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 راهنمای نویسندگان

شود و در  به صورت فصلنامه و به زبان فارسی و خالصه انگلیسی منتشر می( علمی پژوهشی)مجله روانشناسی نظامی 

 .پذیرند مباحث روانشناسی نظامی مقاله می

 شرایط پذیرش مقاله -1

نرسیده باشد و در هنگام ارسال جهت چاپ به سایر مجالت ارسال نشده باشد و تا  مقاله در مجله دیگری به چاپ( الف

 .نویسنده متعهد گردد، مقاله به مجله دیگری ارسال نگردد( ماه 7حداکثر )هنگام پایان بررسی و داوری مقاله 

و ارسال به  پذیر است امکان Mil.psychology@gmail.comپذیرش مقاله صرفاً از طریق پست الکترونیکی ( ب

 .باشد پذیر نمی صورت پستی یا مراجعه حضوری امکان

 انواع مقاله -8

 .Special Article, Original Article: های تحقیقاتی نویسندگان شامل مقاالت پژوهشی، حاصل یافته( الف

پذیرفته شده از نویسندگان شناخته شده با تجربه کافی در موضوع و صاحب ( Review Article)مقاالت مروری ( ب

 . و همراه با ارجاع به منابع معتبر و جدید( مقاله و کتاب 0حداقل )تالیفاتی در مورد موضوع مقاله 

 .های آموزشی و تحقیقاتی موارد استثنایی دارای جنبه( Case Report)گزارش موردی ( ج

 ال شدهشکل مقاالت ارس -3

، نام نویسندگان به ترتیب و درج باالترین درجه علمی (فارسی و انگلیسی)عنوان مقاله : صفحه عنوان باید شامل( الف

بعد از اسامی، محل انجام پژوهش، آدرس کامل نویسنده اول شامل کد پستی و شماره تلفن به فارسی و انگلیسی و نیز 

سمت باال و سمت راست صفحه اول تعداد صفحات، تعداد کلمات، تعداد در ق. باشد( E-mail)آدرس پست الکترونیکی 

 .منابع، تعداد اشکال و تعداد جداول ذکر گردند

مقدمه و هدف، روش تحقیق، : کلمه و به تفکیک شامل 055ای از اطالعات مقاله حداکثر  چکیده فارسی خالصه( ب

 (.مورد 0و حداکثر  7حداقل )ها  نتایج، بحث و کلید واژه

 :چکیده انگلیسی که باید ترجمه چکیده فارسی و مطابق با آن باشد به تفکیک شامل( ج

Introduction, Method, Results, Discussion and Key Words (3-5 word) 

 .گیری و فهرست منابع باشد مقدمه، روش، نتایج، بحث و نتیجه: اصل مقاله شامل( د

 .های تحقیق های قبلی در مورد موضوع و نیز در بردارنده اهداف یا سوال شامل مروری بر یافته :مقدمه

 .ها های تجزیه و تحلیل داده گیری، ابزارهای به کاررفته و روش شامل نوع مطالعه، جامعه، نمونه و روش نمونه :روش

ها و نمودارهای  ف کامل نتایج همراه با جدولهای کمی و کیفی با جزئیات کامل و توصی شامل شرح کامل یافته :نتایج

 .مورد نیاز
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ها و بررسی علت اختالف و  های دیگر پژوهش شامل بررسی نکات مهم نتایج و مقایسه آن با یافته :گیری بحث و نتیجه

 .ها اشتراک و بیان کاربرد احتمالی یافته

 .حداکثر در یک پاراگراف :تشکر و قدردانی

 :الفبا در متن در فهرست منابع آورده شوند و نحوه نوشتن منابع به صورتبه ترتیب حروف  :منابع

 : کتاب

 .نام خانوادگی و نام نویسندگان، سال، عنوان کتاب، شماره چاپ، محل نشر، ناشر، صفحات

 :مجله

 .نام خانوادگی و نام نویسندگان، سال، عنوان مقاله، نام مجله، جلد و صفحات

اسامی آنها به طور کامل نوشته شود و از اسم ششم به بعد واژه همکاران در منابع فارسی و تا شش نفر نویسنده : توضیح

 .در منابع انگلیسی ذکر گردد etalواژه 

ها و نمودارها و دارای عنوان در باالی  ها باید فاقد اطالعات تکراری موجود در متن، سایر جدول جدول: ها جدول( ـه

 .جدول باشد

ها و نمودارها و دارای عنوان در زیر نمودار  رها باید فاقد اطالعات تکراری موجود در متن، سایر جدولنمودا: نمودارها( و

 .باشد

 مالحظات -1

 .ربط ضروری است موارد اخالقی و حفاظتی تحقیق رعایت شده باشد، اخذ مجوز از مبادی ذی( الف

های انگلیسی در  کلمات انگلیسی استفاده شود، معادلالمقدور نگارش مقاله روان و از لغات فارسی و معادل  حتی( ب

 .پاورقی آورده شود

بررسی شده و با اخذ نظر داوران به هیات تحریریه ارائه و ( داور 7حداقل )مقاالت پس از ارسال، توسط داوران ( ج

 .شود ترین زمان ممکن به نویسنده اول ارسال می نتیجه در کم

هیات تحریریه در انجام . دارد یا قبول و ویراستاری مقاالت را برای خود محفوظ میمجله روانشناسی نظامی حق رد ( د

اصالحات براساس نحوه تنظیم مقاله جهت چاپ آزاد است ولی مسئولیت صحت علمی مطالب بر عهده نویسنده اول 

 .باشد می

 .چاپ و انتشار مطالب مجله با ذکر ماخذ بالمانع است( ـه

ها به هر یک  های فوق موردی است از تعمیم یافته ل حفاظتی و با توجه به این که پژوهشئبه منظور حفظ مسا :تذکر

 .از نیروهای مسلح خودداری شود
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 وضعیت سالمت عمومی و روانی سربازان در دوره آموزش رزم مقدماتی

Status general and mental health in basic combat training 

Soldiers 
  5/9/29تاریخ پذیرش:                                                                     01/01/29تاریخ دریافت: 

، مسعود  8، خدابخش احمدي8، علی فتحی آشتيانی رضا نوري

 2غالمعلی لواسانی

 چکیده

هدف تحقیق حاضر، شناسایی برخی از عوامل مختل کننده  مقدمه:     

سالمت عمومی و روانی سرربازا  رر روره ممروزر رزم مقردماتی و ارا ر      

 .استراهکارهای پیشگیری و یا کاهش این مشکالت 

روره ممروزر رزم مقردماتی    3سرربازا   جامع  مورر مطالعر    روش:    

 وهیشر کر  بر     نفرر برور   329حجم نمون   .بورند 1331 سال طی نظامی،

. ابراار پرهوهش پرسشرنام  سرالمت     قرار گرفتند طالع مورر م یسرشمار

( و پرسشنام  مشخصات رموگرافیک بور. پر  از تکمیرل   GHQعمومی)

ها، اطالعات ب  رسرت ممرده برا اسرتفاره از نررم افراار ممراری        پرسشنام 

SPSS18 معیرار و  های مماری )توزیع فراوانی، میانگین، انحرراف   و رور

 مزمو  تی( مورر تجای  و تحلیل قرار گرفت.

هرا رارای مشرکالتی از نظرر سرالمت     ررصد مزمرورنی  09/13 نتایج:     

باالترین فراوانی این مشکالت مربوط ب  کارکرر اجتمراعی   .عمومی بورند

بیشررترین میرراا  م  رر افرررار رارای تحصرریالت    وررصررد  33/22بررا 

هررای ررصررد رر نشرران 93/13راوانرری رانشررگاهی ریررده شررد. کمترررین ف

افسررگی ریده شد ک  باالترین فراوانی افرار رارای این مشکل مربوط بر   

افرار متأهل بور. باالترین فراوانی رر هر چهار مقیاس پرسشنام  سرالمت  

رارای  tعمومی رر بین سربازا  غیر بومی ریده شد ک  طبق نتایج مزمو 

 تفاوت معنا راری نیا بوره است.

رسرد رر جهرت   بنابر نتایج این تحقیق، موارری ک  ب  نظر می بحث:     

کاهش مشکالت عمومی و روانی سربازا  رر روره مموزشری مفیرد باشرد    

عبارت است از: تفکیک روره های مموزشری سرربازا  برر حسرا مقراطع      

تحصیلی، تأهل، بومی و غیر بومی و بالطبع فرماندها  و مربیا  مموزشری  

ت باالتر و یا حداقل رر سط  مقاطع تحصیلی این سربازا  رارای تحصیال

 مد نظر قرار گیرر.

سالمت روانی، اضرطرا،، افسرررگی، کرارکرر     سرباز، :هاکلید واژه     

 اجتماعی
 

 

Nouri R. MSc, Fathi Ashtiani A. PhD, Ahmadi Kh. 

PhD, Gholam- Ali Lavasani M.PhD 

Abstract 

Introduction: The purpose of this study is to identify 

some of the factors disturbing the general health and 

mental training soldiers in the basic combat training 

and  presentation strategies to prevent or reduce these 

problems.   

Method: The statistical population was composed of 

three period training soldiers in basic combat military 

training during the year 2012. The samples size was 

920 members. Samples were selected by census 

method. The research tool was general health 

questionnaire and the demographic characteristics. 

The obtained data were analyzed by SPSS 18 

software and statistical methods (frequency 

distribution, mean, standard deviation and t-test). 

Results: 19.60 percent of subjects had the problems 

of general  health, the highest frequency (27.53 

percent) associated with social functioning problems, 

the highest rate was seen in soldieres with a highest 

college education. The lowest frequency (15.89 

percent) associated with depressive symptoms, the 

highest frequency of depressive symptoms seen with 

this problem was married. Highest frequency in the 

four-scale general health questionnaire was seen 

among non-native soldiers who were significant 

differences according to t-test results.  

Discussion: According to this reserch results, where 

it appears to reduce general and mental problems 

among soldiers training to be useful is  resolution 

training soldiers in terms of education levels, marital 

status, native and non-native. therefore commanders 

and instructors in higher education or advanced 

education at least at the level of the soldiers should be 

considered.  

Keywords:soldier,mental health, anxiety, depression, 

social dysfunction 
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 مقدمه 

کنریم کر  علیررغم    مری  ای از تاریخ زندگیرر بره      

لم عپیشرفت های شگرف انسا  رر عرص  های مختلف 

افرار جوامع مختلرف  ، یروان سالمتو فن موری، از نظر 

رر هررریر قرنررری ترررا ایرررن انررردازه رچرررار بحررررا    

گررراارر  .(1399 ،)اسرررحاقی و همکرررارا اندنبررروره

اشراره   2912کمیسیو  بهداشت روانی ایرلند رر سال 

نماید ک  هنوز هم کمبور جردی رر توسرع  و ارا ر     می

خدمات بهداشت روانری وجرور رارر و تأکیرد رارر کر      

ای محرار مرررم از اهمیرت    توج  ب  سرالمت روانری برر   

(. سررالمت 2913 ،زیرراری برخرروررار است)کمیسرریو 

های متفراوتی تعریرف شرده اسرت. برا      روانی ب  صورت

وجور این، بر سر این امرر اتفران نظرر وجرور رارر کر       

سالمت روانی چیرای فراترر از نبرور اخرتالالت روانری      

ک  بسیاری از مرا از اخرتالل خرا      این وجوراست. با 

بریم اما برخی از مرا بر    ل تشخیصی رنج نمیروانی قاب

 لحرراس سررالمت روانرری، سررالم تررر از ریگرررا  هسررتیم 

(. سالمت روانری عبرارت   1393،زاره و همکارا )خاقانی

قابلیررت فرررر رر ایجررار ارتبرراط مرروزو  و   » اسررت از:

هماهنگ با ریگرا  و توانایی رر تغییر و اصالح محری   

هرای  تعرار  اجتماعی خویش و حل مناسا و منطقی 

) سررارافینو،  «هیجررانی و تمررایالت شخصرری خررور   

قبیررل: ترروا  بسرر   (. ملپررورت صررفاتی از1392،اروارر

خور، توا  تمایالت گررم و صرمیمی، احسراس امنیرت     

عرراطفی و خررور پرربیری، برراشررت واقررع گرایانرر  از    

هرای خرور، حر  شروع طبعری و      استعدارها و توانایی

ر زنردگی را  راشتن فلسف  انسجام بخش ماننرد ریرن ر  

 ،سراالری فرر و همکرارا    )رانرد خصیص  افرار سالم می

1393) . 

نتایج پهوهش های سازما  بهداشت جهرانی نشرا         

میلیرو  نفرر از مرررم     039رهدک  امروزه بریش از  می

ازما  بهداشرت  سر ) رارنرد  شرناختی رنیا مشرکالت روان 

البتر  مشرکالت سرالمت روانری زنرا        .(2990،جهانی

موالً مشکالت ررونسازی شده مثل اضطرا، ررونری  مع

رر حالی ک  بیشتر مشکالت مرررا ،   استو افسررگی 

سازی شده مثل مصرف موار مخردر و رفترار ضرد    برو 

(گرراارر وزارت 2913 ،اجتمرراعی مرری باشررد)روزنفیلد

رهرد کر    ( نشا  می1390بهداشت و ررما  انگلستا )

اخررتالالت میلیررو  روز کررار برر  رلیررل   9/22تقریبرراً 

 ،مزار مرزمبرراری) روانشررناختی از رسررت رفترر  اسررت 

، 2929. پرریش بینرری مرری شررور کرر  رر سررال (1399

افسررگی بعد از ناراحتی قلبی باالترین رقم هاینر  هرا   

 .را رر سیستم بهداشتی جوامع ب  خور اختصا  رهرد 

ک  هرم مطالعرات مقطعری و هرم مطالعرات       ضمن این

ررصرد افررار    39تا  29طولی نشا  راره اند ک  حدور 

شرناختی را  مشرکالت روان رارای مشکالت جسمی نیرا  

های صرورت  پهوهش(. 2919 ،اند)بولمیچرتجرب  نموره

 رهرد گرفت  از طرف سازما  بهداشت جهانی نشا  مری 

اخرتالالت   نروعی از  ررصد جمعیت ایرا  رچرار  29 ک 

هستند. رر یک مطالعر  رر سرط  کشرور اعرالم     روانی 

سرال بر     13ررصد از افرار  21شده است ک  مجموعاً 

 برنرد اختالالت روانی رنرج مری   سطحی باال رر ایرا  از

(. یکری از  2990 ،واسرپکتور  1391،باال و همکرارا  )نور

هایی ک  توجر  بر  سرالمت روانری رر م  حرا ا      زمین 

ناشی  . استرسمی باشدگری شغل نظامی است اهمیت

موریت های پیچیرده، قروانین سرخت،    أاز نوع شغل و م

 احتمال معلولیت، تررس از شکسرت،   ،روری از خانواره

ک  احتمرال   استلی  مسا از جمل اسارت و حتی مرگ 

منهررا رر مشرراغل نظررامی بسرریار بیشررتر از مشرراغل     

روا  شرناختی  مشرکالت   رر نتیجر   وغیرنظامی است 

 .(1399،مزار مرزمبراری  )رر پی خواهد راشت بیشتری

های راخلی امریکا ب  مسئل  عوار  طی جنگ 1هاموند
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روانی جنگ پرراخت و م  را تحت عنوا  غم غربت یرا  

مطررح نمرور. رر ایرن زمرا       2ررر روری از یار و ریرار 

مرروارری را تحررت عنرروا  سررندرم قلررا     3راکوسررتا

شرک نروعی   سربازا  توصیف کرر ک  بری  0پبیرتحریک

ناشی از اضطرا، و استرس میردا  نبررر    3مزررگیروا 

 ک وره است. رر جنگ جهانی اول سندرمی مطرح شدب

چو  با تالر و راهپیمایی طوالنی همراه برور سرندرم   

تالر نام گرفت. عالوه بر م  بیماری ریگری بر  علرت   

استرس حاصل از نبرر مورر بررسی قرار گرفت و شوک 

. (1392 ،و میرزمرانی  1393 ،)فتحینامیده شد 0انفجار

نفرر   1999نفر از هرر  192رر جنگ جهانی روم حدور 

مجروح، بیمار روانپاشکی بورند و بیشتر از بیماری رنج 

 2«واژه وامانردگی نبررر  » بررنرد کر  تحرت عنروا      می

نامگباری شد. عال م این بیماری شامل خستگی، تپش 

قلا، اسهال، سر ررر، اخرتالل رر تمرکرا، فراموشری و    

اختالل خوا، بور. رر جنگ ویتنام شش ررصد از کرل  

 رلیرل بیمارانی ک  ب  پشرت جبهر  تخلیر  شردند، بر       

ترین بیمراری رر  های روانی بوره است. مشخصبیماری

اسرت کر     9این جنگ اختالل اسرترس پر  از ضررب    

مشکالت رر زمینر   های م  عبارتند از: مهمترین نشان 

رواب  بین فرری، صمیمیت و جامعر  پربیری، سررر و    

فاقررد هیجررا  بررور ، پرخاشررگری، انرراوای اجتمرراعی، 

تحریک پبیری، مشکالت جنسی، مشرکالت والردین و   

تربیت فرزند، اختالل رر عملکرر، انسجام خانواره، بیا  

، و میرزمانی 1393،)فتحیعواطف، کاهش خور افشایی

. نهایتاً رر جنگ خلیج فرارس  (2992 ،و چونگ 1392

معرفری  « سندرم خلریج فرارس  »سندرمی تحت عنوا  

شد. عال م این سندرم شرامل خسرتگی، سرر ررر، ررر    

 . طی رو(1393 ،فتحی)پوستی بور ران  هایمفاصل و 

رهرر  گبشررت  شررواهد نشررا  راره اسررت کرر  توسررع   

های نظامی با افاایش اختالالت روانی و کاهش عملیات

کیفیرررت زنررردگی نیروهرررای نظرررامی همرررراه بررروره 

رهای شدید، بر (. رر نبر1339است.)فتحی و همکارا  

توا  نظامی رو  3(CSRهای استرس جنگ )اثر واکنش

 CSR( میرراا  1323)19برر  زوال مرری نهررد. گررالس  

روانپاشکی را رر مجروحا  ارتش ممریکا ک  رر یکی از 

نبررهای جنگ جهانی روم شرکت کررره بورنرد، برین    

ررصد گاارر کرره اسرت. همچنرین تأکیرد     09تا  19

زانی کر  برر اثرر مسرا ل     سرربا  1303سرال  کرر ک  رر 

راره شرده   انتقرال روانپاشکی صرف بر  پشرت جبهر     

برور کر  ممریکرا رر م      بورند، بیش از تعدار سرربازانی 

. (1333،و کاپرل  1391 ،گرال )زما  بسریج کررره برور   

 11سرچی ش پرهوه و همچنرین   (1393)تحقیق فارسی

اختالالت روانی  رارر ک روی سربازا  بیا  می (1330)

رر سربازا  نسبت ب  جمعیت عراری شریوع بیشرتری    

ریگرر بیرانگر م  اسرت کر  اخرتالالت       رارر. تحقیقات

ای رر خلقی و سازگاری ایرن روزهرا بر  طرور فااینرده     

 ،مررک کررولی)رهرردجامعررن نظررامی خررور را نشررا  مرری

. نتایج تحقیقی رر نیروهای نظرامی نشرا  راره   (2999

ررصررد افرررار نظررامی کرر  اقرردام برر    0/20اسررت کرر  

اختالل روانی خورکشی یا خورزنی راشت  رارای سابق  

لریکن افررار نظرامی     (1339 ،نوری و همکارا )اندبوره

رارای اختالل روانی، احتمال کمتری رارر کر  بتواننرد   

رر رورۀ مموزر، خور را با شرای  وفق رهند و مموزر 

سخت ممکن است باعث بدتر شد  شرای  منهرا شرور.   

ممرروزر نظررامی شررامل ممرروزر فیایکرری، انطبرران و  

ت. رر یررک زا اسررهررای اسررترسعملکرررر رر موقعیررت

سیستم نظامی، یرک فراینرد غربرالگری ایرن امکرا  را      

پربیر کر  ممکرن اسرت بررای      رهد ک  افرار مسریا می

مموزر رر شرای  نظرامی مناسرا نباشرند، تشرخیص     

. بنابراین با توج  بر  اینکر    (2992 ،چونگ)راره شوند

عنروا     رشمنا  ما رست از رشمنی خور برنداشت ، بر 
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 1332نمون  جا  گالوین فرمانده نیروهای ناتو رر سال 

ما جنگ »گوید: ( می1393همکارا )  نقل از حبی و ب

تروانیم بر    سرر را از روسی  کمونیسم برریم، حال مری 

رویرارویی برا اسرالم اسرت     ا نبرر واقعی خور کر  همانر  

لریکن حفرو و ارتقرای سرالمت عمرومی و       ،«بازگرریم

روانی سربازا  و  نیروهای نظامی رارای اهمیت فراوانی 

ی و است. هدف تحقیرق حاضرر، بررسری سرالمت روانر     

عمررومی نمونرر  مررورر بررسرری و شناسررایی برخرری از   

هرای رموگرافیرک اسرت کر  نقرش زیراری رر       ویهگری 

سالمت عمومی و روانی سربازا  رارند تا بردین وسریل    

بتوا  رر جهت پیشگیری و یا کاهش مشکالت سالمت 

عمومی و روانی رر سربازا  مموزشی اقدام الزم ب  عمل 

 مورر.

 روش

جامعرر  مررورر مقطعرری و  –نرروع مطالعرر  توصرریفی     

رزم مقردماتی رر   روره ممروزر 3 کلی  سربازا مطالع  

حجرم   بور. 1331 سال های ناسا طییکی از مموزشگاه

 329هم  جامع  مورر مطالعر  بر  تعردار     نمون  شامل

قررار   طالعر  مرورر م  یسرشرمار  وهیشر ک  بر    نفر بور

هرای  انجرام همراهنگی  . ب  این نحو ک  پر  از  گرفتند

یابی ب  ابالغیر  ناسرا مبنری برر ضررورت      اولی  و رست

های بررسی سالمت عمومی سربازا  مموزشی، رر زما 

از پیش تعیین شرده بر  محرل ممروزر رزم مقردماتی      

سررربازا  مررورر نظررر مراجعرر  شررد و پرر  از توجیرر   

هررای نظررامی، هررا رر قالررا گروهررا  و رسررت مزمرورنی 

ع گرریرد و  شده رر بین منها توزی های تکثیرپرسشنام 

هرا بر  سرتاالت و ابهامرات     رر حین تکمیل پرسشرنام  

 ها پاسخ راره شد.  برخی از مزمورنی

کر  رو بخرش راشرت:     ،برور  پرسشرنام   اباار سنجش 

بخرش اول مربروط بر  اطالعرات جمعیرت شرناختی و       

 ( بور.GHQبخش روم پرسشنام  سالمت عمومی)

یررک  GHQ) :12پرسشننمامس سننالمت عمننومی  

سرررندی اسررت مبنرری بررر رور خررور     پرسشررنام  

ک  منظرور اصرلی م ، ایجرار تمرایا برین       رهیگاارر

بیماری روانی و سالمت است. این پرسشنام  اولین برار  

،  09توس  گلدبرگ تنظیم گرریرد و رارای سر  فررم    

ستالی اسرت کر  همگری از اعتبرار و روایری       12و  29

سرتالی   29از فررم  رر این تحقیرق   باشند.برخوررار می

های این پرسشنام  ب  بررسی ستال .استفاره شده است

پرررازر و  وضعیت سالمتی فرر رر یک ماه  اخیرر مری  

هایی مانند افکرار و احساسرات نابهنجرار و    شامل نشان 

هایی از رفتار قابل مشاهده است ک  برر موقعیرت   جنب 

اینجا و اکنو  تأکید رارر. این پرسشنام  چهار مقیاس 

کر    اسرت سرتال   2ک  هر کدام منها رارای  فرعی رارر

هرای اضرطرابی و   های جسمانی، نشان نشان  :عبارتند از

نشران  افسرررگی.    و اختالل خوا،، کرارکرر اجتمراعی  

گباری پرسشرنام  از رور لیکررت اسرتفاره    برای نمره

رر  اسرت شده و نمره هر ستال از صفر ترا سر  متغیرر    

 .باشرد متغیر می 90صفر تا نتیج  نمره کل یک فرر از 

های چهارگان  م  نیا از صرفر ترا   نمره هریک از مقیاس

. بنابراین نمره کمتر بیانگر سالمت بهتر استمتغیر  21

مطالعر  رربراره    29بریش از   1399خواهد بور. تا سال 

روایی پرسشنام  سالمت عمومی رر نقاط مختلف رنیرا  

ویلیراما بر    ب  انجام رسیده بور. رر بررسی کلردبرگ و  

(، اعتبررار تصررنیفی برررای کررل  1393نقررل از )فتحرری

گاارر کررنرد و ثبرات ررونری برا      33/9پرسشنام  را 

ایرن   گراارر شرده اسرت.    33/9رور ملفای کرونبراع  

پرسشنام  رر ایرا  توسر  تقروی رر رانشرگاه شریراز     

ترجم  و انطبان یافت  و اعتبار و روایی م  مورر بررسی 

هرای  اعتبرار و روایری مقیراس    ضریا .قرار گرفت  است

چهارگانرر  ایررن پرسشررنام  برر  ترتیررا عبارتنررد از:    

( اضرررطرا، و  20/9و  09/9هرررای جسرررمانی)نشررران 
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( نارسرررایی رر کرررارکرر  90/9و  02/9خررروابی )بررری

( 01/9و  39/9( افسرررگی )  01/9و  32/9اجتماعی ) 

 ،باشررد)تقویمرری (33/9و  33/9و کررل پرسشررنام  )  

1399 .) 

موری های تکمیرل شرده جمرع   رر پایا  پرسشنام      

گرریدنررد و اطالعررات برر  رسررت ممررده بررا اسررتفاره از  

هررای ممرراری و رور SPSS 18 13 افرراار ممررارینرررم

)توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیرار و مزمرو  تری(    

  .مورر تجای  و تحلیل قرار گرفت

 یافته ها

جمعیت شرناختی رامنر  سرنی     هایاز نظر ویهگی     

براالترین فراوانری    وسال  31تا  19نمون  مورر بررسی 

ررصد ( مربوط ب  مقطع فون ریپلم 29/20تحصیالت )

ررصرد( مربروط بر      31/3و باالتر و کمترین فراوانری ) 

ررصررد  نمونرر ، مجرررر،  90/99مقطررع ابترردایی بررور. 

ررصد  39ررصد غیر بومی و  29ررصد متأهل،  30/11

 (.1ی بورند)جدولبوم

 

 هاهای جمعیت شناختی آزمودنیفراوانی و درصد ویژگی -1جدول 

 درصد فراوانی نام متننغننیر 

 گروه سمی
 22/32 093 سال 21-19

31 -22 033 29/02 

 تحصیالت

 31/3 30 ابتدایی

 22/12 112 راهنمایی

 11/29 193 ربیرستانی

 22/19 109 ریپلم

 29/20 229 فون ریپلم و لیسان 

 22/29 190 فون لیسان  و باالتر

 تأهل
 30/11 119 متأهل

 90/99 919 مجرر

 محل خدمت
 39 220 بومی

 29 200 غیر بومی
 

رر بررسرری نتررایج پرسشررنام  سررالمت عمررومی،        

هررای جهرت مقیراس کررل و هرر کردام از زیررر مقیراس     

میانگین و انحراف معیرار مربروط    ،چهارگان  ب  تفکیک

ب  رست ممد. سپ  با توج  ب  نمرات برر رر مقیاس 

(، 1393 ،)فتحری  12( و رر هرر زیرر مقیراس    01کلی)

ای مشرکالت  هرای طبیعری یرا رار   گروه مزمورنی ها رر

روانی قرار گرفتند. ب  این معنی ک  نمره ب  رست ممده 

از اجرای مزمو  برای هر فرر برا نمررات بررر مربروط     

افراری ک  نمره پرسشنام  منها براالتر از   .تطبیق گررید

رر هر زیر مقیراس   12رر مقیاس کلی و یا باالتر از  01

بور رارای مشکالت روانی شناخت  شدند و افرراری کر    

ط برور، طبیعری   نمره منها کمتر از نمررات بررر مربرو   

این رر مقیرراس کلرری پرسشررنام  قلمرردار شرردند. بنررابر

ررصد نمون  مورر بررسی رارای مشکالت روانی  09/13

های فرعی، براالترین میراا  اخرتالل    بورند. رر مقیاس

و  ررصرد( مربروط بر  کرارکرر اجتمراعی بررور      33/22)

ررصرد،   33/21 هرای جسرمانی  سپ  ب  ترتیا نشران  

و  ررصررد 21/12خرروابی هررای اضررطرا، و برری نشرران 

ررصررررد قرررررار  93/13هررررای افسررررررگی نشرررران 

 (.2راشتند)جدول
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 شاخص های توصیفی پرسشنامه سالمت عمومی -2جدول 

انحراف  طبیعی داراي اختالل

 استاندارد

 میانگین

 

 پرسشمامس سالمت عمومی
N فراوانی درصد فراوانی درصد 

 مقیاس كل 90/33 33/11 220 03/29 130 69/02

 هاي جسمانینشانس 93/19 33/0 292 39/20 219 93/20

 هاي اضطراب و بی خوابینشانس 31/3 90/3 239 22/99 192 20/17

 نارسایی در عملکرد اجتماعی 33/11 30/3 032 92/29 209 53/27

 هاي افسردگینشانس 23/3 03/0 209 01/92 109 83/15
 

هرای  نتایج ایرن پرهوهش رر بررسری نقرش ویهگری         

رموگرافیررک رر میرراا  مشررکالت روانرری و عمررومی    

های مورر بررسی بیرانگر م  اسرت کر  براالترین     نمون 

هرای مجررر،   هرای جسرمانی رر مزمرورنی   میاا  نشان 

ترر از م   تحصریالت ریرپلم و پرایین    ی و رارایغیربروم 

های اضطرا، و نارسرایی  مشاهده شد. رر مقیاس نشان 

رر عملکرررر اجتمرراعی، برراالترین میررانگین مربرروط برر  

های مجرر، غیربومی و تحصریالت فرون ریرپلم و    گروه

هررای افسررررگی، برراالترین برراالتر و رر مقیرراس نشرران 

و هررای متأهررل، غیربررومی میررانگین مربرروط برر  گررروه

تر مشراهده شرد. قابرل توجر      تحصیالت ریپلم و پایین

است ک  باالترین فراوانی افرار رارای مشرکالت رر هرر   

چهار مقیاس پرسشنام  سالمت عمومی مربوط ب  افرار 

ک  طبق نتایج مزمو  تی، ایرن تفراوت   است  غیر بومی

 (.3باشد)جدولمعنارار می

ها به لحاظ میزان مشکالت جسمی، اضطراب، مقایسه تأهل، تحصیالت و محل خدمت آزمودنی -3جدول 

 افسردگی و نارسایی در کارکردهای اجتماعی

 غیربومی بومی متأهل مجرد نام متغیر
فوق دیپلم و 

 باالتر

و  دیپلم

 كمتر

هاي نشانس

 جسمانی

 12/3 33/0 09/0 03/3 13/2 39/2 میانگین

 29/2 32/1 20/1 11/3 93/2 20/2 انحراف معیار

 t 02/3 03/3  30/9 مقدار

 32/9  93/9 91/9 داري اسطح معم

هاي نشانس

 اضطراب

 32/2 30/0 09/2 91/2 23/0 12/3 میانگین

 33/1 93/1 91/1 23/1 91/1 93/2 انحراف معیار

 t 33/9 30/0 02/2 مقدار

 92/9 90/9 33/9 دارياسطح معم

 نارسایی در

عملکرد 

 اجتماعی

 29/2 03/9 92/0 33/3 39/0 93/0 میانگین

 39/1 90/2 33/1 32/1 99/1 10/2 انحراف معیار

 t 32/9 39/3 90/0 مقدار

 91/9 91/9 91/9 دارياسطح معم
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 گیری بحث و  نتیجه

شریوع مشرکالت    های این تحقیق ررخصرو  یافت     

 09/13سالمت روانی نمونر  مرورر بررسری بر  میراا       

زاره و همخوانی رارر)خاقانی بسیاریررصد با تحقیقات 

امرا   .(1330 ،، سرچی 1393، فارسری  1393همکرارا   

میاا  کلری شریوع مشرکالت     تحقیق خانی و همکارا 

)خانی و همکرارا ،  ررصد اعالم راشت  است10روانی را 

توانرد ناشری از تفراوت جامعر      مری  . این تفاوت(1331

تحقیق خانی رر محی   .انتخابی رر این تحقیقات باشد

رر سرربازا  و   غیر نظامی انجام شده اما تحقیق حاضرر 

فراوانری  هرای  پرهوهش محی  نظامی انجام شده است. 

نظامی و بالطبع باال برور    هایمور بور  محی استرس

مشرررکالت روانررری رر نیروهرررای نظرررامی را تأییرررد   

 ،، مزار مرزمبرراری2991 ،اند)بهداشررت جهررانی نمرروره

 ،، سررارافینو2990،، سررازما  بهداشررت جهررانی 1399

(، لیکن ضررورت رارر ترا مسرئولین کشروری و     1392

نظامی توج  زیاری ب  حفو و ارتقرای سرالمت روانری    

شرند و رر جهرت شناسرایی عوامرل     نظامیا  راشرت  با 

کننده سالمت روانی نیروهرای تحرت امرر خرور     مختل

 کوشا باشند.

بررراالترین  ،رر نمونرر  مررورر بررسررری ایررن تحقیررق    

ررصد( اخرتالالت مربروط بر  مقیراس      33/22فراوانی)

کارکرر اجتماعی بوره ک  با یافت  های تحقیقات ریگرر  

، نرررروری و 1330 ،نیررررا همخرررروانی رارر)سررررچی 

خاقرررانی زاره و ، 1393 ،، فارسررری1339، همکرررارا

هرای  (. از طرفی باالترین فراوانی نشان 1393 ،همکارا 

اضطرا، و نارسرایی رر عملکررر اجتمراعی مربروط بر       

بایرد   .گروه تحصیالت فون ریرپلم و براالتر بروره اسرت    

ررصد نمون  مورر بررسی رارای 29/20توج  راشت ک  

ررصرد   22/29وتحصیالت فون ریپلم و لیسان  بورند 

نیررا رارای تحصرریالت کارشناسرری ارشررد و رکتررری    

رسرد  ب  نظر مری  .های مختلف بورندتخصصی رر رشت 

کرر  برراال بررور  میررانگین نمرررات نارسررایی رر کررارکرر 

اجتماعی و اضطرا، این افرار با مشکالتی نظیرر روری  

از خانواره، مشکالت خانوارگی و مالی، نگرانی از رسرت  

)چرو  بیشرتر ایرن افررار رر زمرا       رار  منبع ررممد 

رکتررری و فررون لیسرران  ررممرردی  رر روره  تحصرریل

اند(، مشکالت سازگاری با محری   غیررسمی نیا راشت 

نظامی و مربیا  مموزشری باشرد. بنرابر ایرن مسرئولین      

مربوط باید تدابیری اتخاذ نمایند تا این افررار رر شرهر   

را محل سکونت خور، روره مموزشی و خدمت سرربازی  

سپری نمایند و حتری رر حرین ممروزر نیرا بتواننرد      

ها رر اختیار خورشا  باشند تا ب  کارهای روزمرره  شا

و خانواره خور رسیدگی نماینرد. همچنرین متصردیا     

امور مموزر و مربیا  مموزشی مربوط ب  این افرار نیرا  

االمکا  از تجربر  و تحصریالت براالیی برخروررار     حتی

 باشند.  

هرای  ن تحقیق براالترین میرانگین نشران    طبق نتای  ای

هرای اضرطرا، و نارسرایی رر عملکررر     جسمانی، نشان 

هرای مجررر و غیرر برومی     اجتماعی مربوط ب  مزمورنی

این نترایج برا تحقیقرات فراوانری همخروانی       .بوره است

(. رر 1399 ،و شررراکر 1392 ،رارر)فتررری و همکرررارا 

های افسررگی، باالترین میرانگین مربروط   مقیاس نشان 

های متأهل و غیربومی است ک  تحقیقات ریگر ب  گروه

میانگین نمررات کسرا شرده رر رو     ؛دنکننیا بیا  می

گروه مجررین و متأهلین تفراوت معنراراری مبنری برر     

همچنرین نمرره    .رر مترأهلین اسرت   افسررگی بیشرتر 

یشرتر  مشکالت سالمت روانی رانشجویا  شهرسرتانی ب 

 ،)نروری و همکرارا    اسرت  از رانشجویانی برومی بروره  

 (.1393 ،، مصلی نهار2912 ،، بیتنکورت1339

این تحقیق، موارری کر  بر  نظرر     بنابر نتایج ارا   شده

توانرد رر جهرت کراهش مشرکالت روانری      رسد مری می
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 سربازا  مموزشی مفید باشد عبارت است از: 

برر حسرا    -1مموزشی سربازا : هایالف( تفکیک روره

 ،های ابتدایی و سریکل صورت روره  مقاطع تحصیلی ب

 ،فرررون ریرررپلم و لیسررران   ،ربیرسرررتانی و ریرررپلم 

لیسرران  و برراالتر و بررالطبع تعیررین متصرردیا  و  فررون

مربیا  مموزشی رارای تحصیالت باالتر و یا حرداقل رر  

  -2سط  مقاطع تحصیلی سربازا  مموزشی مورر نظرر.  

بر حسا بومی و غیرر   -3ا وضعیت تأهل افرار بر حس

بومی بور  سربازا  )روره مموزشری سرربازا  رر شرهر    

محل سکونت منها باشد(. قابل ذکر اسرت کر  رر همر       

هررای پرسشررنام  سررالمت عمررومی برراالترین  مقیرراس

ره و ایرن  مشکالت، مربوط ب  سرربازا  غیرر برومی برو    

سرربازا  رر   لبا اگرر  .رار استتفاوت رر مزمو  تی معنا

های مستقر رر شهر محل سکونت خور مموزر پارگا 

ببینند، تا حد زیاری از مشکالت عمومی و روانری منهرا   

پیشگیری ب  عمل خواهد ممد. ب  عنوا  مثال مرخصی 

سربازا  مموزشی یکسرا  اسرت رر حرالی کر  تفراوت      

فاصل  محل سکونت سربازا  و محرل ممروزر منهرا رر    

کیلرومتر هرم    1999یلومتر ترا  ک 13تحقیق حاضر، از 

توانند از رسد، لیکن خیلی از سربازا  غیر بومی نمیمی

رر  ؛روزه استفاره نماینرد 3-0های تعطیالت و مرخصی

محل مموزر باقی خواهند ماند و بالطبع رچار ناکرامی  

و مشکالت روانی خواهند شد. این رر حالی اسرت کر    

مخر هفت   برخی از سربازا  بومی هر شا یا حداقل رر

از مرخصی استفاره می نمایند ،( غربرالگری سرربازا    

ب  لحاس وضعیت سالمت روانری، مشرکالت جسرمانی،    

 مشکالت خانوارگی و مشکالت شغلی.  

 هاپی نوشت

1- Hamond 

2- Nostalgia 

3- Dacosta 

4- Iritable heart syndroms 
5- Neurosis 
6- Shell Shock 
7- Battle Exhaustion 
8- Post Traumatic Stress Disorder 
9- Combat Stress Reactions 
10- Glass 

11- Schei 

12- General Health Questionnaire 

13- Statistical Package for the Social Sciences 

 

 منابع

(. روانشناسی سازمانی. 1399مزار مرزمباری، اسفندیار. ) -1

مرکا ترألیف کتابهرای ررسری معاونرت تربیرت، ممروزر و       

 تهرا .فرهنگ پاسداری سپاه. 

اسحاقی، سیدرضا. فرر  زارگرا ، زیبرا. بابرک، مناهیترا.       -2

(. طراحرری پرسشررنام  سررنجش سرربک زنرردگی رر  1399)

 سالمندا . فصلنام  پایش. سال نهم. شماره اول. زمستا .

( . بررسی اعتبرار پرسشرنام     1399تقوی ، محمدرضا ) -3

( . مجلر  روانشناسری سرال پرنجم     GHQسالمت عمرومی) 

 .0شماره 

حبرری، محمررد برراقر. مزار مرزمبرراری، اسررفندیار. نرروری،  -0

هرای جنرگ روانری و    (. میراا  مگراهی از رور  1393رضا.)

مقابل  با م  با ارا   راهکارهای ارتقاء سط  مگاهی نیروهرای  

 (.23-23.)  3نظامی. فصلنام  روانشناسی نطامی. شماره

. خاقانی زاره، مرتضی. سیرتی نیر، مسعور. عبدی، فتانر   -3

(. بررسری سرط  سرالمت روا  رر    1393کاویانی، حسین. )

هرای مموزشری وابسرت  بر      پرستارا  شراغل رر بیمارسرتا   

رانشگاه علوم پاشکی تهرا . فصلنام  اصول بهداشت روانی. 

 ( 139-131.  : 32و 31شماره 

خررانی، حسررن. مجرردی، محمدرضررا، منتظررری، علرری.   -0

رسری وضرعیت   (. بر1339حسینی، سید حماه. و همکارا .)

سالمت روانی بیمارا  تاالسمی مراژور رر اسرتا  مازنردرا .    

 -93.  : 30و  33فصلنام  اصول بهداشت روانری، شرماره   

30. 

(. روانشناسی سرالمت. ترجمر    1392سارافینو، اروارر. ) -2

 اله  میرزایی. تهرا . انتشارات رشد.
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ساالری فر، محمدرضا. شجاعی، محمد صرارن. موسروی    -9

(. بهدشت روانی 1393ید مهدی. رولتخواه، محمد. )اصل، س

 با نگرر ب  منابع اسالمی. پهوهشگاه حوزه و رانشگاه. قم. 

هرای  (. بررسری رابطر  برین سربک    1399شاکر، علری. )  -3

نامر   رلبستگی و سالمت روانی با سازگاری زناشویی. پایرا  

 کارشناسی ارشد. رانشگاه علم و فرهنگ.

(. 1393ورویی، م. عبرراری، ع. )فارسرری، ز. جبرراری مرر -19

بررسی وضعیت سالمت روانی سربازا  مراجعر  کننرده بر     

یک کلینیک نظرامی شرهر تهررا . مجلر  علمری پهوهشری       

رانشرررگاه علررروم پاشرررکی ارترررش جمهمررروری اسرررالمی 

 323-39؛3(0ایرا .)

(. مسیا شناسری روانری   1393فتحی مشتیانی، علی. ) -11

جنگ. انتشارات رسان   اختالل استرس پ  از ضرب  ناشی از

 تخصصی. تهرا .

فتحرری مشررتیانی، علرری. جعفررری کنرردوا ، غالمرضررا.  -12

(. مقایس  سبک زندگی، کیفیرت زنردگی و سرالمت    1339)

روا  کارکنا  رو رانشگاه با وابستگی نظامی و غیر نظرامی.  

 .1طا نظامی. بهار. شماره 

( 1393فتحرری مشررتیانی، علرری. راسررتانی، محبوبرر  )  -13

های روانشناختی: ارزشیابی شخصیت و سالمت روا .  مزمو

 انتشارات بعثت. چاپ سوم.

فتری، الر . موترابی، فرشرت . شرکیبا، شریما. براروتی،        -10

اجتمراعی بر     -(. متلف  های هور هیجانی1392عصمت. )

بینرری کننررده هررای سررالمت روا . مطالعررات عنرروا  پرریش

 . 2روانشناختی. رانشگاه الاهراء)س(. شماره 

(. راهنمرای  1391گال، ریو . ریوید منگلسردورف، م.)   -13

روانشناسی نظامی)ترجم  محمد حسین الیاسری(. متسسر    

 چاپ و انتشارات رانشگاه امام حسین )ع(. تهرا .

(. بررسی ارتباط 1393مصلی نهار، لیال. امینی، میترا. ) -10

بین تحصیل و سالمت روانی رر رانشجویا  رانشکده علروم  

هرررم. فصررلنام  اصررول بهداشررت روانی.شررماره  پاشررکی ج

 . 22و21

(. کاربرر روانشناسری رر  1329میرزمانی سیدمحمور.)  -12

نیروهای نظامی .چاپ اول . انتشارات رانشگاه علوم پاشکی 

  09.-01ا... )عج( تهرا :  بقی 

نورباال، احمد علی. محمد، کاظم. براقری یراری، سرید     -19

(. بررسرری وضررعیت 1391عبرراس. یاسررمی، محمررد تقرری. )

سال و باالتر رر جمهوری اسالمی  13سالکت روا  رر افرار 

شرماره   3. مجل  پهوهشی حکیم. روره 1329ایرا  رر سال 

1 :1-19  . 

 نوری، رضا. فتحی مشتیانی، علی. سلیمی، سیدحسین، -13

(. 1339مزار مرزمباری، اسرفندیار. اسرماعیلی، علری اکبرر. )    

بررسی برخی از ویهگی های شخصیتی، سرالمت عمرومی و   

روانی رر سربازا  اقدام کننده ب  خورکشی رر یرک نیرروی   

 . 3نظامی. مجل  روانشناسی نظامی. شماره 

20- Bittencourt MN, Rodrigues LR, Diniz MA, 

Ferreira LA,( 2012). Dias FA. Quality of life of 

nursing professionals working in mental health. 

Journal of Nursing UFPE on line [JNUOL/DOI: 

105205/01012007].;7(3):672-8. 

21- Bohlmeijer, E. Prenger, R., Taal, E., & 

Cuijpers, P. (2010). The effects of mindfulness-

based stress reduction therapy on mental health 

of adults with a chronic medical disease: a 

meta-analysis. Journal of psychosomatic 

research, 68(6), 539-544. 
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 چکیده

 های شغلی با سبکباتوجه به اهمیت درک ارتباط بین ویژگی :مقدمه    

بترای متدیریت    شتناتتی های جمعیتت گیری، شخصیت و ویژگیتصمیم

فاعی و با استتااده ا  تقیییتام مشتابه در صتنایع     منابع انسانی صنایع د

 . مورد مطالعه، اطالعام مدیران سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفت

 راهتتتهواریتتانچ دنتتتدمتغیره ستتته بتتا استتتتااده ا  تقلیتتت   :روش    

(MANOVA ) شخصیتی تیپ)به بررسی تأثیر شخصیت(AیاB ) و مرکز

ناتر ا  متدیران ستطوح     22گیتری  تصمیمو سبک( بیرونی/کنترل درونی

 . شدهای شغلی ایشان، پرداتتهمختلف بر ویژگی

شخصتتیتی و نتتوع داد کتته تعامتت  تیتتپنتتتایم مطالعتته نشتتان :نتااج      

استخدام، تعام  تیپ شخصیتی و سابیه کاری و نیز تعام  مرکز کنترل و 

هتای شتغلی تأثیرگت ار    نوع استخدامِ مدیران بر درک آنها ا  بردار ویژگی

توان گاتت هرکتدام   راهه، مییک MANOVAهمچنین باتوجه به . است

سا مانی و نتوع استتخدام،   کاری، سطحشخصیتی، حو ها  متغیرهای تیپ

هتای شتغلی تأثیرگ ارنتد، امتا     بطور جداگانه بر درک متدیران ا  ویژگتی  

 .های شغلی تأثیری نداشته استبر درک آنها ا  ویژگی گیریتصمیمسبک

های شتغلی تاصتی   که در حو ه صنایع دفاعی ویژگی آنجا ا  :بحث     

شخصیتی و مرکز کنترل مدیران ایتن صتنایع، بتر    حکمارماست، ل ا تیپ

آنجا که انعطافی  اما ا . های شغلی تأثیرگ ار استدرک آنها ا  این ویژگی

گیتتری وجتتود نتتدارد، تتتأثیر تاصتتی بتتر درک آنهتتا ا   تصتتمیمدر ستتبک

کاری و نتوع استتخدام   همچنین حو ه. استتهشان نداشهای شغلی ویژگی

هتای شتغلی شتناتته    عنوان عوام  مؤثر بر درک آنها ا  ویژگیمدیران به

 .شد

گیتری، شخصتیت، مرکتز کنتتترل،    تصتمیم  ستبک  :كلیاد وژهه ااج       

 های شغلی ویژگی

 

 

Pooya A R. PhD, Okhravi A H. MSc,  

Izadi Tameh A. PhD 

Abstract  

Introduction: Considering the importance of 

understanding the relationship between job 

characteristics with decision-making style and 

personality, for human resource managements in 

defense industry, was studied at various levels 

managers in the case study. 

Method: Using three wayes multivariate analysis of 

variance (MANOVA) to examine the influence of 

personality and decision-making style, 42 Person of 

managers at different levels of job characteristics (job 

demands, motivator, job control, job stress). 

Results: The results showed that the interaction 

between personality type and employment type, 

between personality type and work experience and 

between the control center and type of managers were 

affected on the managers perception of job 

characteristics. According to MANOVA, can be said 

each variables of personality type, work scope, 

organizational level and employment type, were 

affected on managers' perceptions of job 

characteristics, but decision-making styles were not 

affected. 

Discussion: Because of specific job characteristics in 

defense industry, the manager's personality type and 

control center were affected on their perceptions of 

job characteristics. But since a certain unflexibility in 

decision-making style for managers, so this variable 

was not had special effect on managers' perceptions. 

Also managers' work scope and employment type, as 

well as affecting factors on their perceptions of job 

characteristics. 

KeyWords: Decision-making style, Personality, 

Control center, Job characteristics 
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 قدمهم

ان یت ک راه حت  ا  م یت نش یگز یبه معنا یریگمیتصم

  یت را تشتک یریجتوهره متد  کته   ،است وجودم یهاراه

 در پتی و  (1831،یریت رکبین و امیدجوادیست ) دهدیم

کتردن  ا ستتاده تتاب بتا حتداق      یک هدف یحصول 

در د یت باهمواره مدیر را ی ؛ (2112سرون،) سک استیر

ف ی، وظتا تخاب کنتد انرا  یراه باشد که دهاندیشه ن یا

طور تالصه اینکته  ه بم کند و ین افراد تیسیرا دگونه ب

، در دته موقتع، کجتا و دگونته     یرا، ده کس یکار ده

تشتتکی   یریتتگمیتصتتم .(1993 کتتونتز،) انجتتام دهتتد

عبارم دیگر است و به یزیربرنامه یهسته مرکزدهنده 

نخواهد  وجودای برنامهتا تصمیمی وجود نداشته باشد، 

 . (1998ونیز و کونتز،) داشت

ویکردهتای  رتاری انسانی است کته بتا   رفگیری، تصمیم

، سیاسی متورد بررستی   یشناتتی، مدیریتی، ریاضنروا

در ستتا مان نیتتز   .(1831پیتتک،ره) گیتتردمتتی رراقتت

عنتوان  هنتدها و بت  یآن فریتتر یا  مقتور  یریت گ میتصم

استت  مطترح  ستطوح مختلتف   ران یمتد  یاصتل  اهیوظ

تمتتام کتته برتتتی معتیدنتتد آنجا؛ تتتا (1991لتتویزو ،)

بتدیهی  (. 1991پتامال، ) استت  یریت گمیتصتم  ،تیریمد

که روابط قاب  بررسی در مقیط انستانی بیشتمار    است

هتایش بته   به شرایط و نیا مندی باتوجهبوده و هر فرد 

 . (1831ساندر ،) پردا دبررسی برتی ا  آنها می

تنهتتا ( 1932)تتتوان گاتتت تقییتت  رونتتی و جتتن متتی

مورد بررستی تیریبتا    ست که ا  لقاظ عنوان تقیییی ا

  مطترح در تقییت  حاضتر را در بتر     بخش اعظم عوام

در تقیی  آنها به بررسی ارتباط فشار کاری، تیپ . دارد

هتتای شتتغلی و تتتنش کتتاری ویژگتتیدرک شخصتتیتی، 

ا  آن  متان تتاکنون در تقیییتام    . پرداتته شده است

ایتن   مختلف، هرکدام بته بررستی ارتباطتام برتتی ا     

 . اندعوام  پرداتته

گیری را معرفتی  م سبک تصمیمدر برتی تقیییام پن

( اجتنتابی عیالیی، شهودی، وابستگی، آنی و )اند  نموده

های بعدی تقییت  بطتور ماصت  تبیتین     که در بخش

همچنین گروهی ا  مقییین بتر ارتبتاط تیتپ    . اندشده

و نیتز مرکتز کنتترل آنهتا     ( Bیتا   A)شخصیتی افتراد  

. انتد گیتری پرداتتته  ث تصمیمقبا ب( یا بیرونی درونی)

تیاضتای  ) هتای شتغلی  ا سوی دیگر ارتباط بین ویژگی

دشتواری، استتر  و   )فشار کاری ( شغ ، کنترل شغ 

مستوولیت، بته   )به همراه عوامت  انگیزشتی   ( عصبانیت

بتا یکتدیگر   ( رسمیت شناتتن، موفییت، امکتان رشتد  

 یتشخصتتو نیتتز بتتا بقتتث ( 2111والگتترن و هتتنچ، )

؛ 2119؛ آکونا و همکاران، 2111فرگوسن و همکاران، )

، ژانت   1891، حاجلو، 1891مر آبادی و فشارکی، آ اد

واستیلی و آلبتو،   ) گیتری تصتمیم و  (2118همکاران، و 

متورد توجته    (1891، جهان بخشی و همکاران، 2111

 . برتی ا  مقییین بوده است

 گیریسا ی و سبک تصمیمتصمیم

بتر   شتتر یو فرهنت  متا ب   امیدر ادب یریگمیواژه تصم

با استدالل ی داللت دارد و در آن روح جمع یاراده فرد

 در گتترید ریتتبتته تعب. نتدارد  یانعکتتا  دنتتدان یمنطیت 

بودن مطرح است و طول  متان   یو دفع یآن« گرفتن»

کتته ا   یماهتتوم نیاولتت یولتت .ستتتیدر آن مطتترح ن

 تیت ماه ابتد ییتجسم م ذهن شنونده به «ساتتن»واژه

نیشته  . تواهتد ستاتته شتود   یاست کته مت   یزید آن

عوام  شرکت  هیو کل مراح  ساتتن، مهم است و تمام

 نیمهمتتر  .دهتد یکننده در عم  ساتتن را نشتان مت  

 ریپت   ستتم یس« گیتری تصتمیم » استت کته،   نینکته ا

و  استتت ریپتت  ستتتمیس« یستتا میتصتتم»یولتت ستتتین

را به تتود اتتصتاب    ستمیمشخصام س هیتواند کل یم

 کیت کته در   یمنافع ایافراد و  تیلبته نوع شخصا. دهد

هتا اثتر   میتصتم  یرو نییت یوجتود دارد بطتور    میتصم
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روشن استت  مهین ییفضا گیریتصمیم یفضا .گ ارد یم

 همته عوامت  موجتود    رندهیگمیکه دشم تصمیطور به

 یفضتتا یولتت نتتدیبینمتت یرا بتته روشتتن  طیمقتت در

  ا یروشن و شااف استت و عتار   ییفضا ،یسا  میتصم

                                                                                                                                        .(1811،پتور یمت یحک) استت ... عجله، فشتار، جهت  و   

 

 

 

 

 

 

 
 

 (1831بجقر جن،)گیری مرژحل كجمل  ک تصمیم -1شکل 

 ندیفرآ کشود، یمشاهده می 1ک  گونه که در شهمان

 یسا  میکه تصم شام  هات مرحله است یریگمیتصم

و استتتخرا   دیتتتول. باشتتدیا  مراحتت  آن متت  یکتتی

در  نته یدنتد گز  انتخاب ،(هاراه ح )متعدد  یها نهیگز

ناعتان و  یو مصالح و منتافع ذ  یانطباق با اصول و مبان

 یمیتدمات  یو نظرستنج  یستا  نهی م و یمخاطبان اصل

 یا  اهتم اقتدامات   ،یاجتماع یآمادگ زانیم یبررس یبرا

 نته یفتراهم کتردن  م   و یستا  میتصتم  یبترا  است که

 ردیپتت یصتتورم متت  رنتتدهیگمیتصتتم یانتختتاب بتترا 

 (. 1831ان،یباقر)

 یریتتگمیا  تصتتم شیاگتتر پتت زیتتستتا مان ن رانیمتتد

انتختاب   یستا  میتصتم  نتد یتتود را ا  فرآ  یهتا  نهیگز

دتون   ییهتا ه ا  شتات  اتختاذ شتد   مامیکنند، تصتم 

 یعادالنه بتودن و اصتول   بودن، قاطعانه بودن، متعهدانه

 نیتی تع یهانهیدرا که گز. بودن برتوردار تواهند بود

ماننتد   ییهاشات  یدارا ،یسا  میتصم ندیشده ا  فرآ

 ،یمشارکت همگتان  ت،یابتکار و تالق  ،یمطالعه و تقی

  .(1833 م،پورمعصو) باشدیم یو معلول علت

شرایط بقرانی ا  حساسیت و احتمال  ریری دگمیمتص

. استت  ردارتطر باالتری نسبت به شرایط عتادی برتتو  

یتری  گاه به تودداری ا  تصمیمگشرایط تاب بقرانی 

تی که بته عمتد و آگاهانته    روص رشود و این دمنجر می

 ره) شتتودباشتتد، تتتود یتتک تصتتمیم شتتمرده متتی    

  .(1831پیک،

سته  است کته   یطیع مقیپاسخ ما به وقاهمان  میتصم

بایتد   -1 .(2111اولیویرا،)است شده نکته در آن لقاظ 

نظر وجود ده موردیپاسخ به پدح  برای ک راهیش ا  یب

 یریتتگمیتصتتمصتتورم  ایتتن درغیتتر باشتتد داشتتته

ع یران ا  وقتا یت گمیتصم یهاینیبشیپ -2 .معناست بی

تعیتین  نان یک درجه اطمی ه احتماالم و باینده بر پایآ

بته   ح ، ا  هر راه یناش یامدهایپ یابیار  -8 .دشومی

  .بستگی دارد اهداف، و یشخص یهازان تقی  ار شیم

ا   یتیکترد شخصت  یرویتک   ،هر فترد  یریگمیتصم نوع

اوستتت  یریتتگمیاتته تصتتم یدرک و واکتتنش بتته وظ 

و  یعتتالوه بتتر عوامتت  ستتا مان لتت ا  ؛(2112تتتانهولم،)
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تاتاوم   ران،یمتد  یریت گمیتصم نوعاثرگ ار بر  یطیمق

ران یشتود کته متد   یمت  ز باعثین یتیشخص یهایژگیو

بته نقتو متاتاوم     یریگمیتصم یهاتینسبت به موقع

برتتی نیتز    (.1831 اده و طهرانتی، هتادی )رفتار کنند 

کتته ا   ییهتتاستترنخبتته  باتوجتتهران یمتتد معتیدنتتد

گیتری  متصتمی آورنتد  یگوناگون بدست مت  یها موضوع

 (.2112نلسون و کوییک،) ندینمایم

برای حت  یتک مستوله یتا تغییتر یتک        ندهگیرتصمیم

 یهتا اشتت  در تعام  بین واقعیام عینی و بر د وضعیت،

مراحت   گاتت  تتوان  متی . ند ست به انتخاب می د دتو

، هلوطترح مست  : عبارتند ا گیری یند تصمیمآاساسی فر

انتختاب بهتترین   ، و هتا حت  هارهتا و  نته یگز یجستجو

ط بقرانتتی، یراشتتالبتتته  .(1831ره پیتتک،) حتت  هار

بتتر انتختتاب  دتوانتتمتتیی دارد کتته تاصتت یهتتا گتتیژوی

شتدید بتر    راشت ف، ا  جملته  دشت ر باثمتؤ  نگیترا  تصمیم

 یهتا هزینت ه نبتاال بتود  ، (2112فلتین، )ن گیترا تصمیم

 نیا  به اجماع و قاطعیتت و ( 1832بردر،)ی ریگمیتصم

 (.1813رابینسون،)

   وئمستتابتترای درک ران یمتتد معتیدنتتد کتته یبرتتت

 یو آمو شتت ی، ستتا مانی، انستتانیم اجتمتتاعموضتتوعا

به دو  گیری درتصوب آنو تصمیم مربوط به کار تود

است که در  یدانش: یدانش عموم: ا  دارندینوع دانش ن

 یهو)گوناگون قاب  کاربرد است  یهاتیط و موقعیشرا

سته بختش   شتام   : یدانش تخصص(. 2113سک ،یم و

ها، آمار و یکه در قالب میررام، سخنران یظهاردانش اِ

شتتتود یان متتتیتتتب... و هتتتا، جتتتزوامارقتتتام، کتتتتاب

 ییمهارم و تواناشام   یاهیدانش رو .(2111ت،یاسم)

دانتش  و  ؛(1992ر،یدونمتا )تتاب کارهتای  انجام  یبرا

را متناستب بتا    یاهیت و رو یکته دانتش اظهتار    یشرط

 (.1992مبر،یا) ردیگیط به کار میشرا

در  ییالنت عگیتری  گروهی دیگر معتیدنتد کته تصتمیم   

، ولهمنتد مست    قاعتده یت تقل یول ،بوده یواقع ریعم  غ

ران در یمد. گرددیم یفرد یریگمیت تصمیموجب هدا

توانند اطالعام یت مقدود نمی  عیالنیدله عالم واقع ب

شود کته  یم ن امر موجبیند و ایپردا ش نمارا  یادی 

بته اطالعتام قابت      ،نته یزان بهیت م یآورجمتع  یجابه

 یین عم  به نوبه تود شناستا یکنند و ا اات اکتیریمد

ستا د  یم ران دشواریمد یممکن را برا یهانهیتمام گز

بالیوه را  یهانهیشود همه گزیو در بلندمدم موجب م

ه بت  .(1831نیتا،  میرمقمدی و هتادوی )ند یننما یابیار 

طور کلی برای شهود سه منبتع بیتان شتده استت کته      

ر یا  ضتم ناشتی  ) یرفطت  و یذاتت  یهاپاسخ: عبارتند ا 

و  یتجتتارب عمتتوم، (قابتت  آمتتو شر یتتغو ناتودآگتتاه 

فترد   یکاهش وابستگ یدر راستا) متمرکز یهاآمو ش

ط متبهم و بهبتود   یکامال  بخردانه در شرا یها یبه تقل

 (. 2112اسپیسر و سادلر،( )یشهود یهایتوانمند

عنتوان  ه بت  ،یریت گمیتصتم  نوع سبکپنم طور کلی ه ب

 تالصه شتده  ادامهدر  یریگمیتصم یعموم یهاسبک

 یتمتام  ییشناسا به  یتما: ییعیال یریگمیتصم :است

 آنهتتا مینتتا  جانبتتههمته  یابیتتار  و ممکتن  یراهکارهتا 

و  نیستا ) یرونت یو ب ی، ا  منابع درونت (1991زو ،لوی)

نتد ثابتت و   یفرآ کیت و استتااده ا   ( 2112نهاو ،یگر

ه حت   ن رایبهتر یکامال  مشخ  جهت انتخاب و اجرا

حتتتداک ر  یو استتتتراتژ( 2111فتتتالو  و همکتتتاران،)

 .(2113 سک ،یو م هوی) اهداف به حصول یسا  نهیبه

ه یستا  ناتودآگتاه در  ینتد یفرآ :یشتهود  یریگمیتصم

 یو فراست درون نشیه بر بیتکبا ( 1832رابینز،)تجربه 

 میدرستتت بتتودن تصتتم رهدربتتا منطتت  روشتتنو فاقتتد 

تجتتارب ، یفطتتر خپاستتبتتا استتتااده ا  ( 2118پتتاتون،)

اسپیستتتر و ) متمرکتتتز یهتتتاآمتتتو شو  یعمتتتوم

عتدم استتیالل    :گیوابستت  یریت گمیتصم(.2112سادلر،
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هتا و  تیت ه بتر حما یت رنده و تکیگمیتصم یو عمل یفکر

 .(2111 پتتارکر و همکتتاران،) گتترانید یهتتاییراهنمتتا

رنتده و  یگ میاحسا  ا ضتطرار تصتم   :آنی یریگمیتصم

 ن  متان ممکتن  یتتر کم در ییم نهای  به ات  تصمیتما

  یتتتعو بتته :اجتنتتابی یریتتگمیتصتتم .(2112تتتانهولم،)

هتر  ا  رفتن طاره  حد ممکن،تا  یریگمیتصم نانداتت

؛ (2111پتارکر و همکتاران،  )له أنسبت به مست  یواکنش

ا   یو دورگیتری   میهرگونته تصتم     به اجتناب ا یتما

 .(2112تانهولم،) یریگ میتصم یهاتیموقع

 یریگمیتصم شیوهپنم این  یر بررسد سادلرسر و یاسپ

ان رشتتته یا  دانشتتجو یناتتر 211ن دو گتتروه یبتتدر 

به نتایم  یر  ،انگلستان یهاا  دانشگاه یکیدر  یبا رگان

 رابطته معنتادار   .(2112اسپیسر و سادلر،)دست یافتند 

 یهاک ا  سبکیو هر  ییعیال یریگمیتصم نیب یمنا

ن یر م بتت بت  رابطته معنتادا   ؛یو اجتنتاب  ی، آنیشهود

ن یرابطه معنادار م بت بت  ؛یو آن یشهود یریگمیتصم

رابطه معنادار م بتت   ؛یو اجتناب یوابستگ یریگمیتصم

 معنتادار  رابطته  عدم ؛یو آن یاجتناب یریگمین تصمیب

 یژگت یو دو و یریت گمیتصتم  یهتا سبک ا  کیهر نیب

 .المیتقص و سابیه تدمت

ا  افسران ارتش نار  211ا     تودیدر تقینیز تانهولم 

دستتتت یافتتتت  8و2و1، بتتته نتتتتایم کشتتتور ستتتوئد

در یک تقیی  داتلتی نیتز کته بتین     . (2112تانهولم،)

، ینات یهاپخش فرآورده یمل ران شرکتینار ا  مد22

 یمنات  رابطه معنتادار  ی ا  قبی انجام شده است، نتایج

رابطته معنتادار   ، یشتهود و  یتی عیال یریگمیتصم نیب

رابطته  ، یو اجتنتاب  عیالیتی  یریت گ مین تصتم یم بت ب

رابطته  ، یو آن یشهود یریگمین تصمیمعنادار م بت ب

 ک ا یت هر و یاجتنتاب  یریگمین تصمیب منایمعنادار 

 رابطته  و عتدم  یآن و یوابستگ یریگ میتصم یهاسبک

 دو و یریت گمیتصتم  یهتا سبک ا  کیهر نیب معنادار

دست آمده استت  ه بالم، یتقص و سابیه تدمت یژگیو

 (.1831،ی اده و طهرانیهاد)

  Bو  Aمنبع کنترل و تیپ  :شخصیت

 ایجتاد  به قادر را فرد است که هاییویژگی ا  شخصیت

 را تتود  بته  تقیت  احتترام   و ساتته دیگران با ارتباط

 الگوهای ،شخصیت(. 1832اتکینسون،) کندمی تسهی 

در  افتراد  کته  است کامال  مشخصی هایروش و رفتاری

 بته   نتدگی  رو مره امور مواجهه با و هاواکنش با میابله

های مربتوط بته هتر    ویژگی (.1812کارور،) برندمی کار

 .آمده استادامه تیپ در 

 Bاجی تیپ شخصیتی و ژگی  Aاجی تیپ شخصیتی و ژگی
پرتاشگری،  برای باال بالیوه رقابت، توان اه  و کوشسخت
، 1832اتکینستون، ) بتی صتبری   و  متانی  فوریت احسا 
 (1812،کارور

 (1999عروقی دنولت، قلبی بیماری به  یاد ابتال احتمال
باقیتانی  )بیتزاری ا  موانتع    و نی  بته هتدف   جهت کوشش

 (1832میدم و همکاران،
جتاه طلبتی    بتا  تتومم  شتدید، تصتومت   رقابتت  به گرایش

 (1831مظاهری و همکاران،)
اناجتاری   صتورم  ا بته استتر   هتای بته موقعیتت   واکنش

 (2111،هالگین و ویتبورن)
تردید  اما ظاهری ناچ به حوصله، اعتماد و کم سختکوش
 (1831حیدری و همکاران،)باطنی 

اضتطراب،   شدن، عتدم احستا    عصبانی کار کردن بدون 
قلبی عروقی  بیماری به ابتال فوریت و ناشکیبایی، احتمال

 (1812، کارور،1832اتکینسون،)کمتر، 
  نتدگی  یایتک به گیرند، بیشترمی آسان تیلی را مسائ 
 (1831گنجی،)هستند  مقتاط و دهند، منظممی اهمیت
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ز یمتمتتا گریکتتدی ا  را افتتراد کتته یابعتتاد دیگتترا  یکتتی

 معتیدنتد  کته  یکستان  .منبع کنترل آنهاستت  سا د یم

 کنتترل  منبع دهد، رییتغ را امور تواندیشان میها تالش

 قتدرم  ایت  شتانچ  سرنوشت، که یدارند و افراد یدرون

 کنتترل  منبتع  دانندیم مؤثر یامور  ندگ در را گرانید

 تر،یعصب یرونیب کنترل منبع یدارا افراد. دارند یرونیب

 یحتال  در رترنتد یپ  کیت تقر و اعتمادیب نه،یک ا  مملو

 نستبتا   یهتا یژگیو ،یدرون منبع کنترل یدارا افراد که

 آنهتا  در زیت ن یریت گمیتصتم  یراهبردها. دارند برعکچ

 هتا یدرونت  منبتع کنتترل   کته  یطتور  به است متااوم

 کننتتد و حاتت  را تتتوب یراهبردهتتا دارنتتد  یتتتما

کنتار   را شتود یمت  یمنتهت  شکستت  به که ییراهبردها

 کنتترل  یمنبع درونت  ریتأث تقت که یاشخاص .بگ ارند

 نیت ا و ثمرتتر هستتند   م متر  و ترمعموال  سالم هستند،

 متدار هتدف  هستتند،  اطالعتام  یجستجو در اشخاب

 در .برتتورد کننتد   مسائ  با توانندیم بهتر و باشندیم

 ا  ییها، نشانهیرونیب کنترل منبع یدارا افراد که یحال

 گ ارنتتتدیمتتت شینمتتتا بتتته را رتتتتوم و یحتتتالیبتتت

ثمتری و  (. 1831و مظاهری و همکاران، 1831گنجی،)

هتای  به بررسی روابط متیاب  ویژگتی ( 1838)فا  لعلی

 . اندشخصیتی و فشار کاری پرداتته

 های شغلی، انگیزش و فشار کاریویژگی

فشار کاری، یکی ا  مهمترین مسائ  در جوامع صنعتی 

تیلی اوقام فشار به تیاضاهای باالی کار نستبت  . است

به توانایی کارکنان، آر وهتای واهتی و اهتداف پتر بهتا      

فتر  اساستی   (. 1911کالیمو و مجمن؛ )بستگی دارد 

ننده فشتار  در نظریه فشار، این است که عوام  ایجاد ک

م   اضافه کار کمتی،  )اجتماعی در مقیط کار  -روانی

کاهش بتار کیاتی، فیتدان یتا کمبتود کنتترل و عتدم        

و اثتترام متیابتت  یتتک دنتتین  ( پشتتتیبانی اجتمتتاعی

شرایطی، ممکن است تتأثیرام مخربتی بتر ستالمتی و     

، 1991کاراستک و توتورل؛   )آسایش افراد داشته باشد 

 (. 1991ملین و الندبرگ؛ 

بررستتی  در پژوهشتتی بتته( 2119)انتتا و همکتتاران آکو

های کاری بتا رضتایت ا    ارتباط بین شخصیت و ویژگی

واسی  و . اندمقصول ارائه شده پرداتتهت یشغ  و کیا

نیز در تقیی  تودشان به بررسی تجربی ( 2111)آلبو 

ای، تیتپ شخصتیتی و ستطح    ارتباط بین هویت حرفته 

ی و همکتتاران فرجتت. انتتدفشتتار کتتاری افتتراد پرداتتتته 

هتای  بررسی رابطته ویژگتی  در مورد تقیییی ( 1891)

در . انجتتام دادنتتد شتتغلی و ستتطح استتتر  پرستتتاران

( 1891، یفشارک یغالم آ ادمر آبادی و)دیگر  یتقییی

 تیوضع ،یتیشخص پیت ،ییایجغراف مناط  نیب رابطه

 یشغل فشار با کیعوام  دموگراف و یاقتصاد -یاجتماع

 . رفته استمورد بررسی قرار گ

سؤال مهم ایتن استت کته دته تعتداد ا  ایتن حتاالم        

. گیتری شتوند  هایی باید اندا هو در ده  مینه احساسی

بتترای ستتنجش وضتتعیت  ( 1931)مکتتی و همکتتاران 

کته آنترا   نداحساسی در دو بعد، دک لیستی تهیته کرد 

ابزار مشتابهی بتا دو بعتد    . نامیدند "انگیزش"و  "فشار"

( 2112)کجلبترگ و وادمتن   توسط  "انرژی"و  "فشار"

 یسعی آنها بر این بوده که فهرستت . نیز ارائه شده است

ا  عوام  مرتبط با سترحال بتودن را تهیته نمایتد، کته      

شتود،   های کاری انجام میبرای تقیییاتی که در مقیط

ابعاد فشار و انرژی کته کجلبترگ و وادمتن    . ماید باشد

ستت کته   اند، تیریبا  شتبیه متدلی ا  بیان کرده( 2112)

 (.1919)در مورد سختی کار بیان کرده است  ککاراس

دریافتنتد کته فضتای    ( 1999)دی جون  و همکتاران  

کاری با ، که هم تیاضای کار  یتاد و هتم کنتترل کتار     

داشته باشد، با میزان باالیی ا  انگیزش کاری و رضایت 

( 2111)عالوه بر این سارگنت و تری . شغلی روبروست
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بتاالتر کنتترل کتار و تیاضتاهای     دریافتند کته ستطوح   

 .گ اردکاری، تأثیر م بتی بر رضایت شغلی می

عتاملی  ی دوهتای توتوری انگیتزش، توتور    یکی ا  پایته 

هر بتترگ و )هر بتترگ استتت  ( بهداشتتت -انگیتتزش)

کنتد کته عوامت     هر برگ اشاره می(. 1929 ،همکاران

  انگیزشی، عوام  عوام)شوند معینی باعث انگیزش می

که سایر عوام  نیش پیشگیری حالیدر ،(رضایت بخش

عوامت   )شوند تا نارضایتی برو  نکند داشته و سبب می

 انگیزاننتتدهبراستتا  ایتتن نظریتته، عوامتت  (. بهداشتتتی

کارهتتا، بتته رستتمیت  صتتقیح، ا  موفییتتت در انجتتام  

تود کار کردن، مسوولیت، ترفیتع و  شناتتن، به تودی

کلتی،  طور ه ب. آیددست میه امکان پیشرفت شخصی ب

انگیزش ا  دستیابی به تواسته و تمایالم و یا نیا های 

معتیتد استت   ( 1991)رابینز . شودکارگران حاص  می

که انگیزش، همان می  به انجام کار است که با توانایی 

آن کار در تقی  بخشیدن به نیا های شخصتی میتزان   

طب  نظر سیمز و همکتاران  . شودانگیزش مشخ  می

گتردد کته عامت     نیروهایی بر متی انگیزش به ( 1998)

انگیتتزش، . انتتدا ی و رفتتتار هتتدایت کننتتده هستتتندراه

ای منجتتر بتته  مستتتلزم عملتتی استتت کتته تتتا انتتدا ه  

تتوان در قالتب   رضایتمندی شود، همان دیزی که متی 

انگیزش منجتر بته   .  نجیر روابط اتااقی آنرا توضیح داد

شود که در راستتای رضتایتمندی استت    عملکردی می

 (.1998ن؛ آلوسو)

باتوجه به بررسی انجام شده در پیشتینه تقییت ، کته    

تتوان گاتت   میآمده است،  1بندی آن در جدول جمع

طور کلی با دیتدگاه بررستی عوامت     ه که این پژوهش ب

هتای شتغلی بته دنبتال پاستخ بته ایتن        مؤثر بر ویژگی

تیتپ  مدیران دفاعی، گیری سبک تصمیم: پرسش است

 آنهتتتارکتتتز کنتتتترل و م، (A/B)ایشتتتان شخصتتتیتی 

هتای  بتر درک آنهتا ا  ویژگتی   دگونته  ( بیرونی/درونی)

 ؟دارد تاثیر شانشغلی
 

 سؤژل پژواشبندی پیشینه تحقیق برژی تعر ف جمع -1جدول 

 محققین ارتباطات مورد بررسی در تحقیقات سایرین
 (1932)رونی و جن  های شغلیارتباط فشار کاری، تیپ شخصیتی، درک ویژگی

 (2119)آکوانا و همکاران  های شغلی با رضایت ا  شغ  و کیایت مقصولبین شخصیت و ویژگیارتباط 
 (2111)واسی  و آلبو  ای، تیپ شخصیتی و سطح فشار کاریارتباط بین هویت حرفه

 (1891)فرجی و همکاران  های شغلی و سطح استر  پرستارانرابطه بین ویژگی
 فشار با کیعوام  دموگراف و یاقتصاد-یاعاجتم تیوضع ،یتیشخص پیت نیب رابطه
 یشغل

 (1891) یفشارک یغالم آ ادمر آبادی و

 (1891)جهان بخشی و همکاران  گیریتصمیمهای سبکهای شغلی و رتباط بین ویژگیا
 (2118) ژان  و همکاران های شغلی و شخصیتارتباط بین ویژگی

 

ه در پرسشنام دهارپاسخ به این پرسش کلی، منظور به

ستطوح مختلتف   بین مدیران  تهیه وهای م کور  مینه

 .تو یع گردیدصنعت مورد مطالعه 

 روش 

عالی و میانی ران یه مدی  حاضر کلیتقی یجامعه آمار

 باتوجهه کد باشینار م 12به تعداد یک صنعت دفاعی 

آذر و ) مناستب تعیین حجتم نمونته آمتاری ا  فرمتول     

 ،گیتری تصتادفی  در یک نمونه ،(12، ب1831مؤمنی، 

عنتوان نمونته آمتاری    بته  ،نار ا  این متدیران  22تعداد 

  .تقیی  انتخاب شدند

، پاستخ بته ستؤال پتژوهش    برای اجرای این تقییت  و  

هرکتتدام ا  عتتالوه بتتر دریافتتت اطالعتتام توصتتیای    
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نتوع  تقصتیالم،  ) در ابتدا پرسشنامه آماری های نمونه

 و استتخدام نتوع  ستطح ستا مانی،   سابیه کاری، رشته، 

این توسط هرکدام ا  نیز ، دهار پرسشنامه (کاری حو ه

توضیقام مربتوط بته   پچ ا  تبین . تکمی  شد مدیران

 ،ولهمتغیرهتتای مستت  2در جتتدول  ،هتتر پرسشتتنامه 

و منبتتع اصتتلی بتتا هرکتتدام هتتای متترتبط پرسشتتنامه

صتورم تالصته آورده شتده    ه بت استخرا  پرسشتنامه،  

هتا  تمامی سا هبرای ها روایی و پایایی پرسشنامه. است

موضتتوع کلتتی هرکتتدام ا  ایتتن   . بتتود% 12 ا  بیشتتتر

-2 هتای شتتغلی ویژگتی  -1: هتا عبارتنتتد ا  پرسشتنامه 

مرکتز   -2 ،تیپ شخصیتی -8 ،گیریهای تصمیمسبک

 .کنترل درونی و بیرونی

ابزار پژوهش، پرسشتنامه بتود کته شتام  متوارد ذیت        

 :باشد می

کنترل تقاضای شغلی، )های شغلی پرسشنامه ویژگی

ستؤال   11که شتام    :(ها و فشار کاریکار، انگیزاننده

باشد، تایی می 2ل در طیف اسؤ 11تایی و  2در طیف 

گرفتته   که در تقیییتام مختلتف متورد استتااده قترار     

اکرستد و  ؛1933 همکاران،توورل و ؛ 1919 ،کاراسک)

و توستتط ( 2111والگتترن و هتتنچ، ، 2112 همکتتاران

 . قرار گرفتتبرگان نیز مورد تأیید 

اسکاات و   یریگمیتصم یعموم یهاپرسشنامه سبك

 منظتور بته . استت ال ؤس 22مشتم  بر  :(0225)بروس 

ال ؤست  2 ،یریت گ میتصتم  یهتا ک ا  سبکیسنجش هر

ک ا  یت بته هر  ییپاستخگو  یاتتصاب داده شده و بترا 

 کترم متورد استتااده قترار گرفتته     یف لیز طیاالم نؤس

تتتی ا  تقیییتتام اعتبتتار ایتتن پرسشتتنامه در بر .استتت

پارکر ؛ 2112؛ اسپیسر و سادلر، 2112تانهلم، )تارجی 

( 2111؛ استمیت،  2111، سچوماکر، 2111و همکاران،

؛ تتابش و  1831 اده میتدم و تهرانتی،   هادی)و داتلی 

متتورد تأییتتد ( 1891؛ حیتتدری و مر وقتتی،1891 ارع، 

قرار گرفته و تبرگان صنعت مورد مطالعه و اساتید نیز 

همچنین پایایی پرسشنامه در ایتن  . یید نمودندآن را تأ

  .گزارش شده است% 92تا % 12تقیییام، ا  

 یبککرا) روزنمککن و دمنیککفر سککااتاردار پرسشککنامه

 پیت ت سنجش که جهت :(B,Aپ یت رفتار یریگ اندازه

 22 یرد، دارایت گیمت  قترار  استااده مورد A یتیشخص

 صورم به سؤاالم ا  کیهر به یآ مودن که است سؤال

ها یبررس اک ر در آن اعتبار و دهدیم پاسخ ریت ای یبل

فریدمن و رو نمتن،  )است  تأیید شده% 31 تا %11 نیب

و در تقیییتتتام ( 1932؛ رو نمتتتن و دستتتنی، 1912

باقیتانی میتدم و   )انتد  داتلی نیز مورد تأیید قرار گرفته

 نیا در. (1831؛ مظاهری و همکاران، 1832همکاران، 

 بته   یت متما 18 ا  شتتر یب و وستط مت نمره 18 آ مون،

، A پیت ت بته  دیشد  یتما یدارا 21 ا  شتری، بAپ یت

  یت تما 2 ا  کمتتر  و B پیت ت بته   یت متما 18 ا  کمتر

مظتتاهری و همکتتاران، )باشتتد یمتت B پیتتت بتته دیشتتد

 بتاالتر  و 18 نمره که یافراد تقیی  حاضر، در (.1831

 عنتوان بته  18 ا  کمتر و A پیت عنوانبه نمودند کسب

 .شدند گرفته نظر در Bپ یت

و  راتتر توستط   :(یرونیب -یدرون) کنترل منبع آزمون

 انتظتارام  عنتوان بته  کنتترل  منبتع  یابیت ار  منظتور به

 ا  فترد  ادراکتام  ستنجش  به کهشده  هیته افتهیمیتعم

 را یفرد یهاتااوم نیهمچن و پردا دیکنترل م منبع

 آشتتکار یشخصتت یادراکتت وتجتتارب استتناد نتتهی م در

 نیت ا هیت ته در استتااده  مورد ینظر داردوب. سا د یم

 اعتبتار  و ییایپا. است یاجتماع یریادگی هینظر آ مون

 ستال  در توستط پژوهشتگران   یالؤست  29 ا یت می نیا

 انیدانشتجو  ا  ناتر  281 یبررو که شده منتشر 1811

 اعتبتار  و ییایت پا. باشدیم /. 18و /. 12 بیترت به یرانیا

 اریبس زیمختلف ن یرهنگف نیب یهاپژوهش در ا یمی

 نمره آ مون نیدر ا که یافراد. بوده است بخش تیرضا

 یرونت یآنهتا ب  کنتترل  منبتع  دارنتد  افتیدر 12 ا  شیب

 (.1831 گنجی،)است 
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 اجی مورد ژستفجده برژی متغیرمتغیراجی تحقیق و پرسشنجمه  -2جدول 

 منبع اصلی تبیین پرسشنامه متغیرها

و کنترل ( ی لیکرمیتا 2در طیف  2هرکدام )غلی و فشار کاری تیاضای ش های شغلیویژگی
 (ی لیکرمیتا 2سؤال در طیف  2هرکدام )ها انگیزانندهو  کار

 2111والگرن و هنچ، 

ی؛ سبک یتا 2سؤال در طیف لیکرم  22سؤال برای هر سبک و جمعا   2 گیریسبك تصمیم
 .داشته باشد گیری هر فرد، سبکی است که باالترین میانگین راتصمیم

 1992اسکام و برو ، 

تیپ )شخصیت 
 (شخصیتی

 A پیت عنوانبه باالتر و 18 نمره(. ممتنع/تیر/بله)ای گزینه 8سؤال  22
 . هستند Bو کمتر ا  آن دارای تیپ 

 1912فریدمن و رو نمن، 

 ،(الف و ب که فیط یکی را باید انتخاب کنند)ای سؤال دو گزینه 23 (کنترل مرکز)شخصیت 
 ، و بالعکچیرونیب کنترل بیانگر منبع "الف"مورد  12 ا  شتریانتخاب ب

 1831گنجی،

 

تقیی  بته روش تقلیت  واریتانچ     تقلی  داده در این

هتتدف در تقلیتت  . راهتته انجتتام شتتددنتتدمتغیره دند

واریانچ بررسی معناداری تااوم یتک متغیتر در دنتد    

صتورم وجتود   کته در ( 1832هتومن،  ) باشتد گروه می

بنتدی   کترد متغیتر گتروه    توان ادعا، میمعنادار تااوم

. باشدر بر متغیر وابسته مورد بررسی میگ اعاملی تأثیر

اگر در گروه نمونه بجای فیط یک مشتاهده بترای هتر    

آ مودنی دست کتم دو مشتاهده وجتود داشتته باشتد،      

 متغیر وابسته بجای یک اسکالر یک بتردار تواهتد بتود   

این تقیی  بیش ا  یتک  ا  آنجاکه در  .(1832هومن، )

عبارتی ه بگرفته است، متغیر وابسته مورد بررسی قرار 

 ردهتا ) هتای شتغلی  با دند متغیتر مربتوط بته ویژگتی    

بررسی معناداری  ،کار داریم، بنابراین هدفوسر( متغیر

باشد که ا  داری ا  متغیرها بین دند گروه میتااوم بر

یت  واریتانچ دنتد متغیتره     این جهتت بتا عنتوان تقل   

شود و ا  طرفی دون تقییت  دارای دنتد   شناتته می

تیپ ، گیریسبک تصمیم بندی مشتم  بر متغیر گروه

بتوده ا  نتوع    و مرکز کنتترل ، (A/B)ایشان شخصیتی 

 .باشددند راهه می

  جفته اج

ا  متتدیران شتترکت کننتتده در ایتتن  درصتتد11حتتدود 

 درصتد 32پژوهش، دارای تقصیالم لیسانچ و باالتر و 

 درصد81. سال بودند 2ای سابیه کاری بیش ا  آنها دار

در رده میتتانی و  درصتتد 22ا  متتدیران در رده عتتالی، 

همچنتین  . رده عملیاتی فعالیتت داشتتند   در درصد11

ناتر ایشتان    19نار ا  این مدیران در حو ه صای و  22

دستت  ه هتای بت  باتوجه به داده .در حو ه ستادی بودند

نار ا  متدیران   12، های تکمی  شدهآمده ا  پرسشنامه

ی مرکتتز اناتتر دار 29دارای مرکتتز کنتتترل بیرونتتی و  

ناتر   13تیپ شخصیتی همچنین . کنترل درونی بودند

A  نار دارای تیپ شخصیتی  21وB  در متورد  . بودنتد

نار ستبک عیالیتی،    2گیری نیز، فراوانی سبک تصمیم

ناتر دارای ستبک    21ناتر آنتی و    12نار وابستگی،  8

تو یتع  هتای آمتاری،   آ متون بته   باتوجه .اجتنابی بودند

شتغلی،   تیاضای)وابسته متغیرهای های مربوط به داده

یتف  طکه در( عوام  انگیزشی و فشار کاریکنترل کار، 

 . کندا  تو یع نرمال پیروی می، هستندلیکرم 

 8درمورد پرسش اصلی تقییت ، بتا توجته بته جتدول      

ر سته  توان گات که شواهد کافی برای پ یرش تتأثی  می

 پیتتت، مرکتتز کنتتترلیعنتتی )متغیتتر اصتتلی پتتژوهش، 

بتر درک  ( یِ متدیران ریت گمیستبک تصتم  ی و تیشخص

  .شان وجود نداردهای مدیران ا  ویژگی
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 "یرگیمیسبک تصم*  یتیشخص پیت* مركز كنترل "تحلیل وژر جنس چند متغیری  -8جدول 

 داری اسطح معن درجه آزادی فرضیه Fشااص  مقدار اثر

 نترلمرکز ک

 0/380 4/000 1/092 0/135 اثر فیال
 0/380 4/000 1/092 0/865 الندای ولیکز
 0/380 4/000 1/092 0/156 اثر هتلین 

 0/380 4/000 1/092 0/156 بزرگترین ریشه رُی

 تیپ شخصیتی

 0/068 4/000 2/463 0/260 اثر فیال
 0/068 4/000 2/463 0/740 الندای ولیکز
 0/068 4/000 2/463 0/352 اثر هتلین 

 0/068 4/000 2/463 0/352 بزرگترین ریشه رُی

 گیریسبک تصمیم

 0/391 12/000 1/074 0/376 اثر فیال
 0/344 12/000 1/138 0/640 الندای ولیکز
 0/302 12/000 1/194 0/537 اثر هتلین 

 0/015 4/000 3/650 0/487 بزرگترین ریشه رُی

 شخصیتی تیپ * مرکز کنترل

 0/876 4/000 0/299 0/041 اثر فیال
 0/876 4/000 0/299 0/959 الندای ولیکز
 0/876 4/000 0/299 0/043 اثر هتلین 

 0/876 4/000 0/299 0/043 بزرگترین ریشه رُی

 گیریسبک تصمیم * مرکز کنترل

 0/905 8/000 0/420 0/109 اثر فیال
 0/906 8/000 0/417 0/891 الندای ولیکز
 0/908 8/000 0/414 0/123 اثر هتلین 

 0/489 4/000 0/877 0/121 بزرگترین ریشه رُی

 گیریسبک تصمیم * تیپ شخصیتی

 0/538 8/000 0/881 0/217 اثر فیال
 0/548 8/000 0/869 0/791 الندای ولیکز
 0/558 8/000 0/856 0/254 اثر هتلین 

 0/233 4/000 1/483 0/205 بزرگترین ریشه رُی

سبک  * تیپ شخصیتی * مرکز کنترل
 گیریتصمیم

 . 0/000 . 0/000 اثر فیال
 . 0/000 . 1/000 الندای ولیکز
 . 0/000 . 0/000 اثر هتلین 

 1 4/000 0/000 0/000 بزرگترین ریشه رُی

 

ها در جتداول تیتاطعی بررستی    ا  آنجا که تعداد نمونه

تی و اصتلی بتر درک ا    شتنات تأثیر متغیرهای جمعیت

های شغلی به تعداد کافی نبود و ا  ستوی دیگتر    ویژگی

افزار قادر به این نرم ،دلی  تعدد حاالم مورد بررسیه ب

دو بررستی  بته صتورم دو ه امر نبود، ل ا تأثیر متغیرها ب

 . گردید

 جتانبی  پرستش یتک  تقلی  دنبال ه ب 2شماره  جدول

م مدیران بتر  تیپ شخصیتی و نوع استخدااست که آیا 

همانطور که  تأثیر دارد؟ های شغلیویژگی آنها ا  درک

هتای  شتود میتادیر شتات    در سطر آتر مشاهده متی 

، جتدول در ایتن  ( فیال، ویلکلز، هتلین  و رُی)مختلف 

بته ستطر    باتوجهکه هردند . باشدمی 12/1کودکتر ا  

هتای  بتر درک ویژگتی  نوع استتخدام بته تنهتایی    وم، د

 . ان، مؤثر نیستشغلی توسط مدیر
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 "نوع ژستخدژم*یتیشخصتیپ " تحلیل وژر جنس چند متغیری -4جدول 

 داری امعنسطح  درجه آزادی درجه آزادی فرضیه Fشااص  مقدار اثر

 0/001 33/000 4/000 5/938 0/419 اثر فیال یتیشخص پیت

 0/001 33/000 4/000 5/938 0/581 الندای ولیکز

 0/001 33/000 4/000 5/938 0/720 اثر هتلین 

 0/001 33/000 4/000 5/938 0/720 بزرگترین ریشه رُی

 0/338 105/000 12/000 1/139 0/345 اثر فیال نوع استخدام

 0/367 87/601 12/000 1/105 0/689 الندای ولیکز

 0/398 95/000 12/000 1/065 0/403 اثر هتلین 

 1/871b 4/000 35/000 0/137 0/214 بزرگترین ریشه رُی

  * یتیشخص پیت

 نوع استخدام

 0/029 68/000 8/000 2/321 0/429 اثر فیال

 0/017 66/000 8/000 2/569 0/581 الندای ولیکز

 0/010 64/000 8/000 2/807 0/702 اثر هتلین 

 5/740b 4/000 34/000 0/001 0/675 بزرگترین ریشه رُی
 

که ایتن تأثیرگت اری   توان گات می 2به جدول  باتوجه

مؤثر بوده  هاانگیزانندهبیشتر بر درک ا  کنترل شغ  و 

 . است
 "نوع ژستخدژم* یتیشخصتیپ  "تحلیل بین متغیراج در   -5جدول 

 ثرات بین موردیاهای تست

 داری اسطح معن Fشات   اممیانگین مج ور درجه آ ادی مجموع مج ورام متغیر وابسته منبع

 0/160 2/054 0/572 1 0/572 ی شغلیتیاضا یتیشخصتیپ 
 0/001 13/392 5/144 1 5/144 کنترل شغلی
 0/053 4/001 1/973 1 1/973 هاانگیزاننده
 0/012 7/066 1/110 1 1/110 فشار کاری

 0/433 936/ 0/261 3 0/782 تیاضای شغلی نوع استخدام
 0/294 1/285 0/493 3 1/480 کنترل شغلی
 0/213 1/571 0/775 3 2/324 اهانگیزاننده
 0/463 0/875 0/138 3 413/ فشار کاری

  * یتیشخصتیپ 
 نوع استخدام

 0/393 958/ 0/267 2 0/533 تیاضای شغلی
 0/003 6/856 2/633 2 5/267 کنترل شغلی
 0/021 4/300 2/121 2 4/242 هاانگیزاننده
 0/763 0/272 0/043 2 0/086 فشار کاری

   0/278 36 10/023 ضای شغلیتیا تطا
   0/384 36 13/827 کنترل شغلی
   0/493 36 17/756 هاانگیزاننده
   0/157 36 5/657 فشار کاری

    43 448/671 تیاضای شغلی مجموع
    43 421/287 کنترل شغلی
    43 432/371 هاانگیزاننده
    43 402/615 فشار کاری
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تیتپ شخصتیتی و   پرستش کته آیتا    برای پاسخ به این 

 هتتای شتتغلیستتابیه متتدیران بتتر درک آنهتتا ا  ویژگتتی

متورد بررستی قترار     1جتدول شتماره    تأثیرگ ار است؟

شتود،   طور که در سطر آتر مشاهده متی  همان. گرفت

فتیال، ویلکلتز، هتلینت  و    )های مختلف میادیر شات 

کته   باشتد متی  12/1، کتودکتر ا   متورد برای این ( رُی

هردند که . استده پاسخ م بت به این سؤال دهننشان

به تنهتایی بتر درک   کاری وم، سابیه دتوجه به سطر  با

 . های شغلی توسط مدیران، مؤثر نیستویژگی

 

 "یكجرسجبقه * یتیشخصتیپ  "تحلیل وژر جنس چندمتغیری   -6جدول 

 داری اسطح معن درجه آزادی درجه آزادی فرضیه Fشااص  مقدار اثر

 0/066 34/000 4/000 2/434 0/223 اثر فیال یتیشخصتیپ 
 0/066 34/000 4/000 2/434 0/777 الندای ولیکز
 0/066 34/000 4/000 2/434 0/286 اثر هتلین 

 0/066 34/000 4/000 2/434 0/286 بزرگترین ریشه رُی
 0/971 70/000 8/000 0/277 0/061 اثر فیال سابیه کاری

 0/974 68/000 8/000 0/269 0/939 الندای ولیکز
 0/976 66/000 8/000 0/262 0/063 اثر هتلین 

 0/844 35/000 4/000 0/348 0/040 بزرگترین ریشه رُی
 * یتیشخصتیپ 

 سابیه کاری

 0/028 70/000 8/000 2/333 0/421 اثر فیال
 0/017 68/000 8/000 2/558 0/591 الندای ولیکز
 0/010 66/000 8/000 2/773 0/672 اثر هتلین 

 0/001 35/000 4/000 5/610 0/641 بزرگترین ریشه رُی
 

تتوان  متی  تتر بررستی دقیت   نیز با پرسش این مورد در 

گات که ایتن تأثیرگت اری بیشتتر بتر درک ا  کنتترل      

پاستخ بته ایتن    درنهایتت بترای    .شغ  مؤثر بوده استت 

درک  مرکز کنتترل و نتوع استتخدام بتر    پرسش که آیا 

 شتان تأثیرگت ار استت؟    هتای شتغلی  ا  ویژگتی  رانمدی

همانطور کته  . مورد بررسی قرار گرفت 1جدول شماره 

هتای  شتود، میتادیر شتات    در سطر آتر مشاهده می

و  باشتد متی  12/1برای این فرضیه، کودکتر ا  مختلف 

 بتا که هردند . ل ا پاسخ به این پرسش نیز م بت است

بته تنهتایی بتر     ود نوع استتخدام وم، تبه سطر د توجه

 . های شغلی توسط مدیران، مؤثر نیستدرک ویژگی

 

 "نوع ژستخدژم* مركز كنترل "تحلیل وژر جنس چندمتغیری  -7جدول 
داری اسطح معن درجه آزادی درجه آزادی فرضیه Fشااص  مقدار اثر  

 0/003 33/000 4/000 5/120 0/383 اثر فیال مرکز کنترل
 0/003 33/000 4/000 5/120 0/617 الندای ولیکز
 0/003 33/000 4/000 5/120 0/621 اثر هتلین 

 0/003 33/000 4/000 5/120 0/621 بزرگترین ریشه رُی
 0/361 105/000 12/000 1/109 0/337 اثر فیال نوع استخدام

 0/385 87/601 12/000 1/082 0/694 الندای ولیکز
 0/412 95/000 12/000 1/049 0/397 اثر هتلین 

 0/152 35/000 4/000 1/795 0/205 بزرگترین ریشه رُی
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 * مرکز کنترل

 نوع استخدام

 0/003 68/000 8/000 3/282 0/557 اثر فیال
 0/003 66/000 8/000 3/357 0/505 الندای ولیکز
 0/002 64/000 8/000 3/424 0/856 اثر هتلین 

 0/001 34/000 4/000 5/718 0/673 بزرگترین ریشه رُی
 

تتوان گاتت کته    میتر مورد نیز با بررسی دقی در این 

بیشتتر بتر    مرکز کنتترل و نتوع استتخدام،    تأثیرگ اری

ا   .مؤثر بوده استت  هاانگیزانندهدرک ا  کنترل شغ  و 

کته در متورد    3شتماره  جتدول   به توجه باسوی دیگر 

بتر درک   حو ه کاریو  شخصیتتأثیر " پرسشتقلی  

تتوان  شده است، میارائه  "های شغلییمدیران ا  ویژگ

و تیتتپ ( صتتای یتتا ستتتادی)گاتتت کتته حتتو ه کتتاری 

طور جداگانه بتر درک  ه ، ب(Bیا  A)شخصیتی مدیران 

اما تعام  این . های شغلی تأثیرگ ار استآنها ا  ویژگی

طور همزمان، تأثیری بتر درک متدیران ا    ه دو متغیر ب

 . شان نداشته استهای شغلیویژگی

 

 "حوزه كجری*یتیشخصتیپ "تحلیل وژر جنس چند متغیری  -3ل جدو

 داری اسطح معن درجه آزادی درجه آزادی فرضیه Fشااص  مقدار اثر

 0/026 36/000 4/000 3/124 0/258 اثر فیال یتیشخصتیپ 
 0/026 36/000 4/000 3/124 0/742 الندای ولیکز
 0/026 36/000 4/000 3/124 0/347 اثر هتلین 

 0/026 36/000 4/000 3/124 0/347 بزرگترین ریشه رُی
 0/007 36/000 4/000 4/182 0/317 اثر فیال حو ه کاری

 0/007 36/000 4/000 4/182 0/683 الندای ولیکز
 0/007 36/000 4/000 4/182 0/465 اثر هتلین 

 0/007 36/000 4/000 4/182 0/465 بزرگترین ریشه رُی
 * یتیشخصتیپ 

 و ه کاریح

 0/693 36/000 4/000 0/561 0/059 اثر فیال
 0/693 36/000 4/000 0/561 0/941 الندای ولیکز
 0/693 36/000 4/000 0/561 0/062 اثر هتلین 

 0/693 36/000 4/000 0/561 0/062 بزرگترین ریشه رُی

 

توان گاتت کته   ها میتر تأثیرگ اریبرای بررسی دقی 

ر بر درک مدیران ا  فشتار کتاری   تیپ شخصیتی بیشت

ا  سوی دیگر، نوع حو ه کاری بر درک . تأثیرگ ار است

 هتا انگیزانندهمدیران ا  تیاضای شغلی، کنترل شغلی و 

 . تأثیرگ ار است

 یسطح ستا مان و  نوع استخدامتأثیر " پرسشدر مورد 

مشتتابه نیتز   "هتتای شتغلی بتر درک متدیران ا  ویژگتی   

طور جداگانته بتر درک   ه ر بقب ، تأثیر دو متغی پرسش

های شغلی تأیید شده است، اما شواهد مناستبی  ویژگی

برای تأیید تتأثیر تعامت  مشتترک دو متغیتر بتر درک      

 بتا . های شتغلی وجتود نداشتته استت    مدیران ا  ویژگی

توجه به جدول تقلیلی ارتباط بین متغیرهای مستتی   

تتوان گاتت کته    های شغلی، میبا  یرمتغیرهای ویژگی

سا مانی مدیران بر درک آنها ا  تیاضای شغلی و  سطح

 . کنترل کار تأثیرگ ار است
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 یریگجهیبحث و نت

هتای شتغلی   باتوجه به اهمیت درک ارتباط بین ویژگی

گیری، تیپ شخصیتی، مرکز کنتترل و  با سبک تصمیم

شتناتتی، بترای متدیریت منتابع     هتای جمعیتت  ویژگی

قیییام مشتابهی  انسانی صنایع دفاعی و با استااده ا  ت

انجام شده در صنایع مورد مطالعته، اطالعتام متدیران    

 .سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفت

در این تقیی ، تأثیر متغیرهای  یتر بتر درک متدیران    

های شغلی متورد بررستی قترار    صنعت دفاعی ا  ویژگی

 یتیاضتا متغیتر   2 ،های شغلیمنظور ا  ویژگی. گرفت

 .ی استت فشتار کتار   و رل کتار کنت ،هاانگیزاننده ،یشغل

 :متغیرهای مورد بررسی عبارتند ا 

عیالیتتی، شتتهودی، : گیتتریهتتای تصتتمیمستتبک -

 وابستگی، آنی و اجتنابی

  Bیا  A: تیپ شخصیتی -

یتتا ( تتتودکنترل)درونتتی : مرکتتز کنتتترل متتدیران -

 .بیرونی

در تقیییام مشابه، فیتط تعتداد انتدکی ا  متغیرهتای     

. اندورد بررسی قراردادهمورد مطالعه در این تقیی  را م

مزیت این تقیی  آن است که عالوه بر بررسی تک بته  

تک متغیرهتا، آنهتا را بتا استتااده ا  تقلیت  واریتانچ       

دوراهه نیز مورد تقلیت  و  ( MANOVA)دندمتغیره 

 . استبررسی قرار داده

و  یرونتت)ماننتد برتتتی ا  تقیییتام    پتتژوهش در ایتن  

و   یواستتت؛ 2119،آکوانتتتا و همکتتتاران؛ 1932،جتتتن

و  1891،یفشتارک  یو غالمت  یآ ادمر آبتاد ؛ 2111،آلبو

تأثیر شخصتیت افتراد بتر     ، به(2118،ژان  و همکاران

 . های شغلی تأیید شده استدرک آنها ا  ویژگی

، برتالف تقییت   گیریاما در مورد تأثیر سبک تصمیم

، در صتتنایع متتورد (1891)بختتش و همکتتاران جهتتان

های شغلی و نوع تاب مقیط مطالعه، به لقاظ ویژگی

کتتاری، شتتواهد کتتافی بتترای تأییتتد تتتأثیر ستتبک      

های شغلی گیری مدیران بر درک آنها ا  ویژگی تصمیم

هردند طب  نتایم تقیی ، تیپ شخصتیتی  . یافت نشد

هتتای شتتغلی متتدیران بتتر درک آنهتتا ا  بتتردار ویژگتتی 

 دریافتت تتوان  تر میتأثیرگ ار است، اما با تقلی  دقی 

فشتتار "گتت اری بیشتتتر بتتر درک آنهتتا ا  أثیرکته ایتتن ت 

کته ایتن    ؛متؤثر بتوده استت    "کنترل شغلی"و  "کاری

و   یواستتت)ه در برتتتتی ا  تقیییتتتام دیگتتتر ولمستتت

نیز  (1891،یفشارک یو غالم یآ ادمر آباد؛ 2111،آلبو

 .تأیید شده است

، بیتانگر تتأثیر نتوع مرکتز کنتترل      پتژوهش نتایم ایتن  

باشد، امتا   های شغلی میمدیران بر درک آنها ا  ویژگی

بتر درک   ،کته بیشتتر   توان دریافتبا بررسی بیشتر می

تأثیرگ ار بوده  "ها انگیزاننده"و  "کنترل شغلی"آنها ا  

 . است

ه های جانبی تقیی  که در واقعیت نیتز بت  یکی ا  یافته

سادگی قاب  درک است، تأثیر سطح ستا مانی متدیران   

ل کار است؛ دترا  بر درک آنها ا  تیاضای شغلی و کنتر

که ا  تصوصیام ذاتی سطوح مختلف مدیریت، تااوم 

آنها در میزان درتواست کتار ا  آنهتا و میتزان اِعمتال     

  .کنترل سا مان بر کار آنها است

نشتان داد کته   نیتز  حاص  ا  این مطالعته  جانبی نتایم 

بتر درک متدیران ا     در سه مورد  یر، متغیرهام تعامال

ایتن  . تأثیرگت ار استت   شتان هتای شتغلی  ویژگتی بردار 

و متدیران  ( Bیا  A)تیپ شخصیتی :متغیرها عبارتند ا 

 ،(رسمی پیمانی، قراردادی و یا شترکتی )نوع استخدام 

 (درونتی و بیرونتتی )مرکتز کنتترل   آنهتا؛  ستابیه کتاری   

رسمی پیمانی، قراردادی و یتا  )و نوع استخدام  مدیران

ذکتتر ایتتن مطلتتب نیتتز ال م استتت کتته  .آنهتتا (شتترکتی

یشترین تأثیر موارد باال بتر دو متغیتر ا  دهتار متغیتر     ب
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: این دو متغیر عبارتنتد ا  . های شغلی بوده استویژگی

 . کنترل کار و عوام  انگیزشی

تتوان نتیجته   متی نتایم تقیی  با تقلی  ا  سوی دیگر 

گرفت که تعام  دوگانه هیچکتدام ا  متغیرهتای دیگتر    

یرگت ار نبتوده   های شغلی تأثبر درک مدیران ا  ویژگی

تتوان بیتان کترد    به نتایم تقلی  می باتوجه البته. است

طور جداگانه بر درک متدیران ا   ه  یر، ب هایکه متغیر

ایتن دهتار   . هستتند های شغلی تأثیرگ ار ویژگیبردار 

 : متغیر عبارتند ا 

مرکز کنترل درونتی  ) (Bیا  A)ی مدیران تیشخص پیت

، (یتا ستتادی   صتای )متدیران   یحو ه کتار  ،(یا بیرونی

ا  متدیریت عتالی تتا متدیریت     )مدیران  یسطح سا مان

رستتمی پیمتتانی، )متتدیران  نتتوع استتتخدام ،(عملیتتاتی

 .(قراردادی و یا شرکتی

گیری متدیران،  که سبک تصمیم گاتتوان بنابراین می

سطح تقصیالم و نیز نوع رشته ایشان، بر درک آنها ا  

  .های شغلی تأثیری نداشته استویژگی

هتتای اصتتلی و جتتانبی تقییتت ،  بتته یافتتته توجتته بتتا

 :شودپیشنهادام  یر ارائه می

ا  آنجتتا کتته طبتت  نتتتایم، نتتوع حتتو ه کتتاری        -

 ،هتا انگیزاننتده ، بتر درک متدیران ا    (ستادی/صای)

تأثیرگ ار بوده است، کنترل شغلی و تیاضای شغلی، 

شود در نقوه تعام  سا مان بتا  بنابراین پیشنهاد می

و ه تجدید نظر صورم پ یرد و تتا  مدیران این دو ح

،   این امتر حد امکان سعی شود پچ ا  شناسایی عل

 مینه این برداشت دوگانه توسط متدیران دو حتو ه   

البته شتاید در متورد کنتترل     .مختلف برطرف گردد

شغلی و تیاضای شغلی، به سبب ماهیت مختلتف دو  

حو ه امکان تغییرام اندکی وجود داشته باشتد، امتا   

 .ها این امر قاب  اصالح استانگیزاننده در مورد

ا  آنجا که شواهد مناسبی برای تأثیرگت اری ستبک    -

هتای  گیری مدیران بتر درک آنهتا ا  ویژگتی   تصمیم

گیتری   شغلی مشاهده نشد و نیز تنوع سبک تصمیم

گیتتری آنتتی و  تصتتمیم)بیشتتتر بتتر روی دو ستتبک 

سبک متمرکز شده بتود،  2ا  ( گیری اجتنابیتصمیم

ای گونته ه شرایط حاکم بر سا مان برسد می به نظر

است که فرصت ات  تصمیمام منطیی و استااده ا  

 کمتتر  گیری عیالیی را بترای متدیران   سبک تصمیم

تتر در  هردند برای اظهار نظر دقی . نمایدفراهم می

. این امتر، بایتد تقیییتام بیشتتری صتورم پت یرد      

 م های بیشتر و تأیید ایتن نظتر، ال  درصورم بررسی

شرایط با  و مناسبی بترای استتااده ا  ستبک    است 

 . گیری عیالیی برای مدیران فراهم شودتصمیم

 یط نظتام یک مقت یدر حاضر مطالعه  نکهیبه ا توجه با

 یهتا ستا مان در  یامطالعه بهتر است است،شدهانجام 

سه قترار  یمیا موردآن  میتانو شده ز انجام ین یرنظامیغ

 . ردیگ

 منجبع 

، آمتار و کتاربرد آن   (1831)و مؤمنی، منصور  آذر، عادل -1

 .سمت، جلد دوم، دا  یا دهم: در مدیریت، تهران

، مقمتتد یفشتتارک یار و غالمتتیآ ادمر آبتتادی، استتاند  -2

، یتیپ شخصت یت ، تییاین مناط  جغرافیرابطه ب"، (1891)

ک بتتا یتتو عوامتت  دموگراف یاقتصتتاد -یت اجتمتتاعیوضتتع

 .2، شماره 2 ، دورهی، مجله علوم رفتار"یاستر  شغل

 مینتتته روانشناستتتی "، (1832)اتکینستتتون استتتمیت،  -8

  .، جلد دوم، انتشارام ارجمند"هیلگارد

 ،"حکیمانته  گیتری تصتمیم "، (1831)مقمتد،  ،باقریتان  -2

 .مدیریت دولتی آمو ش مرکز انتشارام

 غالمقستتین حلتتوانی، ؛مقمدحستتین ،باقیتتانی میتتدم  -2

 تیتتپ بررستتی"، (1832)،  ،مقمدحستتناحرامپتتوش، 

 دیتده  سواران حادثه موتور در حادثه وضعیت و شخصیتی

 پزشتکی  علوم دانشگاه ، مجله"1838یزد، سال  شهرستان

 .21 شماره شانزدهم دوره ما ندران،
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: بقتتران در سیاستتت جهتتان"، (1832) فمتتایکل ،بردتتر -1

، ترجمتته حیتتدرعلی ( 2 ) "هتتا و مطالعتتام متتوردییافتتته

 .ی پژوهشکده مطالعام راهبرد: بلوجی، تهران

مبانی سیاستگ اری عمتومی و  "؛ (1832) .واین ،رسونزپا -1

ترجمتته حمیدرضتتا ملتتک (.  2و1  )هتتا تقلیتت  سیاستتت

 .مقمدی، تهران، پژوهشکده مطالعام راهبردی

 و تاکتر  هتای کتانون "، (1833)علی اصتغر،   ،پورمعصوم -3
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زندگی  از رضایت و روابط بین فردی  های فرزندپروری، روابط چندگانه شیوهبررسی 

  آنانبر فرسودگی تحصیلی یک دانشگاه نظامی شده دانشجویان   ادراک

Survey of process of multiple effect of parenting style, interpersonal 

relationship and life satisfaction perceived of students in military 

university on them academic burnout 
 5/9/29: تاریخ پذیرش                                                                        01/01/29: تاریخ دریافت

 

 8علی محمد یاری، مرتضی کرمی

 چکیده

های  پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر همایندی شیوه :هممقد

فرزندپروری و روابط بین فردی از طریق ایجاد رضایت در زندگی 

 . بر فرسودگی تحصیلی آنها انجام شددانشجویان یک دانشگاه نظامی 

لحاظ روش تحقیق از نوع  این تحقیق از نوع کاربردی بوده و از :روش

در تجزیه و تحلیل داده نیز از روش تحلیل مسیر . است همبستگی

 های از پرسشنامه ،برای گردآوری اطالعات نیز. تاس شدهاستفاده 

و فرسودگی  مهارتهای ارتباطیاز زندگی، رضایت ، های فرزندپروری شیوه

 . تحصیلی استفاده گردید

های تحقیق نشان داد که رضایت از زندگی والدین به طور  یافته :نتایج

مستقیم با فرسودگی تحصیلی فرزندان رابطه دارد و مقدار ضریب 

های  بوده است و از بین مولفه 53/0هده شده برای آن برابر با مشا

و  87/0های ارتباطی، مدیریت هیجانی به طور مستقیم و با مقدار  مهارت

اند و در  طور غیرمستقیم با فرسودگی تحصیلی ارتباط داشتهه ادراک ب

های فرزند پروری، روش استبدادی به طور غیر مستقیم از طریق دو  شیوه

مدیریت هیجانی و رضایت از زندگی والدین بر فرسودگی تحصیلی متغیر 

 . تاثیر معناداری داشته است

 هریک از متغیرهای              اهمیت ابعادهای پژوهش حاضر  یافته :بحث

ت گذاران و تقویت فرسودگی تحصیلی را به سیاس در ایجاد یا ،پژوهش

ها با برخی از  این یافته .کند مدیران آموزشی و مربیان و معلمان بیان می

همچنین افراد . های پیشین، همسو و با برخی نیز ناهمسو است تحقیق

های آموزشی باید توجه بیشتری به متغیرهای  درگیر در محیط

 .  روانشناختی در آموزش عالی داشته باشند

شیوه فرزندپروری، روابط بین فردی، رضایت از زندگی،  :ها کلید واژه

 ی فرسودگی تحصیل

 

Karami M.
 
MSc

  , Yari AM. MSc  

Abstract 

Introduction: The aim of present research was to 

determine the multiple effect of parenting style and 

interpersonal relationship through establish 

satisfaction in parents’ life on children academic 

burnout. 

Method: This research is applied study and in terms 

of the research method, correlation. For data 

collection was used from the parenting style, life 

satisfaction, communication skills and academic 

burnout.  

Results: The finding showed that parents’ life 

satisfaction is related with children’ academic 

burnout, directly and observed coefficient equal for it, 

0.35 has been. And the components of 

communication skills, emotional management 

directly and with 0.78 equal, and perception 

indirectly have been linked with children’ academic 

burnout. Among the types of parenting style, 

Authoritarian approach indirectly through emotional 

management and parents’ life satisfaction had 
significant effect on academic burnout.  

Discussion: The findings of this study, the 

importance of each variable in the creation or 

strengthening of academic burnout research to policy 

makers and educational administrators and educators 

have expressed it. These results, is in line with some 

previous research, and not in line with the some of 

the research. The people involved in the educational 

environment should have paid more attention to the 

psychological variables in higher education. 

Keywords: parenting style, interpersonal 

relationship, life satisfaction, academic burnout 
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 مقدمه

 تحصیلی عملكرد در اثرگذار و مهم یاربس عوامل از یكی

 هنای  ویژگنی  جملنه  از اسنت و  شنناختی  روان عوامل

 تأثیر را تحت عملكرد تحصیلی که مهمی شناختیروان

میكنائیلی،  )اسنت   1تحصنیلی  دهد، فرسنودگی  قرار می

 (. 1531افروز و قلیزاده، 

 تحلیل و خستگی حالت فرسودگی را نوعی فرویدنبرگر

 ناشی انگیزه بدون و کار سخت از که دانست رفتگی می

 بنه  فرسنودگی  نشنانگان  هکن  بنود  معتقد وی. شود می

 و عالئنم  اینن  و شنود  منی  ظناهر  عالئم مختلف صورت

اسنت   متفناوت  دیگنر  فنرد  بنه  فنرد  یک از ها آن شدت

اغلنب  (. 1338، 5؛ مازالک و لیتنر 1381، 2فرویدنبرگر)

پژوهشگران فرسودگی را حنالتی از خسنتگی نهننی و    

می دانندکنه حاصنل سنندرم اسنترم منزمن       هیجانی

مانننند ازدینناد و سنننگینی وظننایف نقشننی، فشننار و     

محدودیت زمانی و فقدان منابع الزم برای انجنام دادن  

تننوپینن، اوجنناروی، )وظننایف و تكننالیف محولننه اسننت 

 (. 2003، 1وانانن، کالیمو و جاپینن

این در حالی اسنت کنه اک نر تحقیقنات فرسنودگی را      

. انند  های شغلی مورد مطالعه قرار داده طبیشتر در محی

 تعرینف  نشنانگانی  عننوان  در این زمینه فرسودگی بنه 

 مسن   هیجنانی،  مؤلفن  خسنتگی   سنه  از کنه  شود می

شنود   منی  شنغلی تشنكیل   پنایین  کنارایی  شخصنیت و 

، 3؛ واتنزا و رابرتسنونا  2001لیتنر،   و مازالک، اسكافلی)

در حنناح حاضننر رویكردهننای پژوهشننی بننه    (. 2011

دگی، در تالش است تنا اینن مفهنوم را بنه سنایر      فرسو

مدرسنه یكنی از   . هنا تعمنیم دهند    هنا و موقعینت   حوزه

هنایی اسنت کنه کناربرد فرسنودگی بنرای آن        موقعیت

تننوان  تواننند مفینند باشنند، مراکننه مدرسننه را مننی  مننی

ای در نظر گرفت کنه داننش آمنوزان در آنجنا      مجموعه

مننواردی نظیننر شننرکت در . مشننغوح بننه کننار هسننتند

هننای درم، انجننام تكننالیف بننرای گذراننندن    المکنن

امتحانات و اخذ مندرک تحصنیلی جزئنی از اینن امنور      

، 6اسكافلی، منارتینز، پینتنو، سناالنو وآ و بناکر    )هستند 

از این رو، مفهوم فرسودگی به لحناظ منطقنی   (. 2002

کیورو، آننوال،  )تواند به بافت مدرسه بسط داده شود  می

، جننایی کننه (2007، 8ونننورمی، لسننكینن و سننالمال آر

مینه رشند و نمنو   مهمترین نقش را در فراهم نمودن ز

در اینن صنورت   (. 2001اکنل،  )کنند   نوجوانان ایفا می

توان از آن به عنوان فرسنودگی تحصنیلی ننام بنرد      می

 (. 2003، 7سالمال آرو، ساو والینن و هولوپاینن)

انند کنه تصنور و تجنار       تحقیقات گذشته نشنان داده 

از مدرسنه بنا پیامندهای سنازگاری مختلنف      نوجوانان 

تنفر از مدرسه با رفتارهای مشكل آفنرین  . ارتباط دارد

داخل و خارج مدرسه ارتباط داشته و کیفیت زندگی را 

(. 1330کاسنن، جانسنون و کنوهن،    )دهند   کاهش می

و  3مفاهیم نظیر، پیشنرفت تحصنیلی   اگرمه بسیاری از

نی مدرسنه و  انگیزش اندک، عزت نفس پایین، فشار روا

ساز داخل و خارج مدرسنه   خستگی و رفتارهای مشكل

هننا در مدرسننه بكننار بننرده  بننرای توصننیف ناسننازگاری

طنور خنا    ه شوند، اما مطالعات کمی هستند که ب می

بر اسنترم ینا فرسنودگی مربنوط بنه مدرسنه تاکیند        

؛ رودلنف،  2008، 10بایرن، داونپورت و مازانوو)کنند  می

؛ ونتننزح، 2001، 11کوسننكیالمبننرت، کننالرک و کورال

 (. 2001، 12باری و کالدوح

، 15با در نظر گرفتن مارمو  نظری فرسنودگی شنغلی  

تنوان احساسنات منرتبط بنا      فرسودگی تحصیلی را می

 زای اینن  مدرسه در زمینه فشار روانی و منابع اسنترم 

محیط، خصوصا خستگی مزمن ناشی از فزونی تكنالیف  

هایی نظینر   با ویزگی ای که گونهه ب. مدرسه تعریف کرد

تفناوتی و نگنرش    بدبینی و نگرانی درباره مدرسنه، بنی  

دوگاننه نسنبت بنه مدرسنه، از دسنت دادن عالقنه بننه       
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معننا فنرک کنردن امنور مدرسنه،       کارهای علمی و بی

فقنندان اثربخشننی مربننوط بننه مدرسننه مانننند کنناهش  

احسام شایستگی و عدم پیشنرفت موفقینت آمینز در    

،  ناامیننندی، (2002، 11اسنننكافلی و باننننک)مدرسنننه 

؛ بننایرن و 1335بنناگلی، )اضننطرا  و عنندم کفایننت   

و برخننی از ( 2000؛ مننک نامننارا،  2008همكنناران، 

مشخص ( 2008، 13آهوال و هاکانن)نشانگان افسردگی 

 . شود می

مننابع را بنرای    -، الگوی تقاضنا 2001اسكافلی و بیكر، 

مطنابق اینن   . انند  تببین فرسودگی تحصیلی ارائه کرده

لگننو، مصننرف زینناد و بنندون بازگشننت انننر ی موجننب ا

اگنر عندم   . شود انر ی نخیره شده  فرد از بین برود می

تعادح بین مصرف انر ی و تولید مجدد آن برای مندت  

براسنام  . افتند  طوالنی ادامه یابد، فرسودگی اتفاق منی 

تننوان گفننت دو فرآیننند در فرسننودگی   ایننن الگننو مننی

در در ابتندای دوره   از یک سنو : افتد تحصیلی اتفاق می

هنننای معلمنننان از  تحصنننیلی تقاضننناها و درخواسنننت

شنود و از   آموزان برای مطالعه و تالش، بیشتر می دانش

هنای   آموزان به دلیل آگاهی از تفناوت  طرف دیگر دانش

های خود منابع انگیزشی کافی بنرای   فردی، در توانایی

. برخورد با این مطالبات و تقاضاهای تحصیلی را ندارنند 

ایننن دو فرآیننند موجننب فشننار روانننی و در نهایننت     

، 2000شننانهان، )شننوند  فرسننودگی تحصننیلی مننی  

؛ به نقنل از  2006ویگفیلد، اکلس، روزنر و دیویسكین، 

 (. 1531بدری گرگری، مصرآبادی، پلنگی و فتحی، 

با این حاح، به منظور پیشگیری و مداخله، مطالعنات و  

ا و هنای بسنیاری جهنت تشنخیص پیشناینده      پژوهش

کننده فرسودگی تحصنیلی انجنام    بینی متغیرهای پیش

هنای محیطنی و هنم     که هم شنامل جنبنه  . شده است

(. 2008 16 انگ، گان و مام)شوند  های فردی می جنبه

شننوارزر )مانننند خودکارآمنندی ادراک شننده معلننم    

آمنننوزان  ، خودکارآمننندی داننننش (2007، 18وهننناالم

سنیف،  ؛ بنه نقنل از   2001؛ وولفلک،2001سانتروک، )

، رابطه بین فرسنودگی و حناالت فیزیولنو یكی    (1577

، هننوش هیجننانی و درگیننری (2003، یانننگ و فننارن)

، 17دوران، اکسننترمرا، بروکنناح و منتالبننان )تحصننیلی 

پننومرانتز، آلترمننات و )هننای جنسننیتی  ، تفنناوت(2006

 انگ، گنان و منام   )، کماح گرایی (2002، 13ساکسون

یانگ و فنارن،  )ی و حمایت اجتماع ، عزت نفس(2008

مشكالت رفتاری، روان تنی و کیفینت زنندگی   ( 2000

 (. 1577؛ به نقل از نعامی، 1331جسور، )پایین 

علیرغم وجود عالقه پژوهشنی در اینن حنوزه، مطالعنه     

خاصنی در مننورد متغیرهننای خننانوادگی تاثیرگننذار بننر  

مشكالت مربوط به مدرسه خصوصا فرسودگی تحصیلی 

مینان متغیرهنای خنانوادگی،    در . صورت نگرفته اسنت 

هننای  روابننط بننین فننردی اعنننای خننانواده، شننیوه    

فرزنذپروری والدین و رضایت از زندگی اعنا، از جملنه  

تواننند بنرای تبینین مشنكالت      عواملی هستند که منی 

الخصو  فرسنودگی تحصنیلی منورد     روانشناختی علی

تاثیر خانواده به عنوان یكی مرا که . مطالعه قرار گیرند

شخصننیت  نفننونترین عوامننل در  بننا ثرترین ومننو از

بنه همنین دلینل در بررسنی      و بودهمطرح  دانشجویان

خنانواده   آمنوزان،  تحصیلی دانش عملكردکیفیت مبانی 

هنای   پنژوهش  .بایست منورد بررسنی قرارگینرد    نیز می

کیفیننت زیننادی نقننش خننانواده بخصننو  مننادر را در 

 اند هآموزان مورد بررسی قرارداد عملكرد تحصیلی دانش

 (.1588 شلویری، ترجمه ؛1336  وانر،)

متعنادح   روابنط صنحیو و  دهند که  تحقیقات نشان می

 فرزنندان یكنی ازعوامنل منوثر در سنالمت و      والندین و 

بین عوامل مختلفنی کنه    در. بهداشت روانی آنان است

نوجوانننان  در پننرورش شخصننیت سننالم درکودکننان و 

 ه برخنورد و نحو والدین و تاثیر متقابل کودک و موثرند،
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تننرین  بنیننادی ازمهمتنرین و  ارتبناط والنندین وکننودک، 

از این رو،  (.1583، نوابی نژاد) شود عوامل محسو  می

 والدین زمان بسیار طنوالنی را بنرای انتخنا  بهتنرین،    

هنای   شیوه موثرترین الگوهای ارتباطی و و ترین صحیو

 (.  1575، یوسفی)کنند  تربیتی صرف می

اطر نشان ساخت با وجود اینكه، در این خصو  باید خ

های بشر بنه   ارتباط بین فردی، جزء بزرگترین پیشرفت

ها، قادر به برقراری یک  آید، اما بیشتر انسان حسا  می

ارتباط خو  و منوثر نیسنتند و اغلنب منردم، ارتبناط      

بولتنون، بنی تنا؛    )داننند   رویاروی را کنار دشنواری منی   

اهی هرمند نگ(. 1577ترجمه سهرابی و حیات روشن، 

کوتنناه بننه وضننع کودکننان، نوجوانننان و بزرگسنناالن در 

ط جهنان، منا را بنا    جامعه ما و همچنین بسیاری از نقا

های عظیمنی در زمیننه روابنط بنین      مسائل و دشواری

فننردی کننه ناشننی از متغیرهننای مختلننف اسننت، آگنناه 

مرا که ارتباط ناموثر موجب (. 1573 عابدی،)سازد  می

گنردد کنه هنم اکننون در      ی میفاصله بین فردی عمیق

هننای زننندگی اعننم از شننغلی، خننانوادگی،  همننه جنبننه

هنای جامعنه تجربنه     تحصیلی، اجتماعی و همه بخنش 

ای اسنت   ارتباط ضعیف از جمله مننابع عمنده  . شود می

کنند و بنه نظنر     که بین افراد تناد و تعارک ایجاد منی 

هنا   رسد که ریشه بسیاری از مشكالت و ناسنازگاری  می

 (.  2003یلر و لستر، ت)است 

از یک سو، روابط بین فردی ضعیف، سنبب مشنكالتی   

در مداخالت عمده و اصلی افراد در روابنط و مناسنبات   

بننه منظننور اینكننه یادگیرننندگان . شننود اجتمنناعی مننی

های ارتباطی خوبی داشنته باشنند،    ، مهارت(فراگیران)

آنها نیازمنند درگینر سناختن خودشنان در منداخالت      

 -کریک)های آموزشی هستند  نظیر کارگاه ای اجتماعی

بر همین اسام، هدف نهنایی  (. 2002، 20آنكفر و کایزر

از داشتن روابط بین فردی خو ، آگاهی بخشی، ایجاد 

های م بنت، کناهش منازعنات و توسنعه منوارد       نگرش

. توافق و کمک به حنل مسنائل طنرفین ارتبناط اسنت     

ی در فراگیری روابط بین فردی صحیو، اهمینت بسنزای  

ایجاد سالمت روانی، رشد شخصی، هویت یابی، افزایش 

وری شغلی و تحصنیلی، افنزایش کیفینت زنندگی،      بهره

اگننر افننراد از . افنزایش سننازگاری و خودشننكوفایی دارد 

مهارتهای ارتباطی مناسب برخوردار نباشند در بسیاری 

کریمنی،  )پذیر خواهند بنود   های زندگی آسیب از جنبه

ر، افرادی که از مهارتهای ارتباطی از سوی دیگ(. 1577

تری برخوردارند، کمتر مورد پنذیرش اطرافینان    ضعیف

گیرند و با مشنكالت کوتناه مندت و بلنند      خود قرار می

 (.1588قاسم آبادی، . )شوند مدت زیادی روبرو می

همچنین کیفینت بناالی روابنط بنین فنردی، موجنب       

ردد، گن  و احترام افراد در نزد دیگران منی افزایش ارزش 

هنای ارتبناطی    توان گفت افرادی کنه از مهنارت   لذا می

مناسبی برخوردارند، محبوبیت بیشتری در نزد دیگران 

نحوه ارتباط افراد با یكدیگر، در میزان حمایت و . دارند

دارنند، بنه طنور     کمكی که از سوی یكدیگر دریافت می

گشاید تا افكارشان به  گذارد و راهی می مستقیم اثر می

. تجلنی یافتنه و پنس از پنذیرش، تحقنق یابند      سهولت 

های ارتبناطی مناسنب،    همچنین برخورداری از مهارت

افزایند و احتنرام و    به توانایی و اعتماد به نفس فرد منی 

در واقنع ارتبناط بنا    . کنند  قدردانی دیگران را جلب می

دیگران فنی است کنه براسنام همندلی، صنمیمیت و     

ای را  سنیر دو جانبنه  فنون ارتباطی، م. احترام قرار دارد

اینن  . گشناید  برای سهیم شدن در عقایند و افكنار منی   

هننا بننه رد و بنندح شنندن اطالعننات نیننز کمننک  مهننارت

هنای ضند و    به عكس موانعی را در برابر پیام کنند و می

از اینن  (. 1576مصنطفوی،  )آورنند   نقیض بوجنود منی  

شود استنباط نمود کنه داشنتن روابنط بنین      موارد می

در درون خننانواده و مننه غیننر آن  فننردی مناسننب مننه
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هنم از  )مگونه و بر مه اساسنی در عملكنرد تحصنیلی    

: موفقینت تحصنیلی و هنم از نظنر سنلبی     : نظر ایجابی

الیت، )نقش دارد ( فرسودگی تحصیلی و افت تحصیلی

2005 .) 

عامل دیگری که در فرسنودگی تحصنیلی دانشنجویان    

ه، جنبه پژوهشی نداشتتاکنون موثر شناخته شده ولی 

رضایت از زندگی اسنت کنه فراگینران در مندت زمنان      

به لحاظ نظنری توجنه بنه    . کنند شان درک می تحصیل

گیری و ظهور روانشناسی م بت بنر   این متغیر به شكل

؛ شننوگرین و 2001پترسننون و سننلیگمن، )گننردد  مننی

این شاخه جدید روانشناسنی اساسنا   (. 2006همكاران، 

امی و بهزیسنتی  هنا، شنادک   به مطالعه علمی نیرومندی

(. 2008اشنننایدر و لننوپز، )پننردازد  نهنننی انسننان مننی

بهزیستی نهنی شنیوه و روشنی اسنت کنه فنرد ینک       

افنرادی کنه احسنام    . کنند  زندگی خو  را تعریف می

بهزیستی نهنی بناالیی دارنند، احسنام زیناد لنذت و      

شنان احسنام    خوشی و ناراحتی کم دارند و از زنندگی 

 (.2000داینر، )کنند  رضایت می

نخست، . بهزیستی نهنی شامل دو مولفه جداگانه است

مولفه عاطفی است که خود به عواطف م بنت و منفنی   

شود و مولفه دوم، مولفه شناختی اسنت کنه    تقسیم می

رضننایت از . معمنوال بننه رضنایت از زننندگی اشناره دارد   

کننده است کنه در آن افنراد    زندگی، یک فرآیند داوری

های منحصر بنه   سام مالککیفیت زندگی خود را بر ا

رضایت از زندگی یک صفت . کنند فرد خود ارزیابی می

پایدار و عینی نیست بلكه تغییرات منوقعیتی حسنام   

است و براسام برداشت و دیدگاه خنود افنراد در نظنر    

 (.    2003جوویانی و همكاران، )شود  گرفته می

انتظننارات فننرد از آنچننه قننادر بننه انجننام آن اسننت،    

های شخصی، آنچه فنرد   ی گذشته فرد، ایدهها موقعیت

کند، آنچه که فردی بنه   هایش احسام می از شایستگی

صورت مختصر نیازمند به خشنود شندن دارد و آنچنه   

که سرانجام شخص معتقد است که ممكن است اتفناق  

اند که روی هم رفتنه بنه مشنخص     بیافتد، مقایسه شده

یوبنو  سنوزا و ل )کنند   کردن رضایت از زندگی کمک می

؛ بننه نقننل از پورسننردار همكنناران،   2001میرسننكی، 

های مربوط به اینن عامنل نینز نشنان      پژوهش(. 1532

اند که این متغیر بر ابعاد مختلف زندگی تحصنیلی   داده

نظیر عملكرد، موفقیت و افت تحصیلی نینز تناثیر دارد   

؛ 2001؛ همامننننارات و همكنننناران،  2001الزاروم، )

؛ بنه نقنل از   2001باسنو،   ؛2001فروهوالد و همكاران، 

ها پایه اصلی در نظر گرفتن  این یافته(. 1573قهرمان، 

کیفیت متغیر رضایت از زندگی بر فرسودگی تحصنیلی  

 . در این پژوهش هستند

توان بیان کنرد کنه منظنور از     بنابراین، به طور کلی می

نگرش فرد، ارزینابی عمنومی نسنبت     ؛رضایت از زندگی

هنای زنندگی،    ا برخی از جنبهبه کلیت زندگی خود و ی

همچون زندگی خنانوادگی، شنغلی و تجربنه آموزشنی     

(. 1531سلیمی، آزاد مرزآبادی و عابندی درزی،  )است 

،  در پنننژوهش خنننود (2001)مالتبنننای و همكننناران، 

دریافتند افرادی که رضایت از زندگی باالتری دارنند از  

تننر اسننتفاده  ای مننوثرتر و مناسننب هننای مقابلننه سننبک

ند، عواطنف و احساسنات م بنت عمینق تنری را      کن می

تجربننه مننی کنننند و از سننالمت عمننومی بنناالتری     

عدم رضایت از زندگی با وضعیت سنالمتی  . برخوردارند

تننر، عالئننم افسننردگی، مشننكالت شخصننیتی،   ضننعیف

رفتارهننای نامناسننب بهداشننتی و وضننعیت ضننعیف    

؛ 2001مالتبنای و همكناران،   )اجتماعی همبسته است 

لیمی، آزاد مرزآبننادی و عابنندی درزی، بننه نقننل از سنن 

1531  .) 

 مگونگی رفتارتوان نتیجه گیری کرد که  از این رو، می

عملكننرد کیفیننت  و دانشننگاهدر محننیط  دانشننجویان
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زیادی به کیفینت   اندازه تحصیلی موضوعی است که تا

روابط خانوادگی . شود ها مربوط می روابط خانوادگی آن

نتیجننه  در انگیننزه وباعننا ایجنناد ، صننمیمانه شنناد و

حنالی کنه    در ؛شنود  انجام کارهنا منی   موفقیت آنان در

سنبب  فرزندان غیرصمیمانه بین والدین و روابط سرد و

ای بنر   کنننده  اثر تعینین  و دههای عاطفی ش ایجاد تنش

همچننین   .ینادگیری دارد  تمرکنز و  در آنهاهای  توانایی

 را مطینع و  فرزنندان  های تربیتی سنلطه طلباننه،   شیوه

هننای  آورد ولننی روش دنبالننه رو بننار مننی رمننانبردار وف

 توانایی رهبنری و  تربیتی آزاد منشانه همراه با اننباط،

، مهرافنروز ) دهد ابتكار را در کودک رشد می خالقیت و

1587.)  

نیز نشان دادنند کنه بنین    ، 1375، مارتین مک کوبی و

تحصیلی، پیشرفت  توانایی با 21های فرزند پروری سبک

عزت نفس رابطه معننادار وجنود دارد    روانی وبهداشت 

 دیگنران  دورنباخ و همچنین المبورن، (.1575، ویسی)

نشننان دادننند والنندینی کننه روی فرزندانشننان  ، 1332

تحصنیلی آنهنا توجنه     به امنور  نظارت دارند و کنترح و

م بننت  تحصننیلی فرزندانشننان اثننر عملكننرد در دارننند،

ه سنلطه  سنه شنیو  (.1587، ملک مكان) داشت خواهند

فرزندپروری که  در را مصامحه کار و سهل انگار جویانه،

خواهش وخودمختاری  خصوصیاتی نظیر صمیمیت،ه ب

هنا نشنان    داده .دادنند  مورد بررسی قنرار  همراه است را

 بنا ، التنین تبنار   یدهد که اک ریت والندین آمریكنای   می

هنای فرزنند    سنبک  پندران در  توجه به اینكه مادران و

 هنا از  امنا انتظنارات آن   بنه هنم بودنند    پروریشان شبیه

هنای فرزنند    سنبک . پسر متفاوت بنود  کودکان دختر و

های آسنیب شناسنی    زمینه در پروری نتایج متفاوتی را

عملكنرد علمنی بنه     مشكالت رفتناری و  روانی جوانان،

نتایج تحقیقنات نشنان داده اسنت کنه      .گذارد جای می

روی  رهای فرزندپروری منجر به تاثیر گنذاری بن   سبک

 شنود  خودکارآمندی منی   عملكرد علمنی دانشنجویان و  

 (.2003 دبلیو،و  هفر مگان، مندلر، ارالنجر، ترنر،)

انند   ای عنوان کنرده  مقاله در، (2007)، 22ساتو و ملیسا

که وجود ینک ارتبناط بنین فنردی خنو  بنین افنراد        

عملكرد  ها از زندگی شده و خانواده منجر به رضایت آن

هننا نقننل  آن .بهتننر خواهنند کننرد تحصننیلی فرزننندان را

آمریكنا   هنای بنزرد در   ینک پایگناه داده   در ؛کننند  می

 های فرزند پروری منورد پنژوهش قنرار    استراتژی شیوه

های فرزنندپروری عملكنرد    شیوه ؛مشخص شد وگرفت 

که  میان کودکان به دنباح دارد در آموزشی متفاوتی را

 هنای فرهنگنی،   این به نوبنه خنود تحنت تناثیر تفناوت     

 . استطبقه اجتماعی  جنسیتی و نژادی،

 ،1382 ،بنارتن  تحقیقی که توسط کتنل و  همچنین در

هنای   تحنت عننوان روش   ،(2007 ،آنندرمن به نقل از )

لكننرد تحصننیلی کودکننان انجننام عم والنندین وتربیتننی 

مشخص شد مادرانی که معموال تنبینه بندنی    ،پذیرفت

بنرای   ای هیچگاه هم دلیل قانع کننده برند و به کار می

 دهند پیشرفت کودکانشنان در  این رفتار خود ارائه نمی

برعكس کودکانی کنه از والدینشنان    مدرسه کم است و

نتنایج   .تحصیلی بهتری دارند وضعیتبینند  محبت می

نینز  ( 1587) مهرافروز و( 1587) تحقیقات ملک مكان

 با مقتدرانههای فرزند پروری  نشان داده است که شیوه

 تحصیلی دانش آموزان رابطه م بت وعملكرد مگونگی 

توجنه بنه    اینن پنژوهش بنا    بنابراین در .معناداری دارد

هنای   ارتباط شنیوه اهمیت تاثیر  نتایج تحقیقات داح بر

 ،دگیزنن  روابط بنین فنردی و رضنایت از    فرزند پروری،

پژوهشگر در پی پاس  دادن به اینن مسنهله اسنت کنه     

روابنط   ی وفرزنندپرور هنای   همایندی شنیوه  روند تاثیر

ادراک شده زندگی  رضایت از بین فردی از طریق ایجاد

  مگونه است؟ آنانتحصیلی  فرسودگی بردانشجویان 
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  روش

دانشنجویان مقطنع کارشناسنی    جامعه اینن پنژوهش،   

 هنای  ، برای فراگینری آمنوزش  1535بودند که در ساح 

در . عمومی نظامی وارد یک دانشگاه نظامی شده بودنند 

. استفاده شند  گیری تصادفی نمونه وشاین پژوهش از ر

اسنام لیسنت فراگینران از بنین     بربه این ترتینب کنه   

اسام جندوح  نفر بر177فر جامعه پژوهش تعداد ن510

 .شندند  انتخنا   به صورت تصادفیگیری مورگان  نمونه

 ابزارهنای جمع آوری اطالعات در این پنژوهش از   برای

 :زیر استفاده شد

نامنه   این پرسنش  :رورینامه شیوه های فرزند پ پرسش

دیاننا بناوم   توسنط   کالیفرنیادر دانشگاه  1385در ساح 

جمله 50نامه شامل  این پرسش .ساخته شده استریند 

 ،آن بننه شننیوه سننهل گیرانننهجملننه 10 باشنند کننه مننی

به شنیوه   جمله دیگر10و  جمله به شیوه مستبدانه10

 مقابنل هنر   در .شنود  مربوط می اطمینان بخش قاطع و

 تقریبنا  منوافقم،  تون با عنوان کامال موافقم،س 3عبارت 

که به ترتیب  دارد مخالفم قرار کامال مخالفم و مخالفم،

 ،)1583(لیل آبنادی   .شوند گذاری می صفر نمره تا 1 از

روش  اسننتفاده از مینزان پایننایی ایننن پرسشننامه را بننا  

بین گروه منادران بنه شنرح زینر گنزارش       بازآزمایی در

بنرای   %78شیوه اسنتبدادی و   برای %71: نموده است

همچنننین پایننایی   .اطمینننان بخننش  ه قنناطع وشننیو

 ،%88گینری   بین پدران برای شیوه سهل پرسشنامه در

% 32منطقنی  برای اقتدار و% 73برای شیوه استبدادی 

 .به دست آمده است

ایننن  (:S.W.L.S)از زنششد   پرسششش نامششه ر ششایت 

اع شند  ، ابد1373مقیام در ابتدا، توسط دینر در ساح 

، توسط پاوت و دینر مورد تجدید نظر 1335و در ساح 

سننوالی اسننت و فقننط  3ایننن مقیننام، . قننرار گرفننت

. سننجد  از زنندگی را بنه طنور کلنی منی      مندی رضایت

ای از کامال  درجه 8های آزمودنی بر روی پیوستار  پاس 

پاینایی  . گینرد  قنرار منی  ( 8)تا کامال موافق ( 1)مخالف 

منورد   1575و سامانی در ساح این مقیام توسط خیر 

دسنت  ه بن % 73بررسی قرار گرفت و آلفای کرونباخ آن 

 . آمد

 این آزمون توسط عطارها :آزمون مهارت های ارتباط 

شنامل   سنواح بنوده و   51دارای  .شد ساخته ،(1573)

ابنراز وجنود    ادراک و مدیریت هیجانات،سه عامل کلی 

 رونبناخ روش آلفنای ک  پایایی اینن آزمنون در   .باشد می

به صورت ها  مبرای خرده مقیا برای کل آزمون و 66%

 %38 ابراز وجودو  %80 ادراک، %75 مدیریت هیجانات

 . است

گیننری  بننرای اننندازه :آزمششون فرسششود   تی ششی   

آمننوزان از پرسشنننامه   فرسننودگی تحصننیلی دانننش  

آرو، ناتننانن، لسننكینن و -فرسننودگی تحصننیلی سننالمال

( 1573و بشننلیده،  ؛ بننه نقننل از سننواری2003)نننارمی

منناده و سننه   3 از ایننن پرسشنننامه . اسننتفاده شنند 

هنای مدرسنه، بندبینی     خستگی مفرط از فعالیت)عامل

( کفنایتی در مدرسنه   نسبت بنه معننای مدرسنه و بنی    

آلفنای  ( 1573)سنواری و بشنلیده  . تشكیل شده اسنت 

  . محاسبه کردند/ 61پرسشنامه  کرونباخ را برای کل

از نوع کاربردی بوده و از پژوهش حاضر به لحاظ هدف 

 . نظر روش و ماهیت تحقیق از نوع همبستگی است

ها از دو روش آمار توصیفی و  برای تجزیه و تحلیل داده

در بخننش آمننار توصننیفی از . اسننتنباطی اسننتفاده شنند

فراوانننی، میننانگین و انحننراف اسننتاندارد و در بخننش   

همبسننته و رگرسننیون تحلیننل  tاسننتنباطی از آزمننون 

رای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شند تنا   مسیر ب

 . تاثیرات متغیرها برهمدیگر مورد آزمون قرار گیرد
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 یافته ها

 های توصیفی شاخص -1جدول

 انیراف استاندارد خطای استاندارد میانگین میانگین تعداد متغیرها

 666/3 11527/0 512/10 177 ادراک

 231/8 35133/0 123/12 177 مدیریت

 867/6 30073/0 660/51 177 ابراز

 176/12 31065/0 10/111 177 مهارت بین فردی

 256/6 1317/0 072/23 177 سهل  یرانه

 286/6 13881/0 625/27 177 استبدادی

 323/8 38753/0 183/56 177 اقتداری

 251/11 0583/1 170/31 177 فرزند پروری

 356/18 5071/1 8/52 177 ر ایت از زند  

 

های توصیفی در پژوهش  ح فوق به بررسی شاخصجدو

کنه شنامل تعنداد افنراد، مینانگین، خطنای        پردازد می

 . استاستاندارد میانگین و انحراف استاندارد 

های فرزندپروری  برای آزمون روند تأثیر همایندی شیوه

ادراک و روابط بین فردی از طرینق رضنایت از زنندگی    

از تحلینل  ها  آن تحصیلی فرسودگیبر شده دانشجویان 

مسیر با استفاده از رگرسیون استفاده شنده کنه نتنایج    

 .، آمده است1آن در نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل تأثیر متغیرهای همایندی شیوه های فرزند پروری و روابط بین فردی از طریق ایجاد  -1نمودار شماره 

 ها آن تحصیلی فرسودگیبر  ادراک شده دانشجویان رضایت از زندگی 

 ادراک از روابط

 یمدیریت هیجان رگونهاقتدافرزندپروری 

 رضایت از زندگی 

 فرسودگی تحصیلی 

077/0  

62/0  

44/0  

62/0  

891/0  

646/0  

841/0  

894/0  
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مدح فوق به بررسنی روابنط مسنتقیم و غینر مسنتقیم      

های فرزند پروری و  های شیوه رضایت از زندگی و مولفه

 دانشنجویان تحصنیلی   فرسنودگی مهارتهای ارتباطی با 

شنود   همنانطور کنه از مندح مشناهده منی     . پنردازد  می

 فرسننودگیرضننایت از زننندگی بننه طننور مسننتقیم بننا  

ریب مشاهده شده برای تحصیلی رابطه دارد و مقدار ض

هنای   بوده اسنت و در مجمنوع مولفنه    53/0آن برابر با 

 در روابط مدیریت هیجانی، ادارک)های ارتباطی  مهارت

طنور  ه بن  ، دو مولفنه مندیریت هیجنانی   (و ابراز وجنود 

بنه طنور غینر مسنتقیم بنا       ،در روابط و ادراک مستقیم

مندیریت  یعننی  . انند  تحصیلی ارتباط داشته فرسودگی

تحصیلی منرتبط   فرسودگینی به طور مستقیم با هیجا

بوده و از طریق رضایت از زندگی به طور غیر مسنتقیم  

مولفه ادراک . داشته است تحصیلی ارتباط فرسودگیبا 

و نیز به طور غیر مستقیم از طرینق مندیریت هیجنانی    

تحصنیلی تناثیر داشنته     فرسودگیبر رضایت از زندگی 

زنننند پنننروری هنننای فر در نهاینننت در شنننیوه .اسنننت

 اقتندار ، مولفه (اقتدارگرایانه، سهل گیرانه و استبدادی)

بننه طننور غیننر مسننتقیم از طریننق دو متغیننر منندیریت 

حصنیلی  ت فرسنودگی  جانی و رضنایت از زنندگی بنر   هی

هنای دو   در مجموع مولفنه اما  .اند تاثیر معناداری داشته

سننهل گیرانننه و )پننروری  هننای فرزننند شننیوه متغیننر

تناثیر  (  ابنراز وجنود  )های ارتبناطی  تو مهار( استبدادی

 . اند بنابراین وارد مدح نشده اند و معناداری نداشته

های فرزند پروری و روابط بین فردی   شیوهبرای بررسی 

رگرسنیون   از آزمنون با رضایت از زنندگی دانشنجویان   

 .استفاده شد که نتایج آن به شرح زیر است

r , r  -۲جدول 
 له رگرسیونبرای معاد 2

 شاخ های  آماری                              

 متغیرها

r مقدار rمقدار 
2

rمقدار 
 تعدیل شده 2

 %256 21/0 13/0 های ارتباطی مهارت فرزند پروری و

 

دهند کنه مینزان همبسنتگی دو      جدوح فوق نشان منی 

و مقدار ضنریب  13/0متغیر با رضایت از زندگی برابر با 

r ینتعی
r و نینز مقندار   21/0برابر بنا   2

تعندیل یافتنه    2

از % 256باشنند بنندین معنننی کننه  مننی 256/0برابننر بننا 

تغییرات رضایت از زندگی توسط این متغیرهنا تبینین   

 .شود می

 

 آنالیز واریانس -۳جدول 

 شاخص آماری      

 

 منابع تغییر

 مجموع مجذورات
درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 fمقدار 

سطح 

 ناداریمع

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

815/11803 

71/13133 

332/60161 

2 

173 

178 

78/8532 

81/213 

 

32/23 0001/0 
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داری مندح   اجدوح آنالیز وارینانس بنه بررسنی معنن      

دار بنودن   اپردازد که نتایج حاکی از معنن  رگرسیون می

محاسنبه شنده    f باشند کنه مقندار    مدح رگرسیون می

بزرگتننر از مقنندار  173 و2دی بننا درجننات آزا 32/23

 0001/0دسنت آمنده   ه نیز سطو معناداری ب بحرانی و

دهننده   منی باشند کنه نشنان     01/0کومكتر از سنطو  

 .باشد دار بودن مدح رگرسیون میامعن

 ضرایب رگرسیون -۴جدول

 

پنردازد   جدوح فوق به بررسنی معادلنه رگرسنیون منی    

شنود مقندار بتنای     همانطور که از نتنایج مشناهده منی   

برابنر بنا   روابنط بنین فنردی    مشاهده شده برای متغیر 

باشد یعننی بنا ینک واحند تغیینر در مقندار        می587/0

متغینر رضنایت از زنندگی بنه      روابط بین فنردی متغیر 

یابد و مقدار بتای مشاهده شنده   تغییر می587/0اندازه 

باشند یعننی    می266/0برای متغیر فرزند پروری برابر با 

متغینر  با یک واحد تغییر در مقدار متغیر فرزنندپروری  

یابنند  تغییننر مننی266/0رضننایت از زننندگی بننه اننندازه 

 001/0 همچنین سطو معناداری اینن متغینر برابنر بنا    

باشند بننابراین    معنادار منی  01/0باشد که در سطو  می

کیفینت  متغینر   توان گفت کنه دو  می %33با اطمینان 

فرزنند پنروری تواننایی    هنای   شنیوه  و روابط بین فردی

ا دارنند کنه معادلنه آن بنه     بینی رضایت زندگی ر پیش

 .صورت زیر است

روابننط بننین ×(587/0(+)-36/0) =زننندگی رضننایت از

 فرزندپروری ×(266/0+)فردی

 

r,  r   -۵ جدول
 برای معادله رگرسیون 2

 
 

دهد که تحلیل رگرسیون فقنط   جدوح فوق نشان می  

این گنام متغینر اقتندار وارد     یک گام پیش رفته که در

مینزان همبسنتگی آن بنا     .معادله رگرسیون شده است

ضریب تعیین  مقدار و21/0 با تحصیلی برابر فرسودگی

r
r مقدار نیز و% 038 با برابر 2

 بنا  یافتنه برابنر  تعندیل   2

از تغییننرات  %031باشنند بندین معنننی کنه    منی  031%

 .شود تبیین می تحصیلی توسط این متغیر فرسودگی

 
 

 

سطح 

 معناداری

مقدار  tمقدار

 بتا

 آماری  شاخص              نشده مقادیر استاندارد
 

 B مقدار ای استانداردخط  ام

 

0001/0 

0001/0 

 

71/3 

120/1 

--- 

587/0 

266/0 

131/12 

035/0 

072/0 

36/0- 

31/0 

51/0 

 مقدار ثابت

 روابط بین فردی

 فرزندپروری

 شاخ های آماری

  ام ها

r  مقدار rمقدار 
r  مقدار 2

 تعدیل شده2

 %031 038/0 21/0 گام اوح
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 آنالیز واریانس -۶جدول 

 شاخص آماری منابع
 

 تغییر

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  fمقدار 

 معناداری

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

121/11 

352/631 

335/852 

1 

176 

178 

121/11 

817/5 

111/11 0001/0 

 
 

  

داری منندح  اجنندوح آنننالیز واریننانس بننه بررسننی معننن

دار بنودن   اپردازد که نتایج حاکی از معنن  رگرسیون می

محاسبه شده در گام اوح  f مقدار .است مدح رگرسیون

باشد کنه   می 176و 1با درجات آزادی  111/11با  برابر

سنطو   و باشند  قدار بحراننی منی  بزرگتر از م این مقدار

 01/0معننناداری در هننر سننه گننام کننومكتر از سننطو  

مدح رگرسنیون   دار بودناباشد که نشان دهنده معن می

 .باشد می
 

 ضرایب رگرسیون -۷جدول 

 مقدار بتا tمقدار سطح معناداری
 های آماری شاخص    نشده مقادیر استاندارد

 

 Bمقدار خطای استاندارد  ام

 

0001/0 
68/17 

557/5 

 

257/0 
661/0 

017/0 

532/12 

033/0 

 ثابت مقدار

 اقتدار

1 

 

پننردازد  بننه بررسننی معادلننه رگرسننیون مننی 8جنندوح 

اقتدار وارد  شود متغیر همانطور که از نتایج مشاهده می

مقدار بتای مشاهده شنده  . معادله رگرسیون شده است

عننی  بدین م. باشد می 257/0اقتدار برابر با  برای متغیر

اقتدار مقدار فرسنودگی   که با یک واحد تغییر در مقدار

 tکنند و مقندار    تغیینر منی   257/0تحصیلی به انندازه  

باشد بننابراین   معنادار می 01/0محاسبه شده در سطو 

تننوان گفننت کننه متغیننر اقتنندار  مننی% 33بننا اطمینننان 

معادلننه  .بینننی فرسننودگی تحصننیلی را دارننند   پننیش

 .اشدب رگرسیون به صورت زیر می

 ×(مقندار متغیراقتندار  +)532/12=فرسنودگی تحصنیلی  

(257/0) 
 

 خروج متغیرها از معادله رگرسیون -۸جدول 

 ریب همبستگ  

 ای پاره

سطح 

 ریامعناد

 

 tمقدار

 
 

 مقداربتا

 
 

 های آماری شاخص
 

  متغیرها

 متغیر سهل گیرانه 035/0 818/0 181/0 035/0

 متغیر استبداد 120/0 65/1 106/0 12/0
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شود دو متغیر  همانطور که از نتایج جدوح، مشاهده می

بیننی فرسنودگی    گیرانه تواننایی پنیش   استبداد و سهل

سننطو معننناداری آن بیشننتر از  وتحصننیلی را نداشننته 

. اند بنابراین از معادله رگرسیون خارج شده ؛بوده  03/0

در کل بعد از انجام مراحل، رگرسیون مند متغینره بنه   

اقتندار تواننایی    گام نشان داد کنه متغینر  شیوه گام به 

ولنی متغیرهنای    داردبینی فرسودگی تحصیلی را  پیش

  .ندارنداستبداد و سهل گیرانه این توانایی را 
 

r,  r  -۹جدول 
 برای معادله رگرسیون2

 

 

 
 

دهد که تحلیل رگرسیون فقط ینک   نشان می 3جدوح 

گام پیش رفته است که در اینن گنام متغینر مندیریت     

هیجانی وارد معادله رگرسیون شنده اسنت کنه مینزان     

و 26/0همبستگی آن با فرسنودگی تحصنیلی برابنر بنا     

rمقدار ضریب تعیین 
rو نینز مقندار   % 068برابر  با  2

2 

باشند بندین معننی کنه      می% 061تعدیل یافته برابر با 

تحصیلی توسط این متغیر  از تغییرات فرسودگی% 061

 .شود تبیین می
 

 آنالیز واریانس -1۱جدول 

 شاخص آماری
 

 منابع تغییر

میانگین  درجات آزادی مجموع مجذورات

 مجذورات

سطح  fمقدار 

 معناداری

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

73/17 

031/671 

335/852 

1 

176 

178 

73/17 

687/5 

233/15 0001/0 

 

داری منندح  اجنندوح آنننالیز واریننانس بننه بررسننی معننن

دار بودن مدح نانتایج حاکی از مع .پردازد  رگرسیون می

محاسبه شنده در گنام اوح    fمقدار  .باشد رگرسیون می

باشد کنه   می 176و 1با درجات آزادی  233/15برابر با 

سننطو  .اسننتقنندار بزرگتننر از  مقنندار بحرانننی ایننن م

باشنند کننه   مننی 01/0معننناداری کننومكتر از سننطو  

 .دار بودن مدح رگرسیون استادهنده معن نشان

 

 ضرایب رگرسیون  -11جدول 

 های آماری شاخص

  ام ها

مقدار rمقدار 
 
 r

r مقدار 2
 تعدیل شده2

 %061 068/0 26/0 گام اوح

 شاخص های آماری مقادیر استانداردنشده مقدار بتا tمقدار سطح معناداری
 

 Bمقدار خطای استاندارد  ام

 

0001/0 
117/11 

616/5 

 

237/0 
722/0 

013/0 

601/11 

080/0 

 مقدارثابت

 مدیریت هیجانی

1 
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د پننرداز بننه بررسننی معادلننه رگرسننیون مننی11جنندوح 

مندیریت   شود متغینر  همانطور که از نتایج مشاهده می

 مقندار بتنا  . اسنت هیجانی وارد معادله رگرسیون شنده  

. اسنت  237/0 مندیریت هیجنانی برابنر بنا     رای متغیرب

که با یک واحد تغیینر در مقندار مندیریت     بدین معنی

 237/0هیجانی مقدار فرسنودگی تحصنیلی بنه انندازه     

محاسنبه شنده در سنطو     tمون مقندار  . کند می تغییر

% 33باشنند بنننابراین بننا اطمینننان   معنننادار مننی 01/0

بیننی   توان گفت که متغیر مدیریت هیجنانی پنیش   می

صورت معادله رگرسیون به . فرسودگی تحصیلی را دارد

 .باشد زیر می

مقندار متغیرمندیریت   +)532/12=فرسودگی تحصنیلی 

 (257/0) ×(هیجانی

 

 خروج متغیرها از معادله رگرسیون -1۲جدول 

 

متغیر ادراک و ابراز توانایی  دو دهد نشان می 12جدوح

سننطو  و بینننی فرسننودگی تحصننیلی را نداشننته پننیش

بننابراین از معادلنه    اسنت؛ 03/0معناداری آن بیشتر از 

در کل بعند از انجنام مراحنل     .اند رگرسیون خارج شده

رگرسیون مند متغیره به شیوه گام به گنام نشنان داد   

بینننی  منندیریت هیجننانی توانننایی پننیش  کننه متغیننر

 ولننی متغیرهننای ادراک و داردفرسننودگی تحصننیلی را 

 .اند ابراز این توانایی را نداشته

 

 ماتریس همبستگی دو متغیر -1۳جدول 

 های  آماری شاخص     

 متغیرها

 مقدار تعداد

 پیرسون

 سطح معناداری

 001/0 51/0 177 رضایت

 

شنود رابطنه    اهده منی همانطور که از نتایج جدوح مشن 

معناداری بین دو متغیر رضایت از زندگی و فرسنودگی  

تحصیلی وجود دارد که مقدار پیرسون مشناهده شنده   

دارای سننطو  باشنند و ایننن مقنندار مننی 51/0برابننر بننا 

باشند   می 01/0که کومكتر از مقدار  001/0معناداری 

توان گفت که بین دو  درصد می 33بنابراین با اطمینان 

 (.p <01/0)رابطه معناداری مشاهده شده است متغیر 

 بحث و نتیجه گیری

هنای   این پژوهش با هدف بررسی روند همایندی شنیوه 

فرزند پروری و روابط بین فردی از طریق ایجاد رضایت 

 های آماری شاخص بتا مقدار tمقدار ریاسطح معناد ای  ریب همبستگ  پاره

 

 متغیرها

 متغیر ادراک 036/0 510/1 132/0 036/0

 تغیر ابرازم 010/0 110/0 773/0 010/0
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از زندگی دانشجویان بر فرسودگی تحصیلی آنها انجنام  

برای بررسی از آزمننننون تحلیل مسیر با استفاده . شد

سیون استفاده شد که نتایج آن به صنورت مندح   از رگر

 ؛دهند  شده نشان منی  مدح یاد. ، درآمده است1شماره 

رضایت از زندگی دانشنجویان بنه صنورت مسنتقیم بنا      

فرسودگی تحصیلی فرزندان رابطه دارد و مقدار ضریب 

هنای   است و در بین مولفنه %  53مشاهده شده برابر با 

ادراک و ابنراز   مندیرت هیجنانی،  )های ارتباطی  مهارت

، مولفه مدیریت هیجانی به صورت مسنتقیم و از  (وجود

طریق تاثیر بر رضایت از زندگی به طور غیر مستقیم با 

مولفه ادراک در روابط . فرسودگی تحصیلی ارتباط دارد

نیز به طنور غیرمسنتقیم از طرینق تناثیر بنر مندیریت       

هیجانی و رضنایت از زنندگی بنا فرسنودگی تحصنیلی      

هنای فرزنندپروری    همچنین از بین شنیوه . اردارتباط د

، شنیوه اقتدارگرایاننه   (مقتدر، سهل گیرانه و مستبدانه)

به طور غیرمستقیم و از طریق رابطه ای که با دو متغیر 

منندیریت هیجننانی و رضننایت از زننندگی داشننته، بننا    

اما تاثیر سایر . فرسودگی تحصیلی رابطه معناداری دارد

سنهل گیراننه و   )دپروری هنای فرزنن   هنای شنیوه   مولفه

، معنادار (ابراز  وجود)های ارتباطی  ، و مهارت(مقتدرانه

 .نبوده است

توان بنه   های داخلی همخوان با این یافته می از پژوهش

اینن  نتایج . ، اشاره کرد(1587)نتایج پژوهش مهرافروز 

های فرزندپروری مادر  تحت عنوان نگرش شیوه تحقیق،

که  دهد نشان می فت تحصیلی، با پیشر(اقتدار منطقی)

بین پیشرفت تحصیلی و شیوه فرزند پنروری مقتدراننه   

از سنوی دیگنر نتنایج اینن     . رابطه معننادار وجنود دارد  

 (1587)ملنک مكنان    تحقینق هنای   پژوهش بنا یافتنه  

هننای  نشننان داد کننه بننین شننیوهنتننایج  .همسننو اسننت

، با پیشرفت تحصیلی (مادر)فرزندپروری اقتدار منطقی 

وزان رابطننه م بننت وجننود دارد ولننی بننین   آمنن دانننش

هنای فرزنند پنروری اسنتبدادی وآزادگنذاری بنا        شیوه

همچنین نتایج . ای وجود ندارد پیشرفت تحصیلی رابطه

،کنه عننوان   (1571)های افشناری   یافته این پژوهش با

کرده است بین رضایت زناشویی و پیشنرفت تحصنیلی   

خنوانی  فرزندان رابطه م بت معناداری وجنود دارد، هم 

، (1572)های این پژوهش با پژوهش ویسی  یافته. دارد

هنای فرزنندپروری اقتنداری     که گزارش داد بین شنیوه 

مادر و پیشنرفت تحصنیلی فرزنندان در دروم علنوم و     

ریاضی رابطه م بت وجود دارد، و از طرفی بنین شنیوه   

فرزندپروری سهل گیرانه منادر بنا پیشنرفت تحصنیلی     

 .همخوانی دارد ندارد، دانش آموزان رابطه وجود

، کنه نشنان داد   (2005)هنای بورلسنون،    نتایج پژوهش

فرزندان والدین مقتندر بهتنرین سنازگاری، صنالحیت،     

بننا خننودتنظیمی و پیشننرفت بنناال را درمدرسننه دارننند؛ 

، کنه  (2008)پژوهش بای، پوشكر و کنانوی،   های یافته

نشننان داد بننین پیشننرفت م بننت تحصننیلی و شننیوه   

تدرانه رابطه معنناداری وجنود دارد، بنا    فرزندپروری مق

، (2007)های کارمل، پراکتور، لینلنی و مالتبنای،    یافته

کننه نشننان داد فرزننندان والنندین مقتنندر از عملكننرد   
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  . رفت

 روش بو   وظیفو   سورباز 044  اطالعوا   آور  جموع  برا  :روش

 هوا   پرسشونام   و  رفیند قرار ارزیابی مارد ا  خاش   یر  نمان 

 و هوازان  دببسویگی  سوبک  پرسشنام  و افسرد ی و اضطراب بک

 . کردند ت می  را شیار

. باشود  موی % 40و اضوطراب  % 57میونان شویاع افسورد ی     :نتایج

همچنین نیایج نشان داد بوین سوبک دببسویگی ایمون و کواه       

افسرد ی و دببسیگی نوا ایمون بوا افونای  اضوطراب و      اضطراب و 

 چنود  ر رسیان تحلی  .افسرد ی همبسیگی معنادار  وجاد دارد

 و دوسوا را  ایمن، دببسیگی ها  سبک ک  شد داده نشان میغیر 

 را اضوطراب و افسورد ی   واریانس از درصد چند تاانند می اجینابی

 . کنند تبیین

 ی و اضوطراب در سوربازان و   با تاج  ب  شیاع بوا  افسورد   :بحث

ا  برا  افونای    ها  دببسیگی، ضرور  برنام  ارتباط آن با سبک

باشد و همچنین تنظیم  ارتباطا  و تعام  اعضا  خانااده  زم می

ها در سربازان  ها  روانی و افسرد ی ا  جهت کاه  آسیب برنام 

 .ضرور  دارد

 سرباز   ها  دببسیگی، افسرد ی، اضطراب، سبک :کلید واژه

 

Hobbi M B. PhD , Malmir M. MSc,Zare M. MSc 
Hobbi z , MA 

Abstract 

Introduction: This study payment to scrutiny 

prevalence of depression, anxiety and its association 

with soldiers' attachment styles 

Method: To collect data 400 soldiers were assessed 

by cluster sampling method and they completed Beck 

depression and anxiety inventory and Hazan and 

Shaver attachment style questionnaire. 

 Results: prevalence of depression is 75% and 

prevalence of anxiety is 64%, Also results showed 

that there is significantly associated between secure 

attachment style and decrease depression and anxiety 

as well as insecure attachment with increase anxiety 

and depression. Then, by using of multiple regression 

analysis showed that secure, avoidant and ambivalent 

attachment styles could explain some percent of the 

variance in anxiety and depression. 

 Discussion: The results showed that according to the 

high prevalence of depression and anxiety in soldiers 

and its relationship with attachment styles, this is 

necessary to adjustment a plan for increase 

communication and interaction with family members 

and its need to set up a plan to reduce trauma and 

depression in soldiers. 

Keywords: depression, anxiety, attachment styles, military 

service. 
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 مقدمه

. کننود  می تجرب  را افسرد ی عمر از هایی  دوره در هم 

 ایجواد  ناکامی یا فقدان دنبال ب  معما ً احساسا  این

 چند یا ساعت چند از پس طبیعی شرایط در و شاد می

 مهمیوورین از ی ووی افسوورد ی. رود مووی بووین از روز

 از زیواد   تعداد امروزه ک  است کننده ناتاان بیماریها 

 در را فورد  تاانوایی  بیمار  این. اند شده آن ردچا مردم

 یک و دهد می قرار تأثیر تحت احساس و تف ر عمل رد،

 ناامید  و یأس  اندوه، با ک  است خاص عاطفی مش  

 . (1995، 1مارفی) ردد  می مشخص فرا یر

 مشوو   را زنوود ی از بووردن بوو   اغلووب افسوورده فوورد

 در یر ا بر و کند می شدید  تنهایی احساس یابد، می

 کوم  نیرویوی  از زنود ی  روزموره  ها  فعابیت در شدن

 زند ی از هایی دوره در مردم از بسیار . است برخاردار

 دبسورد   احسواس  زنود ی  رویدادها  ب  نسبت خاد

 تور  طوا نی  و تور  عمیق واقعی، افسرد ی وبی کنند، می

. دهود  موی  قورار  تأثیر تحت را شخص وجاد ک  و است

 نفور  یک مرد، و زن پنج هر از ک  دهد می نشان آمارها

 خااهد تجرب  را افسرد ی بیمار  خاد زند ی طال در

 بوا  مورتبط  علوت  چندین اثر در افسرد ی بیمار . کرد

 در شوده  ایجواد  شویمیایی  تغییرا . شاد می ایجاد هم

 هوا   فقودان  عصبی، ها  پیام هدایت در اخیالل و مغن

 عوودم ، یوأس   رایانوو ، غیرواقوع  انیظووارا  تاجو ،  قابو  

 جملو   از منفوی  تف ور  و محویط  بور  کنیرل در تاانایی

 (.2442، 2 ریم)است افسرد ی عاام 

 اما است؛ میانسابی افسرد ی شروع معمال سن ا رچ 

 یووا ناجوواانی ، کووادکی از سوونی هوور در بیمووار  ایوون

 و بیموار   مئو عال. شواد   دیوده  است مم ن سابمند 

 و مینوواع بسوویار مخیلوو  افووراد در آن تظوواهر شوو  

 از ترکیبوی  یوا  نشوان   بوا  اسوت  مم ون  و است میفاو 

: دهود  قرار تأثیر تحت را شخص زند ی ذی  ها  نشان 

 احسواس  بوادن،  غمگوین  ماننود  عاطفی ها  نشان  -1

 اضوطراب،  حود،  از بی  ناامید  خلقی، ناسانا   ناه،

 ماننود  جسومانی  هوا   نشوان   -2...  و درماند ی خشم،

 یوا  افراطوی  خواردن  کوم،  یوا  زیواد  حود  از بی  خااب

 ها  چرخ  وزن، افنای  یا کاه  یباست، اشیهایی، بی

 ماننوود رفیووار  هووا  نشووان  -3...  و قاعوود ی نووامنظم

 و مردم سایر از  یر  کناره واضح، دبی  بدون ها   ری 

 شودن،  خشوم  دسیخاش بساد ی جدید، ها  ماقعیت

 ادراکا  و اف ار -0. اهدا  پیگیر  جهت انگینه فقدان

 انیقواد  بوادن،  بازنوده  احساس شام   ران  خریبت خاد

  نسورز  امید ، نا و درماند ی احساس خاد، از م رر

 بو   نسوبت  بودبینی  ناخاشوایند،  اتفاقا  خاطر ب  خاد

 ( .2443، 3بایس)آینده

آنچ  اهمیت این ماضواع را در دوران سورباز  نشوان    

دهد وجاد شرایط خاص این دوره و اتفاقا  حاص   می

ک  حضار در این مقطع زند ی را برا  فرد از آن است 

کنود، در واقوع دوران سورباز  بو       سخت و طا نی می

علت ایجاد شرایط جدیود، دور  از خوانااده و شورایط    

فورد را تحوت فشوار     ،سخت و مسیح مان  حاکم بر آن

دهد ک  نیازمند تواجهی ویوژه بو  ایون      زیاد  قرار می

 .دوران است

کرده  مطرح را 0دببسیگی  نظری  ک  (1949)باببی جان

  همو   کو   معیقود اسوت   «اینسوار   مور  » ب  هموراه 

 و کننود  موی  پیودا  دببسویگی  احسواس  بهنجار کادکان

 سوابم  اجیماعی و عاطفی رشد شاباده شدید دببسیگی

. (2447، 7و )کنود  می رین  پی را بنر سابی دوران در

 بوین  روابط در را شایسیگی و عمل رد ایمن، دببسیگی

 بو   کو   کادکوانی  مثوال  بورا  . کنود  می  تسهی فرد 

 بحوا   بو   آینوده  در دارنود  ایمون  دببسویگی  مادرشان



 51        دلبستگی های سبک با آن ارتباط و سربازان بین در اضطراب و افسردگی شیوع میزان بررسی 

J. Military Psychology, Vol. 5, No. 18, Summer 2014 

 تاجو   اطورا   محویط  بو   و هسیند  را برون اجیماعی

 اطرافشوان  محیط در کاوش ب  تمای  و دهند می نشان

 کلوی  طوار   بو . کنند مقابل  مسائ  با تاانند می و دارند

 روابوط  بور  حواکم  هیجوانی  جوا  تواان  موی  را دببسیگی

 مراقوب  کوادک  کو   این. کرد تعری  مراقب  با کادک

 او بوو  و جایوود مووی اوسووت مووادر معمووا ً کوو  را خوواد

 نوادر ، )آنهاست میان دببسیگی وجاد مؤید چسبد می

 در مهمووی بسوویار نقوو  دببسوویگی روابووط(. 2442

 رابطو   ایون  کادکوان،  بورا   و دارند ما امنیت احساس

 دببسویگی  بنر سا ن رد شاد، می برقرار وابدین با ابیدا

 کوادک  اوبیو   تجربیوا  . شواد  موی  برقورار  زوج یوک  با

 بو   را خواد  محیطوی  ها  فرصت او تا شاد می ماجب

 را خواد  حمواییی  اجیمواعی  روابوط  و برسواند  حداکثر

 اجوازه  او ب  کادک امنیت احساس افنای . بدهد ش  

 ب  بیااند و بیاید بیرون خاد درونی تجرب  از تا دهد می

 را دیگوران  و خواد  ؛کنود  پیودا  دست بیشیر  شناخت

 اف وار،  حوا  ،  باسیل  رفیارش ک  بفهمد و کند درک

 یابود  موی  سوازمان  خوادش  امیوال  و باورهوا  احساسا ،

 (.2445، 4پالتسیدو)

 همچنووین و مراقبووان بوو  نسووبت کادکووان نگوورش     

 سواز  فعوال  هوا   مودل  خادشوان  بو   نسبت آنها نگرش

 بو   سواز  فعوال  هوا   مدل. دهد می تش ی  را دببسیگی

 را خواد  مراقوب  هوا   پاسو   توا  دهود  موی  اجازه کادک

 یبو ،  ) نمایود  ریون   برنام  آنها برا  و کند بینی پی 

. مانند می ثابت عمر تمام در ساز فعال ها  مدل. (2440

 در تغییور  نشوانگر  دببسویگی  سبک در تغییر رو این از

 رصود د 24 توا  54 تقریبواً . باشود  می ساز فعال ها  مدل

 هووا  سووبک در مهمووی تغییوور عموور تمووام در مووردم

 کوو  واقعیووت ایوون. کننوود نمووی ایجوواد شووان دببسوویگی

 کنود،  نموی  تغییور  موردم  اکثور  در دببسیگی ها  سبک

 ثابوت  نسوبیاً  سواز  فعوال  ها  مدل ک  است این نشانگر

 (.124: 2445، 5بیانار )هسیند

 سبک چهار سا نبنر  :بزرگسالی در دلبستگی

 و اجینابی نگران، و مضطرب ایمن، ؛ددارن دببسیگی

 سبک .ترس با همراه و اجینابی و تحقیرکننده

 در سبک همین مشاب  بنر سا ن در ایمن دببسیگی

 در نگران و مضطرب دببسیگی سبک. است کادکان

 دوسا را و مضطرب دببسیگی سبک مشاب  بنر سا ن

 و اجینابی دببسیگی سبک اما است؛ کادکان در

 مخیص ک  ترس با همراه و اجینابی و تحقیرکننده

 در اجینابی دببسیگی سبک مشاب  است، بنر سا ن

  .(2440ساباتینی ،)است کادکان

 بوا  هم واران  و کلانسو ی  تاسوط  آمری وا  در پژوهشی

 یک در عمد  خادآزار  ارتباط و شیاع بررسی هد 

 صووار  سوربازان  و بوابینی  غیور  افوراد  از بونر    وروه 

 42 کو   سورباز  1924 شوام   کننود ان  شرکت.  رفت

 و شخصوییی  صفا  ارزیابی در و هباد مرد ها آن درصد

 سابق  ک  افراد  نمادند و شرکت روانی شناسی آسیب

 نداشویند  را ویژ ی این ک  افراد  با داشیند خادآزار 

 حودود . شودند  مقایسو   شخصوییی  هوا   ویژ ی نظر از

 جامعو   افوراد  و بوابینی  غیور  کنند ان شرکت درصد0

 بووا مقایسوو  در. داشوویند عموود  خووادآزار  ق سوواب

 خوواد خووادآزار ر ، سووابق  بوودون کننوود ان شوورکت

 موورز ، ماننوود بووابینی  نارشووا  در هووا زن آسوویب

 اخوویالل عالئووم و اجینووابی وابسووی ، اسوو ینوتایلال،

 میونان  و بادنود  با تر شخصیت و افسرد ی و اضطراب

فیحوی  )داشویند  جسمی ها  ش ایت و اضطراب بیشیر

 (.1324انی،آشیی

 تحقیق دیگر  در بهسیان شیاع افسرد ی و اضوطراب 

در  .دادمارد بررسوی قورار   را در دانشجایان و سربازان 
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هوور دو مووارد میوونان افسوورد ی و اضووطراب بووا تر از  

اد و ی ی از میغیرهوا   جمعیت نرمال و عاد  جامع  ب

کننووده میوونان افسوورد ی و اضووطراب    اصوولی تبیووین 

 (.2440 یب ،)یمن باد ها  دببسیگی نا ا سبک

  روش

جامعوو   . اسووتا  مقایسوو  -روش پووژوه  عل ووی     

پاد وان  یک آمار  کلی  سربازان مشغال ب  خدمت در 

ک  با اسیفاده از فرمال  باشد، می 1392نظامی در سال 

از بوین کلیو     2ا  یور  خاشو   کاکران و روش نمان 

ها  نظوامی دارا  سورباز مشوغال بو  خودمت       پاد ان

و بو  سواا      شودند  انیخواب  پاد ان دو سرباز از044

ها  افسرد ی و اضوطراب بوک و دببسویگی     پرسشنام 

برا  بررسی ارتباط و مینان . هازان و شیار پاس  دادند

همبسوویگی سووبک هووا  دببسوویگی بووا اضووطراب و    

 ادام  افسرد ی از همبسیگی پیرسان اسیفاده شد و در

مقودار   غیور  می چنود  ر رسویان  تحلیو   از اسیفاده با

 و دوسوا را  ایمون،  دببسویگی  هوا   سبک ک  درصد 

 را اضوطراب و افسورد ی   تااننود واریوانس   موی  اجینابی

 .کنند، نشان داده شد تبیین

 :شام  پژوه   هاابنار

 خواد  شویاه  تورین  رایوج  : 2بک   افسردگی پرسشنامه

 و بووک را ناموو  پرسوو  ایوون. اسووت افسوورد ی  وونارش

 آزموان  این در. ادندنم معرفی 1941 سال در هم اران

 بابینی ها  بررسی برا  21 و جداساز  برا  12 نمره

نمووره  وو ار  ایوون  (1959، بووک)اسووت شووده تعیووین

عودم   9توا   4است ک  نمورا   پرسشنام  ب  این ش   

افسرد ی خفیو ، نمورا     15تا  14، نمرا  افسرد ی

 43تووا  34افسوورد ی میاسووط و نموورا    29تووا  12

 آن بازآزمایی پایایی .دهند یرا نشان مافسرد ی شدید 

 روایوی  یوابی  ارزش .اسوت  شده  نارش 24/4 تا02/4 از

. اند داشی  مطلابی نیایج عماماً مالکی و سازه محیاایی،

 روایوی  و پایوایی  از ایرانوی  جمعیوت  بورا   آزموان  این

 (.1994 فیا،)است  برخاردار با یی

 میونان  سونج   هوت ج: بک   آزمون اضطراب مقیاس

 21 دارا  کو   شود  اسویفاده یون آزموان   ااز 14اضطراب

 کسوب  3 توا  4 از هوا   هنمر  روه هر .است جمل   روه

 است میغیر 43 تا 4 بین امییازا  مجماع ب ا. دنکن می

طراب ب  این شو    نحاه محاسب  اض (.2441کاویانی،)

 12توا   14 بودون اضوطراب،   9توا  4باشد کو  نموره    می

تا  34ز اضطراب میاسط و ا 29تا  19اضطراب خفی ، 

 ایون  درونوی  همسوانی  .برابر اضوطراب شودید بواد    43

 پایوایی (. 1922بوک، ) است شده  نارش 92/4 مقیاس

 در آزموان پایوایی ایون    ،شوده   نارش 57/4 بازآزمایی

 روایووی و 52/4 برابوور کرونبووا  آبفووا  روش بووا ایووران

  ( .2443کاظمی، ) است آمده دست ب  نین مطلابی

 ایون  :(0291، یوروشک  هکازان ) دلبستگی پرسشنامه

 فورد   صار   ب بنر سا ن دببسیگی برا  پرسشنام 

  در .باشود  می بخ  دو دارا  و اجراست قاب   روهی و

 بور  را شوده  ارائو    تاصوی   سو   ها آزمادنی اول بخ 

 و کننود  می   ار  نمره  ا  درج  5 مقیاس یک مبنا 

 – دوسووا را و اجینووابی ایموون، دببسوویگی عاموو  سوو 

 در پرسشونام   ایون  اعیبوار . دهود  می اننش را اضطرابی

 شووده بوورآورد 54/4 تووا 44/4( 1997) فینووی  وونارش

 پرسشنام  این بازآزمایی ضریب( 1324)پاکدامن. است

 آبفووا  روش بووا و 97/4 برابوور موواه یووک فاصوول  بوو  را

 .است شده برآورد 52/4 کرونبا 

 بدسوت  ها  پرسشنام  از حاص  ها  داده تحلی  برا 

 ر رسویان  و پیرسوان  همبسیگی ریبض روش از آمده

 .شد اسیفاده میغیر  چند
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 یافته ها
 آمار توصیفی سربازان -1جدول 

 به باال 92 90-99 09-91 متغیر

 1/27 0/22 3/19 میانگین

 22 132 124 فراوانی

 22 33 07 درصد 

 

نشوان داده شوده اسوت     1همان طوار کو  در جودول    

باشوند و   موی  21بیشیر سوربازان دارا  سون کمیور از    

قورار   24توا   12درصد افراد مطابع  در فاصل  سنی 07

 22و 23 توا  21درصد افراد در فاصول  سونی   33دارند، 

بو  بوا  قورار     سوال 20ل  سونی  افراد نین در فاص درصد

مینان شیاع افسرد ی در سوربازان   2در جدول  .دارند

 .آمده است

  سربازان در  افسردگی شیوع میزان -2 جدول

 همه سنین به باال 92 90-99 09-91 افسردگی

 %27 %31 %32 %19 نبود افسردگی

 %20 %23 %23 %24 خفیف

 %30 %32 %32 %37 متوسط

 %15 %10 %13 %24 شدید
 

سوربازان دارا    درصد57شاد  هده میهمانطار ک  مشا

باشوند کو  شویاع     جا  مخیلفوی از افسورد ی موی   در

شویاع   درصود، 20 افسرد ی خفی  در سوربازان برابور  

و شیاع افسرد ی شودید برابور   % 30افسرد ی میاسط 

است ک  این مینان از جمعیت عموامی بیشویر و   % 15

نشان دهنده مینان بیشیر افسرد ی در این قشر نسبت 

همچنوین میونان   . موامی جامعو  اسوت   ب   جمعیت ع

است ک  % 21سال برابر  24تا  12افسرد ی در سنین 

و % 42سوال کو  برابور     23توا   21نسبت بو  جمعیوت   

است میونان بوا تر و   % 49ب  با  ک  برابر  20جمعیت 

  .دهد افسرد ی را نشان می (P<0/01) دار معنا

مینان شیاع اضوطراب در سوربازان آموده     3در جدول 

 .است 

 سربازان در اضطراب شیوع میزان -9 جدول

 همه سنین به باال 92 90-99 09-91 اضطراب

 %34 %02 %01 %25 نبود اضطراب

 %30 %32 %33 %34 خفیف

 %24 %12 %19 %23 متوسط

 %14 %2 %5 %10 شدید
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شاد شیاع اضطراب  همانطار ک  در جدول مشاهده می

اسوت کو  ایون میونان نیون      % 40در ک  سربازان برابر 

همچنوین  . باشود  با تر از میوانگین جامعو  عواد  موی    

، شوویاع % 30میوونان شوویاع اضووطراب خفیوو  برابوور  

و میونان افسورد ی   % 24 طراب میاسط برابور برابور  اض

همچنوین شویاع اضوطراب نیون     .است% 14شدید برابر 

سال بوا تر   24تا 12مانند شیاع افسرد ی در جمعیت 

 بوواد% 53از  روهووا  سوونی دیگوور سووربازان و برابوور  

(P<01).    23توا   21در حابی ک  این شویاع در افوراد 

باد % 72سال برابر 20و در افراد با   %  79سال برابر 

در شیاع بیشویر اضوطراب در    ک  بازهم تفاو  معنادار

اد  و دیگور  وروه   این  روه سنی ب  نسبت جمعیت ع

 .اشدسربازان می ب

 های دلبستگی و اضطراب و افسردگی همبستگی سبک -4جدول 

 اضطراب افسردگی M SD متغیرها

- 33/4- 7/22/4 52/1 21/3 ایمن دلبستگی

 32/4 27/4 92/1 40/2 گرادوسو دلبستگی

 25/4 31/4 90/1 07/2 اجتنابی دلبستگی
 

هووا   شوواد میووان سووبک همووانطار کوو  مشوواهده مووی

هووا   و افسوورد ی و اضووطراب همبسوویگی دببسوویگی 

دهود   تحلی  همبسیگی نشان می. معنادار  وجاد دارد

 -7/22/4میان دببسیگی ایمن و افسرد ی همبسویگی  

جووواد دارد کووو   و -33/4همبسووویگی ، و اضوووطراب

دهنده رابط  مع اس میوان دببسویگی ایمون بوا      نشان

میان دببسیگی دوسوا را و   .اضطراب و افسرد ی است

همبسوویگی  ،و اضووطراب 27/4افسوورد ی همبسوویگی 

وجاد دارد ک  نشان از رابطو  افنایشوی و مثبوت     32/4

همچنووین بووین . ایوون میغیرهووا نسووبت بوو  هووم اسووت

و بوا   31/4یگی دببسیگی اجینابی و افسورد ی همبسو  

وجاد دارد ک  این رابط  نین  25/4اضطراب همبسیگی 

 .مثبت و مسیقیم است

 دببسیگی ها  سبک از یک کدام این   بررسی برا     

 افسرد ی و اضطراب( ک ) نمره واریانس تبیین ب  قادر

 شد اسیفاده  ام ب   ام ر رسیان تحلی  روش از است

 .ستا شده بیان 7 جدول در آن خالص  ک 

 تحلیل رگرسیون - 5جدول 

SEB  B R2 متغیرها 

 دببسیگی اجینابی 14/4 -23/0 -24/4 09/0

 دببسیگی ایمن 13/4 -47/3 -19/4 95/0

 دببسیگی دوسا را 17/4 -21/2 -10/4 99/0
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 ر رسویان  کو   دهود  می نشان 7 جدول در تحلی این 

 ا ه سبک ب  تاج  با ک  دارد را این قابلیت  ام ب   ام

 افسرد ی واریانس اجینابی و دوسا را ایمن، دببسیگی

 .کند بینی پی  را

 سووبک میغیوور اول مرحلوو  در داد نشووان نیووایج     

 را افسوورد ی واریووانس درصوود14 اجینووابی دببسوویگی

 سوبک  شدن اضاف  با و بعد  مرحل  در کند می تبیین

 افسورد ی بو    واریوانس  تبیوین  ایون  ،ایمون  دببسیگی

 دببسویگی  سوبک  شودن  اضاف  با و درس می درصد13

 وسویل   ایون  بو   افسرد ی واریانس درصد 17 اجینابی

 . ردد می تبیین

با ، صددر 2اضطراب نین دببسیگی اجینابی درخصاص 

درصود و   11ببسیگی ایمن این مینان ب  داضاف  شدن 

 10با اضاف  شدن دببسیگی دوسوا را ایون میونان بو      

 .رسد درصد تبیین واریانس اضطراب می

 گیری نتیجه بحث و

اضوواع شوویاع در ایوون تحقیووق بوو  صووار  تفصوویلی م

هوا    پاد وان  ی وی از راب در سربازان افسرد ی و اضط

نیایج نشان داد شویاع  . نظامی مارد بررسی قرار  رفت

اسوت کو  از   % 57افسرد ی در جامع  سوربازان برابور   

 .باشود  جمعیت عمامی ب  طوار معنوادار  بیشویر موی    

اب در جمعیوت سوربازان برابور    همچنین مینان اضوطر 

 باشد کو  ایون میونان شویاع نیون از جمعیوت       می% 40

هووا   میووان سووبک در ارتبوواط. اسووتعمووامی بیشوویر 

دببسیگی افراد با میونان اضوطراب و افسورد ی نیوایج     

همسووا بووا تحقیقووا  پیشووین نشووان داد؛ بووین سووبک 

دببسوویگی ایموون و افسوورد ی و اضووطراب همبسوویگی 

ن معنی کو  افوراد  بوا سوبک     منفی برقرار است ب  ای

دببسیگی ایمن مینان کمیر  از افسرد ی و اضوطراب  

هووا   همچنووین میووان سووبک . کننوود را  وونارش مووی

دببسیگی اجینابی و دوسا را با اضوطراب و افسورد ی   

همبسیگی مثبت وجاد دارد ب  این ترتیب ک  افوراد   

بوا سوبک دببسویگی دوسوا را و اجینوابی      ( سربازانی)

شیر  از اضطراب و افسرد ی را  نارش مینان شیاع بی

 .کنند می

  ویودان  سواس  کنت تحقیق با آمده دست ب  نیایج     

 بوا  مقایس  در ناایمن دببسیگی با افراد کند می بیان ک 

 نموورا  هیجووانی هوواش در ایموون دببسوویگی بووا افووراد

(. 2442دچارم،)باشد می همسا اند، کرده کسب کمیر 

اسینباط کرد ک  زنود ی   این  ان  تاان در مجماع می

در آینووده و  ،هووا  اوبیوو  زنوود ی  خووانااد ی و سووال 

ها  دببسیگی فرد نقشی کلیود  و اساسوی بور     سبک

توور و  عهووده دارد و هوور چوو  ارتباطووا  اوبیوو  مناسووب 

تر بین کادک و وابدین شو   بگیورد    دببسیگی صحیح

فرد در آینده احساس روانی سوابمیر و تاانوایی مقابلو     

ارها  روانی چان افسورد ی و اضوطراب   کاراتر  با فش

 ن در  پوژوه  این نییجو  تحقیوق بوا     و باشد دارا می

میان سربازان آمری ایی و بسیار دیگر تحقیقاتی چوان  

  .کلانس ی و هم اران،  یب  و دچارم همخاانی دارد

 ان  تحلی  نماد ک  با تاج  ب   تاان این در نهایت می

ر جاانی و شورایط  حساسیت بره  سرباز  در زند ی ه

خاص حاکم بر افراد در این دوره زند ی و آماد ی بوا   

افسوورد ی و  ،بوورا  ابوویال بوو  انووااع اخوویال   روانووی 

 ها ا  ک  فرد فشوار  با تاج  ب  شرایط ویژهو اضطراب 

شوروع زنود ی در ماقعیوت سوخت و دور از      از حاص 

آموواد ی ابوویال بوو  انووااع  ،کنوود خووانااده را تجربوو  مووی

همچنین ایون تحقیوق و   . رود ها  روانی با  می بیمار 

تحقیقووا  مشوواب  نشووان دادنوود میوونان افسوورد ی و   

اضطراب در جمعیت سربازان بیشیر از جمعیت عمامی 

است و با تاج  ب  نق  دببسیگی در آینده فرد و نق  

ابوویال بوو  افسوورد ی و  بوورا  کلیوود  آن در آموواد ی 
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ت روان و اضطراب و تواثیر دببسویگی ایمون در سوالم    

اثرا  دببسیگی ناایمن در افنای  اضطراب و افسرد ی 

ضمن نیواز بو  تاجو  ویوژه بو  ایون برهو  حسواس و         

رین  مناسوب بورا  قشور جواان بایود فرهنوگ        برنام 

بووا آمووازش  زم بوورا  افوونای   را هووا تربییووی خووانااده

بوا   در نییجو  و با  بورد   ها  مناسب و ایمن دببسیگی

زمینو    ،افسورد ی و اضوطراب   ،روانی ها کاه  فشار

 . ردد می مند  بهیر و مفیدتر از این قشر فراهم بهره
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5- Wei 
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  مرکزی زندانیک بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با سالمت روانی کارکنان 

The Relationship between Burnout and General Health of 

Employees in Central Prison 

  5/9/29: تاریخ پذیرش                                                                       01/01/29: تاریخ دریافت

 

 2رقیه نوری پور لیاولی ،8، محسن درکه حسن رضایی

 چکیده

که است زاترین مشاغلی کار در زندان یکی از پراسترس :مقدمه

اندازد و باعث فرسودگی سالمت روانی کارکنان را به مخاطره می

پژوهش بررسی رابطه بین  این هدف از. گرددشغلی افراد می

زندان مرکزی  یک فرسودگی شغلی با سالمت روانی در کارکنان

 .است

جامعه . استپژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی  :روش

  1931در سال  زندان مرکزی یک شامل کلیه کارکنان پژوهش

اعم از افسرنگهبان و کارمندان ستادی که بصورت مستقیم با افراد 

 کلیه افراد. می باشند نفر 111و کار دارند به تعداد  زندانی سر

کنندگان به  شرکت. شدندجامعه به عنوان نمونه انتخاب 

های سالمت روانی گلدبرگ و فرسودگی شغلی گلدارد پرسشنامه

و پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی محقق ساخته پاسخ 

ها با استفاده از روش آماری رگرسیون تجزیه و تحلیل داده. ندددا

 . شد

های پژوهشی نشان داد که بین استرس شغلی و نمره یافته :نتایج

که وجود دارد کلی سالمت روانی کارکنان رابطه مثبت و معنادار 

بین فرسودگی شغلی و . بودمعنادار  >P 11/1در سطح این مقدار 

و  >10/1Pم جسمانی و اضطراب رابطه در سطح ئهای عالمولفه

 >P 11/1بین فرسودگی شغلی با افسردگی رابطه در سطح

دار بود اما بین فرسودگی شغلی با خرده مقیاس عملکرد امعن

 .اجتماعی رابطه معنادار مشاهده نگردید

توان گفت مشاغل  های پژوهش می با توجه به یافته :بحث

 پراسترس از جمله کار در زندان سالمت روانی افراد را به مخاطره

 .اندازد می

 زندان کارکنان روان، سالمت شغلی، فرسودگی: ها واژه کلید

Rezaie H. MSc, Darake M. MSc, Nooripor R. MSc 

Abstract 

Introduction: Working in prison is one of the most 

stressful vocations which harms general health of 

employees and is reason for burnout. The aim of 

present study is to investigate burnout and general 

health in employees of Kermanshah central prison.  

Method: The present study is expressive and kind of 

correlation. Its population includes all employees of 

central prison in years 2011 weather guard officers or 

employee staff and was 118 persons, all these people 

were selected as sample. The participations answered 

General Health Questionnaire and Geldard's burnout 

scale and constructed based researcher of 

demographic inventory which data were analyzed by 

regression method.  

Results: Data showed that there is positive 

significant of relation between vocational stress and 

main score of mental health that is significant in level 

of p> 0.01. There was significant relation between 

burnout and bodily signs and stress in level of p>0.05 

and there was significant relation between burnout 

with depression in of level p> 0.01 but there was no 

significant relation between burnout with social 

activity subscale. 

Discussion: According to the results, we can say 

stressful jobs, including working in a prison mental 

health repercussion. 

Keywords: burnout, mental health, prison employees 
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 مقدمه

تاکنون تعاریف متعددی از سالمت روانی ارائه شده 

است؛ فقدان بیماری، داشتن تعادل عاطفی، سازش 

اجتماعی، شناخت منطقی از خود و محیط اطراف از 

در . های مربوط به سالمت روانی استجمله دیدگاه

مقابل، گروهی سالمت روانی را در واقع مساوی با 

بدون (. 2110، 1پوآل)دانند فقدان بیماری روانی می

های تمامی عرصهتردید، توجه به بهداشت روانی در 

زندگی از جمله زندگی شغلی حائز اهمیت بوده و جای 

( 2111)المللی کار به گزارش سازمان بین. تأمل دارد

از هر سه نفر مستخدم یک نفر از کشمکش بین کار و 

محیط خانواده به عنوان بزرگترین مشکل زندگی یاد 

ارتقای بهداشت روانی محیط (. 2112، 2ای لو)کند می

ه عنوان یکی از مهمترین ابعاد توسعه و بهسازی کار ب

ها  منابع انسانی بوده و در چند دهه اخیر توجه سازمان

جسمی و فکری در موسسات  ؛به نیروهای سالم

اقتصادی، خدماتی، آموزشی و صنعتی در باال بردن 

فشارهای روانی . سزایی دارد هوری تأثیر بسطح بهره

تواند سبب عوارض ناشی از شغل از جمله استرس، می

جسمی، روانی و رفتاری برای فرد شده، سالمت روانی 

اهداف سازمانی را تهدید و به  ؛را به مخاطره انداخته

در زندگی همه افرادی . کاهش عملکرد فرد منجر شود

که دارای شغلی هستند استرس وجود دارد و به 

. کندهای مختلف بر آنها فشار روانی وارد می گونه

غلی مانند تغییرات سازمانی، تغییر حقوق و تحوالت ش

دستمزد، ترفیعات شغلی، کاهش یا افزایش نیروی 

های اجتماعی موضوعاتی هستند که  انسانی و دگرگونی

آورده و او را دچار آشفتگی،  به شکلی بر فرد فشار

به نقل از علوی و )نماید نگرانی، تشویش و اضطراب می

هر فرد، بخش مهمی کار در زندگی (. 1911همکاران، 

آید که صرف نظر از کسب  از حیات وی به شمار می

تواند تعداد زیادی از نیازهای اساسی افراد درآمد می

پیوندهای اجتماعی را  و مانند نیازهای روانی و جسمی

با این همه ممکن است کار، منبع عمده . برآورده سازد

یکی از (. 1919دهشیری، ) فشار روانی نیز باشد

های اخیر توجه روانشناسان  یمی که در سالمفاه

سازمانی را به خود معطوف ساخته،  –صنعتی 

شغل است که اصطالحاً به آن  ازپادرآمدن در

(. 1912ساعتچی، )شود فرسودگی شغلی گفته می

فرودن برگر، پدر مفهوم فرسودگی شغلی، معتقد است 

که سندرم فرسودگی، خود را  به صورت عالئم مختلف 

که این عالئم و شدت آنها از یک شخص  دهد مینشان 

به شخص دیگر تفاوت دارد و تقریباً یک سال بعد از 

کند شروع  که فرد در یک اداره یا مدرسه کار می این

مازالک و همکارانش (. 2119، 9باهلرولند)شود می

دانند فرسودگی شغلی را یک ساختار چند بعدی می

شده که عبارتند  که از سه مولفه مربوط به هم تشکیل

از تحلیل رفتن یا خستگی عاطفی که به از دست دادن 

مولفه دوم . های عاطفی شخص مرتبط استانرژی

مسخ شخصیت و مولفه سوم فرسودگی عدم موفقیت 

کند عملکردش فردی است که در آن فرد احساس می

(. 2112، 4بک و جاسون)همراه با موفقیت نیست 

ضعیت خلقی و عاطفی فرسودگی شغلی اشاره به یک و

ت انرژی که معموالً در مشاغل دارد، یک اف

این حالت، با یک . شودکننده به دیگران دیده می کمک

ها و  کاری، آرمانشک و تردید به آینده غم و اندوه،

حساسیت؛ استرس (. 2111، 0تاپن)عقاید همراه است 

های  و رویدادهای منفی، خشم و عصبانیت و تالش

لبه بر مشکالت و شرایط ناهمگون افراطی برای غ

محیطی، یکی از مراحل مهم فرسودگی محسوب 
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والند،  6ابونچیص)شود که نتیجه آن ناکامی است  می

اخیراً شواهد پژوهشی فراوان حکایت از آن (. 2110

دارند که فرسودگی بر سالمت جسمانی نیز تأثیر منفی 

ی دارد و عالوه بر آن، به عنوان یک عامل خطرساز برا

های جسمانی و اختالالت بدنی شناخته  بیماری بروز

، عالمید، توکد، برلینر و شاپیرا، 7شیروم)شده است

عالوه بر اثرات زیانبار فرسودگی شغلی بر  (.2110

ها نیز از سالمت جسمانی و روانی افراد، سازمان

برند؛ از جمله پیامدهای فرسودگی شغلی رنج می

کارکنان، ترک شغل، توان به کاهش عملکرد  می

کاهش تعهد سازمانی، کاهش خشنودی شغلی، افزایش 

های مربوط به بهداشت و سالمتی کارکنان، هزینه

کاهش خالقیت و ذهن انگیزی در محیط کار، فقدان 

(. 2119شیروم، )گشایی و نوآوری اشاره کرد  مشکل

نشان دادند که ( 2111)کاسپینگر و همکاران 

کامالً مرتبط با شرایط کاری  ایفرسودگی شغلی پدیده

شواهد تجربی بیانگر این حقیقت است که حالت . است

های کالنی برای شدید فرسودگی شغلی، هزینه

ها و افراد در پی دارد و از رضایت شغلی، تعهد  سازمان

نتایج (. 2110، 1توگیا)کاهد وری می سازمانی و بهره

مبین آن است که ( 2114) 3پژوهش بارون برن

های هنگ سازمانی بورکراتیک منشاء بروز واکنشفر

منفی، نارضایتی، فشارهای روانی و استرس است که 

منجر به فرسودگی شغلی و تضعیف سطح سالمت 

 .گرددروان می

معموالً برای  که زاهای استرس یکی از این شغل

کارکنان فرسودگی شغلی را به همراه دارد، کار در 

 .زندان است

محیطی برای نگهداری افراد بزهکار و  زندان به عنوان

باشد چرا که زا میسارق برای کارکنان بسیار استرس

عالوه بر مسائل امنیتی در زندان که کارکنان مستلزم 

باشند افراد زندانی نیز از نظر سالمت به اجرای آن می

تری از افراد روان و اختالالت روانی در سطح پایین

مورد  671رای مثال ب. باشندمعمولی اجتماع می

-مورد خود 22924و تعداد  2116خودکشی در سال 

ها ثبت  در زندان 2116تا  2110های  زنی طی سال

 . گردیده است

هایی از  های انگلستان تیم امروزه در اکثر زندان

که  دارندوظیفه حمایت از زندانیانی  ،کارکنان زندان

پور به نقل از عیث)دارای مشکالت روانی حاد هستند 

همین مسائل خود باعث ایجاد (. 1913و همکاران، 

و باعث  شدهوانی مضاعف بر کارکنان در زندان فشار ر

. شود می آنان ایجاد مشکالت روانی و فرسودگی شغلی

توجه به مطالب بیان شده، پژوهش حاضر در تالش با 

است تا رابطه بین فرسودگی شغلی با سالمت روانی و 

 .بررسی نمایدهای آن را  مولفه

 روش

جامعه . استتوصیفی و از نوع همبستگی  ،پژوهش

زندان مرکزی یک نفر از کارکنان  111شامل  آماری

صورت مستقیم با افراد ه بود که ب 1931در سال 

کلیه افراد جامعه به عنوان . شتندزندانی سروکار دا

 :شامل پژوهش هایابزار .شدندنمونه انتخاب 

توسط گلدبرگ  :11(GHQ)پرسشنامه سالمت روان

سوالی  61نسخه اصلی پرسشنامه . ساخته شد( 1372)

تر نیز تهیه های کوتاهاما تعدادی از نسخه. باشدمی

. باشدسوالی می 12و  91، 21 شده که مهمترین آنها

سؤالی  21برده شده در این پژوهش  پرسشنامه به کار

خرده : زیر مقیاس است 4این پرسشنامه دارای . است

خوابی، نارسا های جسمانی، اضطراب و بیمقیاس نشانه

از این آزمون برای هر . وری اجتماعی و افسردگی کنش
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نمره آن مربوط به  4آید که دست میه نمره ب 0فرد 

. باشدخرده مقیاس و یک نمره مربوط به نمره کلی می

و  21-1در نتیجه نمره هر فرد در هر خرده مقیاس از 

(. 1911آشتیانی و داستانی، )بود  خواهد 14-1در کل 

در بررسی گلدبرگ و ویلیامز اعتبار تصنیفی برای کل 

در مطالعه ضریب . گزارش شده است 30/1پرسشنامه 

ای سالمت ماده 21اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه 

معنادار است  11/1روان با روش باز آزمایی در سطح 

م جسمانی ئهای عالبرای مقیاس(. 1974پاالهنگ، )

اختالل در عملکرد  ،71/1خوابی ، اضطراب و بی10/1

و کل  31/1افسردگی وخیم  ،73/1اجتماعی 

بهمنی و )دست آمده است ه ب 10/1پرسشنامه 

در پژوهش دیگری که توسط (. 1910عسگری، 

نفری از  111بر روی یک گروه ( 1916)رشیدی 

آموزان شهر تهران صورت گرفت، از طریق دانش

به دست  39/1آلفای کرونباخ ضریب پایایی  محاسبه

 .آمد

این : پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد

ابتدا جهت سنجش ( 1313)پرسشنامه توسط گلدارد 

در حال حاضر در . میزان فرسودگی مشاوران تهیه شد

های داخلی و خارجی از این  بسیاری از پژوهش

پرسشنامه جهت سنجش فرسودگی ناشی از کار مورد 

عبارت است  41این ابزار دارای . گیرد ده قرار میاستفا

به . دهدکه احساس فرد را نسبت به کارش نشان می

دهد که افراد تا عبارت دیگر این پرسشنامه نشان می

چه اندازه در معرض خطر فرسودگی ناشی از کار 

این پرسشنامه در تحقیقات متعددی به کار . هستند

از جمله . است رفته و پایایی آن محاسبه گردیده

و عرفانی ضریب  16/1خاکپور و بیرشک ضریب پایایی 

مطالعه اسفندیاری  در. اندرا گزارش نموده 76/1پایایی 

ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمایی 

 (.1911به نقل از اسفندیاری، )به دست آمد  79/1

 هایافته

 اطالعات دموگرافی کارکنان زندان مرکزی کرمانشاه -1جدول

 فراوانی درصدی تعداد جنسیت

 34/16 21 زن

 16/19 31 مرد

 111 111 کل

 وضعیت تأهل

 96/9 4 مجرد

 76/30 114 متأهل

 111 111 کل

 وضعیت تحصیالت

 11/26 92 دیپلم

 4/1 11 فوق دیپلم

 24/01 61 لیسانس

 7/12 10 فوق لیسانس و پزشک

 

نفر از  31گردد مشاهده می 1همانطور که در جدول 

نفر مجرد  4، ندنفر زن  بود 21کنندگان مرد و  شرکت

نفر متأهل و بیشترین فراوانی مقطع تحصیلی  114و 

 .در میان کارکنان بوده است 24/01لیسانس با 
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 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش -2جدول

 انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر
 14/91 02/106 111 فرسودگی شغلی

 44/1 7/11 111 سالمت روان
 31/2 94/0 111 م جسمانیئعال

 47/9 44/0 111 اضطراب
 4/2 16/6 111 عملکرد اجتماعی

 11/9 71/1 111 افسردگی

  2در جدول  فی متغیرهای پژوهشیاطالعات توص

 .درج گردیده است

 

 بین و مالکرگرسیون محاسبه شده برای متغیر پیش -3جدول 

R ضریب همبستگی متغیر مالک متغیر پیش بین
2

 f سطح معناداری 

 فرسودگی شغلی

 113/1* 13/7 %19 96/1 روانسالمت 
 12/1** 40/4 %1 23/1 م جسمانیئعال

 14/1** 10/9 %62 24/1 اضطراب
 171/1*** 17/2 %4 21/1 عملکرد اجتماعی

 111/1* 77/6 %12 90/1 افسردگی

 >11/1Pداری در سطح  امعن* 

 >11/1Pداری در سطح  امعن** 

 .معنا دار نیست*** 

 

نتایج پژوهش نشان داد که بین فرسودگی شغلی با 

نمره کلی سالمت روان رابطه مثبت و معناداری وجود 

و بین  معنادار بود α%= 1دارد و این رابطه در سطح 

های سالمت روانی یعنی فرسودگی شغلی با مولفه

رابطه  α%= 0م جسمانی، اضطراب در سطح ئعال

معنادار مشاهده شد و بین فرسودگی شغلی و 

معنادار بود  α%= 1افسردگی کارکنان رابطه در سطح 

اما بین فرسودگی شغلی با عملکرد اجتماعی رابطه 

 .معناداری وجود نداشت

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر به منظور بررسی فرسودگی شغلی با 

زندان ( شیفتی و ستادی)سالمت روانی کارکنان 

نتایج پژوهش نشان . مرکزی کرمانشاه صورت گرفت

داد که بین نمره کلی فرسودگی شغلی با نمره کلی 

. سالمت روان ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد

های آزمون سالمت  طور بین دیگر خرده مقیاس همین

روانی گلدبرگ یعنی عالئم جسمانی، اضطراب، عملکرد 

 ؛تباط مثبت و معنادار بوداجتماعی و افسردگی، این ار

توان پذیرفت که کار در  ها می اساس یافتهکه بر

های پر استرس از جمله زندان باعث به خطر  محیط

شرایط . شود افتادن سالمت روانی افراد شاغل می

پراسترس در مشاغل نظامی و امنیتی بسیار باال 

باشد و زندان نیز به داشتن فضای نیمه امنیتی و  می

  .استمشابه مراکز نظامی حفاظتی، 

 –های نظامی  مهمترین هدف روانشناختی در محیط

امنیتی کنترل استرس در شرایط بحرانی و ارتقاء 

مشاغل . بهداشت روانی کارکنان در این مراکز است

ها  ای مستقیم یا غیرمستقیم با بیماریگوناگون، رابطه

دارند، این مشاغل مختلف، انسان را با مخاطرات 
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کند که مقابله با آنها بستگی کامل به مواجه میخاصی 

. امکانات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی جامعه دارد

ها با شغل خاص ارتباط دارند و به  بسیاری از بیماری

هاست که جامعه محتاج  دلیل جلوگیری از این بیماری

محسنی، )شود به رعایت اصول بهداشتی خاصی می

1910.) 

قت فرسا کارکردن در زندان یکی از این مشاغل طا

زندان به عنوان محیطی بسته جای نگهداری . است

م مختلف ئجرا لیل انجامکه هر کدام به د استافرادی 

این فضای بسته باعث ایجاد  .برنددر آنجا به سر می

های مختلف جسمانی و روانی برای زندانیان  بیماری

 اما این فشار روانی فقط مختص خود زندانی .شود می

بلکه شامل کارکنان زندان اعم از سربازان،  نیست

حضور در  .باشدنگهبانان و کارمندان زندان نیز می

مکانی بسته و با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی و 

سرکار داشتن با بعضی از افراد که حتی در زندان نیز 

 است وزا دارند بسیار تنشدست از شرارت بر نمی

 .سالمت روانی افراد را به مخاطره خواهد انداخت

رود که نیروی انسانی در چنین مکانی دچار انتظار می

فرسودگی شغلی و دیگر مخاطرات سالمت روانی 

 ایجاداز عوامل مربوط به محیط کار که باعث  . گردد

عوامل مربوط به  بهتوان  شود می می استرس شغلی

ی، ساعت کار، ارتباط محیط کار، شرایط کاری، بار کار

  .بین فردی، رضایت شغلی و امنیت شغلی اشاره کرد

توان به از عوامل فردی موثر بر سالمت روان می

های شخصیتی، تعادل  های دموگرافیک، ویژگیویژگی

بین کار و زندگی، حمایت خانواده و دوستان اشاره 

باید گفت عوامل مربوط به (. 2119، 11آرفا)نمود 

ر فضای زندان بسیار نامناسب است که محیط کار د

خود عاملی تهدید کننده بر سالمت روانی کارکنان 

حجم کار زیاد، کنترل ( 2114) 12مسلش. زندان است

کم، پاداش کم در محیط کار را در ایجاد فرسودگی 

در بررسی رابطه بین فرسودگی . شغلی موثرخواند

 ،های پراسترس شغلی با سالمت روانی در شغل

 19های فراوانی صورت گرفته از جمله مانز پژوهش

 14؛ سی گال و مک دونالد(1911)؛ عطار (2111)

؛ رحمانی و (1913)؛ الهیاری و پادیار (2114)

؛ علوی و (1911)؛ عزیزی مقدم (1913)همکاران 

، ه؛ بخشی سورشجانی، احیا کنند(1911)همکاران 

و ؛ طوبانی، افکار (1917)شفیع آبادی و سورانی 

؛ سرمدی انصار، عسکری و قنبری (1911)شناس  حق

سلیمی، آزاد مرز آبادی و عابدی ( 1911)

ها حاکی از آن  نتایج تمام پژوهش .(1931)درزی

است که بین فرسودگی شغلی با سالمت روانی رابطه 

وجود دارد یعنی فرسودگی شغلی باعث کاهش 

روان کارکنان و به مخاطره انداختن آن  سالمت

های پژوهش حاضر همسو این نتایج با یافته ود گرد می

 .است

بین  معناداریو نتایج این پژوهش ارتباط مثبت 

های آن  فرسودگی شغلی و سالمت روان با مولفه

توان  ای پژوهش میه اساس یافتهبر. بینی کرد پیش

در زندان و سایر  گفت که مشاغل پر استرس مانند کار

آمدن سطح مراکز نظامی و امنیتی در پایین 

با توجه به  .روان کارکنان آن مراکز موثر است سالمت

های  کارگاه :گرددهای پژوهش پیشنهاد می یافته

مدیریت استرس، ) آموزشی در زمینه مهارت زندگی

در جهت ارتقاء سطح ...(  ارتباط موثر، کنترل خشم و

های آنان در مراکز  سالمت روان کارکنان و خانواده

 -برگزاری اردوهای علمی .برگزار گرددنظامی و امنیتی 

، های آنان فرهنگی، زیارتی برای کارکنان و خانواده

استفاده از نیروهای متخصص در امر علوم روانشناختی 

و  ای بهتر شناسی و مشاورهنجهت ارائه خدمات روا
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انجام این پژوهش بر روی کارکنان زن شاغل در 

های خارج و  محدودیت از .اشاره کردها  سازمان زندان

همکاری نکردن برخی به  توان می تحت کنترل پژوهش

 و ها از کارکنان زندان در پاسخ دادن به پرسشنامه

محدود کردن جامعه آماری به کارکنان مرد شاغل در 

  .اشاره نمود زندان

 ها پی نوشت
1- Paula 

2- Ilo 

3- Buhler and land 

4- Beck and Juson 

5- Tappan 

6- Saboonchi 

7- Shirom 
8- Togia 
9- Baron Bern 

10- Genral Health Questionnaire 

11- Arafa 

12- Masluch 
13- Maunz 
14- Siegall and Mc Donald 

 منابع
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 آوری تابخالقیت و ، های برنامه ریزی مولفه نفوذ مدیران بحران بررابطه 

The relationship between the crisis managers' influence on 

planning, creativity and resilience  

   5/9/29: تاریخ پذیرش                                                                           01/01/29: تاریخ دریافت

 ، 8حمیدرضا حاتمی، حامد حسینی محمد سید

 2حسینیسیدعلی ، 2احمد حسینی سید

 چکیده

نفوو  مودیران    میزان ارتباط بررسی این پژوهش به منظور :مقدمه

 .انجام شد آوری تاب خالقیت و، ریزی های برنامه بحران بر مولفه

   ، آمواری   جامعوه  و از نوع همبستگی توصیفی تحقیق روش :روش

 هوای نظوامی و انتظوامی    سازمان شاغل درمدیران بحران   مجموعه

هوای   سوازمان مدیران نفر از  151 آماری   نمونه .است تهران  استان

  هوای  آزمون و  ساخته  محقق  های از پرسشنامه. باشند می  کر شده

  ترجیحات  آزمون و کالیفرنیا  شخصیتی  آزمون ، میلون  روانشناختی

 .شد  استفاده  آیزنك

نفووو  و هووای  بووین مولفووه تحقیووق نشووان داد کووه نتووای  :نتااج  

داری  امعنو  همبسوتگی مببوت و  آوری و خالقیوت   تاب، ریزی برنامه

آوری و  هووای توواب بووین مولفووههمچنووین ایوون راب ووه  .وجووود دارد

  کننوده  بوین  تواند پیش قدرت نفو  می و ریزی نیز وجود دارد برنامه

 .ریزی در مدیران بحران باشد برنامه

مودیران  نفوو   میوزان  راب وه  نقوش   پوژوهش این  های یافته :بحث

آوری را مورد تائید  خالقیت و تاب، ریزی های برنامه بحران بر مولفه

هوا   برای ارتقای مدیران بحران این مولفه توان از این رو میقرار داد 

 .آموزش داده شود

 مودیران ، آوری تواب ، خالقیوت ، ریوزی  برناموه ، نفوو   :هج واژه کلید

 بحران 
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Abstract 

Introduction: This study was conducted to 

investigate the characteristics of crisis managers 

with emphasis on the relationship between the 

crisis managers' influence on the components of 

crisis management planning, creativity and 

resilience is. 

Method: This research is descriptive and 

correlational. The population of the study 

consisted of crisis managers working in Tehran 

province. The sample of 150 was selected as the 

crisis manager. And the researcher made 

questionnaires, psychological tests million, 

California Personality Test and Eysenck 

preference test was used. 

Results: The results showed that the factors 

influence planning, resiliency and creativity, there 

is a significant positive correlation. This 

relationship also exists between planning and 

resiliency factors and influence can forecast the 

planning in crisis managers. 

Discussion: The findings of this study confirmed 

the relation between the influence of crisis 

managers on the components planning, creativity 

and resilience, so these components can be taught 

to improve crisis managers. 

Key words: influence, planning, creativity, 

hardiness, crisis managers 

  



 ینیحس یدعلیس ،ینیحس احمد دیس ،یحاتم درضایحم ،ینیحس حامد محمد دیس    71

 8131 تابستان ،81 شماره ،5 دوره  نظامی روانشانسی فصلنامه

 مقدمه

 رفتار و عمل بر که است عوامل مهمی از یکی شخصیت

 شخصویت  از تأثیرپذیری این و ذاردگ تأثیر می مدیران

 آنان سازمانی رفتار و مدیریتی تصمیمات نهایت در در

 تحقیقوات  و م العوات  از نتوای   آنچه .بود مؤثر خواهد

 دسوتمزد  و حقوو   تنها است که این شود می استنباط

 برقورار  پیونود  و سوازمان  شولل ، فورد  بوین  کوه  نیست

 فرهنو  ، رفتواری  روانوی و  خصوصویات  بلکه، کند می

 و جسومانی  مواقوع عوامول   بعضوی  در و اجتمواعی 

. دارد تأثیر پیوند گسستن این یا تقویت در فیزیولوژیك

 پیچیوده  باعث و شخصیتی رفتاری خصایص پیچیدگی

اهمیوت   (.1111، فلیشومن )ردد گو  می روابط این شدن

های فردی میان انسانها در این است کوه   وجود تفاوت

، گیرد یعنی آنچه فرد براساس آن تصمیم می ،اطالعات

تعبیر و  های شخصیتی ویژگی و ها برحسب این تفاوت

هووا در  ات خووود بسووتر   بحووران .تفسوویر مووی شوووند 

که بور حسوب    استهایی  گیری تهدیدها و فرصت شکل

توانود نظوام    موی  خوود محی وی    شودت و گسوتره  ، نوع

سیاسووی و رهبووران حوواکم را در شوورایط دشوووار و     

 کوه  آن حکوم  بوه  مدیران همۀ .ای قرار دهد پرمخاطره

 افراد سایر مانند کنند؛ نمی شیوه عمل یك به ، مدیرند

 ها رغبت، ها نگیزها، استعدادها، های فردی تفاوت جامعه

 و دانش ،نگرش از و دارند خود به تمایالت مخصوص و

. (2111 ،فریدسوون ) برخوردارنود  متفاوتی ارزشی نظام

 ناشوی از  هوای  از تفواوت  عمودتا   هوایی  تفواوت  چنوین 

 گیوورد مووی افووراد سرچشوومه از یووك  هوور شخصوویت

 (.1731، ابوالقاسمی)

مدیران بحران که در  برموثر از عوامل شخصیتی  برخی

این پژوهش مورد بررسی قورار گرفتوه اسوت مختصورا     

معنوی   در للت به 1واژه نفو : قدرت نفو . شود اشاره می

ای را بودون اعموا     کنش یا قودرتی اسوت کوه نتیجوه    

آشوکار زور یووا بودون اعمووا  مسوتقیم فرمووان،  تولیوود    

و اصوو الحا عبووارت اسووت از ( 2117مریووام، )کنوود مووی

اعمالی که مستقیم یوا غیور مسوتقیم باعوث تلییور در      

مولفوه  (. 1731الوانی، )شوند رفتار یا نظرات دیگران می

ریزی یعنی ارائه طریق  برنامه  .یزی استر بعدی برنامه

بر عملیات آینده که متضومن نتوای  معوین بوا هزینوه      

اصوو  و مبوانی   ) مشخص و دوره زموانی معلووم اسوت   

ریوزی   در این پژوهش توان برنامه(. 2111، برنامه ریزی

است که آزمودنی از پرسشنامه محقق سواخته   ای نمره

های شخصیتی مدیران بحران کسب می  بررسی ویژگی

 دیگر مولفه مهمی که مورد بررسی قورار گرفوت  . نماید

خالقیت توانایی و قدرت پدید آوردن  .باشد می خالقیت

جدیوود اسووت و نوووآوری تبوودیل آن بووه    هووای اندیشووه

 سوت هوای جدیود عملیوات ا    محصو ، خودمات و روش 

هووای افووراد خووال   در مووورد ویژگووی. (1731رابینووز، )

برخووی از  .انجووام گرفتووه اسووت  هووای فراوانووی پووژوهش

انگیوزه پیشورفت بوا ،      هایی همچون ها ویژگی پژوهش

و ترتیب، قودرت    مندی به نظم کنجکاوی فراوان، عالقه

تفکر انتقوادی و امبوا     زطر ابراز وجود در خودکفایی، 

مولفه دیگور کوه   (. 1733زاده،  قاسم)اند آن را بر شمرده

 .اسوت ( 2ورزی سخت)آوری مورد بررسی قرار گرفت تاب

آوری میزانی است که شخص وضعیتی را به عنوان  تاب

کند، خود را متعهد بوه حول مشوکل     چالش ارزیابی می

 بینود  داند و خود را قوادر بوه کنتور  وضوعیت موی      می

را تحوت   آور صولیبی شخصویت تواب   (. 1733مرادی، )

این اص الح : کند گونه توصیف می عنوان سرسختی این

در زمینوۀ شخصویت بوه کوار بورده اسوت و        7را کوباسا

هوایی   منظور او نوعی شخصیت است که دارای ویژگوی 

نظیر تعهد و هماوردجویی اسوت و خوود را مسولط بور     

بوه نظور کوباسوا ایون سواخت       .دانود  زندگی خوود موی  

بیموار شودن    شخصیت قادر است افراد تحت فشار را از

 (.1732)حفظ کند 
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هوای   زمینوه ویژگوی   مروری بر تحقیقوات گونواگون در  

شخصوویتی و موفقیووت شووللی نشووان داده اسووت کووه  

 های شخصیتی با عملکرد شللی همبستگی دارد ویژگی

از آنجا کوه مودیران در مقایسوه بوا     (. 1735ساعتچی، )

کارکنووان از قوودرت و حووق    افووراد معمووولی و سووایر  

خوردارنوود، شخصوویت آنهووا بر گیووری بیشووتری تصوومیم

. های آنها تأثیرگذار باشد تواند در تصمیمات و روش می

مدیری که توان ادراکی قوی دارد و در سو   ادراکوی   

کنوود، موودیری اسووت کووه در     بووا تری عموول مووی  

های خود از اطالعوات بیشوتری اسوتفاده     گیری تصمیم

نماید و توان پردازش اطالعوات بیشوتری را دارد توا     می

. کنود  تور عمول موی    ی که در س   ادراکی پوائین مدیر

توانواتری   همچنین، مدیری که از س   ادراکی با تر و

احتما  با دیودی بوازتر بوه مسویله یوا      ، برخوردار است

هوای ابتکواری و    توانود راه حول   نگرد و موی  موقعیت می

از ایون رو بوا بررسوی ابعواد      .جدیدتری را پیشنهاد کند

در مواقووع حسوواس  شخصوویتی موودیران بحووران، کووه 

تووان   شت ساز را باید اتخا  نمایند، میتصمیماتی سرنو

و گمواردن   در جهت رفع تصمیمات نابجا و بحران ساز

تری  های مناسب مدیرانی که از لحاظ شخصیتی ویژگی

قودرت نفوو  مودیر بحوران در بوین      . دارند اقدام نموود 

باشود کوه    هوای بسویار مهوم موی     مولفوه  ازنیروها یکی 

هوای مختلوف    مودیریت بحوران   در کنتور  و توانود   می

 .اثرگذار باشد

به لحاظ شرایط خاص حادث شده تمام امور  یدر بحران

  جریان امور روزمره،  امرارمعاش زده نظیر؛ بحران  جامعه

افووراد، خوودمات شووهری، ارتباطووات، تووامین نیازهووای  

سالمت افراد یکباره دستخوش تلییر و تحو   و عمومی

در چنوین حوالتی آنچوه     (.1732کوارتی،   مك) شود می

 ن و یومسوو  میووزان آموادگی ، رسود  مهوم بووه نظور مووی  

اندیشی  قبل از بروز بحران چاره بایدتمهیداتی است که 

بور بحووران و    بوه عبووارت دیگور، موودیریت   .شوده باشوود 

مدیریت در بحران دو مقوله جدا و مورتبط بوا یکودیگر    

زیورا    اسوت  دیگوری هستند به طوری که اولی مقدم بر 

کننده خسارت اسوت،    این تنها بحران نیست که تعیین

بلکه میزان آمادگی در پاسخ مناسب به بحران، توسوط  

  انگاری موجوب  اندرکاران است که با هرگونه سهل دست

هوای بیشوتر    بحوران و خسوارت    وسیعتر شودن دامنوه  

اسواس ررافوت    بوراین (. 1731، رسوتگاری ) خواهد شد

نمودن شرایط بحران، هنری   تر برخورد مدیران در کن

. است که جوهر اصلی آن، دانش، تجربه و مهارت است

را صوحی  مودیریت نموود      که بتوان بحوران  در صورتی

دنبوا  خواهود داشوت و      آمیزی به نتای  بسیار موفقیت

پیشرفت اموور را بوه روا      توان جریان بدین منظور می

  امور را توان کنتر می  همچنین. معمو  هدفمند نمود

منظووور کوواهش    در کوتوواهترین زمووان ممکوون بووه   

 .های ناشی از بحران انتظار داشت خسارت

  روش

ها یك تحقیق  تحقیق حاضر از نظر نحوه گردآوری داده

. توصیفی که با روش پیمایشی صوورت پذیرفتوه اسوت   

ی ها دادهها از طریق کتابخانه ای و برخی  برخی از داده

طریق پرسشنامه یوا انجوام    از دیگر نیز به شیوه میدانی

در ایون تحقیوق بوا اسوتفاده از     . مصاحبه گردآوری شد

پرسشنامه و براساس نظرسنجی از خبرگوان و صواحب   

نظران دانشوگاهی و مودیران و متولیوان امور مودیریت      

پرسشونامه محقوق   . بحران اطالعوات جموع آوری شود   

ساخته به منظور گردآوری نظرات خبرگوان و صواحب   

رد تسووت و تاییوود موود  تحقیووق و    نظووران در مووو 

در یووك رفووت و هووا بووه روش دلفووی،  بنوودی آن الویووت

 ای بورای دسوتیابی بوه اجمواع و     برگشت چنود مرحلوه  

متخصصوان در خصووص ابعواد     اشباع نظری خبرگان و

 .انجام پذیرفت مختلف مد  طراحی شده جمع آوری و

در این پژوهش برای ساخت پرسشنامه محقق سواخته  
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ید شوده چوارچوب نظوری مود  تحقیوق      از ادبیات تول

بوورای ایوون منظووور اجووزاع موود  ابعوواد  . اسووتفاده شوود

سپس بر اساس . شخصیتی مدیران بحران مشخص شد

نظوران و   های انجام شده با خبرگوان و صواحب   مصاحبه

های روان شناختی برای تعیین  ادبیات پژوهش و آزمون

ارتباطات هریك از اجزاع تعریف شده، اقدام به طراحوی  

هوایی شود کوه بتوانود هریوك از اجوزاع مود  را         گزاره

بسنجد و به لحاظ مفهومی به تعریف هریوك از اجوزاع    

هوای   همچنین برخی از ابعواد پرسشونامه  . نزدیك باشد

 .موجود استفاده شد

ه هوای بو   پژوهش جهوت تجزیوه و تحلیول داده   در این 

دسووت آمووده و پاسووخگویی بووه سوووا ت پووژوهش از   

 .ی و استنباطی استفاده شدهای آمار توصیف روش

جامعووه آموواری ایوون پووژوهش عبووارت اسووت از کلیووه  

 سیاسوتگذاران و  ،ولینیخبرگان، صواحب نظوران، مسو   

مدیران عالی در حوزه مدیریت بحوران کوه در موضووع    

مدیران   مجموعه شامل و بودهنظر  مورد م العه صاحب

تهوران شوامل اعضوای شوورای      شاغل در اسوتان بحران 

انتظوامی و   ، فرماندهان نیروهوای نظوامی،   تامین استان

  .دنباش می... و نشانی امنیتی،  اورژانس، آتش

حجوم   ،موضوع مورد م العهتخصصی بودن با توجه به 

نمونه در این پژوهش به شیوه نمونوه گیوری هدفمنود    

در "به همین دلیل تعداد نمونه به صوورت  . انتخاب شد

تعوداد نمونوه    .انتخواب شود   "حد کفایت و قابل اشباع

از چهوار گوروه   ( هدفمنود )ای  نفر به صورت طبقه 151

  .شدندفو  الذکر انتخاب 

  .این پژوهش پرسشنامه می باشد ابزارها

مانند  وجودم  روانشناختی  های از آزمون این پژوهش در

  شخصوویتی ، آزموون  میلووون  شخصویتی   ارزیووابی  آزموون 

موورد تجدیود     کوه   آیزنك  ترجیحات  آزمون و کالیفرنیا

 و  ایرانوی   بوا جامعوه    و متناسب  قرار گرفته  نظر اساسی

 .استفاده شد گردید  بازنویسی  تحقیق  این  آماری  جامعه

 شوده   تعریوف   هوای  شاخص  بر مبنای  ها پرسشنامه  این

شخصوویتی موودیران بحووران در    ابعوواد  ارزیووابی  بوورای

  تنظویم  .گردیود   تهیوه و انتظوامی   های نظوامی  سازمان

و   لیکورت   مقیواس   هوا در قالوب   پرسشونامه   هوای  گزینه

بووه منظووور .  گرفووت  صووورت  ای چنوود گزینووه  سوووا ت

محاسبه روایوی پرسشونامه محقوق سواخته از فرموو       

میانگین ضریب  شوه بورای   . ضریب  شه استفاده شد

و بورای خورده    37/1تبیین روایی محتوای کل آزموون  

  .به دست آمد 33/1تا  53/1مقیاس ها از 

 هج  جفته

قابلیت اعتمواد    در این تحقیق برای سنجش و محاسبه

پرسشوونامه محقووق سوواخته از روش آلفووای کرونبووا    

بوین   هوا  بدین منظور ابتودا پرسشونامه  . استفاده گردید

آوری،   د نمونه آماری توزیع و پس از جموع نفر از افرا71

 براسواس نتوای  آلفوای کرونبوا     . تحلیل شود تجزیه و 

پرسشونامه از   متلییرهای تحقیوق و  ،(1جدو  شماره)

 .برخوردار بود( 35/1بیش از )پایایی بسنده 

محجسبه ضر ب آلفجی کرونبجخ مولفه هجی تحقیق -1جدول   

 (آلفای کرونباخ) پایایی مقیاس نوع متغیر عنوان متغیرها ردیف

 7/35/1 مستقل قدرت نفو  1

 5/17/1 وابسته برنامه ریزی 2

 2/33/1 وابسته تاب آوری 7

 1/31/1 وابسته خالقیت 1

 3/35/1 _ کل پرسشنامه 5
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 نتج   رگرسیون قدرت نفوذ بر برنجمه ر زی -2جدول 

 مدل
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F R R

2 
R

2
adj sig 

 111/1 113/1 111233/1 773115/1 531111/13 153111/1 1 153/1 رگرسیون

      12/1 111 113111/3 باقیمانده

       115 121521/11 کل
 

مشاهده می شود مقدار  2شماره همان ور که در جدو 

دار بودن  ااست و نشان از معن 15/1داری کمتر از  امعن

رگرسیون می باشد و فرض وجود راب ه خ ی بوین دو  

در ایون  . ریزی تایید می شود متلیر قدرت نفو  و برنامه

Rمد  مقدار 
 111/1برابر با ( ضریب تعیین چندگانه)2

% 1/11شده است به این معنا که کارکرد قودرت نفوو    

. ریوزی مودیران بحوران را دارد    بینی برنامه توانایی پیش

بینووی  بوواقی مانووده مربوووط بووه خ ووای پوویش % 1/33

Rمقدار . باشد می
2
adj(  ضریب تعیین تصوحی  شوده ) در

این ضریب توانوایی  )شده است 113/1این مد  برابر با 

بینی متلیر وابسوته را توسوط متلیور مسوتقل در      پیش

بنوابراین متلیور قودرت نفوو      ( کنود  جامعه بررسی می

یوزی را در  ر بینوی متلیور برناموه    توانایی پیشدرصد 11

 . جامعه دارد

 نتج   رگرسیون قدرت نفوذ بر خالقیت -3جدول 

 مدل
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F R R

2 
R

2
adj sig 

 117/1 152211/1 153313/1 212531/1 333333/3 113/1 1 113/1 رگرسیون

      51/1 112 157751/3 باقیمانده

       117 111121/3 کل

 

شوود   مشواهده موی   7همان ور که در جودو  شوماره    

دار ادرصد اسوت و نشوان از معنو    5کمتر از  Sigمقدار 

باشد و فورض وجوود راب وه خ وی      بودن رگرسیون می

در . شوود  بین دو متلیر قدرت نفو  و خالقیت تایید می

Rاین مد  مقدار 
برابور بوا   ( ضریب تعیین چندگانوه )  2

شده است به این معنا که کارکرد قدرت نفوو   1533/1

توانایی پیش خالقیوت مودیران بحوران را     درصد 11/1

. دارد که اهمیت چندانی در پیش بینی خالقیت نودارد 

بینووی  بوواقی مانووده مربوووط بووه خ ووای پوویش % 2/11

Rمقدار . باشد می
2

adj ( ضریب تعیین تصحی  شوده ) در

این ضریب توانوایی  )شده است 522/1این مد  برابر با 

بینی متلیر وابسوته را توسوط متلیور مسوتقل در      پیش

بنا بر این متلیور قودرت نفوو     ( جامعه بررسی می کند

بینوی متلیور خالقیوت را در     توانایی پیشدرصد  11/1

 .جامعه دارد
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 آوری نتج   رگرسیون قدرت نفوذ بر تجب -4جدول 

 مدل
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F R R

2 
R

2
adj sig 

 112/1 111/1 113/1 211/1 1157/11 117/1 1 117/1 رگرسیون

      13/1 112 321/1 باقیمانده

       117 217/3 کل
 

شود مقدار  مشاهده می 1همان ور که در جدو  شماره 

درصوود شووده اسووت و نشووان از  5کمتوور از معنوواداری 

دار بودن رگرسیون می باشد و فرض وجوود راب وه   امعن

آوری تاییود   خ ی بین دو متلیور قودرت نفوو  و تواب    

Rدر ایوون موود  مقوودار . شووود مووی
ضووریب تعیووین )  2

شده است بوه ایون معنوا کوه      113/1با  برابر( چندگانه

آوری  توانوایی پویش تواب   %  113/1کارکرد قدرت نفو  

بینی  را دارد که اهمیت چندانی در پیش مدیران بحران

مانوده مربووط بوه     بواقی  درصود  172/1آوری ندارد  تاب

Rمقودار  . اسوت بینی  خ ای پیش
2
adj (   ضوریب تعیوین

ایون  )اسوت  111/1در این مد  برابر بوا  ( تصحی  شده

بینی متلیر وابسته را توسط متلیر  ضریب توانایی پیش

این متلیور  بنوابر ( کنود  ستقل در جامعوه بررسوی موی   م

بینوی متلیور    پویش  توانوایی  درصود  113/1نفو  قدرت 

 . آوری را در جامعه دارد تاب

 

،  خطجی برآورد و مقدار معنجداری متغیر وارد شده در tضرا ب استجندارد،  غیر استجندارد،  مقدار  -5جدول 

 معجدله رگرسیون

 بینی متغیر پیش
 ضرایب رگرسیون

 مقدار معناداری tمقدار  خطای برآورد
 Betaاستاندارد شده  βغیر استاندارد 

794/1 مقدار ثابت   113/1 112/11 11/1 

323/0 کارکرد قدرت نفو   773/1 135/1 711/1 111/1 
 

آزمون تساوی  داری امعن 5از آنجا که در جدو  شماره 

ضریب رگرسیون و مقدار ثابت برابور بوا صوفر اسوت و     

در ناحیه رد فرض قرار گرفتوه اسوت    tهمچنین مقدار 

بنوابراین  ( قرار نگرفتوه اسوت  + 11/1و  -11/1در بازه )

شود و نبایود   فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می

 .آنها را از معادله رگرسیون خارج کرد

شده در  ،  خطجی برآورد و مقدار معنجداری متغیر واردtضرا ب استجندارد،  غیر استجندارد،  مقدار   -6جدول 

 معجدله رگرسیون

 متغیر پیش بینی
 ضرایب رگرسیون

 مقدار معناداری tمقدار  خطای برآورد
 Betaاستاندارد شده  βغیر استاندارد 

 111/1 123/13 175/1  212/2 مقدار ثابت
 117/1 131/2 13/1 217/1 712/1 کارکرد خالقیت
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آزمون تساوی ضریب  داری امعننیز  1در جدو  شماره 

رگرسیون و مقدار ثابت برابر با صفر است و همچنین 

در بازه )در ناحیه رد فرض قرار گرفته است  tمقدار 

بنابراین فرض ( قرار نگرفته است+ 11/1و  -11/1

تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آنها 

 . را از معادله رگرسیون خارج کرد

در  ،  خطجی برآورد و مقدار معنجداری متغیر وارد شدهtضرا ب استجندارد،  غیر استجندارد،  مقدار   -7جدول 

 معجدله رگرسیون

 متغیر پیش بینی
 ضرایب رگرسیون

 مقدار معناداری tمقدار  خطای برآورد
 Betaاستاندارد شده  βغیر استاندارد 

 111/1 233/1 171/1  211/1 مقدار ثابت
 112/1 223/7 111/1 211/1 217/1 آوری کارکرد تاب

 

آزمون تساوی  داری امعناز آنجا که در این جدو ،  

ضریب رگرسیون و مقدار ثابت برابر با صفر است و 

در ناحیه رد فرض قرار گرفته است  tهمچنین مقدار

براین بنا( قرار نگرفته است+ 11/1و  -11/1در بازه )

شود و نباید  فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می

 . آنها را از معادله رگرسیون خارج کرد

 گیری جهبحث و نتی

های اض راری یکوی   اثربخش کردن مدیران در وضعیت

خصوووص ه هووا بوو هووای بسوویار مهووم سووازمان از مولفووه

زیرا عملکرد انسانها . استسازمانهای نظامی و انتظامی 

تجربه کافی جهوت مواجهوه بوا     خصوص کسانی کهه ب

اضو راری را ندارنوود بوه شوودت کوواهش   هووای  وضوعیت 

در ( 1171-15)  دوم  جهووانی  پووس از جنوو . یابوود مووی

،   در آمریکووا،  انگلسووتان  ویووژه بووه)  صوونعتی  کشووورهای

ی نیوروی  هوا  ارزشویابی ...( و  سوابق  غربی  ن، آلما سویس

،   اسوتی  )شود    سپرده  انسانی سازمان ها به روانشناسان

را در   نقووش  ایوون  انروانشناسوو  البتووه(. 2112فریشوور، 

( 1111-13)  او   جهوانی   در جن   محدودتری  مقیاس

ورود   سوا    یعنوی  1113 در سوا  . داشتند  نیز بر عهده

آمریکوا     شناسوان  روان  انجمون   ، رئویس  جن   آمریکا به

از   در جنوو   یرکووز،  پیشوونهاد کوورد کووه  دکتوور رابوورت

  و بالفاصوله پیشنهاد ا. شود  گرفته  نیز بهره  شناسی روان

را   شناسوان  از روان  متشوکل   ای شود و کمیتوه    پذیرفته

  شناسوی  روان  یگوان »  تأسویس   بوه   مأمورکرد تا مبادرت

  فراگیوری   اقودامات   زودی  به  یگان  این. نمایند » نظامی

آلفوا و    هوای  آزمون  تهیه  اقدامات  از آن  داد و یکی  انجام

یکوی از  (. 1711ن، باصوری و همکوارا  ) بود  ارتش  بتای

ابعاد ارزیابی منابع انسانی در مودیریت بحوران ارزیوابی    

اعتبوار   بوه    مربوط  پیشینه. های شخصیتی است ویژگی

ریمونود کاتول، یکوی از      توسوط   شخصویت   هوای  آزمون

هوای اصولی    نظریه پردازان  شخصویت، تعوداد ویژگوی   

مورد که در لیست اولیوه   1111شخصیت را از بیش از 

او ایون  . موورد تقلیول داد   131وجود داشت به آلپورت 

هوای غیرمتوداو  و    کار را عمدتا  از طریق حذف ویژگی

کاتول سوپس   . ترکیب خصوصیات مشوتر  انجوام داد  

ویژگوی مختلوف    131نمونه بزرگی از افراد را برای این 

وی آنگاه با استفاده از یك روش . مورد ارزیابی قرار داد

هوای نزدیوك بوه     ، ویژگی«تحلیل عوامل»آماری به نام 

 11هم را معین کرد و سرانجام لیست خود را بوه تنهوا   

حسووینی و همکوواران، ) ویژگووی شخصوویت کوواهش داد

ویژگی منبع و منشواع   11به گفته کاتل،  این . (1711
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او همچنین یکی از . شخصیت تمام انسان ها می باشند

پرکاربردترین آزمون هوای ارزیوابی شخصویت بوه نوام      

 را طراحی کرد (11PF)عامل شخصیت  11پرسشنامه 

های روانشوناختی و   ویژگی  های آزمون(. 2111کروگر، )

هماننوود   سوونجی روان  مشخصووات  از حیووث  شخصوویتی

  آنها در نوع  تفاوت. هستند  استعداد و هوش  های آزمون

هوا   تولیود داده   و شویوه   گیوری  مورد انودازه   های ویژگی

  هووای کوورد و آزموون عمل  سونجش   هووای در روش.  اسوت 

شووند و   موی   انجوام   عینوی   ،  تکوالیف  استعداد و هووش 

  کوه   در حوالی  گوردد،  موی   ثبت  داد عملکرد واقعی برون

عمودتا      روانشوناختی و شخصویتی    های آزمون  های داده

ها،  فرد  آزمون  در این. هستند  بر خود ارزشیابی  مبتنی

  هوای  و فعالیوت   تجوارت   خوود و ارزشویابی    ارزشیابی  به

از   انبووهی   ها براساس پردازد و داده می  خویش  شخصی

باصووووری و )شوووووند مووووی  داده  تعموووویم  شوووورایط

 (. 1711همکاران،

هوای مختلوف طبیعوی،     مدیران بحران معمو  با بحران

  بررسووی ابعوواد. اجتموواعی و فرهنگووی مواجووه هسووتند

شخصوویتی موودیران بحووران بووه خصوووص بووه صووورت  

ارتباط میزان قدرت نفو  مدیران بحران بور  " تخصصی

نقوش   "آوری های برنامه ریوزی، خالقیوت و تواب    مولفه

تعیووین کننووده ای در انتخوواب موودیران مووورد نیوواز و  

تحقیقواتی  . شایسته برای تصدی مشاغل مدیریتی دارد

هوای شخصویتی مودیران در     در زمینه بررسوی ویژگوی  

ی در داخل و خارج از کشوور صوورت گرفتوه اسوت ولو     

زمینه ارتباط میوزان قودرت نفوو  مودیران بحوران بور       

آوری تحقیقوی   های برنامه ریزی،  خالقیت و تاب مولفه

نتای  تحقیق حاضر نشان داد که قودرت  . مشاهده نشد

ریوزی بوا رعایوت مفروضوات رگرسویون       نفو  بر برناموه 

بینوی کننوده    پیشتواند  قدرت نفو  می. تاثیرگذار است

ایون یافتوه هوا بوا     . ران بحران باشود ریزی درمدی برنامه

،  کیاروچی و 5لی آیو و همکاران ، 1تحقیقات،  ایفتاشل

و انگلبور  و   3،  ترینداد و جانسوون 3،  گوهم1همکاران

نظریه  1131از اوایل دهه  .هم خوانی دارد 1اسجوبر 

 از تعدادی در آمده پدید تحو  به توجه برنامه ریزی با 

 انتخواب  و نیوولیبرا   انودازهای  چشوم  جمله از ها زمینه

 ؛1111، 1133 ایووانز،   ؛ 1111 ارمون  ماننود ) عمومی

 ، (2111 ، 1111 پنینگتووووووون،  ؛1112 لووووووویس، 

؛ 2111مبوا  آلمون دینگور،     )امدرن پسو  ریوزی  برنامه

،  نیوپراگماتیسوم  ( 1113؛ سوندرکك،   1131بیوگارد 

،  (1113،  1111،  1115،  1131مبوووووا  هووووو ،  )

؛ 1111مبووا  امبووروز )تصوواد سیاسووی رویکردهووای اق

ریووزی مشووارکتی   و برنامووه( 1113،  1115فلوودمن،  

، در وضووعیتی (1113؛ هیلووی، 1111مبووا  فارسووتر،  )

اسوتیفل   و همنوز . بیش از حد فعا  قرار داشوته اسوت  

کننود کوه    تالش کردند که مسیری را ترسویم ( 1131)

ها آن. کردند ریزی دنبا  می نظریه پردازان مختلف برنامه

به این نتیجه رسیدند که نظریه پردازان توجوه زیوادی   

به تجارب اجتماعی،  هنجارها، رفتوار و زبوان مع ووف    

این موضوع با مبنای اندیشه نظری کوه پایوه    .اند داشته

و  1111در دهه های گراها را  گراها و روش فکری اثبات

تجزیوه   .داد، کوامال  متفواوت اسوت    تشکیل موی  1131

و یووا ( 1131هودسوون )پووارادایم نظریووه را شکسووت  

خوانوده انود   ( 1111هیلی و دیگران، )پلورالیسم نظری 

از طریووق کشووف و توسووعه   هووای بعوود، کووه در سووا 

مسیرهای جدید اندیشه نظری و بازتواب آن، مشوخص   

 .شده است

خالقیوت در    کننوده  بینوی  توانود پویش   قدرت نفو  موی 

اصول  مدیران بحران باشد ولی با توجه به نمره نتای  ح

از رگرسیون قدرت نفو  بر خالقیت اهمیت چندانی در 

همچنووین قوودرت نفووو  . بینووی خالقیووت نوودارد پوویش

در مدیران بحوران  آوری  تاب  تواند پیش بینی کننده می
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ولی با توجه به نمره نتوای  حاصول از رگرسویون     ؛باشد

بینوی   اهمیت چندانی در پیشآوری  تابقدرت نفو  بر 

ارهووار  11از طرفووی، ورنوور و اسوومیت .نووداردآوری  توواب

هوای   تواند با افوزایش مهوارت   آوری می دارند که تاب می

برقوراری  : هوایی از قبیول   مهارت. اجتماعی تقویت شود

هوای رهبوری، حول مسویله، مودیریت       ارتباط، مهوارت 

. ریزی منابع، توانایی رفع موانع موفقیت و توانایی برنامه

پوی بردنود    11بِریو استنبر  و ( 1733)جوادی و پرو 

، ای های مقابلوه  مهارت: هایی مانند رتکه با آموزش مها

آوری  تووان تواب   جرأت ورزی و ابراز وجود می، ارتباطی

  .را افزایش داد

شناختی مودیریت   ابعاد روان» در تحقیقی تحت عنوان 

دهود   نشان می( 1733، مرادی) « های بحرانی وضعیت

ها  او از وضعیت که وضعیت انگیزشی فرد بر شیوه در 

موؤثر  ، های اساسی در یك وضعیت و به ویژه در  نکته

هوا   است و پیامدهایی بر نحوه مواجهه با ایون وضوعیت  

فرد ممکن ، های زیربنایی بسته به انگیزه. خواهد داشت

ابوزار نفوو  یوا دسوتیابی بوه       راب ه)است یك وضعیت 

، به عبوارت دیگور  . را تهدید یا فرصت تلقی کند( هدف

های بنیادین فرد در نحوه در  او از پرفشوار یوا    زهانگی

عوامووول . زا بوووودن وضوووعیت موووؤثر اسوووت اسوووترس

سوازی   شناختی دیگر همچون ساز و کارهای حائل روان

هووای  هووای او از وضووعیت توودافعی بوور اهمیووت ارزیووابی

  (.1733، مرادی)زا تأثیرگذار است  استرس

نفوو   های این پژوهش نقش ارتباط میزان قودرت   یافته

خالقیوت و  ، ریوزی  هوای برناموه   مدیران بحران بر مولفه

توان  که مینشان داد  آوری را مورد تائید قرار داد و تاب

هوا آمووزش داده    این مولفه ،برای ارتقای مدیران بحران

مودیریت    کوه   داشوت   از سوی دیگور بایود ا عوان   . شود

  نقوش  ،  فرهنگی و طبیعی ، های اجتماعی صحی  بحران

  ایون . دارد  بر عهوده جامعه   در بهبود و پیشرفت  اساسی

 ، اسووتعدادها  گووردد کووه  مووی  فووراهم  زمووانی  بسووتر

و   مدیران بحوران را شوناخته    های ها و مهارت توانمندی

  وروایف را بوه   ،  و مهوارتی    اتی های  با ویژگی  متناسب

 هوا  آناز   و انتظار عملکرد م لوب را  نموده  محو  ها آن

لووذا پیشوونهاد (. 1711، سووینی و همکووارانح) داشووت

ی هوا  یژگو یونتای  تحقیوق   این که شود با توجه به می

شخصوویتی مووورد نیوواز در موودیران بحووران بررسووی و  

هوا تودابیری    و بورای ارتقواع ایون ویژگوی     شده ییشناسا

... مودیران و   ارتقوا ای جهوت   های دوره همچون آموزش

نفووو  در  تقوودر مؤلفووه بووه خصوووص. اندیشوویده شووود

ی تحقیوق نقوش   هوا  افتهمدیران بحران که با توجه به ی

 .نیرومندی جهت مدیریت آنان دارد

مببتی   ریزی راب ه بنابراین بین قدرت نفو  و برنامه

با  ، وجود دارد و افزایش در هریك از این دو مولفه

بین قدرت نفو  و . افزایش دیگری همراه خواهد شد

بین قدرت نفو  و یت و کم اهممببت و  راب ه خالقیت

 .مببت و کم اهمیتی وجود دارد  آوری نیز راب ه تاب

 هج پی نوشت

1- Influence 

2- Hardiness 

3- Kobasa 

4- Ayftashl 

5- Liau et Al-2003 

6- Ciarrochi et Al-2002 

7- Gohm 

8- Trinidad & Jonson 

9- Englberg & Sjoberg  

10-Werner & Smit 

11-Stenberg & Bry 
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