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در غلی نظم بخشی رفتاری و هیجانی با فرسودگی ش بررسی ارتباط خود

امور مالی کارکنان  

 1صفیه بخشانی
 

گری بر خود تنظیم ،خودتنظیمی و رابطه آن با فرسودگی شغلی مساله مهمی استرفتارهای مرتبط  با  - هچکید

گیری، میزان تالش، سطح استمرار های زندگی فرد مثل گزینش اهداف، خودکارآمدی، تصمیمبسیاری از جنبه

ی فراشناختی باورهااین تحقیق استفاده از  در .باشدو پایداری و رویارویی با مسائل چالش برانگیز تأثیرگذار می

مورد  وریبرای افزایش سازگاری و بهره کارکنان امور مالیجهت کنترل  رفتار و ثبات هیجانی  در انگیزشی، و

 در شاغل افراد از نفر 110 حدود باشدمی همبستگی - نوع توصیفی این پژوهش که از در گیرد.بررسی قرار می

ساخته ایبانز و ( SRI-S) گریهای خودتنظیمسنجش مهارتبا دو ابزار  1392 سال دولتی در حوزه مالی ادارات

و با   مورد ارزیابی (1982) چ و جکسونساخته ماسال (MBI)ابزارسنجش فرسودگی شغلی  و( 2005) همکاران

نتایج حاصل از این پژوهش گویای آن است که افرادی که  قرار گرفتند. مورد تحلیل SPSSاستفاده از نرم افزار 

گری درکنترل رفتار و هیجانات خویش استفاده و خود را به رفتارهای ایمنی بخش بیشتری خودتنظیماز سازه 

افزایش  از این طریق باعث افزایش کارآیی و اند دارای سازگاری روانشناختی بیشتری هستند ومجهز ساخته

 شوند.وری میبهره

 الیامور مگری، فرسودگی شغلی، کارکنان : خودتنظیمکلمات کلیدی

 

 مقدمه

های اخیر توجه به استرس ای نیست. در دههتوجه ویژه به وضعیت روانشناختی کارکنان، موضوع تازه 

 المللی ایمنی و سالمت شغلی،شغلی و مطالعه پیامدهای آن گسترش روزافزونی یافته است. موسسه بین

دهد که زمانی رخ  میکند که در استرس شغلی را به صورت پاسخ مضر جسمی و روحی تعریف می

های منابع حمایتی و نیازهای فرد شاغل همخوانی و هماهنگی نداشته های شغلی با توانایینیازمندی

 اجتماعی سیستم بیرون و درون در کارکنان از انتظارات (. امروزه1390 )خاتونی و همکاران، باشد

 و توان از مدتی از پسدلیل این فشارها به . هستند کاری فشار تحت" دائما نهاآ و است شده زیاد بسیار

                                                           
 bakhshanis@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه والیت، ایرانشهر. 1
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 نیز آنها اثربخشی و کارایی از است ممکن خاطر همین به و شودمی کاسته مهم نیروی اینژی  اولیه انر

 چون هاییگری به عنوان دسته عوامل مدیریتی جنبهخودتنظیم (.1382 وگریفین، شود )مورهدکاسته 

 را روانی فشار مدیریت در خودگردانی فردی، سالمت در خودگردانی یادگیری، در خودگردانی

گردد. هر شغلی به دهد و منجر به تحمل فشارهای عصبی ناشی از شغل میمی پوشش قرار تحت

ها های کاری  پر استرس در سازمانای است. یکی از حوزهاقتضای ماهیت آن دارای سختی کار ویژه

زای عمومی که در سایر مشاغل جود عوامل استرسحوزه امور مالی است. در این شغل عالوه بر و

وجود دارد، نیاز به توجه و دقت زیاد به اعداد و ارقام پولی و مالی و حجم کار زیاد و به روی 

وزه تجربه ـترسی را که کارکنان این حـبات مالی میزان اسـای جدید محاسـهکارآمدن مکرر روش

وری کارکنان این بخش، در این همیت افزایش کارایی و بهرهسازد. با توجه به اد برابر میـکنند چنمی

پژوهش به بررسی تاثیر عوامل خود نظم بخشی بر جلوگیری از فرسودگی شغلی در این گروه از 

 شود. های مختلف پرداخته میکارکنان سازمان
 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 کار مالی،تأمین ،شغل نوع ،شغلی الزامات را سازمانی عصبی فشارهای ایجاد علل گریفین و مورهد

 ،گروهی فشار ،روابطی ادراکات ،ابهام تضاد ،نقش الزامات ،دفتر طرح ،حرارت ،فیزیکی الزامات زیاد،

 1شغلی فرسودگی اولیه و اصلی مل(. عا1382 گریفین، و )مورهداند دهبر نام شخصیت رهبری و تب

 (.1388 )جمشید، باشد شدید وعصبی روانی فشار تحت طوالنی مدت در شخص اینکه از است عبارت
 

 گریخود تنظیم

 رشد و اجتماعی عاطفی، شناختی، تحول مختلف درابعاد نایافته وسازش یافته سازش وریکنش

 نظارتی، هایمکانیسم و یندهاآفر از ایمجموعه مستمر فعالیت مستلزم زندگی، گستره در فیزیولوژیک

)بشارت  است شده معرفی 2گریخودتنظیم عنوان به مختلف هاینظریه در که است مدیریتی و کنترلی

 چون هاییجنبه که است شده معرفی مسلط و برتر یندیآفر خودتنظیمی،. (1389 و بزازیان،

                                                           
1. burnout 

2 .self-regulation 
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 را روانی فشار مدیریت در خودگردانی فردی، سالمت در خودگردانی یادگیری، در خودگردانی

 به مربوط شناختی - اجتماعی هایپژوهش در فعال بسیار هایحوزه از دارد یکی پوشش تحت

 و شخصیت بین واسط حد عنوانه ب سازه این(. 1388 کدیور،) است تندرستی و تنظیمی خود باورهای

-تنظیم خود اصلی هسته هیجانی و عاطفی یندهایآفر (.2005 گیرد )ایبانز و همکاران،قرار می سالمت

 به گریخودتنظیم یندآفر زمینه در شده بررسی تحقیقات بیشتر (.2008 دهند )مگار،می تشکیل را گری

(. 1997 اند )ایسنک،پرداخته شخصیتی ابعاد همراهه ب سالمت با مرتبط ایمقابله هایسبک بررسی

 و مسئله حل عملکرد کنارآمدن،   با عمده ارتباط برابر استرستورها عبارتند از: رفتارهای سالم در

 هایتوانایی دادن نشان. کنندمی ایجاد را خویشاوندی عاطفی احساس شخص در که هاییتوانایی

 و هاخواسته نیازها، شناسایی. اندشده ایجاد فرد در شخصیت رشد و خلق وسیله به که درونی کنترل

 و شخص ارضاءکننده و شده پذیرفته و پسندیده عمل شامل داشتن قاطعیت. منفی و مثبت احساسات

اعتماد و  و اطمینان با و پیرو خود صورت به آنها رغبت مقابل در دفاع و نیازها و هاخواسته داشتن

 خود و خودگردانی به بتوانند که افرادی بندورا دیدگاه از (.2005 طلبی )ایبانز و همکاران،بهزیستی

 .(1991 بود )بندورا، خواهند ترموفق هاتکانه و رفتار کنترل و مختلف امور در یابند دست تنظیمی

 هایپژوهش در سازگاری مشکالت پیدایش و بهنجار تحول و شناختی روان سازه این تجربی اهمیت

 (.1391 )حسین بر،. است شده تایید مختلف
 

 پیشینه تحقیق

 به زندگی زایاسترس رویدادهای با متعدد هایولیتئمس با افراد برخی که است انگیز شگفت همواره

 و ارـفش کوچکترین تحت کمتر ایـهولیتـئمس با دیگر رخیـب کهحالی در آیند،می ارـکن سهولت

 نقش ارتباط این در متغیرهایی چه که است مطرح سؤال این جا این در. خورندمی شکست ترسـاس

  استرس با را آنها مقابله و تفسیر درک، که دارند خاصی شخصیتی هایویژگی آیا دارند؟ کننده تعدیل

های شخصی زمینه تأثیر ویژگی ( در1995) پژوهش ولف دهد؟می قرار تأثیر و فرسودگی شغلی تحت

آوری و سرسختی روانشناختی بر فرسودگی شغلی و افزایش سالمت روان به عواملی مثل از قبیل تاب

احساس هدفمندی و باور به آینده روشن تاکید  خودگردانی، توانمندی در حل مسئله، توان اجتماعی،

( و بیجرانو و دای افرادی که از 2004) در تحقیقات زیمرمن .(1388 و عباسی، )نریمانی دارند
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ثر ؤترین و موثرترین راهکارها را به شیوه مراهبردهای خود تنظیمی بیشتری برخوردار بودند مناسب

(. خرمائی و خیر یافتندکه 2007 )بیجرانو و دای، برند و از خودکارآمدی بیشتری برخوردارندبکار می

مدی آولیت پذیری باالتر و خودکارئافرادی که راهبردهای خود تنظیمی بیشتری برخوردارند مس

 ارانحسابد بین در غلیـش گیدفرسو الیلاز د یکی(. 1388 بیشتری برخوردارند )خرمایی و خیری،

 نیز و شغلی ظایفو منجاا در منفیر بطو شغلی سسترا ینا و ستا شغلی شدید هایسترسوجود ا

کار رـپ یهافصل که درچنان. (2010 )چالتراوات، ستا ارثیرگذأت ارانحسابد نیو روا سمیج یطاشر

ل کلستر انمیز رپرکا یهان دورهپایا پس از و رودباال می داریمعنا ربطو ادفرا ینا نخو ولکلستر انمیز

داشته است به لی تاثیر زیادی در میزان استرس آنها شغ محیط. ددگرمیبر طبیعی حسطو به داًمجد نخو

 در که نیاراحسابد از بیشتر ،نددکرکار می لمللیابین رگبز یهاکه حسابدارانی که در شرکتطوری

مطالعه  نتایج (.1995 )ژوزف و جمز، استرس بودند رچاد نددکرمی رکا کوچک ومحلی  یهاکتشر

 کارمندان دولتی بودوه از گر ینا در شغلی سستری اباالح سطودر هند نیز بیانگر  نشراهمکا و راکش

(. زنان شاغل در حرفه حسابداری بیش از مردان در معرض فرسودگی شغلی 2010)راکیش و انوشکا، 

خستگی عاطفی و  حرفه، این کنند. درگیری میقرار دارند و به همین علت بیشتر از مردان از کار کناره

 )گادری و سیندیا، ط استمسخ شخصیت به شدت با قصد ترک خدمت و عدم رضایت شغلی در ارتبا

 در شغلی فرسودگی با هیجانی و رفتاری بخشی (. تحقیق حاضر با هدف بررسی خود نظم2012

 ایرانشهر انجام  شد. شهرستان دولتی بخش مالی امور کارکنان

گری و جنسیت ارتباط وجود های خود تنظیمبین خرده مقیاس -1 های پژوهش عبارتند از:فرضیه

 گری و فرسودگی شغلی ارتباط وجود دارد.های خود تنظیمخرده مقیاسبین -2دارد.

 ( و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.t)آزمون  هاجهت آزمون فرضیات از مقایسه میانگین

 

 شناسی تحقیقروش

جامعه آماری این پژوهش کلیه شاغلین حوزه امور مالی بخش دولتی و موسسات عمومی در  شهرستان 

اند که از افرادی بوده 110 نفر برآورد شدند .تعداد اعضای نمونه نیز 250است، که  92درسال  ایرانشهر

-های جمعاند. دادهبه صورت تصادفی انتخاب شده و حاضر به همکاری جهت تکمیل پرسشنامه بوده
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اس زیر اطالعات از منظر دو مقی مورد آزمون قرار گرفتند.  SPSSافزارآوری شده با استفاده از نرم

 آوری شدند: جمع

پنج  سوالی است که در 25 گری یک آزمونمقیاس خودتنظیم :(SRI-S25) گریمقیاس خودتنظیم

 مقیاس بهزیستی طلبی در نیازها، قاطعیت و مثبت، مهارپذیری، آشکارسازی احساسات و زمینه عملکرد

های آزمون برای کل لفای کرونباخ مادهآسنجد ضریب می 6 تا 1 نمره ای لیکرت ازدرجه 6

است که نشانه  92/0 های دختربرای آزمودنی و 91/0 های پسربرای آزمودنی ،93/0 هاآزمودنی

  (.1387 همسانی درونی باالی مقیاس است )قلعه بان،

سه  عبارت  و 22 که دارای 1نامه فرسودگی شغلی ماسالچپرسش (:MBI)پرسشنامه فرسودگی شغلی 

 باشد. فقدان موفقیت فردی می شخصیت ومسخ  تحلیل عاطفی، بعد

 خسته او برای کار و کندمی درماندگی احساس شده عاطفی  دچارخستگی که شخصی :عاطفی خستگی

 .دهد ارائه تواند خدماتنمی خوبیو به  شودمی کننده

 ممکن و شودمی حاصل او خود شخصی عملکرد از فرد احساس که است این منظور :شخصی عملکرد

 .نیست همراه موفقیت با او عملکرد که کند احساس فرد است

 را آنها و دهدنمی قرار مدنظر انسانی فرد یک عنوان به را دیگر افراد حالت این در فرد :شخصیت مسخ

شدت فرسودگی  و( تکرار) پرسشنامه در این سه مقیاس فراوانی. کندمی درک شی یک صورت به

 1391(. در پژوهش منتظری غیب و کیخانژاد در سال 1390 )اکبری، کندگیری میاندازه شغلی را

 51درصد و مسخ شخصیت  69عملکرد شخصی  درصد، 87پایایی آزمون را در بعد تحلیل عاطفی 

 (.1391 اعالم داشتند )منتظری و کیخانژاد، درصد

 

 های پژوهشیافته

برحسب جنسیت مقایسه شدند. گیری خود تنظیمهای جهت بررسی فرضیه اول میانگین خرده مقیاس

 نشان داده شده است.  tنتایج حاصل از آزمون  1درجدول شماره 

 

                                                           
1 Maslach 
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 گری برحسب جنسیتهای  خودتنظیمدر مقیاس t( تفاوت میانگین و انحراف استاندارد وآزمون 1) جدول شماره

 T P انحراف استاندارد میانگین فراوانی جنسیت متغیر

 عملکرد مثبت
 3.60 23.77 55 مرد

2.41 0.01 
 3.65 22.05 55 زن

 مهارپذیری
 3.15 23.60 55 مرد

2.40 0.01 
 3.11 22.16 55 زن

آشکارسازی 

 احساسات ونیازها

 1.78 9.87 55 مرد
2.00 0.04 

 2.00 10.02 55 زن

 قاطعیت
 4.17 22.56 55 مرد

2.76 0.007 
 4.13 20.32 55 زن

 بهزیستی طلبی
 3.00 26.42 55 مرد

2.13 0.03 
 3.73 25.05 55 زن

 

گری نشان داد که میانگین نمرات مردان در های پژوهش در مقایسه نمرات آزمون خود تنظیمیافته

درصد  95در سطح  باشد ومیانگین نمرات زنان می باالتر از های عملکرد مثبت، قاطعیت،خرده آزمون

باشد و همچنین زنان در دو مقیاس آشکارسازی احساسات و نیازها و بهزیستی طلبی نمرات معنادار می

 بیشتری را کسب نمودند. 
 ( میزان فرسودگی شغلی کلی2جدول شماره )

 درصد فراوانی میزان های فرسودگی شغلیخرده مقیاس

 

 خستگی عاطفی

 %64 70 کم

 %23 25 متوسط

 %13 15 زیاد

 

 مسخ شخصیت

 %68.2 75 کم

 %27.2 30 متوسط

 %4.6 5 زیاد

 

 فقدان موفقیت فردی

 %72.7 80 کم

 %20 22 متوسط

 %7.3 8 زیاد
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جهت بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی در کارکنان امور مالی، فراوانی در هر یک از خرده 

درصد  36 حدود نشان داده شده است. 2های فرسودگی محاسبه گردید که در جدول شماره مقیاس

باشند. جهت بررسی فرضیه دوم از آزمون افراد مورد بررسی حداقل در یک بعد دارای فرسودگی می

 نشان داده شده است. 3همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 

 گری و فرسودگی شغلیهای خود تنظیم( همبستگی مولفه3جدول )

 موفقیت فردیفقدان  مسخ شخصیت تحلیل عاطفی متغیر

 -0.45 -0.35 -0.39 عملکرد مثبت

 -0.44 -0.34 -0.37 مهارپذیری

آشکارسازی احساسات و 

 نیازها
0.30- .34- 0.40- 

 -0.41 -0.33 -0.34 قاطعیت

 -0.43 -0.33 -0.50 بهزیستی طلبی

 

دار معنیگری و فرسودگی شغلی ارتباط های خود تنظیمیافت شده در همه خرده مقیاسبنابر نتایج 

 یافت شد. (0P>01)در سطح 

 

 گیرینتیجه و بحث

 تفاوت مردان و زنان میان که است آن دهنده نشان گریتنظیم خود سازه در پژوهش هاییافته

 از بیشتر قاطعیت و مثبت عملکرد هایمقیاس زیر در مردان نمرات میانگین ولی ندارد وجود معناداری

 از معناداری صورت به نیازها و احساسات آشکارسازی مقیاس در زنان نمره میانگین و باشدمی زنان

-تنظیم خود کلی نمره همچنین و هامقیاس زیر دیگر در. است بیشتر مقیاس این در مردان نمره میانگین

 هایهمچنین یافته و همکاران و ایبانز هاییافته با که ندارد وجود معناداری تفاوت جنس دو بین گری

 هایمقیاس زیر بین همبستگی ماتریس (.2013 همکاران، و بخشانی) است همخوان همکاران و بخشانی

 در و کامل همبستگی هامقیاس خرده تمام در شغلی فرسودگی هایمقیاس زیر و گریتنظیم خود سازه

 و رفتار در بیشتری جویانهخودنظم سازوکارهای از که افرادی که است آن گویای و است، منفی جهت
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 دارای اندساخته مجهز بیشتری بخش ایمنی رفتارهای به را خود و برخوردارند  خویش هیجانات کنترل

 سالمت ناگوار، هایموقعیت و استرس شرایط در و باشندمی بیشتری روانشناختی سازگاری

-می فردی رضایت احساس و کارآیی افزایش باعث طریق این از و کنندمی حفظ را خود روانشناختی

 بین منفی دارمعنی ارتباط و ندارد وجود تفاوت مردان و زنان در گریخودتنظیم راهبردهای در. شوند

 افراد در فرسودگی کننده بینیپیش تواندمی سازه این. دارد وجود شغلی فرسودگی و تنظیمی خود

را نشان داد که در تحقیق رسولیان بیشتر واحدهای مورد پژوهش میزان پایین از فرسودگی شغلی . باشد

(. مقیمیان و همکارانش 1383 )رسولیان و همکاران، باشدهای این پژوهش کمتر میدر مقایسه با یافته

)مقیمیان  اند که در دو بعد اول همخوانی بیشتر داردحد متوسط گزارش داده فرسودگی شغلی را در نیز

 (. 1383و همکاران، 
 

 :پیشنهادها

 زاده،فتاح و صفری) کندمی ایفا حیاتی نقش پایدار توسعه در که است انسان اساسی نیازهای از سالمتی

 تنی روان هایبیماری از بسیاری بروز علت به شغلی استرس به توجه و تمرکز اخیر هایدهه در (.2003

های این با توجه به یافته (.1386 محمدی،) است شده بیشتر گوارشی مشکالت و خون فشار مانند

پیشنهاد  مبنی بر شیوع بیش از سی و شش درصدی فرسودگی شغلی بین کارکنان امور مالی،پژوهش 

های جسمی و روانی ناشی از شغل های آموزشی برای توانمندسازی جهت کاهش آسیبدوره شود:می

های زمانی جهت اجرای امور به حداقل برسد و سرعت ها برگزار شود. قرار دادن محدودیتدر سازمان

 و به کارکنان جهت انجام امور استقالل بیشتری داده شود. امور نیز کاهش یابد انجام

 

 ماخذ منابع و

(. اعتبار عاملی 1390احمدرضا ) غالمرضا؛ اقتصادی، رضا؛ کیانی، رامین؛ غفارثمره، اکبری، -1

فصلنامه دانش و  )نسخه فارسی( سنجی پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسالچهای روانویژگی

 .6 ص ،3، شماره 6دوره  تندرستی،

رم کوتاه مقیاس ـسنجی فهای روانویژگی یـبررس( 1390) عیدهس زازیان،ـب محمدعلی؛ ارت،ـبش -2

 .161-159 صص ،دوره پنجم روانشناسی معاصر، گری،تنظیم خود
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(. روانشناسی شخصیت نظریه و پژوهش. ترجمه: 1381) پروین، الرنس، ا؛ جان، الیور، بی -3

 .40-65 محمدجعفر جوادی و پروین کدیور، تهران: نشر آییش، صص
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