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استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،تنکابن ،ایران.

 3دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،تنکابن ،ایران.
 2دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،تنکابن ،ایران.
 4دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،تنکابن ،ایران.

چکیده
هدف این مقاله بررسی رابطه تیپهای شخصیت ،استرس و راهبردهای مقابلهای با فرسودگی شغلی و روابط بین فردی کارکنان
شهرداری شهرتهران بود .روش این پژوهش همبستگی و با توجه به نحوه گردآوری دادهها جزء تحقیقات توصیفی
( غیرآزمایشی ) است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری شهر تهران در سال  54- 59بود .نمونه این
پژوهش مشتمل بر  111نفر از کارکنان شهرداری بودند ،که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .برای جمع آوری
اطالعات از پرسشنامههای پنج عامل شخصیت کاستا و مک کری ( ،) Neoاسترس  ،Dassراهبردهای مقابلهای الزاروس،
فرسودگی شغلی مزلج ،روابط بین فردی کویین استفاده شد .یافتهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داده شده
است که همبستگی مثبت و معنی داری بین ابعاد تیپهای شخصیتی با فرسودگی شغلی وجود دارد .همچنین همبستگی
مثبت و معناداری بین ابعاد تیپهای شخصیتی با روابط بین فردی وجود دارد .بعالوه اینکه همبستگی منفی و معنی داری بین
راهبرد مساله مدار با فرسودگی شغلی وجود دارد .از طرفی همبستگی مثبت و معنی داری بین استرس با فرسودگی شغلی
وجود دارد .در نهایت همبستگی منفی و معناداری بین استرس با روابط بین فردی وجود دارد.
واژههای کلیدی :تیپهای شخصیت ،استرس ،راهبردهای مقابلهای ،فرسودگی شغلی ،روابط بین فردی

23

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،41مرداد 4318

مقدمه
همواره انسان برای رسیدن به اهداف و خواستههایش نیازمند آشنایی بیشتر با انواع تعامالت اجتماعی و مدل مهارتی
میباشد .مدلهای مهارتی خود نشانگر ماهیت تبادلی فرآیند ارتباط است (موسوی زاده .) 1235 ،ویلیام گالسر معتقد است
که هفت عادت سازنده ،در روابط بین فردی افراد موفق حاکم است؛ او همچنین هفت عادت مخرب را ذکر میکند که
روابط را خصومت آمیز میسازد و افراد موفق ،این رفتارها را در روابط خود کاهش میدهند .هفت عادت سازنده عبارتاند
از ::حمایت کردن ،تشویق کردن ،گوش دادن ،پذیرش ،اعتماد کردن ،احترام گذاشتن و در مورد اختالف نظرها مذاکره
کردن و هفت عادت مخرب عبارتاند از :انتقاد کردن ،سرزنش کردن ،گله و شکایت کردن ،نق زدن ،تهدید کردن ،تنبیه
کردن و رشوه و پاداش دادن برای کنترل دیگران است (سرگلزایی ) 1235 ،در بحث روابط بین فردی ،نگرش فرد نسبت به
خود و ارزیابی که از خود دارد ،نقش کلیدی را ایفا میکند .مثالً در روابط بین فردی ،کسی که خود را بسیار ناالیق ،زشت
و کسل کننده میبیند ،ممکن است از ارتباط با دیگران اجتناب کند و فردی درونگرا شود؛ اما فردی که خود را جذاب،
دوست داشتنی و ارزشمند میداند از ارتباط با دیگران استقبال میکند و با آنها ارتباطی صمیمی برقرار میکند( .میالر و
استنونز) 3113 ،
روابط بین فردی ضعیف در محیط کار میتواند باعث فرسودگی شغلی شود .فرسودگی شغلی عبارت است ازآسیب های
روانی مرتبط با کار که باعث مشکالت هیجانی ،کاهش موفقیت فردی و شخصیت زدایی میباشد (آوا و همکاران) 3111 ،
عدم تعادل میان تقاضاهای شغلی و مهارتهای شغلی ،تفاوت میان منابع ،انتظارات و واقعیات شغلی و استرس شغلی به
عنوان عوامل اصلی در فرسودگی شغلی به حساب میآیند ( بیکر وهمکاران ) 3114 ،پیامدهای فرسودگی شغلی شامل
غیبت از کار ،مرخصی استعالجی ،نقل و انتقال شغلی و آسیبهای جسمانی میباشد (تامبسون و همکاران) 3111 ،
فرسودگی شغلی ناشی از تنیدگی و فشارهای عصبی است ،از این رو عوامل ایجادکننده تنیدگی در ایجاد آن نقش موثری
دارند و این عوامل در سه بعد فردی ،سازمانی و محیطی مقوله بندی شدهاند .اغلب مطالعات طولی که اخیراً درباره
فرسودگی شغلی انجام شده از تحلیلهای بسیار پیچیدهای برای تشخیص اینکه چگونه تغییرات عوامل فشارزای محیط کار
میتوانند تغییرات در فرسودگی شغلی را پیش بینی کنند ،استفاده نمودهاند .یک نظر عمومی این است که بهترین و
آرمانگراترین افراد دچار فرسودگی شغلی میشوند یعنی افرادی دچار فرسودگی شغلی افراطی هستند که برای رسیدن به
آرمانها و معیارهای کارهای خود ،بیش از حد تالش مینمایند ،اما وقتی میبینند فداکاریها و تالشهایشان برای رسیدن
به اهدافشان کافی نبوده است دچار فرسودگی وحتی دچار بدبینی میشوند .نظر دیگر این است که فرسودگی شغلی نتیجه
نهایی در معرض فشارهای شغلی مزمن و طوالنی مدت قرار گرفتن است .در نتیجه فرسودگی شغلی میبایست بیشتردر
بین افرادی اتفاق بیفتد که مدت بیشتری در شغل اشتغال داشتند تا افرادی که به تازگی شغلی را انتخاب نمود ه اند.
تیپهای شخصیتی در روابط میان فردی افراد تأثیر دارد .ویژگیهای شخصیتی در حقیقت به عنوان محرکههای
خلق و خو ،برای دست یابی به هدف تلقی میشوند .به این معنا که این خصوصیات انسان را مستعد انجام رفتارهای
مختلف ،در موقعیتهای خاص میکند (پروین ) 1551 ،یکی از مهمترین دسته بندیهای مربوط به شخصیت ،مدل پنج
عاملی است که  Mccraeو  Costaآن را در امتداد پنج بعد یا پنج عامل اصلی شامل روان رنجور خویی ،برونگرایی ،باز
بودن ،توافق گرایی و وجدانی بودن توصیف کردند .روان رنجور خویی به تمایل برای تجربه اضطراب ،تنش ،خودخوری،
خصومت ،کم رویی ،تفکر غیر منطقی ،افسردگی و عزت نفس پایین باز بودن عبارت است از تمایل به کنجکاوی ،هنرنمایی،
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خردورزی ،با وجدان بودن ،روشنفکری و نوآوری و توافق گرایی به تمایل برای گذشت ،مهربانی ،سخاوتمندی ،اعتمادورزی،
همدلی ،فرمانبرداری ،فداکاری و وفاداری اطالق میشود (کوستا.) 3114 ،

ادبیات و پیشینه تحقیق
در این بخش ابتدا به مفهوم تیپهای شخصیتی و مفهوم استرس و راهبردهای مقابلهای و نظریههای مربوطه به مفهوم
فرسودگی شغلی و تحقیقات انجام شده در این حوزه در داخل و بیرون کشور میپردازیم.
تیپهای شخصیتی
شخصیت ساختار فرضی پیچیدهای است که به صورت مختلفی تعریف شده است .دامنه تعاریف موجود ،از مفهوم
فرآیندهای درونی ارگانیزم تا رفتارهای مشهود ناشی از تعامل افراد در نوسان است (فتحی آشتیانی .) 1233 ،مدی ( )1535
شخصیت را مجموعهای با ثبات از تمایالت و ویژگیها میداند که مشترکات و تفاوتهای رفتاری روان شناختی (افکار،
احساسات و اعمال) افراد را تعیین میکند و ممکن است به آسانی ،به عنوان نتیجه فشارهای زیست شناختی و اجتماعی
زمان ،قابل درك نباشد .صفات شخصیت اولین راهنمایی تشخیص وضعیت شناختی و عاطفی افراد هستند و برنقش های
عاطفی -اجتماعی و رفتارهای بین فردی یا شغلی افراد تأثیر میگذارند (موینی هان و پترسون ) 3111 ،اگر شخصیت
مبنای زیستی داشت باشد ،در این صورت دو فرض اساسی باید درست باشد :اوالً ابعاد اصلی شخصیت یاد همگانی باشند
وبه فرهنگ خاص محدود نباشند .ثانیاً باید بین افرادی که در انتهای یک بعد قرار میگیرند (مثالً درونگرایان ) و آنهایی که
در انتهای دیگرآن بعد قرار دارند (برای مثال ،برونگرایان ) تفاوتهای نور و فیزیولوژیکی وجود داشته باشد (فیست ،ترجمه
سید محمدی ) 1231 ،درونگرا و برونگرا در کارکرد بخشی از مغز خود ،یعنی دستگاه فعال ساز صعودی ساخت شبکهای
باهم تفاوت دارند (آیزنک ) 1511 ،ساخت شبکهای دو قسمت دارد :سیستم فعال ساز شبکه صعودی و ساخت نزولی.
آیزنک معتقد بود که در حالت عادی سطح فعال بودن دستگاه فعال ساز صعودی ساخت شبکهای افراد درونگرا باالتر از
برونگراهاست .به عبارت دیگر درونگرایان برانگیخته تر از برون گرایان هستند .از طرف دیگر ،معلوم شده است داروهایی که
در سطح انگیختگی در قشر مخ را افزایش میدهند ،برمیزان سهولتی که حیوانات ،پاسخ شرطی را یاد میگیرند اثر
میگذارند .این مطلب ،انشعاب دیگری از این نظریه را مطرح میسازد و آیزنک اعالم میکند که درونگرایان باید آسانتر از
برونگرایان شرطی شوند و این به سبب سطوح باالتر انگیختگی قشر مخ آنان است (کوپر ،ترجمه شریفی و نجفی زند،
 .) 1215یونگ از مشهورترین بخشهای نظریه خویش را از نظر تیپ شناسی به دو جهت گیری پایه نسبت به زندگی به نام
درونگرایی و برونگرایی اختصاص داد که هریک ممکن است شامل یکی از چهارکارکرد روان شناختی فکری ،احساسی،
حواسی و شهودی باشند .همچنین میس کری در پژوهشهای خود به این نتیجه رسید که میتوان شخصیت را در سه بعد:
 P,F,Nدر نظر گرفت P .روان گسیخته خوبی در برابرکنترل تکانه یا کنش وری فرامن دارد F .برونگرایی در برابر
درونگرایی دارد N .روان آزردگی در برابر استواری هیجانی دارد که مهمترین عامل وراثت است (میس کری ) 3111
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ویژگی برونگراها
به اجتماع و مردم بیشتر توجه دارند ،خوش برخورد و جذاب هستند ،خوش بین هستند ،اما عمیق و جدی به نظر
نمیرسند و نسبت به قول و قرار ،عهد و پیمان خویش پای بند نیستند .پر جنب و جوش ،تندکار ،بی تأمل ،باگذشت،
تندرو و در دوستی و دشمنی ،پیوسته در جستجوی دوستان تازه ،زود باور ،خواهان تغییر ،جویای نتایج فوری و دارای
رفتار متناقض ،انعطاف پذیر ،استعداد آنها برای تحریک پذیری کم است  .یعنی حساسیت کمتری در برابر محرکها دارند .از
کارهایی که در آنها احتمال خطر یا ضرور میرود روی گردان نیستند .به کار و کو شش عالقه چندانی ندارند ولی برای
کارهای که میکنند زیاد از حد ارزش قائلند  .پایداری و استقامت ندارند .هوششان نسبتاً کم و قوه بینائیشان ضعیف است
رشد بدنی آنها افقی است (پروا) 1219 ،
ویژگی درونگراها
برخوردی سرد دارند ولی مردمانی موقر ،متین ،و قابل اعتمادند ،آنها تا حدودی بدبین و به عقیده خود واقع بین هستند .
مدتی مدیر تحت تأثیر امور باقی میمانند و قادر به حفظ خونسردی و تسلی خود نیستند ،انتقام جو وکینه توزند ،در
دوستی و محبت با ثبات و دل بسته به خاطرات گذشته و عقاید خویش میباشند .به عهد خود وفا میکنند با دلیل سخن
می گویند و انزواطلب هستند (پروا) 1219 ،
مفهوم استرس
به اعتقاد سلیه (  ) 1513سربازی که در جبهه جنگ جراحاتی را متحمل میشود ،مادری که نگران پسرش است فقیری که
گرسنگی میکشد ،کاسبی که پیوسته نگران ارزان شدن قیمتها است و تاجری که برای پول بیشتر تالش میکند ،همگی
استرس دارند .همه انسانها در طول زندگی با استرسهای متعددی روبرو میشوند و به گفته سلیه استرس چاشنی زندگی
است و رهایی کامل از آن فقط با مرگ امکان پذیر است (حافظی ،احدی و عنایتی ،نجاریان ) 1231 ،در اصطالح عام به
تنش یا فشار روانی ،استرس گفته میشود .در اصطالح پزشکی هم استرس به افزایش فشار و تنش در سیستم و ساختار
بدن داللت میکند ،همان آمادگی جسمی و ذهنی باالیی که الزمه برخورد با شرایط و موقعیتهای حاد و بحرانی است .در
فیزیولوژی ،استرس بصورت واکنشهای داخلی بدن در برابر آثار فیزیولوژیکی نامطلوب مانند گرما و سرمای شدید ،تنگنا و
مضیقه ،فقر ،ضایعه ،درد ،عفونت و مسمومیت شدید و ...تعریف شده است ( برزونسکی .) 1553 ،کاکس ( ) 1539معتقد است
که از لحاظ تاریخی مفهوم استرس هم به عنوان یک متغیر وابسته و هم به عنوان یک متغیر مستقل تعریف و بکار گرفته
شده است (ساترلند و کوپر ) 3114 ،استرس یا فشار روانی واژهای است که از فیزیک به عاریت گرفته شده و امروزه برای
بیان فشار روان تنی ،کاربرد عام یافته است .به عبارت دیگر استرس حالتی است در روان و تن که ناشی از وارد شدن
فشارهای روحی یا جسمی به فرد میباشد (ابزری و سرایداران) 1231 ،
فرسودگی شغلی
واژه فرسودگی برای توصیف پاسخهای انسان در برابر فشارهای روانی تجربه شده استفاده میشود .ارتباط تنگاتنگ میان
استرسهای شغلی و پدیده فرسودگی وجود دارد .استرس زمانی رخ میدهد که حالت عدم تعادل قابل توجهی میان
مطالبات یا خواستهای محیطی و توانایی پاسخ فردی در برابر آنها وجود داشته باشد و به همان اندازه که مطالبات یا
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خواستهای محیطی افزایش یابد و یا این که توانایی پاسخ فرد کاهش پیدا کند ،احتمال اینکه استرس موجب تجربیات
منفی بیشتری شود ،بوجود میآید که به نوبه خود منجر به ایجاد فرسودگی شغلی میگردد .فرسودگی شغلی در واقع اثر
استرسهای مداوم بوجود میآید و در حرفههای خدمات انسانی اجتناب ناپذیر است (خاقانی زاده ،عبدی ،کاویانی) 1231 ،
از لحاظ لغوی فرسودگی شغلی را میتوان تحلیل قوای روانی که گاهی با افسردگی همراه است و از تالش برای کمک به
بیماران روانی یا افراد تحت فشار روانی ناشی میگردد تعریف کرد ( پور افکاری ) 1231 ،به عبارت دیگر فرسودگی شغلی
خستگی فیزیکی ،هیجانی و روانی به دنبال قرار گرفتن طوالنی مدت در موقعیت کار سخت است (مایو کلینیک.) 3111 ،
صادقی بایگانی و همکاران (  ) 1231در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی بر کاهش فرسودگی
شغلی و افزایش انگیزش شغلی و احساس کنترل در کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد پرداختند ،نتایج پژوهش نشان داد که
واقعیت درمانی گروهی بر متغیرهای فرسودگی شغلی ،انگیزش شغلی و احساس کنترل در کارکنان تاثییر معناداری داشته
است.
احمدی (  ) 1253در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه تعارض و ابهام نقش و فرسودگی شغلی با تأکید بر تیپ شخصیتی به
این نتیجه رسیده است که در تیپ شخصیتی نوع  Aبین ابهام نقش و فرسودگی شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود
دارد .همچنین در تیپ شخصیتی نوع  Bبین ابهام نقش و فرسودگی شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .شدت
این ارتباط در تیپ شخصیتی نوع  Bشدیدتر است .ولی در هر دو نوع تیپ شخصیتی بین تعارض نقش و فرسودگی شغلی
رابطه معنی داری مشاهده نشده است .الزم به ذکر است که متغیرهای ابهام نقش و تعارض نقش جزو عوامل استرس زای
بازدارنده میباشند .شیخ ساری و اسماعیلی فر (  ) 1251در پژوهشی با عنوان رابطه فرسودگی شغلی و تیپهای شخصیت
پنج عاملی در بین کارکنان شهرداری تهران نشان دادند که کارکنانی که میزان باالتری از روان رنجوری را نشان میدهند
از فرسودگی شغلی باالتری برخوردارند و کارکنانی که نمره باالیی در برون گرایی کسب کردهاند فرسودگی شغلی پایینتری
را نشان میدهند و بالعکس.
ابوالقاسمی و مقتدر (  ) 1235در پژوهشی به بررسی مقایسه اثر بخشی درمان شناختی  -رفتاری و آموزش ابراز وجود بر
میزان رضایت و فرسودگی شغلی کارکنان مراکز بهداشت رشت پرداختند ،نتایج نشان دادند که درمان شناختی  -رفتاری و
آموزش ابراز وجود باعث افزایش رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی زنان و مردان گردیده است.
استادی قاضیانی (  )1235در تحقیقی با عنوان رابطه کمال گرایی و راهبردهای مقابله با فرسودگی شغلی دبیران زن تهران
به این نتیجه دست یافت که بین راهبردهای مقابله با فرسودگی شغلی رابطه معنا داری وجود دارد .همچنین بین کمال
گرایی مثبت و فرسودگی شغلی رابطه منفی و بین کمال گرایی منفی با فرسودگی شغلی رابطه مثبت وجود دارد .البته
همبستگی این دو رابطه معنادار بود.
حساوی (  ) 1231در پژوهشی با عنوان بررسی رابطۀ بین رضایت شغلی و سالمت روان با فرسودگی شغلی در کارکنان
شرکت فاریست اهواز به نتایجی دست یافت :بین رضایت شغلی و سالمت روان رابطۀ مثبت و معنیدار و بین رضایت شغلی
و فرسودگی شغلی رابطۀ منفی و معنیدار وجود دارد و نیز بین سالمت روان و فرسودگی شغلی کارکنان رابطۀ منفی و
معنیدار وجود دارد .همچنین بین مؤلفهای رضایت شغلی و سالمت روان با فرسودگی شغلی رابطۀ چندگانه وجود دارد.
هیل (  ) 3112در تحقیقی با عنوان کمال گرایی و فرسودگی شغلی در بازیکنان وردی تیم فوتبال به این نتایج دست یافت
که کسانی که استاندارهای شخصی (کمال گرایی) باالتری دارند با سطوح پایینتری از فرسودگی شغلی و کاهش حس
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موفقیت در مقایسه با کسانی که کمال گرا نبودهاند همراه بوده است .کسانی که نگرانیهای ارزیابانه کمال گرایانه ای دارند
با سطوح باالتری از فرسودگی شغلی در مقایسه با کسانی که کمال گرا نبودهاند همراه بوده است .کمال گرایی ترکیب شده
با سطوح پایینتری از فرسودگی شغلی ،کاهش حس موفقیت و کاهش ورزش اما با سطوح مشابهی از خستگی عاطفی و
فیزیکی در مقایسه با کسانی که نگرانیهای ارزیابانه کمال گرایانه ای دارند ،همراه بوده است.
دسوزا .همکاران (  ) 3111در تحقیقی نشان دادند که کمال گرایی به طور مستقیم و غیر مستقم از طریق استرس با انواع
مختلف فرسودگی شغلی در روانشناسان بالینی مرتبط است و بر آن تأثیر میگذارد  .یافتههای تحقیق بر استفاده از مداخله
برای سطوح باالی کمال گرایی در روانشناسان کلینکی داللت میکند.
گروسا و همکاران (  ) 3111در مطالعه خود تحت عنوان رابطه بین استرس شغلی ،شخصیت سخت ،منابع مقابلهای و
فرسودگی شغلی نشان دادند که بین استرس شغلی ،ویژگیهای شخصیتی و فرسودگی شغلی رابطه معنی داری وجود
دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به نحوه گردآوری دادهها جزء تحقیقات توصیفی (پس رویدادی ( و به روش پژوهش همبستگی
است .توضیح آنکه پژوهش توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیدههای مورد بررسی
است .اجرای پژوهش توصیفی میتواند صرفاٌ برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری
باشد .از این گذشته در پژوهش همبستگی که یکی ازروش های پژوهشهای توصیفی به شمار میرود ،رابطه میان متغیرها
بر اساس هدف پژوهش تحلیل میگردد .پژوهش حاضر یک طرح تحقیقی غیر آزمایشی (توصیفی) از نوع همبستگی
چندمتغیری است؛ این نوع روش بدین دلیل به کار گرفته شده است که محقق میزان همبستگی مشترك بیش از دومتغیر
را که در این پژوهش متغیر تیپهای شخصیتی ،استرس وراهبردهای مقابلهای با فرسودگی شغلی وروابط بین فردی
میباشند را محاسبه واندازه گیری میکند.
جامعه آماری
جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش ،شامل کلیه کارکنان شهرداری شهرتهران در سال  1524- 1259میباشد.
نمونه و روش نمونه گیری
نمونه این تحقیق مشتمل بر  111نفر از کارکنان شهرداری تهران بودند ،که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب
شدند .برای جمع آو ری اطالعات از پرسشنامههای پنج عامل شخصیت کاستا و مک کری () ،Neoاسترس  ،Dassو
راهبردهای مقابلهای الزاروس ،فرسودگی شغلی مزلج ،روابط بین فردی کویین استفاده شد.
ابزار اندازه گیری دادهها
آزمون استاندارد مهارتهای ارتباط بین فردی
این پرسشنامه که توسط کویین دام برای سنجش مهارتهای بین فردی در بزرگساالن ابداع شده است ،دارای
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 24سؤال پنج گزینهای است و هر فرد میتواند نمرهای بین  24تا  111را کسب کند .گزینههای هر سؤال به صورت
تقریباٌ هرگز ،بندرت ،گاهی اوقات ،نسبتاٌ همیشه و اکثر اوقات است که به ترتیب نمرات از یک تا پنج را به خود اختصاص
میدهند .روایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه داخلی بررسی و تأیید شده است؛ همچنین همسانی درونی سؤاالت این
پرسشنامه توسط حسین چاری و فداکار با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر  1 /15گزارش شد (حسین چاری) 1239 ،
پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت کاستا و مک کری ()Neo
در این پژوهش ،جهت تعیین ویژگی شخصیتی آزمودنیها از آزمون پنج عاملی شخصیت کاستا و مک کری (  ) 1553که
شامل پنج عامل روانرنجوری ،برونگرایی ،گشودگی به تجربه ،موافق بودن و مسئولیت پذیری است ،استفاده شده است .این
پرسشنامه دارای  11سؤال بوده و هر کدام از عوامل پنج گانهی شخصیت با  13سؤال سنجیده میشود .آزمودن دهنده به
هر سؤال در یک مقیاس پنج درجهای لیکرتی به صورت کامالً مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم و کامالً موافقم پاسخ
میدهد.
مقیاس استرس ()Dass
مقیاس استرس ( Dassالویبوند ) 1559 ،مجموعهای از مقیاس خودگزارشی برای ارزیابی حاالت عاطفه منفی دراسترس
است .کاربرد مهم این مقیاس اندازه گیری شدت نشانه استرس است .برای تکمیل پرسشنامه فرد باید وضعیت یک نشانه را
در طول هفته گذشته مشخص کند .از انجا که این مقیاس میتواند مقایسهای از شدت عالیم در طول هفتههای مختلف
فراهم کند ،میتوان از آن برای ارزیابی پیشرفت درمان در طول زمان استفاده کرد .اعتبارو روایی :آنتونی و همکاران
(  ) 1553مقیاس مذکور را مورگی و تنیدگی ،ضریب همبستگی  1 /92تحلیل عاملی قراردادند که نتایج پژوهش آنان مجدداً
حاکی از وجود تنیدگی بود .نتایج این مطالعه نشان داد که  1 /13از واریانس کل مقیاس توسط این سه عامل مورد سنجش
قرار میگیرد .ارزش ویژه عوامل تنیدگی در پژوهش مدکور به ترتیب برابر 1 1 /3 ،32 /5 ،35 /11و ضریب آلفا برای این
عوامل به ترتیب  59 /1 ،53 /1 ،53 /1بوده است.
پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس
پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس الزاروس ،پرسشنامهی راهبردهای مقابلهای یک آزمون  11مادهای است که بر
اساس سیاههی راهبردهای مقابلهای (الزاروس ،فولکمن ) 1531 ،که توسط الزاروس و فولکمن در سال  1531بکار گرفته
شد .در این آزمون آنها دامنهی وسیعی از افکار و اعمالی که افراد هنگام مواجه با شرایط فشار زای درونی یا بیرونی به کار
میبرند را مورد ارزیابی قرار میدهند .این پرسشنامه درایران توسط خدادادی (  ) 1235مورد روان سنجی قرار گرفته است .
در تکمیل پرسشنامه ازآزمودنیها خواسته شد تاضمن تجسم موقعیت تجربه شده که در آن از راهبرد رویارویی استفاده
کردهاند ،بر پایه مقیاس چهارگزینهای (هرگز ،به ندرت ،اکثر اوقات ،همیشه) به عبارات پاسخ دهند.
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پرسشنامه فرسودگی شغلی
این پرسشنامه توسط مزلج و همکاران (  ) 3119ساخته شده است که شامل  39سؤال میباشد که چهار بعد خستگی
هیجانی ،عملکرد شخصی ،مسخ شخصیت و درگیری را میسنجد و بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم گردیده است و هر
سؤال براساس فراوانی و شدت سنجیده میشود .برای نمره گذاری مقیاس در هر سؤال دو نمره برای فرد در نظر گرفته
میشود ،نمره فراوانی و نمره شدت .اگر آزمودنی در خانه هرگز عالمت زده باشد هم در فراوانی و هم در شدت نمره صفر
میگیرد .در غیر این صورت با توجه به عالمتی که در قسمت فراوانی و شدت گذاشته است ،در فراوانی نمره یک تا شش
(از سالی چندبار تا هر روز ) و در شدت نمره یک تا هفت (از خیلی کم تا خیلی زیاد ) کسب میکند .وقتی نمرات افراد در
هر سؤال مشخص باشد با جمع کردن نمرات میتوان خرده آزمونهای چهارگانه را محاسبه کرد .در واقع با جمع نمرات 5
سؤال خستگی عاطفی در دو مقیاس فراوانی و شدت میتوان دو نمره برای این خرده آزمون بدست آورد.
روش اجرای پژوهش و جمع آوری دادهها
به منظور جمع آوری اطالعات پژوهش ،محقق پس از کسب مجوز الزم از ریاست محترم و بخش پژوهش شهرداری
شهرتهران و کسب رضایت از کارکنان ،به کارکنانی که برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند .ابتدا اهداف پژوهش و روند
آن توضیح داده شد و ذکر گردید که به منظور رعایت اصول اخالقی پرسشنامهها دارای کد بوده و نیازی به نوشتن
مشخصات فردی نمیباشد و توضیح داده شده است که زمان بیست دقیقه برای تکمیل پرسشنامه در نظر گرفته شده است
سپس پرسشنامههای مربوط جهت تکمیل کردن به آنها داده شده است.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات
برای تجزیه تحلیل دادهها در این پژوهش ،از روشهای آماری در دوسطح توصیفی واستنباطی به شرح ذیل استفاده شده
است .دادههای به دست آمده با استفاده ازشاخص های جداول فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین ،انحراف استاندارد و برای
آزمون فرضیهها از رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است .برای تجزیه
تحلیل دادهها در این پژوهش ،از روشهای آماری در دوسطح توصیفی واستنباطی استفاده شده است .دادههای به دست
آمده با استفاده ازشاخص های جداول فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین ،انحراف استاندارد و برای آزمون فرضیهها از
رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
نتیجه گیری:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تیپهای شخصیت ،استرس و راهبردهای مقابلهای با فرسودگی شغلی و روابط بین
فردی کارکنان شهرداری تهران بود .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان
شهرداری تهران بود .نمونه پژوهش مشتمل بر  111نفر از این افراد بودند که به بر اساس روش نمونه گیری دردسترس
انتخاب شدند و به پرسشنامههای پرسشنامههای پنج عامل شخصیت نئو ،استرس ،اضطراب و افسردگی ،راهبردهای
مقابلهای ،فرسودگی شغلی و روابط بین فردی پاسخ دادند .برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری از روش توصیفی و
استنباطی استفاده شد .در بخش توصیفی از مشخصههای آماری نظی ر فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و جداول و
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نمودارهای مربوطه و در سطح استنباطی از آزمونهای همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج کلی نشان داد که بین
متغیرهای مورد پژوهشگی همبستگی وجود دارد .نتایج به دست آمده در ادامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .در
تبیین یافتهها میتوان گفت برای فهم نتایج نگاهی به ساختار شخصیت ضروری است .شخصیت را مجموعهای با ثبات از
تمایالت و ویژگیها میدانند که مشترکات و تفاوتهای رفتاری روان شناختی (افکار ،احساسات و اعمال ) افراد را تعیین
میکند .صفات شخصیت اولین راهنمایی تشخیص وضعیت شناختی و عاطفی افراد هستند ودر تبیین این یافته میتوان
گفت برای فهم نتایج نگاهی به ساختار شخصیت ضروری است .شخصیت را مجموعهای با ثبات از تمایالت و ویژگیها
میدانند که مشترکات و تفاوتهای رفتاری روان شناختی (افکار ،احساسات و اعمال) افراد را تعیین میکند .صفات
شخصیت اولین راهنمایی تشخیص وضعیت شناختی و عاطفی افراد هستند و برنقش های عاطفی -اجتماعی و رفتارهای
بین فردی یا شغلی افراد تأثیر میگذارند (موینی هان و پترسون .) 3111 ،به عبارت دیگر ساختارهای شخصت نحوه تعامل
فرد را با دنیایی درونی و بیرونی یعنی تعامالت بین فردی مشخص میکند .فردی با ویژگی برون گرایی توانایی باال و تمایل
زیادی برای برقراری ارتباط بین فردی دارد و از سوی دیگر در محیط شغلی محدود کننده میتواند به فرسودگی شغلی
منجر شود .اما روان نژندها به دلیل عدم ثبات هیجانی توانایی برقراری ارتباط با دوام اندکی دارند و مهمتر از آن در محیط
شغلی نمیتوانند خود را سازگار نماید ،که به فرسودگی شغلی منجر میشود .از سوی دیگر گشودگی در تجربه نیز با
فرسودگی شغلی رابطه دارد .چرا که چنین افرادی به دنبال تجربههای تازه اتد که با یک وظیفه مشخص و تکراری در یک
شغل بخصوص در تضاد است .اما توافق پذیری و وظیفه مداری با فرسودگی رابطه منفی دارد .چرا که این افراد تمایلی به
همسویی و انجام وظیفه دارند که میتواند مانع فرسودگی شغلی شود اما همچننین بتوانند ارتباط مناسبی را شکل دهند .
در مجوع اینکه آن دسته از ویژگیهای شخصیتی که بر ارتباط بین فردی متکی است میتواند روابط بین فردی را پیش
بینی کند و همچنین فرسودگی شغلی به وسیله صفاتی به طور مثبت پیش بینی میشود که فرد دنبال نوگرایی و تنوع
میباشد .نتایج نشان داد که راهبردهای مقابلهای میتوانند بر فرسودگی شغلی اثر بگذارند .به نظر میرسد آموزش کارکنان
در زمینه راهبردهای مقابلهای مؤثر در این زمینه میتواند مفید و پیشگیرانه باشد .همچنین نتایج نشان داد که استرس با
فرسودگی شغلی رابطه دارد ،این امر برای سازمانها اطالعات مفیدی در زمینه توجه به کیفیت زندگی کاری کارکنان
فراهم میآورد .نتایج نشان داد که ویژگیهای شخصیت با فرسودگی شغلی و روابط بین فردی ارتباط دارد ،این امر میتواند
در انتخاب کارکنان به عنوان یک مالك مد نظر باشد و تناسب شغل و شاغل در این زمینه رعایت شود.
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