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 مقدمه

کار منبعی بسیار مهم براش امرار معاش و موقعیت اجتماعی است. با ان  

حال ممک  است سبب تحلیل رفت  قواش جسمی و روانی فرد شود زنرا محییط 

کار سرشار از محرکهاش فی نکی، روانی و اجتماعی است که هر نک از ان  

 1فرسیودگی شیغلی فرسودگی شغلی شیود. پدنیدهعوامل میتواند سبب انجاد 

ناپذنر از زندگی کارش است که از تجربیات به دسیت ممیده  بخشی اجتناب

از شغل به وجود می مند. فرسودگی شغلی سیبب بیروز نارییانتی در فیرد 

 شیود شاغل و در نتیجه سبب تاثیرات منفی بسیار در عملکیرد شیغلی میی

کنید  حالت روانشناختی را توصیف میفرسودگی، . (1393سینا و همکاران، )

شیود.  که از راهبردهاش ناکارممد مقابله اش در برابر استرس ناشی میی

ان  سندرم بتدرنج پس از نک دوره تجربه استرسهاش شغلی هیجانی انجیاد 

 شغلی و کیفیت کیارش فیرد تیاثیر میی هاش گوناگون شود و در زمینه می

  (.2011و همکاران،  2یوشکوونچد)پگذار

توسییط  ۱۹۶۰فرسییودگی شییغلی بییراش اولییی  بییار در اواخییر دهییه واژه 

ئم خستگی را در کارکنان خود مشیاهده کیرد، الزمانی که وش ع 3فرودنبرگر

تعرنف شد. او ان  پدنده را سندرم تحلیل قواش جسمی و روانی نامید که 

)عبدش، کاونیانی،  مند هاش امدادش به وجود می در افراد شاغل در حرفه

 مفهوم فرسودگی شغلی از سیه بعید تشیکیل (.2007خاقانی زاده و مومنی، 

 (،خستگی جسیمانی، اییاراب و بیخیوابی)شده است که شامل تحلیل عاطفی 

کیاهش )و احساس عدم موفقیت فردش  (پاسخ منفی به مددجونان)مسخ شخصیت 

(. 2001، 4ی)مسیلش و شیافل باشید میی (احساس شانستگی در انجام وظیانف

فرسودگی شغلی ساختارش بسیار مهم در جهت درک فرانندهاش انجاد کننیده 

 (.2015، 5هاوته ون مانیلی و)ون انجام کار است  استرس ناشی از 

 کار براش انجام فرهنگي، چند موقعیتهاش با ممدن کنار در فرهنگي هوش

 تنظیم تسهیل و فرهنگي شوك مدنرنت براش گوناگون، فرهنگي گروههاش در

 و مي باشد کمک کننده بسیار عملکرد، و گیرش تصمیم فرهنگي موثر، میان

اسیت  بیوده مثبیت عملکیرد و شغلي ریانت فرهنگي بر هوش تأثیر همچنی 

 که است شده داده ( نشان2012)7منگ و وندان  پژوهش (. در2013 ،6)نسیل

 زمینه مي تواند خود ان  که دارد تأثیر افراد سازگارش فرهنگي بر هوش

هیوش ( نشیان دادنید 2018)8لی، جیانگ و نیلسی  .باشد شغلي خشنودش ساز

ی و رییانتمندش از زنیدگی رابایه مثبیت دارد. شیغل مشارکت با یفرهنگ

 مهمي نقش فرهنگي هوش ( نشان دادند2014) 9بوکر، فورر، پوتسماو بونن 

 شیانن( 1394ی )حییذب .کند مي انفا شغلي مثبت ریانت و ایاراب کاهش در
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 انمسوال اصلی تحقیق ان  است که  با توجه به ماالب بیان شده .کنندیم
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 روش تحقیق : 

جامعه ممیارش شیامل کلییه و از نوع همبستگی است.  ، توصیفیروش تحقیق

نفیر میی باشید و بیا  280کارکنان دانشگاه پیام نور استان گلستان که 

استفاده از نمونه گیرش تصیادفی سیاده و اسیتفاده از جیدول کرجسیی و 

روش نمونه گییرش بیه صیورت دردسیترس   نفر انتخاب می شود. 162مورگان 

هیاي بیه دسیت  پس از تكمیل شدن و جمع موري پرسش نامه ها، دادهبود. 

مورد  SPSSو با استفاده از نرم اف ار  خای ونیمزمون رگرس بوسیلهمده م

پرسشنامه هاش مورد استفاده بیه شیرذ ذنیل  قرار گرفت. تج نه و تحلیل

 بود.

 توسیط که دارد گونه 21 منگ فرهنگی هوش منگ: پرسشنامه فرهنگی هوش پرسشنامه

 نمره (5تا  1لیکرت ) طیف وسیله به گونه هر است. شده طراحي 2004 سال منگ در

 و محتواني ( ترجمه و رواني1387کاظمي) پژوهش در پرسشنامه ان  مي شود. دهي

 ملفیاش ییرنب از اسیتفاده اسیت و بیا گرفتیه قرار تأنید پاناني من مورد

  بدست ممد. 85/0کرونباخ پانانی من 

شیده  (سیاخته۱۹۸۱ان  مزمون توسط مسلش) :مسلش شغلی فرسودگی پرسشنامه

است که برمورد جدندش از پدنده تنیدگی،نعنی فرسودگی، مبتنی است. ان  

پدنیده هیاش  ماده است که به سینجش خسیتگی عیاطفی، ۲۲پرسشنامه شامل 

در چهیار چیوب فعالییت حرفیه اش  شخصیت زدانی و فقدان موفقییت فیردش

نحوه نمره گذارش ماده هاش ان  پرسشنامه بر اساس مقیاس  .پرداخته است

درجه اش صورت می گیرد.گ ننه هاش ان  مزمون با هرگی ، خیلیی  ۷کرت لی

کم، کم، متوسط، باالش متوسط، زناد، خیلی زناد مشخص شده اسیت کیه بیه 

هنگام ماالعه ان  مقیاس توسط مزمودنی، شخص احساس خود را با توجه به 

مسلش و جکسون یرنب پانانی درونی  گ ننه هاش تحت اختیار بیان می کند.

 71/0و موفقیت فیردش را  79/0، شخصیت زدانی 90/0براش خستگی عاطفی  را

( یرنب پانیانی انی  مزمیون را بیا روش ۱۳۷۹) گ ارش کرده اند. بهنیا

 . ستمحاسبه کرده ا 87/0ملفاش کرونباخ بی  

 

 تحلیل آماری استنباطی

در ان  قسمت ابتدا مزمون نرمال بودن نا نبودن توزنع متغیرها انجیام 

گیرد و سپس فرییه هاش تحقیق با استفاده از مزمون میوردنظر میورد می 

 بررسی قرار می گیرد.

 مزمون نرمال بودن نا نبودن توزنع متغیرها



براش اننکه بتوان از مزمون هاش ممارش پارامترش استفاده نمود ابتیدا 

باند نرمال بودن نا نبودن توزنع متغیرها را بررسی کرد. فرض صفر نیا 

 مال بودن کلیه متغیرها می باشد.اولیه نر

 

 مزمون نرمال بودن -1جدول 

ساح  zمماره  

 معنادارش

 780. 658. هوش فرهنگی

 854. 607. فرسودگی شغلی

 

هاش بدست ممیده از  ساح معنادارشبا توجه به جدول مالحظه می گردد چون 

فرض صفر رد نمیی شیود و ادعیاش نرمیال بیودن توزنیع  ،بیشتر است 05/0

زمونهیاش پیارامترش ممتغیرها پذنرفته می شود. بنابران  می تیوان از 

حال به بررسی فرییه تحقیق براساس مزمون رگرسیون چنید  استفاده نمود.

 متغیره می پردازنم.

فرییه تحقیق: فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور استان گلسیتان 

ست. هوش فرهنگیسط تو از روش رگرسییون اسیتفاده میی  قابل پیش بینی ا

کنیم و مولفه هاش کیفیت زندگی را با روش رگرسیون گام بیه گیام وارد 

 مدل می کنیم.

 

 خالصه مدل -2جدول 

R R2  تصحیح

 R2شده

خااش 

 استاندارد

مماره دوربی  

 واتسون

.190 .036 .030 8.991 1.97 

 

(،  2R(، ییرنب تعییی )Rیرنب همبسیتگی چندگانیه )به ترتیب  2در جدول 

مالحظه میی یرنب تعیی  تعدنل شده و خااش معیار تعیی  ارانه شده است. 

فرسیودگی درصد تغییرات  6/3می باشد نعنی  036/0شود مقدار یرنب تعیی  

مقیدار ممیاره همچنیی  تویییح داده میی شیود. هوش فرهنگی توسط شغلی 

نشان میی دهید  قرار دارد 2 و 5/1چون بی  است که  97/1دوربی  واتسون 

بی  باقیمانده ها همبستگی سرنالی وجود ندارد و باقیمانده ها مسیتقل 

 در نتیجه رگرسیون مورد تانید است.از نکدنگر هستند 

 

 یرانب 4جدول 

یرانب استاندارد  مدل

 نشده

یرانب 

استاندارد 

 شده

t  ساح

 معنادارش

B  خااش

 استاندارد

Beta 

 4.981 78.955 مقدار ثابت 
 

15.852 .000 



 016. 2.443- 190.- 072. 175.- هوش فرهنگی

 

، هیوش فرهنگییمزمون صفربودن ییرنب رگرسییون  ساح معنادارش 4در جدول 

بر فرسیودگی شیغلی تیاثیر گیذار  هوش فرهنگیاست نعنی  05/0کوچکتر از 

هیوش فرهنگیی ، با اف انش هوش فرهنگیبا توجه به منفی بودن یرنب  است.

 فرسودگی شغلی کاهش می نابد.مقدار 

 

 بحث و نتیجه گیری

با فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه  هوش فرهنگینشان داد که بی   نتانج

بیا تحقیقیات پیام نور استان گلستان راباه معنی دارش وجود دارد کیه 

(، لی، 2012) منگ و وندان (، 2015) هاوته ون مانیلی وون (، 1394ی )حیذب

 ( و )نسییل،2014) (، بوکر، فورر، پوتسیماو بیونن 2018جیانگ و نیلس  )

 می باشد.همسو  ( 2013

هوش فرهنگي، قابلییت نیادگیري الگوهیاي در تبیی  نتانج می توان گفت 

هاي رفتیاري صیحیح بیه انی  جدند در تعیامالت فرهنگیي و ارائیه پاسیخ

نظیر محیط دانشیگاه  فرهنگي جدند،الگوهاست. در مواجهه با موقعیتهاي 

بیه زحمیت میي  که فرد با اشخاص به فرهنگ هاش گوناگون مواجه می شیود

توان عالئم و نشانه هاي مشناني نافت که بتیوان از منهیا در برقیراري 

ارتباط سود جست. در ان  موارد، فرد باند با توجه به اطالعیات موجیود 

اگر ان  چارچوب درک کافي از  نک چارچوب شناختي مشترک تدون  کند، حتي

رفتارها و هنجارهاي محلي نداشته باشد، تدون  چنی  چارچوبي تنهیا از 

 عهده کساني برمي مند که از هوش فرهنگي بیاالني برخیوردار باشیند. در

واقع هوش فرهنگي با تمرک  بر قابلیتهاي خاصي که بیراي روابیط شخصیي 

الزم است، براي اناباق بیا  باکیفیت و اثربخشي در شرانط فرهنگي مختلف

موقعیتها و تعامالت میان فرهنگي و حضور موفق در گروههیاي کیاري چنید 

نتیجه منکه فرد با هوش فرهنگیی بیاال میی توانید در  .فرهنگي مفید است

محیط کارش خود در دانشگاه که با افراد از فرهنگ هاش مختلیف سیروکار 

د و با داشت  ریانت شغلی دارد بتواند شرانط مساعدش از نظر داشته باش

 از افتادن به دام  فرسودگی شغلی حذر نماند.

مناسیب  محیط کار كلي فضايوقتی از سوش دنگر فرد با هوش فرهنگی پانی ، 

نداشیته باشید  فرهنگی تناسبخود  كاري زندگيروحیات فرد نبوده و او با 

و  نسبت به انجام وظانف شغلی بی عالقه شده در محییط کیار احسیاس نیاس

که در نتیجه اف انش گرانش منفی نسیبت بیه شیغل و بیی نومیدش می کند 

 عالقگی نسبت به من، باعث پیدائی فرسودگی شغلی می شود. 

پیشنهاد می شود مدنران دانشگاه از طرنق برگی ارش کارگیاه هیانی بیه 

زمینیه هماهنیگ شیدن  تا کارکنان خود مبادرت ورزند هوش فرهنگیبهبود 

پرسنل با مامورنت ها، اهداف، برنامه ها و استراتژش هیاش سیازمان در 

محدود بودن جامعه موجیب . دنجهت تامی  نیازهاش فرد و سازمان بوجود م

مي شود كه در تعمیم من به جامعه ب رگتر و کارکنان ادارات مختلف بییا 

رییانت نگري نظییر بررسي متغیرهاي داحتیاط عمل شود. پیشنهاد می شود 



نقییش  فرسیودگی شیغلی و هوش فرهنگیی كه مي توانند در راباه بی  شغلي

واساه اي نا تعدنل كنندگي داشته باشد در مننیده میورد بررسیی قیرار 

 گیرد.
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