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Abstract
Background and Aims: 40% of those advanced societies are suffering from job
burnout. Job Burnout is caused by strain and stress which are effective in person's
organizational role. The aim of this study was to investigate the relationship between
personality traits and job stress with job burnout among faculty members in medical
sciences universities of Iran.
Methods: This study is a descriptive correlational research that included 231
faculty members who were teaching in medical sciences schools between the academic
year 2015 and 2016. 136 sample were determined by Morgan table. Data were
collected using standard questionnaires including Maslach Job Burnout, job stress and
Neo questionnaires (Short Form of Lycra Costa Mac). The data were analyzed in two
parts of descriptive and inferential statistics.
Results: There is a significant relationship between individual and organizational
tensions with job burnout. It can be significantly observed between personality traits
and job burnout, individual and organizational tensions. However, there was no
correlation between individual tension and the demographic, organizational tension
and job burnout, but men and women are different in terms of personality features
while women were more loyalty and acceptability than men.
Conclusions: Individual and organizational tensions are effective among faculty
members’ job burnout in medical sciences university of Iran. Taking into account the personal
characteristics, this effect varies per person that does not have any relationship with the
demographics.
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چکیده
زمینه و اهداف:

 94درصد افراد در جوامع پیشرفته به فرسودگی شغلی مبتال هستند .فرسودگی شغلی

ناشی از تنیدگی و فشارهای عصبی است که در نقش سازمانی فرد موثر است .لذا هدف از این مطالعه ،بررسی ارتباط
بین ویژگیهای شخصیتی و تنش شغلی با میزان فرسودگی شغلی اعضای هیئتعلمی دانشکدههای علوم پزشکی کشور
است.
روش بررسی :مطالعۀ حاضر پژوهشی توصیفی از نوع مقطعی و همبستگی است که  132نفر از کلیۀ اعضای
هیئتعلمی مشغول به تدریس در دانشکدههای علوم پزشکی کشور در سال تحصیلی  2349-2341را شامل میشود.
از آن میان  231نفر حجم نمونه با جدول مورگان تعیین شد .جمعآوری دادهها با استفاده از سه پرسشنامۀ استاندارد
(پرسشنامۀ فرسودگی شغلی ماسالچ ،پرسشنامۀ نئو فرم کوتاه مک کرا و کاستا و پرسشنامۀ تنش شغلی) انجام شد.
دادهها هم در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.

یافتهها:

بین عوامل تنش فردی و عوامل تنش سازمانی با فرسودگی شغلی رابطۀ معنیداری وجود دارد.

همچنین بین ویژگیها ی شخصیتی با فرسودگی شغلی ،تنش فردی و تنش سازمانی رابطۀ معنیداری وجود دارد .بین
ویژگیهای جمعیتشناس ی با تنش فردی ،تنش سازمانی و فرسودگی شغلی هیچ رابطهای وجود نداشت؛ اما زنان و
مردان از نظر ویژگیها ی شخصیتی تفاوت داشتند .زنان نسبت به مردان گشودگی ،مقبولیت و وظیفهشناسی بیشتری
داشتند.
نتیجهگیری :در فرسودگی شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،عوامل تنش فردی و
سازمانی موثر است .این تاثیر با ویژگیهای جمعیتشناسی هیچ ارتباطی ندارد .همچنین ویژگیهای شخصیتی اعضای
هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی در فرسودگی شغلی آنها موثر است .عالوه بر این استادان زن نسبت به استادان
مرد گشودگی ،مقبولیت و وظیفهشناسی بیشتری داشتند.
کلمات کلیدی :ویژگیهای شخصیتی ،تنش شغلی ،فرسودگی شغلی ،علوم پزشکی
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی محفوظ است.
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با پیچیدهتر شدن جوامع امروزی ،اهمیت رسالت مراکز
آموزشی در برآوردن انتظارات هر جامعه ،بیشتر درک میشود ]. [2
با توجه به حساسیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در
اجرای موفقیتآمیز هر فعالیت آموزشی ،افزون بر منابع مالی ،ابزار
و فناوریهای ضروری ،اساسیترین نقش را وجود نیروی انسانی
سالم و متعهد ایفا میکند .لذا ارتقای بهداشت روانی محیط کار،
بهعنوان یکی از مهمترین ابعاد توسعه و بهسازی منابع انسانی
مطرح شده و در چند دهۀ اخیر توجه مدیران به ارتقای سالمت
نیروها از نظر جسمی و فکری در مؤسسات آموزشی ،اقتصادی،
خدماتی و صنعتی ،در باال بردن سطح بهرهوری تأثیر به سزایی

داشته است ] .[1چراکه امروزه در زندگی هر فرد ،کار بخش مهمی
از حیات وی به شمار میرود و توجه بسیاری از پژوهشگران را به
خود جلب کرده است .صرفنظر از کسب درآمد ،کارکردن بخشی
از نیازهای اساسی انسان مثل تمرین روانی ،جسمی ،پیوندهای
اجتماعی ،احساس ارزشمندی ،اعتماد به نفس و احساس کفایت یا
صالحیت را برآورده میسازد .با این همه ممکن است کار منبع
عمدۀ فشار روانی باشد .در زندگی همۀ افرادی که شغلی دارند،
فشار روانی وجود دارد .تحوالت شغلی مثل تغییرات سازمانی،
تغییر حقوق ،دستمزد ،ترفیع شغلی ،کاهش یا افزایش نیروی
انسانی در دانشگاهها و دگرگونیهای اجتماعی موضوعاتی هستند

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ▐سال  24شماره ▐ 1بهمن-اسفند 2341

روش بررسی
مطالعۀ حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مدنظر ،از
نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی است .لذا در پژوهش حاضر
به بررسی و مقایسۀ متغیرهای پژوهش (فرسودگی شغلی،
ویژگیهای شخصیتی و تنش شغلی) در اعضای هیئتعلمی
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که به شکلی بر استادان دانشگاه فشار آورده و با ایجاد فرسودگی
شغلی و عوارض جسمی ،روانی و رفتاری ،سالمتی فرد را به خطر
انداخته و کیفیت اهداف آموزشی دانشگاه را تهدید میکنند.
افزایش میزان شیوع تنش شغلی در سطح وسیع و تأثیرات
این تنش در بروز بیماریهایی مثل فشارخون و مشکالت گوارشی
سبب شده است که توجه به فرسودگی شغلی ( )Job Burnoutو
مطالعۀ آن بهطور فزایندهای گسترش یابد .در اصطالح عام به
فشار یا استرس ،تنش گفته میشود .در اصطالح پزشکی هم،
تنش برافزایش فشار و استرس در سیستم و ساختار بدن داللت
میکند .یکی از پیامدهای تنش ،فرسودگی شغلی است].[3
 Freudenbergبرای اولین بار از اصطالح فرسودگی شغلی استفاده
کرد و آن را حالتی از تخلیۀ عاطفی و فیزیکی ناشی از کار تعریف
کرد .فرسودگی شغلی معموالً بهعنوان نشانگان فرسودگی و
کارآمدی حرفهایِ کاهشیافته تعریفشده است .رایجترین تعاریف
ارائهشده از فرسودگی شغلی به  Maslach & Jacksonتعلق دارد.
آنها فرسودگی شغلی را سندرمی میدانند که بهصورت خستگی
مسخ شخصیت
عاطفی ((Emotional Exhaustion
( )Depersonalizationو کاهش کارایی فردی ( Reduced of
 )Personal Accomplishmentبروز میکند .این خستگی در اثر
عوامل متعددی از جمله تنش شغلی مزمن به وجود میآید].[9
فرسودگی شغلی میتواند سبب کاهش کیفیت ارائۀ خدمات
شود و عاملی برای دست کشیدن از یک شغل ،غیبت از آن و
روحیۀ پایین فردی باشد .فرسودگی شغلی میتواند با عالئم
جسمانی ،هیجانی و نگرشی همراه باشد .عوامل متعدد دیگری نیز
در بروز و تداوم تنش شغلی مؤثر هستند] .[1این عوامل تنشزا ،از
دیدگاههای نظری مختلف به دو گروه ماکرو استرسورها (عوامل
تنشزای سازمانی) و میکرو استرسورها (عوامل تنشزای فردی)
دستهبندی شدهاند ] .[1عوامل تنشزای سازمانی از مؤلفههایی
همچون وضعیت نامناسب رفاهی ،نظام توسعۀ منابع انسانی ،شیوۀ
مدیریت ،استفادۀ بهینه نکردن از نیروها ،نظام ساختار سازمانی،
ضعف سیستم ارتباطات ،بینظمی در اجرای کار و نارضایتی
شغلی تشکیل شده است .از سوی دیگر ،مؤلفههای عوامل
تنشزای فردی شاملِ فناوری ،حساسیت ،فشار زمان ،فشار
بیشینۀ حجم کار و فشار بیشینۀ کیفیت کار ،ابهام نقش،
مسئولیت و تضاد نقش است] .[7در مقالهای با عنوان سالمت
پزشکان ،به طور مبسوط به مسئلۀ تنش شغلی پرداخته شده
است و آن را یکی از عوامل فرسودگی پزشکان عنوان کردهاند ].[8
در تحقیقی دیگر به این نتیجه رسیدند که فرسودگی شغلی در
اثر عوامل تنشزایی همچون ناسازگاری نقش ،نوبتکاری و تکرار
کار ایجاد میشود] .[4برای پیشگیری و مقابله با فرسودگی شغلی

باید عواملی که در شدت و تکرار فرسودگی مؤثر هستند ،بهدقت
شناسایی شوند .از جملۀ این عوامل ،عوامل پنجگانۀ شخصیتی (
 )Five Personality Traitsو تنش شغلی است].[24
عوامل پنجگانۀ شخصیتی عبارتاند از :روانرنجوری
()Neuroticism؛ برونگرایی ()Extraversion؛ گشودگی
()Openness؛ مقبولیت ()Agreeableness؛ وظیفهشناسی
( .[22] )Conscientiousnessدر اواخر دهۀ  84میالدی  Costaو
 McCraپنج عامل شخصیتی را معرفی کرده و بر مبنای آن
نظریهای ارائه دادند که به نظریۀ پنج عامل بزرگ شخصیت
معروف شد ] .[21،23زیربنای این نظریه در درجۀ اول تالشهای
 Eysencبود .این عوامل مستقل از یکدیگر هستند و ثبات آنها تا
حدی است که موقعیتهایی همچون گزارش خودِ فرد در دو یا
چند وضعیت مشابه ،سنجش دیگری از فرد و آگاهی او از اینکه
برای چه منظوری سنجش میشود ،تغییر چندانی نمیکند ].[21
در تحقیقاتی که دربارۀ همبستگیِ ابعاد فرسودگی شغلی و عوامل
پنجگانۀ شخصیتی صورت گرفته است ،محققان به این نتیجه
دست یافتند که فرسودگی عاطفی با روانرنجوری ،رابطۀ مثبت و
با برونگرایی رابطۀ منفی دارد ] .[29،23کاهش کارایی فردی با
روان رنجوری ،برونگرایی و گشودگی رابطۀ منفی و با مقبولیت و
وظیفهشناسی رابطۀ منفی دارد ] .[21از طرف دیگر ،پژوهشها
نشان دادند که تنش شغلی میتواند فرسودگی شغلی فرد را
پیشبینی کند ].[21
اما علیرغم اهمیت و عالقۀ روزافزون پژوهشگران به عوامل
پنجگانۀ شخصیت و تنش شغلی ،تحقیقات بسیار اندکی دربارۀ
ارتباط مستقیم این پنج عامل و تنش شغلی با فرسودگی شغلی
در ایران انجام شده است .لذا این پژوهش بهمنظور تعیین میزان
فرسودگی شغلی و بررسی ارتباط آن با پنج عامل بزرگ
شخصیتی و تنش شغلی بین اعضای هیئتعلمی دانشگاههای
علوم پزشکی ایران انجام شده است .مسئلۀ اساسی پژوهش حاضر
این است که آیا عوامل شخصیتی و تنش شغلی با فرسودگی
شغلی اعضای هیئتعلمی دانشگاههای علوم پزشکی ایران ارتباط
دارند؟ یا بهعبارتدیگر کدام یک از عوامل تنش شغلی و کدامیک
از عوامل شخصیت ،فرد را بیشتر در معرض خطر فرسودگی شغلی
قرار میدهند؟

نادر بهلولی و همکاران | ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و تنش شغلی.....

دانشکدههای علوم پزشکی دانشگاههای سراسری پرداختهشده
است که در سال تحصیلی 2349-2341مشغول به کار بودند.
در این پژوهش جامعۀ آماری عبارت است از کلیۀ اعضای
هیئت علمی دانشکدههای علوم پزشکی دانشگاههای سراسری
کشور که در سال تحصیلی 2349-2341مشغول به کار بودند.
تعداد استادان مذکور براساس آخرین آماری که پژوهشگر از
سایتهای اینترنتی رسمی دانشگاهها اخذ کرده 123 ،نفر است.
روش نمونهگیری این پژوهش بهصورت تصادفی ساده در نظر
گرفته شد .با توجه به جدول مورگان حجم نمونۀ این پژوهش
 231نفر برآورد شد .در این پژوهش از سه پرسشنامۀ فرسودگی
شغلی ماسالچ ،پرسشنامۀ نئو فرم کوتاه مککرا و کاستا و
پرسشنامۀ تنش شغلی استفادهشده است.
پرسشنامۀ فرسودگی شغلی ماسالچ

این پرسشنامه در واقع فرم کوتاه شدۀ پرسشنامۀ
 194سؤالی با  14سؤال است که مککرا و کاستا در 2441برای
ارزیابی پنج رگۀ اصلی شخصیت (روان رنجوری ،برون گرایی،
گشودگی ،مقبولیت ،وظیفه شناسی) ساختهاند .[21،27] .در
پژوهشی نیز ضرایب همسانی درونی برای هر یک از عوامل روان
رنجوری ،برونگرایی ،گشودگی ،مقبولیت و وظیفهشناسی به
ترتیب برابر  %87 ،%18 ،%11 ،%73 ،%81گزارش شده است ].[27
پرسشنامۀ تنش شغلی
پرسشنامۀ استاندارد تنش شغلی 19 ،سوال براساس
مقیاس لیکرت دارد .این پرسشنامه برای ارزیابی تنش فردی و
تنش سازمانی طراحی و استفاده شده است .در این بین سؤال 2
تا  21میزان تنش فردی و سؤال  23تا  19میزان تنش سازمانی
افراد را سنجش میکند .ضریب پایایی این پرسشنامه در پژوهش
رجائیان ( r =4/42 )2381بهدست آمد ].[27
آنالیز دادهها
برای تحلیل دادههای این مطالعه در آمار توصیفی از
شاخصهای گرایش مرکزی (فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) و
در آمار استنباطی از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به
گام و از تحلیل  tمستقل ،همچنین از تحلیل واریانس یکطرفۀ
 Anovaاستفاده شد.
یافته ها
مطابق دادههای جدول ،2متغیر تضاد نقش ،اولین متغیری
بود که وارد معادله شد و با توجه به مقادیر  ∆R2این متغیر
بهعنوان مهمترین متغیر ( )∆R24=/91از واریانس متغیر ،مالک
(فرسودگی شغلی) را تبیین کند .متغیر مسئولیت ،در گام دوم
وارد معادله شد و به همراه متغیر تضاد نقش توانست حدود
 ∆R2=4/12از واریانس متغیر مالک را تبیین کند .در گام سوم
متغیر فشار بیشینۀ کمیّت کار ،وارد معادله شد و به همراه متغیر
تضاد نقش و مسئولیت توانست  13درصد از متغیر مالک
(فرسودگی شغلی) را تبیین کند.

جدول  .9نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام فرسودگی شغلی بر حسب عوامل تنشزای فردی
مدل

ضریب همبستگی چندگانه()R

ضریب همبستگی چندگانه()R

ضریب تبیین () R2

خطای معیار تخمین

*2

4/181

4/181

4/974

9/74

*1

4/712

4/712

4/114

9/94

*3

4/737

4/737

4/134

مدل .2متغیر پیشبین :تضاد نقش | مدل .1متغیر پیشبین :تضاد نقش ،مسئولیت | مدل .3متغیر پیشبین :تضاد نقش ،مسئولیت ،فشار بیشینۀ کمیت کار
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پرسشنامۀ فرسودگی شغلی ماسالچ شامل  11گویه و
براساس مقیاس لیکرت بوده و خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و
کاهش کارایی فردی را در چارچوب فعالیتهای حرفهای سنجیده
است .با توجه به سه بعد فرسودگی شغلی تعداد 4گویه (-3-1-2
 )14-21-29-23-8-1به خرده مقیاس خستگی عاطفی 1 ،گویه
( )11-21-22-24-1به مسخ شخصیت و  8گویه (-21-4-7-9
 )12-24-28-27به کاهش کارایی فردی اختصاصیافت .این
تست فراوانی و شدت متغیرها را اندازه میگیرد و بهویژه برای
سنجش و پیشگیری از پدیدۀ فرسودگی ،در گروههای حرفهای
مثل پرستاران ،معلمان ،استادان استفاده میشود .در رابطه با
پایایی این آزمون ماسالچ و جکسون ( )2482پایایی درونی را
برای هر یک از خرده مقیاسها محاسبه کردند که برای خستگی
عاطفی آلفای  % 44و برای مسخ شخصیت آلفای  % 74و برای
موفقیت شخصی آلفای  % 72را گزارش کردهاند .همچنین افراد
مذکور طی بررسیهای مختلف ،اعتبار این آزمون را زیاد ارزیابی
کردهاند .این پرسشنامه در چهارچوب مقیاس لیکرت تنظیمشده
است و دامنۀ پاسخ به سواالت دربارۀ هر گویه براساس
دستورالعمل فراوانی جمع بسته میشود .نمرۀ کلی و زیر نمرههای
بهدست آمده در هر یک از سه جنبۀ فرسودگی شغلی ،آنرا در
سه دستۀ ضعیف ،متوسط و شدید قرار میدهد ].[21

پرسشنامۀ نئو فرم کوتاه مککرا و کاستا

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ▐سال  24شماره ▐ 1بهمن-اسفند 2341
نتایج جدول  ،1نشان داد که متغیرهای تضاد نقش،
مسئولیت و فشار بیشینۀ کمیت کار ،پیشبینی کنندههای
معنیدار فرسودگی شغلی هستند .ضریب استاندارد شدۀ
رگرسیون برای متغیر تضاد نقش ( β=-4/181و )p <4/442
معنیدار است که نیرومندترین متغیر در پیشبینی و تبیین
فرسودگی شغلی بود .پس از آن متغیر مسئولیت ( β=-4/132و
 ) p <4/442و در نهایت متغیر تضاد نقش ( β =4/211و
 )p <4/442معنیدار هستند.
مطابق دادههای جدول  ،3چنین استنباط شد که متغیر
نظام توسعۀ منابع انسانی ،اولین متغیری است که وارد معادله شد
و با توجه به مقادیر  ∆R2میتوان گفت که این متغیر بهعنوان
مهمترین متغیر  4/11از واریانس متغیر مالک (فرسودگی شغلی)
را تبیین میکند .متغیر نظام ساختار سازمانی در گام دوم وارد
معادله شد و به همراه متغیر نظام توسعۀ منابع انسانی توانست
حدود  ∆R2=4/12از واریانس متغیر مالک را تبیین کند .در گام
سوم متغیر استفاده نکردنِ بهینه از نیروها وارد معادله شد و به
همراه متغیرهای نظام توسعۀ منابع انسانی ،نظام ساختار سازمانی
توانست  13درصد از متغیر مالک (فرسودگی شغلی) را تبیین
کند.
نتایج جدول 9نشان داد که متغیرهای نظام توسعۀ منابع
انسانی ،نظام ساختار سازمانی ،استفادۀ بهینه نکردن از نیروها،

پیشبینیکنندههای معنیدار فرسودگی شغلی هستند .ضریب
استاندارد شدۀ رگرسیون برای متغیر نظام توسعۀ منابع انسانی
( β= 4/713و  )p <4/442معنیدار بوده و نیرومندترین متغیر در
پیشبینی و تبیین فرسودگی شغلی است .پس از آن متغیر نظام
ساختار سازمانی ( β=-4/311و  )p <4/442معنیدار است و
درنهایت متغیر استفادۀ بهینه نکردن از نیروها ( β =4/211و
 )p <4/442معنیدار است.
از جدول  ،1چنین استنباط شد که متغیر گشودگی اولین
متغیری بود که وارد معادله شد و با توجه به مقادیر  ∆R2میتوان
گفت که این متغیر بهعنوان مهمترین متغیر 4/11 ،از واریانس
متغیر مالک (فرسودگی شغلی) را تبیین میکند .متغیر برون
گرایی در گام دوم وارد معادله شد و به همراه متغیر گشودگی
توانست حدود  ∆R2=4/78از واریانس متغیر مالک را تبیین کند
و در گام سوم متغیر مقبولیت وارد معادله شد که به همراه متغیر
گشودگی و برونگرایی توانست  13درصد از متغیر مالک را
تبیین کند .در گام چهارم نیز متغیر وظیفهشناسی وارد معادله
شده و بههمراه متغیرهای گشودگی ،برونگرایی و مقبولیت حدود
 83درصد از متغیر مالک را تبیین کند.

جدول .2ضرایب بتای متغیرهای پیشبین در پیشبینی تغییرات متغیر فرسودگی شغلی

مدل

متغیرها

2

تضاد نقش

1

F
224/439

تضاد نقش

71/471

مسئولیت
تضاد نقش

3

11/123

مسئولیت
فشار بیشینۀ کمیّت کار

β
-4/181

T
-24/424

-4/117

-24/481

-4/132

-3/722

-4/171

-24/187

-4/118

-9/277

4/211

1/111

سطح معنیداری
<4/442
<4/442
<4/442
<4/442

جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام فرسودگی شغلی بر حسب عوامل تنشزای سازمانی

مدل

ضریب همبستگی چندگانه()R

ضریب تبیین R2

ضریب تبیین خالص )(∆R2

خطای معیار تخمین

2

4/713

4/113

4/114

9/91

1

4/744

4/119

4/128

3/47

3

4/849

4/191

4/138

3/87

جدول  .4ضرایب بتای متغیرهای پیشبین در پیشبینی تغییرات متغیر فرسودگی شغلی

مدل

متغیرها

2

نظام توسعۀ منابع انسانی

1

نظام توسعۀ منابع انسانی
نظام ساختار سازمانی

F
291/411
224/937

نظام توسعۀ منابع انسانی
3

نظام ساختار سازمانی
استفادۀ بهینه نکردن از نیروها

84/241

β
4/713

T
21/213

4/442

4/779

29/379

4/442

-4/311

-1/473

4/442

4/772

29/141

4/442

سطح معنیداری

-4/141

-1/111

4/442

-4/214

-1/897

4/442
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مدل .2متغیر پیشبین :نظام توسعۀ منابع انسانی | مدل .1متغیر پیشبین :نظام توسعۀ منابع انسانی ،نظام ساختار سازمانی | مدل .3متغیر پیشبین :نظام توسعۀ منابع انسانی ،نظام ساختار سازمانی ،استفادۀ
بهینه نکردن از نیروها

نادر بهلولی و همکاران | ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و تنش شغلی.....
جدول  .0نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام فرسودگی شغلی بر حسب ویژگیهای شخصیتی

مدل

ضریب همبستگی چندگانه()R

ضریب تبیین R2

ضریب تبیین خالص )(∆R2

خطای معیار تخمین

2

4/822

4/117

4/111

3/78

1

4/887

4/787

4/789

1/44

3

4/442

4/821

4/848

1/81

9

4/427

4/892

4/831

1/14

مدل .2متغیر پیشبین :گشودگی | مدل .1متغیر پیشبین :گشودگی ،برونگرایی | مدل .3متغیر پیشبین :گشودگی ،برونگرایی ،مقبولیت | مدل .9متغیر پیشبین :گشودگی ،برونگرایی ،مقبولیت،
وظیفهشناسی

نتایج جدول ،1نشان داد که متغیرهای گشودگی ،برون
گرایی ،مقبولیت و وظیفهشناسی پیشبینیکنندههای معنیدار
فرسودگی شغلی بودند .ضریب استانداردشدۀ رگرسیون برای
متغیر گشودگی ( β= -4/822و )p <4/442معنیدار است که
نیرومندترین متغیر در پیشبینی و تبیین فرسودگی شغلی بود.
پس از آن متغیر برونگرایی ( β= -4/911و  )p <4/442و متغیر
مقبولیت ( β = 4/282و  )p <4/442معنیدار هستند .در نهایت
هم متغیر وظیفهشناسی ( β = -4/121و  )p <4/442معنیدار
است.
از جدول ،7چنین استنباط شد که متغیر گشودگی اولین
متغیری بود که وارد معادله شد .با توجه به مقادیر  ∆R2میتوان
گفت که این متغیر بهعنوان مهمترین متغیر  4/39از واریانس
متغیر مالک (تنش فردی) را تبیین میکند .متغیر روان رنجوری
در گام دوم وارد معادله شد و به همراه متغیر گشودگی توانست
حدود  ∆R2=4/99از واریانس متغیر مالک را تبیین کند و در گام

سوم متغیر وظیفهشناسی وارد معادله شد که به همراه متغیر
گشودگی و روان رنجوری توانست  91درصد از متغیر مالک را
تبیین کند .در گام چهارم نیز متغیر مقبولیت وارد معادله شده و
به همراه متغیرهای گشودگی ،روانرنجوری و وظیفهشناسی
حدود  11درصد از متغیر مالک را تبیین کند.
نتایج جدول ،8نشان داد که متغیرهای گشودگی ،روان
رنجوری ،وظیفهشناسی و مقبولیت ،پیشبینی کنندههای
معنیدار تنش فردی بودند .ضریب استانداردشده رگرسیون برای
متغیر گشودگی ( β= 4/142و  )p <4/441معنیدار است و
نیرومندترین متغیر در پیشبینی و تبیین فرسودگی شغلی است.
پس از آن متغیر روانرنجوری ( β= 4/717و  )p <4/442و متغیر
وظیفهشناسی ( β = 4/111و  )p <4/448و درنهایت متغیر
مقبولیت ( β = -4/171و  ) p <4/442معنیدار هستند.

جدول  .6ضرایب بتای متغیرهای پیشبین در پیشبینی تغییرات متغیر فرسودگی شغلی

β
-4/822

T
-21/411

4/442

-4/138

-24/749

4/442

-4/911

-4/441

4/442

-4/933

-8/221

4/442

-4/132

-24/994

4/442

مقبولیت

4/282

-9/131

4/442

گشودگی

-4/328

-1/814

4/441

-4/132

-24/777

4/442

-4/131

1/174

4/442

-4/121

-9/814

4/442

مدل

متغیرها

2

گشودگی

1

گشودگی
برونگرایی

F
111/891
191/714

گشودگی
3

برونگرایی

برونگرایی
9

مقبولیت

1114244

273/129

وظیفهشناسی

سطح معنیداری

جدول  .7نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام تنش فردی بر حسب ویژگیهای شخصیتی

2

4/142

4/314

4/391

4/44

1

4/173

4/911

4/991

8/37

3

4/149

4/982

4/914

8/28

9

4/739

4/134

4/111

7/79

مدل .2متغیر پیشبین :گشودگی | مدل .1متغیر پیشبین :گشودگی ،روانرنجوری | مدل .3متغیر پیشبین :گشودگی ،روانرنجوری ،وظیفهشناسی | مدل .9متغیر پیشبین :گشودگی ،روانرنجوری،
وظیفهشناسی ،مقبولیت
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مدل

ضریب همبستگی چندگانه()R

ضریب تبیین R2

ضریب تبیین خالص)(∆R2

خطای معیار تخمین

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ▐سال  24شماره ▐ 1بهمن-اسفند 2341
جدول.8ضرایب بتای متغیرهای پیشبین در پیشبینی تغییرات متغیر تنش فردی

β
4/142

T
8/987

4/442

2/248

4/247

4/442

4/148

9/444

4/442

2/217

4/914

4/442

4/717

1/789

4/442

وظیفهشناسی

4/111

1/742

4/448

گشودگی

2/474

4/919

4/442

4/881

1/872

4/442

4/311

9/129

4/442

-4/171

-9/413

4/442

مدل

متغیرها

2

گشودگی

1

F
71/411

گشودگی

19/418

روانرنجوری
گشودگی

3

94/841

روانرنجوری

روانرنجوری
9

38/317

وظیفهشناسی
مقبولیت

از دادههای جدول  ،4چنین استنباط شد که متغیر روان
رنجوری اولین متغیری بود که وارد معادله شد و با توجه به
مقادیر  ∆R2میتوان گفت که این متغیر بهعنوان مهمترین متغیر
 4/19از واریانس متغیر مالک (تنش سازمانی) را تبیین میکند.
متغیر برونگرایی در گام دوم وارد معادله شد و به همراه متغیر
روان رنجوری توانست حدود  ∆R2=4/11از واریانس متغیر مالک
را تبیین کند .سرانجام در گام سوم متغیر مقبولیت وارد معادله
شد و به همراه روان رنجوری و برونگرایی توانست  17درصد از
متغیر مالک را تبیین کند.
نتایج جدول ،24نشان میدهد که متغیرهای روانرنجوری،
برونگرایی و مقبولیت ،پیشبینیکنندههای معنیدار تنش فردی

سطح معنیداری

بودند .ضریب استانداردشدۀ رگرسیون برای متغیر روانرنجوری
( β= 4/794و  )p <4/442معنیدار بود و نیرومندترین متغیر در
پیشبینی و تبیین فرسودگی شغلی گزارش شد و پس از آن
متغیر برونگرایی ( β= 4/211و  ) p <4/442و درنهایت متغیر
مقبولیت ( β = -4/272و  )p <4/448معنیدار هستند.
مطابق مندرجات جدول  ،22چنین استنباط میشود که
تفاوتهای گروههای مطالعه شدۀ ویژگیهای جمعیتشناسی در
تنش فردی ،با  Fهای محاسبهشده معنیدار نیستند .بنابراین
تفاوتی بین گروههای مطالعه شده در متغیر تنش فردی مشاهده
نشد.

جدول  .1نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام تنش سازمانی برحسب ویژگیهای شخصیتی

مدل

ضریب همبستگی چندگانه()R

ضریب تبیین R2

ضریب تبیین خالص )(∆R2

خطای معیار تخمین

2

4/794

4/198

4/199

29/247

1

4/712

4/113

4/111

29/443

3

4/711

4/181

4/177

مدل .2متغیر پیشبین :روان رنجوری | مدل .1متغیر پیشبین :روان رنجوری ،برونگرایی | مدل .3متغیر پیشبین :روانرنجوری ،برونگرایی ،مقبولیت

29/181

جدول .92ضرایب بتای متغیرهای پیشبین در پیشبینی تغییرات متغیر تنش سازمانی

مدل

متغیرها

2

روانرنجوری

1

روانرنجوری
برونگرایی

F
211/198
81/774

3

برونگرایی
مقبولیت

4/442

4/894

22/213

4/432

4/211

1/284

4/442

4/411

22/318

4/442

4/114

3/243

4/441

-4/272

-1/743

4/448
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روانرنجوری
11/318

β
4/794

T
21/738

سطح معنیداری

نادر بهلولی و همکاران | ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و تنش شغلی.....
جدول .99تحلیل واریانس یک طرفه برای بررسی تفاوت گروهها در متغیر تنش فردی

ویژگیها

پست مدیریتی

منبع

جمع مجذورات

درجۀ آزادی

میانگین مجذورات

درونگروهی

248/923

3

31/238

بینگروهی

1741/419

83

18/797

کل

1829/937

81

درونگروهی

3/427

3

2/341

بینگروهی

8731/243

231

11/242

کل

8792/224

231

درونگروهی

9/441

1

1/947

بینگروهی

8731/221

233

11/181

کل

8792/224

231

درونگروهی

14/142

3

1/739

بینگروهی

8714/444

231

11/417

کل

8792/224

231

سن

نوع استخدام

مرتبۀ علمی

111

4/411

4/438

4/241

4/111

4/441

4/413

4/414

بین گروههای مطالعه شده در متغیر تنش فردی گزارش نمیشود.
همچنین با آنالیز ،تحلیل دادههای مربوطه از ضریب همبستگی
پیرسون و آزمون  Tمستقل بهره گرفته شد .به این ترتیب که
ویژگیهای جمعیتشناسی بهعنوان متغیر پیشبین و ویژگیهای
شخصیتی بهعنوان متغیر مالک در نظر گرفته شدند .ابتدا برای
بررسی ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و برای
مقایسۀ میانگین جنسیت از آزمون  Tمستقل استفاده شد .مقایسۀ
میانگین نمرات ویژگیهای شخصیتی در مردان و زنان ،نشان داد
که زنان و مردان از نظر ویژگیهای شخصیتی تفاوت آماری دارند.
با این توضیح که بین زنان و مردان در مؤلفههای روانرنجوری
( P>4/2و  )t= 2/11و برونگرایی ( P>4/137و )t= 4/137
تفاوت معنیداری وجود ندارد ولی در سایر مؤلفهها گشودگی
( P>4/442و  ،)t=- 4/714مقبولیت ( P>4/443و  )t= -3/473و
وظیفهشناسی ( P>4/411و  )t= -1/32تفاوت آماری معنیداری
دیده شد .بهطوریکه زنان نسبت به مردان گشودگی ،مقبولیت و
وظیفهشناسی بیشتری داشتند.

جدول  .93تحلیل واریانس یکطرفه برای بررسی تفاوت گروهها در متغیر تنش سازمانی

ویژگیها

پست مدیریتی

منبع

مجمع مجذورات

درجۀ آزادی

میانگین مجذورات

F

درونگروهی

374/148

3

213/143

2/228

بینگروهی

4217/297

83

224/998

کل

4137/111

81

981

سطح معنیداری
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با توجه به آنالیز و مقایسۀ میانگین نمرات تنش سازمانی در
مردان و زنان ،تنش سازمانی میان استادان زن و مرد اندک بوده و
با توجه به ( P>4/121و  )t=4/778این تفاوت معنیدار نیست.
همچنین مطابق آنالیز دادهای پژوهش ،با تحلیل واریانس
یکطرفه برای بررسی تفاوت گروهها در متغیر تنش سازمانی،
چنین استنباط شد که تفاوتهای گروههای مطالعه شدۀ
ویژگیهای جمعیتشناسی در تنش سازمانی ،با Fهای
محاسبهشده معنیدار نیست (جدول  .)23بنابراین تفاوتی بین
گروههای مطالعه شده در متغیر تنش سازمانی مشاهده نشد.
یافتههای پژوهش نشان داد که زنان و مردان از نظر فرسودگی
شغلی تفاوت آماری معنیداری ندارند و هر دو گروه تقریباً به یک
اندازه فرسودگی شغلی را تجربه میکنند ( P>4/411و 4/448
=.)t
همچنین آنالیز تحلیل واریانس یک طرفه برای بررسی
تفاوت گروهها در متغیر فرسودگی شغلی ،نشان داد که تفاوتهای
گروههای مطالعه شدۀ ویژگیهای جمعیتشناسی در فرسودگی
شغلی ،با Fهای محاسبهشده معنیدار نیستند .بنابراین تفاوتی

F

سطح معنیداری
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سن

نوع استخدام

درونگروهی

338/194

3

221/898

بینگروهی

29144/711

231

224/121

کل

29434/111

231

درونگروهی

193/837

1

212/428

بینگروهی

29149/918

233

224/941

کل

29434/111

231

درونگروهی

918/121

3

211/272

بینگروهی

29911/713

231

244/942

مرتبۀ علمی
کل

29434/111

بحث

2/243

2/982

4/331

4/133

231

بیش از اندازه و نداشتن تعطیالت ،سبب افزایش فرسودگی شغلی
شدهاند ].[28
همچنین اطالعات این مطالعه نشان داد که بین خستگی
عاطفی و برخی از عوامل تنشزای فردی (فناوری و فشار بیشینۀ
حجم کار) رابطۀ مثبت و با فشار بیشینۀ کمیت کار ،ابهام نقش و
تضاد نقش رابطۀ منفی و با سایر عوامل رابطهای وجود ندارد .در
نهایت یافتهها حاکی از آن است که بین کاهش کارایی فردی و
برخی عوامل تنشزای فردی (حساسیت ،فشار زمان ،فشار بیشینۀ
کمیّت کار ،ابهام نقش ،مسئولیت و تضاد نقش) ارتباط منفی
معنیداری وجود دارد و با سایر عوامل رابطهای ندارد .همچنین
نتایج نشان داد که متغیرهای تضاد نقش ،مسئولیت و فشار
بیشینۀ کمیّت کار پیشبینی کنندههای معنیدار فرسودگی
شغلی هستند که در این بین تضاد ،نقش نیرومندترین متغیر در
پیشبینی و تبیین فرسودگی شغلی است .یافتههای این بخش از
پژوهش دربارۀ ارتباط عوامل تنشزای فردی با فرسودگی شغلی و
نتایج پژوهشهای پیشین ازجمله  Winefieldو  Rezaieهمسو
است ].[24،14
یکی دیگر از یافتههای تحقیق حاکی از آن است که بین
مسخ شخصیت و برخی از عوامل تنشزای سازمانی (نظام توسعۀ
منابع انسانی ،نارضایتی شغلی و استفادۀ بهینه نکردن از نیروها)
رابط ۀ مثبت و با نظام ساختار سازمانی و وضعیت نامناسب رفاهی
رابطۀ منفی معنیداری وجود دارد و با سایر عوامل تنشزای
سازمانی (شیوۀ مدیریت ،بینظمی در اجرای کار و ضعف سیستم
ارتباطات) رابطهای وجود ندارد .اطالعات همچنین نشان داد که
بین خستگی عاطفی و برخی از عوامل تنشزای سازمانی (نظام
توسعۀ منابع انسانی و ضعف سیستم ارتباطات) رابطۀ مثبت و با
نظام ساختار سازمانی و شیوۀ مدیریت رابطۀ منفی و با سایر
987
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پژوهش حاضر یافتههای حاصل از ارتباط بین ویژگیهای
شخصیتی و تنش شغلی با فرسودگی شغلی در دانشگاههای علوم
پزشکیِ ایران را بررسی کرد .اطالعات بهدستآمده نشان داد بین
مسخ شخصیت و برخی از عوامل تنشزای فردی (فشار بیشینۀ
حجم کار و مسئولیت) رابطۀ مثبت و با فشار زمان و ابهامِ نقش
رابطۀ منفی معنیداری وجود دارد و با سایر عوامل تنشزای
فردی (فناوری ،حساسیت و فشار بیشینۀ کمیت کار) رابطهای
وجود ندارد.
دالیل زیادی وجود دارد که چرا تضاد نقش ،فشار بیشینۀ
کمیّت کار و مسئولیت ،مهمترین پیشبینی کنندههای فرسودگی
شغلی هستند .برخی از محققان مثل  Estonو  Laresonدر
خالل تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که در سازمانها،
جایی که کارکنان نمیدانند از آنها چه انتظاری وجود دارد ،بی
اطمینانی به وجود آمده و در نتیجه تنش ایجاد میشود .در
بعضی شرایط ،مدیران برای پیشبینی این که چه وظیفهای دارند
و مسئولیت آنها چیست دچار فشار هستند .درنتیجه برای آنها
یک تهدید داخلی به وجود میآید و ممکن است از سوی مقامات
باالتر تنبیه شوند .این حالت نیز سطح تنش را افزایش میدهد .از
طرف دیگر زیاد و برای ساعتهای طوالنی کار کردن ،بار اطالعات
زیاد و داشتن جلسات بدون وقفه از علل عمدۀ تنش هستند .اگر
این عوامل در دورههای زمانی ادامه یابند ،میتوانند منجر به
اتالف انرژی در فرد شوند زیرا فشارهای اقتصادی و کشمکش
برای باقی ماندن در استانداردهای زندگی ،افزایش کارمندان و
یافتن خود در مقابل کوهی از کار ،همیشه فرا روی افراد است.
حتی ممکن است این فشارهای کاری به خانواده هم منتقل شوند.
طبق تحقیقات انجامشده در کشورهای مختلف ،فشارهای کاری
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عوامل رابطهای وجود ندارد .همچنین در نهایت اطالعات نشان
داد که بین کاهش کارایی فردی و برخی عوامل تنشزای
سازمانی (شیوۀ مدیریت و ضعف سیستم ارتباطات) ارتباط مثبت
و با وضعیت نامناسب رفاهی ،نارضایتی شغلی و استفادۀ بهینه
نکردن از نیروها رابطۀ معنیدار منفی وجود دارد و با سایر عوامل
رابطهای وجود ندارد .در این بین متغیرهای نظام توسعۀ منابع
انسانی ،نظام ساختار سازمانی و استفادۀ بهینه نکردن از نیروها
پیشبینی کنندههای معنیدار فرسودگی شغلی هستند که در این
بین متغیر نظام توسعۀ منابع انسانی ،نیرومندترین متغیر در
پیشبینی و تبیین فرسودگی شغلی است .یافتههای این بخش از
پژوهش دربارۀ ارتباط عوامل تنشزای سازمانی با فرسودگی
شغلی با نتایج پژوهشهای پیشین ازجمله پژوهش  Raglandو
 Talaeiو همکاران همسو است ].[12،11
نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که بین ویژگیهای
شخصیتی و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد .بین روانرنجوری
و فرسودگی شغلی رابطۀ مثبت معنیداری دیده شد .یافتههای
این بخش با نتایج پژوهشهای پیشین از جمله پژوهش بوهلر و
لند و اسویدر و گدارد و همکارانش همسو است ] .[13در پژوهش
حاضر بین دو متغیر برونگرایی و فرسودگی شغلی رابطۀ منفی
معنیدار وجود داشت .یافتههای این بخش با نتایج پژوهشهای
پیشین ازجمله پژوهش  Bakkerو همکارانش و  Cano-Garcíaو
همکارانش همسو است ] .[23،13از آنجا که برونگراها افرادی
اجتماعی هستند و افزون بر دوستدار دیگران بودن و تمایل به
شرکت در اجتماعات و مهمانیها و حرف یا اهل گفتگو هستند.
این افراد ،هیجان و تحرک را دوست دارند و به موفقیت در آینده
امیدوار هستند .همین امر منجر به پایین آمدن سطح خستگی
عاطفی میشود .افراد برونگرا هیجانهای مثبت بیشتری را تجربه
میکنند و این هیجانات مثبت بر ارزیابی آنها از آینده و بر
احساس کارایی مشخص تأثیر مثبت میگذارد .بهعالوه برونگراها
از روابط بین شخصی لذت میبرند که این امر نشان میدهد ،مسخ
شخصیت با برونگرایی بیشباهت است ].[19
همچنین در پژوهش حاضر بین دو متغیر مقبولیت و
فرسودگی شغلی رابطۀ معنیدار منفی وجود داشت .یافتههای این
بخش با نتایج پژوهشهای پیشین از جمله پژوهش  Zlarsو
همکاران و  Swiderو همکارانش همسو است ] .[13مقبولیت بر
گرایشهای ارتباط بین فردی تأکید دارد .فرد موافق اساساً نوع
دوست است ،با دیگران همدردی میکند و مشتاق کمک به
آنهاست و اعتقاد دارد که دیگران نیز با او همین رابطه را دارند.
این ویژگی شخصیتی به سمت جنبههای مثبت اجتماعی و
سالمت روانی بیشتر سوق دارد .بیشتر احتمال دارد افراد برخوردار

از این ویژگی شخصیتی ،دیدگاه مثبتی دربارۀ آیندۀ شغلی و
کفایت شخصی داشته باشند .این شناخت و دیدگاه مثبت مانعِ
ایجاد شرایط روانی منفی مثل ناکامی و خستگی عاطفی میشود.
همچنین این افراد به خاطر صمیمی بودن با دیگران روابط بین
فردی موفقی را تجربه میکنند .موفقیت در روابط بین شخصی،
همراه با حس همدردی و نگرانی نسبت به دیگران منجر به کمتر
شدنِ مسخ شخصیت در فرد میشود ].[19
همچنین در این پژوهش بین دو متغیر وظیفهشناسی و
فرسودگی شغلی رابطۀ منفی معنیدار وجود داشت .یافتههای این
بخش با نتایج پژوهشهای پیشین از جملههای لی و همکاران،
 Molassiotisو  Cano-Garcíaو همکاران همسو است ].[13،11
افرادی که این ویژگی شخصیتی را دارند؛ دقیق ،وقتشناس و
قابلاعتمادند و اهداف و خواستههای قوی و از پیش تعیینشده
دارند .این افراد به دلیل اخالق و پشتکارِ خود ،خستگی عاطفی
کمتری را تجربه میکنند و پیشرفت در کار از کاهش کارایی
شخصی و احساسهای بعدی ،اضطراب و افسردگی و عصبانیت
آنها جلوگیری میکند ] .[19اطالعات بهدستآمده از تحقیق
حاضر نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی و تنش فردی و
سازمانی رابطه وجود دارد .بین روانرنجوری و تنش فردی و
سازمانی رابطۀ مثبت معنیدار وجود داشت .یافتههای این بخش با
نتایج پژوهشهای پیشین از جمله پژوهش  Narimanو همکاران
( ،)2381باری و  )1444( Stewardو Premuzic and Farnham
( )1443همسو است] .[11روان رنجوری رگهای از شخصیت است
که ثبات عاطفی باال و اضطراب پایین در یکسوی پیوستار و در
سوی دیگر آن بیثباتی عاطفی و اضطراب باال قرار میگیرد .افراد با
نمرۀ باال در روان رنجوری ،عواطف غیرمنطقی بیشتر و کمتوانی در
مهار رفتارهای برانگیختگی وار و ضعفِ کنار آمدن با مشکالت
دارند و افرادی با نمرۀ پایین در این رگه ،از ثبات عاطفی معموالً
آرام ،معتدل و راحت برخوردارند و قادر هستند با موقعیتهای
استرسزا ،بدون آشفتگی و اضطراب مقابله کنند].[11
در پژوهش حاضر بین متغیر برونگرایی و تنش فردی
و سازمانی ،همچنین بین متغیر مقبولیت و تنش فردی و سازمانی
رابطۀ منفی معنیدار وجود داشت .یافتههای این بخش با نتایج
پژوهشهای پیشین از جمله پژوهش  English ،Heydarianو
همکاران و  Vittersoهمسو است].[19در تبیین این بخش از
پژوهش باید گفت که جامعهگرایی از ویژگیهای افراد
برونگراست که براساس عالقه به مردم ،ترجیح گروههای بزرگ،
جرأت ،فعالیت ،پرحرفی ،بشاشیت ،خوشبینی ،قاطعیت و هیجان
خواهی متمایز میشوند .این ویژگی برجسته سبب میشود که
این اف راد کمتر دچار تنش در محیط کار خویش شوند عالوه بر
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نتیجهگیری
افراد هر جامعه تفاوتهای فردی ،استعدادها ،انگیزهها و
تمایالت ویژۀ خود را دارند و نگرش ،دانش و نظام ارزشی متفاوتی
دارند .این تفاوتها ،گرچه بهظاهر ممکن است جزئی باشند ،لیکن
هنگامیکه از فرایندهای واسطه شناختی افراد عبور میکنند ،به
تفاوتهای بسیار بزرگ و نتایج رفتاری متفاوت میانجامد .چنین
تفاوتهایی عمدتاً ،از شخصیت هر یک از افراد سرچشمه میگیرد.
از آنجا که استادان علوم پزشکی کشور در مقایسه با استادان دیگر
در محیط متفاوتی مشغول به کار هستند و این محیط میتواند
بر شخصیت و نوع نگاه افراد به شرایط تأثیرگذار باشد .هر یک از
آنها برحسب ویژگی شخصیتی خود میتوانند نگرش و گرایش
خاصی نسبت به وظایف و اهداف سازمانی داشته باشند .همچنین
یافتههای بهدستآمده نشان داد که بین زنان و مردان در
متغیرهای ویژگیهای شخصیتی تفاوت آماری معنیداری وجود
دارد .با این توضیح که بین زنان و مردان در مؤلفههای روان
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این ،بیشتر احتمال دارد افراد برخوردار از این ویژگی شخصیتی،
دیدگاه مثبتی دربارۀ آیندۀ شغلی و کفایت شخصی داشته باشند.
این شناخت و دیدگاه مثبت مانع از ایجاد شرایط روانی منفی مثل
ناکامی و خستگی از کار و درنهایت تنش شغلی میشود ].[11
در پژوهش حاضر بین متغیرهای گشودگی و تنش فردی و
سازمانی رابطۀ منفی معنیدار وجود داشت .این رابطه بین
متغیرهای وظیفهشناسی و تنش فردی و تنش سازمانی نیز منفی
گزارش شد .یافتههای این بخش با نتایج پژوهشهای پیشین از
جمله پژوهش  Zlarsو همکاران و  Vittersoو همکارانش و
 Barrowsهمسو است ] .[19گشودگی کمتر از برونگرایی
شناختهشده است .اشخاصِ با نمرۀ باال در این رگه ،هم دربارۀ
جهان درونی و هم دربارۀ جهان بیرونی کنجکاوند و زندگی آنها
ازلحاظ تجربه ،غنی است .آنها تنوعطلب ،با کنجکاوی ذهنی و
استقاللِ قضاوت هستند .از دیگر ویژگیهای فرعی این رگه
میتوان به تخیل و زیباپسندی اشاره کرد .با وجود این
خصوصیات ،افراد در محل کار نسبت به همکاران خود کمتر در
معرض ابتال به تنش قرار میگیرند اما افرادی که ویژگی
شخصیتی وظیفهشناسی دارند .دقیق ،وقتشناس و قابلاعتمادند
و هدف و خواستههای قوی و از پیش تعیینشده دارند .اشخاص با
نمرۀ باال در این رگه ،باوجدان ،هدفمند ،بااراده و مصمماند .نمرۀ
باال در وظیفهشناسی با موفقیت شغلی و تحصیلی همراه است .از
دیگر ویژگیهای این افراد ،دقت ،خوشقولی ،وظیفهشناسی ،تالش
برای موفقیت و منضبط بودن است ].[19
اطالعات بهدستآمده حاکی از آن است که بین ویژگیهای
جمعیتشناسی (سن ،مرتبه علمی ،پست مدیریتی ،نوع استخدام)
و تنش فردی ،تنش سازمانی ،ویژگیهای شخصیتی و فرسودگی
شغلی رابطۀ معنیداری وجود ندارد .یافتههای این بخش از
پژوهش با نتایج پژوهشهای حکاکزاده و عبدی و همکاران
همخوانی ندارد ولی با نتایج ایروانی و صفری همسو است .برای
تبیین این موضوع باید این نکتۀ مهم را مدنظر قرار داد که جامعۀ
آماری پژوهش حاضر اعضای هیئتعلمی دانشگاههای علوم
پزشکی باشند .این استادان نسبت به استادان سایر رشتههای
دیگر با ورزش و فعالیتهای جسمی بیشتری سروکار دارند.
درگیر فعالیتهای ورزشی شدن عالوه بر سالمت جسمانی افراد
باعث میشود که تواناییهای مغز در کارهای گوناگون بهتر شده و
کیفیت تصمیم گیری را در فعالیتهای روزمره بهبود بخشد.
عالوه بر این شخص ورزشکار ،روحیۀ و امید به زندگی باالتری
دارد و این عوامل ارتباطهای او را در زندگی ،چه در خانواده و چه
در اجتماع یا حتی در محیط کار در سازمان یا اداره بهبود
میبخشد .این عواملو سبب میشود که استادان علوم پزشکی

کمتر دچار تنش فردی و سازمانی و در نهایت فرسودگی شغلی
شوند.
نتایج بهدستآمده نشان داد که نمرۀ زنان در تنش
فردی از مردان بیشتر است؛ اما این تفاوت معنیدار نیست.
همچنین نمرۀ زنان در تنش سازمانی از مردان کمتر است؛ اما
این تفاوت معنیدار نیست .نتایج این پژوهش با نتایج طالیی و
همکاران و مهاجرهمخوانی ندارد ولی با نتایج ایروانی و نصیری
همسو است] .[11همچنین یافتهها نشان داد که بین زنان و مردان
در متغیر فرسودگی شغلی تفاوت معنیداری وجود ندارد و هر دو
گروه ،تقریباً به یک اندازه دچار فرسودگی شغلی هستند .به نظر
میرسد بسته به نوع شغل ،وضعیت زنان و مردان در متغیر تنش
فردی و سازمانی فرق میکند .بررسی پژوهشهای گذشته نشان
داد که تنش شغلی استادان و معلمان علوم پزشکی بهطور
معنیداری کمتر از استادان سایر رشتهها است .این نتیجه منطقی
به نظر میرسد زیرا تدریس در کالسهای عملی و ورزشی و
همچنین کار کردن در محیطها و مکانها و سازمانهای ورزشی
تنوع و جاذب ۀ بیشتری دارد که این عوامل سطح تنش را کاهش
میدهد و از فرسودگی شغلی و عواقب آن جلوگیری میکند ].[17
همچنین پیشنهاد میشود این پژوهش بهصورت مقایسهای
بین استادان علوم پزشکی و رشتههای دیگر یا در پژوهشی مشابه
روی استادان علوم پزشکی دانشگاههای آزاد و پیامنور انجام شود.
همچنین میتوان ارتباط بین فرسودگی شغلی با متغیرهای دیگر
همچون توانمندسازی را روی استادان علوم پزشکی یا بهصورت
مقایسهای بین استادان علوم پزشکی دانشگاههای دولتی و آزاد
انجام داد.
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رنجوری و برونگرایی تفاوت معنیداری وجود ندارد ولی در سایر
 مقبولیت و وظیفهشناسی) تفاوت آماری،مؤلفهها (گشودگی
، بهطوریکه زنان نسبت به مردان گشودگی.معنیداری دیده شد
.مقبولیت و وظیفهشناسی بیشتری دارند
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