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Abstract 
The research aimed to explore the role of psychological hardiness as a 

mediating variable on job burnout in the presence of the independent 

variables of health anxiety, work-family conflict, and tolerance of ambiguity 

in a sample of 502 employees in the headquarters of the Iranian Offshore Oil 

Company in Tehran, Iran. Data were analyzed by structural equation 

analysis in the AMOS24 software package. They were collected with 

Kobasa’s (1988) psychological hardiness questionnaire, Maslach’s (1981) 

job burnout inventory, Salkovskis and Warwick’s (2002) health anxiety 

inventory, Carlson et al.’s (2000) work-family conflict questionnaire, and 

McLain’s (1998) tolerance of ambiguity questionnaire. The results showed 

that except for the variable of the tolerance of ambiguity, the variables of 

health anxiety and work-family conflict directly affect job burnout in the 

presence of the mediating variable of psychological hardiness with 

coefficients of 0.340 and 0.316, respectively. 
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 يفرسودگ يمدل علّ ي برشناخت روان يسرسختنقش 

 و خانوادهبر اساس اضطراب سالمت، تعارض کار  يشغل

 رانيا قاره فالت نفتدر شرکت  ای مطالعهابهام؛  تحمل

 4ـ مژگان مرداني راد 3ريبا حسنيـ ف *2ـ افسانه قنبری پناه 1ناصر سياه تيری

 …بر اساس اضطراب سالمت،  يشغل يفرسودگ يمدل علّ ي برشناخت روان يسرسختنقش 

 چکيده
متغیر میانجي برمدار  عنوان به شناختي روانهدف اين مقاله بررسي نقش سرسختي 

و سالمت، تعارض کار  اضطراب مستقل یرهایمتغفرسودگي شغلي با حضور 

 نفت شرکت تهران ستاد کارکناننفری از  502در نمونه  ابهام لتحم و خانواده

ها از تحلیل معادالت ساختاری با استفاده  است. برای تحلیل داده رانيا هقار فالت

های استاندارد  پرسشنامه بر اساسها  . دادهاستفاده شد AMOS24 افزار نرماز 

(، 1981)ش مسل يشغل يفرسودگ (،1988کوباسا ) شناختي روانسرسختي 

 و خانواده تعارض کار سنجش(، 2002) وارويک و سالکوسیس سالمت اضطراب

 یآور جمع( 1998) نیل مک تحمل ابهام سنجش( و 2000همکاران ) و کارلسون

اضطراب سالمت،  متغیر تحمل ابهام دو متغیر یرازغ بهداد  . نتايج تحقیق نشاندش

ه ترتیب ب شناختي روانسختي سر یانجيمنقش متغیر  باوجود خانوادهتعارض کار 

 مستقیم دارند. تأثیربر میزان فرسودگي شغلي  316/0 و 340/0با ضريب 

تعارض  ،اضطراب سالمت ،شناختي روان، سرسختي فرسودگي شغلي :کلمات کليدي

  ابهام. خانواده، تحملکار 
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 مقدمه

 نگاه معاش تأمین ۀلیوس کي عنوان به تنها شغل به نظران صاحب از اريیبس امروزه

اکثر افراد  .است میمستق ارتباط در انسان يزندگ مختلف يها جنبه با شغل ،کنند ينم

 محل آن تبع به و کنند يم سپري کاري طیمح در را خود روز شبانه اوقات از سوم يک حدود

 ينتر عمدهيکي از  .داشت خواهد ادييز اریبس تأثیر فرد اتیروح و رفتار بر شغل نوع و کار

شغلي و سازماني در میان  هاي یدگيتنشغلي که معموالً به شکل واکنش در برابر مسائل 

اين پديده  (Maslach et al., 2019) .است 1فرسودگي شغلي ۀپديد شود يمکارکنان ديده 

هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته است. اين معضل  خطرات شغلي است که در سال ازجمله

 مي، عوارض رواني متعددي نیز به همراه داشته است.عالوه بر بروز اثرات نامطلوب جس

فرسودگي يک سندرم جسماني و رواني به همراه خستگي است که منجر به رفتار و 

و  يخلق کجکار و مددجويان، کار غیر مولد و غیبت از کار،  نگرش منفي نسبت به خود،

مختلفي در فرسودگي شغلي عوامل  (Hallberg, 2018) .دشو يمعدم رضايت شغلي 

 گذارد يم تأثیردخیل باشند. يکي از عوامل مهمي که بر فرسودگي شغلي  توانند يم

 انسان به نسبت احساس اضطراب ايجاد محرک امروزي انسان اضطراب سالمت است. در

 و خانواده درآمد، شغل، محور حول بیشتر آن يجادکنندها عوامل و بوده متفاوت ینتنخس

استرس در هنگام کار بسیار  تأثیر (Bloomfield, et al., 2019) .چرخد يم افراد سالمتي

و  يور بهرهکاهش در  صورت بهکه  و اضطراب سالمت را رقم زده است گران تمام شده

 (Wiggert et al., 2016) .شود يمو نارضايتي شغلي نمودار  ييکارا

 مواجهه زندگي يدکنندهتهد خطرات با که زماني انسان براي اضطراب احساس 

 اين وجود فرد به بقاي برخي مواقع در و است برخوردار بااليي اهمیت از شود يم

 (Pollak et al., 2019) .دارد بستگي احساس

 خانواده ـ کاربسیاري بر فرسودگي شغلي دارد، تعارض  تأثیرعامل بعدي که  

کار و  ۀهماهنگي و تناسب دو حیط تأثیرجانبه هر فردي تحت  سالمت همهاست. 

و تعارض در اين دو حیطه اغلب پیامدهاي ناگواري را نصیب فرد، خانواده،  اده استخانو

امروزه، اکثر متخصصان رفتار  (1392 ،و همکاران )هاشمي. کند سازمان و جامعه مي

                                                           
1. burnouts 
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 اثرات کار زياد و عدم تعادل مناسب بین کار، زندگي شخصي دارند اعتقادسازماني 

 به وجودعواملي را  آن بر کیفیت زندگي، مجموعۀامطلوب و خانوادگي افراد و اثرات ن

 ، شرايط زندگيیجهنت درصورت متقابل يکديگر را تشديد کرده و  آورند که به مي

 .دهند ها و جوامع را در معرض خطر جدي قرار مي ها، خانواده و سالمت انسان
(Dixon & Sagas, 2017) 

 با را فرد که است هاماب تحمل ،يشغل يفرسودگ بر مؤثر عوامل از ي ديگرکي 

 ابهام تحمل عدم چراکه کند يم روبرو نامفهوم و دهیچیپ ناآشنا، يها روش از يا مجموعه

 درواقع (Dubrin,2018) .کند يم فايا استرس و ينگران تداوم و جاديا در را ياصل نقش

 ي ادامهبخشي از زندگي، توانايي  عنوان بهپذيرفتن عدم قاطعیت به معني  تحمل ابهام

ناقص و تمايل به آغاز فعالیتي مستقیم بدون آن است که شخص بداند  دانش باحیات 

 (Antoncic,2019) .خیرآيا موفق خواهد شد يا 

 ،شود يم مطرح استرس کننده يلتعد عنوان به که يتیشخص هاي يژگيو از يکي 

 کارآمد حل به قادر ،شناختي رواني سرسـخت واجد فرد. است شناختي روان يسرسخت

 منبـع عنوان به آن از حوادث با مواجهه در و اسـت فردي نیب يها استرس و مشکالت

 را يسرسخت همکـاران وکوباسا  .کند يم استفاده محافظ سپري هماننـد و مقاومـت

 مهـار تعهـد، ۀمؤلف سه از که اند کرده فيتعر جهان و خود ۀدربار باورها از يبیترک

 (1395. )رمضاني و حجازي، است شده لیتشک ييجو مبارزه و( کنتـرل)

کارکنان  نیب در فرسودگي شغلي وعیش بر يمبن شده ارائه ها گزارش به توجه با 

 يپژوهش تاکنون ما کشور در کهنيا به توجه با زین و آن بار يانز اثرات و شرکت نفت

با ابهام  تحمل و خانوادهـ  تعارض کارفرسودگي شغلي با  نیب ارتباط میمستق طور به

 نظر به يضرور نيبنابرا؛ است دهکرن يبررس را شناختي رواننقش میانجي سرسختي 

 را شغلي در بین کارکنان شرکت نفت يفرسودگ و اين سه متغیر نیب ارتباط تا رسد يم

 توانند يم ها شرکتو  ها سازمانمديران  هشوپژ نيا انجام با. میده قرار يموردبررس

 پژوهش نيا جينتا از شغلي يفرسودگ کاهش و استرس شغلي از يریشگیپجهت 

که آيا  است سؤالاساس اين تحقیق به دنبال پاسخ به اين  ينبرا. ندينما استفاده

 نقش با ابهام تحمل و خانوادهـ  بر اساس اضطراب سالمت، تعارض کار يشغل يفرسودگ

 دارد؟ تأثیريچه  در کارکنان شرکت نفت شناختي روان يسرسخت يانجمی
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 يشناس روش

 ريماآ روش از که ستا همبستگي روش با کاربردي نوع از يکمّ صورت به حاضر پژوهش

 دهستفاا Amos24 افزار نرم از استفاده با يعلّ يابيلمد يا ريساختا تالدمعا يابيلمد

 نفت شرکت تهران ستاد کارکنان از است عبارت پژوهش نيا يآمار ۀجامع .تـسا دهکر

 ونیاست مزیج شنهادیپ هيپا بر .هستند نفر 770 شامل که رانيا هقار فالت

 ونیرگرس لیتحل در نیب شیپ ریمتغ هر يبرا مورد 15 گرفتن نظر در( 1395هومن،)

 پس. است خوب ۀقاعد کي استاندارد، مجذورات نيکمتر يمعمول روش با چندگانه

 نیب تواند يم نمونه حجم نییتع يساختار معادالت يابي مدل يشناس درروش يطورکل به

 :شود نییتع شده یريگ اندازه ریمتغ هر يازا به مشاهده 15 تا 5
5Q < n < 15Q 

 پرسشنامه( سؤاالت) ها هيگو تعداد اي شده مشاهده يرهایمتغ تعداد Q آن در که 

نقش  يبررس پژوهش نيا هدف کهنيا به توجه با ،رو ينازا. است نمونه حجم n و

 تعارض سالمت، اضطراب اساس بر يغلش يفرسودگ يعلّ مدلبر  شناختي روانسرسختي 

 معادالت يابي مدل روش با نفت شرکت کارکنان در ابهام تحمل و خانوادهـ  کار

 ابتدا در که صورت ينبد است شده استفاده تصادفي یريگ نمونه روش از و بوده يساختار

 رمدنظ تحقیق آماري جامعۀ عنوان به ايران قاره فالت نفت شرکت تهران ستاد کارکنان

 که شوند يم تقسیم قسمت ده به مديريت هر و مديريت ده شامل ستاد شد، گرفته

 جهت به ها پرسشنامه توزيع شدند، انتخاب تصادفي صورت به ها آن از نفر 502 تعداد

 الکترونیکي صورت به 19 کويد شیوع از پیشگیري و هزينه و وقت در ييجو صرفه

 توسط صحیح و کامل صورت به ها امهپرسشن همۀ و دش توزيع( آنالين پرسشنامۀ)

از آزمون  يشغل يفرسودگدر اين تحقیق جهت سنجش . است دهش تکمیل کارکنان

 يعني ،يتنیدگ ۀديپد از دييجد برآورد که( 1981) 1شمسل توسط شده يطراح

 يدرون ييايپا( 1981) 2جکسون و کمسل. ، استفاده شده استاست يمبتن ،يفرسودگ

 تیموفق فقدان و 0.79 تیشخص مسخ و 0.9 يعاطف يخستگ ابعاد از کي هر يبرا

 ،محقق حاضر قیتحق در (Maslach & Jackson, 1981) .نمودند محاسبۀ 0.71 يفرد

                                                           
1. Maslach 
2. Maslach & Jackson 
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 يآلفا زانیمي، شغل يفرسودگ ۀپرسشنام ييايپا نییتع جهت اطالعات يآور جمع از پس

 .است ابزار ييايپا ۀدهند نشان که است 0.857 آمده دست به

( 1988) کوباسا توسط شده یهته پرسشنامۀ شناختي رواننجش سرسختي ابزار س 

 کند يم فيتعر جهان و شتنيخو مورد در باورها از يبیترک را يسرسخت يواست.  بوده

( 1992) يمد و کوباسا. است شده یلتشک ييجو مبارزه و کنترل تعهد، ۀمؤلف 3 از که

 ماکسيوار چرخش و ياصل هاي مؤلفه لیتحل اساس بر پرسشنامه ييروا ۀمحاسب يبرا

( ييجو مبارزه کنترل، تعهد،) عامل سه نيا. کردند استخراج عامل 3 تکرار، 7 از بعد

 بيضر آزمون هاي سؤال ۀهم. کردند نییتب را آزمون انسيوار کل درصد 16/50

 حذف آزمون يينها فرم از سؤالي چیه. داشتند آزمون کل با 40/0 از باالتر يهمبستگ

 نيا نيبنابرا؛ کنند يم نییتب را آزمون کل انسيوار درصد 159/50 عامل 3 نيا. نشد

ق یدر اين تحق (1394 زارع، و پور نیام) .دانستند مناسب ۀساز ييروا يدارا را آزمون

 .آمد به دست 81/0میزان آلفاي کرونباخ 

 يبرا سالمت اضطراب ۀپرسشنام شده گرفتهکه در اين پژوهش بکار  ر ديگريابزا 

 کيوارو و سیسالکوس توسط پرسشنامه نيا کوتاه فرم. است سالمت اضطراب شسنج

 ,.Salkovskis et al). است سؤال 18 بر مشتمل که است شده يطراح 2002 سال در

 يمنف يامدهایپ و يسالمت يکل ينگران ،ياصل بخش عامل سه يدارا پرسشنامه (2002

 بيضر از استفاده با را يياياپ پرسشنامه کل يبرا( 1396) همکاران و ينرگس .است

 نییتع جهت( 2002) همکارانش و سیسالکوسک. وردندآ به دست 75/0 کرونباخ يآلفا

 نیهمچن و آوردند به دست را 90/0 مقدار و استفاده بازآزمون روش از پرسشنامه ييايپا

 حاضر قیتحق در .کردند گزارش 82/0 تا 7/0 از را مقدار کرونباخ يآلفا بيضر روش از

 .است ابزار ييايپا دهنده نشان که است 906/0 آمده دست به يآلفا زانیم

 کار تعارض يچندبعد اي گويه 18 ۀپرسشنام از خانواده و کار تعارض سنجش براي 

 گانه شش ابعاد مقیاس اين است. شده استفاده( 2000) همکاران و کارلسون خانواده، و

 به اي گويه 18 ۀپرسشنام اين هاي گويه. دهد يم قرار ارزيابي مورد را خانواده و کار تعارض

 بر مبتني کار و خانواده تعارض زمان، بر مبتني خانواده و کار تعارض) اي گويه 3 ۀمقول 6

 بر مبتني کار و خانواده تعارض ،ييفرسا توان مبناي بر و خانواده کار تعارض زمان،

 (رفتار بر مبتني کار و خانواده ارضتع و رفتار بر مبتني خانواده و کار تعارض ،ييفرسا توان

 .است 939/0 آمده دست به يآلفا زانیم حاضر قیتحق در. شوند يم تقسیم

 2 نوع نیل مک توسط که ابهام تحمل پرسشنامه از ابهام تحمل سنجش يبرا
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و  است تميآ 13 يدارا نیل مک ابهام تحمل ۀمپرسشنا. شد استفاده ،ساخته( 1998)

 0.82 را پرسشنامه ييايپا بيضر کرونباخ، يآلفا روش از فادهاست با (1998) نیل مک

 که است 910/0 آمده دست به يآلفا زانیم محقق حاضر قیتحق در. است کرده گزارش

 .است ابزار ييايپا ۀدهند نشان

 ها يافته

 کاربردي نوع از يکمّ صورت بهپژوهش  ،شده ذکرکه در قسمت روش تحقیق  طور همان

 سرسختينقش  يبررس اصلي تحقیق که سؤالت که با توجه به اسهمبستگي  روش با

 ـ کار تعارض سالمت، اضطراب اساس بر يشغل يفرسودگ يعلّ مدل بر شناختي روان

 بررسي فرضیات زير خواهد پرداخت: به، است ابهام تحمل و خانواده

 گیري متغیرها از برازش مناسبي برخوردارند.هاي اندازهاصلي اول: مدل فرضیۀ

 کار وتعارض  بر اساسمدل ساختاري فرسودگي شغلي اصلي دوم:  رضیۀف

داراي  شناختي روانخانواده، تحمل ابهام و اضطراب سالمت با نقش میانجي سرسختي 

 برازش است.

اضطراب سالمت بر فرسودگي شغلي با نقش میانجي  فرعي اول: فرضيۀ 

 .غیرمستقیم دارد تأثیرسرسختي 

خانواده بر فرسودگي شغلي با نقش میانجي کار ـ  تعارض فرعي دوم: فرضيۀ 

 غیرمستقیم دارد. تأثیرسرسختي 

تحمل ابهام بر فرسودگي شغلي با نقش میانجي سرسختي  فرعي سوم: فرضيۀ 

 غیرمستقیم دارد. تأثیر

 خام يها داده پژوهش، يها افتهي به يابیدست يبرا ،ها داده يگردآور از پس 

 و يفیتوص يآمار يها روش قالب در و شده وارد spss26 افزار نرم در ها داده و يکدگذار

 اطالعات يبررس يبرا ياستنباط و يفیتوص يها روش از. شد لیوتحل هيتجز ياستنباط

 تيدرنها .شد استفاده کرونباخ يآلفا آزمون روش از ييايپا ۀمحاسب ،يشناخت تیجمع

انجام  Amos24 افزار نرم از استفاده با يساختار معادالت روش از اتیفرض زمونآ يبرا

 قرار گرفت. يبررسد مور 1شکل  صورت بهمدل تحقیق  تيو درنهاد ش

معادالت ساختاري با رويکرد کوواريانس  يساز مدلهاي قابلیت نيتر مهميکي از 

 توان با ارزيابي کلکه مي صورت نيبدمحور، امکان بررسي متغیر میانجي در مدل است. 
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 تحمل خانواده، و کار تعارض اساس بر يشغل يفرسودگمدل  . مدل تحقيق ـ1شکل 

 شناختي روانبا نقش ميانجي سرسختي  سالمت اضطراب و ابهام

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع: محقق ساخته

و يا  تأيیدگیري در خصوص يا رد نمايیم. براي تصمیم تأيیدمدل در يک قاب، مدل را 

ر صورت مناسب بودن اين کنیم و دهاي برازش مدل استفاده ميرد مدل از شاخص

-، سپس به تخمین ضرايب مسیر و آزمون فرضیات ميقبول قابل ها در دامنۀشاخص

 است دو يکا شاخص مدل برازش شاخص نيتر مهم ياصل يها شاخص از يکپردازيم ي

 سنجد يم را يواقع مدل با پژوهش مفروض مدل نیب اختالف بودن دار يمعن که

 اساس بر يشغل يفرسودگ يساختار مدلد شو ه ميمشاهد 1که در جدول  طور همان

سرسختي  يگر يانجیمبا  سالمت اضطراب و ابهام تحمل خانواده، و کار تعارض

که در مدل متغیرهاي ما  به اينبا توجه از برازش مناسبي برخوردارند.  شناختي روان

ر اول ( و موردي حذف نشد، با2شکل آمدند ) به دست 7/0تمامي بارهاي عاملي باالي 

 شاخص نيتر ياصليکي از که گفته شد  طور همانبود.  تأيیدمدل به اجرا درآمد و مورد 

 پژوهش مفروض مدل نیب اختالف بودن دار يمعن که است دو يکا شاخص مدل برازش

 که شوند يم متصور مدل برازش يبرا زین يگريد هاي شاخص. سنجد يم را يواقع مدل با

هاي برازش مدل با  شاخصهمچنین  .است شده  داده شانن 1 جدول در ها آن نيتر مهم

توان اذعان مي قبول قابل ۀو مقايسه آن با دامن 1در جدول  آمده دست بهتوجه به نتايج 

 يساختار مدلبا مدل مطلوب است. لذا برازندگي  شده يگردآورهاي  کرد تناسب داده

و  سالمت اضطراب و ابهام تحمل خانواده، و کار تعارض اساس بر يشغل يفرسودگ

 .است تأيیدمورد  شناختي روان يسرسختمیانجي 

 بيماری، به ابتال

 بيماری، پيامدهای

 کلي نگراني
 سالمت

 اضطراب سالمت

 تحمل ابهام

فرسودگي 

 -تعارض کار شغلي

 خانواده

شخصيت 

 زدايي، فقدان

موفقت فردی، 

 خستگي

 عاطفي

سرسختي 

 روانشاختي

 تعهد

مبارزه 

 جويي

 کنترل
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 و ميانجي های برازندگي مدل فرسودگي شغلي با متغيرهای مستقل شاخص. 1جدول 

 شاخص تناسب
df

2 RMSEA IFI RFI NFI TLI CFI 

 3 08.0 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 قبول قابل دامنۀ

 0.936 0.927 0.905 0.891 0.937 0.06 2.809 نتيجه

 تحقیق يها افتهيمنبع: 

 و کار تعارض اساس بر يشغل يفرسودگمدل  ـ افزار نرمدر  اجراشدهمدل . 2شکل 

 شناختي روانبا ميانجي سرسختي  سالمت اضطراب و ابهام تحمل واده،خان

 
 تحقیق يها افتهيمنبع: 
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ضرايب استاندارد و سطح  بر اساسدهد  نشان مي 2نتايج حاصل از جدول  

، اثر استاندارد (p ،054/0  =β> 05/0)مستقیم  با ضريب اثر معناداري تنها تحمل ابهام

معنادار  (p ،034/0  =β> 05/0)اثر استاندارد غیرمستقیم و  (p ،88/0  =β> 05/0)کامل 

 يگر يانجیمدر مدل با توجه به  شده شناختهمتغیرهاي  تأثیردر ساير موارد  ؛ وستین

و مستقیم  صورت بهکه هم  استاين بدان معني  .استمعنادار  شناختي روانسرسختي 

تحمل متغیر شناختي روانسرسختي  میانجي متغیربا حضور غیرمستقیم  صورت بههم 

 .ايفا کند مؤثرمورد بررسي نتوانست نقش  در نمونۀفرسودگي شغلي  برابهام 

 ، اثر مستقيم و غيرمستقيم بين متغيرهای مدلاثر کامل .2جدول 

متغير مستقل 

 )برونزاد(
 متغير ميانجي

 متغير وابسته

 )درونزاد(

 اثر کامل

(P) 

 يماثر مستق

(P) 

 اثر غيرمستقيم

(P) 

 شناختي روانسرسختي  سالمت اضطراب
فرسودگي 

 شغلي

340/0 

(000/0) 

244/0 

(000/0) 

096/0 

(000/0) 

 شناختي روانسرسختي  خانوادهتعارض کار ـ 
فرسودگي 

 شغلي

316/0 

(000/0) 

227/0 

(000/0) 

089/0 

(000/0) 

 شناختي روانسرسختي  تحمل ابهام
فرسودگي 

 شغلي

088/0 

(062/0) 

054/0 

(089/0) 

034/0 

(114/0) 

 تحقیق يها افتهيمنبع: 

 گيری نتيجهبحث و 

برازش مناسبي برخوردارند و  گیري متغیرها ازهاي اندازهمدل تحقیق نشان داد نتايج

گیري متغیرهاي تحقیق که شامل  هاي اندازهشد. مدل تأيیداصلي اول تحقیق  فرضیۀ

، عاطفي( ستگيشخصیت زدايي، فقدان موفقت فردي، خ مؤلفۀسه ي )با شغل يفرسودگ

سالمت(،  کلي نگراني بیماري، پیامدهاي بیماري، به ابتال مؤلفۀ)با سه  اضطراب سالمت

، رفتار و زمان بر مبتني خانواده و کار تعارض مؤلفۀ)با شش  خانواده ـ تعارض کار

 يسرسخت(، ييفرسا توان، رفتار و زمان بر مبتني کار خانواده تعارض، ييفرسا توان

نقش بودند، از  ( و تحمل ابهامييجو مبارزهتعهد، کنترل و  مؤلفۀبا سه ) يشناخت روان

باالتر بودند  7/0 تمامي بارهاي عاملي معنادار و از مقداربرازش مناسبي برخوردار بودند. 

دگي متغیرهاي هاي برازن تمامي شاخص که کیفیت باالي مدل بوده و اين ۀدهند نشانکه 

گیري  بنابراين برازندگي مدل اندازه ؛قرار گرفته است قبول قابل اصلي تحقیق در دامنۀ
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اصلي دوم  از سوي ديگر در بررسي فرضیۀ .است تأيیدمتغیرهاي تحقیق حاضر مورد 

در اين مدل  نتايج نشان داد مدل معادالت ساختاري از برازش الزم برخوردار است.

بر  ممستقی طور به که سالمت عالوه بر اين اضطراب و خانواده و کار متغیرهاي تعارض

بر متغیر سرسختي  تأثیرگذاريغیرمستقیم با  طور بهداشتند،  تأثیرفرسودگي شغلي 

اما متغیر تحمل ابهام نه  ؛بگذارند تأثیرنیز توانستند بر فرسودگي شغلي  شناختي روان

و با نقش  غیرمستقیم صورت بهبود و نه  تأثیرگذارمستقیم بر فرسودگي شغلي  صورت به

نتوانست بر متغیر فرسودگي شغلي اثرگذار باشد.  شناختي روانسرسختي میانجي 

 ؛الگوي مفهومي تحقیق داراي برازش مناسب استگفت  توان مي طورکلي به

 پژوهش مفهومي مدل بر منطبق زيادي میزان تا شده مشاهدههاي  داده ديگر عبارت به

 مدل متغیرهاي بین در مفروض روابط مطابقت از مدل ساختاري بخش بنابراين ؛است

سي فرضیات راما در بر و ؛است کرده پشتیباني کارکنان شرکت نفت آماري جامعۀ در

 صورت بهسالمت هم  اضطراب نشان دادفرعي اول  فرضیۀنتايج  تر جزئي صورت به فرعي

غیرمستقیم و از طريق متغیر  صورت بهگذارد و هم  مستقیم بر فرسودگي اثر مي

 ازنظر. گذارد يممتغیر میانجي بر فرسودگي شغلي اثر  عنوان هب شناختي روانسرسختي 

نقش  ها آندر سالمت رواني  تواند يمافراد  يتیشخص هاي يژگيو( 2017) 1دساي راهول

انسان  يساز مقاومعوامل  ينمؤثرترداشته باشد، سرسختي روانشاختي يکي از  يا عمده

. رودوالت و آيد يم حساب بهزندگي  هاي مزمن و روزمرۀ در برابر فشارهاي رواني و تنش

( نشان دادند افراد با سرسختي باال در مقايسه با افراد با سرسختي پايین، 1989) 2زون

. در تبیین اين فرضیه کنند يمارزيابي  يرترپذ کنترلو  تر مثبترويدادهاي فشارزا را 

 گذرانند ميخود  سالمتي دربارۀ نگراني با کارکناني که بیشتر وقت خود را گفت توان يم

 جلوي کنند نمي سعي ديگر که هستند قوي قدر آن ها آنبیماري در  به مربوط و افکار

 ها آن، کنند ميو احساس ناايمني  شده تسلیم راحتي بهدر برابر مشکالت  بگیرند، را ها آن

م مقا موقع به نتوانندکه  اند نگرانشرايط زندگي و شرايط مالي خود را نامطلوب دانسته و 

فرد در  شود يمي باعث يآورند، چنین فشارها به دست يرا در زندگ يو منصب مناسب

محیط کار احساس خستگي کرده و به لحاظ رواني و جسمي احساس کنند که انرژي 

                                                           
1. Desai Rahul 
2. Rhodewalt & Zone, 
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براي کار کردن ندارند و دچار فرسودگي شغلي شوند. در مقابل کارکناني که سرسختي 

، به زا تنشفکر  اي داديرو کيبا  شدن همواج محض به بااليي دارند، شناختي روان

در  توانند يمسرسخت کارمندان  ،نگرند يم نانهیب شکل واقع آن به مختلفي ها جنبه

 يتي، از منابع حماسالمتمانند اضطراب  ييزا تنش با افکار و اتفاقات هنگام برخورد

د، در مقابل سالمتي خود نگران هستن بگیرند، بنابراين کارکناني که کمتر در مورد کمک

بوده و در برابر شرايط دشوار کنترل بیشتري بر امور داشته، در محیط  تر مقاوممشکالت 

از کار در کنار  کند يمپرانرژي هستند کمتر احساس خستگي  کنند يمکار احساس 

 فرسودگي شغلي کمتري دارند. يتدرنهاهمکاران احساس شادماني کرده و 

 ،و همکاران امیرفخرايي(، 1399) ،و همکاران اين نتیجه با تحقیقات آقاجاني 

(، آقاجاني و همکاران 1394) ،و همکاران(، احمدي 1396توکلي و سلیمي نیا ) (،1399)

اينزلیخت، آرنسون  و( 2020) 1امراقان(، صمدي و 1389) ،و همکاران ايرانبان (،1392)

 .استهمسو  (2006) 2و گود

هم  خانوادهـ  کار تعارض بود کهاز آن حاکي نتايج فرعي دوم  فرضیۀ سيدر برر 

غیرمستقیم و از طريق  صورت بهدارد و هم  تأثیرمستقیم بر فرسودگي شغلي  صورت به

؛ گذارد متغیر میانجي بر فرسودگي شغلي اثرمي عنوان به شناختي روانمتغیر سرسختي 

( 1987) 3شود. به اعتقاد مک کوبین مي تأيیدتحقیق نیز  دومفرعي  بنابراين فرضیۀ

، آورد يم حساب بهسرسختي متغیري کلیدي براي سازگاري و انطباق خانواده با تغییرات 

 يابد. از نظرخانواده کاهش  يبر اعضا واردشدهشود فشار  سرسختي خانواده باعث مي

هیجاني  واکنشزندگي،  مشکالت لدر مقابايین پ ختيسرس دواج راداف( 1979) 4کوباسا

. در تبیین بینند يمآسیب بیشتري را از فشار رواني  بلندمدت و در ددهن يم انشديد نش

 عنوان بهجداگانه خود هم  يها نقشگفت گاهي کارکنان در اجراي  توان يماين فرضیه 

، اين در حالي است که شوند يمدچار تداخل  خانوادهعضوي از  عنوان بهکارمند و هم 

ل و تعهد الزم را داشته باشند، در بايد انرژي، کنتر ها نقشاز اين يک  براي اجراي هر

وظايف شغلي است بیشتر  معموالًچنین شرايطي که فرد به يکي از وظايف خود که 

که  ، بدين معناکند يمرا تجربه  شناختي روان، سطوح پايیني از سرسختي کند يمتوجه 

                                                           
1. Samadi,& Amraghan 
2. Inzlicht, Aronson, Good & McKay 
3. McCubbin 
4. Kobasa 
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ني ، انرژي کمتري داشته، تمايل چنداشود يمخانواده فرد زماني که دچار تعارض کار ـ 

تالشي براي تغییر وضعیت نکرده و احساس ناايمني کرده و  یجهدرنتبه مشارکت ندارد، 

رسودگي به ف تواند يمچنین وضعیتي  ؛داند يمرويدادهاي زندگي را خارج از کنترل خود 

، کنند يمکارکناني که تعارضات کمتري را تجربه  در مقابل شغلي در کارکنان بیانجامد.

 بیشتري داشتهدشوار، احساس کنترل  طيدر برابر حوادث و شرا ،سرسختي بااليي داشته

در  ها آن کنند. مي شغل خود و خود را ملزم به استقامت و تعهد نسبت به سازمانو 

 قادر به انجام وظايف خود هستند. يراحت بهمحیط کار پرانرژي بوده و 

و  نیان(، ايرا1397) ،و همکاران نتايج اين تحقیق با تحقیقات کعب عمیر 

، صمدي و (1392)و همکاران،  آقاجاني (،1396نیا ) (، توکلي و سلیمي1389)همکاران، 

 .استهمسو  (2009) 1و وندوون سندرز و ويلمسن، ون دالن(، 2020) امراقان

نتايج سوم بوده و فرعي  اجراي مدل با توجه به نمونۀ حاضر بیانگر رد فرضیۀ 

گري  باواسطهو  یرمستقیمغ صورت بهمستقیم و نه صورت  بهتحمل ابهام نه  دهد يمنشان 

بنابراين ؛ بگذاردبر متغیر فرسودگي شغلي اثر  تواند نمي ،شناختي روانمتغیر سرسختي 

 يها تیدارند، در موقع بااليي ابهام که تحمل يفرادشود. ا رد مي سومفرعي  فرضیۀ

در  يبهتري سازگار توانند ميمناسب  يا مقابله يها سبک و ها حل راه افتنيبا  نديناخوشا

اما نتايج تحقیق حاضر نشان داد تحمل  ؛دهند پراسترس از خود نشان طيبرخورد با شرا

باشد. همچنین تحمل ابهام  تأثیرگذارکارکنان شرکت نفت  فرسودگي برتواند  ابهام نمي

بر فرسودگي شغلي اثرگذار  تواند نمينیز  شناختي رواننقش میانجي سرسختي  باوجود

 شد.با

 منظور به ،شود ميپژوهش پیشنهاد  اين اصلي هاي فرضیه تأيید به توجه با 

 علمي و مدون ريزي برنامه مديران است ضروري ملي تولید و وري بهره سطح افزايش

 باشند: داشته زير شرح بهخود  پوشش تحت کارکنان از معنوي و مادي حمايت براي

 کارکنان يمخاطرات سالمت رواناز  ريیشگیو پ يبراي ارتقاي سالمت روان -

 يجهت باال بردن سطح سالمت روان يآموزش هاي دوره جاديدر ا مسئوالن ،شرکت نفت

 کارکنان کوشا باشند.

                                                           
1. van Daalen, Willemsen, Sanders & van Veldhoven 
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مناسب  تقسیم وظايف به نحو، شود ميحجم کاري کارکنان افزوده که  زماني -

 .خانواده را کاهش دهد ـ مخرب تعارض کار تأثیر تواند مي

مرخصي استحقاقي اضطراري  حاد خانوادگي، مشکالترکنان با در مواجهه کا -

 به بهبود شرايط کمک نمايد. تواند مينوع و شدت مشکل  تناسب به

 کارمندان غیررسميو  يرسم هاي آموزشدر  يسرسخت هاي مؤلفهبا قرار دادن  -

 يفرسودگ زانیو مو اضطراب کاسته آنان در برابر استرس  پذيري آسیبسطح  از توان مي

 ود.را کنترل نم يشغل

شخصیتي  هاي ويژگيو  غليش هاي مهارتبه هنگام استخدام افراد به همخواني  -

 ارفش تخوشدس رددارد ف التمگرفته شود، اح ناديده وعموض ينا ر. اگافراد توجه شود

 .شود غليش

و  يياز آشنا شود ميپیشنهاد  ها سازمانبراي کاهش فرسودگي شغلي به  -

 انداز چشموقتي سازمان حاصل کنند.  نانیانداز سازمان اطم ان به چشمکارکن يبنديپا

اي  و وظايف حرفه کارمندان به آن باور داشتهد، به کارمندان خود نشان ده ي راروشن

 .دهند ميباالتري انجام  باانگیزهخود را 

 براي و پتروشیمي و گاز نفت، صنعت کارکنان براي پژوهش اين نتايج هرحال به 

 و کار به خصوصي و دولتي نهادهاي و ها سازمان و مؤسسات در کارکناني که تمام

 کار محیط بیشتر چه هر شناخت سودمند باشد. بنابراين تواند مي هستند مشغول فعالیت

نويسندگان تحقیق،  کند. وري کمک کاهش فرسودگي شغلي و افزايش بهره به تواند مي

 بررسي و کنکاش جاي که نمودند برخورد موضوعاتي و مسائل به پژوهش انجام حین در

 .بپردازند تحقیق به ذيل پیشنهادي موضوعات روي محققان است دارد و مطلوب

 نیز ديگري متغیرهاي است کاررفته به تحقیق اين در که متغیرهايي بر عالوه -

 ازجمله و گیرد قرار موردتوجه شغلي فرسودگي با نیز ها آن رابطۀ بايد که دارد وجود

 افسردگي ،تني روان اختالالت شغلي، رضايتمندي شغلي، استرس متغیر از توان مي

 .برد نام را ...و کارکنان

 ردۀ در را آن توان مي شد، انجام نفت صنعت کارمندان ردۀ در پژوهش اين -

 .قرارداد مقايسه مورد را نتايج و اجرا نیز نفت صنعت کارگران

 نتايج و اجرا ها دستگاه و ها ازمانس ساير در پژوهش اين شود مي پیشنهاد -

 .گیرد قرار مقايسه مورد حاصله
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 منابع

 ارتباط ،(1392) ثمیم ور، باج ؛ميمر ،يقربان عباس ؛طاهر زدست،یت ؛محمدجواد ،يآقاجان
 ،نگر جامع ييماما و يپرستار ،پرستاران يشغل يفرسودگ با شناختي روان يسرسخت

 .7ـ1 ،(70) 23

 ،(1399) شهنام ،يابوالقاسم ؛بهمن ،ياکبر ؛هیسم دهیس ،يسومو ؛محمدجواد ،يآقاجان
 با شناختي روان يسرسخت و خداوند به يبستگ دل ارتباط عنوان با يپژوهش در

 ابتيد پرستاري يپژوهش يعلم ۀفصلنام بازنشسته، سالمند مردان در مرگ اضطراب
 .29ـ19 ،(1) 8 زابل،

 اساس بر مرگ اضطراب ينیب شیپ ،(1394) مسعود باقري، ؛حمیده کهنعلي، احمدي
 4 فردي، يها تفاوت و شخصیت شخصیتي، يها يژگيو و يشناخت روان سرسختي

 .114ـ95 ،(9)
 پیام دانشگاه انتشارات ،رواني هاي آزمون کاربرد (، 1394) حسین زارع، حسن؛ پور، امین

 چاپ دوم. ،تهران نور
 ؛زهرا ،يبزرگ دشت ؛بهرنگ اد،ش يلیاسماع ؛مرجان فرد، يمعصوم ؛تايآز ،ييرفخرایام

 ينگران اساس بر روسيو کرونا اضطراب ينیب شیپ ،(1399) الیل ،يباصر شيدرو
 ۀفصلنام ،يابتيد مارانیب در مثبت جانیفراه و شناختي روان يسرسخت ،يسالمت

 .1083ـ1072 ،(1) 8 ابت،يد يپرستار

 يسرسخت نیب ۀرابط ،(1389) اصغر علي امیري، ؛محمود ساعتچي، ؛سیدجواد ايرانبان،
 ،يشناخت روان تحقیقات ،کارکنان يروان سالمت با نقش يگرانبار و شناختي روان

 .88ـ72 ،(6)2

 و شناختي روان يسرسخت نیب ۀرابط ،(1396) نرگس ا،ین يمیسل ؛نينسر ،يتوکل
 يفناور و دانش يسراسر کنفرانس نیسوم زنان، يشغل يفرسودگ با يذهن يشادکام

 .تهران ران،يا يروانشناس و ياجتماع طالعاتم يتیترب علوم

 شناختي روان يسرسخت و يآور تاب نقش ،(1395) مسعود ،يحجاز ؛دونيفر ،يرمضان

 يپژوهش يعلم ۀفصلنام دو ،ورزشکار ریغ و ورزشکار افراد يروان سالمت در
 .36ـ27 ،(2) 15 ت،یشخص و ينیبال يروانشناس

 کاهش نیب ۀرابط يبررس ،(1399) حمدصادقم ،يانصار ؛اکبر ،ينام ؛يعل ،يرطاهریش
 و يحسابدار انداز چشم ۀفصلنام ،کارکنان يشغل يدگیتن و يشغل يفرسودگ

 .61ـ32 ،(33) 3 ت،يريمد
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 پرستاران در آن علل و يشغل يفرسودگ ،(1395) دجوادیس ،ينیحس ؛نيپرو زنژاد،يعز

 دانشگاه ۀمجل ،بابل يپزشک علوم دانشگاه به وابسته يها مارستانیب در شاغل ينیبال
 .69ـ63 ،(2)8 ،بابل يپزشک علوم

 يسرسخت لگريتبد نقش ،(1397) عبدالزهرا ،ينعام ؛ابوافضل ،يصفر ؛ينور ر،یعم کعب

 و يشغل تیموفق با خانواده ـ کار تعارض ۀرابط در خانواده يجمع يکارآمد و

 .20ـ1 ،(1) 5 ،يسازمان و يصنعت يروانشناس مطالعات ۀمجل ،يشغل يستيبهز

 يبررس ،(1396) يعل ف،يشر ييرضا ؛کلثوم نژاد، يميکر ؛فاطمه ،يزديا ؛دهيفر ،ينرگس

 علوم دانشگاه انيدانشجو در سالمت اضطراب ۀپرسشنام يفارس ۀنسخ ييروا و اعتبار

 .160ـ147 ،(27) 7 ،يتیترب يریگ اندازه ۀفصلنام ،لرستان يپزشک

 لیتحل ،(1392) حسام بذرافکن، ن؛ينسر ،يارشد ؛لیاسماع دیس ،يشبان خیش يهاشم

 و مشاوره ،يروان سالمت و يشغل يخشنود با خانواده ـ کار تعارض يساختار

 .365ـ349 ،(3) 1 خانواده، يدرمان روان

 .چاپ هفتم ،لیزرل افزار نرممدل يابي معادالت ساختاري با کاربرد  (،1395هومن )
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