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Abstract 
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of psychological capital 
training on organizational socialization and job burnout of Khorramabad 
education staff. The research method was quasi-experimental and its design 
was pre-test-post-test and follow-up with a control group. The statistical 
population of the study was all education staff in Khorramabad, whose number 
at the time of the study was about 1534. The statistical sample of the study 
was 30 people (due to the semi-experimental nature of the study) was selected 
by purposive sampling and randomly assigned to the experimental and control 
groups. Data collection tools included Taormina (1994) Organizational 
Socialization Questionnaire and Maslash et al. (1996). Data analysis was 
performed by analysis of covariance. The results of analysis of covariance 
showed that the adjusted means of socialization scores and burnout in the 
experimental and control groups were significantly different. Sociability 
(4.391) F = and (0.04) P =; Burnout: F = (29.339) and P = (0.001) which was 
significant at the level of 0.05. The use of psychological capital training will 
increase organizational socialization and reduce employee burnout; therefore, 
psychological capital training can be used to strengthen the organizational 
sociability behavior of education staff and reduce their burnout. 

Keywords: Psychological Capital, Organizational Socialization, 

Burnout, Khorramabad Education Staff. 
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و  یزمانسا یریپذبر جامعه یشناختروان هیآموزش سرما یاثربخش

 کارکنان آموزش و پرورش  یشغل یفرسودگ

 بدره  نژادمانيفاطمه سل
، یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یو سازمان یصنعت یشناسارشد روان یکارشناس

 تهران، ایران.
 

 ی، تهران، ایران.دانشگاه عالمه طباطبائ ،یشناسگروه روان اریاستاد  يخانجان یمهد
 

 ی، تهران، ایران.دانشگاه عالمه طباطبائ ،یشناساستاد گروه روان دالور يعل

 چکیده
پذيری سازمانی و فرسودگی شغلی شناختی بر جامعهاين پژوهش با هدف اثربخشی آموزش سرمايه روان

آزمايشی بوده و طرح آن از نوع آباد انجام شد. روش پژوهش نیمهکارکنان آموزش و پرورش خرم

باشد. جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان گواه )کنترل( می آزمون و پیگیری با گروهپس -آزمونپیش

نفر بوده است. نمونه  1534ها در زمان انجام پژوهش در حدود آباد که تعداد آنآموزش و پرورش خرم

و  گیری هدفمند انتخابآزمايشی بودن تحقیق( بصورت نمونهنفر )به دلیل نیمه 30آماری تحقیق به تعداد 

های آزمايش و گواه گمارده شده است. ابزار گردآوری اطالعات شامل دفی در گروهبصورت گمارش تصا

 (1996) و همکاران Maslach ( و فرسودگی شغلی1994) Taormina پذيری سازمانیجامعه پرسشنامه

نتايج آزمون تحلیل کوواريانس  انجام گرفت.آزمون تحلیل کوواريانس  ها به روشبود. روش تحلیل داده

پذيری و فرسودگی شغلی افراد در گروه آزمايش و گواه، شده نمرات جامعههای تعديلاد که میانگیننشان د

 (339/29)؛ فرسودگی شغلی: =P( 04/0و ) =F (391/4)پذيری تفاوت معناداری با يکديگر دارند. جامعه

F= ( 001/0و) P = موجبشناختی انآموزش سرمايه رو از استفاده معنادار بوده است. 05/0که در سطح 

توان از آموزش می بنابراين ؛خواهد شد کارکنان شغلی فرسودگی کاهشپذيری سازمانی وافزايش جامعه

پذيری سازمانی کارکنان آموزش و پرورش و کاهش رفتار جامعه تقويت جهتشناختی سرمايه روان

 استفاده نمود. فرسودگی شغلی آنان

کارکنان آموزش و  ،یشغل یفرسودگ ،یسازمان یريپذمعهجا ،یشناختروان هيسرماها: کلیدواژه

 .پرورش خرم آباد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 :نويسنده مسئولKhanjani.mahdi@gmail.com 
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 مقدمه
هايی مانند توسعه فزاينده دانش، پیشرفت فراگیر فناوری نوين پیشرفته، رقابت جهانی، چالش

شدن نیاز  های کاری و پیچیدهسرعت و تغییرات شتابان، روند فزاينده پیچیدگی در سیستم
زامات سازد که فراتر از البا تغییرات، نیاز به کارکنان را ضروری می ها برای انطباقسازمان

های ای از منابع و سرمايهشناختی مجموعه(. سرمايه روان1395زاده، شغلی کار کنند )قشقايی
 ر اساسبيابی به موفقیت درونی است که معموالً ارزيابی مثبت فرد از شرايط و احتمال دست

 شناسی و رفتار سازمانیکند. اولین بار اين مفهوم در حوزه روانمی اين منابع را بازنمايی
بینی و شناختی مثبت، خودکارآمدی، خوشمعرفی شد و متشکل از چهار منبع روان

 (.1401و کهوازی،  Luthans et al., 2007آوری امیدواری است )تاب

ر است: های زيصهشناختی با مشخای مثبت روانشناختی، يک حالت توسعهسرمايه روان
، تعهد و تالش برای موفقیت در کارها و وظايف (. اعتماد به نفس )خودکارآمدی1

. 3های حال و آينده؛ بینی( درباره موفقیت. داشتن استناد مثبت )خوش2برانگیز؛ چالش
پايداری در راه هدف و در صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن به هدف )امیدواری( برای 

ها و مشکالت برای حفظ و . پايداری و استواری هنگام بروز سختی4فقیت؛ يابی به مودست
ها بازيابی خود و حتی فراتر از آن پیشرفت و ترقی هنگام مواجه با مشکالت و سختی

 .(Luthans et al., 2015)آوری( )تاب
غاز شناسی آهای اخیر به عنوان يک نهضت تازه در روانگرا طی سالشناسی مثبتروان

شناس نامدار معاصر و فردی که از او به عنوان پیشگام و مبدع روان Seligmanه است. شد
شود در طی مسئولیت خود به عنوان رئیس انجمن گرا نام برده میشناسی مثبتروان
ا، شناسی دنیشناسی آمريکا به عنوان بزرگترين و معتبرترين انجمن علمی روانروان
کشید و اصول اين رويکرد نو را مطرح کرده است شناسی معاصر را به چالش روان

(Seligman, 2001،) Luthans ( 2007و همکاران ) کل ديگری از سرمايه را به عنوان
های کنند که اين سرمايه ضمن داشتن قابلیتشناختی مطرح کردند و ادعا میسرمايه روان

ها ازمانان مزيت رقابتی برای سسرمايه اجتماعی و انسانی، حتی از آنها نیز فراتر است و به عنو
ای شناختی يک وضعیت توسعهگیرد. به نظر آنان، سرمايه روانبرداری قرار میمورد بهره
هايی همچون: متعهد شدن و تالش الزم برای موفقیت در کارها شناختی با ويژگیمثبت روان

ال و های حیتبرانگیز )خودکارآمدی(، داشتن استناد مثبت درباره موفقو وظايف چالش
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بینی(، پايداری در راه هدف و در صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن به هدف آينده )خوش
برای  ها و مشکالتبرای دستیابی به موفقیت )امیدواری( و پايداری زمان مواجهه با سختی
گرا نیز بتشناسی مثدستیابی به موفقیت )استقامت( است. اين رويکرد جديد که آن را روان

اند به تازگی در حوزه سازمان و مديريت، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب دهنامی
ست. گرا ايجاد شده اکرده و بدين ترتیب، جنبش جديدی با عنوان رفتار سازمانی مثبت

د جديدی کند که به دستاورگرا، ادعا نمیگرا، رفتار سازمانی مثبتشناسی مثبتهمانند روان
پردازی، پژوهش گرايی رسیده است، بلکه بر نیاز به تمرکز بیشتر بر نظريهثبتدر ارتباط با م

 Bakker)و کاربرد مؤثر حاالت، صفات و رفتارهای مثبت کارکنان در محیط کار اشاره دارد 

& Schaufeli, 2008)شناختی، چه به صورت فردی و چه رسد که سرمايه روان. به نظر می
گذاری تری را برای فهم و سرمايهتر و جامعهومیبه صورت ترکیبی، چارچوب مف

چنین . هم(Luthans et al., 2007)سازد های امروزی فراهم میهای انسانی در سازماندارايی
زی شناختی در نقطه مرکهای انسانی، اجتماعی و روانافزای سرمايهرسد تلفیق همبه نظر می

 ،چمتوکشو امروزه قرار دارد. کمالی های نیروی انسانی در محیط کاری تحقق ظرفیت
شناختی ( در پژوهشی به اين نتیجه رسیده است که در فروشگاه شهروند سرمايه روان1392)

و  کند. رجبی فرجادگری نمیپذيری و عملکرد شغلی را میانجیرابطه بین منابع جامعه
ن نتیجه لی به ايشناختی بر فرسودگی شغتأثیر سرمايه روان ( با بررسی1399) ،ونديوسف

شناختی و ابعاد آن بر فرسودگی شغلی کارکنان تأثیر منفی دارد؛ به رسیدند سرمايه روان
آوری( بینی و تابشناختی )خودکارآمدی، امیدواری، خوشعبارت ديگر، ابعاد سرمايه روان

 .دتأثیر منفی و معناداری بر فرسودگی شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی استان البرز دار

 جهت ترمناسب ایمقابله راهبردهای از افراد که شودمی سبب شناختیروان سرمايه

 بهبود را خود شغلی و پذيرش سازمانی عملکرد کنند، استفاده شغلی هایاسترس با مقابله

(. Demir, 2018) باشند برخوردار باالتری شناختیروان بهزيستی و سالمت از و بخشند
کشاند تا در جستجوی اين سؤال برآيند که چه فراد را به چالش میشناختی، اسرمايه روان

ت است، ها و موفقیکسی هستند و در نتیجه به خودآگاهی بهتر که الزمه دستیابی به هدف
 دست يابند.

شناختی بر روی آن اثرگذار است، يکی از متغیرهايی که آموزش سرمايه روان
روزی به اهمیت منابع انسانی به عنوان های امپذيری سازمانی است. سازمانجامعه
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 -خصپذيری برای تناسب شاند. جامعهوری سازمان پی بردهتأثیرگذارترين عامل رشد و بهره
های اصلی و دادن پذيری، استمرار ارزشسازمان نقش اساسی دارد، زيرا هدف اولیه جامعه

ر است. کارکنان ديگ يک چارچوب به کارکنان برای پاسخ به محیط کارشان و هماهنگی با
 سازمان منجر شود، کارکنان با-پذيری به تناسب شخصای که فرآيندهای جامعهبه اندازه

(. استفاده از 1400مند خواهند بود )پرگلی و همکاران، احتمال بیشتری به کارشان عالقه
د. آغاز ش 1940و اوايل دهه  1930پذيری در معنای نوين آن از اواخر دهه اصطالح جامعه

ای است که های تازهها و شايستگیها، ارزشپذيری سازمانی پديد آورنده نگرشجامعه
شود که برای ايفای ای میهای ذهنی شخصی و رفتارهای تازهموجب پديد آمدن انگاره

پذيری فرآيندی است که افراد طی آن، دانش، جامعه های تازه فرد سودمند است.نقش
های مورد نیاز برای عضويت در گروه، سازمان و ا و مهارتها، هنجارهها، ارزشنگرش

 (.Gardner, 2010گیرند )جامعه معین را فرا می
پذيری سازمانی فرآيند مستمری است که در آن فرد و سازمان با هم تعامل در واقع جامعه

 های غیررسمی وها، هنجارها، شبکهگذارند و طی آن افراد ارزشکرده و بر هم تأثیر می
توان در چهار بعِد می پذيری سازمانی راآموزند. جامعههای مورد نیاز سازمانی را میمهارت

اندازهای آينده از سازمان تبیین نمود مهارت آموزش، تفاهم، حمايت کارکنان و چشم
(Taormina, 2004 در پژوهش .) ( به اين نتیجه رسیدند 2020)همکاران و الکساندر

 ناداری بر رفتار افراد در محیط کار دارد.پذيری تأثیر معجامعه
شناسان صنعتی سازمانی را به خود های اخیر توجه روانيکی از مفاهیمی که در سال

حالی، سستی و رخوت متصدی معطوف ساخته است، از پای در آمدن، از رمق افتادن، بی
ديگر  از (؛1393شود )ساعتچی، شغل است که اصطالحاً به آن فرسودگی شغلی گفته می

لل و ها، عشناسان را به خود معطوف داشته نشانههای اخیر توجه روانمتغیرهايی که در سال
های های محیطی و کاهش توانايیآثار فرسودگی شغلی است. افزايش مطالبات و خواسته

 گرددها موجب تشديد فشارهای روانی و فرسودگی شغلی میفرد برای پاسخ به آن
(Melvin, 2015 .) فرسودگی شغلی به طور کلی به تغییرات منفی در نگرش، روحیه و رفتار

شود، همچنین فرسودگی شغلی درارای سه بعِد افراد در مواجهه با فشارهای شغلی گفته می
 ,.Maslash et al)باشد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، فقدان کارآمدی شخصی می

ی اختالل که به دلیل قرار گرفتن توان نوع. به طور کلی فرسودگی شغلی را می(1996
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 شود، دانستمدت شخص در معرض فشار روانی در ارتباط با کار و مردم ايجاد میطوالنی
که با نشانگان فروپاشی هیجانی، جسمی و ذهنی همراه خواهد بود. عزت نفس فرد مبتال پائین 

 .(Arora et al., 2013)کند است و احساس ناسودمندی را تجربه می
دگی شغلی، اختالل روانی نیست؛ اما در طول زمان توسعه يافته و ممکن است به فرسو

(. فرسودگی شغلی عوارض متعددی در 2020المر و همکاران، ناتوانی روانی تبديل شود )
 توانها میترين آنگذارد که از مهمخانواده، زندگی اجتماعی، فردی و سازمان بر جای می

شناختی، تضاد، تغییر شغل و ، شکايات مختلف روانترک خدمت، تأخیرهای متوالی
فردی با همکاران، نارضايتی شغلی و رفتارهای انحرافی را نام برد )شرفی، تعارضات بین

 (.1401؛ زندی پاک، 1400
های زيادی برای تشريح مکانیسم فرسودگی شغلی از های اخیر پژوهشدر طی سال

رمايه س"فردی مهم غلی يکی از منابع درونديدگاه منابع منتشر شده است. فرسودگی ش
( در پژوهش خود اثربخشی مداخله سرمايه 1392است. علیپور و همکاران ) "شناختیروان
شناختی لوتانز بر فرسودگی شغلی کارشناسان شاغل در شرکت ايران خودرو ديزل را روان

ز شناختی لوتانوانکنندکه برنامه آموزش سرمايه رمورد بررسی قرار داده و به بیان می
ر های خستگی هیجانی و مسخ شخصیت مؤثبرکاهش فرسودگی شغلی به ويژه خرده مقیاس

اند که با افزايش خودکارآمدی، ( به اين نتیجه رسیده1394است. يوسفوند و يوسفوند )
يابد و در بینی کارکنان در سازمان، فرسودگی شغلی کاهش میامیدواری، استقامت و خوش

 يابد.شناختی کارکنان در سازمان، فرسودگی شغلی کاهش میافزايش سرمايه روان نهايت با
Pitts (2010در پژوهشی تحت عنوان تأثیر سرمايه روان )يری پذشاختی بر روی جامعه

سازمانی و فرسودگی شغلی در بین اساتید دانشگاهی چین به اين نتیجه رسیدندکه 
و سرمايه  انداختی هر دو با فرسودگی شغلی در ارتباطشپذيری سازمانی و سرمايه روانجامعه
گری پذيری سازمانی و فرسودگی شغلی را میانجیتواند ارتباط بین جامعهشناختی نمیروان

 .تواند اين ارتباط را تعديل نمايدکند بلکه می
دهدکه های انجام شده در بین کارکنان آموزش و پرورش خرم آباد نشان میبررسی

پذيری سازمانی در بین اين کارکنان وجود توجهی فرسودگی شغلی و عدم جامعهابلمیزان ق
های ( که اين مورد از جمله مسئله1399دارد )مرکز اطالع رسانی آموزش و پروش خرم آباد، 

گونه که برخی از کارکنان آموزش و پرورش خرم آباد تمامی پژوهش حاضر است؛ بدين
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ل اند و در درونی کردن آن مشکسازمان خود را فرا نگرفتهفرهنگی محیط  -عناصر اجتماعی
ی را کاهش های شغلهای ناشی از تفاوت بین انتظارات خود و واقعیتاند تنشدارند و نتوانسته

شناختی بر دهند؛ همین امر علتی شد جهت بررسی اثرگذاری آموزش سرمايه روان
 اد.آبان آموزش و پرورش خرمپذيری سازمانی و فرسودگی شغلی در بین کارکنجامعه

پذيری سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش خرم لذا با توجه به عدم وجود جامعه
ن اين شناختی در بیهای سرمايه روانآباد، نیاز هست تا با نگاه مديريتی بیشتری آموزش
 د.بخورپذيری سازمانی آنان رقم کارکنان انجام شود و نتايج اثربخشی در حوزه جامعه

آموزش  اساسی پاسخ دهد که آيا سؤالکه به اين  هدف پژوهش حاضر در صدد است
پذيری سازمانی و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان آموزش شناختی بر جامعهسرمايه روان

 آباد تأثیر دارد؟و پرورش خرم

 روش
آزمايشی و از نوع روش نیمه ازنظراين پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و 

 انجام از شپیآزمون و پیگیری با گروه گواه )کنترل( بود. در اين پژوهش، پس -آزمونپیش
 گروه گرفته دو هر از همزمان به صورت آزمونپیش کارکنان روی آموزشی بر مداخالت

 ایمداخله هیچ گواه وهگرو شد اعمال آزمايش گروه به مستقل متغیرهای پس ازآن و شدند

ها بصورت آنالين، نیمی از آزمودنیساعتی،  2 جلسه 11از گذشت  . پسرا دريافت نکردند
را در گروه اول و نیمی ديگر را در گروه دوم جايگزين کرده است؛ به عبارت ديگر، يکی 

 11از دو گروه در معرض متغیر مورد آزمايش )متغیر مستقل( قرار گرفته است )به مدت 
آزمون جدداً از هر دو گروه پساست، م ساعت( که گروه آزمايش نامیده شده 22جلسه و 

گرفته شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش خرم آباد در حدود 
گیری ها با استفاده از روش نمونهباشد. محقق برای تشکیل گروهمی 1399نفر در سال  1534

را در گروه اول و نیمی  هانفر انتخاب نموده و نیمی از آزمودنی 30هدفمند بصورت آنالين 
از فراوانی، درصد، تجزيه )میانگین( و  ديگر را در گروه دوم جايگزين کرده است. ابتذا

پراکندگی )انحراف معیار( تحلیلی ابتدايی برای درک اولیه، بعد از آزمون تحلیل کواريانس 
حلیل قرار گرفت. مورد تجزيه وت SPSS19ها با استفاده با استفاده شد. الزم به ذکر است داده

ای دوبار تحت آموزش برنامه آموزشی در هفته ساعته 2جلسه  11گروه آزمايشی طی 
Luthans  (2007 مطابق برنامه جدول شماره )قرار گرفتند.1 ، 
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 Luthans (2007) شناخت. برنامه آموزش سرمايه روان1جدول 

 و اهداف آموزش در هر جلسه محتوا عنوان جلسه

 کلیات اول
 شناختی به عنوان دارايیگرايی در عصر امروزه، معرفی سرمايه روانت مثبتاهمی -

 آزمونها، معارفه و آشنايی با افراد، اجرای پیشنامحسوس، معرفی مؤلفه

 دوم

 امید

 بینیخوش

 خودکارآمدی

 آوریتاب

 های افراد امیدوارارائه تعاريفی از امید و ناامیدی و ويژگی -

ر واقعی و بینی غیبینی واقعی و خوشنی، بدبینی، خوشبیارائه تعاريفی از خوش -

 هاوجه تمايز بین آن

های افراد ارائه تعاريفی از مفهوم خودکارآمدی و بحث در خصوص ويژگی -

 خودکارآمد

آور های افراد تابآوری و بحث درخصوص ويژگیارائه تعاريفی از مفهوم تاب -

 و مقاوم

 سوم

 امید

 بینیخوش

 خودکارآمدی

 وریآتاب

 بررسی میزان امید و رضايت از زندگی شرکت کنندگان و ايجاد انگیزه -

 بینی و بدبینیشده و نقش آن در خوشآشنايی با مفهوم درماندگی آموخته -

 شده در کاهش خودکارآمدیبحث در خصوص نقش درماندگی آموخته -

 (لهای آن )تعهد، چالش و کنترارائه تعاريفی از مفهوم سرسختی و معرفی مؤلفه -

 چهارم

 امید

 بینیخوش

 خودکارآمدی

 آوریتاب

 آگاه ساختن شرکت کنندگان از نقش اهداف در ايجاد و افزايش امید -

 کنندگان با فرايند اسناد و مفهوم مکان کنترلآشنا ساختن شرکت -

بررسی ارتباط بین انگیزه، اراده و اعتماد به نفس با خودکارآمدی و استفاده از  -

 تکنیک بازخورد

 هايی مديريت رويدادهای منفیبر مؤلفه تعهد و استفاده از تکنیک تمرکز -

 پنجم

 امید

 خوش بینی

 خودکارآمدی

 آوریتاب

 کنندگان با چگونگی دست يافتن به اهدافی روشن و قابل دستیابیآشنايی شرکت -

آشنايی اعضا با اسنادهای درونی، بیرونی، کلی، خاص، پايدار و ناپايدار و نقش  -

 بینیوشهر کدام در خ

 بررسی و بحث درخصوص چگونگی افزايش اعتماد به نفس و خودکارآمدی -

مايل به ها و افزايش تتمرکز بر مؤلفه چالش، چگونگی تبديل مشکالت به چالش -

 هاروبه رو شدن با آن

 ششم

 امید

 بینیخوش

 خودکارآمدی

 آوریتاب

تمال احتر به منظور افزايش آموزش تقسیم يک هدف بزرگ به اهدافی کوچک -

 هاتحقق آن

 بینیآشنايی اعضا با نقش اسنادها در خوش -

استفاده از تکنیک تصويرسازی ذهنی به منظور ايجاد تجارب مثبت به منظور  -

 افزايش خودکارآمدی

تمرکز بر مؤلفه کنترل و بحث در خصوص چگونگی افزايش احساس کنترل بر  -
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 و اهداف آموزش در هر جلسه محتوا عنوان جلسه

 زندگی

 هفتم

 امید

 بینیخوش

 خودکارآمدی

 آوریتاب

 بندی اهدافی روشن و عینیکنندگان با چگونگی فرمولساختن شرکت آگاه -

 آموزش چگونگی ايجاد و گسترش اسنادهای مثبت درونی -

ای از ههای جهانی و منطقاستفاده از تکنیک تقويت جانشینی از طريق ارائه نمونه -

 افراد خودکارآمد

ها نور و نقش آمحمحور و هیجانکنندگان با راهبردهای مسئلهآشنا نمودن شرکت -

 در افزايش استقامت

 هشتم

 امید

 بینیخوش

 خودکارآمدی

 آوریتاب

آشنا ساختن اعضا با نقش تعیین اهداف روزانه در تحقق اهداف بزرگ و  -

 چگونگی انجام آن

استفاده از تکنیک تحلیل وقايع ناخوشايند به ناخوشايندتر به منظور ارتقای سطح  -

 خوش بینی

های علمی حل مسئله و نقش کاربردی آنها در ا روشکنندگان بآشنايی شرکت -

 افزايش سطح خودکارآمدی

اده بیشتر محور و تشويق اعضا به استفآشنايی بیشتر با راهبردهای مستقیم يا مسئله -

 از اين راهبردها

 نهم

 امید

 بینیخوش

 خودکارآمدی

 آوریتاب

 دفر تحقق ههای متعددی دآشنا ساختن اعضا با چگونگی استفاده از گذرگاه -

استفاده از تکنیک تحلیل وقايع ناخوشايند و تعیین پیامدهای مثبت اين وقايع به  -

 بینیمنظور ارتقا سطح خوش

دعوت از فردی موفق و خودکارآمد به منظور استفاده از الگوهای عینی در افزايش  -

 سطح خودکارآمدی

 محورآشنايی بیشتر با راهبردهای غیرمستقیم يا هیجان -

 دهم

 دامی

 خوش بینی

 خودکارآمدی

 آوریتاب

 هايی جهت تحقق اهدافآشنا ساختن اعضا با چگونگی تبديل موانع به چالش -

های فردی و محیطی به منظور افزايش سطح توجه و تمرکز بر استعدادها و توانايی -

 بینیخوش

استفاده از تقويت مستقیم و تقويت جانشینی از طريق بحث در خصوص  -

 های پیشینموفقیت

بحث درخصوص نقش مکان کنترل در سرسختی و استفاده از تکنیک  -

 های مثبتخودگويی

 يازدهم

 امید

 بینیخوش

 خودکارآمدی

 های جلسات پیشین و تمرين عملی به منظور افزايش سطح امیدمرور يادگرفته -

های جلسات پیشین و تمرين عملی به منظور افزايش سطح مرور يادگرفته -

 بینیخوش
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 و اهداف آموزش در هر جلسه محتوا عنوان جلسه

های جلسات پیشین و تمرين عملی به منظور افزايش سطح ور يادگرفتهمر - آوریتاب

 خودکارآمدی

 های جلسات پیشین و تمرين عملی به منظور افزايش سطح استقامتمرور يادگرفته -

 ابزار پژوهش
پذيری برای سنجش جامعه Taormina  (1994:)پذیری سازمانی پرسشنامه جامعه

( استفاده شده است. اين پرسشنامه از 1994)  Taorminaسؤالی  20سازمانی از پرسشنامه 
پذيری سازمانی در چهار حیطه آموزش، های بسیار معروف برای سنجش جامعهپرسشنامه

ها پنج سؤال را دربر انداز آينده )هر يک از زير مقیاستفاهم، حمايت همکاران و چشم
 1م =لیکرت )کامالً مخالفای گیرد( است. مقیاس پاسخگويی اين پرسشنامه هفت درجهمی

( ساختار 2005و همکاران )بیگلیاردی گزارش  بر اساس. باشدیم( 7تا کاماًل موافقم =
همکاران  وبیگلیاردی چهارعاملی اين پرسشنامه در مطالعات متعدد بررسی و تأيید شده است. 

، 81/0، 79/0( در تحقیق خود جهت سنجش پايايی اين پرسشنامه، آلفای کرونباخ 2005)
های آموزش، تفاهم، حمايت همکاران، را به ترتیب برای زيرمقیاس 90/0و  79/0، 79/0

اند و روايی آن را نیز با استفاده از تحلیل عاملی و کل مقیاس گزارش نموده انداز آيندهچشم
(. برای آموزش، تفاهم، 1388اکتشافی تأيید نمودند؛ همچنین در پژوهش نادی و همکاران )

، 813/0، 819/0 انداز آينده و کل مقیاس به ترتیب آلفای کرونباخمکاران، چشمحمايت ه
 را گزارش کردند. 930/0و  816/0، 795/0

برای سنجش فرسودگی شغلی  ،(1996) و همکاران Maslach پرسشنامه فرسودگی شغلی
 یاستفاده شده است. پرسشنامه فرسودگ (Maslach et al., 1996)سؤالی  22از پرسشنامه 

موردی است که برای ارزيابی سه بعد فرسودگی شغلیِ خستگی عاطفی  22شغلی يک مقیاس 
ها به رود. آزمودنیمورد( بکار می 8مورد( و موفقیت فردی ) 5مورد(، مسخ شخصیت ) 9)

دهند. شود پاسخ میرا شامل می 6ای که از صفر تا درجه 7اين سه مقیاس در طیف لیکرت 
رای توان بشوند و نمیای تفسیر میها به صورت نمرات جداگانهیاسهرکدام از اين زيرمق

ايجاد يک نمره واحد فرسودگی شغلی آنها را ترکیب کرد. سطوح باالی فرسودگی شغلی 
های خستگی عاطفی و مسخ شخصیت و نمرات پايین در به صورت نمرات باال در زيرمقیاس

 1316. در بررسی نمونه (Maslach et al., 1996)شود زيرمقیاس موفقیت فردی نمايان می
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نفری برای سنجش پايايی )اعتماد( پرسشنامه فرسودگی شغلی آلفای کرونباخ را محاسبه 
( به 0/ 71( و موفقیت فردی )79/0( مسخ شخصیت )90/0کردند که برای خستگی عاطفی )

صی شغلی شخیدست آمد. روايی )اعتبار( افتراقی اين پرسشنامه در ارتباط با پرسشنامه ت
(JDS برای )91 ( کارگر مورد بررسی قرار گرفت و برای مقیاس رضايت شغلی کلیJDS )

ارتباط منفی را با خستگی عاطفی و مسخ شخصیت و ارتباط مثبتی با موفقیت فردی نشان داد 
 .(Maslach et al., 1996)معنادار بود  05/0که در سطح 

 هایافته
 ( زنان بودند،درصد 30رصد( از پاسخگويان مرد و )د 70در دو گروه آزمايش وگواه )

(، درصد 36سال ) 60-51درصد( و گروه سنی  64) سال با 50-40درگروه سنی همچنین 
ی ( کارشناسدرصد 17کارشناسی، ) درصد( 80درصد( فوق ديپلم، ) 3تحصیالت ) ازنظر

 11-3گروه ت در درصد( و سابقه خدم 17درصد(، مجرد ) 83اند، افراد متأهل )ارشد بوده
 اند.درصد( بوده 10سال ) 30-21و درصد(  60سال با ) 20-12درصد(،  30سال )

انداز آينده( پذيری )آموزش، تفاهم، حمايت همکاران، چشمجامعه های آماری متغير. شاخص2جدول 

 در دو گروه آزمايش و گواه

 متغير

 گروه گواه گروه آزمايش

 پس آزمون پيش آزمون پس آزمون پيش آزمون

 ميانگين
انحراف 
 استاندارد

 ميانگين
انحراف 
 استاندارد

 ميانگين
انحراف 
 استاندارد

 ميانگين
انحراف 
 استاندارد

پذيریجامعه  110 7/2 123 9/2 122 860/2 122 23/2 

 43/1 31 121/1 31 89/2 29 83/3 25 آموزش

 15/2 30 63/2 30 72/2 32 54/4 28 تفاهم

 09/2 31 13/2 31 65/1 31 30/3 29 همکاران حمايت

 11/3 29 37/3 28 90/3 30 07/4 28 انداز آيندهچشم

 آزمون نسبتها در گروه گواه در پیششود میانگین نمره( مالحظه می2باتوجه به جدول )
 اندازپذيری سازمانی )آموزش، تفاهم، حمايت همکاران، چشمآزمون متغیر جامعهبه پس

 آزمون در گروه آزمايشهای پسمیانگین نمرهشود. همچنین ده نمیآينده( تغییری مشاه
به  نسبتانداز آينده( )آموزش، تفاهم، حمايت همکاران، چشم پذيری سازمانیمتغیر جامعه
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 .ای داشته استمالحظهآزمون افزايش قابلپیش

 تفرسودگی شغلی )خستگی عاطفی، مسخ شخصيت، موفقي ی آماری متغيرهاشاخص .3جدول 
 در دو گروه آزمايش و گواه فردی(

 متغير

 گروه گواه گروه آزمايش

آزمونپيش آزمونپس  آزمونپيش  آزمونپس   

 ميانگين
انحراف 
 استاندارد

 ميانگين
انحراف 
 استاندارد

 ميانگين
انحراف 
 استاندارد

 ميانگين
انحراف 
 استاندارد

94/9 112 فرسودگی شغلی  102 28/7  102 49/9  101 71/8  

تگی عاطفیخس  52 06/5  45 80/4  45 41/4  45 70/4  

65/2 28 مسخ شخصيت  26 79/2  26 35/2  26 34/2  

06/4 32 موفقيت فردی  30 78/1  30 56/4  30 01/4  

 آزمون نسبتها در گروه گواه در پیششود میانگین نمره( مالحظه می3باتوجه به جدول )
ردی( مسخ شخصیت و موفقیت فآزمون متغیر فرسودگی شغلی )خستگی عاطفی، به پس

 آزمون در گروه آزمايش متغیرهای پسمیانگین نمرههمچنین  شود.تغییری مشاهده نمی
آزمون پیش نسبت به خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و موفقیت فردی() یشغلفرسودگی 

 .ای داشته استمالحظهقابل کاهش

 کواریانس تجزیه و تحلیل مفروضات
 (1است:مفروضات  از خی بر رعايت مستلزم کوواريانس تحلیل و تجزيه آزمون از ستفادها

 بودن خطی (4ون، یرگراس شیب همگنی (3 ها،واريانس همگنی (2ها،داده بودن نرمال

 متغیرهای برای اطمینان از نرمال بودن توزيع وابسته. و (آزمونپیشهمپراش ) یونسگرر
نتايج اين آزمون در هر يک  که اسمیرنف استفاده شد، –از آزمون کولموگروف  پژوهش

معنادار نبودند، بنابراين پیروی  05/0آزمون و پیگیری در سطح آ زمون، پساز مراحل پیش
 .( (P>0.05ها از توزيع نرمال تأيید شد داده

ذيری پنتايج آزمون همگنی واريانس لوين در متغیرهای وابسته پژوهشی يعنی جامعه
معنادار نیست، بنابراين  05/0ادند اين آزمون در سطح سازمانی، فرسودگی شغلی نشان د

واريانس دو گروه آزمايش و گواه در اين متغیرها، به طور معناداری متفاوت نیستند و فرض 
فرض همگنی شیب همچنین بررسی پیش (. (P>0.05شود ها تأيید میهمگنی واريانس
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طح ازمانی، فرسودگی شغلی در سپذيری سرگرسیون نشان دادند مقدار برای متغیرهای جامعه
 معنادار نیست، بنابراين فرضیه همگنی شیب رگرسیون نیز تأيید شد.

 و آموزش کارکنان سازمانی پذيریجامعه بر شناختیروان سرمايه آموزش فرضیه اول:
 .دارد تأثیر آباد خرم پرورش

 آزمايش و گواهپذيری در گروه جامعه آزمونپس نتايج آزمون تحليل کوواريانس .5جدول 

 شاخص آماری متغيرها
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

ميانگين 
داریمعنی F مجذورات  

مجذور 
 اتا

–آزمون پیش پذيری سازمانیجامعه   409/23  1 409/23  746/3  063/0  122/0  

438/27 گروه  1 438/27  391/4  046/0  140/0  

724/168 خطا  27 249/6     

 کنندگانشرکت پذيریجامعه زايشفا بین که داد نشان کوواريانس تحلیل آزمون نتايج
 ضريب مقدار .دارد وجود معناداری تفاوت آزمونپس حله مر در گواه و آزمايش هایگروه

( p<0.05)بدست آمده  درصد است، با توجه به سطح معناداری 14/0يا تفاوت برابر  اتا
 و فرضیه است عناداری داشتهم تأثیر آزمونپس حله مر شناختی درآموزش سرمايه روان

 .شودمی تأيید

 و آموزش کارکنان سازمانی پذيریجامعه بر شناختیروان سرمايه آموزش فرضیه دوم:
 .دارد تأثیر آباد خرم پرورش

 فرسودگی شغلی در گروه آزمايش وگواه نمرات پس آزمون نتايج آزمون تحليل کوواريانس .6جدول 

 شاخص آماری متغيرها
مجموع 

 راتمجذو

درجه 
 آزادی

ميانگين 
 مجذورات

F مجذور اتا داریمعنی 

 874/0 000/0 875/186 473/157 1 473/157 فرسودگی شغلی -پيش آزمون

 521/0 001/0 339/29 816/247 1 816/247 گروه

    447/8 27 061/228 خطا

بین کاهش فرسودگی شغلی  که داد نشان کوواريانس تحلیل آزمون نتايج
 وجود معناداری تفاوت آزمونپس مرحله گواه در و آزمايش هایگروه گانکنندشرکت

بدست  درصد است، با توجه به سطح معناداری 87/0يا تفاوت برابر  اتا ضريب مقدار دارد.
 معناداری داشته تأثیر آزمونپس مرحله شناختی درآموزش سرمايه روان (p<0.05آمده )
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 .شودمی تأيید و فرضیه است

 گیریتیجهبحث و ن
پذيری سازمانی و شناختی بر جامعهاثربخشی آموزش سرمايه روان حاضر پژوهش هدف

های حاصل در فرضیه اول، يافته .بودفرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش خرم آباد 
پذيری شده نمرات جامعههای تعديلنشان داد: بین میانگین F(391/4با توجه به مقدار )

آزمون تفاوت معناداری وجود دارد؛ لذا بنابراين آموزش سرمايه ه پسسازمانی در مرحل
وجه آباد مؤثر است. تپذيری سازمانی کارکنان آموزش و پرورش خرمشناختی بر جامعهروان

ها، چه درمورد کارکنانی که هستند و چه در خصوص پذيری برای سازمانبه فرآيند جامعه
 پذيری بر رفتار و عملکردر است، زيرا تأثیرات جامعهواردها از اهمیت خاصی برخورداتازه

توجهی به اين فرآيند امکان بروز کارکنان ماندگار و عمیق خواهد بود، از طرفی کم
ند. کرفتارهای بیرون از چارچوب و ناهنجارهای سازمانی، توسط کارکنان را بیشتر می

اسازی و اجتماعی کردن آنان، شناختی در فرآيند بهسازی منابع انسانی، آشنسرمايه روان
باشد، به نظر های مورد نظر مؤثر میسازی آموزشهای آموزشی و نهادينهوجود برنامه

شناختی، چه به صورت فردی و چه به صورت ترکیبی، چارچوب رسد که سرمايه روانمی
ای ههای انسانی در سازمانگذاری دارايیتری را برای فهم و سرمايهتر و جامعمفهومی

پذيری، (، زيرا هدف اولیه جامعهLuthans & Avolio, 2007سازد )امروزی فراهم می
های اصلی و دادن يک چارچوب به کارکنان برای پاسخ به محیط کارشان و استمرار ارزش

 های(. اگر سرمايه1393نژاد خانوکی، هماهنگی با کارکنان ديگر است )صیادی و عرب

باعث فرآيند بهسازی منابع انسانی،  هدفمند اجرا گردد، به طور صحیح و شناختیروان
افزايش تعهد و وفاداری و کارآيی کارکنان و  آشناسازی و اجتماعی کردن کارکنان و

د در نتیجه تأثیر مثبتی بر پذيرش فرآين انجامد،ها میکاهش تقاضا برای جدايی از سازمان
مان را به سوی اثربخشی بیشتری سوق تواند سازکه اجرای صحیح آن می پذيری داردجامعه

( نقش 1396) ،دهد. همچنین اين يافته تحقیق با تحقیق ساجدی قوچانی و اسماعیلی شاد
ن پذيری سازمانی کارکناشناختی با جامعهسرمايه اجتماعی در رابطه سرمايه روانمیانجی 

 داشت، همسو دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان، رابطه همبستگی مثبت و معنادار وجود
شناختی به طور معناداری با ( نشان داد سرمايه روان2014) Gardnerاست. همچنین تحقیق 

هر دو متغیر رفتار شهروندی سازمانی و جو سازمانی رابطه دارد. بین جو سازمانی و رفتار 
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را  شناختی نقش میانجیشهروندی سازمانی رابطه مستقیم وجود نداشته است. سرمايه روان
اين تحقیق  هایجو سازمانی حمايتی و رفتار شهروندی سازمانی داشته است، که با يافته بین

 همسو است.
نشان داد، بین  F(339/29های حاصل در فرضیه دوم، با توجه به مقدار )همچنین يافته

 آزمون تفاوتشده نمرات کاهش فرسودگی شغلی در مرحله پسهای تعديلمیانگین
شناختی بر فرسودگی شغلی کارکنان بنابراين، آموزش سرمايه روان معناداری وجود دارد؛

 شناختیروان هایسرمايه امتیازهای مهمترين از آموزش و پرورش خرم آباد مؤثر است. يکی

 منفی و مثبت هایخودارزيابی و فشار برابر در مقاومت زندگی، معنای اهداف، دهیشکل

 قادرند مسئولیت پذيرافراد  هستند. پذيرمسئولیت و پذيرانعطاف بین،خوش افراد .باشدمی

 تقويت را اهدافشان به تعهد کنند، ارزيابی را شرايط و کرده حفظ را شرايط شغلی خودر

 فرسودگی شناختیروان افزايش سرمايه دهند، پس با افزايش را انگیزشی رفتار و نمايند

. داد کاهش توانیماست  کاری محیط هایاسترس و حاصل فشارها عمدتاً  که را شغلی
بر  شناختیبررسی تأثیر سرمايه روان»( پژوهشی با عنوان 1399) ،وندرجبی فرجاد و يوسف

اند و به انجام داده« : کارکنان فرماندهی انتظامی استان البرز(موردمطالعهفرسودگی شغلی )
تأثیر  کنانی کارشناختی و ابعاد آن بر فرسودگی شغلاند که سرمايه رواناين نتیجه رسیده

بینی شناختی )خودکارآمدی، امیدواری، خوشمنفی دارد؛ به عبارت ديگر ابعاد سرمايه روان
آوری( تأثیر منفی و معنادرای بر فرسودگی شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی استان و تاب

شناختی و سرمايه روان»( پژوهشی با عنوان 1394) ،البرز دارند. يوسفوند و يوسفوند
اند که با افزايش خودکارآمدی، اند و به اين نتیجه رسیدهانجام داده« فرسودگی شغلی

ابد و در يبینی کارکنان در سازمان، فرسودگی شغلی کاهش میامیدواری، استقامت وخوش
يابد. شناختی کارکنان درسازمان، فرسودگی شغلی کاهش مینهايت با افزايش سرمايه روان

خودکارآمدی، امیدواری و ( که نشان داد 1395) ،نظامی و گیوريانتحقیق نتايج اين يافته با 
آوری بر فرسودگی شغلی تأثیر داشته است. متغیر امیدواری بیشترين سهم را در تغییرات تاب

فرسودگی شغلی داشته و متغیر خودکارآمدی کمترين سهم را در تغییرات فرسودگی شغلی 
تواند راهکار اجرايی مناسبی جهت کاهش شناختی میداشته است؛ بنابراين سرمايه روان

( که 1397) ،فرسودگی شغلی باشد، همسو است. همچنین با تحقیق يزدان بخش و همکاران
 رويی به عنوان يک ويژگی شخصیتی وشناختی و سختنتايج نشان داد بین سرمايه روان
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توان از جود دارد و میعنوان يک آسیب شغلی رابطه منفی و معناداری وفرسودگی شغلی به
 بینی فرسودگی شغلیهای آن به پیششناختی و مؤلفهرويی و سرمايه روانروی سخت

بررسی ( که 2018و همکاران ) Jiaweiپرداخت، همسو است. و همچنین تحقیق 
شناختی تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در رابطه بین سرمايه روان گریمیانجی

(PsyCapو اضطراب در می ) 1354ان پرستاران زن چینی پرداخت که در اين مطالعه شامل 
ازمانی گری چندگانه تعهد سپرستار زن چینی از دو دانشگاه عالی بود، نتايج نشان داد واسطه

آماری  ازنظر شناختی( و اضطراب)سرمايه روان PsyCapو فرسودگی شغلی در رابطه بین 
 باکاهش با افزايش تعهد سازمانی و سپسمثبت ابتدا  PsyCap در واقع دار است.معنی

و همکاران  Moyerفرسودگی شغلی به نوبه خود با کاهش عالئم اضطراب مرتبط است. 
شناختی گری سرمايه روانبررسی اعتیاد به کار تا فرسودگی شغلی با واسطه( که 2017)

 و منفی راث شغلی فرسودگی بر شناختیروان سرمايه که رسیدند نتیجه اين پرداختند به
 باشد.داشت که با يافته اين پژوهش همسو می معنادار

شناختی، آموزش سرمايه روان از استفادهگفت،  توانمی پژوهشهای باتوجه به يافته
. سرمايه است شده کارکنان شغلی فرسودگی کاهشپذيری سازمانی و افزايش جامعه موجب

های آن تضمینی برای و داشتن مؤلفهشناختی از ابزارهای مهم موفقیت در کار است روان
 شناختی، فرآيندهای وسیله به را آدمی هایکنش شناختی،روان سرمايهزندگی بهتر است. 

 که کرد استدالل توانمی راستا اين در. نمايدمی تنظیم گیریتصمیم و عاطفی انگیزشی،

 وضعیت يک نی(بیآوری، امید، خوشابعاد آن )خودکارآمدی، تاب شناسی وروان سرمايه

 پذيریانعطاف و سالم رفتارهای اشتیاق، تعهد، ايجاد باعث که شناختیروان مثبت ایتوسعه

 کارکنان سازمانی و فردی عملکردهای در بسزايی نقش شناختیروان گردد. سرمايهمی

 اهداف به دستیابی برای و هستند خودانگیخته باال، خودکارآمدی با افراد طوريکه به دارند،

. همچنین دهندمی ناسالم را کاهش و نابهنجار رفتارهای و نسیتند فروگذار تالشی هیچ زا
 امید، بینی وباشند، خوش داشته باال مشارکت به تمايل افراد شود کهمی باعث امیدواری

 رفتاری و روانی ازعملکردهای بااليی سطح به را او و واداشته کوشش و تالش به را انسان

های حل مسئله مهارت آوری در فرد باعث پرورشتاب کند.می های جامعهنزديک به هنجار
 باعث شود، همه عواملهای اجتماعی میو تعامل با ديگران برای تعمیق پذيرش و حمايت
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 داشته پذيری بیشتریسازمانی و جامعه رفتار شهروندی خود شغل به نسبت انسان که شودمی

 باشد.
افزايش اعتماد به نفس، باالرفتن خودکارآمدی و کاهش  شناختی باعثهای روانسرمايه

ه از درنتیجشود، بینی کارکنان میو احساس خوش احساس عدم کفايت فردی و ناامیدی
حیط فشارهای ناشی ازم و باعث باال رفتن تحملو مکرر شغل کارکنان کاسته  دائمفشار 

رسودگی کاهش فیجه منجر به آوری، رفع مشکالت مرتبط با آن و در نتکاری و افزايش تاب
 شود.شغلی کارکنان می

ع آن پذيری سازمانی و به تبشناختی بر جامعهدلیل تأثیر مثبت آموزش سرمايه روانبه
 های افزايشتواند يکی از راهها میکاهش فرسودگی شغلی، توجه به اين گونه آموزش

پذيری و رد توسعه جامعهاثربخشی کارکنان باشد. اين تحقیق به منظور کسب بینش در مو
شناختی طراحی و براين اساس کاهش فرسودگی شغلی بر اساس آموزش سرمايه روان

 گردد.پیشنهادات ذيل ارائه می
مقدار  تواند ما را در افزايشآيندهای مورد نیاز هر متغیر میبه طور کلی آشنايی با پیش -

ر ا ياری رساند. بنابراين، فرض ما بآيندهمتغیر مورد نظر از طريق دستکاری در میزان پیش
پذيری سازمانی و کاهش شناختی باعث افزايش جامعهاين بود که آموزش سرمايه روان

توانند در جهت فرسودگی شغلی شود، که نتايج حاصل آن را تأيید کرد. بنابراين مسئوالن می
 م را به عمل آورند.پذيری سازمانی، از طريق آموزش در اين زمینه اقدام الزافزايش جامعه

پذيری سازمانی و کاهش فرسودگی هايی در جهت ارتقای جامعهساالنه آموزش برنامه -
 شناختی کمک خواهد کرد.شغلی ارائه شود که به بهبود سرمايه روان

بسیاری  شود وها تقويت میپذيری کارکنان رابطه فرد و سازمانبا توسعه رفتار جامعه -
ها است با آموزش و ايجاد جامعه که در ارتباط يا کارکنان سازماناز مشکالت زيربنايی 

 شود.ها حل میدوره
گردد، فرد تصوير مثبت از آشکارسازی اهداف آموزشی بوسیله مديران سبب می-

های آتی خود ارائه کند، اين تصوير مثبت از آينده احساس شايستگی و احساس موفقیت
هبود شناختی بهبود يابد و با بشود که سرمايه روانباعث میمؤثر بودن فرد را افزايش داده و 

 يابند.پذيری سازمانی توسعه میشناختی، رفتار جامعهسرمايه روان

 های تحقیقمحدودیت
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توان نمی را مطالعه اين هایيافتههايی خواهد داشت، هر پژوهشی در بطن خود محدوديت
ورش و در گستره جغرافیايی شهر خرم آباد تعمیم داد، زيرا فقط به کارکنان آموزش و پر

نان های آموزشی کارکشناختی در برنامهشود اگر سرمايه روانمحدود شده است، پیشنهاد می
يری کارکنان پذتواند به عنوان پیشگیری اولیه از فرسودگی شغلی و جامعهگنجانده شود، می

 عمل کند.

 موازین اخالقی
از جمله رازداری، محرمانه ماندن و حريم خصوصی  درپژوهش حاضر اصول اخالقی پژوهش

گونه آسیب احتمالی برای شرکت کنندگان افراد رعايت شد و شرکت در پژوهش هیچ
 نداشته است.

 سپاسگزاری
 انجام در که کارکنان آموزش و پرورش خرم آباد تمام مسئوالن و از پژوهشگراندرپايان 

 .کنندمی دردانیق و تشکر اند،بوده گرشانياری پژوهش اين

 تعارض منافع
 بنابر اظهار نويسندگان، اين مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.

 منابع
پذيری سازمانی با نگهداشت (. رابطه جامعه1400پرگلی، فرزانه؛ فقیه آرام، بتول و مرادی، سعید. )

ی نو رهیافتهشی استعدادها و نقش میانجی اعتماد سازمانی کارکنان، دوماهنامه علمی و پژو
 .3، شماره 12، سال 1400، مرداد وشهريوردر مديريت آموزشی

شناختی بر (. بررسی تأثیر سرمايه روان1399وند، مصطفی. )رجبی فرجاد، حاجیه؛ يوسف

فرسودگی شغلی )مورد مطالعه: کارکنان فرماندهی انتظامی استان البرز(، فصلنامه علمی 

 .59-77: 55، شماره 15، سال تیبانیتوسعه مديريت منابع انسانی و پش

(. طراحی مدل کنترل رفتار انحرافی کارکنان هتل 1401پاک، رابعه. )پاک، شاهد؛ زندیزندی

ها باتوجه به حکايت سازمانی ادراک شده، فرسودگی شغلی و رضايت شغلی، بیمارستان

 .1401 زمستان، سال دهم، شماره بیستم، پايیز و مطالعات اجتماعی گردشگریدوفصلنامه 
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(. نقش میانجی سرمايه اجتماعی در رابطه 1396ساجدی قوچانی، رضا؛ اسماعیلی شاد، بهرنگ. )

پذيری سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان، شناختی با جامعهسرمايه روان

 .22- 7(:43، )16، مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان

 ،وانی در محیط کار با تأکید بر فشار روانی فرسودگی شغلی(. بهداشت ر1393ساعتچی، محمود، )

 تهران: نشر ويرايش. 

پذيری سازمانی و تأثیر آن بر تعهد شغلی (. جامعه1393نژاد خانوکی، حسین. )صیادی، سعید؛ عرب

 ، تهران.21المللی مديريت در قرن کارکنان، اولین کنفرانس بین

(. ارتباط بین سالمت روان و فرسودگی شغلی 1396اعظم. ) نسب، سیدعباد اهلل؛ محمودی،طباطبايی

های دانشگاه علوم پزشکی ياسوج، ارمغان دانش، مجله علمی و کارکنان ستادی و معاونت

 .1142  -211: 5، شماره 20، دوره دانشگاه علوم پزشکی ياسوجپژوهشی 

ذيری پگی کاری، جامعه(. الگويابی ساختاری روابط بین کیفیت زند1395عزيزی نژاد، بهاره. )

 7 ،رهیافتی نو در مديريت آموزشیپژوهشی  -سازمانی و تعهد سازمانی، فصلنامه علمی

(3:)94-75. 

(. بررسی 1392علیپور، احمد؛ صفاری نیا، مجید؛ صرامی فروشانی، غالمرضا؛ آخوندی، نیال، )

اغل در ن ششناختی لوتانز بر فرسودگی شغلی کارشناسااثربخشی مداخله سرمايه روان

 .30-3:41، شماره 5، دوره طب کارشرکت ايران خودرو ديزل، فصلنامه علمی تخصصی 

ع شناختی در رابطه بین منابگیری سرمايه روان(. بررسی نقش میانجی1392کمالی چمتوکش، اباذر. )

ی اهای زنجیرهپذيری سازمانی و عملکرد شغلی)مطالعه موردی: شرکت فروشگاهجامعه

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.پايانشهروند(، 

های يدهاشناختی و معنويت، فصلنامه (. رابطه اضطراب کرونا با سرمايه روان1401کهوازی، عاطفه، )
 ، بهار.16، شماره 12، دوره شناسینوين روان

سازی دينههای نهاپذيری سازمانی و روش(. مفهوم جامعه1398مکوندی، فواد؛ جهانتابی نژاد، ستار. )

 .171-177: 11، شماره جامعه شناسی آموزش و پرورشآن، 

شناختی بر فرسودگی شغلی (. بررسی تأثیر سرمايه روان1395نظامی، علی؛ گیوريان، حسن. )

، 18دوره  ،ابن سیناپرستاران در يک بیمارستان نظامی شهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی 

 . 51-1:44شماره 

پذيری سازمانی و آرزوهای ( جامعه1388پرور، محسن؛ سیادت، سید علی، )نادی، محمدعلی؛ گل
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ه پیاپی ويکم ، شمارشناسی کاربردی. سال بیستهای کاری، جامعهشغلی کارکنان در محیط

 .159-176، شماره اول، صص  37

شناختی و (. رابطه سرمايه روان1397بخش، کامران؛ مرادی، آسیه؛ بسطامی، احسان. )يزدان

: 29، شماره پیاپی 8، سال هفتم، شماره شناسیرويش روانرويی با فرسودگی شغلی، ختس

202-181. 
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