yang, E., & Lee, S. M. (2011). Antecedents and
consequences of three dimensions of burnout in psychotherapists:
A meta-analysis. Professional Psychology: Research and Practice,
42 (3), 252-258.
Lin, Y.N. (2012). Experiences of burnout, self-care, and recovery of
female university counselors in Taiwan. Canadian Journal of
Counseling and Psychotherapy, 46 (3), 221-238.
Michielsen, H. J., & De Vries, J. & Van Heck, G. L. (2003). In search
of personality and temperament predictors of chronic fatigue: a
prospective study. Personality and Individual Differences, 35 (5),
1073–1087.
Michielsen, H. J., Willemsen, T. M., Croon, M. A., De Vries, J., &
Van Heck, G. L. (2004). Determinants off general fatigue and
emotional exhaustion: A prospective study. Psychology and
Health, 19 (2), 223–235.
Miner, M. H. (2007). Burnout in the first years of ministry:
Personality and belief style as important predictors. Religion and
Culture, 10 (1), 17-29.
Morgan, B. (2008). The relationship between the big five personality
trait and burnout in south African university students. Unpublished
Dissertation, Magister Artium in Psychology, University of
Johannesburg.
Mulki, J. P., Jaramillo, F., & Locander, W. B. (2006). Emotional

)1  شمارهي،1313  بهار و تابستان،1  سال،اهواز (دورهي اول

مجله مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهيد چمران

119

exhaustion and organizational deviance: Can the right job and a
leaders’ style make a difference? Journal of Business Research, 59
(12), 1222-1230.
Nirel, N., Goldwag, R., Feigenberg, Z., Abadi, D., & Halpen, P.
(2008). Stress, work overload, Burnout, and satisfaction among
paramedics in Israel. Pre-Hospital and Disaster Medicine, 23 (6),
537-546.
Nwankwo, B. E., Kanu, G., Obi, T., Sydney-Agbor, N., Agu, S., &
Aboh, J. U. (2013). Psychological contract breach and work
overload as predictors of emotional exhaustion among bank
employees. Psychology and Social Behavior Research, 1 (2), 1824.
Norris, S. A. (2011). Examining the big five personality factors as
predictors of burnout among counselors. Unpublished Post
Masters’ Thesis in Clinical/Counseling Psychology, Graduate
School Valdosta State University.
Ozura, A., Ihan, A., & Musek, J. (2010). Can the big five factors of
personality predict lymphocyte counts? Psychiatria Danubina, 24
(1), 66-72.
Ro, K. I. (2010). Emotional exhaustion and distress after a counseling
intervention for physicians: A three-year prospective longitudinal
cohort study. Series of dissertations submitted to the Faculty of
Medicine, University of Oslo No. 972 .
Sanza, C. D. (2010). Work, personality and psychological distress:
direct and moderating effects of the Big Five personality traits.
Unpublished Master Thesis in Relations Industrial’s, University of
Montréal.
Sonnentag, S., Kuttler, I., & Fritz, K. (2010). Job stressors, emotional
exhaustion, and need for recovery: A multi-source study on the
benefits of psychological detachment. Journal of Vocational
Behavior, 76 (3), 355-365.
Suminar, B., & Yulianti, E. (2013). The effect of emotional
exhaustion on job satisfaction and its impact on performance.
International Peer Reviewed Journal, 5 (1), 162-173.
Swider, B. W., & Zimmerman, R. D. (2010). Born to burnout: A
meta- analytic path model of personality, job burnout and work
outcomes. Journal of Vocational Behavior, 76 (3), 487-506.
Wallace, J. E., & Lemaire, J. (2013). Physician coping styles and
emotional exhaustion. Relations industrielles/ Industrial Relations,
68 (2), 187-209.
Zopiatis, A., Constanti, P., & Pavlou, I. (2010). Investigating the
association of burnout and personality traits of hotel managers.
International CHRIE Conference, Refereed Track, Paper 11.

