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 چکيده
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مکان کنترل)درونی وبیرونی( با فرسودگی شغلی مشاوران 

های همبستگی و نمونه پژوهش شامل نواحی چهارگانه شهرستان کرج بود. این پژوهش از نوع طرح

وقت در می یا پارهنفرازمشاوران نواحی چهارگانه شهرستان کرج بودند که به صورت رس 212

به کار اشتغال  97-08دانشگاهی)دولتی وغیرانتتفاعی( در سال تحصیلی دبیرستانها ومراکزپیش

های مشخصات دموگرافیک، سنجش فرسودگی گیری متغیرهااز پرسشنامهداشتند. برای اندازه

افزار ه از نرمها با اسفاد( استفاده شد. دادهCPI( و سنجش منبع کنترل لونسون)GBIشغلی گلدارد)

 SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت ونتایج نشان داد که بین منبع کنترل درونی با فرسودگی

شغلی مشاوران رابطه معناداری وجودنداشته ولی بین منبع کنترل بیرونی)عامل شانس و عامل 

ون نشان داد افرادقدرتمند( با فرسودگی شغلی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسی

 بینی فرسودگی شغلی را دارد.که تنها عامل شانس قدرت پیش
 

 منبع کنترل، فرسودگی شغلی، منبع کنترل درونی، منبع کنترل بیرونی :يديکل واژگان

 

 مقدمه

از آنها مشاوره یک حرفه یاورانه است وکسانی که دراین حرفه مشغول هستند درفرایند کار با خطراتی مقابله می کنند که یکی 

سندرم فرسودگی شغلی است. درسالهای اخیر روشن شده است که دربعضی مواقع همه مشاوران دچاراحساس موسوم به فرسودگی شغلی 

می شوند. فرسودگی شغلی حالتی از خستگی جسمی، هیجانی و ذهنی است که به دلیل فشار هیجانی مداوم و ومکرر ناشی از برخورد 

آید ونشانه های آن احساس درماندگی، ناامیدی، سرخوردگی و پیداکردن دیدگاه منفی نسبت به ه وجود میفشرده ودرازمدت مراجعان ب

 (.1799خود و دیگران است)حسینیان، 

شوند، معلمان مطالعات فریدمن برروی فرسودگی شغلی حاکی است که معلمان مرد بیشترازمعلمان زن دچارفرسودگی شغلی می

کنند، فرسودگی شغلی با افزایش سن و همچنین سالهای تدریس ح بیشتری از فرسودگی شغلی را تجربه میبا مدرک تحصیلی باال سطو

 (. 1795رسد)بدری گرگری، به باالترین حد خود می 51-54یابد و در گروه سنی افزایش می

، خاکپور، 1797، عبدی، 1701براساس تحقیقات انجام شده، فرسودگی شغلی در  با متغیرهایی مثل تنیدگی یا استرس) مسلچ، 

کار، میزان درآمدو وضعیت تأهل)مهریار متغیرهای دموگرافیک مثل سن، جنس، سابقه(،1794، کشتکاران، 1790بیرشک و پاشاشریفی، 
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رویی) (،  سخت1799(، تفکر غیرمنطقی)پاکی، 1791، عمادفیلیان، 1795، پیامی بوساری، 1790، بابایی بهمنی، 1790وهمکاران، 

(، 1795بوساری، ، پیامی1775(، حمایتهای اجتماعی) استبورگ وهمکاران، 1795ای)بدری گرگری، مکانیزمهای مقابله(،1791فرپور، جع

( 1700( رضایت شغلی)میچل، 1771( اختالالت روانی مثل افسردگی و اضطراب) سیدمن وزاکر، 1799ویژگیهای شخصیتی)ابراهیم یزدی، 

 ارتباط دارد. 

گیری کنترل درونی بیرونی است. افراد با جهت -ه های کلیدی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر، سازه کنترل درونییکی از ساز

کنترل آنها بوده و درنتیجه مهارت آنها درانجام کارها تعیین کننده رفتارها و وموفقیت آنهاست.  های رفتاری تحتکنندهمعتقدند که تقویت

ها را ناشی از بخت بینند، آنها تقویت کنندهی کنترل بیرونی هیچ گونه ارتباط بین رفتارخودوکنشهای رفتاری نمیگیردر مقابل افراد با جهت

(. منبع کنترل درونی این است که شخص رویدادخاصی را ناشی از رفتار یا ویژگی 1799دانند)فراهانی، واقبال و شانس و افرادقدرتمند می

های خودرا معموالَ به عوامل بیرون از خود نسبت می دهند دارای منبع کنترل ها وشکستگروهی که موفقیت های نسبتاَ پایدار خود بداند و

 (.1701بیرونی هستند) سیف، 

کنند ودارای سازگاری به نظربسیاری از مؤلفین افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند بیشتراحساس مسؤولیت می   

ند. تحقیقات نشان داده که باباالرفتن نمره فرد درمنبع کنترل بیرونی درجه آسیب مرضی فرد نیز بیشتر باشبهتری با شرلیط دشوار می

(.  1705کرری و ترنر، دهند)مکشود. بیماران باآسیب شدیدتر نسبت به بیماران باآسیب متوسط منبع کنترل بیرونی بیشتری نشان میمی

 1791رند و احتمال کمتری دارد که درمورد آنها تشخیص بیماری روانی گذاشته شود) فرز، افراد با منبع کنترل دورنی اضطراب کمتری دا

(. افراد با منبع کنترل درونی تمایل دارند که درعین استقالل درامور بایکدیگر همکاری ککنند. آنها 1778به نقل از لیبرت واشپیگلر، 

ت دارند. افراد با منبع کنترل درونی در موقعیتهای اجتماعی ازلحاظ مهارتهای درمقایسه با بیرونی ها نگرش مطلوبتری نسبت به مراجع قدر

بودن انطباقی ، سازگاری  ازخودنشان می دهند. روش افرادبا منبع کنترل درونی درزندگی زناشویی، مستقیم، فعال است وتمایل به موفق

 (.1778دارد)لیبرت و اشپیگلر، 

ورد منبع کنترل و استرس انجام داده آشکارساخته است که هراندازه شخص احساس ( درم1711تحقیقات اساسی که الزاروس)

کنترل بیشتری برموقعیت داشته باشد تهدیدوابسته به ان موقعیت را کمتر ادراک خواهد کرد. بنابراین براساس گفته های الزاروس افرادی 

 کمتری خواهند نمود.  که دارای منبع کنترل درونی هستند احساس درماندگی، اظطراب و استرس

( درتحقیق خودمطرح کرده است که درونی ها نسبت به بیرونی ها درکارخود موفقترند زیرا اوالَآنها اعتقاد قوی به 1702اسپکتور)

 رابطه بین کوششها و پاداشهادارند. دوماَ آنها درجستجوی اطالعات بیشتری بوده تاازآنها به طوراثربخش تری استفاده کنند. 

( معتقداسست که موفقیت شغلی باویژگیهایی افراد ازلحاظ تمایل به درونی یا بیرونی بودن درارتباط است. وی در 1709)دیویی

مطالعه خود به این نتیجه رسیده است که افراد دارای موضع کنترل درونی تأکید بیشتری برموفقیت در کار، حل مسأله، مسؤولیت پذیری و 

 هد. اصالح پذیری از خودنشان می د

(در تحقیقی به بررسی تأثیر سن،جنس، تجربه کاری و مکان کنترل بررضایت شغلی معلمین به این نتیجه 1799خورشیدی)

رسیدکه جنسیت ومکان کنترل بررضایت شغلی تأثیردارند. زنان نسبت به مردان و افراددرونی نسبت به افراد بیرونی رضایت شغلی بیشتری 

 داشته اند. 

ها نسبت به بیرونی ( درتحقیقات خود دریافتن که داده های مطالعات مقطعی نشان می دهد که درونی1791ل)اندریسانی و نست

 کنندها در وضعیت شغلی  بهتر و باالتری قرار دارند ، ازشغل خود راضی ترند و درآمدبیشتری کسب می

پذیرند و به وردارند و مسؤولیت اعمال خودرامیدر پژوهش حاضر برآنیم که بدانیم بین مشاورانی که ازمکان کنترل درونی برخ

خود انتساب می دهند و مشاورانی که دارای مکان کنترل بیرونی هستند و اعمال و رخدادها را نه به خود بلکه به شانس و یا افرادقدرتمند 

 گیرند؟دهند، کدام گروه بیشتردرمعرض فرسودگی شغلی قرارمینسبت می

 فرضیه های پژوهش:

 کنترل درونی و فرسودگی شغلی با یکدیگر رابطه  معکوس و معنادار دارند. منبع -1

 منبع کنترل بیرونی) اعتقاد به قدرتمندبودن دیگران( با فرسودگی شغلی رابطه مستقیم ومعناداردارد. -2

 منبع کنترل بیرونی ) اعتقاد به شانس( با فرسودگی شغلی رابطه مستقیم ومعنادار دارد. -7

 

 روش پژوهش

این پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مشاوران مدارس متوسطه و مراکز پیش دانشگاهی دخترانه و 

نفر مشاور مرد وزن بوده اند. با توجه به  278پسرانه دولتی و غیرانتفاعی نواحی چهارگانه کرج بود که براساس آمار هسته های مشاوره 
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امکان دسترسی به تمامی مشاوران در پگوهش حاضر جامعه و نمونه برهم منطبق بوده و تعداد نمونه محدودبودن جامعه آماری و 

 نفربوده که به صورت داوطلبانه شرکت کردند.  212پژوهش

( و پرسشنامه سنجش مکان کنترل GBIهای مشخصات دموگرافیک، فرسودگی شغلی گلدارد) ابزارهای پژوهش: از پرسشنامه

 تفاده شد.( اسICPلونسون)

سؤالی گلدارد که  58برای اندازه گیری فرسودگی شغلی مشاوران مورد مطالعه از پرسشنامه  پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد:

به روش لیکرتی درجه بندی و تنظیم شده است استفاده گردید. محتوای این پرسشنامه سطح فرسودگی شغلی مشاوران را براساس 

به  99/8ی هفت گانه لیکرت از کامالَ موافق تا کامالَ مخالف می سنجد. دراین پ/وهش ضریب آلفای کرونباخ پاسخهای آنان به گزینه ها

 دست آمد.

پرسشنامه سنجش مکان کنترل لونسون: به منظور سنجش مکان کنترل مشاوران ازپرسشنامه مکان کنترل لونسون استفاده 

( وبیرونی بودن می سنجد. مکان کنترل بیرونی به  internalityا با توجه به درونی)گردید. محتوای این پرسشنامه مکان کنترل مشاوران ر

ای از گزینه 1گویه است که یک طیف  25( تقسیم می شود. پرسشنامه مذکور powerfull others( و افراد قدرتند)chanceدو منبع شانس)

و به روش دونیمه  99/8تا  41/8از C و  I ، Pچاردسون برای هریک از مقیاسهای کامالُ مخالف تا کامالَ موافق دارد.  با استفاده ازپایایی کودری

است. پایای به روش بازآزمایی به روش آزمون مجدد به فاصله یک هفته بین  15/8و  11/8، 12/8کردن) با فرمول اسپیرمن براون( به ترتیب 

 (.1771، نقل از فراهانی، 1701گزارش شده است) لونسون،  97/8تا  18/8

نفرازمشاوران و همچنین توسط چندنفرمتخصص و مشاوران باسابقه  22دراین پژوهش پرسشنامه مکان کنترل لونسون به وسیله 

، 11/8ضرایب آلفای کرونباخ برای مکان کنترل درونی  و اساتید مشاوره مورد مالحظه قرار گرقت که همگی آن را تأیید کردند. همچنین

 به دست آمد.  11/8و عامل افرادقدرتمند  10/8عامل شانس 

 یافته هاي تحقيق
 دراین بخش ابتدا متغیرهای جمعیت شناختی نمونه پژوهش ارایه می شود.

 گان به تفکيک جنسيتوضعيت استخدام شرکت کننده -1جدول شماره 

 درصد معج وقتپاره رسمی 

 27 11 5 49 مرد

 91 148 49 77 زن

 188 211 11 148 جمع

 

 کنندگان در پژوهشوضعيت زناشویی شرکت -2جدول شماره 

 درصد فراوانی 

 1/22 50 مجرد

 5/99 115 متأهل

 188 212 جمع

 

 گانوضعيت مسکن شرکت کنند -3جدول شماره 

 درصد فراوانی تراکمی درصد فراوانی 

 2/70 2/70 01 استیجاری

 1/78 7/41 118 شخصی

 4/77 5/7 28 سایر

 188 4/8 1 داده ازدست رفته

 - 188 212 جمع
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 کنندگانميزان تحصيالت شرکت -4جدول شماره 

 درصد فراوانی 

 72 174 کارشناسی

 0 19 کارشناسی ارشد

 188 212 جمع

 

 

ماتریس ضرایب همبستگی  4استفاده شد که در جدول شماره  به منظور آزمون فرضیات پژوهشی  از ضریب همبستگی پیرسون

 متعیرهای پژوهش آورده شده است. 

 ضرایب همبستگی بين متغيرهاي پژوهشی -5جدول شماره 

 عامل افراد قدرتمند-مکان کنترل درونی عامل شانس-مکان کنترل بیرونی مکان کنترل درونی متغیرها

 27/8** 29/8** -85/8 فرسودگی شغلی
** P<0.01 

دهد رابطه مکان کنترل درونی منفی و غیرمعنادار است و رابطه بین فرسودگی شغلی و عامل نشان می 4چنانچه جدول شماره 

 شانس وعامل افرادقدرتمند مثبت و معنادار است بنابراین فرضیه اول پژوهشی رد وفرضیات دوم وسوم پژوهش تأیید می شوند.

یره به روش گام به گام اجراشد که فقط عامل شانس توانست به صورت معناداری فرسودگی درادامه تحلیل رگرسیون چندمتغ

 تحلیل واریانس برای رگرسیون فرسودگی شغلی روی عامل شانس ارایه می شود. 1بینی کند. جدول شماره شغلی را پیش

 تحليل واریانس براي رگرسيون فرسودگی شغلی روي عامل شانس - 6جدول شماره 

 F P میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات غییراتمنبع ت

 888 7/11 1811 1 1811 رگرسیون

 - - 741 280 97778 ماندهباقی

 

درراستای بررسی ارتباط فرسودگی شغلی باسایرمتغیرهای پژوهش، همبستگی فرسودگی شغلی با جنسیت، سن، نوع مسکن، 

وران، سطح تحصیالت، وضعیت تأهل، سابق کار مشاوره و نوع خدمت را محاسبه کردیم که میزان درآمد ماهیانه، ساعات کار هفتگی مشا

 هیچ یک معنادار نبود.

 گيريبحث و نتيجه
ها نشان داد که فرضیه اول پژوهش مبنی بررابطه بین منبع کنترل درونی و فرسودگی شغلی آمده از تحلیل دادهنتایج به دست

ه علیرغم منفی بودن، معنادارنبود. این یافته از مواردی است که بامبانی نظری و پیشینه پژوهشی انطباق آمدتأیید نشد وهمبستگی به دست

گیری باشد یا ممکن است شرایط خاص نداشته وتحقیقات گذشته نتایجی غیرازاین را نشان دادند. این امر ممکن است ناشی از ابزار اندازه

 مینه مؤثرباشد. شغلی مشاوران یا شرایط فرهنگی در این ز

عامل قدرتمندبودن دیگران وفرسودگی شغلی موردتأییدقرارگرفت و  -فرضیه دوم پژوهش مبنی بر رابطه بین مکان کنترل بیرونی

( براین نکته تأکیددارند که بین 1705( و مک کریری و ترنر)1791دهنده رابطه مستقیم ومعناداراست. فرز)آمده نشاندستهمبستگی به

کند بیشتردرمعرض ل بیرونی و سالمت روانی افراد رابطه وجوددارد. توضیح آنکه به میزانی که فرد برمنابع بیرونی تأکید میمنبع کنتر

های آن کاهش سالمتی جسمی و تحلیل کند که از جمله نشانهگیرد و رفته رفته فرسودگی شغلی را تجربه میهای روانی قرار میآسیب

 از یافته ها با چارچوب نظری و تحقیقات گذشته هماهنگی دارد. رفتگی عاطفی است.  این بخش

عامل شانس و فرسودگی شغلی مشاوران هم رابطه مستقیم ومعنادار -ها نشان داد که بین مکان کنترل بیرونیتحلیل داده

ب فرضیه سوم پژوهش هم مورد کننده معنادار فرسودگی شغلی در تحلیل رگرسیون است. بدین ترتیبینیوجوددارد و این عامل تنها پیش

( دریک پژوهش کالسیک نشان داده که 1792تأیید واقع شد که همسویی قابل توجهی با مبانی نظری و پیشینه پژوهشی دارد. والچا)

ان را ها اطالعات و دانش بهتری درارتباط با شغلشان دارند و موفقیت یا شکست در شغلشافراددارای موضع کنترل درونی نسبت به بیرونی

 بیشتر به توانمندیهای خودنسبت می دهند تابه عامل شانس و تصادف. 
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نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هرچند بین مکان کنترل درونی و فرسودگی شغلی مشاوران مدارس رابطه معناداری 

ای که با افزایش اسناد به منابع ر است به گونهای مستقیم ومعنادار برقراوجودنداشت ولی بین مکان کنترل بیرونی و فرسودگی شغلی رابطه

 بیرونی، افرادبیشتردرمعرض فرسودگی شغلی قرار می گیرند. 

های این پژوهش آن است که  درگزینش و استخدام مشاورین به مکان کنترل آنها توجه نموده تنها پیشنهاد عملی مأخوذ از یافته

شود که در تحقیقات آتی در ها ترجیح داده شوند.  همچنین پیشنهاد میبت به بیرونیو افرادی که دارای مکان کنترل درونی هستند نس

خصوص فرسودگی شغلی عالوه برعوامل فردی به صورت چند عاملی و با دیدگاهی گسترده تر به عوامل سازمانی، شغلی، اجتماعی و 

 خانوادگی هم توجه شود. 

پذیری نتایج را به سایر مشاوران شاغل در سایر مراکز  درمانی و تعمیممحدودشدن نمونه پژوهش به مشاوران مدارس امکان 

آموزشی  غیرممکن کرده است. ضمناَ برخی یافته های متعارض با زمینه های نظری و تحقیقات گذشته هم تعمیم پذیری نتایج این پژوهش 

 را با محدودیت مواجه کرده است
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