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چكیدُ
رفتارّای اًحزافی اس تحثاًگیشتزیي رفتارّا زر هحیو واار ّغاتٌس واِ تااوٌَى پاضٍّؼّاای
سیازی راجع تِ آىّا اًجام ؽسُ اعت .ایي پضٍّؼ تا ّسف تزرعی ًمؼ رفتارّای اًحزافی زر راتيِ
اعتزط ؽغلی تا فزعَزگی ّیجاًی اجزا ؽس .اس هیااى واروٌااى یاه عااسهاى فاٌ تی زر افافْاى
زٍیغت ٍ ّفتاز ّفت ًفز اًتراب ٍ اس آىّا زرذَاعت گززیس تا تِ پزعؾٌاهِّای رفتارّای اًحزافی
( ،)DBQاعتزط ؽغلی ( ٍ )JSQفزعَزگی ّیجاًی ( )EEQپاعد زٌّسً .تایج ًؾااى زاز واِ تایي
اعتزط ؽغلی ٍ فزعَزگی ّیجاًی تا رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ افزاز ٍ عااسهاى ٍ تایي اعاتزط
ؽغلی ٍ فزعَزگی ّیجاًی راتيِ ه ٌازاری ٍجاَز زارزّ .ونٌایي ًتاایج ًؾااى زاز واِ رفتارّاای
اًحزافی ه يَف تِ افزاز ٍ عاسهاى راتيِ اعتزط ؽغلی را تا فزعَزگی ّیجاًی ت سیل هیوٌٌس .تاِ
ایي ه ٌی وِ ٍلتی رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ افازاز ٍ عااسهاى تاتعات ،تایي اعاتزط ؽاغلی ٍ
فزعَزگی ّیجاًی راتيِ م یفی ٍجَز زارزٍ .لی ٍلتی رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ افزاز ٍ عاسهاى
پاییي اعت ،تیي اعتزط ؽغلی ٍ فزعَزگی ّیجاًی راتيِ ًیزٍهٌستزی ٍجَز زارز .زر هجوَع ًتایج
ایي پضٍّؼ ًؾاى هیزّس وِ رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ افزاز ٍ عاسهاى هیتَاًٌس تِ عٌاَاى یاه
عاهل پیؾگیزیوٌٌسُ (جثزاًی) زر راتيِ تیي اعتزط ؽغلی ٍ فزعَزگی ّیجاًی عول وٌٌس.
ٍاشُّای كلیدی :اعتزط ؽغلی ،رفتارّای اًحزافی ،جثزاى ،فزعَزگی ّیجاًی

 -1زاًؾیار ،گزٍُ رٍاى ؽٌاعی فاٌ تی ٍ عااسهاًی ،زاًؾاىسُ رٍاى ؽٌاعای ٍ علاَم تزتیتای ،زاًؾاگاُ آساز اعادهیٍ ،اناس افافْاى
(ذَراعگاى)
 -2وارؽٌاعی ارؽس رٍاى ؽٌاعی فٌ تی ٍ عاسهاًی ،گزٍُ رٍاى ؽٌاعی فٌ تی ٍ عاسهاًی ،زاًؾىسُ رٍاى ؽٌاعای ٍ علاَم تزتیتای،
زاًؾگاُ آساز اعدهیٍ ،انس اففْاى (ذَراعگاى)
*ًَ -یغٌسُ هغٍَل همالِdrmgolparvar@gmail.com :
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كاركرد پیطگیری (جبراًی) رفتارّای اًحرافی در رابطِ استرض ضغلی با فرسَدگی ّیجاًی

هقدهِ
1

رفتارّای اًحزافی اس چالؼاًگیشتزیي رفتارّا زر هحایوّاای واار ّغاتٌس ،واِ ذیال ع این
پضٍّؼ ٍ ً زیِپززاسی را زر چٌس زِّ گذؽتِ تاوٌَى تِ زًثال ذَز یسن هیوؾاٌس .ایاي رفتارّاا
زارای چٌس هدن افلی ّغتٌس )1 :تريی اس لَاعس ٍ همزرات رعوی عاسهاىّا هحغَب هیؽاًَس،
 )2هاّیت عوسی زارًس ٍ )3هَجة آعیةرعاًی تِ افزاز ٍ عاسهاىّا ؽسُ ٍ ّشیٌِّای لاتل تَجْی
(تزآٍرزّا زر نس چٌس فس تیلیَى زتر اعت) تز ً امّای عاسهاًی تحویل هایوٌٌاس (تازی ،اًٍاش ٍ
عاوت2007 ،؛ تٌت ٍ راتیٌغَى2000 ،؛ ویَ ٍ پؾه2012 ،؛ گلپزٍر ،زّمااى ٍ هْاساز .)2014 ،اس
تارستزیي ایي رفتارّا هیتَاى تِ آعیةرعاًی تِ اهَال عاسهاى ،پزذاؽگزیّای ودهی ٍ غیزودهای،
غیثت ،تاذیز (رفتارّای وٌارُگیزاًِ)ً ،افزهاًی ،زسزی اس عاسهاى ٍ افزاز ٍ اعاتفازُّاای ؽرقای اس
ٍعایل ٍ اهىاًات عاسهاى اؽارُ وزز .هجوَعِ ایي رفتارّاا گااّی تاِ فاَرت اًفازازی ٍ گااّی تاِ
فَرت جو ی ٍ گزٍّی تَعو افزاز زر هحیوّای واار اًجاام هایؽاًَس (ویاسٍل2005 ،؛ واَهی،
2013؛ لَیي .)2010 ،تدػّای زر ذَر عتایؼ پضٍّؾگزاى زِّّاای لثال تاا تاِ اهازٍس ،عَاهال
ٍعی ی را تِ عٌَاى عَاهل ّوثغتِ تا رفتارّای اًحزافی ه زفی ًوَزُاًس.
ٍیضگیّای ؽرقیتی( 2گلپازٍر ٍ ّوىااراى2014 ،؛ جاا ،،لای پاایي ٍ ریا ّ ،)2006 ،اَػ
ّیجاًی( 3تیتی ،وازین ٍ الاسیي2013 ،؛ یاًا ٍ یاَى ،)2012 ،تایعاسالتی عااسهاًی( 4ولاٍَی،
فزاًغیظ ٍ تارلیٌ 2009 ،؛ وَّيچاراػ ٍ هَلز2007 ،؛ ًقزالسیي ،انوس ٍ رسالی ،)2013 ،عثه-
ّای هرتلف رّثزی (تپز ،وارر ،تزٍوظ ،گیسرّ ٍ َّ ،وىار2009 ،؛ زاتل ،)2005 ،ؽزایو ناون تز
فنای عاسهاى (آلیاط ٍ هاّسراعسی ،)2011 ،عَاهل اجتواعی ٍ فزٌّگای (اعاویتیوازی2014 ،؛
تایلز ،)2012 ،ت ْس عاسهاًی ٍ 5نزفِای ٍ 6رمایت ؽغلی( 7اًقاری ،هالىی ،هشرعِ ٍ عازبذشائلای،
 ،)2013اعتزط ؽغلی( 8عادهی2010 ،؛ رازل ٍ جاا2009 ،،؛ ٍى یارعاَلسٍ ،الىاز ٍ اعاىارلیىی،
 ،)2010عثهّای هسیزیت ت ارك (زیزرٍ ٍ گلفاًس ،)2007 ،آهازگی انغاط گٌاُ( 9وَّي ،پٌتز
پٌتز ٍ تَراى ٍ ،)2013 ،فزعاَزگی ّیجااًی( 10تاٌىظٍ ،لپلای ،اٍ ٍ ؽایي2012 ،؛ واالَر2007 ،؛
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لیاً ٍ ّغی )2007 ،تٌْا ترؾی اس هتغیزّایی ّغتٌس وِ تا رفتارّای اًحزافی زر ارتثاه گاشارػ
ؽسُاًس.
اس هیاى عَاهلی وِ زر تات تِ آىّا اؽارُ ؽس تمزیثا هیتَاى گفت وِ اعتزط ؽغلی ٍ فزعَزگی
ّیجاًی ّوَارُ اس پیؾایٌسّای هْن رفتارّای اًحزافی ه زفی ؽسُاًس .تِ لحاً تااریری زر ً زتاات
ٍ پضٍّؼّای هرتلف ،اعتزط زر ّز زٍ ه ٌای هحزن ٍ پاعد اعتفازُ ؽسُ اعات (آزاهاش ٍ تاان،
 .)2010اعتزط ؽغلی تِ عٌَاى ؽىلی اس اعتزط ٍاتغتِ تِ هَل یت (ؽغل ٍ وار)ّ ،ز عاهلی اعات
وِ زر ؽغل افزاز فزاتز اس هٌاتع ٍ اهىاًات زر زعتزط آىّا ،تِ ٍی تحویل ؽسُ ٍ هَجة پاعدّای
فیشیَلَصیه ٍ رٍاًی زر فزز هیؽَز .هْوتزیي ات از اعتزط ؽغلی را هی تَاى ت ارك ًماؼ ،1اتْاام
ًمؼ ،2گزاًثاری ًمؼ ،3عسم نوایت اس ىزف ّوىاراى ٍ عزپزعت ٍ ت ارك تا ّوىاراى ٍ عزپزعت
عزپزعت تزؽوزز (آلزوَى2011 ،؛ تاتاواط ،یااٍاط ٍ آؽایل .)2009 ،هْوتازیي ّوثغاتِای واِ
تاوٌَى زر ً زیات ٍ پشٍّؼ ّا تزای اعتزط ؽغلی ه زفی ؽسُ ،فزعَزگی ّیجاًی اعت (چیپااط
ٍ ههوٌا2011 ،؛ گاتٍاى ٍ ًیَهي.)2013 ،
یىی اس زیسگاُّای هيزح زر نَسُ فزعَزگی ؽغلی زیسگاُ عاِ هَلفاِای هغالؼ ٍ جىغاَى
()1981اعت .هغلؼ ٍ جىغَى ( )1981فزعَزگی ؽغلی را ًؾاًگاًی هیزاًٌاس واِ اس عاِ هَلفاِ
هغد ؽرقیت ،4فزعَزگی ّیجاًی ٍ افت وارایی ؽرقیً 5ؾىیل ؽسُ اعت .اس هیااى عاِ هَلفاِ
فزعَزگی ؽغلی هَرز اؽارُ ،فزعَزگی ّیجاًی تا تاویسی وِ تاز تاار ّیجااًی آى ؽاسُ ،انغااط
ترلیِ ًیزٍ ٍ ّیجاى تسم تزای اًجام تىالیف ٍ ٍظایف واری هحغَب هیؽاَز .انغااط تایاًگیاشُ
تَ زىً ،ساؽتي اًزصی ،عسم توایل تِ ننَر تز عز وار ،فمساى وؾؼ ّیجااًی ٍ عااىفی ًغاثت تاِ
ٍظاتف ؽغلی ّوِ اس ؽاذـّا ٍ عدین هيزح زر فزعَزگی ّیجاًی ّغتٌس (گًَشالظ-هَرالش ،پیزٍ،
رٍزریگش ٍ تدیغی2012 ،؛ هَلىی ،جاراهیلَ ٍ لَوٌسر .)2006 ،زر هيال اات هت اسزی واِ تااوٌَى
اًجام ؽسُ ،تِ فَرتی واهد تىزاری تیي اعتزط ؽغلی تا رفتارّای اًحزافای (راتزتاش2012 ،؛ زاتل،
2005؛ ؽْشاز ٍ هحوَز2012 ،؛ گلپزٍر ،واهىار ٍ جَازیاى2012 ،؛ ّزعىَیظ ،ری  ،پاروز ٍ تَسُ-
هي ٍ )2012 ،تیي فزعَزگی ّیجاًی تا رفتارّای اًحزافی (چاًا ٍ اعاویتیوازای2010 ،؛ زری،
ٍالؼ گَئغت2011 ،؛ وَیزٍط ،ویغلز ٍ عیلَا )2013 ،راتيِ هثثت گشارػ ؽسُ اعت.
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رٍیىززّای ً زی هرتلفی ًیش تدػ وززُاًس تا چزایی ٍ چگًَگی ارتثاه هیاى اعتزط ؽغلی ٍ
فزعَزگی ّیجاًی را تا رفتارّای اًحزافی تَمیح زٌّس .زر ً زیِ تاَاسى -وٌتازل( 1هتاَاسىعااسی
وٌتزل) تایتلی ( )1995وِ هزتَه تِ رفتارّای هجزهاًِ زر هحیوّای هرتلف اعتّ ،ز عاهلی وِ
اس جاًة هحیو اىزاف ،تاتذـ اس جاًة اًغاىّای زیگز ،تِ فزز فؾار ٍارز وٌس ٍ هَجاة ؽاَز تاا
فزز انغاط وٌس وٌتزلؼ تز ذَز ،زیگزاى ٍ ؽزایو تِ هراىزُ افتازُ ،هیتَاًس تِ ىَر تالمَُ هَجة
گزایؼ تِ رفتارّای اًحزافی ؽَز (ًَفشیگز ً .)2010 ،زیِ تَاسى وٌتزل ً ،زیِای زر تاب رفتارّای
اًحزافی ذاؿ زر رٍاتو تیي اًغاىّا اعت ٍ تاوٌَى زر ووتز پضٍّؾی تِ ىَر ذاؿ زر هحیوّاای
وار هَرز تزرعی لزار گزفتِ اعت ً .زیِ زیگز ً ،زیِ فؾار عوَهی 2آگٌیَ ( )2001اعت وِ تااسّن
ً زیِای عوَهی زر تارُ رفتارّای اًحزافی اعت .تز اعاط ایاي ً زیاِ ،اعاتزط ؽاغلی زر فاَرت
زاؽتي چْار ٍیضگی هیتَاًس هٌجز تِ رفتارّای اًحزافی ؽَز )1 :زر فَرتی وِ ًاعازتًاِ تاؽاس)2 ،
اس ً ز ؽست ،هیشاى آى سیاز تاؽس )3 ،تا وٌتزل اجتواعی پاییي راتيِ زاؽاتِ تاؽاس )4 ٍ ،پاازاػ ٍ
پیاهسّای هثثتی تزای فزز تِ ّوزاُ آٍرز .تز اعاط ایي رٍیىززٍ ،لتای اعاتزط ؽاغلی ٍ زر نالات
پیؾزفتِتز آى فزعَزگی ّیجاًی فزاتز اس تَاى هماتلِای فزز تاؽٌسً ،یزٍ ٍ ؽزایو تسم را تاز اعااط
هدنّای چْارگاًِ تات تِ زعت هیآٍرز تا اس ایي ىزیك رفتارّای اًحزافی را هَجة ؽَز .تز اعاط
رٍیىزز اعتزطّ -یجاى -رفتارّای مستَلیس 3فاوظ ،اعپىتَر ٍ هایلظ ( ،)2001اعتزط ؽغلی تِ
فَرتی واهد تالمَُ ٍ پَیا هیتَاًس ّیجاىّای هٌفی اس جولِ ذؾن ٍ آسرزگی را زر افزاز ف ال عاسز
ٍ تِ ایي تزتیة تاعث ؽَز تا افزاز تِ رفتارّای مس تَلیس هرتلف رٍی آٍرًس.
چْارهثي رٍیىزز ً زی زر نَسُ راتيِ تیي اعتزط ؽغلی ٍ فزعَزگی ّیجااًی تاا رفتارّاای
اًحزافی ،رٍیىزز اعتزطً -اهت ازلی -جثزاى 4اعت .تز اعاط ایي رٍیىزز ،اعتزط ؽغلی تَاى تالمَُ
تاتیی زارز تا افزاز را اس نالت ت ازل ّیجاًی ،عاىفی ،ؽٌاذتی ٍ رفتااری ذاار ،عااسز .ایاي عاسم
ت ازل هاّیت اًگیشؽی زارز .تِ ایي هفَْم وِ افزاز را ٍا هیزارز تا تاا زر پایؼگازفتي راّثززّاا ٍ
رفتارّای هرتلف ،ت ازل اس زعترفتِ ذَز را تاسیاتی وٌٌس (گلپازٍرٍ ،اقمای ٍ اؽاجع1393 ،؛ گال
پزٍر ٍ ّوىاراى .)2012 ،تز اعاط رٍیىزز اعتزط ً -اهت ازلی -جثزاى ،تاز ّان ذاَرزى ت اازل تاا
تْسیس تماء زارای راتيِ اعت ٍ تِ ّویي زلیل زارای هاّیت اًگیشؽای اعات .تٌااتزایي ٍلتای افازاز
انغاط وٌٌس وِ اعتزط ؽغلی هَجة تزّن ذَرزى ت ازل رٍاًی ٍ جغوی آىّا ؽسُ (زر رٍیىازز
اعتزطً -اهت ازلی -جثزاى عدین فزعَزگی ّیجاًی تِ عٌَاى ًوَزّای ًاهت ازلی زر افازاز تفغایز
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هیؽَز) ،یىی اس گشیٌِّای رفتاری آىّاا رفتارّاای اًحزافای ذَاّاس تاَز (گالپازٍر ٍ ّوىااراى،
.)2012
ّواىىَر وِ هدن ِ هیؽَز هيال ات هت سز ٍ ً زیات گًَاگًَی زر هَرز چزایای ٍ چگاًَگی
راتيِ اعتزط ؽغلی ٍ فزعَزگی ّیجاًی تاا رفتارّاای اًحزافای ٍجاَز زارز .ایاي تٌاَع ً ازات ٍ
هيال ات علیرغن تثییيّای گاُ هؾاتِ ٍ گاُ هتفاٍت تا یىاسیگز ،تااتذـ زر اًترااب رٍیىززّاای
ً زی پایِ تزای پضٍّؼّا ،پضٍّؾگزاى را هلشم تِ اًتراب ٍ زًثاال واززى رٍیىازز یاا رٍیىززّاای
ً زی ذاؿ هیًوایس .زر چٌیي ؽزایيی ًاگشیز رٍیىززّای زیگز وٌار وذاؽتِ هیؽًَس .تاِ ّوایي
زلیل ٍلتی هيال ات هت سز هثتٌی تز ً زیات ه یي السام تِ ارائِ ؽَاّس ٍ تثییيّایی زر هَرز علال
ٍ چگًَگی ٍلَع پسیسُّا (هثل راتيِ اعتزط ؽغلی ٍ فزعَزگی ّیجاًی تا رفتارّای اًحزافی) هی-
وٌٌس ،زیگز تا هحزس ؽسى رٍاتو هیاى پسیسُّا ،تِ انتواتت ً زی ٍ عولی زیگز وانتاَجْی های-
ؽَزٍ .ال یت آى اعت وِ تا تغییز رٍیىزز ً زی ،تزذی اهَر تسیْی ٍ هغلن فزك ؽسُ هوىي اعت
تِ گًَِای تغییز ًوایٌس وِ ت جةآٍر تاؽس .تز ّویي اعاط زر ایاي پاضٍّؼ تاز اعااط هفزٍماات
رٍیىزز اعتزط ؽغلیً -اهت ازلی -جثزاى ،تا زر ً ز گزفتي ایي فزك عازُ وِ رفتارّای اًحزافی را
هی تَاى اس ًميِ ً ز رفتارّای جثزاًی ،رفتارّایی تزای پیؾگیزی ٍ یا تزگؾت ًاهت اازلی نافال اس
اعتزط ؽغلی زر ً ز گزفت ،ایي عَال را هيزح ًوَزُ ٍ تِ هحه آسهَى گذاؽتِاین واِ آیاا افازاز
ٍلتی تا اعتزط ؽغلی هَاجِ هیؽًَس ٍ انغاط هیوٌٌس واِ زر ؽازف فزعاَزگی ّیجااًی لازار
زارًس تا اًجام رفتارّای اًحزافی ،ع ی زر جثزاى یا پیؾگیزی اس فزعَزگی ّیجاًی ذَز هیوٌٌس یا
ذیز؟ .تزذی ؽَاّس نوایت وٌٌسُ اس رٍیىزز را زر سیز هزٍر ذَاّین وزز.
زر زرجِ اٍل ؽَاّس سیازی زر زعت اعت وِ ًؾاى هیزّس اعتزط ؽغلی پیؾایٌس افلی تازای
فزعَزگی ّیجاًی اعت .زر هيال ات هت سزی تاوٌَى تایي اعاتزط ؽاغلی ٍ فزعاَزگی ّیجااًی
راتيِ هثثت گشارػ ؽسُ ٍ ً زیاات فازیح ٍ آؽاىاری ًیاش زر نوایات اس ایاي راتياِ ٍجاَز زارز
(چیپاط ٍ ههوٌا2011 ،؛ گاتٍاى ٍ ًیَهيّ .)2013 ،ونٌیي زر هجوَعِ هيال ات هت اسزی ًیاش
تِ ا یي هَمَع اؽارُ ؽسُ وِ انغاط تحت لؾار تَزى ٍ انغااط فزعاَزگی ّیجااًی ،انغاعاات
ًاذَؽایٌسی ّغتٌس وِ افزاز را آسار زازُ ٍ ٍازار تِ ٍاوٌؼ هیوٌٌس (گل پازٍر ٍّوىااراى.)1393 ،
زر زرجِ زٍم ؽَاّس لاتل تَجْی ٍجَز زارز وِ ًؾاى هیزّس ؽایَُّاای هماتلاِ وارآهاس ٍ هثثات
هیتَاًٌس تِ افزاز ووه وٌٌس تا زر ٌّگام هَاجِ ؽسى تا اعتزط ؽاغلی ،ؽازایو را تْتاز هاسیزیت
وٌٌس ٍ زچاار فزعاَزگی ّیجااًی ًؾاًَس (لاَیي ٍ عااگز .)2009 ،تاز اعااط رٍیىازز اعاتزط -
ًاهت ازلی -جثزاى ،چَى رٍػّای هماتلِ وارآهس هیتَاًٌس هٌجز تِ ت سیل ٍ واّؼ اعتزط ؽاغلی
ؽًَس ،تٌاتزایي هاً ی تزای ایجاز تیت ازلی ذَاٌّس تَز ٍ تِ زًثاال آى اس ٍلاَع رفتارّاای اًحزافای
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جلَگیزی هیوٌٌسٍ .لی هوىي اعت افزاز زر لح ِ هَاجْاِ تاا اعاتزط ؽاغلی اهىااى اعاتفازُ اس
هْارتّای هماتلِای وارآهس را ًساؽتِ تاؽٌس .زر چٌیي هَال ی اعت وِ افزاز تِ رفتارّاای اًحزافای
رٍی هیآٍرًس .اس ًگاُ رٍیىزز اعتزط ؽغلیً -اهت ازلی -جثزاى ،رفتارّاای اًحزافای را هایتاَاى اس
ًگاّی اًغاىگزایاًِ ،رفتارّایی هماتلِای (زر ازاهِ هؾرـ ذَاّس ؽس وِ زیاسگاُ ه زفای ؽاسُ زر
ایي پضٍّؼ تا زیسگاُّای لثلی هتفاٍت اعت ،تزای ایي هٌ َر تِ آلي ٍ گزیي تزگاز1980 ،؛ ٍ پٌای
ٍ اعپىتَر ،2007 ،تِ ًمل اس وزینز ،پٌی ٍ ّاًتز 2010 ،رجَع وٌیس) زر ً ز گزفت وِ اًجام آىّاا
ًاؽی اس تْسیس ازرانؽسُ زر ؽزایيی اعت وِ فزز زر لح ِ انغاط هیوٌس چارُای جش اًجام ایي
رفتارّا ًسارز (ایَب ،اٍاى ٍ تدل .)2013 ،ىثی ی اعت ایاي رٍیىازز تاِ زًثاال عالة هغاوَلیت ٍ
اذتیار ؽرقی اس افزاز تزای اًجام ایي رفتارّا ًیغت .تلىِ ّسف ایي رٍیىزز ایي اعات تاا تازذدف
ًگاُّای گذؽتِ ،چْزُ ای زیگز اس رفتارّای اًحزافی را وِ زر ووتز پضٍّؾی تِ آى تَجِ ؽسُ ارائاِ
ًوایس ٍ ایي سهیٌِ را فزاّن وٌس تا تا تقوینگیزیّای تِ هَلع ،تِ اًغاىّا زر هحایو واار اس ىازف
وارفزهایاى ٍ هسیزاى زر عاسهاىّا ووه ؽَز تا ووتز هجثَر تِ اًجام رفتارّای اًحزافی ؽاًَس .زر
تات اؽارُ ؽس وِ زر ووتز پضٍّؾی رفتارّای اًحزافی تِ عٌَاى ؽىلی اس رفتارّای هماتلِای زر ً از
گزفتِ ؽسُاًس .زر نوایت اس ایي ً ز ،زر پیگیزیّای هىزر فزفا زٍ هيال ِ زر اذتیار لزار گزفت.
زر هيال ِای وزینز ٍ ّوىاراى ( )2010تا ه زفی رفتارّای مستَلیس تاِ عٌاَاى عاثه هماتلاِ
ّیجاًی زر هیاى زٍیغت ٍ ًَز ٍ پٌج ًفز اس افزاز ؽاغل زر آهزیىا (اًتراب ؽسُ اس هیاى ًاَز ٍ پاٌج
ّشار ًفزی وِ زر یه پیوایؼ تزذو اس ىزیك اتٌتزًت ؽزوت زاؽتٌس) ًؾاى زازًاس واِ رفتارّاای
اًحزافی ه يَف تِ تَلیس راتيِ عسالت تَسی ی تا فزعَزگی ّیجاًی را ٍ رفتارّای اًحزافای وٌاارُ-
گیزاًِ راتيِ عسالت تَسی ی ٍ عسالت رٍیِای را تا فزعَزگی ّیجاًی ت اسیل هایوٌٌاس .یافتاِّاای
جشییتز ایي هيال ِ ًؾاى هیزّس و ِ زر رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ تَلیس تات تیي عسالت تَسی ی
تا فزعَزگی ّیجاًی راتيِ ه ٌازاری ٍجَز ًسارزٍ ،لی زر رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ تَلیس پااییي
ایي راتيِ ه ٌازار اعت .ایي ٍم یت تِ ىَر ًغثی تزای رفتارّای اًحزافای وٌاارُگیزاًاِ زر راتياِ
عسالت تَسی ی ٍ رٍیِ ای تا فزعَزگی ّیجاًی ًیش ٍجَز زاؽتِ اعت .توایش افلی پاضٍّؼ وزیناز ٍ
ّوىاراى ( ) 2010تا پضٍّؼ نامز زر ایي اعت وِ زر ایي پضٍّؼ تاِ ىاَر هغاتمین تاز اعاتزط
ؽغلی توزوش ؽسُ اعت .زر پضٍّؼ زیگزی ایَب ٍ ّوىاراى (ً )2013مؼ ت اهلی تستیٌی عااسهاًی
ٍ تسرفتاری تیيفززی را تز توایل تِ تزن ذسهت زر هیاى واروٌاى نزفِای فٌاتع تاًىی زر پٌجاب
پاوغتاى هَرز تزرعی لزار زازًسً .تایج ایي پضٍّؼ (زر ؽىلی ولی ٍ تسٍى اؽارُ زلیك تِ جشئیاات
زر هتي همالِ) ًؾاى زاز وِ تسرفتاری زر ت اهل تا تستیٌی عااسهاًی هایتَاًاس تاز توایال تاِ تازن
ذسهت هَقز تاؽٌس.
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تا اؽارُ تِ ایي ؽَاّس زر زعتزط هیتَاى گفت وِ پاضٍّؼ ناماز زر ذقاَؿ راتياِ تایي
اعتزط ؽغلی ٍ فزعَزگی ّیجاًی تا تَجِ تِ ًمؼ رفتارّای اًحزافی اس سهزُ اٍلیي پاضٍّؼّاایی
اعت وِ تز اعاط رٍیىزز اعتزطً -اهت ازلی -جثزاى زر ایزاى ىزانای ،اجازا ٍ ًتاایج آى گاشارػ
هیؽَز .پیؼتیٌیّای ً زی وِ هثٌای ایي پضٍّؼ تَزُ تِ ایي ؽزح اعت .اس آىجایی وِ اعتزط
ؽغلی هیتَاًس تِ فزعَزگی ّیجاًی هٌتْای ؽاَز ،تٌااتزایي هایتَاًاس تغتزعااس توایال افازاز تاِ
رفتارّای اًحزافی ؽَز .تز اعاط رٍیىزز اعتزط– ًاهت ازلی – جثزاى اگز ٍال ا رفتارّاای اًحزافای
هاّیت جثزاًی زارًس ،یىی اس عزفِّایی وِ هیتَاًٌاس زر آى زذالات وٌٌاس ،راتياِ ذاَز اعاتزط
ؽغلی تا فزعَزگی ّیجاًی اعت .تِ ایي تزتیة پیؼتیٌی هیؽاَز واِ زر رفتارّاای اًحزافای تاات
(چَى ایي رفتارّا هاّیت جثزاًی زارًس ٍ اس ؽست تسم ًیش تزذَرزار ّغتٌس ،هاًع اس آى هیؽًَس تاا
فزز زر ه زك اعتزط ؽغلی تیؾتز لزار گیزز)ً ،ثایس تیي اعتزط ؽغلی تا فزعَزگی ّیجاًی راتيِ
ًیزٍهٌسی ٍجَز زاؽتِ تاؽس .زر هماتل زر عيح رفتارّاای اًحزافای پااییي ،چاَى ایاي رفتارّاای
جثزاًی چٌساى لازر تِ تغییز اعتزط ؽغلی ًثغتٌس ٍ عود جثزاًی اتفاق ًویافتس ،تایس تیي اعتزط
ؽغلی تا فزعَزگی ّیجاًی راتيِ ًیزٍهٌستزی ٍجَز زاؽتِ تاؽس .ایي هجوَعِ پیؼتیٌیّا اس ىزیك
ایي هيال ِ زر ایي پضٍّؼ تِ هحه آسهَى گذاؽتِ ؽسُاًس .اجزا ٍ ارائِ ًتاایج ایاي پاضٍّؼ تازای
زاًؼ اهزٍس زر نَسُ رفتارّای اًحزافی یه مزٍرت تام اعت .هْوتزیي مزٍرت ایيواِ ًتاایج ایاي
پضٍّؼ زاًؼ هَجَز زر هَرز واروززّای رفتارّای اًحزافی را گغتزػ ذَاّس زاز ٍ اس ىزف زیگز
سهیٌِ را تزای اًسیؾیسى ٍ یافتي راّىارّایی عولی تزای هسیزیت اًغاىگزایاًِتز رفتارّای اًحزافای
فزاّن ذَاّس ًوَز .تز پایِ آى چِ تیاى ؽس هسل افلی (ً زیِ تٌیاز) ٍ عپظ فزمیِّای هيزح زر
پضٍّؼ نامز تِ ؽزح ؽىل  1هیتاؽس.
استرس شغلی

فرسودگی هیجانی

رفتارهای انحرافی

ضكل  ?8هدل ًظری پصٍّص در هَرد ًقص رفتارّای اًحرافی در رابطِ استرض ضغلی با فرسَدگی
ّیجاًی

فرضیِّای پصٍّص
فرضیِ اٍل? تیي اعتزط ؽغلی تا فزعَزگی ّیجاًی راتيِ هثثت ٍ ه ٌازار ٍجَز زارز.
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فرضیِ دٍم? رفتارّای اًحزافای (ه ياَف تاِ عااسهاى ٍ افازاز) راتياِ اعاتزط ؽاغلی ؽاغلی تاا
فزعَزگی ّیجاًی را ت سیل هیوٌس .تِ ایي ه ٌی وِ زر عيَح پااییي ٍ تااتی رفتارّاای اًحزافای
(ه يَف تِ عاسهاى ٍ افزاز) ،راتيِ اعتزط ؽغلی تا فزعَزگی ّیجاًی تا یىسیگز هتفاٍت اعت.
رٍش
رٍػ ایي پضٍّؼ ّوثغتگی ٍ جاه ِ آهاری پضٍّؼ ،واروٌاى یه هجوَعاِ فاٌ تی زر ؽاْز
اففْاى زر سهغتاى  1392تِ ت ساز ً 500فز تَزًس وِ اس هیاى آىّا ،زٍیغت ٍ ّؾتاز ًفز تِ ؽایَُ
عْلالَفَل اًتراب ؽسًس .ؽیَُ هزاج ِ تِ اعنای ًوًَِ تِ ایي فَرت تاَز واِ پاظ اس هؾارـ
ؽسى ّز یه اس اعنای ًوًَِ ،تِ آىّا هزاج ِ ٍ پظ اس جلة هَافمت آىّا ،تَمایحات هزتاَه تاِ
ًحَُ پاعرگَیی تِ عَاتت پزعؾٌاهِّا ارائِ هیگززیس .عپظ پزعؾٌاهِّاای پاضٍّؼ زر اذتیاار
آىّا لزار هیگزفت تا تِ فَرت ذَزگشارػزّی پاعد زٌّس .پاظ اس تاسگؾات پزعؾاٌاهِّاا ،عاِ
پزعؾٌاهِ تِ زلیل ًالـ پاعد زازُ ؽسى (ه ازل  1زرفس) اس پضٍّؼ وٌار رفتً ٍ ،وًَاِ پاضٍّؼ
تِ زٍیغت ٍ ّفتاز ٍ ّفت ًفز واّؼ یافت (ًزخ تاسگؾت  99زرفس) .نجن ًوًَِ زٍیغت ٍ ّفتااز
ٍ ّفت ًفزی تزاعاط تَفیِّای هيزح ؽسُ زرتاارُ نجان ًوًَاِ زر هيال اات تحلیال رگزعایَى
علغلِ هزاتثی اًتراب ؽسُاًس (آیىي ٍ ٍعت.)1991 ،
ابسار سٌجص
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پرسطٌاهِ استرض ضغلی ( ?)JSQتزای عٌجؼ اعتزط ؽغلی اس پزعؾٌاهِ پٌج عَالی واِ
تَعو گلپزٍر ٍ ّوىاراى ( )2012ه زفی ؽسُ ٍ تا همیاط پاعرگَیی پٌج زرجاِای (ّزگاش; 1تاا
ّویؾِ; )5پاعد زازُ هیؽَز اعتفازُ ؽس .گلپزٍر ٍ ّوىاراى ( )2012رٍایی عاسُ ایي پزعؾاٌاهِ
را تز اعاط تحلیل عاهلی اوتؾافی هغتٌس عاذتِ ٍ آلفای وزًٍثاخ تزاتز تا  0/7را تازای آى گاشارػ
ًوَزُاًس .ایي پزعؾٌاهِ زر ایي پضٍّؼ اس ً ز رٍایی عاسُ اس ىزیك تحلیل عااهلی اوتؾاافی هاَرز
تزرعی هجسز لزار گزفت ٍ تاییس گززیس ٍ آلفای وزًٍثاخ آى تزاتز تا  0/7تِ زعت آهس.
پرسطٌاهِ فرسَدگی ّیجاًی ?)EEQ(8تزای فزعَزگی ّیجاًی اس پزعؾٌاهِ ًِ عاَالی واِ
تَعو هَلىی ٍ ّوىاراى ( )2006ارائِ ؽسُ ،اعتفازُ ؽس .همیاط پاعرگَیی هَرز اعاتفازُ زر ایاي
پضٍّؼ تزای ایي پزعؾٌاهِ پٌج زرجِای (ّزگش; 1تا ّویؾِ; )5تاَز .ایاي پزعؾاٌاهِ واِ عايح
انغاط فزعَزگی ّیجاًی واروٌاى را زر نیي وار هیعٌجس ،تزاعاط گاشارػ هاَلىی ٍ ّوىااراى
( )2006اس ؽَاّس رٍایی ٍ پایائی هيلَتی تزذَرزار اعت .تَیضُ تحلیل عاهلی تأییسیً ،ؾاى زازُ وِ
ًِ عؤال ایي پزعؾٌاهِ را هیتَاى تا آلفای وزًٍثاخ تزاتز تا  0/89یه عاهل زر ً ز گزفت .گل پازٍر
. Job Stress Questionnaire
. Emotional Exhaustion Questionaire

1
2

رٍش ّا ٍ هدلْای رٍاًطٌاختی /سال ضطن /ضوارُ بیست ٍ دٍ /زهستاى >9

<=

ٍ ّوىاراى ( )1387وِ ًغرِ ای اس ایي پزعؾٌاهِ را زر ایزاى تزجوِ ٍ آهازُ اجزا ًواَزُاًاس رٍایای
عاسُ ایي پزعؾٌاهِ را تز اعاط تحلیل عاهلی اوتؾافی هثتٌی تز هَلفِّای افلی ٍ چزذؼ اس ًَع
ٍاریواوظ (تاعٌجِ ویشر ،هیزٍ اٍلىیي (KMO) 1تزاتاز تاا  ،0/91آسهاَى وزٍیات تارتلات 2ه ٌاازار
( )p<0/001تزاتز تا  ٍ ،2241/39تارّای عاهلی  0/69تا  )0/82هغاتٌس عااذتِ ٍ آلفاای وزًٍثااخ
تزاتز تا  0/91را تزای ایي پزعؾٌاهِ گشارػ ًوَزُاًس .آلفای وزًٍثاخ پزعؾٌاهِ فزعاَزگی ّیجااى
زر ایي پشٍّؼ تزاتز تا  0/74تِ زعت آهس.
پرسطٌاهِ رفتارّای اًحرافی ?)DBQ(8تزای عٌجؼ رفتارّای اًحزافی زر ایي پضٍّؼ اس
پزعؾٌاهِ پاًشزُ عؤالی تٌت ٍ راتیٌغَى ( )2000وِ رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ عاسهاى (ّؾات
عَال) ٍ ّوىاراى (ّفت عَال) را هَرز عٌجؼ لزار هیزّس ٍ گلپزٍر ،علیوززاًی ٍ آلایی ()1389
لثدً آى را زر ایزاى رٍاییعٌجی ٍ پایائیعٌجی ًواَزُاًاس ،اعاتفازُ ؽاس .ایاي پزعؾاٌاهِ زر ایاي
پضٍّؼ تز همیاط ؽؼ زرجِای (ّزگش; 1تا ّویؾِ; )6پاعد زازُ ؽس ٍ اس رٍایی ٍ پایایی هيلَتی
زر ایزاى تزذَرزار اعت .تازای ًوًَاِ گالپازٍر ٍ ّوىااراى ( )1389تاا اعاتفازُ اس تحلیال عااهلی
اوتؾافی ،رٍایی عاسُ آى را هغتٌس عاذتِ ٍ آلفای وزًٍثاخ  0/85را تزای آى گشارػ ًواَزُاًاس .زر
ایي پضٍّؼ پظ اس اجزای تحلیل عاهلی اوتؾافی وِ تِ هٌ َر تزرعی رٍایی عااسُ ایاي پزعؾاٌاهِ
اًجام گزفت ،آلفای وزًٍثاخ تزای زٍ ذززُهمیاط رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ عاسهاى ٍ ّوىااراى
تِ تزتیة تزاتز تا  0/77 ٍ 0/8تِ زعت آهس.
زازُ ّای پضٍّؼ تا اعتفازُ اس مزیة ّوثغتگی پیزعَى ٍ تحلیل رگزعیَى علغلِ هزاتثای تاا
اعتفازُ اس ًزمافشار آهاری تزای علَم اجتوااعیً )SPSS( 4غارِ ّجاسُ تحلیال گززیاس .هفزٍماات
تحلیل رگزعیَى علغلِ هزاتثی ً یز ذيیتَزى راتيِ هتغیزّا ،اًساسُ هىفی نجن ًوًَاِ ،تزرعای
زازُّای زٍرافتازُ ٍ ،ؽاذـّای وجی ٍ وؾیسگی ّوگی زر ایي ًَع تحلیل زر ً از گزفتاِ ؽاسُ
اعت (آیىي ٍ ٍعت.)1991 ،
يافتِّا
اس ول اعنای ًوًَِ ً 83فز سى (ه ازل  30زرفس) ٍ ً 194فز هزز (ه اازل  70زرفاس) ٍ 123
ًفز هجزز (ه ازل  44/4زرفس) ٍ ً 154فز هتأّال (ه اازل  55/6زرفاس) تَزًاس .اوثزیات اعناای
ًوًَِ ،ی ٌی ً 167فز (ه اازل  60/4زرفاس) زارای تحقایدت فاَقزیاپلن ٍ لیغااًظ ٍ ً 110فاز
(ه ازل  39/6زرفس) زارای تحقیدت تا زیپلن تَزًس .هیاًگیي عي اعناای ًوًَاِ تزاتاز تاا 31/72
1

. Kaiser- Meyer- Olkin measure
. Barteltt's test of sphericity
3
. Deviant Behaviors Questionnaire
4
. Statistical Package for Social Science
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كاركرد پیطگیری (جبراًی) رفتارّای اًحرافی در رابطِ استرض ضغلی با فرسَدگی ّیجاًی

==

عال (تا اًحزاف ه یار  ٍ )4/72هیاًگیي عاتمِ ؽغلی تزاتز تا  7/38عال (تا اًحزاف ه یار  )4/35تَز.
زر جسٍل  ،1هیاًگیي ،اًحزاف ه یار ٍ ّوثغتگی تیي هتغیزّای پضٍّؼ ارائِ ؽسُ اعت.
جدٍل  ?8هیاًگیي ،اًحراف هعیار ٍ ّوبستگی درًٍی بیي هتغیرّای پصٍّص
هتغیزّای پضٍّؼ
رزیف
 1رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ عاسهاى
 2رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ افزاز
 3اعتزط ؽغلی
 4فزعَزگی ّیجاًی

M
/72
2/65
3/28
2/95

1
**0/87
**0/32
**0/69

SD
1/03
0/99
0/87
0/88

2

3

**0/35
**0/71

**0/42

*p<0/05
**p< 0/01
چٌاىوِ زر جسٍل  1هؾاّسُ هیؽَز ،رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ عاسهاى ٍ افازاز ّاز زٍ تاا
اعتزط ؽغلی ٍ فزعَزگی ّیجااًی زارای راتياِ هٌفای ٍ ه ٌاازار (ّ )p<0/01غاتٌسّ .ونٌایي
اعتزط ؽغلی ًیش تا فزعَزگی ّیجاًی زارای راتيِ ه ٌاازاری اعات ( .)p<0/01زر جاسٍل 3 ٍ 2
ًتایج تحلیل رگزعیَى علغلِهزاتثی آٍرزُ ؽسُ اعت.
جدٍل ً ?8تايج تحلیل رگرسیَى سلسلِ هراتبی برای پیصبیٌی فرسَدگی ّیجاًی از طريق
استرض ضغلی ٍ رفتارّای اًحرافی هعطَف بِ سازهاى
رزیف

هتغیزّای پیؼتیي

1
2

اعتزط ؽغلی
رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ عاسهاى
اعتزط ؽغلی × رفتارّای اًحزافی ه يَف تاِ
عاسهاى

4

R2

5

F

3

اقزات افلی
تلَن 1

اقزات افلی اقزات افلی  +ت اهل
تلَن 3
تلَن 2


**0/42
-


**0/22
**0/62

-

-


**0/18
**0/61
-0/09

0/17

0/34

0/007

**

57/7

**

193/34

3/72

تَرم
تحول
ٍاریاًظ
0/75
0/89

1/33
1/12

0/8

1/25

-

-

-

-

*p<0/05
**p<0/01
چٌاىوِ زر جسٍل  2هؾاّسُ هایؽاَز ،زر تلاَن اٍل واِ اعاتزط ؽاغلی تازای پایؼتیٌای
فزعَزگی ّیجاًی ٍارز ه ازلِ پیؼتیي ؽسُ ،تَاًغتِ تا مزیة تتای اعاتاًسارز تزاتاز تاا 17 ،0/42
زرفس ٍاریاًظ تثییي ؽسُ تزای پیؼتیٌی فزعاَزگی ّیجااًی تاِ ٍجاَز آٍرز .زر تلاَن زٍم واِ
رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ عاسهاى زر وٌار اعتزط ؽغلی تزای پایؼتیٌای فزعاَزگی ّیجااًی
امافِ ؽسُ ،تَاًغتِ تا مزیة تتای اعتاًسارز تزاتز تا  34 ،0/62زرفس ٍاریاًظ افشٍزُ ه ٌاازار تازای
پیؼتیٌی فزعَزگی ّیجاًی پسیس آٍرز .زر تلَن عَم (اقزات افلی  +ت اهلّا) پظ اس افشٍزُ ؽسى

>=

رٍش ّا ٍ هدلْای رٍاًطٌاختی /سال ضطن /ضوارُ بیست ٍ دٍ /زهستاى >9

راتيِ ت اهلی رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ عاسهاى ٍ اعتزط ؽغلی ،ایاي ت اهال تاا مازایة تتاای
اعتاًسارز تزاتز تا  -0/09تَاًغاتِ ( )p;0/055زر ناس هارصیٌاال ( 0/7 ،)p;0/055زرفاس ٍاریااًظ
افشٍزُ تثییي ؽسُ ه ٌازار تزای پیؼتیٌی فزعَزگی ّیجاًی پسیاس آٍرز .علایرغان ایايواِ عايح
ه ٌازاری ت اهل اعتزط ؽغلی تا رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ عاسهاى تشرگتز اس عيح  0/05اعت،
تزای اىویٌاى ،تحلیل رگزعیَى تفىیىی (رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ عاسهاى پاییي ٍ تات) اًجاام
گزفت وِ هی تَاًیس ًتایج آى را زر ًوَزار  2هؾاّسُ وٌیس.
فرسودگی هیجانی

رفتارهای انحرافی معطوف به سازمان پایین

4
3

رفتارهای انحرافی معطوف به سازمان باال

2

1
0
-1SD

+1SD

استرس شغلی

ضكل ً ?8وَدار رابطِ استرض ضغلی با فرسَدگی ّیجاًی با رفتارّای اًحرافی هعطَف بِ سازهاى
پايیي ٍ باال

چٌاىوِ زر ؽىل  2هؾاّسُ هی ؽَز ،زر رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ عاسهاى تاات (،p=0/59
ً )β ; 0/09غثت تِ رفتارّای اًحزافی ه ياَف تاِ عااسهاى پااییي ( )β ; 0/32 ،p=0/008تایي
اعتزط ؽغلی تا فزعَزگی ّیجاًی راتيِ هثثت تغیارم یفتزی ٍجَز زارز.
جدٍل ً ?8تايج تحلیل رگرسیَى سلسلِ هراتبی برای پیصبیٌی فرسَدگی ّیجاًی از طريق
استرض ضغلی ٍ رفتارّای اًحرافی هعطَف بِ افراد
رزیف

هتغیزّای پیؼتیي

6
7

اعتزط ؽغلی
رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ افزاز
اعتزط ؽغلی × رفتارّاای اًحزافای ه ياَف
تِ افزاز

9

R2

10

F

8

اقزات افلی +
اقزات افلی اقزات افلی
ت اهل
تحول تَرم ٍاریاًظ
تلَن 2
تلَن 1
تلَن 3

**0/42
-


**0/19
**0/64

-

-


**0/14
**0/64
*-0/11

0/173

0/357

0/009

-

*

-

**

57/7

**

208/64

**p<0/01

5/52

*p<0/05

0/72
0/87

1/38
1/14

0/8

1/24
-

>8

كاركرد پیطگیری (جبراًی) رفتارّای اًحرافی در رابطِ استرض ضغلی با فرسَدگی ّیجاًی

چٌاىوِ زر جسٍل  3هؾاّسُ های ؽاَز ،زر تلاَن اٍل واِ اعاتزط ؽاغلی تازای پایؼتیٌای
فزعَزگی ّیجاًی ٍارز ه ازلِ پیؼتیي ؽسُ ،تَاًغتِ تا مزیة تتای اعتاًسارز تزاتز تاا 17/3 ،0/42
زرفس ٍاریاًظ تثییي ؽسُ تزای پیؼتیٌی فزعاَزگی ّیجااًی تاِ ٍجاَز آٍرز .زر تلاَن زٍم واِ
رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ افزاز زر وٌار اعتزط ؽغلی تزای پیؼتیٌی فزعَزگی ّیجاًی اماافِ
ؽسُ ،رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ افزاز تَاًغتِ تا مزیة تتای اعتاًسارز تزاتز تا  35/7 ،0/64زرفس
ٍاریاًظ افشٍزُ ه ٌازار تزای پیؼتیٌی فزعَزگی ّیجاًی پسیس آٍرز .زر تلَن عَم (اقزات افالی +
ت اهلّا) پظ اس افشٍزُ ؽسى راتيِ ت اهلی رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ افزاز ٍ اعتزط ؽغلی ،ایاي
ت اهل تا مزایة تتای اعتاًسارز تزاتز تا  -0/11تَاًغتِ نسٍز  1زرفس ( 0/9زرفس) ٍاریاًظ افاشٍزُ
تثییي ؽسُ ه ٌازار تزای پیؼتیٌی فزعَزگی ّیجاًی پسیس آٍرز .ایي ت اهل ه ٌازار تاِ ایاي ه ٌای
اعت وِ زر عيَح تات ٍ پاییي رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ افزاز راتيِ انغاط اعتزط ؽاغلی تاا
فزعَزگی ّیجاًی هتفاٍت اعت .زر ًوَزار  3تحلیل عازُ ؽایة ذاو (راتياِ اعاتزط ؽاغلی تاا
فزعَزگی ّیجاًی) زر رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ افزاز تات ٍ پائیي را هؾاّسُ هیوٌیس.
فرسودگی هیجانی

رفتارهای انحرافی معطوف به افراد پایین

4
3

رفتارهای انحرافی معطوف به افراد باال

2

1
0
+1SD

-1SD

استرس شغلی

ضكل ً ?8وَدار رابطِ استرض ضغلی با فرسَدگی ّیجاًی با رفتارّای اًحرافی هعطَف بِ افراد
پايیي ٍ باال

چٌاىوِ زر ؽاىل  3هؾااّسُ هایؽاَز ،زر رفتارّاای اًحزافای ه ياَف تاِ افازاز تاات (،p=0/7
ً )β ;0/07غثت تِ رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ افزاز پاییي ( )β ;0/21 ،p=0/067تایي اعاتزط
ؽغلی تا فزعَزگی ّیجاًی راتيِ هثثت م یفتزی ٍجَز زارز .زر هجوَع تز اعاط ًتایج ارائِ ؽسُ
زر جساٍل  1تا  ،3فزمیِ اٍل (تیي اعتزط ؽغلی تا فزعَزگی ّیجاًی راتيِ هثثت ٍ ه ٌازار ٍجَز
زارز) ٍ فزمیِ زٍم پضٍّؼ (رفتارّای اًحزافی (ه يَف تِ عاسهاى ٍ افزاز) راتيِ اعتزط ؽغلی تاا
رفتارّای اًحزافی را ت سیل هیوٌس) ،هَرز تاییس لزار هیگیزز.

رٍش ّا ٍ هدلْای رٍاًطٌاختی /سال ضطن /ضوارُ بیست ٍ دٍ /زهستاى >9

>8

بحث ٍ ًتیجِگیری
ًتایج نافل اس ایي هيال ِ ًؾاى زاز وِ هياتك تا پیؼتیٌیّای اًجام ؽسُ زر رٍیىزز اعاتزط
– ًاهت ازلی -جثزاىٍ ،لتی رفتارّای اًحزافی زر نس تاتیی اعت ،تیي اعتزط ؽغلی تاا فزعاَزگی
ّیجاًی راتيِ م یفی ٍجَز زارزٍ ،لی زر رفتارّای اًحزافی پاییي تیي اعتزط ؽغلی تا فزعاَزگی
ّیجاًی راتيِ اغلة ًیزٍهٌستز اعت .تِ ه ٌایی زلیكتز ٍلتی رفتارّای اًحزافی ون اًجام هیؽاًَس،
اعتزط ؽغلی هٌجز تِ فزعَزگی ّیجاًی هیؽَزٍ ،لی زر رفتارّای اًحزافای تاات ،زیگاز اعاتزط
ؽغلی تِ آى ؽست تِ فزعَزگی ّیجاًی هٌجز ًویؽَز .ایي یافتِ واِ ًوًَاِ زیگازی تازای آى زر
پضٍّؼّای گذؽتِ زر زعاتزط لازار ًگزفات زارای تلَیحاات هْوای اعات .وزیناز ٍ ّوىااراى
( )2010تز پایِ یافتِّای ذَز رفتارّای اًحزافی ه يَف تِ تَلیس ٍ رفتارّای اًحزافی وٌارُگیزاًاِ
را تِ عٌَاى رفتارّایی تا هاّیت هماتلِ ّیجاًی تَفیف ًوَزُاًاس .الثتاِ تاِ ً از هایرعاس واِ زر
تغیاری ؽزایو رفتارّای اًحزافی را هياتك تا زیسگاُ وزیناز ٍ ّوىااراى ( )2010تتاَاى ؽاىلی اس
هماتلِ ّیجاىهسار زر ً ز گزفت ،اها تز اعاط اىدعات زر زعتزط ،هماتلِّای ّیجاًی اغلة ًوای-
تَاًٌس تِ رفع هغولِ ٍ یا نل جسی هؾىدت ووه جسی تىٌٌس.
هياتك تا یافتِّای نافل اس ایي پضٍّؼ تلمای ًواَزى رفتارّاای اًحزافای تاِ عٌاَاى هماتلاِ
ّیجاىهسار زر راتيِ اعتزط ؽغلی تا فزعَزگی ّیجاًی چٌساى هٌيمی ًیغت .زلیال ایاي اهاز آى
اعت وِ زر راتيِ تیي اعتزط ؽغلی ٍ فزعَزگی ّیجاًی ،رفتار اًحزافای وااروزز پیؾاگیزاًِ زارز.
ٍلتی فزز رفتارّای اًحزافی را زر نس تاتیی اًجام هیزّاس ،وااروززػ ایاي اعات واِ اس انغااط
فزعَزگی ّیجاًی ذَز پیؾگیزی هیوٌس .تِ ّوایي زلیال ًیاش زر رٍیىازز اعاتزطً -اهت اازلی-
جثزاى ،تِ جای ٍاصُ هماتلِ اس ٍاصُ جثزاى اعتفازُ ؽسُ اعت .اس ً ز لغاَیٍ ،اصُ جثازاى تاِ ه ٌاای
اًجام واری یا چیشی تزای فزاّن عاذتي تَاسى ٍ یا اًجام واری تِ هٌ اَر وااّؼ آعایة ًاؽای اس
تزذی ؽزایو ٍ پسیسُّاعت (فزٌّ لغات آوغفَرز .)1996 ،ایي ت زیف تز ذدف هماتلاِ ّیجااى-
هسار ،تا آى چِ وِ زر ایي پضٍّؼ تِ زعت آهس ّورَاًی تاتیی زارز .تاِ ایاي هفْاَم واِ افازاز زر
هَاجِْ تا اعتزط ؽغلی ،رفتارّای اًحزافای را اًجاام هایزٌّاس تاا ؽازایو را تازای پیؾاگیزی اس
ًاهت ازلی ٍ آعیةّای انتوالی اعتزط ؽغلی فزاّن آٍرًس.
اوٌَى تسم اعت تِ ایي تحث پززاذتِ ؽَز وِ چگًَِ رفتارّای اًحزافی تات هیتَاًٌاس اس ٍلاَع
رفتارّای اًحزافی پیؾگیزی ًوایٌس .رفتارّای اًحزافی زر ایي پضٍّؼ ،تِ فَرت رفتارّای اًحزافی
ه يَف تِ افزاز ٍ عاسهاى هَرز عٌجؼ لزار گزفتٌس .ىیف رفتارّای هَرز عاٌجؼ ؽااهل ذیاال-
پززاسی وززى تِ جای وار ،اًجام اهَر غیزواری زر سهاىّای واری ،توارك تِ تیواری ،تیتَجْی تِ
زعتَرات عزپزعت ،آّغتِ وار وززى ،تزن وززى هحل وار سٍزتز اس هَعس همزر ،زیز آهسى تاز عاز
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وار ،تدػ هنایمٍِار ،فاػ عاسی هغائل ذقَفی ّوىاراى ًشز زیگزاى ،هغرزُ وززى ّوىاراى تاز
اقز اؽتثاُ ،اًجام ؽَذیّای رویه تا ّوىاراى ،سذنستاى سزى تِ ّوىاراى ،تززاؽتي اهَال ّوىاراى
تسٍى اجاسُ ،تِ ذيز اًساذتي ّوىاراى ٍ ذؾوگیي ًوَزى ّوىاراى زر هحیو وار تَزُ اعتً .گاّی
تز رفتارّای اًحزافی هَرز عٌجؼ ذَز تِ ذَتی ًؾاى هیزّس وِ ّز یه اس ایي رفتارّا تِ اؽاىال
هرتلف هیتَاًٌس هَجة واّؼ عيح اعتزط ؽغلی فزز ٍ عپظ فزعَزگی ّیجااًی ؽاًَس .تازای
ًوًَِ فززی وِ عوسا زر هحل وار اس آى چِ هیتَاًس آّغتِتز وار هیوٌاس ،اس زعاتَرات عزپزعات
ذَز عزپینی هیوٌس ٍ یا آىّا را ًازیسُ هیگیزز ،عود تِ ایي ؽیَُ عيح اعتزط ؽاغلی ذاَز را
هسیزیت هیوٌس .یا تزای ًوًَِ وغی وِ ّوىاراى ذَز را هغرزُ هیوٌس ٍ زائن تِ آىّا تاِ فاَرت
ودهی ٍ غیزودهی پزذاؽگزی هیوٌس ،عود هوىي اعت تا ایي رفتارّاا تادػ وٌاس تاا ذاَز را اس
تزاتز اعتزط ؽغلی زٍر عاسز .تٌاتزایي هٌيمای اعات واِ زر ایاي ؽازایو تایي اعاتزط ؽاغلی ٍ
فزعَزگی ّیجاًی راتيِ ًیزٍهٌسی تِ زعت ًیایس.
زر هجوَع ًتایج ایي هيال ِ ّوغَ تا پیؼتیٌیّای هيزح ؽسُ زر رٍیىزز اعتزط ً -اهت ازلی
 جثزاىً ،ؾاى زاز وِ رفتارّای اًحزافی تاِ عٌاَاى رفتارّاای جثزاًای هایتَاًٌاس زارای وااروززپیؾگیزی اس ٍلَع فزعَزگی ّیجاًی زر اقز اعتزط ؽغلی تاؽٌس .زرعت اعت واِ ىیاف هيال اات
گغتززُ ٍ ارسؽوٌس لثلی ًؾاى زازُ وِ اعتزط ؽغلی هَجة ایجاز ّیجاىّاا ٍ عَاىاف هٌفای زر
افزاز هی ؽَز ٍ تِ ایي تزتیة واروٌاى را زر هحیو وار تِ عَی رفتارّای اًحزافای عاَق هایزّاس
(فاوظ ٍ ّوىاراىٍ .)2001 ،لی ًتایج ایي پضٍّؼ اگز چِ ًالل تثییيّا ٍ ً زیاات لثلای ًیغات،
ٍلی زر عيح ذَز تثییيّای رٍؽي ٍ فزیحی را اس چؾناًساری زیگز زر هاَرز رفتارّاای اًحزافای
ارائِ هیوٌسً .گاُ رفتار جثزاًی تاِ رفتارّاای اًحزافای زر رٍیىازز اعاتزط ً -اهت اازلی -جثازاى
تزذاعتِ اس زیسگاُ ٍ تفىزی هتفاٍت زر ایي رٍیىزز ًغثت تِ تغیاری اس زیسگاُّای هيزح زر هَرز
رفتارّای اًحزافی اعت .زر ًگاُّای هت ارف تِ رفتارّای اًحزافی ،ایي رفتارّا را رفتارّایی عواسی
وِ زر آى لَاعس عاسهاى ًازیسُ گزفتِ هیؽًَس ٍ تِ عاسهاى ٍ افزاز آى آعایة ٍارز هایؽاَز ،های-
ًگزًس .رٍیىزز -اعتزطً -اهت ازلی -جثزاى ّزگش تِ زًثال آى ًثَزُ ٍ ًیغت تا رفتارّای اًحزافی را
رفتارّایی هفیس ٍ هثثت ه زفی وٌس .تلىِ ایي رٍیىزز تا اعتفازُ اس ٍاصُ رفتارّای جثزاًی تزای ایاي
رفتارّا فمو تِ زًثال آى اعت تا اًسوی چؾناًساس وًٌَی را ًغثت تِ ایي رفتارّا (ً یز هَال ی واِ
افزاز تحت اعتزط ؽغلی لزار زارًس ٍ انغااط های وٌٌاس واِ زر اقاز فؾاار سیااز زر ناال تجزتاِ
فزعَزگی ّغتٌس) تغو ٍ گغتزػ زّس.
اس ًميِ ً ز هماتل ًیش هیتَاى ًتایج ایي پضٍّؼ را ایيگًَِ تفغیز وزز وِ ٍلتی اعتزط ؽغلی
افزاز واّؼ زازُ ؽَز ،وغاًی وِ تزای هسیزیت اعتزط ؽغلی ٍ فزعَزگی ّیجاًی ذَز رفتارّاای
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اًحزافی را اًجام هیزٌّس زیگز تِ اًجام ایي رفتارّا السام ًرَاٌّس وزز .تٌاتزایي تاز اعااط رٍیىازز
اعتزط ً -اهت ازلی -جثزاى ،واروزز پیؾگیزاًِ رفتارّای اًحزافی زر راتيِ تیي اعاتزط ؽاغلی تاا
فزعَزگی ّیجاًی تِ عازگی لاتل هاسیزیت اعات .زر فاَرتی واِ زر هحایوّاای واار عادٍُ تاز
عیاعتّای پیؾگیزی اس رفتارّای اًحزافی ،عیاعت عٌجؼ زٍرُای اعتزط ؽغلی ٍ یاریرعااًی
تِ هَلع تِ واروٌاى تِ هزنلِ اجزا زر آیس ،پیؼ اس ّزگًَِ السام سٍرهساراًاِ ٍ تٌثیْای تاا واروٌااى
تزای ارتىاب رفتارّای اًحزافی ،هیتَاى تزًاهِ ت سیل اعتزط ؽاغلی واروٌااى پزذاؽاگز ،تاسرفتار،
ونوار ٍ هتوارك را اجزا ًوَز .تسٍى تززیس تِ وارگیزی چٌایي عیاعاتّاای عٌجؾای ٍ ت اسیلی
اًغاىگزایاًِ ذَز عاهلی جسی تزای عسم اًجام رفتارّای اًحزافی ذَاّس ؽس.
ًتا یج نافل اس ایي پضٍّؼ زر هجوَع ًمؾی هْن زر ت ییي تزذی ًیاسّای پضٍّؾی زر آیٌسُ ٍ
تزذی تلَیحات ً زی ایفاء هیوٌس .زر نَسُ پضٍّؾی تسم اعت تاا زر پاضٍّؼّاای آیٌاسُ راتياِ
اؽىال ذاؿ اعتزط ؽغلی ً یز اتْام ،گزاًثاری ٍ ت ارك ًمؼ ٍ ّونٌیي اعتزط ؽغلی چالؾای
ٍ اعتزط ؽغلی تن یف وٌٌسُ تا فزعَزگی ّیجاًی زر عيَح پاییي ٍ تاتی رفتارّای اًحزافی تاِ
فَرت جساگاًِ ٍ ولی (ه يَف تِ افزاز ،عاسهاى ٍ تِ فَرت ولی) هَرز تزرعی لزار گیزًس .ایي ًَع
هيال ات هؾرـ ذَاّس ًوَز وِ وسام یه اس اؽىال رفتارّای اًحزافی هیتَاًٌس راتيِ وسامیاه اس
اًَاع اعتزط ؽغلی را تا فزعَزگی ّیجاًی ت ستل ًوایٌسّ .ونٌایي هفیاس اعات واِ زر هيال اات
آیٌسُ رفتارّای اًحزافی تِ ؽىل ذاؿ ٍ جساگاًِ (هاًٌس زسزی ،ونواری ،رفتارّاای پزذاؽاگزاًِ ٍ
اهثال آى) زر راتيِ هیاى اًَاع اعتزط ؽغلی تا فزعَزگی ّیجاًی هَرز تزررعای لازار گیزًاس .ایاي
ًَع هيال ات ًیش تِ فَرتتٌسی ً زی زلیكتز زر نَسُ واروززّای رفتارّای اًحزافی ذاؿ ووه
ؽایاى تَجْی ذَاٌّس وزز .هغیز پضٍّؾی زیگزی وِ پضٍّؾگزاى عدلِهٌس هیتَاًٌس زًثال وٌٌاس،
تزرعی ًمؼ ت سیلوٌٌسُ رفتارّای اًحزافی ،پزذاؽگزاًِ ٍ مستَلیس زر راتيِ تیي اعتزط ؽغلی تا
ًگزػّا ٍ ازراوات ؽغلی ٍ نزفِای اعت .ایي هيال ات ًیش هؾرـ ذَاٌّس ًوَز وِ آیا رفتارّاای
اًحزافی ٍ هرزب هیتَاًٌس زارای واروزز هحاف ت ًگزؽی ٍ ازراوی زر تزاتز اعتزط ؽاغلی تاؽاٌس
یا ذیز؟
اس لحاً ً زی ًیش ًتایج ایي پضٍّؼ زر زرجِ اٍل ًؾاى زاز واِ تسم اعات وااروزز جثزاًای ٍ
هحاف توٌٌسگی رفتارّای اًحزافی زر هحیوّای وار زر راتيِ اعتزط ؽغلی ٍ فزعَزگی ّیجاًی
تیؼ اس گذؽتِ هَرز تَجِ لزار گیزز .تلَیح ً زی ت سی ایيوِ تسم اعات زر پاضٍّؼّاای آیٌاسُ
رفتارّای اًحزافی تِ فَرت نسالل ه يَف تِ افزاز ٍ عاسهاى هَرز تزرعی لزار گیزًس ٍ اس عاٌجؼ
ولی رفتارّای اًحزافی ولی اجتٌاب ؽَز .ایي اجتٌاب هٌجز تِ پیؾگیزی اس ٍلَع اقز پَؽیسگی واِ
زر هيال ات نَسُ رفتارّای اًحزافی تِ تاییس رعیسُ (گلپزٍر ٍ ّوىاراى )2012 ،هیؽَزٍ .لَع ایي
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اقز زر هيال ات هیتَاًس هٌجز تِ پَؽیسُ هاًسى ترؾی اس ٍال یت اس زیس پضٍّؾگزاى ٍ اًسیؾاوٌساى
گززز .تلَیح عَم وِ زر عيح وارتززی اس اّویت سیاازی تزذاَرزار اعات ،ایايواِ زر تغایاری اس
عاسهاىّا عٌجؼ زٍرُای اعتزط ؽغلی ٍ عپظ اجزای تزًاهِّای هرتلف ت سیل اعاتزط ؽاغلی
پیؼ اس ّز تزًاهِ زیگزی مزٍرت زارز .ایي اهز هی تَاًس زر عيح عولی هَجة وٌتزل اًغاىگزایاًِ
رفتارّای اًحزافی زر واروٌاى عاسهاىّا ؽَز .زر پایاى ًیش تسم اعت تَجِ ؽَز وِ ًتایج ارائِ ؽاسُ
زر ایي هيال ِ را تایس زر عایِ تَجِ تِ هحسٍزیت ّای آى هَرز تَجِ لازار زّاین .زر ایاي هيال اِ
اوثزیت اعنای ًوًَِ هززاى هتاّل تَزُاًاس .ایاي انتواال هيازح اعات واِ ًتاایج نافال اس ایاي
تحمیمات زر هَرز هززاى هتاّل تیؾتز فحیح تاؽس تا سًاى ٍ یا افزاز هجزز .تٌااتزایي تسم اعات زر
تحمیمات آیٌسُ ًمؼ ت سیلوٌٌسگی رفتارّای اًحزافی زر راتيِ تایي اعاتزط ؽاغلی ٍ فزعاَزگی
ّیجاًی تِ ىَر هغتمل زر هیاى سًاى ٍ افزاز هجزز اًجام ٍ ًتایج آى اس ً ز ؽثاّتّا ٍ تفااٍتّاای
انتوالی تا ایي پضٍّؼ هَرز تحلیل لزار گیزز .هحسٍزیت ت سی ایيوِ ًتایج نافل اس ایاي هيال اِ
تِ زلیل هاّیت رٍػ پضٍّؼ (ىزح ّوثغاتگی) واِ غیزآسهایؾای تاَزُ ،اهىااى تززاؽات علات ٍ
ه لَلی آىگًَِ وِ اس ىزیك هيال اات آسهایؾای ٍ ىاَلی هیغاز اعات را اهىااىپاذیز ًوایعااسز.
هحسٍزیت عَم زر ایي پضٍّؼ ،هزتَه تِ ًوًَِگیزی عْلالَفَل اعت وِ اعتفازُ ؽسُ اعت .ایي
ًَع ًوًَِگیزی فالس ت وین پذیزی جاهع هاًٌس ًوًَِّایی اعت وِ تِ فَرت تقازفی اًتراب های-
ؽًَس .زر ٍالع زر ًوًَِگیزی عْل الَفَل انتوال افشایؼ اقز زاٍىلة تات هیرٍز.
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