مجله علوم پزشکی خراسان شمالی

مقاله پژوهشی

ارتباط ویژگیهای شخصیتی وطرحواره های ناسازگار اولیه بافرسودگی شغلی در درمانگران
اعتیاد
فائزه کاویانی

1

 ،محدثه حسینی  ،2،1علی نظری  ،4مصطفی اکبرزاده  ،5سید کاوه حجت

*،6

* نویسنده مسئول :سید کاوه حجت ،مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران .ایمیل:
s.kavehhojjat1@gmail.com
DOI: 10.29252/nkjmd-0100215

تاریخ دریافت1197/02/25 :
تاریخ پذیرش1197/05/01 :
واژگان کلیدی:
ویژگیهای شخصیتی
طرحوارههای ناسازگاری اولیه
فرسودگی شغلی
درمانگران اعتیاد
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه
علوم پزشکی خراسان شمالی
محفوظ است.

چکیده
مقدمه :مراکز ترك اعتیاد ازجمله مراکزی هستند که درزمینه ی درمان و بازپروری معتادان نقشی اساسی دارند .در این
مراکز ،تیم درمان شامل پزشک  /روانپزشک ،پرستار ،روانشناس و مددکار می باشد که به دلیل ماهیت بیماری اعتیاد و
مشکالت در ارتباط با این بیماران ،در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند .لذا این پژوهش باهدف تعیین رابطه بین
ویژگی های شخصیتی و طرح واره های ناسازگاری اولیه با فرسودگی شغلی در درمانگران اعتیاد به مرحله اجرا درآمد.

روش کار :این مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی بوده که بر روی  210درمانگر اعتیاد شاغل در مراکز ترك اعتیاد
خراسان شمالی که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند انجام شد .برای این کار از پرسشنامه های فرسودگی
شغلی مسلش ،خصوصیات شخصیتی نئو و طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ ،همچنین چک لیست خصوصیات دموگرافیک
استفاده شد و از آزمون تحلیلی ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط میان متغیرها استفاده شد.
یافتهها :میانگین سنی افراد موردبررسی  15سال بود .بین ویژگی شخصیتی برونگرایی با خستگی هیجانی و همچنین بین ویژگی
شخصیتی انعطاف پذیری و خستگی هیجانی و نیز بین خصوصیت شخصیتی رواننژندی با میزان کفایت شخصی ارتباط منفی
معناداری وجود داشت .بین ویژگی شخصیتی برونگرایی باکفایت شخصی و بین طرحواره اولیه گوشبهزنگی و حوزه بریدگی و طرد
با خستگی هیجانی همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت.
نتیجه گیری :برخی از خصوصیات شخصیتی و طرح واره های ناسازگار می توانند فرسودگی شغلی را در گروهی از درمانگران
پیش بینی کنند .به نظر می¬ رسد این گروه از درمانگران نیازمند بررسی و مداخالت مشاوره¬ای می باشند.

مقدمه
خستگی مزمن ،غم و اندوه ،اضطراب) ،شناختی (نظیر کنترل شخصی
پایین ،فرایندهای شناختی ناقص) ،فیزیکی (بهعنوانمثال :فقر سالمت،
بیماری ها) ،رفتاری(غیبت کردن ،کاهش عملکرد) یا انگیزشی (مانند
کاهش تعهد سازمانی و دوری از دیگران)[ .]5برخی از عوامل همچون
شرایط محیط کار ،وضعیت درآمد و ...ازجمله مواردی هستند میتواند
در بروز فرسودگی شغلی دخیل باشد[ .]5بر اساس تحقیقات انجامشده
کارکنان حرفههای مربوط به خدمات اجتماعی از اولین کاندیدا های
فرسودگی شغلی محسوب می شوند ،محققین این مسئله را ناشی از
مواجهه هرروزه این افراد با شرایط منفی و فقدان شرایط مثبت در
محیط کار میدانند[ .]6درمانگران اعتیاد اعم از پزشک ،پرستار،

فرسودگی شغلی بهعنوان مشخصه اصلی استرس نوعی واکنش تأخیری
به عوامل تنشزای مزمن در محل کار میباشد[]1که اثرات سوئی بر
فرد و سازمانی که در آن مشغول به کار است و همچنین در درازمدت
بر جامعه دارد[ .]2مطالعات مختلفی شیوع فرسودگی شغلی در جوامع
مدرن و همچنین عواقب آن را برای کارکنان و سازمانها نشان
میدهند[.]1
آمارهای منتشرشده از سازمان بینالمللی کار بیانگر این است که
خسارت های ناشی از استرس شغلی برابر با  1تا  %1/5از سود ناخالص
ملی در کشورهای دنیا است[ .]4تظاهرات فرسودگی شغلی اغلب در
سطوح مختلف مشاهده می شود ،چه عاطفی مانند (خلقوخوی افسرده،
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ارتباط ویژگیهای شخصیتی وطرحواره¬های ناسازگار اولیه بافرسودگی شغلی

انجامشده است اما مطالعات محدودی به فرسودگی شغلی و عوامل
مرتبط با آن در بین درمانگران اعتیاد پرداخته اند .با توجه به آنچه بیان
شد به نظر می رسد تشریح ابعاد مختلف ویژگیهای شخصیت و
طرحوارههای ناسازگاری اولیه بر اساس مدل های پیشنهادی محققان
مختلف و ارتباط آن با فرسودگی شغلی حائز اهمیت می باشد .با توجه
آثار سوء ناشی از فرسودگی شغلی و تأثیر آن بر بهبود افراد مبتالبه
اعتیاد ،مطالعه حاضر در پی بررسی این مسئله می باشد که آیا بین
ویژگیهای شخصیت و طرحوارههای سازگاری اولیه و فرسودگی شغلی
درمانگران اعتیاد رابطه وجود دارد یا خیر؟

] [ DOI: 10.29252/nkjmd-0100215

روانشناس که در مراکز ترك اعتیاد مشغول به کار میباشند به دلیل
مواجه بودن با شرایط کاری خاص ازجمله کار با معتادانی که اغلب
اختالالت روانپزشکی همراه دارند و همچنین عدم تمایل معتادان برای
شرکت در برنامههای ابالغشده به مراکز و عدم پایبندی به پروتکل های
درمانی نظیر شرکت در جلسه های گروهدرمانی باعث شده است این
درمانگران در معرض استرس های روانی و فرسودگی شغلی قرار
بگیرند[.]8 ,7
بر اساس برخی از مطالعات انجامشده بعضی از عوامل شخصیتی می-
توانند پیش بینی کننده فرسودگی در کارکنان حرفه های خاصی
باشند[ ]11-9به عقیده  Pervinو  ]2010[ Cervoneشخصیت
الگویی از تفکر ،احساس و رفتار ناشی از ویژگیهای فردی همراه با
سازوکارهای روانی پنهان یا آشکار است که در پس آن الگوها قرار
دارد[ ]12و به لحاظ انگیزش و نگرشی که در فرد نسبت به شغل و
شیوه پاسخ به اقتضائات شغلی ایجاد می کند نقش مهمی در عملکرد
شغلی وی دارد[.]11
در این زمینه نتایج مطالعه ای که در سال  2017بر روی  101پرستار
انجام شد نشان داد عوامل شخصیتی نقش کلیدی در فرسودگی شغلی
دارند[ ]14همچنین نتایج مطالعه ناصح و همکاران[ ]2012که بر روی
 118پرستار شاغل انجام شد نشان داد بین ابعاد مختلف شخصیت با
تحلیل رفتگی شغلی رابطه وجود دارد[.]11
از طرفی دیگر مدل های شناختی به اثر طرحوارههای ناکارآمد اولیه در
شکل گیری عالئم آسیب شناسی روانی اشاره دارد [ .]15به عقیده
مارتین و یانگ [ ]2010طرحوارهها پدیده های روانی هستند که از
طریق ایجاد راهبردهای مقابله ای رفتارهای بیرونی فرد را تحت تأثیر
قرار می دهند[ .]16طرحوارههای ناسازگار اولیه بر شیوه تفکر ،احساس،
رفتار و بهطورکلی شخصیت فرد اثر می گذارند و شیوه برخورد وی با
موقعیتهای متفاوت و نوع ارتباط با سایر مردم را مشخص می-
کنند[ .]17نتایج مطالعه مرادی و همکاران[ ]2014بر روی  111معلم
زن و مرد وجود رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه با فرسودگی
شغلی را تائید کرد[ ]18و همچنین مطالعه اللی مقدم و همکاران[
 ]2014نشان داد طرحواره ناسازگار اولیه بریدگی و طرد ،طرحواره
ناسازگار اولیه دیگر جهت مندی و کمالگرایی منفی قدرت تبیین
فرسودگی شغلی پرستاران را دارا میباشند[.]19
با توجه به شیوع فرسودگی شغلی و اهمیت خسارت های ناشی از آن،
همچنین به دلیل عوارضی که فرد آنها را تجربه می کند توجه به این
مسئله و شناسایی عوامل سببی تسریعکننده ،آشکارساز و نیز پیشگیری
و درمان آن اهمیت دارد[ .]5بررسیها نشان دادهاند که مشاوران و
درمانگران به دلیل مدت طوالنی درمان اعتیاد و فشارهای هیجانی
مداوم در معرض فرسودگی شغلی باالیی هستند [ .]20 ,11 ,8به نظر
می رسد حساسیت موضوع اعتیاد و احتمال باالی عود در این بیماران
می تواند زمینه بروز استرس ،اضطراب ،ارزیابی منفی از خود درزمینهی
کفایت شغلی و سایر آسیبهای روانشناختی را در درمانگران اعتیاد
افزایش داده و اعتمادبهنفس ،برقراری ارتباط مناسب ،انگیزه و بازدهی
کاری مناسب درمانگران این حوزه را تحت تأثیر قرار دهد .لذا توجه به
مقوله فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در این گروه از اهمیت
خاصی برخوردار می باشد .برحسب جستجوهای انجامشده تحقیقاتی
درباره فرسودگی شغلی و عوامل مربوط به آن در جوامع مختلف آماری

کاویانی و همکاران

روش کار
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این مطالعه بهصورت مقطعی در سال  1195در مراکز درمان اعتیاد
استان خراسان شمالی انجام شد .جامعه موردپژوهش تمام پزشکان،
پرستاران و روانشناسانی می باشد که در امر درمانگری معتادان خراسان
شمالی فعالیت داشتند که تعداد آنها برابر  450نفر بود .برای انجام
این مطالعه از کلیه افراد واجد شرایط از کلیه کلنیک های ترك اعتیاد
استان درخواست همکاری به عمل آمد که از این تعداد  210نفر واجد
شرایط شرکت در این مطالعه بودند .جهت جمعآوری اطالعات الزم در
این پژوهش سه پرسشنامه خصوصیت شخصیتی نئو ،طرحواره یانگ،
فرسودگی شغلی مسلش[ ]21مورداستفاده قرار گرفت.
پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش از  22گزاره تشکیل میشود و سه
جنبه فرسودگی شغلی یعنی خستگی هیجانی ،مسخ شخصیت و کاهش
کفایت شخصی را میسنجد[ .]21هر  22گزاره با مقیاس لیکرت از
صفرتا شش شامل هرگز[صفر] تا همیشه[شش] نمرهگذاری میگردد.
نمرات بهدستآمده از هر یک از این سه بعد ،با توجه به خطوط برش
استاندارد پرسشنامه فرسودگی شغلی مسالچ دردسته های باال،
متوسط و پایین قرار میگیرند .بدینصورت که در بعد خستگی هیجانی
نمره  16و کمتر از آن نشاندهنده فرسودگی پایین 26-17 ،متوسط و
 27و بیشتر از آن فرسودگی باال ،در بعد مسخ شخصیت نمره  6و کمتر
از آن نشاندهنده سطح پایین 12-7 ،متوسط و  11و بیشتر از آن سطح
باال؛ و در بعد کاهش عملکرد نمره  11و کمتر از آن نشاندهنده سطح
پایین 18-12 ،سطح متوسط و  19و بیشتر از آن سطح باال میباشد.
نمره باالی خستگی عاطفی و مسخ شخصیت و نمره پایه کاهش عملکرد
منعکسکننده فرسودگی شغلی میباشد.ضریب پایایی آلفای کرون باخ
ابعاد خستگی هیجانی ،0/90مسخ شخصیت  0/79و عملکرد شخصی
 0/71بهدستآمده است[ .]18پژوهش اکبری و همکاران پایایی
مشاهدهشده برای ابعاد خستگی هیجانی ،مسخ شخصیت و فقدان
موفقیت فردی را به ترتیب  0/60 ،0/76و  0/70نشان دادند[.]22
پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو  :NEO- FFIبرای سنجش
عوامـل پـنج گانـه شخصـیتی از پرسشنامه کوتاه شده نئو استفاده شد.
این پرسشنامه  60گویه ای برای ارزیابی پنج رگه اصلی شخصیت [روان
رنجور خویی ،برونگرایی ،باز بودن به تجربه ،انعطافپذیری و باوجدان
بودن] اسـت کـه کاسـتا و مک کری آن را ساختهاند و بر اساس مقیاس
پنجدرجهای لیکـرت از کامالً مخـالف تـا کامالً موافـق نمرهگذاری می-
شود[ .]21سوسیر [ ]24ضـرایب پایـایی این پرسشنامه را با روش
آلفای کرون باخ برای هر یک از پنج رگه روان رنجور خویی ،برونگرایی،
باز بودن به تجربه ،توافق پذیری و باوجودان بودن به ترتیب ،0/88
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یافتهها
مطالعه حاضر بر روی  210نفر از درمانگران اعتیاد شهر بجنورد
انجامشده است که مشخصات دموگرافیک افراد موردبررسی به شرح
جدول  1میباشد .همچنین اطالعات توصیفی متغیرهای موردبررسی
به شرح جدول  2میباشد.

جدول  :0توزیع اطالعات دموگرافیک درمانگران اعتیاد شهر بجنورد در سال 1195
فراوانی (درصد فراوانی)

متغیر
جنسیت

)62/2( 79
)17/8( 48

زن
مرد
تحصیالت
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

)16/2( 46
)21/1( 27
)42/5( 54

گروه سنی  20تا  10سال
گروه سنی  10تا  40سال
گروه سنی  40تا  50سال
گروه سنی  50تا  60سال

)24/8( 12
)49/6( 64
)16/1( 21
)7/8( 10

گروه سنی

جدول  :2اطالعات توصیفی متغیرهای موردبررسی در مطالعه
میانگین  ±انحراف معیار

N

دیگر جهت مندی
گوشبهزنگی
محدودیتهای مختل
بریدگی و طرد
خودگردانی و عملکرد مختل

)8/44(19/67
)8/27(18/90
)6/18(21/67
)5/51(26/12
)5/17(25/18

210
210
210
210
210

برونگرایی
دلپذیر بودن
انعطافپذیری
رواننژندی
باوجدان بودن

)5/91(11/56
)5/84(12/11
)5/88(11/50
)7/89(15/45
)5/15(29/11

210
210
210
210
210

خستگی هیجانی
مسخ شخصیت
کفایت شخصی

)5/79(14/71
)1/11(12/27
)6/44(15/66

210
210
210

متغیر
طرحوارههای ناسازگار اولیه

شخصیت

فرسودگی شغلی
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 0/76 ،0/79 ،0/80و  0/81به دست آورده است .مغانلو و وفایی []25
ضرایب همسانی درونی را برای هر یک از عوامل روان رنجوری،
برونگرایی ،باز بودن به تجربه ،توافق پذیری و باوجدان بودن به ترتیب
 0/61 ،0/65 ،0/78 ،0/86و  0/81گزارش کردهاند.
پرسشنامهی طرحواره یانگ نسخه سوم فرم کوتاه [ ]2005فارسی:
دارای  90گویه و توانایی سنجش  18طرحواره اصلی را در  5ح-یطه ی
طرح واره دارد .این پرسشنامه از نوع طیف لیکرت اسا و نمرههای هر
ماده از [1در مورد من کامالً غلط است] تا [ 6در مورد من کامالً صحیح
است] نوسان دارد [ .]26صدوقی و همکاران [ ]2008به بررسی تحلیل
عاملی نسخه کوتاه پرسشنامه یانگ در نمونه غیر بالینی ایرانی پرداختند
که یافته های این پژوهش ویژگیهای روانسنجی فرم کوتاه پرسشنامه
طرح واره یانگ در پایایی و روایی بین فرهنگی را تائید کرد .در این
بررسی اعتبار مقیاس  YSQ - SFبهوسیله آلفای کرون باخ برای همه

] [ DOI: 10.29252/nkjmd-0100215

خرده مقیاسها در دامنه  62-90به دست آمد[ .]26همچنین برای
جمعآوری اطالعات فردی چکلیست خصوصیات دموگرافیک که شامل
جنسیت تحصیالت و سن بود مورداستفاده قرار گرفت.
برای تحلیل ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و
رگرسیون چند متغیره استفاده شد .دادهها با استفاده از نرمافزار spss
نسخه  ،20مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.

ارتباط ویژگیهای شخصیتی وطرحواره¬های ناسازگار اولیه بافرسودگی شغلی

کاویانی و همکاران

خستگی هیجانی
مسخ شخصیت
احساس کفایت شخصی

مدل

تولرانس

محرومیت هیجانی ،رواننژندی

0/755

VIF
1/118

رواننژندی ،بریدگی و طرد ،گوشبهزنگی

0/914

1/056

پذیرا بودن ،باوجدان بودن

0/764

1/254

جدول  :4مربوط به آزمون دوربین -واتسون جهت تعیین استقالل خطاها
آماره دوربین  -واتسون
1/660

خستگی هیجانی
احساس کفایت شخصی

1/658

جدول :5مربوط به متغیرهای واردشده به معادله تحلیل رگرسیون چند متغیری فرسودگی شغلی بر اساس ویژگیهای شخصیتی و طرحوارههای
ناسازگار اولیه
متغیر مالک
خستگی هیجانی
مسخ شخصیت
احساس کفایت شخصی

متغیرهای واردشده

روش

محرومیت هیجانی ،رواننژندی
رواننژندی ،بریدگی و طرد ،گوشبهزنگی
پذیرا بودن ،باوجدان بودن

روش گامبهگام
روش گامبهگام
روش گامبهگام

هیجانی  2مدل [محرومیت هیجانی ،رواننژندی] برای مسخ شخصیت
 1مدل [رواننژندی ،بریدگی و طرد ،گوشبهزنگی] و برای احساس
کفایت شخصی دو مدل [پذیرا بودن ،باوجدان بودن] فرض شده است.
در جدول  6میتوان ضریب همبستگی ،مجذور ضریب همبستگی و
مجذور تعدیلشده ضریب همبستگی را مشاهده کرد .همچنین میتوان
در ستون مجذور ضریب همبستگی را مشاهده کرد که در پیشبینی
خستگی هیجانی از مؤلفههای فرسودگی شغلی دو مدل فرض شده که
در آن بریدگی و طرد به همراه انعطافپذیری توانستهاند به میزان
 0/156فرسودگی شغلی را پیشبینی کند .در پیشبینی مسخ شخصیت
از مؤلفههای فرسودگی شغلی یک مدل فرض شده که در آن رواننژندی
توانسته به میزان  0/01فرسودگی شغلی را پیشبینی کند .در پیش
بینی احساس کفایت شخصی از مؤلفههای فرسودگی شغلی دو مدل
فرض شده که در آن خودگردانی مختل .دیگر جهت مندی توانسته اند
به میزان  0/145فرسودگی شغلی را پیش بینی کند .با توجه به نتایج
بهدستآمده میتوان اظهار داشت که طرحوارههای ناسازگار اولیه و
ویژگی های شخصیتی قادرند تغییرات متغیر مالك را پیشبینی کنند.
در ستون معنیداری میزان معنیداری برابر با  0/000بوده که نمایانگر
معنیداری این تغییرات میباشد.

بر اساس نتایج بهدستآمده از آزمون کالموگروف -اسمیرنوف مشخص
گردید که همگی دادهها نرمال بوده لذا جهت تجزیهوتحلیل اطالعات از
روشهای آماری پارامتریک استفاده نمودیم.
تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد بین ویژگیهای شخصیتی و
طرحوارههای ناسازگار اولیه با فرسودگی شغلی در درمانگران اعتیاد
رابطه وجود دارد .بهمنظور بررسی این رابطه از روش آماری تحلیل
رگرسیون چند متغیره استفاده شد .در ادامه ابتدا پیشفرضهای تحلیل
رگرسیون [بررسی هم خطی و استقالل خطاها] ارائه و پسازآن نتایج
بهدست آمده از تحلیل رگرسیون ارائه شد که شرح آن در جدول 1
ارائهشده است.
با توجه به مقادیر عامل تورم واریانس که بیشتر از یک میباشد هم
خطی کمی بین متغیرها موجود میباشد .همچنین میزان تولرانس بیش
از  0/4است که مناسب میباشد .آماره دوربین واتسون ،آزمون استقالل
خطاها [ تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینیشده توسط معادلۀ
رگرسیون ] را انجام داده و چون مقدار آمارۀ آزمون دوربین واتسون در
فاصلۀ  1/5تا  2/5قرار دارد فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها رد
نمیشود و میتوان از رگرسیون استفاده کرد چون این فرض یکی از
فرضیات انجام رگرسیون است (جدول .)4
جدول  5تعداد مدلهایی که به رگرسیون ما واردشدهاند را نشان
میدهد .همانطور که در جدول مشاهده میشود در اینجا برای خستگی
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مسخ شخصیت

1/749

] [ DOI: 10.29252/nkjmd-0100215

جدول  :3بررسی هم خطی بین متغیرهای پیشبین و متغیر وابسته

دوره  ،01شماره  ،2تابستان 0317

مجله علوم پزشکی خراسان شمالی

آمارههای تغییریافته
مدل

R

مجذور R

مجذور  Rتعدیلشده

مجذور R
تغییریافته

F
تغییریافته

Df1

Df2

معناداری F
تغییریافته

 -0بریدگی و طرد.

0/111 -1
0/196 -2

0/096 -1
0/156 -2

0/091 -1
0/147 -2

0/096 -1
0/06 -2

18/718

1

121

1/111

-2رواننژندی،

0/171 -1

0/029 -1

0/021 -1

0/29 -1

17/814

1

121

1/111

 -3خودگردانی مختل.

0/115 -1
0/182 -2

0/099 -1
0/145 -2

0/091-1
0/115-2

0/99 -1
0/046 -2

14/551

1

120

1/111

انعطافپذیری

دیگر جهت مندی

] [ DOI: 10.29252/nkjmd-0100215

جدول  :6معادله تحلیل رگرسیون چند متغیری فرسودگی شغلی بر اساس ویژگیهای شخصیتی و طرحوارههای ناسازگار اولیه

خستگی هیجانی  -2مسخ شخصیت  -1احساس کفایت شخصی

همچنین یافته های پژوهش حاضر نشان داد بین ویژگیهای شخصیتی
با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد .جهت بررسی و پاسخگویی به
فرضیه فوق از روش آماری همبستگی پیرسون استفاده شد که طبق
نتایج بهدستآمده ،بین ویژگیهای شخصیتی برونگرایی [P < 0/05
] ،انعطافپذیری [ ]P < 0/01و رواننژندی [ ]P < 0/05با خستگی
هیجانی رابطه وجود دارد .بین ویژگیهای شخصیتی رواننژندی با مسخ
شخصیت رابطه وجود دارد که این همبستگی در سطح  95صدم
[ ]P <0/05معنادار می باشد .همچنین بین ویژگیهای شخصیتی
برونگرایی ،دلپذیر بودن ،روان نژندی و باوجدان بودن بااحساس کفایت
شخصی رابطه وجود دارد که این همبستگی در سطح P 0/05[ 0/95
<] معنادار می باشد.
تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد بین طرحوارههای ناسازگار اولیه با
فرسودگی شغلی در درمانگران اعتیاد رابطه وجود دارد .جهت بررسی و
پاسخگویی به فرضیه فوق از روش آماری همبستگی پیرسون استفاده
شد که نتایج نشان داد بین طرحوارههای حوزه گوشبهزنگی و حوزه
بریدگی و طرد با خستگی هیجانی رابطه وجود دارد که این همبستگی
در سطح  ]P < 0/01[ 0/ 99معنادار میباشد .بین طرحوارههای حوزه
بریدگی و طرد با مسخ شخصیت رابطه وجود دارد که این همبستگی
در سطح  ]P < 0/05[ 0/95معنادار می باشد .همچنین بین
طرحوارههای دیگر جهت مندی و حوزه خودگردانی و عملکرد مختل
بااحساس کفایت شخصی رابطه وجود دارد که این همبستگی در سطح
 ]P < 0/01[ 0/99معنادار می باشد؛ بنابراین با توجه به نتایج
بهدستآمده می توان اظهار داشت که بین طرحوارههای ناسازگار اولیه
با فرسودگی شغلی در درمانگران اعتیاد رابطه وجود دارد.
بین فرسودگی شغلی در گروههای تحصیلی مختلف تفاوت وجود دارد
جهت تعیین وجود تفاوت در فرسودگی شغلی افراد متعلق به گروههای
تحصیلی مختلف [کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری] از آزمون
تحلیل واریانس دوراهه استفاده شد که نتایج آن به شرح زیر میباشد.
بهطوریکه بین فرسودگی شغلی در گروههای تحصیلی مختلف تفاوت
وجود دارد جهت تعیین وجود تفاوت در فرسودگی شغلی افراد متعلق
به گروه های تحصیلی مختلف [کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری]
از آزمون تحلیل واریانس دوراهه استفاده شد که نتایج آن به شرح زیر
میباشد نتایج نشان میدهد که برحسب عضویت در گروه تحصیلی

بحث
در مطالعه حاضر مشخص شد که بین ویژگیهای شخصیتی و
طرحوارههای ناسازگار اولیه با فرسودگی شغلی در درمانگران اعتیاد
رابطه وجود دارد .نتایج نشان میدهد بین ویژگی شخصیتی برونگرایی
با مؤلفه خستگی هیجانی ارتباط معنیدار منفی وجود دارد و با مؤلفه
کفایت شخصی ارتباط معنیدار مثبت وجود دارد .به این معنا که هرچه
میزان برونگرایی درمانگران باالتر باشد میزان خستگی هیجانی پایین
تر و میزان کفایت شخصی بیش تر می شود که همراستا با نتایج حاصل
از مطالعات بابایی امیری و همکاران [ ،]2016زاف [ ،]2002سارنی
[ ،]2000کارسون و همکاران [ ]2000و نیکوال و همکاران []2007
میباشد[ . ]11-27ازآنجاکه هیجانات مثبت هسته اصلی شخصیت افراد
برونگرا را تشکیل می دهند این هیجانات می تواند زمینه ارتباط کاری
و اجتماعی مناسب را فراهم کرده متعاقباً افراد با نگرش مثبتتر نسبت
به کار و محیط کار و آینده شغلی ،شرایط دریافت تقویتهای مختلف
را ایجاد کنند .لذا می توان نتیجه گرفت درمانگران باصفت برونگرایی
باالتر با واکنش مناسب نشان دادن به استرسورها و با هدایت سازگارانه
فعالیت خویش خستگی عاطفی کمتری را تجربه کرده که این می تواند
زمینه کفایت شغلی باالتر را فراهم کند .از طرفی نتیجه حاصل پژوهش
حاضر در این قسمت با نتیجه حاصل از برخی مطالعات نیز []14-12
همخوانی ندارد که میتواند ناشی از جوامع آماری متفاوت ،نوع شغل،
ابزارهای متفاوت در ارزیابی و سایر عوامل موقعیتی دخیل در انجام
مطالعه باشد.
به عالوه نتایج تحقیق ما نشان داد که بین ویژگی شخصیتی
انعطافپذیری و مؤلفه خستگی هیجانی فرسودگی شغلی نیز ارتباط
معنیدار منفی وجود داشت بدین معنی که هرچه میزان انعطافپذیری
درمانگران باالتر بود میزان خستگی هیجانی آنها نیز پایینتر بود که با
نتیجه مطالعات[ ]16 ,15 ,10همراستا میباشد .در تبیین نتیجه حاصل
از این قسمت می توان اظهار کرد درمانگرانی که در انعطافپذیری نمره
باالتری دارند به لحاظ توانایی بیشتر در وفق دادن خود با محیط کار و
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کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری در مؤلفههای خستگی هیجانی،
مسخ شخصیت و کفایت شخصی از مؤلفههای فرسودگی شغلی تفاوت
وجود ندارد [.]P <0/05

ارتباط ویژگیهای شخصیتی وطرحواره¬های ناسازگار اولیه بافرسودگی شغلی

نتیجهگیری
نتایج این تحقیق نشان داد برخی از خصوصیات شخصیتی و
طرحوارههای ناسازگار می توانند فرسودگی شغلی را در گروهی از
درمانگران پیشبینی کنند .همچنین طبق یافتههای پژوهش حاضر
درمانگران اعتیاد از میزان فرسودگی شغلی متوسط به باال رنج می برند
این موضوع می تواند مرتبط با ماهیت درمان اعتیاد و سختی هایی که
در حوزه ارتباط و کار با بیماران مبتالبه اعتیاد می باشد توجیه شود.
بهطورکلی توجه به فرسودگی شغلی در میان درمانگران اعتیاد از جهات
مختلف حائض اهمیت می باشد .فرسودگی شغلی میتواند سالمت
جسم فرد را تحت تأثیر قرار دهد و کیفیت خدمات به مراجعهکنندگان
را کاهش دهد .لذا شناخت عوامل مرتبط با آن میتواند باعث افزایش
سالمت جسمی و روانی درمانگران این حوزه و همچنین باالتر رفتن
کیفیت خدماترسانی در این زمینه شود .با توجه به یافتههای
بهدست آمده و بررسی انواع متغیرهای جمعیت شناختی و شغلی مؤثر
بر فرسودگی شغلی به نظر میرسد بیشترین متغیرهای پیشبینی
کننده فرسودگی در افراد مربوط به متغیرهای شخصیتی و درون فردی
افراد میباشد .فرسودگی شغلی در مطالعه ما بیشتر به دلیل احساس
کمتر مؤثر بودن و عدم تمایل بیماران ایجادشده باشد تا اینکه مرتبط
با فشار باالی کار و یا خستگی از کار باشد .درنتیجه احساس ناموثر
بودن در کار و عدم وجود فیدبک مناسب در کار نیز میتواند در ایجاد
فرسودگی شغلی مؤثر می باشد .با توجه به این نتایج پیشنهاد می شود
که مداخالتی در جهت بهبود و تغییر این طرحوارهها برای درمانگران
در کلینیک های ترك اعتیاد در نظر گرفته شود .با توجه به اینکه این
درمانگران الزم است شیوه تفکر و شناخت بیماران خود را اصالح کنند
الزم است که خود ازلحاظ روانشناختی در سطح باالیی از سالمت
باشند و یا احاطه کامل به خصوصیات روانشناختی خود داشته باشند
درمانگران می بایست از انتقال متقابل که بهعنوان یک مسئله پیچیده
در مورد رابطه بیمار و درمانگر مطرح است شناخت باالتری داشته باشند
و اصالح طرحوارههای ناسازگار در این موضوع نیز کمککننده میباشد.
بهعالوه برگزاری کارگاههای آموزشی و سمینارهای متفاوت درزمینهی
ویژگیهای شخصیتی ،طرحواره های ناسازگار اولیه و فرسودگی شغلی
در درمانگران با تقویت هوش هیجانی و تشویق به بروز کردن دانش
تخصصی خود در حوزه درمانگری اعتیاد با شرکت در کنفرانسهای
مرتبط با درمانگری اعتیاد و خواندن مقاالت مرتبط و همچنین افزایش
خودآگاهی آنان نسبت به خود و مراجعان میتواند جهت مواجهه با
فرسودگی شغلی کمک کند.
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می باشند ،وجود طرحواره های ناسازگار اولیه که این صفات را تحت
تأثیر قرار میدهند میتواند در فرسودگی شغلی این افراد تأثیرگذار
باشد .ازجمله طرحوارههای مؤثر در این مطالعه می توان به طرحوارههای
مربوط به گوشبهزنگی ،حوزه بریدگی و طرد ،جهت مندی و خودگردانی
و عملکرد مختل اشاره کرد .این طرحواره ها ارتباط معناداری با خستگی
هیجانی ،مسخ شخصیت و کفایت شخصی داشتند و این افراد را در
معرض فرسودگی شغلی قرار دادهاند.
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شغلشان چالشهای بیرونی کمتری را تجربه کرده بااحساس همدلی و
همدردی بیشتری با مراجعین ارتباط برقرار کرده که باعث میشود با
خستگی هیجانی کمتری مواجه شوند.
بین خصوصیت شخصیتی روان نژندی با میزان کفایت شخصی نیز
ارتباط منفی و معناداری وجود داشت بدینصورت که هرچه میزان روان
نژندی درمانگران باالتر بود میزان کفایت شخصی کمتر داشتند که
همراستا با مطالعات مشابه در این زمینه میباشد[ .]18 ,17با توجه به
اینکه افراد با نمره روانرنجوری باالتر به دلیل ضعف در کنترل و تنظیم
هیجانات و نداشتن سالمت روان کافی ،عالئم اضطرابی و سایر عالئم
روانشناختی را به میزان بیشتری تجربه می کنند انتظار می رود
عملکرد فردیشان تحت تأثیر قرارگرفته و درنتیجه میزان کفایت
شغلیشان کاهش پیدا کند.
بین خصوصیت شخصیتی باوجدان بودن با میزان کفایت شخصی ارتباط
مثبت معناداری وجود داشت بدین معنی که هر چه میزان باوجدان
بودن باالتر باشد میزان کفایت شخصی نیز بیشتر می شد که این نتایج
همراستا با مطالعات[ ]19می باشد .بنا بر مطالعه کاستا و مککری افراد
با ویژگی شخصیتی باوجدان بودن به شیوهای مسئوالنه عمل کرده و
خودکنترلی را بر رفتار خود اعمال میکنند[ ،]40لذا در تبیین نتیجه
حاصل از این قسمت می توان اظهار کرد خصوصیت شخصیتی باوجودان
بود با افزایش رفتار متعهدانه و شیوههای رفتاری مسئوالنه میزان کفایت
شخصی را در درمانگران افزایش میدهد.
نتایج این مطالعه نشان داد بین طرحواره اولیه گوشبهزنگی و حوزه
بریدگی و طرد با خستگی هیجانی و بین طرحوارههای حوزه بریدگی و
طرد با مسخ شخصیت رابطه مثبت معنادار وجود دارد .همچنین نتایج
این مطالعه حاکی از رابطه منفی و معنادار بین طرحوارههای دیگر مانند
جهت مندی ،حوزه خودگردانی و عملکرد مختل بااحساس کفایت
شخصی میباشد .نتایج حاصل از این مطالعه در این قسمت با مطالعات
[ ]42 ,41 ,18همخوانی دارد.
به اعتقاد هریس و کرتن طرحوارههای ناسازگار و راههای ناکارآمدی که
فرد برای سازگاری با دیگران یاد می گیرد اغلب به نشانههای مزمن
اضطراب ،افسردگی منجر میشود [ .]41همچنین به اعتقاد بامبر
طرحوارههای ناسازگار اولیه در محیطهای کاری بازآفرینی میشوند و
افراد به دنبال مشاغلی هستند که باورهای منفی و احساسات ناخوشایند
مرتبط با طرحواره های خود را در شغل خود بازسازی کنند[.]42
مطالعه ماچلوویتز در این رابطه نشان داده است که اعتیاد به کار،
کنترل گری در محیط کار یا پذیرش کنترل شدن از سوی دیگران در
محیط کار و بسیاری از کنشهای دیگر در محیط که میتوانند
زمینهساز فرسودگی شغلی باشند متأثر از طرحوارههای ناسازگار اولیه
همچون طرحواره اولیه اطاعت /شکست ،طرحواره ناسازگار بیاعتمادی /
بدرفتاری ،طرحواره اولیه اطاعت /شکست و سایر طرحوارههای ناسازگار
اولیه می باشند [ .]41لذا در تبیین رابطه معنادار بین طرحوارههای
ناسازگار اولیه و فرسودگی شغلی در مطالعه حاضر میتوان اظهار کرد
با توجه به اینکه برای فعالیت در حوزه درمانگری اعتیاد ویژگیهایی
مانند برقراری ارتباط مناسب ،همدلی  ،همکاری و سازگاری با محیط و
افراد مراجعهکننده ازجمله پیشبینی کنندههای مؤثر بر کفایت شغلی
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Abstract
Introduction: Addiction treatment centers play a key role in the treatment and
rehabilitation of substance dependents. In these centers, the treatment team includes
physician, psychiatrist, nurse, psychologist and social worker. Due to the recurrent nature
of addiction and the problems of these patients, this team is exposed to the risk of burnout.
This study aimed to determine the relationship between personality traits and early
maladaptive schemas with burnout in addiction therapists.
Methods: This descriptive and correlation study was conducted on 210 addiction
therapists working in addiction treatment centers in North Khorasan selected through
convenience method. For this purpose, the Maslash's burnout, NEO personality traits and
Young's early maladaptive schemas questionnaires were used. The Pearson Correlation
Coefficient was used to determine the relationship between the variables.
Results: The mean age of the participants was 35 years old. There was a significant
negative correlation between personality traits, extraversion and flexibility with
emotional exhaustion. Also a significant negative correlation between neuroticism and
personal competence was found. There was a positive and significant correlation between
extraversion and personal competence. A significant positive correlation between the
early maladaptive schemas, rejection and hyper vigilance with emotional exhaustion was
found.
Conclusions: Some personality traits and maladaptive schemas can predict burnout in
therapists. These therapists seem to need investigation and consulting interventions.

