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Aims Since many veterans are employees of the public organizations, their successful job 
performance improves the quality of services for the citizens. The aim of the study was to 
determine the mediating role of burnout and organizational cynicism in a correlation between 
psychological capital and psychological well-being in the veterans. 
Instrument & Methods In the descriptive correlational study, 384 veterans, who were 
employees of the state organizations in Tehran, were studied in 2016. The subjects were 
selected via available, non-probability sampling method. Data was collected by the psychological 
capital scale, the psychological well-being scale, the burnout scale, and the organizational 
cynicism scale. Data was analyzed by LISREL 8/8 software using descriptive statistics, Pearson 
correlation coefficient, and structural equation modeling via path analysis method. 
Findings Psychological capital positively and significantly correlated with psychological 
well-being (r=0.928), while it negatively and significantly correlated with burnout (r=-0.932) 
and organizational cynicism (r=-0.890). In addition, organizational cynicism (r=-0.854) and 
burnout (r=-0.915) negatively and significantly correlated with psychological well-being 
(p<0.01). 
Conclusion Reducing burnout and organizational cynicism, psychological capital increases 
psychological well-being in the veterans. 
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  چکيده

های عمومی کشور  با توجه به اینکه بسیاری از ایثارگران در سازمان :فاهدا
ها،  مشغول به کار هستند، بنابراین عملکرد شغلی موفق این افراد در سازمان

رسانی به شهروندان را افزایش خواهد داد. این پژوهش با هدف  کیفیت خدمات
ه میان سرمایه ای فرسودگی شغلی و بدبینی سازمانی در رابط تعیین نقش واسطه

 شناختی ایثارگران انجام شد.  شناختی و بهزیستی روان روان

، تعداد ۱۳۹۵در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی در سال  ها: ابزار و روش
گیری  روش نمونه نفر از ایثارگران شاغل در ادارات دولتی شهر تهران به ۳۸۴

رار گرفتند. برای گردآوری غیراحتمالی و دردسترس انتخاب شده و مورد مطالعه ق
شناختی، مقیاس  شناختی، مقیاس بهزیستی روان ها، از مقیاس سرمایه روان داده

آمده با  دست های به فرسودگی شغلی و مقیاس بدبینی سازمانی استفاده شد. داده
و توسط آمار توصیفی و آزمون ضریب  LISREL 8/8افزار  استفاده از نرم

ی معادالت ساختاری (با روش تحلیل مسیر) مورد ساز همبستگی پیرسون و مدل
  تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

) رابطه مثبت r=۹۲۸/۰شناختی ( شناختی با بهزیستی روان سرمایه روانها:  یافته
) r=- ۸۹۰/۰) و بدبینی سازمانی (r=-۹۳۲/۰دار و با فرسودگی شغلی ( و معنی

) و r=-۸۵۴/۰مانی (دار داشت. همچنین بدبینی ساز رابطه منفی و معنی
دار  شناختی رابطه منفی و معنی ) با بهزیستی روانr=-۹۱۵/۰فرسودگی شغلی (

  ). >۰۱/۰pداشتند (

شناختی از طریق کاهش فرسودگی شغلی و بدبینی  سرمایه روانگیری:  نتیجه
  شود. شناختی ایثارگران می سازمانی موجب باالرفتن سطح بهزیستی روان

شناختی، فرسودگی شغلی، بدبینی سازمانی، سالمت روانی،  روانسرمایه ها:  کلیدواژه
  ایثارگران
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  مقدمه

شناسی  طور عام و روان ای در علوم رفتاری به امروزه تمرکز ویژه
طور خاص، روی اهمیت سالمت کارکنان، هم در  سالمت شغلی به

ُبعد جسمی و هم در ُبعد روانی وجود دارد. ایثارگران بسیاری در 
های بخش عمومی کشور مشغول به کار هستند، لذا عملکرد  سازمان

ها در نهایت منجر به افزایش  زمانشغلی موفق این افراد در سا
رسانی به شهروندان خواهد شد. ایثارگران با توجه  کیفیت خدمات

های جسمی و روحی که در طول دوران جنگ تحمیلی بر  به آسیب
های روانی  احتمال باالتری با انواع بیماری آنان وارد شده است، به

وع بهزیستی شوند. از این رو موض نسبت به سایر کارکنان درگیر می
ها از اهمیت دوچندانی  شناختی این دسته از افراد در سازمان روان

  برخوردار است. 
شناختی با کار و زندگی شخصی فرد ارتباط دارد.  بهزیستی روان

منظور آزمون ارتباط میان بهزیستی  تحقیقات بسیاری به
، رضایت [2]، ارتباطات موفق[1]شناختی و عملکرد شغلی روان

 [6]و رفتار شهروندی سازمانی [5]، افسردگی[4]ترک شغل ،[3]شغلی
اند که طول عمر  انجام شده است. همچنین محققان دریافته

جسمانی و طول عمر ذهنی، با توجه به سطح شادکامی و 
بیان دیگر،  تواند در افراد مختلف، متفاوت باشد. به گرایی می مثبت

ابی وی به ی شناختی یک فرد میزان دست سطح بهزیستی روان
. بهزیستی [7]نماید موفقیت در زندگی و کار را مشخص می

های وجودی فرد و همچنین  روشنی روی نگرانی شناختی به روان
کند تمرکز  هایی که فرد با دنیای اطراف خود ارتباط برقرار می روش
شناختی ارایه  بندی از بهزیستی روان ، یک طبقهریزو  ریف. [5]دارد

ل شش ُبعد؛ پذیرش خود، استقالل، هدف زندگی، اند که شام نموده
  .[8]شود روابط مثبت با دیگران، تسلط محیطی و رشد شخصی می

شناختی افراد تاثیرگذار هستند.  عوامل بسیاری بر بهزیستی روان
، عدم [10]، اعتیاد به کار[9]برخی از این عوامل نظیر فرسودگی شغلی

، [13]ی کاری باال، تقاضا[12]، استرس شغلی[11]امنیت شغلی
تاثیر منفی بر بهزیستی  [14]پیچیدگی و استقالل شغلی

، [15]شناختی فرد داشته و برخی از عوامل نظیر تعهد سازمانی روان
، رهبری [7]شناختی سرمایه روان ،[10]شدن با شغل عجین
تاثیر مثبتی بر بهزیستی  [16]آفرین، اعتماد و خودکارآمدی تحول
  شناختی فرد دارند.  روان
شناختی در درجه اول از عوامل  معتقد است که بهزیستی روان لوتانز

پذیرد که در این میان بر نقش مثبت سرمایه  فردی تاثیر می
شناختی تاکید نموده است. از  شناختی بر بهبود بهزیستی روان روان

پیوسته است  هم ای ترکیبی و به شناختی، سازه نظر وی سرمایه روان
بینی،  شناختی یعنی امید، خوش- که چهار مولفه ادراکی

ها در یک  . این مولفه[17]آوری را در بر دارد خودکارآمدی و تاب
و  [18]یابانه، به زندگی فرد معنی بخشیده فرآیند تعاملی و ارزش

برای  های فشارزا را تداوم داده، او راتالش فرد برای تغییر موقعیت
و مقاومت و سرسختی وی در  [19]ورود به صحنه عمل آماده نموده

و همکاران اذعان  کریدکند. از این رو  تحقق اهداف را تضمین می
پیوسته به تقویت  هم نمودند که این چهار منبع در یک نظام به

دهند. از  یکدیگر پرداخته و سپری مقاوم در برابر فشار را شکل می
های پرتنش  گیر این منابع در موقعیت ثرات ضربهاین رو آنان بر ا

عنوان مفهوم جدید روابط  بدبینی سازمانی به .[20]اند تاکید کرده
های کارکنان اخیراً  ترین نگرش عنوان یکی از مهم کارفرما و به-کارگر

عنوان  توان به مورد توجه قرار گرفته است. بدبینی عمومی را می
دهند فتارهای غیراخالقی انجام میباوری تعریف کرد که دیگران ر

که در جامعه نیز این رفتارها رایج و معمول است. بنابراین و در 
تواند موجب ایجاد نتیجه، رفتارهای غیراخالقی دیگران می

طور  . به[21]های مشابه و حتی نیات رفتاری مشابهی شود نگرش
 وناندرسکلی دو تعریف مهم از بدبینی سازمانی ارایه شده است. 

کند  عنوان یک نگرش کلی و خاص تعریف می بدبینی سازمانی را به
اعتمادی نسبت که از ناامیدی، سرخوردگی و احساسات منفی و بی

هایی مثل . همچنین بر پایه تئوری[22]گیرد به سازمان شکل می
قرارداد اجتماعی و تئوری  تئوری انتظار، تئوری اسناد، تئوری

عنوان یک نگرش  بدبینی سازمانی را بهتوان  انگیزش اجتماعی می
. در این نوع نگرش فرد باور [23]منفی نسبت به سازمان معرفی نمود

دارد که سازمان فاقد صداقت است؛ احساس منفی نسبت به 
تحقیرآمیز و بدخواهانه به  سازمان داشته و گرایش به رفتارهای

ی و تعهد . همچنین رابطه منفی بین بدبینی سازمان[22]سازمان دارد
سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی و بسیاری از 

  . [24]متغیرهای دیگر وجود دارد
با توجه به آنچه گفته شد، این پژوهش با هدف تعیین نقش 

ای فرسودگی شغلی و بدبینی سازمانی در رابطه میان سرمایه  واسطه
 شناختی ایثارگران انجام شد.  شناختی و بهزیستی روان روان
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  ها ابزار و روش

این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی که از لحاظ هدف، کاربردی 
بین کلیه ایثارگران شاغل در ادارات دولتی  در ۱۳۹۵است در سال 

شهر تهران انجام شد. با توجه به اینکه تعداد دقیق اعضای جامعه 
آماری قابل تعیین نبوده و فهرست آنان در دسترس محقق قرار 
نداشت، بنابراین از رابطه تعیین حجم نمونه در جامعه نامحدود 

، حجم ۰۵/۰طای کوکران استفاده شد. لذا با درنظرگرفتن سطح خ
گیری نیز روش  نفر برآورد شد. روش نمونه ۳۸۴نمونه برابر با 

  گیری غیراحتمالی و دردسترس بود.  نمونه
ربط از  در ابتدا مجوزهای قانونی برای دریافت اطالعات از مبادی ذی

ها و ادارات دریافت شد و سپس مبادرت به جمله حراست دستگاه
هدف از انجام پژوهش عالوه بر آوری اطالعات شد. همچنین  جمع
طور  صورت حضوری نیز برای ایثارگران به رسانی کتبی، به اطالع

  مفصل شرح داده شد. 
  آوری شد: های زیر جمع های مورد نیاز با استفاده از مقیاس داده

این مقیاس  و همکاران: لوتانزشناختی  الف) مقیاس سرمایه روان
شناختی را در چهار ُبعد؛  گویه بوده و سرمایه روان ۲۴دارای 

. هر [18]سنجد بینی می آوری و خوش خودکارآمدی، امیدواری، تاب
گویه است. آزمودنی به هر گویه در مقیاس  ۶مقیاس شامل  خرده
ای لیکرت (از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) پاسخ  درجه پنج
شناختی، ابتدا نمره  آوردن نمره سرمایه روان دست دهد. برای به می

دست آمد و سپس میانگین  صورت جداگانه به مقیاس به هر خرده
و  لوتانزشناختی محسوب شد.  عنوان نمره کل سرمایه روان آنها به

همکاران در تحلیل عاملی تاییدی که روی این مقیاس انجام دادند، 
 CFIهای  و شاخص ۴۶/۲نسبت مجذور کای به درجه آزادی را 

ریشه میانگین  شاخص( RMSEA(شاخص برازش تطبیقی) و 
گزارش  ۰۸/۰و  ۹۷/۰مجذور خطای تقریب) در این مدل را به ترتیب 

دهنده برازش مناسب مدل آنان و دارابودن روایی  اند که نشان کرده
سازه است. در پژوهش حاضر نیز نتایج تحلیل عاملی تاییدی 

و  ۵/۰ها دارای بار عاملی باالی  که کلیه گویه نامه نشان داد پرسش
های برازش مدل نیز  بوده و شاخص ۹۶/۱داری باالتر از  سطح معنی

مقدار بهینه را دارا هستند. این نتایج همگی نشان از تایید روایی 
آمده  دست سازه مقیاس دارد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ به

ه بیانگر قابلیت اعتماد باالی بوده ک ۹۲/۰برای این مقیاس برابر با 
  . [18]نامه است پرسش

 ۲۴این مقیاس دارای  :ریفشناختی  ب) مقیاس بهزیستی روان
گویه بوده و شش ُبعد؛ پذیرش خود، استقالل، هدف از زندگی، 

گیری  روابط مثبت با دیگران، تسلط محیطی و رشد شخصی را اندازه
گویه طراحی شده است. آزمودنی به هر  ۴. برای هر ُبعد [25]کند می

دهد.  ای لیکرت پاسخ می درجه ها در مقیاس پنج یک از گویه
گذاری  صورت معکوس نمره های منفی نیز به همچنین گویه

و همکاران دامنه ضریب ثبات درونی را برای  لیندفورسشوند.  می
  .[5]اند ش کردهگزار ۷۰/۰تا  ۶۵/۰بین  ریفابعاد مختلف مقیاس 

آمده برای این مقیاس در تحقیقی که توسط  دست آلفای کرونباخ به
، ارتباط مثبت ۹۳/۰مقیاس پذیرش خود  انجام شد برای خرده ریف

، هدفمندی ۹۰/۰، تسلط بر محیط ۸۶/۰، خودمختاری ۹۱/۰با دیگران 
. نتایج [25]دست آمده است به ۸۷/۰و رشد شخصی  ۹۰/۰در زندگی 
ملی تاییدی این مقیاس در پژوهش حاضر نشان داد که تحلیل عا
هستند. همچنین ضریب آلفای  ۵/۰ها دارای بار عاملی  کلیه گویه
  بود.  ۹۶/۰دست آمده نیز برابر با  کرونباخ به

این مقیاس، فرسودگی شغلی  :ماسالچج) مقیاس فرسودگی شغلی 
ه) گوی ۵گویه)، مسخ شخصیت ( ۹را در سه ُبعد؛ خستگی عاطفی (

. این مقیاس [26]سنجد گویه) می ۹و ناکارآمدی فردی (
ترین ابزار سنجش فرسودگی شغلی در میان افراد مختلف با  متداول

 بدری گرگریای متفاوت است. در تحقیق  سوابق شغلی و حرفه
های خستگی عاطفی  مقیاس آمده برای خرده دست ضریب آلفای به

بوده  ۷۴/۰ و ناکارآمدی فردی ۷۵/۰، مسخ شخصیت ۸۴/۰
و همکاران روایی عاملی این مقیاس را  اکبری. همچنین [27]است

. در این پژوهش نیز اعتبار عاملی آن تایید شد و [28]اند تایید کرده
  بود.  ۹۶/۰آمده برابر با  دست ضریب آلفای کرونباخ به

 ۱۳این مقیاس دارای  و همکاران: دیند) مقیاس بدبینی سازمانی 
 ۴گویه بوده و بدبینی سازمانی را در سه ُبعد؛ باور یا همان شناخت (

سنجد  گویه) می ۴گویه) و رفتار ( ۵گویه)، احساس یا عاطفی (
کار  های معتبر داخلی و خارجی به نامه در پژوهش این پرسش ].۲۹[

را  نامه و همکاران بارهای عاملی برای پرسش دینگرفته شده است. 
محاسبه نمودند. ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد  ۸۱/۰تا  ۶۳/۰بین 

. ضریب [29]گزارش شده است ۷۸/۰و  ۸۰/۰، ۸۶/۰فوق به ترتیب 
بود که  ۹۶/۰آمده در این پژوهش برابر با  دست آلفای کرونباخ به

  دهنده همسانی درونی مناسب آن است.  نشان
و توسط  LISREL 8/8افزار  نرمآمده با استفاده از  دست های به داده

سازی  آمار توصیفی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل
معادالت ساختاری (با روش تحلیل مسیر) مورد تجزیه و تحلیل 

  قرار گرفتند.

  

  ها یافته

دهندگان، متاهل، دارای مدرک کارشناسی و سابقه کار  بیشتر پاسخ
  ).۱سال بودند (جدول  ۲۰تا  ۱۱بین 

  

  های پژوهش توزیع فراوانی متغیرهای دموگرافیک در نمونه) ۱جدول 

  درصد  تعداد  متغیرها

  وضعیت تاهل
  ۶/۷۱  ۲۷۵  متاهل
  ۴/۲۸  ۱۰۹  مجرد

  سطح تحصیالت
  ۷/۳۱  ۱۲۲  تر کاردانی و پایین

  ۷/۴۱  ۱۶۰  کارشناسی
  ۷/۱۶  ۶۴  ارشد کارشناسی

  ۹/۹  ۳۸  دکتری
  سابقه کار

  ۰/۴۵  ۱۷۳  سال ۱۰تا 

  ۷/۴۶  ۱۷۹  سال ۲۰تا  ۱۱
  ۳/۸  ۳۲  سال و باالتر ۲۱

  

 شناختی با بهزیستی روان )۸۹/۲±۳۵/۰( شناختی سرمایه روان
 دار و با فرسودگی شغلی رابطه مثبت و معنی )۶۱/۰±۸۱/۲(
رابطه منفی و  )۳۵/۳±۹۳/۰( و بدبینی سازمانی )۰۱/۱±۲۹/۳(

دار داشت. بدبینی سازمانی و فرسودگی شغلی با بهزیستی  معنی
  ). ۲؛ جدول >۰۱/۰pدار داشتند ( شناختی رابطه منفی و معنی روان

  

در (همه موارد  پژوهش یرهاین متغیرسون بیپ یب همبستگیضرا) ٢جدول 
  بودند)دار  یمعن ٠١/٠سطح 

  ٣  ٢  ١  رهایمتغ

      ١  یشناخت ه روانیسرما - ١
    ١ -٩٣٢/٠  یشغل یفرسودگ - ٢
  ١  ٨٦٩/٠  - ٨٩٠/٠  یسازمان ینیبدب - ٣
  -٨٥٤/٠  - ٩١٥/٠  ٩٢٨/٠  یشناخت روان یستیبهز - ٤
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براساس نتایج تحلیل مسیر، میزان اثر مستقیم سرمایه 
و میزان اثر  ۸۷/۰شناختی برابر با  شناختی بر بهزیستی روان روان

ای فرسودگی شغلی و بدبینی سازمانی  غیرمستقیم با نقش واسطه
شناختی بر فرسودگی شغلی  بود. همچنین سرمایه روان ۵/۰برابر با 

داری داشت. از این رو  معنیو بدبینی سازمانی تاثیر منفی و 
شناختی از طریق تاثیر منفی  توان نتیجه گرفت که سرمایه روان می

شناختی  بر فرسودگی شغلی و بدبینی سازمانی، بر بهزیستی روان
  ). ۱تاثیر مثبتی دارد (شکل 

  

  
 دار معنی ۰۱/۰ سطح در موارد همهشناختی ( شناختی و بهزیستی روان روانای فرسودگی شغلی و بدبینی سازمانی در رابطه میان سرمایه  خروجی آزمون نقش واسطه) ۱شکل 

 )بودند

  

  بحث

ای بدبینی سازمانی و  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه
شناختی و بهزیستی  فرسودگی شغلی در رابطه میان سرمایه روان

شناختی ایثارگران شاغل در ادارات دولتی شهر تهران انجام شد.  روان
شناختی با  های همبستگی مشخص شد که سرمایه روان در بررسی

رابطه منفی، و با بهزیستی  بدبینی سازمانی و فرسودگی شغلی
داری دارد. همچنین نتایج تحلیل  شناختی رابطه مثبت و معنی روان

مسیر نشان داد که بدبینی سازمانی و فرسودگی شغلی نقش واسطه 
  شناختی دارند.  شناختی و بهزیستی روان در رابطه میان سرمایه روان
های ید با چالشتبع آن کارکنان با ها و بهدر شرایط امروز که سازمان

جدیدی دست و پنجه نرم کنند، کارکنانی که نسبت به همتایان خود 
توانند بر چنین شرایطی غلبه شکل بهتری می تر هستند، بهمثبت

کنند و از این رو عملکرد بهتری دارند و رفتار و نگرش شغلی 
. کارکنان دارای سرمایه [18]دهندتری از خود بروز میمطلوب

ها در زمانی بحرانی به ایستادگی و مقاومت سازمانشناختی  روان
شناختی کارکنان در  های روانکنند، از این رو ظرفیتکمک می

سرمایه  . طرفداران[9]هایی اهمیت بسزایی داردچنین موقعیت
در تمام سطوح  آن توسعه کنند که شناختی استدالل می روان

اتژی مهم مدیریت عنوان یک استر سازمان دارای پتانسیل باالیی به
گذاری روی منابع انسانی موجود  منابع انسانی برای کمک به سرمایه

  . [14]و آتی است
شناختی بر  ها حاكی از آن هستند كه سرمایه روان پژوهش

تعهد سازمانی و   های شغلی (اشتیاق شغلی، رضایت شغلی، نگرش
پرخاشگری و غیره)، رفتار (رفتار شهروند سازمانی، رفتار انحرافی، 

های روحی (استرس، افسردگی، و غیره)،  غیره)، هیجانات و حالت
ویژه عملكرد  های شناختی (حل مساله، خالقیت و غیره) و به حالت

. کارکنانی که [19]ای دارد كاری فردی و سازمانی تاثیر قابل مالحظه

  

كنند در عملكرد سازمانی نقش بسزایی دارند  در سازمان فعالیت می
ای  نقش قابل مالحظه  های مثبت به سازمان خود، شتن نگرشو دا

رسد كه  نظر می كند. به در بازدهی و نوع عملكرد سازمان ایفا می
های مثبت افراد در رابطه با سازمان و شغل خود  احساسات و نگرش

گشای بسیاری از مسایل و مشكالت موجود در سازمان  تواند راه می
  باشد. 

ها  یکی از عوامل مرتبط با شغل هر فرد، باورداشتن شاغل به توانایی
ها و  و نقاط ضعف خود است. عملکرد موثر، هم به داشتن مهارت
کردن  هم به باور در توانایی انجام مهارت نیازمند است. اداره

زا  بینی و استرس التغییر، مبهم، غیرقابل پیش های دایم موقعیت
 بندورانظر  ای چندگانه است. بهه مستلزم داشتن مهارت

شناختی است، توان  خودکارآمدی که یکی از ابعاد سرمایه روان
های شناختی، اجتماعی،  ای است که بدان وسیله مهارت سازنده

ای  گونه عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف به
دهد که بین  ها نشان می . پژوهش[30]شود دهی می اثربخش سازمان

اس خودکارآمدی و فرسودگی شغلی رابطه منفی وجود دارد. در احس
مشخص شد که توانمندسازی و خودکارآمدی با  اصغریتحقیق 

رضایت شغلی رابطه دارد. همچنین مشخص شد که خودکارآمدی 
. این نتایج [31]شود شناختی کارکنان می موجب توانمندسازی روان

بر تاثیر مستقیم بر شناختی عالوه  دهد که سرمایه روان نشان می
تواند از طریق افزایش رضایت شغلی و  کاهش فرسودگی شغلی، می

توانمندسازی کارکنان نیز موجب کاهش فرسودگی شغلی آنان شود. 
کارگیری  کند تا با به احساس خودکارآمدی به افراد کمک می

صورت  های خود، در برابر مشکالت و مسایل پیرامون به مهارت
و احساس موفقیت فردی در آنها ایجاد شده یا  مطلوبی عمل کنند

دهد كه كاركنان با رضایت  ها نشان می افزایش یابد. نتایج پژوهش
شغلی باالتر از نظر فیزیك بدنی و توان ذهنی در وضعیت خوبی قرار 

سرمایه 

شناختیروان  

بهزیستی

شناختیروان  

فرسودگی 

 شغلی

بدبینی 

 سازمانی

**٩٦/0-  

**١٨/0-

**٨٧/0

**٩٢/0-  **٣٥/0-  
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آمده در این پژوهش با نتایج پژوهش  دست دارند. نتایج به
  استا است. همر [31]اصغریو  [30]اسکالویکو  اسکالویک

شود در صورت امكان  آمده پیشنهاد می دست براساس نتایج به
شرایط فیزیكی یا روانی كار تغییر یابد و کارکنان تشویق شوند از 

های فراتر از توان خود خودداری نمایند. همچنین  پذیرش مسئولیت
های متنوع برای بهبود وضعیت جسمی کارکنان استفاده  از برنامه

ل، از کارکنان خواسته شود تا اوقات خاصی از شود. برای مثا
های  روز را به ورزش اختصاص دهند و همراه آن، از برنامه شبانه

ترتیب، مقاومت بدن آنان در   غذایی مناسب استفاده کنند. به این
مقابل فرسودگی شغلی ناشی از استرس كار و خستگی شغلی 

  یابد.  كاهش می

به عدم کنترل سایر متغیرهای توان  های تحقیق می از محدودیت
شناختی افراد اشاره  تاثیرگذار بر فرسودگی شغلی و بهزیستی روان

نامه برای سنجش  نمود. همچنین استفاده از ابزاری نظیر پرسش
بودن استفاده از آن،  رغم صحیح شناختی کارکنان علی بهزیستی روان

کند.  نمی شناختی افراد ارایه نتایج دقیقی از میزان بهزیستی روان

های بالینی  لیکن استفاده از ابزارهایی نظیر مشاهده و مصاحبه
آوری نماید. اما استفاده از این  های بهتری را جمع تواند داده می

های زیادی همانند زمان، هزینه و عدم تمایل  ابزارها، با محدودیت
  کنندگان همراه است. مشارکت
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کاهش فرسودگی شغلی و بدبینی شناختی از طریق  سرمایه روان
شناختی ایثارگران  سازمانی موجب باالرفتن سطح بهزیستی روان

  شود. می

  

از کلیه ایثارگران محترمی که در انجام این تشکر و قدردانی: 
  شود. پژوهش ما را یاری کردند، قدردانی می

کنندگان اطمینان داده شد که اطالعات  به شرکتتاییدیه اخالقی: 
ماند و شرکت در  صورت محرمانه باقی می شده از آنان به گردآوری

  این پژوهش هیچ ضرر احتمالی برای آنان ندارد.
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