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 چکیده

بینی فرسودگی دی سازمانی در پیشبررسی نقش سرمایه روانشناختی و رفتار شهرون با هدف پژوهش حاضر

بود.  از نوع همبستگی توصیفی پژوهشروش . انجام شدابتدایی مدارس استثنایی شغلی معلمان مقطع 

-94ی معلمان مقطع ابتدایی مدارس استثنایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی پژوهشی شامل کلیه یجامعه

ها انتخاب نفر بودند و به علت کوچک بودن جامعه، کل آن 311ی پژوهشی . حجم جامعهندبود 3191

رفتار شهروندی سازمانی و پرسشنامه ، ی سرمایه روانشناختیهاپرسشنامه ها ازآوری دادهبرای جمعشدند. 

فی، همبستگی پیرسون و یتوص های آمارشاخص طریق وهش ازهای پژدادهاستفاده شد. فرسودگی شغلی 

ابعاد  یه روانشناختی بانشان داد بین ابعاد سرما نتایج. تحلیل شدند چند متغیره به روش گام به گامرگرسیون 

ی مؤلفه ابعاد شهروندی سازمانی به جزهمچنین در  وجود دارد. یدارمعنا فرسودگی شغلی رابطه مثبت

ی جوانمردی بین مؤلفه به دست آمد. یدارمعنا شخصیت و کفایت شخصی رابطه مثبت جوانمردی با مسخ

 توان آوریجوانمردی و تابنشان داد  نتایج .داشتوجود  یدارمعنا ه منفیبا ابعاد فرسودگی شغلی رابط

و سرمایه روانشناختی کل، تواضع و جوانمردی، مسخ شخصیت و کفایت دارد خستگی هیجانی را بینی پیش

شناختی و رفتار کنند. نتایج پژوهش، نقش و اهمیت سرمایه روانبینی میرا پیش معلمان در شخصی

 .داد نشان شغلی معلمان بینی فرسودگیرا در پیششهروندی سازمانی 

                                                           
 mgolmohammadian@gmail.comدانشگاه رازی )نویسنده مسئول(  ،. استادیار گروه مشاوره3
           کرمانشاه  . کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه رازی2

mailto:mgolmohammadian@gmail.com


 9359 زمستان، 42، شمارة ششم، دوره روانشناسی افراد استثنایی/ فصلنامة  111

 

رفتار شهروندی سازمانی، سرمایه روانشناختی، فرسودگی شغلی، معلمان : کلیدی گانواژ

 مدارس استثنایی

 مقدمه

 یابی به هدفدستهای آموزشی که مستقیما در راه محور و عامل مهم آموزشی در سازمان

ا مدارس وظایف خود را ند که آیکرفتار معلم تعیین می هستند.معلمان  ،کنندکوشش می

کیفیت و پیشرفت آموزش  د.نشوبا شکست مواجه مید یا در این امر ندهخوبی انجام میبه

، 3یی معلمان بستگی دارد )کریشنا میشرا و یاداوناپذیر به کاراو پرورش به طور جدایی

آنان  یاز جمله مشکالت معلمان در مدارس استثنایی با توجه به ماهیت شغل(. 2131

( معتقد است که حرفه معلمان بیش از سایر 3993) 1لوئین استیناست.  2رسودگی شغلیف

فرسودگی  (.3191قوام، ابراهیمیبه نقل از کند )ها را مستعد فرسودگی شغلی میمشاغل آن

د آیمی به وجودکه تحت شرایط استرس شغلی شدید است شناختی شغلی یک فرآیند روان

 6احساس کفایت شخصی، کاهش 1، مسخ شخصیت4یجانیخستگی هو خود را به صورت 

معتقد است که فرسودگی شغلی  7ماسالچ(. 3191)صابری، مروجی و ناصح، دهد نشان می

زاست و در برگیرنده نشانگانی از خستگی کاهش قدرت سازگاری فرد با عوامل تنش

غل و به تصویر منفی از خود، نگرش منفی نسبت به ش جسمی و عاطفی است که منجر

 1از دید ماسالچ و جکسون. گرددفقدان احساس در رابطه با مراجعان به هنگام وظیفه می

 خستگی هیجانی است که کامالً اول یفرسودگی شغلی دارای سه مؤلفه است: مؤلفه

کند و به مثابه احساس زیر فشار قرار گرفتن و از میان همانند متغیر فشار روانی عمل می

-رغبت و بیشود. در این حالت ممکن است فرد بیدر فرد قلمداد میرفتن منابع هیجانی 

                                                           
1. Krishna mishra & yadav 
2. Job burnout 
3. Luena Stein 
4. Emotional exhaustion 
5. Depersonalization 
6. Personal Accomplishment 
7. Maslach 
8. Jackson 
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دوم،  یانگیزد. مؤلفهتفاوت شود و دیگر شغل، هیچ شور و احساس مثبتی را در او بر نمی

انجامد که و به پاسخ منفی و سنگدالنه به اشخاصی می استمسخ شخصیت فرد شاغل 

د. در این وضعیت، نگرش فرد نسبت به کنندگان خدمت از سوی فرد هستندریافت معموالً

تواند نگرد. چنین نگرشی میمی فی است و به ارباب رجوع به دیده طلبکارارباب رجوع من

فعال )کارشکنی و تاخیرهای عمدی( کالمی( و ناهای فعال )کالمی و غیربه پرخاشگری

 سوم، کاهش احساس کفایت شخصی است که به کم شدن احساس یمنجر شود. مؤلفه

شایستگی در انجام وظیفه شخصی و ارزیابی منفی از خود در خصوص انجام کار منتهی 

افروز، شهنی ییالق زاده هنرمند، آتشبه نقل از مهرابی 3913شود )ماسالچ و جکسون، می

فرسودگی شغلی نشانگانی در پاسخ به فشارهای حاد بین فرد و شغل (. 3192و رضایی، 

 ت.اس

کند شامل شخص را در یک سازمان دچار فرسودگی شغلی میترین عواملی که مهم 

)فرهبد، گودرزوند  استفردی و ادراک نقش  ویژگیسازمانی، ادراک اجتماعی،  ویژگی

بل توجه این است که افرادی که ی قانکته(. 2131، 3سادتی و محتشم امیریماچگینی، ار

ند و یا روزهای تعطیل نیز کار های متعددی دارکاریکنند و اضافهطور افراطی کار میبه

در  بسیاریکنند غالباً بیشتر مستعد فرسودگی شغلی هستند. فرسودگی شغلی عوارض می

-ها میترین آنگذارد که از مهمخانواده، زندگی اجتماعی، فردی و سازمانی بر جای می

ی واسطهمعلمان بهتوان غیبت و ترک خدمت، تأخیرهای متوالی و تغییر شغل را نام برد. 

حجمی کار، افت پرمشکالتی مانند  ای مواجه هستند.ماهیت شغلی خود با مشکالت عدیده

توانند بر سالمت این مشکالت همگی می آموزان و حقوق و مزایای ناکافی.تحصیلی دانش

و در  بردمیپذیری آنان را باال ها تأثیرگذار باشد و استمرار این مشکالت آسیبروانی آن

)طاهری، رشیدی اوندی، شاعری  خواهد شدودگی شغلی در میان آنان منجر فرسنهایت به 

در پژوهشی نشان دادند  (2136نظامی و گیوریان ) (.2319کریمی و سبیعی، 

پذیری عوامل موثر بر فرسودگی شغلی بودند و و انعطاف 3، امیدواری2خودکارآمدی

                                                           
1. Farahbod, Goudarzvand Chegini, Eramsadati, & Mohtasham-Amiri 
2. Efficacy 
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 .دارند را تغییر فرسودگی شغلی ترین اثر درامیدواری و خودکارآمدی باالترین و پایین

( در پژوهشی نشان دادند با افزایش خودکارآمدی، 3194وند )وند و یوسفیوسف

یابد کارکنان در سازمان، فرسودگی شغلی کاهش می 2آوریبینی و تابامیدواری، خوش

کارکنان در سازمان فرسودگی شغلی کاهش  1و در نهایت با افزایش سرمایه روانشناختی

در نهایت با افزایش سرمایه روانشناختی کارکنان در سازمان، فرسودگی شغلی  ابد.یمی

 یابد. کاهش می

سرمایه  یکی از عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی افراد، سرمایه روانشناختی است.

های اخیر که در سالگرایی است روانشناختی افراد به عنوان جزئی از روانشناسی مثبت

گرفته است. این رویکرد معتقد است که روانشناسی مثبت با تکیه بر نقاط  مورد توجه قرار

، 4کند )لوتانز و یوسفها کمک میقوت افراد به بهبود عملکرد فردی و سازمانی آن

( که او را به 3991ریشه مفهوم سرمایه روانشناختی را باید در کارهای سلیگمن ) (.2117

اسند، جستجو کرد. پس از آن، این رویکرد به تدریج شنگرا میعنوان پدر روانشناسی مثبت

گرا به خود گرفت. رفتار وارد حوزه رفتار سازمانی شد و عنوان رفتار سازمانی مثبت

های منابع گرایی در توانمندیگرا در ابتدا به عنوان مطالعه و کاربرد مثبتسازمانی مثبت

هبود عملکرد در محیط کار امروز، توانند برای بهای روانشناسی که میانسانی و ظرفیت

گیری شده، توسعه یافته و مدیریت شوند، تعریف شده است. در این میان عناصر اندازه

اما بیشتر از همه امیدواری،  اند؛متعددی در سرمایه روانشناختی مدنظر قرار گرفته

سن و و اجماع بوده است )لوتانز، جن آوری مورد بررسیبینی و تابخودکارآمدی، خوش

  (.3191به نقل از حیرانی، عیدی، صالح الربیعاوی و خانمرادی،  2112، 1هاپ

از آمادگی و ظرفیت نهفته برای تحول فردی است  ای مثبتسرمایه روانشناختی سازه

را تحت پوشش خود  آوریو تاب بینیکه چهار سازه خودکارآمدی، امیدواری، خوش

                                                                                                                                        
1. Hope 
2. Optimism & Resiliency 
3. psychological capital 
4. Luthans & Youssef 
5. Jensen & Hope 



 993 / ... بینی پیش در سازمانی شهروندی رفتار و روانشناختی سرمایه نقش

 

ها یک ظرفیت هر کدام از این سازه (.2131، 3من و هارمسدارد )لوتانز، یوسف، سوییت

و  پژوهش، مبتنی بر نظریه و دارندگیری معتبر ند که مقیاس اندازههست روانشناختی مثبت

های عملکردی دگیری با پیامطور چشمباشند، قابلیت رشد دارند و بهوابسته به حالت می

-خودکارآمدی به (.3191تی، به نقل از رحم 2117، 2لوتانز، یوسف و آوولیوند )مرتبط

های خود برای فائق اطمینان داشتن به توانایی شاملعنوان اولین مؤلفه سرمایه روانشناختی 

عنوان دومین شود. امیدواری بههایی است که فرد با آن روبرو میآمدن بر تکالیف و چالش

گیری رت جهتمؤلفه سرمایه روانشناختی ثابت قدم بودن در مسیر اهداف و در زمان ضرو

دهد. سومین مؤلفه سرمایه یابی به موفقیت را بازتاب میبه سوی اهداف برای دست

کارگیری اسناد مثبت و انتظارات مثبت نسبت به به شاملبینی روانشناختی یعنی خوش

سرانجام، چهارمین مؤلفه سرمایه  افتند.است که در آینده اتفاق میرخدادهایی 

نشینی یا خیز برداشتن به وری نیز به مقابله مثبت و توانایی عقبآروانشناختی، یعنی تاب

شود اند، مربوط میها و مشکالت فرد را احاطه کردهسمت جلو در مواقعی که سختی

چهار مؤلفه سرمایه روانشناختی، یعنی خودکارآمدی،  (.1213، 1)گروگنز و هربرت

داشته و هر کسی در صورت  قابلیت تغییر باالیی آوریبینی و تابامیدواری، خوش

مختلف زمینه تقویت  هایروشتواند به برخورداری از شرایط روانی و موقعیتی مناسب می

  (.2111ها را فراهم سازد )لوتانز، نورمن و آوولیو، آن

رفتار  است. 4شهروندی سازمانییکی دیگر از عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی، رفتار 

دهی از رفتارهای آگاهانه است که تحت نظام رسمی پاداش ایشهروندی سازمانی مجموعه

رفتار (. 2131، 1دارد )دوآرته بسیارید سازمان تأثیر مثبت گیرد، اما بر عملکرقرار نمی

شهروندی سازمانی رفتارهای سودمند و فرانقشی هستند که گویای این واقعیت است که 

آثار مثبت قابل توجهی دارد.  های دولتی و خصوصیوجود چنین رفتارهایی در سازمان

                                                           
1. Sweetman & Harms 
2. AVolio 
3. Görgens-Ekermans & Herbert 
4. Organizational Citizenship Behavior 
5. Duarte 
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-بوده و به یمرتبط، داوطلبانه و اختیار یکار یهاسازمانی بیانگر فعالیت یرفتار شهروند

پاداش، سازماندهی شده  یهاطور مستقیم و ضمنی از طریق توصیف رسمی شغل و سیستم

خلقی  ازبه نقل 3911، 3گان)ار دهدنهایت کارآیی و اثربخشی سازمان را ارتقاء می و در

های بندی درباره ابعاد و مؤلفهتوان گفت معتبرترین تقسیممی .(3191، فرد، صالحی و فانی

های مختلف مورد ( ارائه شده که در پژوهش3991رفتار شهروندی سازمانی توسط ارگان )

)رفتاری داوطلبانه است که هدف اصلی آن  2گیرد و عبارتند از: نوع دوستیاستفاده قرار می

به افراد دیگر سازمان با در نظر گرفتن وظایف یا روابط سازمانی است مثل کمک کمک 

دواطلبانه به کارکنان جدید یا کم تجربه و کمک به کارکنانی که احیانا مشغولیت زیاد یا 

جهت کمک به سازمان است که در  )رفتاری داوطلبانه در 1شناسیاند(. وظیفهداشتهغیبت 

روند مثل انجام رفتارهای امات مورد نیاز وظایفشان فراتر میکارکنان از حداقل الز آن

داوطلبانه در کنار وظایف اصلی، حفظ قوانین سازمانی و عدم اتالف زمان کاری(. 

آل های ایده)تمایل کارکنان به تحمل شرایطی است که دارای کمترین ویژگی 4جوانمردی

هایی )شامل فعالیت 1دهند(. تواضعشکایتی انجام  باشد بدون آن کهها میآن مورد نظر

است که به جلوگیری از ایجاد مشکالت مرتبط کاری که ممکن است با دیگران صورت 

دهنده رفتارهایی است که نشانگر )انعکاس 6کند(. فضیلت شهروندیبگیرد، کمک می

 مطالعاتبودن او برای سازمان است(. مشارکت مسئوالنه فرد در امور شرکت و ارزش قائل 

 ؛دهددهند که رفتار شهروندی سازمانی اثربخشی مدارس را افزایش میمیدانی نشان می

ها در سازد، به هماهنگی فعالیتیابی به اهداف مولد آزاد میزیرا منابع را برای دست

 سازدکند و معلمان را به سازگاری بیشتر با تغییرات محیطی قادر میسازمان کمک می

صورت دلخواه و یی که رفتار شهروندی سازمانی به از آن جا (.2117، 7و رون سامچ)

                                                           
1. Organ 
2. Altruism 
3. Loyalty 
4. Sportsmanship 
5. Humility 
6. Virtuous citizenship 
7. Somech & Ron 
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مطالعه و بررسی این دهد و بر کارایی افراد در سازمان نقش دارد بنابراین داوطلبانه رخ می

گونه رفتار افراد در سازمان که به رفتار شهروندی سازمانی شهرت یافته است، بسیار مهم و 

رفتار شهروندی سازمانی،  (.3191، ارف نژادشول و ع )هویدا، رسدضروری به نظر می

بخشد و نیاز به گسترش منابع کمیاب را ی کارکنان را بهیود میوری مدیریتی و روحیهبهره

دهد و تأثیر خاصی بر روی اثربخشی سازمان دارد )بلبلی، بهرامی، منتظرالفرج و کاهش می

زمانی که مشارکت در آن ( هر سا3966) 3(. از منظر کاتز و کان3191دهقانی تفتی، 

محدود است و کارکنان آن در همه حال صرفاً به انجام رفتارهای درون نقشی و از پیش 

محکوم به شکست است. اگر چه وجود این رفتارها در تمام اند، تدوین شده خود مشغول

شود اما اهمیت آن در مدارس و برای معلمان بیشتر احساس می ؟؛ها مطلوب استسازمان

ی رفتار شهروندی سازمانی در ادبیات مدیریت های اخیر سازهدر سال(. 3191آبادی، )زین

توجه به این مبحث در را به خود جلب کرده است.  بسیاریو آموزش و پرورش توجه 

آموزش و پرورش و عالقه به آن موضوع ریشه در این واقعیت دارد که رفتار شهروندی 

-آموزان بهبود میی پیشرفت تحصیلی دانشدر زمینه ویژهسازمانی اثربخشی مدارس را به

آموزان در های آموزشی اثربخش، مدرسه معموالً برحسب عملکرد دانشدر محیطبخشد. 

 (. 3192شود )کریمی، های پیشرفت تحصیلی ارزیابی میآزمون

به ی بین فرسودگی شغلی و سرمایه روانشناختی ی پژوهشی رابطهدر راستای پیشینه

؛ 2131، 1هانسن، بویتندچ و کاننگنی؛ 2136، 2لئون پرز، آنتینو و لئون روبیو) هایپژوهش

نیا و امانی، ؛ رحیم2131؛ پنگ و همکاران، 2134ناظم و ارشد، ؛ 2131، 4لی، کان و لیو

توان اشاره می( 3192نیا، صرامی فروشانی، آقا علیخانی و آخوندی، ور، صفاری؛ علیپ3191

 ؛2133صالحی و قلتاش، ؛ 2132 ،شکیل اسلم، احمد و انورپژوهش ) همچنین نتایجکرد. 

؛ 3192آقایی،  آقایی، آقایی و ؛3194زاده و محمدداودی، صادقی، حسین ؛2131، 1المبرت

                                                           
1. Katz & Kahn 
2. Leon-Perez1, Antino & Leon-Rubio 
3. Hansen, Buitendach & Kanengoni 
4. Li, Kan & Liu 
5. Lambert 
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و فرسودگی  ( نشان داد که بین رفتار شهروندی سازمانی3193برین، عموزاد خلیلی و آب

الدر و  ؛2136، 3ان، کساری ینا و باتاچاریاپاردهنتایج پژوهش )شغلی رابطه وجود دارد. 

 (3192گلستانه،  ؛3191آبادی، ؛ اصفهانی و نجف2134دیر و جفری، ق؛ 2131، 2کور

 که بین سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد.حاکی از آن بود 

نشناختی با فرسودگی سرمایه روانشان داد بین ( 3191) زادهوهش حدادیان و محمدنتایج پژ

 .داری وجود داردی مثبت معنیرابطه شغلی

به  های دشواربا مسئولیتدر آموزش و پرورش استثنایی، معلمی شغلی تخصصی و 

-های فردی و محدودیتآموزان، تفاوتعواملی مانند نیازهای متعدد دانش آید.شمار می

تغییرهای  ه والدین و مربیان وزوم پاسخگویی بهای روانشناختی و فیزیولوژیکی آنان، ل

آموزش را بسیار پیچیده و مشکل ساخته  ید و انتظارات در مورد نقش معلمیسریع عقا

و  لذا معلمان آموزش و پرورش استثنایی دارای شرایط کاری پرفشاری هستند .است

 مزبی واورمایلز، در همین راستا  .(2111 )بیلنگسلی، کنند-فرسودگی بیشتری را تجربه می

 آموزش ویژهمعلمان مدارس در پژوهش خود گزارش دادند معلمان ( 2116) 1سیمپسون

نسبت به بقیه ها نشان داده معلمان مدارس وهشژ. همچنین پهستند بسیاریدرگیر مشکالت 

و کاوس،  4،2117کنند )فاینلی جونزباالی استرس بیشتری را تجربه می مشاغل سطوح

که فرسودگی شغلی اثرات مخربی  بنابراین از آنجا .(2116، 1ریوس سیدل و سویال دیدو

تواند باعث افت کیفیت کار آنان روی سالمت جسمی و روانی معلمان دارد و از طرفی می

با توجه به اهمیت و نقش معلمان مدارس استثنایی در پرورش نیروی جسمانی و  وشود 

موضوع این پژوهش از ه، آموزان با نیازهای ویژسالم در دانش یروانی و تقویت روحیه

شناختی و رفتار ی روانگیرد که با سنجش میزان سرمایهاین جهت مورد توجه قرار می

شهروندی سازمانی بر فرسودگی شغلی و بررسی آن در بین معلمان در پی یافتن نتایج مفید 

                                                           
1. Pradhan, Kesari jena & Bhattacharya 
2. Lather & Kaur 
3. Myles Ormsbee & Simpson 
4. Finaly-Jones 
5. Covess, Rios-Seidel & Sevilla- Dedieu, 
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را ارتقاء این مدارس  معلمانو ارزشمند بوده تا از آن طریق کیفیت کار و سطح آموزش 

باعث ی راهکارهای صحیح در مورد نحوه برخورد مناسب با معلمان بخشیده و با ارائه

 و برای پیشگیری از فرسودگی شغلی معلمان شودها کارایی آنو  وریبهرهافزایش 

در خصوص موضوع فرسودگی  بسیاری هایپژوهشاگر چه  د.صورت گیر عملیقدامات ا

فرسودگی شغلی مشکالت شغلی از جمله  ارهپژوهش درب از طرفیشغلی انجام شده است، 

توجه به  با .است بودهکمتر مورد توجه پژوهشگران مدارس استثنایی  مقطع ابتدایی معلمان

شهروندی  ی روانشناختی و رفتاری سرمایهبا هدف تعیین رابطه موارد فوق پژوهش حاضر

 ستثنایی انجام شد. معلمان مقطع ابتدایی مدارس ابینی فرسودگی شغلی سازمانی در پیش

 روش

ی معلمان ی آماری شامل کلیه. جامعهبودهمبستگی  توصیفی از نوعحاضر پژوهش 

طبق آمار . بودند 3191-94در سال تحصیلی  مدارس استثنایی مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه

نفر  311 تعداد کل این معلمان ش و پرورش استثنایی شهر کرمانشاهبه دست آمده از آموز

به عنوان  تمامی این افراد، گیریو رفع خطای نمونه به علت کوچک بودن جامعه د.بو

آموزان های ورود به پژوهش معلم دانشمالک انتخاب شدند.کنندگان پژوهش شرکت

ها از آوری دادهبرای جمعاستثنایی، حضور در مدارس استثنایی و معلم مقطع ابتدایی. 

تار شهروندی سازمانی و فرسودگی شغلی استفاده شد روانشناختی، رف ی سرمایهپرسشنامه

 شود. که توضیح هر کدام در ادامه آورده می

در سال  لوتانز توسط پرسشنامه سرمایه روانشناختی: روانشناختی یسرمایه یپرسشنامه

-مقیاس خودکارآمدی، امیدواری، خوشخرده 4سؤال و  24طراحی شده و شامل  (2117)

گویه است و آزمودنی به هر گویه در  6هر خرده مقیاس شامل ت. آوری اسبینی و تاب

دهد. برای به دست آوردن نمره سرمایه روانشناختی، ابتدا نمره ای پاسخ میدرجه 6مقیاس 

عنوان نمره کل ها بهمقیاس به صورت جداگانه به دست آمده، سپس مجموع آنهر خرده

( در پژوهشی پس از اجرای تحلیل 3191نساج ) شود.سرمایه روانشناختی محسوب می

عاملی اکتشافی به شیوه واریماکس که به منظور مستند کردن روایی سازه این پرسشنامه 
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آوری را به ترتیب بینی، امیدواری و تابانجام داده، آلفای کرونباخ خودکارآمدی، خوش

این پرسشنامه  کرونباخضریب آلفای  گزارش کرده است.  6/1و  74/1، 6/1، 74/1برابر با 

بینی به آوری و خوشمحاسبه شد که ضریب پایایی خودکارآمدی، امید، تاب 12/1معادل 

. پایایی این دکنها را تایید میاست که پایایی آن 11/1و  79/1، 72/1، 71/1ترتیب برابر 

اساس آلفای بر (3191) آباد، خیرالدین و خسرو شاهیپرسشنامه در پژوهش نصرت

در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای  به دست آمد. 11/1کرونباخ 

به  46/1، 13/1، 12/1، 77/1به ترتیب بینی آوری و خوشخودکارآمدی، امیدواری، تاب

 دست آمد. 

ی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی به وسیله :پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

( ترجمه و 2111) و شکرکن ی نعامیسیلهبار به و( تهیه شد و برای اولین3991پودساکف )

دوستی، نوع ماده است و پنج حیطه 24استفاده قرار گرفته است. این ابزار شامل مورد 

شناسی، جوانمردی، تواضع و فضیلت شهروندی مربوط به رفتار شهروندی کارکنان وظیفه

در نظر  1تا  3گذاری از سنجد. مقیاس این پرسشنامه از نوع لیکرت است که نمرهرا می

نظر به این که پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط پودساکف  گرفته شده است.

( تنظیم شده و از روایی 3911( بر مبنای چارچوب نظری متقن از جمله اورگان )3991)

خانی، الوانی، میرزایی پایایی این آزمون در پژوهش موسی محتوایی الزم برخوردار است.

زاده نوبریان و در پژوهش موسوی، طالب به دست آمده است. 11/1 (3193)و محمدی 

شناسی، بردباری، ضریب آلفای کرونباخ برای نوع دوستی، وظیفه (3191شمس مورکانی )

، 46/1، 77/1، 16/1احترام، آداب اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی کل به ترتیب 

-آلفای کرونباخ برای نوعدر پژوهش حاضر ضریب بدست آمد.  17/1، 93/1، 11/1

شناسی، جوانمردی، تواضع، فضیلت شهروندی و رفتار شهروندی سازمانی دوستی، وظیفه

 بدست آمد.  66/1، 17/1، 11/1، 63/1، 41/1، 72/1کل به ترتیب 

فرسودگی شغلی  ی استانداردپرسشنامهاز جهت ارزیابی فرسودگی شغلی  فرسودگی شغلی:

گیری فرسودگی اندازه هایترین ابزاراز رایج این پرسنامه .( استفاده شد3911) ماسالچ
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خستگی عاطفی، مسخ سه جنبه است که تشکیل شده  گزاره 22از  شغلی است. این ابزار

در گذاری به روش لیکرت است نمره.  سنجدرا میشخصیت و احساس فقدان کارآمدی 

 31متوسط و کمتر از  21ا ت 33و باالتر شدید،  11تا  23های بعد خستگی هیجانی نمره

 31متوسط و کمتر از  39تا  36شدید،  21تا  21های خفیف؛ در مسخ شخصیت نمره

سطح  27متوسط و بیشتر از  26تا  34پایین،  31خفیف و در بعد کارآمدی شخصی کمتر از 

دهنده وجود فرسودگی و باالتر نشان 21دهد در مجموع نمره کارآمدی باال را نشان می

های مربوط به هر زیر مقیاس جداگانه محاسبه در این پرسسشنامه مجموع نمره است.شغلی 

( روایی این پرسشنامه را به شیوه 3112زاده )آبادی، احمدی و سلیمیعابدی، شفیع شود.می

روایی همگرا و از طریق همبستگی نمرات این پرسشنامه با پرسشنامه فرسودگی شغلی 

 113/1در سطح  19/1ضریب همبستگی بین این دو پرسشنامه گلدارد محاسبه نمودند که 

>Ρ افروز، شهنی ییالق و رضایی زاده هنرمند، آتشدار بود. در پژوهش مهرابیمعنی

( ضریب روایی )روایی مالکی( پرسشنامه فرسودگی شغلی از طریق همبسته کردن 3192)

ورد میزان فرسودگی مجموع نمرات این آزمون با نمره مربوط به یک سؤال کلی در م

 کرونباخ در سطح آلفای 61/1شغلی )سؤال مالک( محاسبه شده است که مقدار آن 

113/1 >Ρ بوده است. 93/1 فای کرونباخلنیز بر اساس آ کل پرسشنامه پایایی بود.دار معنی 

 اعتبار و پایایی علمی پرسشنامه فرسودگی شغلی برای اولین بار در ایران توسط فیلیان

در پژوهش حاضر است.  کردهگزارش  71/1و ضریب بازآزمایی آن را شد تایید  (3113)

به ترتیب کفایت شخصی خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و ضریب آلفای کرونباخ برای 

 ، به دست آمد. 11/1، 11/1، 11/1

ش شهر از سازمان آموزش و پرورپس از گرفتن مجوز ها آوری دادهبرای جمع

سپس  و مرکز آموزش و پرورش کودکان استثنایی معرفی شد ، پژوهشگر بهکرمانشاه

با  . در نهایتگر در مدارس استثنایی انجام گرفتهای الزم برای حضور پژوهشهماهنگی

ها به منظور رعایت مالحظات اخالقی قبل از اجرای پرسشنامه مراجعه به مدارس استثنایی و

صوص این که نتایج هر چه باشد بر ها در خها داده شد و به آنتوضیحاتی در مورد آن

کنندگان اطمینان خاطر داده شد. وضعیت شما تاثیری نخواهد داشت و به کلیه شرکت
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های آمار توصیفی )میانگین و انحراف آوری شده با استفاده از شاخصاطالعات جمع

 استاندارد( و استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به روش گام به

 تحلیل شدند. 21ویرایش  SPSSبا استفاده از نرم افزار گام( 

 نتایج

درصد نمونه را معلمان  13شناختی و توصیفی نمونه بدین صورت بود که اطالعات جمعیت

(؛ 1/31کاردانی ) درصد ها به ترتیبداد. تحصیالت آنزن و بقیه را معلمان مرد تشکیل می

ی زن ( بود. وضعیت سنی نمونه3/2( و دکترا )1/31(؛ کارشناسی ارشد )6/73کارشناسی )

ی مرد با میانگین است و نمونه 99/4و انحراف استاندارد  23/11در پژوهش با میانگین سنی 

سال  2/36ها کاری آنیهمچنین میانگین سابقه .بودند 11/7و انحراف استاندارد  11سنی 

 بود.

ها دارای توزیع طبیعی باشند. باید دادههای آماری پارامتریک، برای استفاده از شاخص

در آزمون انجام  اسمیرنوف استفاده شد. –برای تعیین توزیع جامعه از آزمون کولموگروف 

بودن  طبیعیبودن توزیع بود. عالوه بر  طبیعیکه نتایج حاکی از  بود <p 11/1سطح شده 

بین و مالک رابطه ی پیشها جهت استفاده از تحلیل رگرسیون باید بین متغیرهاتوزیع داده

بین ای و متغیرهای پیشخطی وجود داشته باشد. متغیر مالک براساس مقیاس فاصله

شرط نیز برقرار بود. با توجه به گیری شده باشد که این پیشای اندازهبراساس مقیاس فاصله

 ها از تحلیل رگرسیون استفاده شد.شرطفراهم بودن این پیش

 متغیرهای مورد پژوهش آورده شده است.  توصیفی هایآماره، 3در جدول 
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 متغیرهای پژوهشمیانگین و انحراف استاندارد . 1 جدول

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

   سرمایه روانشناختی

 39/1 14/27 خودکارآمدی

 99/4 74/27 امیدواری

 11/4 11/26 تاب آوری

 97/2 11/21 خوش بینی

   رفتار شهروندی سازمانی

 11/1 91/31 دوستینوع

 11/2 14/36 وظیفه شناسی

 11/2 16/31 جوانمردی

 17/1 11/39 تواضع

 16/2 12/32 فضیلت شهروندی

   فرسودگی شغلی

 31/31 91/17 (3خستگی هیجانی )

 76/4 23/26 (2مسخ شخصیت )

 19/7 71/11 (1کفایت شخصی )

خودکارآمدی، های مقیاسهای خرده دهد که میانگین نمرهنشان می 3جدول 

. میانگین است 21، 11/26، 74/27، 14/27به ترتیب  آوریبینی و تابامیدواری، خوش

شناسی، دوستی، وظیفههای رفتار شهروندی سازمانی )نوعهای خرده مقیاسنمره

 12/32، 11/39، 16/31، 14/36، 91/31جوانمردی، تواضع و فضیلت شهروندی( به ترتیب 

های فرسودگی شغلی )خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و مقیاسهای خردهمرهو میانگین ن

 . است 71/11، 23/26، 91/17کفایت شخصی( 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش آمده است.  2در جدول 
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 ن ابعاد سرمایه روانشناختیبی شودمشاهده می 2ول طور که در جدهمان

 شخصیت و کفایت شخصی با مسخ بینی(آوری و خوش)خودکارآمدی، امیدواری، تاب

بینی با خستگی هیجانی در سطح  ( و خودکارآمدی و خوشΡ<13/1در سطح )

(13/1>Ρو امیدواری و تاب ) آوری با خستگی هیجانی در( 11/1سطح>Ρرابطه ) ی مثبت

شناسی و فضیلت دوستی، وظیفهنوعهای )مقیاسبین خرده داری وجود دارد. معنا

تواضع با خستگی  اما بین ؛داری مشاهده نشدرابطه معنا با خستگی هیجانی (شهروندی

-نوع) هایمقیاسخردهبین  .(Ρ<11/1) به دست آمدی دارمثبت معنای رابطههیجانی 

صیت و کفایت با مسخ شخ (شناسی، تواضع و فضیلت شهروندی سازمانیوظیفه دوستی،

خستگی  بین جوانمردی با همچنین .(Ρ<13/1) وجود دارد داریشخصی رابطه مثبت معنا

 .(Ρ<13/1) به دست آمدداری بطه منفی معنامسخ شخصیت و کفایت شخصی را هیجانی،

لیل رگرسیون چندمتغیره با روش گام به گام بینی ابعاد فرسودگی شغلی از تحپیش به منظور

 استفاده شد.

 بر اساس خستگی هیجانی . نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام3جدول 

 سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی

 SS MS F sig R 2R  مدل

 23/1 46/1 113/1 71/24 11/2113 11/2113 رگرسیون 

     77/12 11/7697 باقیمانده 3

      36/9749 کل 

 27/1 12/1 113/1 131/37 394/3136 117/2612 رگرسیون 

     116/77 771/7336 باقیمانده 2

      362/9749 کل 

از درصد از واریانس مشاهده شده خستگی هیجانی  23کند که مشخص می 3مدل 

اضافه شدن با  2در مدل  (. 2R=  23/1و  R= 46/1) شودی جوانمردی تبیین میطریق مؤلفه

درصد به تبیین واریانس  6بینی دوم موجب افزایش عنوان متغیر پیشآوری بهی تابمؤلفه
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و  R= 12/1) استدار شود که مقدار این افزایش از لحاظ آماری معنیخستگی هیجانی می

27/1  =2R .متغیرهای دیگر وارد معادله نشدند .) 

 ی کننده در تحلیل رگرسیون خستگی هیجانیبین. ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش4جدول

خطای معیار  B  مدل

SE 

ضریب استاندارد  

Beta 

T Sig 

 113/1 14/31 - 11/1 11/14 مقدار ثابت 

 113/1 -97/4 -46/1 11/1 -61/3 جوانمردی 3

 113/1 71/4 - 66/7 14/16 مقدار ثابت 

  -12/4 -19/1 11/1 -43/3 جوانمردی 2

 117/1 74/2 21/1 22/1 62/1 آوریتاب 

های بتا در ستون ضرایب بتای استاندارد شده برای ارزیابی سهم هر یک از متغیرها وزن

گوید که با تغییر یک واحد در متغیر رود. این ضرایب به ما میدر معادله رگرسیون بکار می

واحد در بر این اساس با تغییر یک دهد. بین چند واحد تغییر در متغیر مالک رخ میپیش

افتد و با یک واحد تغییر درصد تغییر در خستگی هیجانی اتفاق می 19ی جوانمردی، مؤلفه

دهد. بنابراین معادله درصد تغییر در خستگی هیجانی رخ می 21آوری، ی تابدر مؤلفه

به  Bبینی کننده براساس ضرایب ستون بین خستگی هیجانی براساس متغیرهای پیشپیش

 صورت زیر است.

 خستگی هیجانی  =  14/16 -43/3آوری( )جوانمردی( )تاب – 62/1

 . نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام مسخ شخصیت بر اساس5جدول 

 سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی 

 SS MS F sig R 2R  مدل

 21/1 11/1 113/1 67/17 69/631 69/631 رگرسیون 

     14/36 94/3139 باقیمانده 3

      61/2311 کل 

 11/1 19/1 113/1 12/24 26/174 12/741 رگرسیون 

     17/31 33/3117 باقیمانده 2
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      61/2311 کل 

 19/1 61/1 113/1 13/21 12/211 16/149 رگرسیون 

     31/34 17/3216 باقیمانده 1

      61/2311 کل 

یانس مشاهده شده مسخ شخصیت از طریق درصد از وار 21کند که مشخص می 3مدل 

اضافه شدن با  2در مدل (. 2R=  12/1و  R= 11/1) شودتبیین می سرمایه روانشناختی کل 

مسخ درصد به تبیین واریانس  7بینی دوم موجب افزایش عنوان متغیر پیشبه واضعی تمؤلفه

 11/1و  R= 91/1) استدار شود که مقدار این افزایش از لحاظ آماری معنیمی شخصیت

 =2R .)سومبینی عنوان متغیر پیشی جوانمردی بهاضافه شدن مؤلفه با 1در مدل  همچنین 

شود که مقدار این افزایش از می مسخ شخصیتدرصد به تبیین واریانس  4موجب افزایش 

 متغیرهای دیگر وارد معادله نشدند. (.  2R=  19/1و  R= 61/1)دار است لحاظ آماری معنی

 مسخ شخصیتبینی کننده در تحلیل رگرسیون . ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش6دولج

خطای معیار  B  مدل

SE 

ضریب استاندارد  

Beta 

T Sig 

 11/1 31/2 - 21/1 71/6 مقدار ثابت 

 113/1 31/6 11/1 11/1 31/1 سرمایه روانشناختی کل 3

 41/1 71/1 - 41/1 19/2 مقدار ثابت 

 113/1 71/4 41/1 11/1 34/1 ختی کلسرمایه روانشنا 2

 114/1 96/2 27/1 34/1 42/1 تواضع 

 12/1 22/2 - 23/4 11/9 مقدار ثابت 

 113/1 31/4 17/1 11/1 32/1 سرمایه روانشناختی کل 

 119/1 67/2 24/1 31/1 17/1 تواضع 

 119/1 -66/2 -21/1 34/1 -11/1 جوانمردی 

ی استاندارد شده برای ارزیابی سهم هر یک از متغیرها های بتا در ستون ضرایب بتاوزن

گوید که با تغییر یک واحد در متغیر رود. این ضرایب به ما میدر معادله رگرسیون بکار می

دهد. بر این اساس با تغییر یک واحد در بین چند واحد تغییر در متغیر مالک رخ میپیش



 9359 زمستان، 42، شمارة ششم، دوره روانشناسی افراد استثنایی/ فصلنامة  111

 

افتد و با یک در مسخ شخصیت اتفاق میدرصد تغییر  17متغیر سرمایه روانشناختی کل، 

دهد. همچنین با درصد تغییر در مسخ شخصیت رخ می 24ی تواضع، واحد تغییر در مؤلفه

 دهد.درصد تغییر در مسخ شخصیت رخ می 21ی جوانمردی، یک واحد تغییر در مؤلفه

ضرایب  بینی کننده براساسبین مسخ شخصیت براساس متغیرهای پیشبنابراین معادله پیش

 به صورت زیر است. Bستون 

مسخ  =11/9 32/1)تواضع( )سرمایه روانشناختی کل(  17/1)جوانمردی(  -11/1

 شخصیت

 اساس کفایت شخصی بر. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام 7جدول 

 سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی

 SS MS F sig R 2R  مدل

 11/1 19/1 113/1 16/11 76/2111 76/2111 رگرسیون 

     12/41 21/1796 باقیمانده 3

      99/1113 کل 

 49/1 71/1 113/1 29/44 16/3411 71/2171 رگرسیون 

      26/2913 باقیمانده 2

      99/1113 کل 

 11/1 74/1 113/1 21/11 16/3117 31/1262 رگرسیون 

     46/21 11/2119 باقیمانده 1

      99/1113 کل 

از  کفایت شخصیدرصد از واریانس مشاهده شده  11کند که مشخص می 3مدل 

اضافه با  2در مدل (. R2=  11/1و  R= 19/1) شودطریق سرمایه روانشناختی کل  تبیین می

درصد به تبیین  34بینی دوم موجب افزایش عنوان متغیر پیشی تواضع بهشدن مؤلفه

دار است ر این افزایش از لحاظ آماری معنیشود که مقدامی کفایت شخصیواریانس 

(71/1 =R  49/1و  =R2همچنین اضافه شدن مؤلفه .)بینی عنوان متغیر پیشی جوانمردی به

شود که مقدار این می کفایت شخصیدرصد به تبیین واریانس  6موجب افزایش  سوم
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ای دیگر وارد (.  متغیره2R=  11/1و  R= 74/1)دار است افزایش از لحاظ آماری معنی

 معادله نشدند. 

 کفایت شخصیبینی کننده در تحلیل رگرسیون . ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش8جدول

خطای معیار  B  مدل
SE 

ضریب استاندارد  
Beta 

T Sig 

 73/1 -16/1 - 11/1 -11/3 مقدار ثابت 

 113/1 19/7 19/1 14/1 11/1 سرمایه روانشناختی کل 3

 13/1 -12/2 - 99/4 -19/32 مقدار ثابت 

 113/1 14/1 41/1 14/1 24/1 سرمایه روانشناختی کل 2

 113/1 13/1 41/1 21/1 14/3 تواضع 

 14/1 21/1 - 97/1 21/3 مقدار ثابت 

 113/1 61/4 16/1 14/1 21/1 سرمایه روانشناختی کل 1

 113/1 79/4 16/1 39/1 94/1 تواضع 

 113/1 -71/1 -27/1 21/1 -71/1 جوانمردی 

های بتا در ستون ضرایب بتای استاندارد شده برای ارزیابی سهم هر یک از متغیرها وزن

گوید که با تغییر یک واحد در رود. این ضرایب به ما میکار میهدر معادله رگرسیون ب

دهد. بر این اساس با تغییر یک واحد بین چند واحد تغییر در متغیر مالک رخ میمتغیر پیش

افتد و با اتفاق می کفایت شخصیدرصد تغییر در  16سرمایه روانشناختی کل،  در متغیر

دهد. رخ می کفایت شخصیدرصد تغییر در  16ی تواضع، یک واحد تغییر در مؤلفه

رخ  کفایت شخصیدرصد تغییر در  27ی جوانمردی، همچنین با یک واحد تغییر در مؤلفه

بینی کننده براساس براساس متغیرهای پیش خصیکفایت شبین بنابراین معادله پیش دهد.می

 به صورت زیر است. Bضرایب ستون 

کفایت  =21/3 21/1)تواضع( )سرمایه روانشناختی کل(  94/1)جوانمردی(  -71/1

 شخصی
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 بحث

ی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی در پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه

. نتایج نشان داد بین سرمایه روان شناختی ، مولفه های بینی فرسودگی شغلی انجام شدپیش

دار وجود دارد. بدین معنی که هر چقدر وانمردی با مسخ شخصیت رابطه معناتواضع و ج

د. این یافته با یابایش یابد فرسودگی شغلی  فزایش میرفتار شهروندی سازمانی معلمان افز

سو است. در تبیین این یافته می توان ( هم3193) زاده خلیلی و آب بریننتیجه پژوهش عمو

که معلمان مدارس استثنایی با توجه سرو کار داشتن با دانش آموزان با نیازهای  کردعنوان 

دوستی به می دانند و از  طریق کمک  و نوع ویژه خود را موظف در کمک به  آنان

اساس نظریه  ( بر3191بخشند. در همین راستا خوشدل )زندگی خود غنا و معنی تازه می

دهد و دارد افرادی که فراروندگی دارند به زندگیشان معنی و مفهوم میفرانکل عنوان می

دیگر آنان به رنج هایشان معنی شود. به عبارت هر رنج و شرایطی برایشان آسان میتحمل 

ر جهت و از رهگذر این معنا احساس کارامدی و مسولیت پذیری خود را  د بخشندمی

 دهند. انسانی ارتقا میهدف واالی 

-کفایت شخصی  نیز رابطه مثبت معنیبین سرمایه روانشناختی، تواضع و جوانمردی با 

همسو و با  (3191) دار به دست آمد. این یافته با نتایج پژوهش حدادیان و محمود زاده

؛ لی، 2131؛ هانسن  و همکاران، 2136لئون پرز و همکاران، های دیگر از جمله )پژوهش

؛ 3191؛ رحیم نیا و امانی، 2131؛ پنگ و همکاران، 2134؛ ناظم و ارشد، 2131ان و لیو، ک

همسویی و نتایج ناهمسو است. در خصوص تبیین این نا(  3192علیپور و همکاران ، 

که سرمایه روان شناختی الزمه کار معلمان مدارس استثنایی  گفتتوان متناقض پیشینه می

ت. در کل مشاغلی که در اس متفاوت استثنایی با مشاغل دیگر است و ماهیت کار  معلمان

های ی هستند. یافتهگیرند در معرض فرسودگی شغلی بیشترهای یاورانه قرار میحوزه حرفه

دهد معلمان مدارس نشان می (3192های قبلی همچون مهرابی زاده و همکاران )پژوهشی

در  حاظ سالمت عمومی و فرسودگی شغلیبا معلمان مدارس عادی از ل مقایسهاستثنایی در 

تری قرار دارند. این افراد به دلیل شرایط کار خاص نیازمند تمام ابعاد در وضعیت نامطلوب
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ارتقا خصایصی همچون جوانمردی و تواضع هستند تا با کفایت باالتری به انجام وظایف و 

سرمایه روانشناختی را  (2131) گروگنز و هربرت حل مشکالت بپردازند. در تایید این مدعا

 دانند.ایی خود در فایق آمدن مشکالت  میشامل توان

شناسی و ستی، وظیفههای نوع دوپژوهش آن بود که بین خرده مقیاس یافته دیگر

دار نبود. در تبیین این یافته قابل ذکر است وندی با خستگی هیجانی رابطه معنافضلیت شهر

، از بین رفتن منابع هیجانی  و  نداشتن فشار بودنجانی بیانگر احساس زیر که خستگی هی

 پژوهشی(. در 3192 )مهرابی زاده و همکاران، شور و احساس مثبت نسبت به شغل است

( به این نتیجه رسیدند که معلمان مدارس استثنایی بدلیل مشکالتی 2116مایلز و همکاران )

هستند. چنین به  بسیاریکالت درگیر مش ارتباط با این نوع کودکان دارند که در برقراری

آموزان و ستثنایی با توجه به خصوصیات دانشمعلمان مدارس ا احتماالرسد که نظر می

های آنان بیشتر درگیر وظایف و تکالیف شغلی های خانوادهرسهمچنین مطالبات و  است

ایی هدانند؛ لذا ویژگیرسانی به آنان مید و پیوسته خود را متعهد به خدمتهستن خود

دیگر  کننده خستگی هیجانی نیستند.دوستی و فضیلت شهروندی پیش بینی همچون نوع

دار به دست آمد. در ی رابطه مثبت معنانتایج بیانگر آن بود که بین تواضع  با خستگی هیجان

نشان داد  (3193برین )خلیلی و آب زادعموهمین راستا و همسو با این یافته نتایج پژوهش 

وندی سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بین رفتار شهر

کارکنان افزایش یابد، فرسودگی شغلی  میزان رفتار شهروندی سازمانی به هربدین معنی که 

نتیجه اهمیت فرسودگی شغلی برای افراد و محیط  در یابد و بالعکس.می آنان نیز افزایش

ردد. اغلب پیامدهای فرسودگی شغلی به عملکرد و گکار به پیامدهای مهم آن برمی

شود. به طوری که فرسودگی شغلی با میزان عملکرد افراد اثربخشی شغلی افراد مربوط می

اثربخشی و  شوندافرادی که در محیط کار دچار فرسودگی شغلی می رابطه مستقیم دارد.

 گفتتوان . بنابراین می(3192 )مهرابی زاده و همکاران، یابدوری آنان کاهش میبهره

 شود. فرسودگی شغلی باعث کاهش عملکرد فردی معلمان می

بین نوع دوستی، وظیفه شناسی، تواضع و فضیلت شهروندی با مسخ شخصیت  و کفایت 

های )شکیل اسلم، های پژوهششخصی رابطه معنی دار به دست آمد. این یافته با یافته
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خلیلی و  عمو زاد؛ 3192؛ آقایی و همکاران، 2133؛ صالحی و قلتاش، 2132احمد و انور 

که رفتار  بیان کردتوان . در راستای تبیین نتیجه فوق میاست( همسو 3193آب برین، 

شناسی دوستی و وظیفهنوع ازجملههای اخالقی خود شهروندی سازمانی با توجه به مؤلفه

دارد. در حقیقت  هاآنین نقش بسیار مهم در توجه و اهمیت به کودکان استثنایی و والد

پذیری زمانی که معلمان از رفتار شهروندی سازمانی بیشتری برخوردارند با حس مسئولیت

بیشتری به انجام وظایف شغلی خود پرداخته و درگیری شغلی بیشتری دارند، همکاران خود 

ده کنند، در جهت بهبود شرایط کاری تالش کررا در جهت انجام کارها بیشتر حمایت می

-و تا حد امکان در انجام کارهای خود شرایط دیگر همکاران را نیز مورد توجه قرار می

شود آنان همیشه خود را در وضعیت خدمت به این افراد و دهند. این وضعیت سبب می

های آنان متعهد بدانند و حس فضیلت شهروندی و تواضع آنان در کل رفتار شغلی خانواده

باالی  تایید این مدعا  در کل معلمان نسبت به بقیه مشاغل سطوح آنان نمود پیدا کند. در

( و با 2116همکاران،  و کاوس و 2117 )فاینلی جونز، کننداسترس بیشتری را تجربه می

-زای گوناگونی از قبیل تعارض نقش و شرایط کاری نامطلوب روبرو میعوامل استرس

استرس، اضطراب، تنش و  ازجملهوب های نامطلتواند به هیجانشوند که این منابع می

ها زمینه و تداوم فرسودگی شغلی در این دسته از یت این هیجاندرنهاناراحتی منجر شود و 

 معلمان را فراهم سازد. 

ت بین سرمایه  روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی دار به دس

(، 2131الدر و کور )  (،2136)  همکارانهای پاردهان و آمد. این یافته با نتایج پژوهش

در ( همسو است. 3192) ( و گلستانه3191) آبادیاصفهانی و نجف (، 2134) قدیر و جفری

کارگیری شناختی را  شامل به( سرمایه روان2131) تبیین نتیجه فوق گروگنز و هربرت

فراد در درجه باالیی رسد وقتی اچنین به نظر می دانند.اسنادهای مثبت در کار و زندگی می

رود  و در باال می سرمایه روانشناختی دارند بالطبع رفتار شهروندی سازمانی آنان نیز

 کنند. ف زندگی با کارامدی بهتری عمل میهای مختلموقعیت
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( یکنواخت بودن 2111، 3)بیلنگسلی فرسایش بیشتر معلمان مدارس استثنایی با وجود

نسبت به   هازیرا آن طلبد؛روانشناختی باال را نیز می رمایهبیش از حد کار معلمان، س

در شرایط سخت اسناد مثبت و آموزان با نیازهای ویژه وضعیت کاری خود و دانش

دهند. بدلیل انجام کارها بصورت مداوم، خودکارآمدی آنان در انجام سازگارتری می

را به توانند کار خود هارت میوظایف باال رفته و بر این باورند که با استفاده از دانش و م

آور باشند تا دلیل تکراری بودن فعالیت، آنان باید تابهب درستی انجام دهند. از طرفی

ند. معلمان به دلیل سرو کار حفظ کنبتوانند در حین کار توانایی ادامه وظایف شغلی را 

کفایت شخصی  و شغل پرمشقت سعی بر آن دارند تا از با نیازهای ویژهداشتن با کودکان 

ها و در عملکرد آنان کاسته نشود. همچنین سازمان آموزش و پرورش استثنایی برنامه

هایی تعریف در جهت توسعه سرمایه روانشناختی ندارند. بدیهی سرمایه روانشناختی فعالیت

بینی آوری، امید، خودکارامدی و خوشهای ارزشمندی از جمله تاببا توجه به مؤلفه

 کند.ر جهت انجام هر چه بهتر وظایف شغلی خود ترغیب میمعلمان را د

توجهی از شغلی اکثریت معلمان یا قشر قابل در پایان قابل ذکر است تداوم فرسودگی

ها برای هر نظم اجتماعی و عملکرد سازمانی نامطلوب است و گسترش آن باعث آن

شأ بسیاری از شود و منها و اهداف سازمانی میکمرنگ شدن تعهد فرد بر ارزش

های اجتماعی دیگر است. با توجه به نقش حساس معلمان و در معرض بودن این نابهنجاری

شود ارض ناخوشایند فردی و سازمانی آن پیشنهاد میافراد به خطر فرسودگی شغلی و عو

ارزیابی میزان فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی در اولویت قرار گیرد تا شیوع و 

طور علمی مشخص و از طریق رگذار، عوارض جسمی و روانی آن بهیعوامل تاث

در ارتباط با  درمانی، اقدامات الزم صورت گیرد.راهکارهای علمی پیشگیرانه و 

توان گفت پژوهش حاضر صرفاً بر روی معلمان مقطع ابتدایی های پژوهش میمحدودیت

 سایرشود در ست. پیشنهاد میکه قابل تعمیم به سایر مدارس نی اجراشدهمدارس استثنایی 

ی فرسودگی شغلی زنان و مردان در این مدارس و مدارس مقاطع تحصیلی و به مقایسه

                                                           
1. Billingsley 
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 ازبینی فرسودگی شغلی ی در پیششناختیتجمععادی نیز پرداخته شود. نقش متغیرهای 

قرار گیرد. همچنین  وجه موردتهای دیگر تواند در پژوهشی و تأهل میسابقه کار جمله

ا توجه به تأثیر فرسودگی شغلی بر کارایی شغلی و همچنین رضایت زناشویی و رضایت ب

های ای برای آنان، برنامهزندگی معلمان  استثنایی از طریق گسترش خدمات مشاوره

یت با شناسایی معلمانی که نها درپیشگیرانه و آموزشی در این خصوص گسترش یابد. 

ق خدمات مشاوره شغلی و سازمانی در جهت بهبود شوند از طریدچار فرسودگی شغلی می

 .شودکیفیت زندگی کاری این افراد اقدامات الزم انجام 

 سپاسگزاری

یاریگر  معلمان مدارس استثنایی که در این پژوهش شرکت کردند و تمامیدر پایان از 

 .کنیمبودند تشکر و قدردانی می
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 منابع

 رفتار شغلی، فرسودگی میان یرابطه بررسی». (3192. )و آقایی، ر آقایی، ا؛ آقایی، م.

 .3-31(، 4)1 دولتی، مدیریت ،«یسازمانفرهنگ و یجوسازمان سازمانی، شهروندی

مان لمندی شغلی در میان معآوری و رضایتی بین تابرابطه»(. 3191. )ابراهیمی قوام، ص

 .61-11، 3 شناسی افراد استثنایی،روان، «مدارس عادی و استثنایی شهر تهران

بر رفتارهای  یشناختروانسرمایه  یرتأثتحلیل »(. 3191. )آبادی، ن. مو نجف اصفهانی، ع.

دانش ، «های آن در قالب الگوسازی معادالت ساختاریشهروندی سازمانی و مؤلفه
 .336-324، 2، و پژوهش در روانشناسی کاربردی

 بین ارتباط بررسی»(. 3191. )ع  تفتی، دهقانی ر. و منتظرالفرج، م؛ بهرامی، م؛ بلبلی،

 دانشگاه کارکنان در سازمانی رفتار شهروندی و یادگیرنده سازمان تحقق درجه

(، 3)2  جیرفت، پزشکی علوم دانشگاه مجلة ،«یزد صدوقی شهید پزشکی علوم

21-7. 

 فرسودگی بر خانواده -کار تعارض اثر بررسی»(. 3191) زاده، ز.حدادیان، ع. و محمد

 شهرستان دولتی کارکنان بانکهای بین در روانشناختی سرمایه اثر واسط با شغلی

 .316-311 ،32 تحول، مدیریت نامهپژوهش ،«گناباد

تحلیل مسیر »(. 3191حیرانی، ع؛ عیدی، ح؛ صالح الربیعاوی، ا. م. و خانمرادی، س. )

اماره  بدنی شهربدنی و غیر تربیتی معلمان تربیتسرمایه روانشناختی و رضایت شغل

 .317-97(، 33)1، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،«عراق

 رفتار و شغلی انگیزش بین ارتباط»(. 3191). فانی، ح و صالحی، م. ؛، صفرد یخلق

 ،«یاسوج پزشکی علوم دانشگاه هایمعاونت و ستادی کارکنان سازمانی شهروندی

 .163-111، (6)39 یاسوج، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی-علمی یمجله

  پیکان. ناشرتهران،  ی گیتی خوشدل، ترجمه روان شناسی کمال، (.3111شولتس، د. )
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و معنویت با اعتیاد به اینترنت در  یشناختروانارتباط سرمایه »(. 3191رحمتی، ص. )

مجله اخالق پزشکی،  ،«اهواز شاپوریجنددانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
31(11 ،)1-37. 

بررسی تأثیر سبک زندگی بر فرسودگی شغلی پرستاران »(. 3191. )یا، ف. و امانی، منرحیم

بر نقش واسط سرمایه  یدتأکهای دولتی استان خراسان شمالی با شاغل در بیمارستان

 .9-3، 332 پژوهشی دانشگاه شاهد، -دوماهنامه علمی، «یشناختروان

 شهروندی رفتار علل ساختاری الگوهای مقایسه و آزمون»(. 3191آبادی، ح. )زین

 .397-379، 11 روانشناسی، مجلة ،«اجتماعی روانشناسی منظر از معلمان سازمانی

بررسی عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی »(. 3191صابری، ح؛ مروجی، ع. و ناصح، ج. )

 .11-43، 3 طب جنوب،، «3116معلمان مدارس شهر کاشان در سال 

مطالعه رابطه بین رفتار (. »3194حمد داودی، ا. ح. )زاده، د. و مصادقی، ع؛ حسین

های نوین در کنفرانس جهانی افق، «شهروندی سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران
 آینده پژوهی و توانمندسازی، شیراز.علوم انسانی، 

ی بررسی رابطه»(. 3192طاهری، ن؛ رشیدی اوندی، م؛ شاعری کریمی، ز. و سبیعی، م. )

های شهر آبادان در سال و سالمت عمومی در معلمان دبیرستان فرسودگی شغلی

 .369-361(، 2)4 پژوهشی جنتاشاپیر، –دو ماهنامه علمی  ،«3191

بررسی میزان »(. 3112زاده، ک. )آبادی، ع؛ احمدی، س. ا. و سلیمیعابدی، م؛ شفیع

 ،«فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان و عوامل مؤثر بر آن

 .11-21، 31 دانش و پژوهش در روانشناسی،

(. 3192. )آخوندی، نو  ، م؛ صرامی فروشانی، غ؛ آقا علیخانی، ع. م.یان یصفارعلیپور، ا؛ 

لوتانز بر فرسودگی شغلی  یشناختروانبخشی مداخله سرمایه اثربررسی »

فصلنامه علمی تخصصی طب ، «دیزل خودرویراناکارشناسان شاغل در شرکت 

 .43-11(، 1)1 کار،
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ارزیابی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با »(. 3193. )خلیلی، م. و آب برین، س. م زادعمو

کنفرانس ملی  ،«فرسودگی شغلی کارکنان )مطالعه موردی: کارخانه بهباک بهشهر(
 .34،گذاریحسابداری، مدیریت مالی و سرمایه

ای به های مقابلهباط آن با روشبررسی میزان فرسودگی شغلی و ارت»(. 3113فیلیان، ع. )

ی نامهپایان ،«های آموزشی شهر تهرانتوسط پرستاران بیمارستان شدهگرفتهکار 

 کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. 

 با اخالقی هوش و ایحرفه اخالق یرابطه»(. 3192ع. ) قلتاش، و م. صالحی، م؛ کریمی،

 شهر 2 ناحیه آموزش و پرورش دورة متوسطه زن دبیران سازمانی شهروندی رفتار

  ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت،نامه، پایان«شیراز

، «با رفتار شهروندی سازمانی یشناختروانی بین سرمایه رابطه»(. 3192. )گلستانه، س. م

 .1 ،یریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادیمد المللیینبدومین کنفرانس 

بررسی رابطه هوش »(. 3191زاده نوبریان، م. و شمس مورکانی، غ. )موسوی، س. ح؛ طالب

فصلنامه  ،«های شهرستان زنجانمعنوی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان دبیرستان

 .94-66، 22، شناسی تربیتیروان

اط میان بررسی ارتب»(. 3193محمدی، س. ) و ، م؛ الوانی، س. م؛ میرزایی، م.یخان یموس

-71(، 21)9(، پژوهشگر )مدیریت ،«رد کارکنانرفتار شهروندی سازمانی و عملک

91. 

مقایسه »(. 3192رضایی، ش. ) و افروز، ع؛ شهنی ییالق، م.زاده هنرمند، م؛ آتشمهرابی

لی معلمان مدارس استثنایی و سالمت عمومی، استرس شغلی و فرسودگی شغ

 .64-11، 9 روانشناسی بالینی و شخصیت، ،«عادی

 طریق از شغلی اشتیاق و سازمانی تعهد شغلی، رضایت بینیپیش»(. 3191) ف. نساج،

 سازمانی، و صنعتی روانشناسی ارشد کارشناسی نامهپایان ،«روانشناختی سرمایه

 اصفهان واحد اسالمی، آزاد دانشگاه تربیتی،وعلوم روانشناسی دانشکده

 .(خوراسگان)
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نقش . »(3191. )یرالدین، ت؛ بهادری، ج. و خسروشاهی، جآباد، ه؛ باباپورخنصرت

، «در بهزیستی روانی با توجه به اثرات تعدیلی سرمایه اجتماعی یشناختروانسرمایه

 .344-321(، 4)3 های روانشناسی اجتماعی،پژوهش

 کاری زندگی وکیفیت نیکو سیرت یرابطه»(. 3191). نژاد، معارف وشول، س.  ؛هویدا، ر

 .14-19، (3)4 ورفتاری، شناختی علوم، «سازمانی شهروندی تاررف با

دومین  ،«سرمایه روانشناختی و فرسودگی شغلی»(. 3194یوسفوند، س. و یوسفوند. ح. )

 . المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینیکنفرانس بین
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