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بررسی رابطه بین طرحوارههای ناسازگاری اولیه و فرسودگی شغلی در پرسنل
دانشكدة بهداشت دانشگاه علوم پزشكی یزد
حسن زارعی ،*1فاطمه قاضی کرمانی ،2مهسا احرامپوش
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چکیده
مقاله پژوهشی

مقدمه :یكی از چالش برانگیزترین مفاهیم در حوزه شغلی /سازمانی و پایهی بسیاری از سیاستها برای
افزایش بهرهوری و کارایی سازمان ،افزایش رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی میباشد .با توجه به
اینكه یكی از مهمترین عوامل ایجاد کننده فرسودگی شغلی صفات شخصیتی میباشد و طرحوارهها به

تاریخ دریافت98/04/02 :
تاریخ پذیرش98/09/06 :

ارجاع:
زارعی حسن ،قاضی کرمانی
فاطمه ،احرامپوش مهسا .بررسی
رابطه بین طرحوارههای ناسازگاری
اولیه و فرسودگی شغلی در پرسنل
دانشكدة بهداشت دانشگاه علوم

سالمت .188-202 :)3(3 ;1398

مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین طرحوارههای ناسازگاری اولیه و فرسودگی شغلی انجام شده است.
روش بررسی :این مطالعه به صورت توصیفی بر روی  220نفر از پرسنل دانشكده بهداشت یزد انجام
گردید .نمونهها به روش تصادفی ساده انتخاب و دادهها با استفاده از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و
فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره ناسازگاری یانگ جمعآوری گردید .جهت آنالیز دادهها از نرمافزار  SPSS20و
شاخصهای گرایش مرکزی و جهت آزمون فرضیات از ضریب همبستگی  Personاستفاده شد.
یافتهها :نتایج این مطالعه نشان داد که بین اکثر طرحوارههای ناسازگار اولیه و دو خرده مقیاس
فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی و مسخ شخصیت) رابطه منفی ولی معنی دار وجود دارد بنابراین با
افزایش نمره طرحوارهها ،خستگی عاطفی و مسخ شخصیت افزایش پیدا میکنند .همچنین نتایج مطالعه
نشان میدهد که بین نمره طرحواره رها شدگی /بیثباتی و عملكرد فردی رابطه مثبت و معنی دار وجود
داشت (.)P-value=0/038 ،r=0/206
نتیجه گیری :با توجه به نتایج مطالعه می توان گفت که بعضی از حوزههای طرحوارههای ناسازگار اولیه
باعث بروز تنش در پرسنل دانشكده و تكرار این تنشها باعث بروز فرسودگی شغلی میگردد .بنابراین
شناخت این حوزهها و برنامهریزی جهت پیشگیری و کنترل آنها در جهت ارتقای بهرهوری سازمانی
یكی از مسائل کاربردی در حوزه پژوهشهای شغلی و صنعتی است.
کلید واژه ها :طرحواره ناسازگاری اولیه ،فرسودگی شغلی ،دانشكده بهداشت
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پزشكی یزد .بهداشت کار و ارتقاء

عنوان صفات شخصیتی مطرح شده در روانشناسی تحولی شخصیت ،نقش بسزایی را ایفا میکنند این

حسن زارعی و همکاران

بررسی رابطه بین طرحوارههای ناسازگاری...

مقدمه
در مقابل عوامل تنیدگیزا .فرسودگی شغلی سندرمی است

از مهمترین عوامل ایجاد کننده فرسودگی شغلی صفات

مرکب از خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و کاهش موفقیت

شخصیتی میباشد و در این میان طرحوارههای ناسازگار اولیه

فردی ،این سندرم در میان افرادی که به نوعی خدمات انسانی

( )Early Maladaptive Schemasبه عنوان صفات شخصیتی

انجام میدهند بروز میکند ( .)1پژوهشهایی هر چند اندك

مطرح شده در روان شناسی تحولی شخصیت نقش بسزایی را

اختصاصاً به بررسی بعد هزینههای تحمیلی ناشی از این سندرم

در استرس و فرسودگی شغلی و بسیاری از سندرمهای شغلی

پرداختهاند .به عنوان مثال ،نتایج تحقیقات متعدد نشان داده

مانند اعتیاد به کار ،وسواس شغلی و سلطهگری شغلی ایفا

که هزینههای تحمیلی ناشی از فرسودگی در سازمانهای

میکنند به گونهای که اُبهلزر و رابرتس بیان میکنند که شغل

آمریكایی منجر به از بین رفتن  40میلیون روز کاری و تحمیل

هر فرد و زمینه شغلی او شدیداً تحت تأثیر ریشههای تحولی

 50تا  70میلیون دالر هزینه شده است ( .)4-2امروزه

گذشته فرد می باشد که عمیقترین آن مفهوم طرحوارههای

فرسودگی شغلی مشكلی شایع و جدی در میان افراد شاغل به

ناسازگار اولیه است ( .)14،15در واقع نتایج مطالعات نشان

ویژه افرادی که در شغلهای خدمات انسانی مشغول به فعالیت

میدهد افرادی که دارای نیمرخ سطوح پایین سرسختی ،عزت

هستند میباشد .مطالعات گستردهای در زمینه بررسی میزان

نفس پایین ،منبع کنترل بیرونی و شیوههای اجتنابی مقابله با

فرسودگی شغلی و علل مرتبط با آن در بین مشاغل مددرسان

استرس هستند ،مستعد فرسودگی شغلی میباشند(.)16،17

مثل پرستاران ،پزشكان ،دندانپزشكان ،رزیدنتهای رشتههای

نتایج مطالعات گوناگون ارتباط معنیدار بین طرحوارهها و

پزشكی،کارکنان بخشهای مختلف بیمارستانی ،تكنسینهای

فرسودگی شغلی را نشان میدهد در واقع نتایج این مطالعات

درمانی و معلمان در سطوح مختلف و حتی اعضای خانواده

نشان میدهد که هر چه شدت طرحوارههای ناسازگار اولیه

آنها صورت گرفته است که تمامی این مطالعات نشان دهنده

بیشتر باشد فرسودگی شغلی و مشكالت آن نیز بیشتر

سطح نسبتا باالی فرسودگی شغلی در این مشاغل بوده است

میشود( .)14،18همچنین یافتههای مطالعات نشان میدهد

(.)5،6

برخی از طرحوارهها باعث ایجاد ناسازگاری شغلی میشوند به

دارند بعضی از محققان معتقدند فشارهای شغلی ناشی از

میزان پیشبینی کنندگی را برای ناسازگاری شغلی ارائه

ماهیت کار و سازمان مانند حجم کار ،یكنواختی ،کمی درآمد،

میدهد .بنا بر عقیده بامبر طرحوارههای ناسازگار اولیه در

عدم امنیت شغلی و غیره که از عوامل تعیین کنندهی بروز

محیطهای کاری ،بازآفرینی میشوند .به عبارتی او بر اساس

شكایات ناشی از فرسودگی شغلی میباشد را شرط کافی جهت

مدل طرحواره درمانی یانگ به این نتیجه رسیده است که افراد

بروز این سندرم نمیدانند بلكه صفات شخصیتی فرد را توجیه

به دنبال مشاغلی میگردند که بتوانند تجارب تلخ و ناگوار

کنندهی فرسودگی شغلی میدانند ( .)10-7نتایج مطالعات

زندگی گذشتهشان را دوباره پدید آورند ( .)21-14،19اگرچه

ماسالچ نشان میدهد که صفات و ابعاد شخصیتی میتواند

در کشور ایران انتخاب شغل همان فرآیندی را که در کشورهای

توجیه کننده فرسودگی باشند .در این مطالعات افرادی که

توسعه یافته دارد ،طی نمیکند ،اما چه بسا طرحوارهها در

سطوح پایینی از سرسختی را نشان میدهند ،نمرات باالتری در

تصمیمگیری شغلی نقش بسزایی را ایفا میکنند .معموالً

فرسودگی شغلی دارند .این افراد به ویژه در بعد خستگی

انتخاب شغل در تعیین خوشبختی و شوربختی افراد نقش
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محققان بر روی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی اختالف نظر

صورتی که طرحواره آسیبپذیری نسبت به ضرر بیشترین
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فرسودگی شغلی عبارت است از کاهش قدرت سازگاری فرد

عاطفی نمرات باالتری را کسب کردند ( .)13-11بنابراین یكی

بررسی رابطه بین طرحوارههای ناسازگاری...

حسن زارعی و همکاران

بسزایی دارد .به عنوان نمونه تحقیقات ماچلوویتز نشان داد که

تقریبی  r=0/25و در نظرگرفتن سطح معنیداری 5درصد و

اعتیاد به کار  -که عامل اساسی در فرسودگی شغلی محسوب

توان آزمون 80درصد 108 ،نفر برآورد گردید .نمونهگیری به

میگردد تالشی در جهت بی اثرسازی شكستهای پیشین است

روش تصادفی ساده (حضور کارمند در محل کار هنگام انجام

که خود حاصل طرحواره اولیه بیکفایتی میباشد (.)15،22

مطالعه) انجام شد .دادهها با استفاده از پرسشنامه فرسودگی

مطالعات متعددی در مورد بررسی فرسودگی شغلی در بین
افراد ارایه کننده خدمات بهداشتی درمانی از جمله پرستاران و

شغلی مسلش ( )Maslachو فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره
ناسازگاری یانگ ( )YSQ-SFجمعآوری گردید.

شغلی هم میتواند مهم باشد .از جمله افراد شاغل در

پرسشنامه مسلش به عنوان یك وسیله سنجش استاندارد

دانشكدهها که در ارتباط کاری با دانشجویان ،اعضاء هیات

طالیی اولین بار در سال  1981توسط مسلش و جكسون

علمی،مراجعین و همكاران می باشند .با توجه به اینكه محیط

( )Jacksonاستفاده شد .همبستگی داخلی در هر سه بعد

دانشگاه محیط متفاوتی با سایر ادارات است و کارمندان بیشتر

پرسشنامه فرسودگی شغلی در نمونه اصلی (11000نفر) با

با جامعه علمی و فرهیخته کشور سروکار دارند ،عالوه بر

آلفای کرونباخ  0/9-0/71محاسبه شده است .در مطالعه زمینی

ویژگیها و حساسیتهای خاص این محیط ،ممكن است شرایط

و همكاران پایایی این پرسشنامه برای کل پرسشنامه آلفای

روحی و استرسزا نیز در این محیط متفاوت باشد .بنابراین با

کرونباخ  0/76و خرده مقیاسهای خستگی عاطفی  ،0/84مسخ

توجه به مطالب ذکر شده اهمیت شناخت فرسودگی شغلی،

شخصیت  ،0/63عملكرد فردی  0/86گزارش گردید (.)23

عوامل موثر و شیوههای مقابله با آن به منظور دستیابی به

مؤمنی ضریب آلفای کرونباخ این آزمون را روی کارکنان

راهكارهای مناسب جهت پیشگیری و درمان فرسودگی شغلی

بیمارستانی در اصفهان برای خستگی عاطفی  ،0/88مسخ

ضروری میباشد .مطالعات متعددی در زمینه فرسودگی شغلی

شخصیت  0/79و عملكرد فردی  0/76محاسبه کرد .همچنین

و عوامل ایجاد آن انجام شده است اما طبق بررسیهای انجام

رضایی پایایی و روایی این آزمون را با آلفای کرونباخ  0/82و

شده مطالعه ای در رابطه با نقش طرحوارهها در فرسودگی

 0/79گزارش کرده است .پایای و روایی پرسشنامه در این

شغلی مشاهده نشد بنابراین با توجه به نقش دانشگاهها در

مطالعه با آلفای کرونباخ  0/86و  0/73محاسبه گردید .این

توسعه کشور و همچنین نقش طرحوارهها در ایجاد فرسودگی

پرسشنامه که به صورت مقیاس درجه بندی  7گزینهای و

شغلی این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین طرحوارههای

شامل  22سئوال است فرسودگی شغلی را در سه خرده مقیاس

ناسازگار اولیه و فرسودگی شغلی در بین پرسنل دانشكده

خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و عملكرد فردی میسنجد.

بهداشت یزد انجام شد.

شیوه پاسخ گویی افراد به هر یك از مواد پرسشنامه شامل

مطالعه حاضر به صورت توصیفی از نوع همبستگی بر روی

شغلی میباشد :هرگز )صفر( ،چند بار در سال ( ،)1یكبار در

پرسنل دانشكده بهداشت یزد ( )220نفر انجام گردیده است.

ماه ( ،)2چند بار در ماه ( ،)3یكبار در هفته ( ،)4چند بار در

حجم نمونه با توجه به مطالعات قبلی و مقدار ضریب همبستگی

هفته ( )5و هر روز (.)6
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روش بررسی

تعداد دفعات تجربه هر یك از جنبههای سه گانه فرسودگی
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پزشكان وجود دارد اما فرسودگی شغلی در دیگر گروههای

پرسشنامه فرسودگی مسلش

بررسی رابطه بین طرحوارههای ناسازگاری...

حسن زارعی و همکاران

جدول :1خرده مقیاس های فرسودگی شغلی و سطح بندی نمرات آن
ابعاد فرسودگی شغلی

تعداد سوال

سطح باال نمره

سطح متوسط نمره

سطح پایین نمره

خستگی عاطفی

9

>27

17-26

<16

مسخ شخصیت

5

>13

7-12

<6

عملكرد فردی

8

>39

31-38

<31

بر اساس جدول  1امتیاز باالی خستگی عاطفی یا مسخ

جهت تكمیل پرسشنامه محقق به اتاق پرسنل در محل

شخصیت ،یا امتیاز پایین در عملكرد فردی ،سطوح باالی

دانشكده بهداشت مراجعه و ضمن توضیح هدف مطالعه ،در

فرسودگی شغلی را نشان میدهند.

صورت تمایل کارمند جهت شرکت در مطالعه پرسشنامه در

پرسشنامه طرحواره ناسازگاری یانگ فرم کوتاه

اختیار کارمندان قرار گرفت .پس از تكمیل و جمعآوری

فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره ناسازگاری یانگ شامل 75

پرسشنامهها ،دادههای بدست آمده از طریق نرم افزارSPSS20

آیتم می باشد این پرسشنامه توسط یانگ در سال  1998برای

مورد توصیف و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .به منظور

ارزیابی  15طرحواره ناسازگار اولیه طراحی شده است .در این

توصیف دادهها از شاخصهای گرایش مرکزی )میانگین،

پرسشنامه هر سؤال بر یك مقیاس  6درجهای نمرهگذاری

واریانس ،انحراف معیار( و جهت آزمون فرضیات نیز از ضریب

میشود (نمره  1برای کامال نادرست و نمره  6برای کامال

همبستگی  personاستفاده گردید.

میسنجد و در صورتی که میانگین هر خرده مقیاس باالتر از

در این مطالعه که با توجه به حجم نمونه تعداد 150

 25باشد آن طرحواره ناکارآمد میباشد .پایایی و روایی این

پرسشنامه مسلش و پرسشنامه یانگ بین کارمندان و اعضاء

پرسشنامه در پژوهشهای متعددی به اثبات رسیده است در

هیات علمی توزیع گردید .تعداد  108پرسشنامه تكمیل و 15

ایران همسانی

درونی توسط آهی در سال  1384در

پرسشنامه سفید برگشت داده شد.

دانشگاههای تهران با استفاده از آلفای کرونباخ در جمعیت

جدول شماره  2توزیع فراوانی خصوصیات دموگرافیك افراد

مونث  0/97و در جمعیت مذکر  0/98گزارش شده است .در

شرکت کننده را نشان میدهد براساس جدول و نتایج مطالعه،

پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه فرم کوتاه

 82نفر( 75/92درصد) از شرکت کنندگان در مطالعه مونث و

طرحوارههای ناسازگار اولیه یانگ برای کل آزمون 0/94

 26نفر ( 24/1درصد) مذکر و  39/8درصد ( 43نفر) از افراد

محاسبه گردید (.)24

شرکت کننده در مطالعه دارای تحصیالت فوق لیسانس بودند.

] [ DOI: 10.18502/ohhp.v3i3.1966
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درست) .در این پرسشنامه هر  5سؤال یك طرحواره را

یافتهها

حسن زارعی و همکاران

بررسی رابطه بین طرحوارههای ناسازگاری...

جدول  :1توزیع فراوانی خصوصیات دموگرافیك افراد شرکت کننده در مطالعه
آماره

متغییر

فراوانی (درصد)
(45)41/7
(43)39/8
(20)18/51

سن

 30سال >
30 -45سال
 45-60سال

سابقه کار

10سال >
 10-20سال
20سال <

(65)60/18
(26)24/07
(17)15/47

تحصیالت

فوق دیپلم و پایین تر
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا

(19)17/6
(35)32/4
(43)39/8
(11)10/18

جنسیت

مونث
مذکر

(82)75/92
(26)24/1

حداقل
60

30

میانگین

حداکثر

33/67

22

9/05

1

توصیفی پرسشنامه یانگ و مسلش میباشد حدکثر نمره در

فرسودگی شغلی مربوط به خرده مقیاس خستگی عاطفی ()45

حیطه طرحوارههای ناسازگار اولیه مربوط به طرحوارههای

میباشد همچنین حداقل نمره در حیطهی فرسودگی شغلی

معیارهای سرسختانه ( ،)30استحاق/بزرگ منشی ( )30و

مربوط به مقیاس عملكرد فردی ( )8میباشد.
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براساس نتایج جدول  3که بیانگر یافتههای آمارههای

خویشتنداری  /خود انضباطی ناکافی ( )30و در حیطهی

جدول  :3توزیع فراوانی طرح واره های ناسازگار اولیه و خرده مقیاسهای فرسودگی شغلی
آماره
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متغییر
محرومیت هیجانی
رها شدگی/بی ثباتی
بیاعتمادی/بدرفتاری
انزوای اجتماعی/بیگانگی
نقص/شرم
شكست
وابستگی/بیکفایتی
آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری
گرفتار/خویشتن تحول نیافته
اطاعت
ایثارگری
بازداری هیجانی
معیارهای سرسختانه
استحاق/بزرگ منشی
خویشتنداری/خود انضباطی ناکافی
خستگی عاطفی
مسخ شخصیت
عملكرد فردی

میانگین
10/9
11/94
9/73
8/27
7/14
8/09
7/37
8/77
8/93
10/39
17/85
10/24
17/72
14/8
11/93
33/92
20/17
17/10

انحراف معیار
5/54
4/76
4/83
3/56
3/23
4/06
3/36
4/04
4/35
4/61
5/28
4/89
5/96
4/67
4/92
6/92
3/88
5/29

حداکثر
26
24
25
20
25
23
22
26
22
26
27
26
30
30
30
45
25
34

حداقل
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
17
10
8

بررسی رابطه بین طرحوارههای ناسازگاری...

حسن زارعی و همکاران

جهت بررسی تاثیر میزان تحصیالت بر طرحوارههای

دارند طرحواره معیارهای سرسختانه با میانگین  ،4/66انحراف

ناسازگار اولیه و خرده مقیاسهای فرسودگی شغلی از آزمون

معیار  1/03و  p-value =0/91باالترین میانگین را دارد و در

آنوا استفاده گردید .نتایج آزمون آنوا نشان میدهد که هیچكدام

افرادی که تحصیالت آنها پایینتر از دیپلم بود طرحواره

از طرحوارههای ناسازگار اولیه و خرده مقیاسهای فرسودگی

ایثارگری با میانگین  ،4/21انحراف معیار  0/8و p-=1/48

شغلی با میزان تحصیالت ارتباط معنی داری ندارد .در عین

 valueباالترین میانگین را دارد (جدول. )4

حال نتایج نشان میدهد که در افرادی که تحصیالت دکترا
جدول  :4بررسی تاثیر تحصیالت بر طرحوارههای ناسازگار اولیه و خرده مقیاسهای فرسودگی شغلی
دکترا

آماره

متغییر میانگین

فوق لیسانس

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

لیسانس
میانگین

پایین تر از فوق دیپلم

انحراف
معیار

میانگین

انحراف

*

p-value

معیار

محرومیت هیجانی

2/16

0/4

2/44

1/33

2/22

0/94

2/78

1/18

0/88

رها شدگی/بی ثباتی

3

0

2/69

0/88

2/82

1/04

3

1/17

0/45

بیاعتمادی/بدرفتاری

2/4

0/54

2/33

1/05

2/08

0/96

2/61

1/32

0/88

2

0

2

0/89

1/79

0/68

2/07

0/82

0/6

1/66

0/51

1/65

0/86

1/51

0/5

1/92

0/75

0/98

انزوای اجتماعی/بیگانگی

2

1/09

1/86

0/96

1/73

0/7

2/25

0/75

1/09

وابستگی/بیکفایتی

2/5

1/04

1/76

0/92

1/76

0/78

1/69

0/75

1/43

نقص/شرم
شكست

گرفتار/خویشتن تحول نیافته

2/33

0/81

2/04

0/99

2/03

0/98

1/71

0/91

0/67

اطاعت

3/16

0/98

2/47

1/04

2/32

0/84

2/28

0/82

1/51

ایثارگری

4/5

1/37

3/69

1/14

3/93

1/08

4/21

0/8

1/48

بازداری هیجانی

2/33

0/81

2/3

1/23

2/51

0/98

2/46

1/12

0/23

معیارهای سرسختانه

4/66

1/03

3/88

1/21

4/02

1/29

3/71

1/26

0/91

استحاق/بزرگ منشی

3

0

3/44

1/00

3/32

1/00

3

1/08

0/83

2/5

0/54

2/9

1/19

2/79

0/91

2/15

0/89

1/9

خستگی عاطفی

1

0

1/3

0/46

1/25

0/5

1/21

0/42

0/79

مسخ شخصیت

1

0

1/04

0/21

1/02

0/16

1

0

0/32

عملكرد فردی

3

0

3

0

3

0

3

0

0

خویشتنداری/خود انضباطی ناکافی

*ANOVA

و طرحوارههای ناسازگار اولیه از ضریب همبستگی پیرسون

طرحواره استحقاق  /بزرگ منشی (p- =0/063 ،r= -0/182

استفاده گردید و نتایج آزمون نشان داد که بین خستگی عاطفی

 )valueارتباط منفی و معنی دار وجود دارد بنابراین با افزایش

و نمره حاصل از طرحوارههای ناسازگار اولیه بجز طرحواره

نمره طرحوارهها خرده مقیاس خستگی عاطفی کاهش مییابد

وابستگی/بیکفایتی ( ،)p-value =0/045 ،r= -0/11طرحواره

(جدول .)5

گرفتار  /خویشتن تحول نیافته (،)p-value = 0/095 ،r= -0/16

همچنین نتایج آزمون پیرسون نشان میدهد که بین خرده

طرحواره ایثارگری ( ،)p-value =0/48 ،r= -0/068طرحواره

مقیاس مسخ شخصیت و نمره حاصل از طرحوارههای ناسازگار
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جهت بررسی ارتباط بین خرده مقیاسهای فرسودگی شغلی

معیارهای سرسختانه ( )p-value =0/492 ،r= -0/067و
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آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری

2/83

1/72

2/09

1/03

2/02

0/83

2

0/67

1/24

حسن زارعی و همکاران

بررسی رابطه بین طرحوارههای ناسازگاری...

اولیه بجز طرحواره ایثارگری (،)p-value =0/267 ،r=0/109

شدگی/بیثباتی و عملكرد فردی رابطه مثبت و معنی دار وجود

طرحواره معیارهای سرسختانه ()p-value =0/202 ،r= -0/204

دارد و با افزایش نمره طرحواره عملكرد فردی افزایش مییابد

و طرحواره استحقاق/بزرگ منشی (p- =0/202 ،r= -0/071

( .)p-value =0/038 ،r=0/206همچنین بین نمره طرحواره

 )valueارتباط منفی و معنی دار وجود دارد بنابراین با افزایش

انزوای اجتماعی/بیگانگی با عملكرد فردی رابطه مثبت و معنی

نمره طرحوارهها خرده مقیاس مسخ شخصیت کاهش مییابد.

دار وجود دارد و با افزایش نمره طرحواره عملكرد فردی افزایش

البته الزم به ذکر است براساس نتایج هرچند رابطه معنی داری

مییابد ( .)p-value =0/015 ،r= 0/214در ارتباط با سایر

بین طرحواره ایثارگری با خرده مقیاس مسخ شخصیت یافت نشد

طرحوارهها ،بین عمكرد فردی و نمره طرحواره معیارهای

ولی این طرحواره با خرده مقیاس مسخ شخصیت رابطه مثبت

سرسختانه ( )p-value =0/308 ،r= -0/102و نمره طرحواره

دارد (جدول.)6

استحقاق/بزرگ منشی ( )p-value =0/929 ،r= -0/009رابطه

بررسی همبستگی بین خرده مقیاس عملكرد فردی و نمره
طرحوارهها نشان میدهد که بین نمره طرحواره رها

منفی و در بقیه طرحوارهها رابطه مثبت وجود دارد البته رابطه
یافت شده معنی دار نبود(جدول.)7

جدول  :5بررسی ضریب همبستگی طرحوارههای ناسازگار اولیه و خرده مقیاس خستگی عاطفی
متغییر

آماره

ضریب همبستگی

*p-value

خستگی عاطفی و نمره طرحواره رها شدگی/بی ثباتی

r = -0/237

خستگی عاطفی و نمره طرحواره بیاعتمادی/بدرفتاری

r =-0/204

0/039

خستگی عاطفی و نمره طرحواره انزوای اجتماعی/بیگانگی

r =-0/207

0/033

خستگی عاطفی و نمره طرحواره نقص/شرم

r = -0/204

0/037

خستگی عاطفی و نمره طرحواره شكست

r = -0/205

0/036

خستگی عاطفی و نمره طرحواره وابستگی/بیکفایتی

r = -0/111

0/256

خستگی عاطفی و نمره طرحواره آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری

r = -0/219

0/024

خستگی عاطفی و نمره طرحواره گرفتار/خویشتن تحول نیافته

r = -0/166

0/095

خستگی عاطفی و نمره طرحواره اطاعت

r = -0/290

0/003

خستگی عاطفی و نمره طرحواره ایثارگری

r =-0/068

0/488

خستگی عاطفی و نمره طرحواره بازداری هیجانی

r = -0/245

0/011

خستگی عاطفی و نمره طرحواره معیارهای سرسختانه

r = -0/067

0/492

خستگی عاطفی و نمره طرحواره استحاق/بزرگ منشی

r = -0/182

0/063

خستگی عاطفی و نمره طرحواره خویشتنداری/خود انضباطی ناکافی

r = -0/217

0/026
correlation
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خستگی عاطفی و نمره طرحواره محرومیت هیجانی

r =-0/264

0/006
0/014

بررسی رابطه بین طرحوارههای ناسازگاری...

حسن زارعی و همکاران

جدول  :6بررسی ضریب همبستگی طرح وارههای ناسازگار اولیه و خرده مقیاس مسخ شخصیت
ضریب همبستگی

p-value

مسخ شخصیت و نمره طرحواره محرومیت هیجانی

r =-0/268

0/005

مسخ شخصیت و نمره طرحواره رها شدگی/بی ثباتی

r = -0/239

0/013

آماره

متغییر

مسخ شخصیت و نمره طرحواره بیاعتمادی/بدرفتاری

r= -0/285

0/003

مسخ شخصیت و نمره طرحواره انزوای اجتماعی/بیگانگی

r = -0/334

0/000

مسخ شخصیت و نمره طرحواره نقص/شرم

r = -0/362

0/000

مسخ شخصیت و نمره طرحواره شكست

r = -0/312

0/001

مسخ شخصیت و نمره طرحواره وابستگی/بیکفایتی

r = -0/208

0/033

مسخ شخصیت و نمره طرحواره آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری

r = -0/262

0/007

مسخ شخصیت و نمره طرحواره گرفتار/خویشتن تحول نیافته

r = -0/260

0/008

مسخ شخصیت و نمره طرحواره اطاعت

r = -0/303

0/002

مسخ شخصیت و نمره طرحواره ایثارگری

r =0/109

0/267

مسخ شخصیت و نمره طرحواره بازداری هیجانی

r =-0/204

0/036

مسخ شخصیت و نمره طرحواره معیارهای سرسختانه

r = 0/124

0/202

مسخ شخصیت و نمره طرحواره استحاق/بزرگ منشی

r = -0/071

0/473

مسخ شخصیت و نمره طرحواره خویشتنداری/خود انضباطی ناکافی

r = -0/247

0/011

*Pearson correlation

جدول : 7بررسی ضریب همبستگی طرحوارههای ناسازگار اولیه و خرده مقیاس عملكرد فردی

عملكرد فردی و نمره طرحواره محرومیت هیجانی

r= 0/061

0/546

عملكرد فردی و نمره طرحواره رها شدگی/بی ثباتی

r = 0/206

0/038

عملكرد فردی و نمره طرحواره بیاعتمادی/بدرفتاری

r =0/127

0/214

عملكرد فردی و نمره طرحواره انزوای اجتماعی/بیگانگی

r=0/241

0/015

عملكرد فردی و نمره طرحواره نقص/شرم

r = 0/129

0/204

عملكرد فردی و نمره طرحواره شكست

r = 0/241

0/016

متغییر

آماره

عملكرد فردی و نمره طرحواره وابستگی/بیکفایتی

r = 0/282

0/005

عملكرد فردی و نمره طرحواره آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری

r = 0/247

0/013

عملكرد فردی و نمره طرحواره گرفتار/خویشتن تحول نیافته

r = 0/197

0/053

عملكرد فردی و نمره طرحواره اطاعت

r = 0/072

0/476

عملكرد فردی و نمره طرحواره بازداری هیجانی

r =0/267

عملكرد فردی و نمره طرحواره معیارهای سرسختانه

r = -0/102

0/308

عملكرد فردی و نمره طرحواره استحاق/بزرگ منشی

r = -0/009

0/929

عملكرد فردی و نمره طرحواره خویشتنداری/خود انضباطی ناکافی

r = 0/231

0/021
*pearson correlation
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عملكرد فردی و نمره طرحواره ایثارگری

r =-0/033

0/75
0/007
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ضریب همبستگی

p-value

بررسی رابطه بین طرحوارههای ناسازگاری...

حسن زارعی و همکاران

بحث
در این مطالعه پیش فرض آن است که ویژگیهای شغلی،

هستند و در بعد عملكرد فردی در سطح باالی فرسودگی شغلی

حساسیت باال و فشارهای ناشی از کار در محیط سازمانی با

قرار دارند ( .)26باال بودن میانگین خستگی عاطفی و مسخ

سطح باالیی از انتظار پاسخگویی که ناشی از وظایف آموزشی -

شخصیت در این مطالعه میتواند به دلیل مشارکت بیشتر

پژوهشی و اجرایی اعضای هیات علمی و کارکنان موسسات

پرسنل زن در این مطالعه و خصوصیات شخصیتی زنان و

آموزش عالی میباشد پرسنل دانشگاه را در معرض ابتال به

همچنین پست سازمانی زنان میباشد چون اکثریت کادر اداری

عوارض فرسودگی شغلی قرار می دهد .طرحوارههای ناسازگار

و آموزشی دانشكده را پرسنل زن و کادر هیات علمی را مردان

اولیه که دارای مولفههای شناختی ،عاطفی و رفتاری هستند به

تشكیل میدهند.

غیرمنطقی میشوند .طرحوارهها هنگامی که سطحی از هیجان

جنسیت ارتباط معنی داری یافت نشد مطابق با این نتایج

منتشر شود فعال میشوند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم

مطالعه رسولیان بر روی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و

منجر به اشكال مختلفی از آشفتگیهای روان شناختی نظیر

مطالعه اسفندیاری بر روی پرستاران بیمارستان میباشد که

افسردگی ،اضطراب ،عدم توانایی شغلی ،سوء مصرف مواد،

نتایج آن نشان میدهد میان ابعاد فرسودگی شغلی و جنسیت

تعارضات بین فردی و  ...میشوند .الزم به ذکر است نتایج

در پرستاران رابطه معنیداری وجود ندارد ( .)27،28همچنین

بررسیهای پژوهشگر نشان میدهد در حیطه طرحوارهها و

نتایج مطالعه منتلو و همكاران ارتباط معنی داری را بین

فرسودگی شغلی مطالعات مشابهی جهت مقایسه نتایج وجود

جنسیت و ابعاد فرسودگی شغلی در کارمندان بانك نشان نداد

ندارد البته مطالعات دیگری که در زمینه روانشناسی انجام شده

( .)29در مطالعه کوهپایهزاده و همكاران در دانشكدههای

است پارهای از یافتههای این مطالعه را تایید و پارهای دیگر را

دانشگاه علوم پزشكی تهران هم ارتباط معنی داری بین ابعاد

رد میکند و پژوهشگر جهت مقایسه نتایج در حیطه طرح

فرسودگی شغلی و جنسیت مشاهده نشد ( .)26مطالعات

وارهها و فرسودگی شغلی از این مطالعات استفاده کرده است

دیگری هم وجود دارد که با نتایج این مطالعه همخوانی ندارد و

(.)25

فرسودگی شغلی در مردان شدیدتر گزارش شده است از جمله

خستگی هیجانی و مسخ شخصیت باال و عملكرد فردی پایین

راجیزاده و زنگیآبادی و مطالعه گوتری و همكاران که بر روی

باشد فرسودگی شغلی رخ میدهد بنابراین با توجه به باال بودن

حسابداران شرکتهای دولتی انجام شد ( .)32-30نتایج این

میانگین نمره خستگی هیجانی و مسخ شخصیت و پایین بودن

مطالعه میانگین باالتری را در خرده مقیاس عملكرد فردی در

میانگین نمره عملكرد فردی در پرسنل دانشكده بهداشت

زنان نسبت به مردان نشان میدهد در حالیكه در مطالعه

میتوان گفت که پرسنل این دانشكده در بعد خستگی هیجانی

طالیی که بر روی کارکنان بهداشتی بیمارستانهای مشهد

و مسخ شخصیت در سطح باالیی از فرسودگی شغلی و در بعد

انجام گرفته است ،خرده مقیاس خستگی هیجانی و مسخ

عملكرد فردی در سطح پائینی از فرسودگی شغلی قرار دارند

شخصیت در زنان بیشتر از آقایان گزارش شده است ( .)33شاید

نتایج مطالعه کوهپایهزاده و همكاران هم نشان میدهد که

بتوان باالتر بودن خرده مقیاسها در زنان نسبت به مردان را

کارکنان دانشكدههای دانشگاه علوم پزشكی ایران در بعد

میتوان با خصوصیات عاطفیتر بودن ،تعهد کاری بیشتر ،دقت

خستگی عاطفی و مسخ شخصیت دچار فرسودگی شغلی خفیف
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براساس پرسشنامه استاندارد مسلش در صورتی که نمره

مطالعه الك و همكاران که بر روی معلمان انجام گرفت ،مطالعه
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عنوان زیرساختهای شناختی منجر به تشكیل باورهای

در این مطالعه بین خرده مقیاسهای فرسودگی شغلی و

بررسی رابطه بین طرحوارههای ناسازگاری...

حسن زارعی و همکاران

در انجام کار ،تداخل با زندگی خانوادگی و مسئولیت مادر بودن

خرده مقیاس خستگی عاطفی و مسخ شخصیت ارتباط معنی

زنان توجیه نمود.

داری یافت نشد .البته الزم به ذکر است براساس نتایج هرچند

در ارتباط با نقش تحصیالت در فرسودگی شغلی نتایج ضد و

رابطه معنی داری بین طرحواره ایثارگری با خرده مقیاس مسخ

نقیضی وجود دارد از جمله مطالعه مسلش و جكسون بر روی

شخصیت یافت نشد ولی طرحواره مذکور با خرده مقیاس مسخ

پرسنل بهداشتی که نشان میدهد بین تحصیالت دانشگاهی و

شخصیت رابطه مثبت دارد .بنابراین با افزایش نمره طرحواره

خرده مقیاس خستگی عاطفی تفاوت معنی داری وجود دارد

ایثارگری مسخ شخصیت در افراد افزایش پیدا میکند .الزم به

( .)34همچنین نتایج مطالعه قدیمیمقدم و رسولیان بر روی

ذکر است که نتایج بررسیهای پژوهشگر نشان میدهد که

معلمان و کارکنان آموزش و پرورش نشان می دهد که

مطالعات مشابهی جهت مقایسه نتایج در حیطه طرحوارهها و

فرسودگی شغلی در سطوح تحصیلی باالتر بیشتر است

فرسودگی شغلی وجود ندارد البته مطالعات دیگری که در

( )27،35در حالی که در مطالعه اسفندیاری که بر روی

زمینه روانشناسی انجام شده است پارهای از یافتههای این

پرستاران انجام گرفت میانگین فرسودگی شغلی افراد زیر دیپلم

مطالعه را تایید و پارهای دیگر را رد میکند از جمله مطالعه

بیشتر از سایر گروهها مشاهده گردیده است ( .)28در مطالعه

آقاجانی و همكاران که نشان داد بین سرسختی روانشناختی با

طالیی که بر روی کارکنان بهداشتی بیمارستانهای مشهد

فرسودگی شغلی پرستاران در سه بعد خستگی عاطفی ،عملكرد

انجام گرفته است در افراد دارای تحصیالت لیسانس ،فوق دیپلم

فردی و مسخ شخصیت ،رابطه منفی معنی داری وجود دارد

و دیپلم در مقایسه با افراد با تحصیالت زیر دیپلم مسخ

(.)36

کوهپایهزاده و همكاران بر روی کارکنان دانشكدههای دانشگاه

طرحوارهها نشان میدهد که بین نمره طرحوارههای رها

هم نشان میدهد که بین تحصیالت و فرسودگی شغلی ارتباط

شدگی/بیثباتی ،انزوای اجتماعی/بیگانگی ،شكست ،وابستگی/

معنی داری وجود ندارد ( .)26در این مطالعه ارتباط معنی داری

بیکفایتی ،آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری ،بازداری

بین تحصیالت و خرده مقیاسهای فرسودگی مشاهده نگردید.

هیجانی ،خویشتن داری/خودانضباطی ناکافی و عملكرد فردی

البته نتایج نشان داد که خرده مقیاس عملكرد فردی در افراد

رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد در نتیجه این طرحوارهها

با تحصیالت دکترا بیشترین میانگین و خرده مقیاس مسخ

میتوانند باعث کاهش عملكرد افراد در سیستم شود.

شخصیت در افراد با تحصیالت دکترا و افراد با تحصیالت
پایینتر از فوق دیپلم کمترین میانگین را دارد.

افرادی که چنین طرحوارههایی در آنها فعال است دارای
خصوصیاتی همچون ناپایداری ،نقص در حد و مرزهای درونی،

ناسازگار اولیه و دو خرده مقیاس فرسودگی شغلی (خستگی

تاکید بر ارضای نیازهای دیگران هستند بنابراین فعال بودن این

عاطفی و مسخ شخصیت) رابطه منفی ولی معنی دار وجود دارد

طرحوارهها میتواند در برابر مشكالت محیط کاری فعال شده و

این بدان معناست که با افزایش نمره طرحوارهها خستگی

باعث کاهش عملكرد گردد .یافتههای مطالعه بیگی و همكاران

عاطفی و مسخ شخصیت افزایش پیدا میکند البته بین

نیز نشان میدهد که در دانشجویان غیرپزشكی از بین

طرحوارههای وابستگی/بیکفایتی،گرفتار/خویشتن تحول نیافته

طرحوارههای ناسازگار ،بین طرحوارههای ناسازگار رهاشدگی/

و خرده مقیاس خستگی عاطفی و همچنین طرحوارههای

بیثباتی ،انزوای اجتماعی /بیگانگی ،شكست ،وابستگی/

ایثارگری ،معیارهای سرسختانه و استحقاق/بزرگ منشی و دو

بیکفایتی ،گرفتار /خودتحول نایافته ،اطاعت ،استحقاق /بزرگ
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نتایج این مطالعه نشان داد که بین اکثر طرحوارههای

بیمسئولیت در قبال دیگران ،نداشتن اهداف طوالنی مدت و
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شخصیت بیشتر گزارش گردیده است ( .)33نتایج مطالعه

بررسی همبستگی بین خرده مقیاس عملكرد فردی و نمره

حسن زارعی و همکاران

بررسی رابطه بین طرحوارههای ناسازگاری...

منشی و خود انضباطی ناکافی با اهمال کاری رابطه مثبت و

سازمانی شناخت مدیران از کارمندان خود و همچنین شناخت

معنی داری وجود دارد (.)37

افراد از خود ،همكاران و مدیر می باشد در صورتی افراد بتوانند

در ارتباط با سایر طرحوارهها ،بین عمكرد فردی و نمره

ریشه های رفتارهای ناهنجار خود و دیگران را بشناسند و با

طرحواره معیارهای سرسختانه و نمره طرحواره استحقاق/بزرگ

تامل و بدون شتابزدگی نسبت به رفتار همكاران و اطرافیان

منشی رابطه منفی و در بقیه طرحوارهها رابطه مثبت وجود دارد

خود واکنش نشان دهند باعث تعالی جو سازمانی و پیشبرد

البته رابطه یافت شده معنی دار نبود .الریجانی و همكاران در

اهداف سازمان می شوند .بنابراین مدیران اجرایی میتوانند برای

مطالعه خود نشان دادند که وجود قاطعیت در کار میزان

جلوگیری از فرسودگی شغلی پرسنل خود محیطی را فراهم

استرس و اضطراب را به نحو چشمگیری کاهش میدهد زیرا

کنند تا پرسنل بدون هیچگونه نگرانی و اضطراب مسائل و

افراد سرسخت در برابر حوادث و شرایط دشوار احساس کنترل

مشكالت خود را در میان بگذارند همچنین از مناسبت های

بیشتری دارند و خود را ملزم به استقامت و تعهد نسبت به کار

گوناگون استفاده نموده و شرایطی را ایجاد نمایند که کارکنان

و سازمان میدانند و با مدیریت سازمانی بهتر شرایط الزم برای

احساس کنند که مدیران آنها را درك میکنند و به فكر آرامش

پیشرفت شغلی را فراهم میسازند ( .)38مطالعه صفری و

و نشاط آنها هستند .از دیگر راهكارهای کاهش فرسودگی

همكاران نشان میدهد که بین سازگاری اعضاء هیات علمی و

شغلی فراهم کردن امكانات الزم جهت افزایش مهارت افراد با

فرسودگی شغلی رابطه منفی ولی معنی دار وجود دارد با توجه

توجه به نوع کار فرد میباشد چون افزایش مهارت باعث تسلط

به اینكه افراد سازگار سطح پایینی از سرسختی را نشان

به موقعیت شغلی و کاهش فشار روانی می شود.

همچنین نتایج این مطالعه نشان میدهد که وظیفه شناسی با

نویسندگان مقاله از کلیه اساتید و کارمندان دانشكده

فرسودگی شغلی رابطه معنی دار ولی منفی دارد که نتایج این

بهداشت یزد که در انجام این مطالعه ما را یاری نمودهاند تقدیر

مطالعه را رد میکند (.)39

و تشكر مینمایند.

با توجه به اینكه در این مطالعه وضعیت رفاهی -اجتماعی و

مشارکت نویسندگان

فعالیتهای ورزشی و تفریحی افراد شرکت کننده در مطالعه

طراحی پژوهش :ح.ز ،ف.ق ،م.ا

مورد توجه قرار نگرفته است توصیه میشود در مطالعات آینده

جمع آوری داده :ف.ق ،م.ا

موارد ذکر شده در نظر گرفته شود

تحلیل داده :ح.ز ،ف.ق ،م.ا

نتیجه گیری

نگارش و اصالح مقاله :ح.ز ،ف.ق ،م.ا

با توجه به نتایج مطالعه میتوان گفت که بعضی از حوزههای

تضاد منافع

طرح وارههای ناسازگار اولیه باعث بروز تنش در پرسنل
دانشكده و تكرار این تنش ها باعث بروز فرسودگی شغلی می

هیچگونه تضاد منافعی از سوی نویسندگان گزارش نشده
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میدهند نتایج این مطالعه با نتایج این مطالعه همخوانی دارد

تقدیر و تشکر

است.
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Abstract
Introduction: Increase of job satisfaction and reduction of job burnout are
Original Article
among the most challenging concepts in the field of occupation /
organization. They are also considered as the basis of many policies to
increase the productivity and efficiency of an organization. One of the most
important causative factors of burnout is personality traits. In this context,
schemas, as the personality traits described in personality development
psychology, play a significant role. Therefore, investigating the relationship
between these transformational patterns and occupational burnout can be
Received: 2019/06/23
considered as an essential issue in the field of occupational health
Accepted: 2019/11/27
Methods: This descriptive study was conducted on 220 personnel of Public
Health School in Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. The
participants were selected using simple random sampling method and the data
Citation:
were collected using the Maslach Job Burnout Questionnaire and the Young
Short-form Short-Scale Questionnaire. Data were analyzed using Spss 20 by
ZAREEI H, GHAZI
applying the central tendency indicators, t-test, and Pearson's correlation
KERMANI
F,
coefficient to test the hypotheses.
EHRAMPOUSH M. The
Results: The results of this study showed a negative but significant relationship
Relationship
between
between most of the early maladaptive schemas and the two subscales of
Early
Maladaptive
burnout (emotional exhaustion and depersonalization). The results also showed
Schemas and Job Burnout
a positive and significant relationship between the schema score of release /
among the Personnel of
instability and individual performance (r = 0.206, p-value = 038.
Health School in Yazd
Conclusion: According to the results of our study, it can be said that some of
University of Medical
the areas of early maladaptive schemas cause stress in the university
Sciences.
Occupational
personnel and repetition of these stresses causes burnout. Therefore,
Hygiene
and
Health
understanding these areas and planning to prevent and control them are
Promotion 2019; 3(4):
practically required to promote organizational productivity in the field of
188-202.
occupational and industrial research.
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