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  چكيده
 به سازمان در ماندن به ميل است. سازماني داخلي مشكالت معرف معموالً باال خدمت ترك و جابجايي نرخ

 بررسي هدف با حاضر پژوهش دارد. اشاره سازمان يك با ندنما براي كاركنان آگاهانه و هوشيارانه تمايل
 در شغلي فرسودگي ايواسطه نقش بر تأكيد با شغل ترك به تمايل و ختيشنا روان هايسرمايه علي روابط
 و عادي ابتدايي مدارس معلمان از نفر 312 منظور اين براي .است شده انجام ابتدايي مدارس معلمان بين

 لوتانز، ختيشنا روان هايسرمايه پرسشنامه به و انتخاب ساده تصادفي صورت به وجياس شهر استثنايي
 نشان نتايج دادند. پاسخ مسالچ شغلي فرسودگي پرسشنامه و بارهام و گاتليب كلوي، شغل ترك پرسشنامه

 ترك به لتماي بر شغلي فرسودگي هايمؤلفه گريواسطه طريق از ختيشنا روان هايسرمايه هايلفهؤم كه داد
 روان هايسرمايه هايمؤلفه ميان از ضمناً باشد.مي دارمعني و منفي مستقيم،غير اثر داراي معلمان شغل

 عاطفي فرسودگي شغلي، فرسودگي هايمؤلفه ميان از و منفي و مستقيم غير اثر بيشترين آوري تاب شناختي،
  باشند.مي دارا شغل ترك به تمايل بر را مثبت و مستقيم اثر بيشترين

  
  شغلي فرسودگي شغل، ترك به تمايل ختي،شنا روان هايسرمايه كليدي: واژگان
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  مقدمه
 اين هستند. پرورش و آموزش سازمان عوامل ترين مهم از انساني، نيروهاي عنوان به معلمان
 زوالش از دهد؛ ادامه بقايش به سازمان تا دارند مي وا تحرك به را سازمان هاي چرخ عوامل،

 ابتكارات، گوياي سازماني عمر شناسنامه و باشد سودمند جامعه در شود؛ جلوگيري
 .است دولتي هايسازمان از يكي پرورش و آموزش باشد. پيشرفت و توسعه ها،خالقيت
 متعهد كاركنان و معلمان به پيشرفت و ايتوسعه هايبرنامه دقيق اجراي براي سازماني چنين

 هايهزينه از جلوگيري و سازمان در بودن ماندگار بر عالوه تا دارد نياز پذيرمسئوليت و
 و آموزش سازمان دهند. انجام خود وظايف و مشاغل برابر در بيشتري مفيد كار مجدد،
 به نسبت آن انساني منابع كه باشد داشته گفتن براي ايتازه حرف تواندمي زماني پرورش
 شغلي مشاركت و دهند نشان خود از وابستگي و تعهد كاري، هايارزش و سازمان حرفه،
 هر استقالل و خودكفايي اساس كه، اين به توجه با ).2008 هونيناك،( باشند داشته بيشتري
 نيروهاي تمام بين در و است جامعه آن آموزشي هايسازمان وجودي هايپايه بر جامعه

 تربيت و تعليم جريان در مؤثر عامل ترينمهم معلمان، شي،آموز سازمان يك اثربخش
 سازمان، يك مديريت توسط نيازها اين تأمين چگونگي و آنان نيازهاي به توجه لذا .هستند

 سازمان در اهداف بردپيش نتيجه، در و انساني نيروي شغلي منديرضايت به منجر تواندمي
  ).1386 پور، صالح و بيدختي (امين گردد متبوع
 سازماني داخلي مشكالت معرف معموالً باال خدمت ترك و جابجايي نرخ طرفي، از
 يك با ماندن براي كاركنان آگاهانه و هوشيارانه تمايل به سازمان در ماندن به ميل است.

 در عضو يك عنوان به بودن از يا كشدمي دست كار از فرد يك وقتي دارد. اشاره سازمان
 كاركنان ارادي ترك بر ترك، خصوص در هاپژوهش دارد. نام ركت كشد،مي دست سازمان
 سمت به تأكيدشان محققان بيشتر شود،مي بررسي ترك وقتي ).2009  ناب، (مك دارد تأكيد
 كه وقتي يعني ارادي، ترك ).2000 ،1(هاندالن شودمي معطوف ترك به تمايل مفهوم

 استعداد با كاركنان براي تواندمي كنند كتر خود ميل با را سازمان گيرندمي تصميم كاركنان

                                                            
1. Handlon 
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 به را آموزش و كارمنديابي اضافي هزينه سازمان براي عالوه به كند. ايجاد ارزش سازمان
  ).1389 هوشيار، و نيا رحيم از نقل به ،2006 ،1فلوي و يو هانگ (لو، دارد همراه
 به تواندمي االب خدمت ترك است. مهم بسيار سازمان يك بخشياثر بر خدمت ترك اثر
 بگذارد. اثر كيفيت با هايخروجي آوردن فراهم براي سازمان ظرفيت روي منفي طور

 و آموزشي هايهزينه كارمنديابي، باب در مهلكي پيامدهاي تواندمي خدمت ترك همچنين
 سرمايه معاصر، هايسازمان كه، آنجا از ).2001 وارد، و (شيلدز باشد داشته عمليات توقف
 خود كاركنان روي بر نگهداري و پيشرفت، و توسعه آموزش، استخدام، قالب در را زيادي
 ترك احتمالي، هايهزينه تمامي با مواقع، برخي در بايد مديران رو، اين از كنند.مي صرف
 توانمي حاضر حال در ).2004 همكاران، و (كوين برسانند حداقل به را كاركنان خدمت
 معلمان شغل ترك موجب كشورها از بسياري در لميمع شغل نامطلوب وضعيت گفت
 از بعضي نظر به كه شودمي مدارس ممتاز التحصيالن فارغ جذب مانع و مندعالقه

  ).1381 (سروش، است نامطلوب دستمزد و حقوق و كاري شرايط دليل به عمدتاً دانشمندان
 دارد. همراه به اهسازمان براي مستقيم غير و مستقيم هايهزينه كاركنان، خدمت ترك
 تعريف جديد فرد آموزش و گزينش يافتن، قالب در كاركنان خدمت ترك مستقيم هزينه
 ،2همكاران و (پينكويتز درصد 120 را خدمت ترك مالي هزينه محققان، برخي شود.مي

 برآورد كاركنان ساالنه حقوق )2004 ،3هوم و (گريف درصد 200 باالي برخي و )1997
 و كاريوجدان كاهش از عبارتند خدمت ترك غيرمستقيمهاي  ههزين في،طر از اند.كرده

 از و يادگيري، هزينه باقيمانده، كاركنان روي بر فشار سازماني، فرهنگ تضعيف اخالقيات،
   ).1391 همكاران، و رسولي از نقل (به سازماني حافظه يا اجتماعي سرمايه رفتن دست
 بيشتر كار محيط در گرامثبت سيشنا روان از هاستفاد موج اخير سال چند در طرفي، از
 نام ختيشنا روان سرمايه دارد، وجود زمينه اين در كه متغيرهايي مهمترين از يكي است. شده
 بسياري توجه مورد كه باشدمي مهمي سازماني متغيرهاي از ختيشنا روان هايسرمايه دارد.

 بررسي بنابراين، است. گرفته قرار سيشنا روان و مديريت علم پژوهشگران و متخصصان از

                                                            
1. Loi, Hang-Yue, & Foley 
2. Pinkovitz at al. 
3. Griffeth& Hom 
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 مناسب كارهايراه دادن در تواندمي معلمان شغل ترك در ختيشنا روان هايسرمايه نقش
 هاىپاسخ كه هايىويژگى از يكى لذا، شود. واقع مفيد معلمان شغل ترك از جلوگيري براي
 شناختى روان هسرماي بخشد،مى ارتقاء را زااسترس هاىموقعيت به مثبت شناختى روان
 صفات از ايمجموعه از است عبارت ختيشنا روان سرمايه ).2007 همكاران، و (لوتانز است

 ارتقاء و رشد در قوي منبع يك مانند تواندمي كه هاسازمان و افراد مثبت هايتوانمندي و
 يك يختشنا روان سرمايه )2007( همكاران و لوتانز زعم به باشد. داشته نقش سازمان و فرد

 الزم تالش و تعهد الف) است: زير هايمشخصه با ختيشنا روان مثبت ايتوسعه وضعيت
 داشتن ب) نفس/خودكارآمدي)، به (اعتماد برانگيز چالش وظايف و كارها در موفقيت براي
 در و هدف راه در پايداري ج) بيني)،(خوش آينده و حال هايموفقيت درباره مثبت اسناد

 د) و (اميدواري) موفقيت به يابيدست براي هدف به رسيدن مسير تغيير لزوم صورت
 يا آوري(تاب موفقيت به يابيدست براي مشكالت و هاسختي با مواجهه هنگام پايداري
  پذيري).انعطاف
 حقيقت اين بر رقابتي مزيت به يابيدست براي ختيشنا روان سرمايه جديد رويكرد لذا،
 اند.نشناخته را انساني منابع واقعي ظرفيت امروزي هايمانساز از بسياري كه است استوار
 آنها روي بر نه سبب، همين به و ندارند انساني منابع ارزش از درستي درك هاسازمان اين

 كنندمي مديريت و داده توسعه را آنها اثربخش طور به اينكه نه و كنندمي گذاريسرمايه
 كه معتقدند )2006( همكاران و آوي ).2007 كاران،هم و لوتانز از نقل به ؛2005 ،1(آوولي
 رفتار با كلي صورت به هم و آن هايمؤلفه حسب بر هم مثبت ختيشنا روان هايسرمايه
  سرمايه پيشين، مطالعات هاىيافته براساس دارد. رابطه عمومي طور به شغل ترك
 و (آوي يشترب رضايت و عملكرد مانند كاركنان مطلوب هاىنگرش با ختىشنا روان

 به تمايل و بدبينى مانند هاآن نامطلوب هاىنگرش با و مستقيم، اىرابطه )2011  همكاران،
 سطح داراى كه كاركنانى دارد. معكوس اىرابطه )2007  همكاران، و (لوتانز شغل ترك

 در مثبت رفتارهاى كه دارند شناختى روان منابع هستند، ختىشنا روان سرمايه از باالترى
  ).1391 همكاران، و مزيديكريمي از نقل (به دهد مى افزايش را كار حيطم

                                                            
1. Avuoly 
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 معلمان، شغل ترك به تمايل بر ختيشنا روان سرمايه مستقيم اثر بر عالوه بين، اين در
 توجه نيز دهد،مي رخ ديگري متغيرهاي واسطه به كه نيز آن مستقيم غير اثر به بايستمي

 شغل ترك به تمايل و ختيشنا روان سرمايه بين تواندمي كه ايواسطه متغيرهاي از يكي كرد.
 اين واسطه به ختيشنا روان سرمايه باشد.مي شغلي فرسودگي باشد، داشته گريميانجي نقش
  بگذارد. تأثير معلمان شغل ترك به تمايل بر مستقيم غير طور به تواندمي متغير

 نوع كار، محل در موجود شارهايف اثر در كه است بعدي چند ايسازه شغلي، فرسودگي
   كار
 در منفي تغييرات به شغلي فرسودگي كلي، طور به شود.مي ايجاد كاركنان در سرخوردگي و

 شغلي فرسودگي شود.مي گفته شغلي فشارهاي با مواجهه در افراد رفتار و روحيه نگرش،
 ممكن و يافته توسعه زمان طول در آهستگي به ولي نيست رواني اختالل خفيف ميزان در

 راهنماي در را شغلي فرسودگي دليل همين به شود. تبديل رواني ناتواني يك به است
 و (فيشه كنندمي بنديطبقه انطباقي اختالالت رده در رواني اختالالت آماري و تشخيصي

 مثل خصوصياتي با كه است استرس به ختيشنا روان پاسخي شغلي فرسودگي ).2011 بوار،
 تقليل به هيجاني خستگي است. توأم فردي كفايت عدم و شخصيت مسخ ي،هيجان خستگي

 عموماً اندشده خستگي دچار هيجاني لحاظ از كه افرادي و دارد اشاره فرد هيجاني توان
 انجام براي كافي انرژي ديگر و اندداده دست از را خود انطباقي قدرت كه كنندمي احساس

 هيجاني خستگي به پاسخ در نيز شخصيت مسخ نند.كنمي احساس خود در را وظايف دادن
 به نسبت و كنده دل خود شغل از افراد آن طي كه دارد فرآيندي به اشاره و آيدمي پديد
 كاهش فردي كفايت عدم نشانگان از شوند.مي تفاوتبي خود همكاران و عملكرد شغل،
 به توان گذشته مثل ديگر د،افرا فرآيند، اين در كه است خود كاري هايتوانايي از فرد درك
 از نقل به ،2004 ،1همكاران و (هالبسلبن ندارند را خود وظايف تحقق و رساندن انجام

  ).1387  همكاران، و رستمي
 زندگي كيفيت بر تواندمي شغلي فرسودگي كه شگرفي تغييرات دليل به امروزه همچنين،

 قرار نظر مد جدي مسئله يك صورت به بگذارد جاي بر فرد ايحرفه و خانوادگي شخصي،

                                                            
1. Halbesleben et al 
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 هستند، مواجه ايعديده مشكالت با خود شغلي ماهيت واسطه به معلمان است. گرفته
 ،1لوگا( آنها حرفه اعتباري بي آموزان،دانش تحصيلي افت كار، پرحجمي مانند: مشكالتي

 يازهاين گرفتن ناديده تحصيل، به آموزاندانش عالقه عدم ناكافي، مزاياي و حقوق )،2008
 جمعيت، پر هايكالس آنها، از خانوادگي حمايت عدم آموزشي، هايسازمان طرف از آنان

 ؛2007 ،2همكاران و هاكانن( نقش به مربوط تعارضات و شغلي ترفيع به مربوط مسائل
 بر توانندمي همگي مشكالت اين كه ،)1991 ،4همكاران و سيدمن ؛2008 ،3گريسون
 و برده باال را آنان پذيريآسيب مشكالت، اين استمرار و بوده ذارتأثيرگ هاآن رواني سالمت
 رستمي، از نقل به ؛2008 ،لوگا( شودمي آنان ميان در شغلي فرسودگي به منجر نهايتاً
 و اجتماعي زندگي و خانواده در و سازمان در زيادي عوارض شغلي فرسودگي ).1387
 متوالي، تأخيرهاي كار، از كاركنان غيبت انتومي آنها مهمترين از گذارد.مي برجاي فردي

 با تدريس شكل تغيير كار، محيط در تضاد و كشمكش تني،روان مختلف هايشكايت
 دهد،مي رخ شغلي فرسودگي كه هنگامي برد. نام را خدمت ترك نهايت در و ديگر مشاغل
 فلسفه دادن دست از سودمند، هايفعاليت ادامه در انرژي كاهش بيني، واقع روزافزون فقدان
 براي شوند.مي پديدار جسمي و روحي اختالالت و همدردي احساس فقدان زندگي، نهايي
 (نقدي، كرد مقابله شغلي فرسودگي رواني هاياسترس با بايد مشكالت اين بر آمدن فائق

 1389.(  
 زياد، نارضايتي كار، به بدبيني شامل شغلي، فرسودگي كالسيك هاينشانه طرفي، از

 نقش شغلي فرسودگي ايجاد در يأس و نااميدي است. كار در ناكارآمدي و كار از زياد بتغي
 و هامحدوديت عمدتاً را علت كه است يافته افزايش حاضر عصر در آن فراواني و داشته

 در شغلي فرسودگي كه دادند نشان تحقيقات ).2011 بوار، و (فيشه دانندمي شغلي فشارهاي
 تعهد كاهش و شغلي رضايت عدم اثربخشي، كاهش وري،بهره شكاه به مدت طوالني

                                                            
1. Laugaa 
2. Hakanen et al. 
3. Grayson  
4. Seidman at al 
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 اضطراب و درماندگي احساس افزايش بر نتيجه، در شود.مي منتهي سازمان و كار به نسبت
  ).2011 (آلسوپ، دهندمي افزايش را شغل ترك و كار از غيبت نيز موارد اين كه داشته تأثير

 بهداشت معلمان، خدمات كارآمدي بخشي، اثر روند بر جهتي از شغلي فرسودگي پديده
 و مشكالت با را آموزان دانش و گذاردمي منفي اثر آموزان دانش تحصيلي عملكرد و رواني
 اثر معلمان شغل ترك به تمايل بر تواندمي ديگر جهتي از و كندمي روبرو متعدد موانع

 شغلي فرسودگي و غلش ترك به تمايل با كه متغيرهايي تا است الزم رو اين از بگذارد،
 و ختيشنا روان سرمايه كه گيرند، قرار مطالعه مورد و شناسايي دارند، ارتباط معلمان
 رواني، منفي تأثيرات بر عالوه شغلي فرسودگي هستند. هاآن مهمترين از آن هاي مؤلفه

 نيز را آموزشي سيستم و آموزان دانش دارد، معلمين بر كه اجتماعي-رواني و فيزيولوژيكي
   داد. خواهد قرار تأثير تحت

 و وريبهره افزايش به منحصر پرورش و آموزش مديران اصلي مسئوليت شك بدون
 و انساني عوامل گرفتن نظر در بدون اثربخش مديريت و نيست سازمان مادي منابع به توجه
 و آموزش كه است الزم اوصاف، اين با .نيست پذيرامكان معلمان رواني نيازهاي به توجه

 اين با معلمان، شغلي فرسودگي و تخدم ترك هايمحرك شناسايي واسطه به پرورش
  كنند. مقابله پديده
 نقش مطالعه و معلمان شغل ترك در ختيشنا روان هايسرمايه نقش بررسي رو، اين از

 مديران براي زيادي كاربردي نتايج تواندمي متغير دو اين بين شغلي فرسودگي گريميانجي
 انجام طرفي، از باشد. داشته شغل ترك به معلمان تمايل كاهش جهت در پرورش و آموزش

 اثر مطالعه لذا، گردد. واقع ثمر مثمر حوزه اين در افزاييدانش براي تواندمي پژوهش، اين
 به توجه با بنابراين باشد.مي ضروري و الزم يكديگر بر متغيرها اين مستقيم غير و مستقيم
-متغير بين واسطه متغير يك عنوان به شغلي فرسودگي پژوهش اين رد موجود نظري مباني

 اين كلي طور به شد. گرفته نظر در شغل ترك به تمايل و ختيشنا روان هايسرمايه هاي
 فرسودگي ختي،شنا روان هايسرمايه رابطه درباره علي مدل يك كارايي بررسي پژوهش
 به ختيشنا روان هايسرمايه شده رائها مفهومي مدل در است. شغل ترك به تمايل و شغلي
 شغل ترك به تمايل و واسطه متغير عنوان به شغلي فرسودگي (مستقل)، زابرون متغير عنوان
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 هايسرمايه مستقيم رابطه مدل، اين در شدند. گرفته نظر در (وابسته) زادرون متغير عنوان به
 بررسي مورد شغل ترك به تمايل با آن مستقيم غير رابطه و شغلي فرسودگي و ختيشنا روان
  .)1 (شكل گيردمي قرار

 
 
 
 
 
 
 

  
  

  پژوهش درونداد مدل مسير نمودار :1 شكل
 روش

متغيير بين روابط پژوهش اين در زيرا است همبستگي نوع از و توصيفي پژوهش اين روش
 كليه شامل پژوهش اين آماري جامعه گيرد.مي قرار بررسي مورد علي مدل قالب در ها
 ليست بودن دسترس در به توجه با باشد.مي )=981N( ياسوج شهر ابتدايي مدارس لمانمع

 براي شد. استفاده تصادفي گيرينمونه روش از ياسوج، شهر ابتدايي دوره معلمان كامل
 افراد تعداد به توجه با شد. استفاده )1970( مورگان و كرجسي جدول از نمونه حجم تعيين
 جلوگيري براي شد. تعيين نفر 274 با برابر نمونه حجم مورگان لجدو به مراجعه و جامعه

 تعداد نهايت در كه شدند انتخاب اصلي نمونه عنوان به نفر 324 تعداد هاآزمودني افت از
 99 نفر 312 از گرفتند. قرار آماري تحليل و تجزيه مورد شده داده عودت پرسشنامه 312
 عادي مدارس در نفر 277 و استثنايي مدارس در نفر 35 كه بودند زن نفر 213 و مرد نفر

   بودند. خدمت به مشغول
 هايسرمايه پرسشنامه از ختيشنا روان هايسرمايه سنجش جهت حاضر پژوهش در
 استفاده است يافته توسعه و ساخته )2007( همكاران و لوتانز توسط كه 1ختيشنا روان

                                                            
1. Psychological Capital Questionnaire Luthanz 

آوريتاب  

عاطفي فرسودگي  

زدايي شخصيت  

 شخصي تحقق نقصان

 خودكارآمدي

شغل ترك به تمايل  

 خوشبيني

 اميد
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 كامالً (از ايدرجه 6 مقياس اساس بر كه است سؤال 24 شامل مذكور هپرسشنام گرديد.
 هم و تأييدي و اكتشافي عاملي تحليل هم شود.مي گذارينمره موافقم) كامالً تا مخالفم
 براي روانسنجي حمايت بخش نويد شد، فراهم مختلف نمونه چهار طريق از كه هاييروايي

 پرسشنامه ايران در ).2007 همكاران، و (لوتانز باشندمي ختيشنا روان سرمايه پرسشنامه
 متخصصان توسط آن محتوايي روايي بازنگري، و ترجمه از پس ختيشنا روان هايسرمايه
 همچنين ).1391 همكاران، و (هويدا شد تأييد مديريتي و سازماني صنعتي سيشنا روان
- (بهادري است آمده دست به 85/0 كرونباخ آلفاي اساس بر پرسشنامه اين پايايي ميزان

 حاضر پژوهش در شده محاسبه كرونباخ آلفاي ضريب ).1391 همكاران، و خسروشاهي
 با برابر ترتيب به آوريتاب و بينيخوش اميدواري، خودكارآمدي، هايمقياس خرده براي

  است. بوده 83/0 و 78/0 ،76/0 ،81/0
 بارهام و گاتليب ،كلوي 1شغل ترك پرسشنامه از شغل ترك به تمايل گيرياندازه براي

 ايدرجه پنج طيف اساس بر كه است پرسش 4 شامل مذكور پرسشنامه شد. استفاده )1999(
 براي را پرسشنامه اين گيرد.مي قرار آزمون مورد موافقم) كامالً تا مخالفم كامالً (از ليكرت
 روايي تعيين براي شد. ترجمه )1390( همكاران و رضايي توسط ايران، در بار اولين

 گرديد. محاسبه شغل ترك قصد و سازماني عدالت يرابطه ل،شغ ترك قصد يپرسشنامه
 كرونباخ آلفاي است. )>0001/0P( -498/0 متغير، دو اين بين يرابطه كه داد نشان نتايج
 96/0 را پرسشنامه اين كرونباخ آلفاي )2010( تيلور آمد. دست به 85/0 نيز پرسشنامه اين

 همكاران، و (رضايي است مطلوب حد در آن پايايي و روايي بنابراين است. كرده گزارش
 با برابر پرسشنامه اين براي حاضر پژوهش در شده محاسبه كرونباخ آلفاي ضريب ).1390

  است. بوده 79/0
 )1985( مسالچ كه MBI 2شغلي فرسودگي پرسشنامه از شغلي فرسودگي سنجش براي

 هفت طيف اساس بر و رددا گويه 22 پرسشنامه اين شد. استفاده است ساخته معلمان براي
 مسالچ شغلي فرسودگي پرسشنامه پايايي و روايي شود.مي گذارينمره ليكرت ايدرجه

                                                            
1. Turnover Intention Questionnaire 
2. Maslach Burnout Inventory 
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 از بعد خود پژوهش در فيليان گرفت. قرار تأييد مورد فيليان توسط ايران در بار اولين براي
 مربوطه، متخصصان از تن چند توسط شغلي فرسودگي پرسشنامه روايي آوردن دست به

 ).1388 (طاليي، است نموده گزارش 78/0 مجدد آزمون روش با را آن پايايي يبضر
 هيجاني، فرسودگي گانهسه هايجنبه از يك هر پايايي )1985( جكسون و مسالچ

 اندكرده گزارش )71/0 و 79/0 90/0( ترتيب به شخصي تحقق نقصان و زداييشخصيت
 براي حاضر پژوهش در شده محاسبه كرونباخ آلفاي ضريب ).1387 همكاران، و (عزيزي
 برابر ترتيب به شخصي تحقق نقصان و زداييشخصيت عاطفي، فرسودگي هايمقياس خرده

  است. بوده 78/0 و 77/0 ،81/0 با
 انحراف ميانگين، شامل توصيفي آمار از هايافته تحليل و تجزيه جهت پژوهش اين در

 و پيرسون هبستگي ضريب شامل باطياستن آمار همچنين و كشيدگي و كجي و استاندارد
 متغير پژوهش اين در گرديد. استفاده SPSS و LISREL افزار نرم وسيله به مسير تحليل

 تمايل« و زادرون عنوان به »شغلي فرسودگي« زا،برون عنوان به »ختيشنا روان هايسرمايه«
 تحليل علي هايدلم در گرديد. منظور نهايي زايدرون متغير عنوان به نيز »شغل ترك به

- عامل از ناشي آن تغييرات كه شودمي اطالق متغيري به بيروني) (متغير زابرون متغير مسير

 با شانروابط يا هاآن تغييرات تبيين جهت در بنابراين اند،واقع مدل از بيرون كه است هايي
 زاددرون تغيرم ديگر طرفي از گيردنمي صورت تالشي بيروني يا زادبرون هايمتغير ساير
 زادرون هايمتغير ساير يا بيروني هايمتغير كمك با هاآن تغييرات كه هستند هاييمتغير
  ).1391 پدهازر، و (كرلينجر گرددمي تبيين
  هايافته
 مورد نمونه براي متغيرها همبستگي ماتريس و توصيفي آمار هايشاخص 1 شماره جدول در

   است. شده آورده )=312n( بررسي
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  پژوهش متغيرهاي توصيفي آمار هايشاخص و همبستگي ماتريس :1جدول

01/0 P < **     05/0 P < *  
 و كجي آمده بدست مقادير به توجه با شودمي مشاهده 1 شماره جدول در كه طور همان
 نرمال متغيرها تمامي توزيع دارند، قرار +1 و -1 بين تقريبا كه پژوهش غيرهايمت كشيدگي
 استفاده مسير تحليل مدل از پژوهش هاييافته تحليل و تجزيه جهت توانيممي بنابراين است،
 هايسرمايه هاي(مؤلفه برونزا متغيرهاي ميان از جدول اين به توجه با همچنين كنيم.
 و )-12/0( اميدواري )،-16/0( بيني خوش )،-17/0( آوري تاب بترتي به ختي)شنا روان

 دارا شغل ترك به تمايل با را همبستگي ضريب ترينپايين تا باالترين )-09/0( خودكارآمدي
 ترك به تمايل و خودكارآمدي مؤلفه بين همبستگي ضريب ضرايب، اين ميان از كه باشندمي

 به نيز شغلي) فرسودگي هاي(مؤلفه درونزا متغيرهاي ميان از نيست. دارمعني آماري نظر از شغل
 شخصي تحقق نقصان و )40/0( زدايي شخصيت )،46/0( عاطفيفرسودگي متغيرهاي ترتيب

 تمامي كه هستند دارا شغل ترك به تمايل با را همبستگي ضريب ترينپايين تا باالترين )30/0(
 باالترين فوق ماتريس در ضمناً هستند. دارمعني 01/0 سطح در آماري نظر از ضرايب اين

  8  7  6  5  4  3  2  1  متغيرها

                1  خودكارآمدي
              1  16/0**  اميدواري
            1  21/0**  26/0**  بيني خوش
          1  24/0**  26/0**  18/0**  آوري تاب

        1  -30/0**  -26/0**  -24/0**  -24/0**  عاطفي فرسودگي
      1  25/0**  -26/0**  -32/0**  -26/0**  -25/0**  زدايي تشخصي
 تحقق نقصان

  شخصي
**40/0-  **25/0-  **31/0-  **19/0-  **26/0  **18/0  1    

  1  30/0**  40/0**  46/0**  -17/0**  -16/0**  -12/0*  -09/0  شغل ترك به تمايل
  17/13  76/21  07/14  87/26  37/16  89/19  77/1  35/17  ميانگين
  97/4  23/3  41/2  78/2  78/3  75/2  97/3  11/4  دارداستان انحراف
  34/0  29/0  18/0  12/0  21/0  05/0  74/0  98/0  كجي

  -40/0  -035/0  77/0  72/0  -17/0  53/0  -14/0  93/0  كشيدگي
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 و )46/0( شغل ترك به تمايل و عاطفي فرسودگي بين رابطه به مربوط همبستگي ضريب
 ترك به وتمايل خودكارآمدي بين رابطه به مربوط ماتريس اين در همبستگي ضريب ترين پايين
   باشد.مي )-09/0( شغل

   آن شده تبيين واريانس و شغل ترك به تمايل و شغلي فرسودگي بر هارمتغي كل و مستقيم غير مستقيم، اثرات .2جدول
  شده تبيين واريانس  كل اثرات  مستقيم غير اثرات  مستقيم اثرات  برآوردها           متغيرها

          از: عاطفي فرسودگي روي به
    -14/0*  -  -14/0*  خودكارآمدي

  16/0  -13/0*  -  -13/0*  خوشبيني
    -14/0**  -  -14/0**  اميدواري

    -20/0**  -  -20/0**  آوريتاب
          :از زدايي شخصيت روي به

   -14/0*  -  -14/0*  خودكارآمدي

  17/0  -19/0**  -  -19/0**  خوشبيني
    -16/0**  -  -16/0**  اميدواري

    -14/0*  -  -14/0*  آوريتاب
          از: شخصي تحقق نقصان روي به

    -32/0**  -  -32/0**  خودكارآمدي

   -18/0**  -  -18/0**  خوشبيني

 22/0  -14/0**  -  -14/0**  اميدواري
   -05/0  -  -05/0  آوريتاب

         از: شغل ترك به تمايل روي به

  ‐14/0** ‐14/0** ‐   خودكارآمدي

 30/0 ‐12/0** ‐12/0** ‐  خوشبيني
  ‐13/0** ‐13/0** ‐ اميدواري

  ‐12/0** ‐12/0** ‐ آوريتاب

      از: لشغ ترك به تمايل روي به

  35/0** - 35/0**  عاطفي فرسودگي

 29/0 30/0** - 29/0**  زدايي شخصيت
  16/0** - 16/0**  شخصي تحقق نقصان

01/0 P < **     05/0 P < *  
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 به تمايل و شغلي فرسودگي بر هامتغير كل و مستقيم غير مستقيم، اثرات 2 شماره جدول در
 مستقيم اثرات شودمي مشاهده جدول اين در كه همانطور است. شده آورده شغل ترك

 در دو هر كه باشدمي -13/0 و -14/0 ترتيب به عاطفي فرسودگي بر خوشبيني و خودكارآمدي
 به عاطفي فرسودگي بر آوريتاب و اميدواري مستقيم اثر همچنين است. دارمعني 05/0 سطح
 مستقيم اثرات است. دارمعني 01/0 سطح در دو هر كه باشدمي -20/0 و -14/0 ترتيب

 هر كه باشندمي -14/0 و -14/0 برابر ترتيب به زدايي شخصيت بر آوريتاب و خودكارآمدي
-شخصيت بر وارياميد و خوشبيني مستقيم اثرات همچنين است. دارمعني05/0 سطح در دو

 ستقيمم اثرات است. دارمعني 01/0 سطح در كه باشدمي -16/0 و -19/0 برابر ترتيب به زدايي
 و -18/0 ،-32/0 برابر ترتيب به شخصي تحقق نقصان بر وارياميد و خوشبيني خودكارآمدي،

 تحقق نقصان بر آوريتاب مستقيم اثر ضمناً است. دارمعني 01/0سطح در كه باشدمي -14/0
   نيست. دارمعني شخصي

 نقصان و ييزدا شخصيت عاطفي، فرسودگي مستقيم اثر 2 شماره جدول به توجه با همچنين
 سه هر كه باشدمي 16/0 و 29/0 ،35/0 با برابر ترتيب به شغل ترك به تمايل بر شخصيتحقق
 بر شغلي فرسودگي هايمؤلفه از هيچكدام ضمناً باشد.مي دارمعني آماري نظر از و بوده مثبت
 دگيفرسو شده تبيين واريانس ضمناً باشد.نمي مستقيم غير اثر داراي شغل ترك به تمايل

 و17/0 ،16/0 با برابر ترتيب به پژوهش اين در شخصي تحقق نقصان و زداييشخصيت عاطفي،
 خودكارآمدي، ميان در شغلي فرسودگي ايواسطه نقش ايفاي فرض بنابراين است. 22/0

   گيرد.مي قرار تأييد مورد شغل ترك به تمايل و آوريتاب و اميدواري بيني،خوش
 ايواسطه نقش شخصي، تحقق نقصان بر آوريتاب مستقيم اثر داريمعني عدم دليل به ضمناً
 طرفي از گردد.نمي تأييد شغل ترك به تمايل و آوريتاب ميان در شخصي تحقق نقصان

 ترك به تمايل بر آوريتاب و اميدواري خوشبيني، (خودكارآمدي، زابرون هايمتغير از هيچكدام
 خوشبيني، خودكارآمدي، مستقيم غير اثر كه است حالي رد اين نيستند. مستقيم اثر داراي شغل

 -12/0 و-13/0 ،-12/0 ،-14/0 برابر ترتيب به شغل ترك به تمايل بر آوريتاب و اميدواري
  باشد.مي دارمعني 01/0 سطح در آماري نظر از كه است
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 شده رازشب مدل مسير نمودار يكديگر، بر مستقيم غير و مستقيم اثرات به توجه با ادامه در
 در تحليل براي مدل برازندگي هايمشخصه و معيار) (مقادير شده برآورد پارامترهاي با همراه
  است. شده آورده 2 شكل

  
 
 

  

  

  

  

  
  

  شغل ترك به تمايل بينيپيش شده برازش مدل پارامترهاي برآورد و مسير نمودار .2 شكل
01/0 P < **   05/0 P <*  

07/0= RMSEA، 93/0= AGFI، 98/0=  GFI، 98/0= CFI، 69/2=/DF2x  

  گيرينتيجه و بحث
 شغل ترك به تمايل و ختيشنا روان هايسرمايه ميان روابط تعيين هدف با حاضر پژوهش

 انجام ياسوج شهر ابتدايي مقطع معلمان ميان در شغلي فرسودگي ايواسطه نقش به توجه با
 مدل يك پژوهش تجربي و نظري پيشينه براساس هدف اين به دستيابي جهت گرفت.
 قرار بررسي مورد مسير تحليل علّي مدل چارچوب در و گرديد تدوين )1(شكل مفهومي
   .دارد مناسبي برازش پژوهش اين هايداده با پيشنهادي مدل كه داد نشان نتايج گرفت.

-(فرسودگي شغليفرسودگي هايمؤلفه طريق از خودكارآمدي كه داد نشان نتايج همچنين

 مستقيمغير صورت به شغل ترك به تمايل بر شخصي) تحقق نقصان و زداييشخصيت ،عاطفي

05/٠-  

**32/٠-

*13/٠-

*14/٠ -  

**18/٠-  

**19/٠-  

*14 /0- 

*14/٠ -  

**14/٠-  

**16/0 -

*14/٠ -  
 خودكارآمدي

 تاب آوري

 اميدواري

 خوش بيني

**20/٠-  

70/0  

٨۴/٠

٨٣/٠

٧٧/٠

**16/0  

**29/0  

**35/0  

 تمايل به ترك شغل

 فرسودگي عاطفي

 شخصيت زدايي

قصان تحقق شخصين  
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 بررسي به كه )2006( همكاران و آوي پژوهش نتايج با هايافته اين گذارد.مي اثر منفي و
 كه رسيدند نتيجه اين به و پرداختند كاركنان خدمت ترك و ختيشنا روان هايسرمايه
 ترك رفتار با كلي صورت به هم و آن هايمؤلفه حسب بر هم تمثب ختيشنا روان هاي سرمايه
 پژوهش نتايج با نتيجه اين طرفي، از باشد.مي همسو دارد، رابطه عمومي طور به اجباري خدمت
 براي مثبت منبعي ختي:شنا روان هايسرمايه عنوان با پژوهشي كه )2009( همكاران و آوي

 نشان پژوهش اين در هاآن باشد.مي همسو دادند، نجاما كاركنان، فرسودگي و استرس با مبارزه
 از دارد. وجود معناداري منفي رابطه شغل ترك به تمايل و ختيشنا روان هايسرمايه بين كه دادند
 شغل ترك به تمايل بر منفي اثر ختيشنا روان هايسرمايه كه بود اين از حاكي هايافته طرفي
 مطالعه به كه )2011( همكاران و آوي پژوهش نتايج با فرضيه اين نتيجه همچنين، دارد.

 پرداختند، كاركنان عملكرد و رفتارها ها،نگرش بر مثبت ختيشنا روان هايسرمايه اثر فراتحليل
-نگرش با ختيشنا روان هايسرمايه بين كه بود اين از حاكي پژوهش اين نتايج باشد.مي همسو

 منفي رابطه اضطراب و شغلياسترس شغل، ترك به ايلتم بدبيني، مانند؛ كاركنان نامطلوب هاي
  دارد. وجود معناداري
 و زداييشخصيت عاطفي،(فرسودگي شغليفرسودگي هايمؤلفه طريق از خوشبيني متغير
 اين گذارد.مي اثر منفي و مستقيمغير صورت به شغل ترك به تمايل بر شخصي)تحققنقصان
 و آوي و )2009( همكاران و آوي )،2006( كارانهم و آوي هايپژوهش نتايج با يافته

 هايسرمايه بين منفي اثر و رابطه هاپژوهش اين در زيرا باشد،مي همسو )2011( همكاران
  گرفت. قرار تأييد مورد شغل ترك به تمايل و ختيشنا روان

 و زداييشخصيت عاطفي،(فرسودگي شغلي فرسودگي هايمؤلفه طريق از وارياميد متغير
 اين گذارد.مي اثر منفي و مستقيم غير صورت به شغل ترك به تمايل بر شخصي) تحقق قصانن

 و آوي و )2009( همكاران و آوي )،2006( همكاران و آوي هايپژوهش نتايج با يافته
 هايسرمايه بين منفي اثر و رابطه هاپژوهش اين در زيرا باشد،مي همسو )2011( همكاران

 اميدواري گفت توانمي بنابراين، گرفت. قرار تأييد مورد شغل ترك به ايلتم و ختيشنا روان
 آنجا از و دارد، غيرمستقيمي اثر معلمان شغل ترك به تمايل بر شغلي فرسودگي ابعاد واسطه به
 به باشد، باالتر معلمان اميدواري چه هر كه گيريممي نتيجه باشدمي منفي اثر اين جهت كه
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 در شغل ترك به تمايل كاهش باعث گذارد،مي شغلي فرسودگي ابعاد بر كه منفي اثر واسطه
 ابعاد بر كه مثبتي اثر واسطه به باشد، ترپايين معلمان اميدواري هرچه برعكس، شود.مي معلمان

  شود.مي معلمان در شغل ترك به تمايل افزايش باعث گذارد،مي شغلي فرسودگي
 و زداييشخصيت عاطفي،(فرسودگي شغلي سودگيفر هايمؤلفه طريق از آوريتاب متغير
 گذارد.مي اثر منفي و مستقيمغير صورت به شغل ترك به تمايل بر شخصي)تحققنقصان

 به تمايل بر زداييشخصيت و عاطفي فرسودگي واسطه به آوريتاب گفت توانمي بنابراين،
-مي نتيجه باشدمي منفي ثرا اين جهت كه آنجا از و دارد، غيرمستقيمي اثر معلمان شغل ترك

 و عاطفي فرسودگي بر كه منفي اثر واسطه به باشد، باالتر معلمان آوريتاب چه هر كه گيريم
 برعكس، شود.مي معلمان در شغل ترك به تمايل كاهش باعث گذارد،مي آنان زداييشخصيت

-شخصيت و عاطفيفرسودگي بر كه مثبتي اثر واسطه به باشد، ترپايين معلمان آوريتاب هرچه

 عدم دليل به طرفي، از شود.مي معلمان در شغل ترك به تمايل افزايش باعث گذارد،مي زدايي
 شخصي تحقق نقصان ايواسطه نقش شخصي،تحققنقصان بر آوريتاب مستقيم اثر داريمعني
 آوي هايهشپژو نتايج با هايافته اين گردد.نمي تأييد شغل ترك به تمايل و آوريتاب ميان در
 باشد.مي همسو )2011( همكاران و آوي و )2009( همكاران و آوي )،2006( همكاران و

 شغل ترك به تمايل و ختيشنا روان هايسرمايه بين منفي اثر و رابطه هاپژوهش اين در زيرا
  گرفت. قرار تأييد مورد

 اثر )2013( همكاران و اُوك جانگ )؛2010( چائو و ژان پژوهش نتايج مطابق همچنين
 و زداييشخصيت عاطفي،فرسودگي بر اميدواري و خوشبيني خودكارآمدي، مؤلفه مستقيم
 و خوشبيني ،خودكارآمدي گفت توانمي بنابراين، است. دارمعني شخصي تحقق نقصان

 منفي اثر اين جهت كه آنجا از و دارد، مستقيمي اثر معلمان شغلي فرسودگي ابعاد بر اميدواري
 باشد، باالتر معلمان اميدواري و خوشبيني ،خودكارآمدي چه هر كه گيريممي نتيجه باشدمي
-پايين معلمان اميدواري و خوشبيني ،خودكارآمدي هرچه و ترپايين آنان شغلي فرسودگي ابعاد

-اقدمي تحقيق نتايج با فرضيه اين نتيجه باشد.مي باالتر هاآن در شغليفرسودگي ابعاد باشد، تر

 احساس رابطه بررسي به خود تحقيق در هاآن باشد.مي ناهمسو )1388( همكاران و باهر
 واحد اسالمي آزاد دانشگاه كاركنان بين در شغليفرسودگي با هيجانيهوش و خودكارآمدي
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 رابطه شخصي تحقق نقصان و خودكارآمدي بين رسيدندكه نتيجه اين به و پرداختند تبريز،
 زداييشخصيت و عاطفيفرسودگي بعد دو و خودكارآمدي ينب ولي دارد وجود داريمعني
 سه بر خودكارآمدي منفي اثر پژوهش اين در كهصورتي در نشد. مشاهده داريمعني رابطه
  شد. تأييد شخصي تحقق نقصان و زداييشخصيت عاطفي،فرسودگي بعد

 شده دارنيمع زداييشخصيت و عاطفيفرسودگي بر آوريتاب مؤلفه مستقيم اثر نهايتاً
 و دارد، مستقيمي اثر معلمان شغليفرسودگي بعد دو بر آوريتاب گفت توانمي بنابراين، است.

 باشد، باالتر معلمان آوريتاب چه هر كه گيريممي نتيجه باشدمي منفي اثر اين جهت كه آنجا از
 باشد، ترپايين معلمان آوريتاب هرچه و ترپايين آنان زدايي شخصيت و عاطفيفرسودگي
 مؤلفه مستقيم اثر وجود اين با باشد.مي باالتر هاآن در زدايي شخصيت و عاطفي فرسودگي

 تحقيق نتايج با فرضيه اين نتيجه است. نشده دارمعني شخصي تحقق نقصان بعد بر آوريتاب
 اين به حاضر پژوهش مانند نيز هاآن تحقيق باشد.مي همسو )2013( همكاران و اُوك جانگ

 نتيجه اين همچنين، دارد. منفي و مستقيم تأثير شغلي فرسودگي بر آوريتاب كه رسيد تيجهن
-تاب و شغلي فرسودگي بين داد نشان خود پژوهش در كه )1392( اميني پژوهش نتايج با

 و نياشاكري طرفي، از باشد.مي همسو دارد، وجود معناداري منفي رابطه پرستاران آوري
 كنندهبينيپيش آوريتاب كه رسيدند نتيجه اين به خود پژوهش در نيز )1389( محمدپور
 رابطه آنها آوريتاب با پرستاران شغلي فرسودگي بين و باشد،مي پرستاران شغلي فرسودگي

 نتايج با )1389( محمدپور و نياشاكري پژوهش نتايج رو، اين از دارد. وجود معنادار منفي
  باشد.مي همسو نيز فرضيه اين

 كاهش باعث ختيشنا روان هايسرمايه كه رسدمي نظر به پژوهش، نتايج به توجه با
-برنامه و مسئوالن مديران، لذا، شد. خواهد معلمان شغل ترك به تمايل و شغلي فرسودگي

 در آموزشي هايكارگاه و هاكالس برگزاري با بايستمي كشور پرورش و آموزش ريزان
 ختيشنا روان هايسرمايه تقويت به آوريتاب و بينيوشخ اميدواري، خودكارآمدي، زمينه
 داراي معلمي شغل كه اين به توجه با همچنين باشند. داشته ويژه توجه معلمان جامعه در

 كسب هاسال از پس معلم يك و نبوده برخوردار الزم پويايي از كه است شغلي مسير
 معلمان ميان است الزم نابراينب شود،مي ناميده معلم يك همچنان تخصص و مهارت تجربه،
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 جهت سالم رقابت و باشد داشته وجود تمايز كامالً سايرين و متخصص و خبره تجربه، با
 قالب در شغلي ارتقاي گرفتن نظر در لذا شود. حفظ آنان ميان در باالتر درجات به ارتقاء

   كند. تقويت را آنان ماندگاري تمايالت و هاانگيزه تواندمي شغلي درجات
 تحليل روش به توجه با كه كرد اشاره نكته اين به توانمي پژوهش هايمحدوديت از
 گرددمي پيشنهاد نداشت وجود شغل ترك بر تأثيرگذار هايمتغير ساير گنجاندن امكان مسير
 و... شغلي امنيت شغلي،استرس مانند ديگري متغيرهاي گريميانجي نقش آتي تحقيقات در
  گيرد. قرار توجه مورد شغل ترك به تمايل و ختيشنا نروا هايسرمايه بين
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