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Abstract 
Background & Objective: As a widely regarded positive psychology, concept, and psychological capital cause flexibility. Judging due to the 

high-stress levels and critical decision making requires high self-control over feelings. Psychological capital includes four components of 
resilience, self-efficacy, optimism, and hopefulness, which are linked to the reduction of stress and protects people from pressures, so causes 

improved job satisfaction, organizational performance, and efficiency. This study objective was to predict the state of satisfaction and burnout 

of the criminal judges of the country based on their psychological capital. 
Methods: The present study was performed using a survey-correlational method. As a statistical sample, 210 criminal judges from Iran provinces 

selected via convenient sampling. Questionnaires collected from 23 judges omitted from data analysis stage due to incompleteness. The surveys 
developed by Luthans (2007), Spector (1985), and Maslach (1981) were utilized to evaluate psychological capital, job satisfaction, and job 

burnout, respectively. In this study, we used indicators of descriptive statics, and statistical analysis like Kolmogorov-Smirnov test, spearman 

rank correlation coefficient and multivariate linear regression (α=0.05). 
Results: Results from correlation analysis using Spearman’s rank correlation coefficient showed that all of the psychological capital components, 

(self-efficacy (p<0.001, r=0.336), hopefulness (p<0.001, r=0.358), resilient (p<0.001, r=0.307), and optimism (p=0.150, r=0.178)) had a direct 
correlation with judges’ job satisfaction. In the meantime, hopefulness had the most, and optimism had the least correlation with job satisfaction. 

Also, all components of the psychological capital self-efficacy (p=0.011, r=0.187), hopefulness (p<0.001, r=0.326), resilient (p<0.001, r=0.252), 

optimism (p=0.008, r=0.192) showed meaningful reverse correlation with judges’ job burnout. In a simultaneous review of the psychological 
capital components, self-efficacy (p<0.001) and hopefulness (p=0.030) had a direct and meaningful relationship with criminal judges’ job 

satisfaction and other components did not have any meaningful relation and had been omitted from the model. Also in Simultaneous review of 

components of psychological capital among criminal judges, hopefulness (p<0.001) can predict job burnout in judges, and other components did 
not show any meaningful relationship and had been omitted from the model. 

Conclusion: Findings of this study indicate that paying attention to programs that directly and indirectly leads to an increase in the components 
of the psychological capital keeps high-stressed criminal judges away from burnout and upgrades their job satisfaction. Among the components 

of psychological capital, hope is more effective than other parts; therefore when employing criminal judges, it can be chosen more conveniently 

by measuring this component and other ones of psychological capital and helps to hire people as criminal judges who have higher levels of hope. 

Keywords: Resilient, Optimism, Self-Efficacy, Hope, Job Satisfaction, Job Burnout. 
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  .۹۹:(۸؛ )۷1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۷ اسفندماه برخط انتشار 

 

 ٔهیسرما براساس ییجنا قضات یشغل یفرسودگ و یشغل تیرضا تیوضع ینیبشیپ
 یشناختروان

 ۲نژادیمهر ابوالقاسمدیس ،1یسامان قهیصد*

 سندگانینو حاتیتوض

 ران؛یا سمنان، ،یاسالم آزاد دانشگاه سمنان، قاتیتحق علوم واحد ،ینیبال یشناسروان ارشدیکارشناس. 1
 .رانیا تهران، الزهرا، دانشگاه ،ینیبال شناسروان یدکتر. ۲
 gmail.com49mary.Saman@: نویسندۀ مسئول رایانامٔه*

 1۳۹۷بهشتیارد۲۴ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷بهشتیارد۴ تاریخ دریافت:

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق
 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 کاربه مشغول سخت مشاغل در افراد کهیزمان. شودیم یریپذانعطاف موجب و است شده آن به یادیز توجه که بوده نگرمثبت یشناختروان میمفاه از یشناختروان ٔهیسرماهدف: 
 .بود یشناختروان ٔهیسرما براساس کشور ییجنا قضات یشغل یفرسودگ و تیرضا تیوضع ینیبشیپ پژوهش نیا هدف. ابدییم شیافزا یشناختروان ٔهیسرما تیاهم هستند،

 انتخاب کشور، یهااستان تمام از دردسترس صورتبه که دادند لیتشک یقاض ۲1۰ را پژوهش نیا یهانمونه. بود یهمبستگ و یابینهیزم روشبه حاضر پژوهش بررسی:روش
 سنجش یبرا( ۲۰۰۷) لوتانز یهاپرسشنامه از. شد لیوتحلهیتجز پژوهش نمونٔه عنوانبه پرسشنامه 1۸۷ و حذف بودنناقص لیدلبه ییجنا یقاض ۲۳ یهاپرسشنامه. شدند
 و یفیتوص آمار یهاشاخص نیهمچن. دیگرد استفاده یشغل یفرسودگ سنجش یبرا( 1۹۸1) مسلچ و یشغل تیرضا یابیارز جهت( 1۹۸۵) اسپکتور و یشناختروان ٔهیسرما
 SPSS افزارنرم از هاداده لیتحل یبرا. رفت کاربه چندگانه یخط ونیرگرس و رمنیاسپ یارتبه یهمبستگ بیضر و رنوفیاسمکولموگروف آزمون همچون یلیتحل آمار یهاروش
 .بود ۰٫۰۵ با برابر هاآزمون یتمام یبرا( α) یمعنادار سطح. شد استفاده ۲۲ نسخٔه
 ،(p<۰٫۰۰1 و r=۰٫۳۳۶) یخودکارآمد یشناختروان ٔهیسرما ابعاد تمام داد نشان رمنیاسپ یارتبه یهمبستگ بیضرا از استفاده با یهمبستگ لیتحل از حاصل جینتاها: یافته
 در. بودند قضات یشغل تیرضا با میمستق یهمبستگ یدارا( p=۰٫۰1۵ و r=۰٫1۷۸) ینیبخوش و( p<۰٫۰۰1 و r=۰٫۳۰۷) یآورتاب ،(p<۰٫۰۰1 و r=۰٫۳۵۸) یدواریام
 ،(p=۰٫۰11 و r=-۰٫1۸۷) یخودکارآمد یشناختروان ٔهیسرما ابعاد تمام نیهمچن. داشتند یشغل تیرضا با را یهمبستگ نیکمتر ینیبخوش بُعد و نیشتریب یدواریام بُعد انیم نیا
 یشغل یفرسودگ ریمتغ با دارمعنا معکوس یهمبستگ یدارا( p=۰٫۰۰۸ و r=-۰٫1۹۲) ینیبخوش و( p<۰٫۰۰1 و r=-۰٫۲۵۲) یآورتاب ،(p<۰٫۰۰1 و r=-۰٫۳۲۶) یدواریام

 وجود معنادار و میمستق رابطٔه ،ییجنا قضات یشغل تیرضا با( p=۰٫۰۳۰) یدواریام و( p<۰٫۰۰1) یخودکارآمد یشناختروان ٔهیسرما ابعاد زمانهم یبررس در. بودند قضات
 یدارا( p<۰٫۰۰1) یدواریام زین ییجنا قضات انیم در یشناختروان ٔهیسرما ابعاد زمانهم یابیارز در. شدند حذف مدل از و نشد مشاهده یمعنادار رابطٔه ابعاد ریسا در و داشت
 .شدند حذف مدل از و ندادند نشان یمعنادار رابطٔه ابعاد ریسا و بود ییجنا قضات در یشغل یفرسودگ ینیبشیپ توان

 یدواریام شیافزا و بوده قضاوت امر یشغل تیرضا شیافزا و یفرسودگ کاهش در مؤثر یراهکار ییجنا قضات انیم در یشناختروان ٔهیسرما ابعاد یارتقا و توجه گیری:نتیجه
 یافتیدر نمرات براساس رشیپذ و شود استفاده یاختشنروان ٔهیسرما یهاآزمون از است بهتر قضات نشیگز در نیبنابرا است؛ مؤثرتر ابعاد گرید با سهیدرمقا هاآن در یآورتاب و

 .باشد
 .یشغل یفرسودگ ،یشغل تیرضا د،یام ،یخودکارآمد ،ینیبخوش ،یآورتابها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
شااناسااان قرار روان دنظررضااایت شااغلی یکی از مفاهیمی اساات که م

خاطر بیشاااتری داشاااته تعلقزیرا هر اندازه که فرد به شاااغل خود  ؛دارد
از کار ناشاایهای افسااردگی و خسااتگیاضااطراب و باشااد کمتر دچار 

مسااتقیمی با بهداشاات  تنها رابطٔهنهبنابراین رضااایت شااغلی ؛ شااودمی
ها و در سااااازمانکارایی بهتر د دارد، بلکه موجب روان و سااااالمت فر

رضاااایت شاااغلی بیشاااتر (. ساااطح 1مؤساااساااات نیز خواهد شاااد )
هاااکمن و اولاادهااام . جو ساااااازمااانی مطلوب اسااااات کنناادٔمنعکس

یت های مسااااتول جٔهفاکتور تایج واقعی  پذیری، نتی گاهی از ن کار، آ
غلی های کاری و معناداربودن شااغل را در افزایش رضااایت شاافعالیت

شغلی، به  ضایت  ستند. ر شغل انتظارهای مؤثر دان خویش شخص از 
کارایی عوامل مهم موفقیت شااغلی اساات که موجب از  و بسااتگی دارد
افرادی که از . شاااودو احسااااس رضاااایت فرد از خودش میتر مطلوب
. ماننداحتمال بیشااتر در شااغل خود میبه، لشااان راضاای هسااتندشااغ

ز نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در ابهتر کارکنان با رضااااایت شااااغلی 
ضعیت مطلوب شغلی بر۲تری قرار دارند )و ضایت  ساس تعیین (. ر ا

کار وضااااعیت اجتماعی با روانیهای یافتگی و ویژگیسااااازش درجٔه
معیاری برای تعیین عملکرد شااغلی افراد اساات. و  شااودارزشاایابی می

ب گیری عاطفی فرد با شااغلش محسااوعالوه رضااایت شااغلی جهتبه
سپکتورمی شغلی در ( ۳) شود. برمبنای نظر ا ضایت  عوامل مؤثر بر ر

مل فردی  یت کار و عوا ماه مانی، محیطی،  هار گروه سااااااز قرار چ
سی. گیردمی شان میبرر ضات مهاجرت» دهدها ن سه با درکه « ق  مقای

 مقابلرو هسااااتند و درهتری روبهای فراواندیگر قضااااات با پرونده
صه صدور رأی اقدام کنندهای دردناق با  ،ک و تلخ زندگی افراد باید به 
تروماتیک اضااطراب و از عالئم بوده مواجه  اضااطرابازبیشااتری خطر 
مستوالن زندان و پزشکان شاغل و  مراقبان درمقایسه بابیشتری  ثانویٔه

در پژوهشاای عامل اصاالی  (.۴)برند های شاالور رنج میدر بیمارسااتان
تالش و و  تقاضااای کمک ،ها در چیننفرسااودگی قضااات و دادسااتا

اجتماعی در ضاااعی  کار شاااناخته شاااد. همچنین حمایت زیاد تعهد 
رجوع موجب فرساااودگی بیشاااتر اربابمحل کار و ارتباط مساااتقیم با 

با این حال در این پژوهش . (۵)ها بود دادسااتان درمقایسااه باقضااات 
شااغلی  شااناختی بیشااتر، کمتر فرسااودگیروان ساارمایٔهقضااات دارای 

کنگ صااورت گرفت نقش هنگدیگری که روی پلیس تحقیق . داشااتند
شغلی و ترک کار روان سرمایٔه ضایت  شناختی و عواط  مثبت را با ر

شانهو  مثبتهای احساس رابطٔه و بررسی کرد شغلی و ن های رضایت 
 پلیس مطالعه شااااد. نتایج نشااااان داد ساااارمایٔه ۳11در اضااااطراب 

مسااااتقیمی دارند و  مثبت با هم رابطٔههای احساااااسشااااناختی و روان
 اساااتمعکوس و منفی  رابطٔهاضاااطراب دارای مثبت با های احسااااس

بد فرد درمعر   .(۶) یا یت شااااغلی کاهش  ندازه میزان رضاااااا هر ا
درواقع فرسودگی شغلی، . فرسودگی شغلی بیشتری قرار خواهد گرفت

ارهای روحیه و رفتار در رویارویی با فشااااو  های منفی نگرشدگرگونی
تر از فرسودگی شغلی را مسلچ رایجتعری  روانی مربوط به کار است. 

 ،شناختیاند: فرسودگی شغلی نشانگان روانارائه کرده (۷) و جکسون
شخصیت و کاهش موفقیت فردیو  خستگی عاطفی سخ  شامل  م را 

و احساس زیر بوده . خستگی عاطفی، مانند متغیر فشار روانی شودمی

مسااااخ . اسااااترفتن منابع هیجانی در فرد بینتن و از فشااااار قرارگرف
ست که معمواًل  صی ا شخا سنگدالنه به ا سخی منفی و  شخصیت، پا

کاهش احساااس کفایت و . خدمتی از سااوی فرد هسااتند کنندٔدریافت
(. ۸موفقیاات فردی، ارزیااابی منفی از خود در انجااام کااار اسااااات )

بوده و ضااعی   فرسااودگی شااغلی عامل ترک و غیبت از کار و روحیٔه
 نیز خانوادگی وهای مشکلو  خوابیبیو  اختالالتی مثل خستگی بدنی

یابد شود. این اختالل در طول زمان گسترش میزناشویی را موجب می
شاااود و باوجود اینکه اختالل روانی نیسااات به ناتوانی روانی تبدیل می

یل فرسااودگی شااغلی را سااندرم خسااتگی و تحلز و آرنسااون نیپ. (۹)
منفی شااغلی های گرایشافزایش  دانند که در نتیجٔهفیزیکی و روانی می

وجود بهدادن احساااس عالقه به همکاران و رضااایت شااغلی و ازدساات
(. عوامل متعددی در ایجاد فرسودگی شغلی مؤثر شناخته 1۰) آیدمی

فردی و سااازمانی. عوامل و  شااده اساات که عبارتند از عوامل محیطی
نیت امنداشتن سبک مدیریت، مقررات خشک کاری، سازمانی شامل 

هوگان و جیانگ و  . عبرتسااااتی ارتقاشااااغلی و فرصاااات اندک برا
محیط کاری  وساایلٔههدانند که بفرسااودگی شااغلی را پاسااخی منفی می

ساابب فرد در شااغل نیز زیاد ابتکار  اساات . گفته شاادهشااودایجاد می
و فرسااودگی اضااطراب دیگر بین . ازسااویشااودفرسااودگی شااغلی می

 خصااود در شاااخٔهبهشااغل قضاااوت  .(11شااغلی رابطه وجود دارد )
با  یل بهقضااااات جنایی  .زیادی همراه اسااااتاضااااطراب جنایی  دل
 رعایت قانونو  های حسااااس برای حفق حقور قربانیگیریتصااامیم

را اضطراب خود داشته باشند و  هایاحساس... باید کنترل زیادی بر و
کنترل کننااد. از بین خویش شااااناااختی وانهااای رباااتوجااه بااه ویژگی

ناختی، ساااارمایٔههای روانویژگی ناختیروان شاااا ای از مجموعه ،شاااا
ته اسااااات و  مدنظرهای اخیر که در ساااااالبوده ها ویژگی قرار گرف
اسااااتوری و  اعتقادبه ارتباط دارد.اضااااطراب های آن با کاهش مؤلفه

کارانش  یٔههم ما ناختی از چهار بُروان ساااار تابشاااا ید، عد  آوری، ام
عد ر بُاین چها. (1۲بینی تشااکیل شااده اساات )آمدی و خوشودکارخ

گیری مثبت بوده و مقیاس اندازه شااااناختیهرکدام بیانگر ظرفیت روان
و  شاتهرشاد داتوانایی  همچنین .دارد ،بر نظریه و تحقیقمبتنیمعتبر و 

با  درخورتوجهیشااااکل چشاااامگیر و به نیز وبوده وابسااااته به حالت 
الش فرد را برای تغییر در ت. مرتبط اساااااات پیاااماادهااای عملکردی

عمل  برای ورود به صااحنٔه و او رادهد میزا تداوم های فشااارموقعیت
ماده می ند. آ کاران ک ید و هم عان کردهکر هار منبع در او اذ ند این چ ا
ری مقاوم دربرابر فشار هم پیوسته به تقویت هم پرداخته و سپبه ینظام

شااناختی روان کی از ابعاد ساارمایٔهآوری، یتاب. (1۳دهند )تشااکیل می
از بیشتری است که باعث بازگشت به تعادل اولیه یا دستیابی به سطح 

سخت و دشوار به موقعیت در  . همچنینشودتعادل، درنظر گرفته می
بنابراین از نیازهای اساسی ؛ تر رفتار کندکند تا سازگارانهفرد کمک می
گفته آوری تاب بارٔدر. اسااات «آوریتاب»آموزش  ۲1انساااان در قرن 

کننده تهدیدها یا موانع وری، تنها پایداری دربرابر آسااایبآتاب: شاااده
. (1۴) بلکه شاارکت فعال و سااازنده در محیط پیرامون اساات؛ نیساات

اصااایت تجمعی، اثری علت خاضاااطراب بهبا توأم ازآنجاکه هر اتفار 
جا می یدتر بر تابشاااااد حثگذارد،  نایی فردی و آوری در ب های توا

ضطراب  کاربرد ها قرار گرفته و در آخرین یافته مدنظربیش از گذشته ا
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۳ 

آوری در سااه سااطح تاببه محققان (. 1۵اساات )پیدا کرده تری عمیق
دی، آوری فردر تاب. اندکردهتوجه ( 1۶) ی و سازمانیخانوادگو  فردی

آور در مسااایر مثبت های شاااوکصاااورت اثرگذار در لحظهبهشاااخص 
سازگاران روشدن با تهدید بهآوری بعد از روبنابراین تاب؛ دارد هحرکتی 

دهد. امید، ساااومین آور روی میغیرمنتظره و شاااوک یار یا اتفاقماندگ
کردن راه رساایدن به مجساامتوانایی فرد برای رساایدن به هدف و  مؤلفٔه

 و ساار گذاشااته ها را پشااتیدیتا ناام دکنیمکه به او کمک  آن اساات
هداف خود را تعق پذیرکرده و احسااااااس تحمل بیا را  ندهیبودن آنا

 بینیخوشناختی شااروان های ساارمایٔهیکی دیگر از مؤلفه. کاهش دهد
موجب آن افراد وقایع به .های علی مثبت دارداشاااره به اسااناداساات که 

طرف نتایج مثبت گرایش خواهند بهو کرده مثبت و منفی را با آن بیان 
شت. خودکارآمدی، سرمایٔه دا اطمینان ، شناختیروان چهارمین مؤلفه 

شتن قدرت و توانایی فردی برای انجام کار ست  یو باور به دا خاد ا
ای او هباور دارد، تصاااامیمخویش آمدی (. وقتی فرد به خودکار1۷)

که تأثیر خواهد داشت تالش و پشتکاری الزم برای انجام کار و سطح 
آیا (. 1۸) اسااتضااروری و تکمیل آن مسااتولیت  رساااندننتیجهبهدر 
توان برای دسااتیابی به افزایش رضااایت و کاهش فرسااودگی شااغلی می
شااناختی وضااعیت قضااات جنایی را روان های ساارمایٔهلفهاساااس مؤبر
شاااناختی در روان یک از متغیرهای سااارمایٔهکدام؟ ساااهم کردبینی پیش
 بینی رضایت و فرسودگی شغلی آنان بیشتر است؟پیش

 یبررس روش 2
 مطالعه نیا در. بود یهمبستگ نوع از یابینهیزم روشبه حاضر پژوهش

 یهااستان تمام از ییجنا قضات یشغل یفرسودگ و تیرضا ینیبشیپ
 را پژوهش جامعٔه. شاد یبررسا یشاناختروان ٔهیسارما براسااس کشاور
 یقاضاا ۲1۰ آنان نیب از که دادند لیتشااک کشااور ییجنا قضااات همٔه
 یحضور روشبه هاپرسشنامه و کردند یهمکار پژوهش نمونٔه عنوانبه
فت قرار ارشاااااانیاخت در خاب یبرا. گر نٔه انت  روش از پژوهش نمو

 یقاض ۲۳ یهاداده نکهیا به باتوجه. شد استفاده دردسترس یریگنمونه
شنامه تیدرنها. شد خارج لیوتحلهیتجز از نبود کامل س  1۸۷ یهاپر
 .شدند لیوتحلهیتجز ییجنا یقاض
 . شد استفاده پژوهش نیا در ریز یابزارها از

 نیا( 1۷) ۲۰۰۷ سااال در لوتانز: 1یشااناختروان ٔهیساارما پرسااشاانامٔه
 نیا. کرد یطراح یاحرفه یهاطیمح در یکاربر نٔهیزم با را پرسااشاانامه
 ،یآورتاب ،یدواریام اسیمقخرده چهار شامل ،یسؤال۲۴ پرسشنامٔه
 هیگو شااش اسیمقخرده هر آن در که اساات یخودکارآمد و ینیبخوش
 تا مخالفم کامالً) یادرجهشااااش اسیمق در هیگو هر به یآزمودن. دارد
 چهار از کدام هر ییروا و ییایپا. دهدیم پاسخ کرتیل( موافقم کامالً
سشنامه نیا بُعد  ۰٫۸۵ آن کرونباخ یآلفا بیضر و شده دییتأ بارها پر
 یآلفا بیضر 1۳۹۰ سال در( 1۹) همکاران و فروهر رانیا در.  است

 در یخسروشاه یبهادر همکاران، و یآبادنصرت و ۰٫۸۷ را کرونباخ
ستبه ۰٫۸۵ را کرونباخ یآلفا 1۳۹1 سال  و یصور ییروا. آوردند د
 یآلفا حاضاااار قیتحق در(. ۲۰) اساااات شااااده دییتأ زین آن ییمحتوا

                                                      
1 Psychological Capital Questionnaire 
2 Job Satisfaction Questionnaire 

 .شد گزارش ۰٫۸۰ کرونباخ
 را پرسشنامه نیا 1۹۸۵ سال در اسپکتور: 2یشغل تیرضا پرسشنامٔه
 یکرتیل  یط در که است سؤال ۳۶ یدارا پرسشنامه نیا. کرد یطراح
 و شاااودیم یگذارنمره موافقم کامالً تا مخالفم کامالً از یادرجهشاااش
 از همکاران و انیجواد رانیا در. است ۰٫۸۰ آن کرونباخ یآلفا بیضر
 در(. ۲1) کردند گزارش ۰٫۸۸ را کرونباخ یآلفا ییروا و ییایپا لحاظ
 .آمد دستبه ۰٫۹1 کرونباخ یآلفا حاضر پژوهش
( ۷) جکسون و مسلچ را پرسشنامه نیا: 3یشغل یفرسودگ پرسشنامٔه

 یعاطف یخستگ بُعد سه که کردند یطراح سؤال ۲۲ در 1۹۸1 سال در
 یابیارز کرتیل اسیمق در را یفرد تیموفق و تیشااااخصاااا مسااااخ و
 شدت و یفراوان نمرٔ دو سؤال هر در اسیمق یگذارنمره یبرا. کندیم
 هرگز از) شش تا صفر نمرٔ یفراوان در. شودیم گرفته درنظر فرد یبرا
( ادیز یلیخ تا هرگز از) هفت تا صاااافر نمرٔ شاااادت در و( روز هر تا

 .بود خواهد
 رانیا در بارنینخست. است شده دییتأ بارها پرسشنامه نیا یدرون ثبات
 یدرون ییایپا. کرد ترجمه یفارس به 1۳۷۰ سال در را آن( ۲۲) انیلیف
فا روشبه آن باخ یآل  یعاطف یخسااااتگ یهااسیمقخرده یبرا کرون

 یدهکرد یسلطان ،ینجف. آمد دستبه ۰٫۷۹ تیشخص مسخ و ۰٫۹۰
 را آن یهمبستگ پرسشنامه نیا ییایپا سنجش یبرا( ۲۳) فروزبخش و
 گزارش ۰٫۷۶ نیهال و کندال و تیاساام یشااغل تیرضااا پرسااشاانامٔه با
 .شد محاسبه ۰٫۸۸ پژوهش نیا در کرونباخ یآلفا. کرد
 انحراف ن،یانگیم همچون یفیتوص آمار یهاشاخص از مطالعه نیا در
 اسااتفاده یفیک و یکم یهاریمتغ  یتوصاا یبرا درصااد و تعداد ار،یمع
سمکولموگروف آزمون. شد س یبرا رنوفیا  کاربه هاداده یتینرمال یبرر
 یابیارز جهت رمنیاسااپ یارتبه یهمبسااتگ بیضاار از نیهمچن. رفت
 زمانهم اثر یبررس یبرا چندگانه یخط ونیرگرس و رهایمتغ نیب ارتباط
 اساتفاده یشاغل تیرضاا و یشاغل یفرساودگ بر مختل  یرهایمتغ اثر

 گرفته بهره ۲۲ نسااااخٔه SPSS افزارنرم از هاداده لیتحل یبرا. شااااد
 .بود ۰٫۰۵ با برابر هاآزمون یتمام یبرا زین( α) یمعنادار سطح.شد

 نگرفته صورت مارانیب و نمونه یرو مطالعه پژوهش، نیا در ازآنجاکه
 داوطلبانه صااااورتبه ییجنا قضااااات و نبوده مجوز به یازین اساااات،
 شد گرفته درنظر پژوهش اخالر نیهمچن. دادند پاسخ را هاپرسشنامه

 اریاخت در هاپرسشنامه به راجع الزم اطالعات پژوهش یاجرا از قبل و
  .گرفت قرار قضات
 

 هایافته ۳
 مطالعه در کنندهشرکت افراد یهایژگیو  یتوص به ابتدا بخش نیا در

 التیتحص سطح و کار سابقٔه و سن یرهایمتغ عیتوز. شودیم پرداخته
 افراد یسن نیانگیم. است شده ارائه ۲ و 1 جداول در افراد نیا

 افراد نیا یکار سابقٔه نیانگیم و ۲۷٫۲۲±۴۵٫۸ شدهمطالعه
 1۸۷ انیم از که بود مرد هانمونه تمام تیجنس و سال ۷٫1۳±۲۰٫۲

 .آمد دستبه ییجنا یقاض

3 Occupational Burnout Questionnaire 
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۴ 

 .است شده آورده مرد قضات کار سابقٔه و سن یرهایمتغ عیتوز 1 جدول در
 شدهکار قضات مرد مطالعه . توزیع متغیرهای سن و سابقٔه1جدول 
 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیر

 ۲۷٫۲۲ ۴۵٫۸ ۶۶ ۲۸ سن )سال(
 ۷٫1۳ ۲۰٫۲ ۳۵ ۳ کار )سال( سابقٔه

شود حداقل سن قضات جنایی مشاهده می 1که در جدول طورهمان
با انحراف معیار  ۴۵٫۸میانگین آن  وسال  ۶۶و حداکثر سن آنان  ۲۸

با میانگین  شدهکار قضات مطالعه سابقٔه نیز بوده و ۲۷٫۲۲

 عیتوز ۲در جدول  .استسال  ۳۵تا حداکثر  ۳از حداقل  ۷٫1۳±۲۰٫۲
تحلیل شده است. شدهمطالعهایی قاضی جن 1۸۷ التیسطح تحص

 شده. توزیع سطح تحصیالت قضات جنایی مطالعه۲جدول 
 درصد تعداد سطح تحصیالت
 ۲۸٫۹ ۵۴ کارشناسی
 ۵۵٫1 1۰۳ ارشدکارشناسی
 1۶٫۰ ۳۰ دکترا
 1۰۰٫۰ 1۸۷ کل

 
فراوانی  ،رصدد۵۵٫1ارشد با کارشناسی ،۲های جدول براساس یافته

کمتر را در بین قضات جنایی فراوانی  ،صددر1۶٫۰بیشتر و دکتری با 
 .داشتند شدهمطالعه
 شدهمطالعه یرهایمتغ عیتوز یهایژگیو یبخش به بررس نیا در ادامٔه

از  هامتغیر نیا عیتوز یچگونگ نییتا با تع شدهقضات پرداخته  نیب

 یشناختروان تیارتباط وضع یمنظور بررسبهمناسب  یمارآ یهاروش
رو نیازا ؛شود استفاده رهایمتغ ریافراد با سا نیا یشغل تیو رضا
حاصل از آزمون  جٔهیو نت یفیمار توصآ یهاشاخص
در  هاریاز متغ کیهر یتیآزمون نرمال یبرا رنوفیاسمفکولموگرو
است. آمده ۳جدول 

 هشاسمیرنوف متغیرهای پژوهای آمار توصیفی و مقدار احتمال حاصل از آزمون کولموگروفشاخص. ۳جدول 
 pمقدار  انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل مقیاس متغیر

 شناختیروان سرمایٔه

 <۰٫۰۰1 ۵٫1۲ ۲۶٫۵ ۳۶ 1۲ خودکارآمدی
 <۰٫۰۰1 ۵٫۴۸ ۲۶٫۸ ۳۶ 1۰ امیدواری
 <۰٫۰۰1 ۴٫۵۴ ۲۶٫۰ ۳۶ 11 آوریتاب
 ۰٫۰۳۹ ۴٫1۶ ۲۴٫۵ ۳۶ 11 بینیخوش
 ۰٫۰۰۳ 1۷٫۳۲ 1۰۴٫۶ ۲۲1 ۵۷ کل

 فرسودگی شغلی
 ۰٫۰۰۲ ۲۹٫۷۷ 1۳۹٫۴ ۲۲۹ ۶۴ فرسودگی شغلی

 ۰٫۰۸۶ ۲۶٫1۵ 1۳۹٫۰ 1۹۹٫۲ ۹۰٫۸ فرسودگی شغلی وینزوری

 رضایت شغلی
 ۰٫۰1۸ ۲۷٫۲۲ 1۲۸٫۲ 1۹۲ ۶۳ رضایت شغلی

 ۰٫۰۸۳ ۲۵٫۴۹ 1۲۸٫۳ 1۷۶٫۲ ۷۹٫۴ رضایت شغلی وینزوری
 

اسمیرنوف در باتوجه به مقادیر احتمال حاصل از آزمون کولموگروف
از  حاصلمتغیرهای  یک ازهیچتوزیع  مالحظه کردتوان می ۳جدول 

(؛ p<۰٫۰۵) نداردشده توزیع نرمال تهکارگرفبهابزارهای مختل  
 ،ها با رضایت و فرسودگی شغلیرو برای بررسی ارتباط این متغیرازاین

منظور به. همچنین کار رفتبهای اسپیرمن رتبهضریب همبستگی 
یر اصلی رضایت و فرسودگی شغلی از روش سازی توزیع دو متغنرمال

های ها با مقادیر صدککردن آنجایگزینافتاده و پرتیر حذف مقاد
فرسودگی شغلی  کندمشخص می ۳استفاده شد. جدول  ۹۵پنجم و 
( از p=۰٫۰۸۳( و رضایت شغلی وینزوری )p=۰٫۰۸۶) یوینزور

زمان سایر ر همظور بررسی اثمنبه ؛ بنابراینکنندتوزیع نرمال پیروی می
شده از رگرسیون خطی چندگانه وینزوریها بر این دو متغیر متغیر

 استفاده شد.

ضرایب همبستگی کارگیری بها نتایج حاصل از تحلیل همبستگی ب
شناختی خودکارآمدی روان ایٔهای اسپیرمن نشان داد تمام ابعاد سرمرتبه
(۰٫۳۶=r  ۰٫۰۰1و>p) امیدواری ،(۰٫۳۵۸=r  ۰٫۰۰1و>p) ،

و  r=۰٫1۷۸) بینیخوش( و p<۰٫۰۰1و  r=۰٫۳۰۷)آوری تاب
۰٫۰1۵=p ) در این دارندهمبستگی مستقیم با رضایت شغلی قضات .
 دارای بینیعد خوشو بُ  همبستگی بیشترین دارای عد امیدواریبُ میان

 . همچنین تمام ابعاد سرمایٔههستندکمترین همبستگی با رضایت شغلی 
 ، امیدواری(p=۰٫۰11و  r=-۰٫1۸۷)دی شناختی خودکارآمروان
(۰٫۳۲۶-=r  ۰٫۰۰1و>p)آوری ، تاب(۰٫۲۵۲-=r  ۰٫۰۰1و>p و )

همبستگی معکوس  دارای( p=۰٫۰۰۸و  r=-۰٫1۹۲) بینیخوش
 .استبا متغیر فرسودگی شغلی قضات معنادار 
یت و فرسودگی شغلی قضات جنایی براساس بینی میزان رضابرای پیش
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۵ 

.استها این مدلبررسی نتایج حاصل از  ندٔدربردار ۵و  ۴شد. جداول شناختی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده روان ابعاد متغیر سرمایٔه
 همراه متغیر سن و سابقٔهبهشناختی روان رمایٔهثیر ابعاد متغیر ستأارزیابی برای گرسیون خطی چندگانه مدل ربررسی از  نتایج حاصل. ۴جدول 

 کار بر رضایت شغلی
 شاخص تورم واریانس pمقدار  خطای معیار شدهبرآوردضریب  متغیر مدل

 اولیه

 1٫۴۰۷ ۰٫۰1۵ ۰٫۳۹۹ ۰٫۹۷۵ خودکارآمدی
 ۲٫1۸۹ ۰٫۰۳۵ ۰٫۴۶۴ ۰٫۹۸۵ امیدواری
 ۲٫۰۰۹ ۰٫1۲۵ ۰٫۵۳۷ ۰٫۸۲۸ آوریتاب
 1٫۵۹۲ ۰٫۳1۷ ۰٫۵۲۲ -۰٫۵۲۴ بینیخوش

 ۳٫۹۹۴ ۰٫۳۴۳ ۰٫۴۳1 ۰٫۴1۰ سن )سال(
 ۳٫۹۶۸ -۰٫۳۴۲ ۰٫۴۸1 -۰٫1۶۴ کاری )سال( سابقٔه

 نهایی
 1٫۳۷۴ ۰٫۰۳۰ ۰٫۳۹۴ ۰٫۸۶1 امیدواری
 1٫۳۷۴ <۰٫۰۰1 ۰٫۳۶۸ 1٫۳1۵ آوریتاب

 
 همراه متغیر سن و سابقٔهبهشناختی روان برای بررسی تأثیر ابعاد متغیر سرمایٔه گرسیون خطی چندگانهل ر. نتایج حاصل از برازش مد۵جدول 

 کار بر فرسودگی شغلی

 متغیر مدل
ضریب 
 شدهبراورد

 شاخص تورم واریانس مقدار احتمال خطای معیار

 اولیه

 1٫۴۰۷ ۰٫۸۹۶ ۰٫۴1۰ ۰٫۰۵۴ خودکارآمدی
 ۲٫1۸۹ ۰٫۰۰1 ۰٫۴۷۷ -1٫۵۴۵ امیدواری
 ۲٫۰۰۹ ۰٫۳۵۳ ۰٫۵۵۲ -۰٫۵1۴ آوریتاب
 1٫۵۹۲ ۰٫۷۰۰ ۰٫۵۳۶ ۰٫۲۰۷ بینیخوش

 ۳٫۹۹۴ ۰٫۰1۴ ۰٫۴۴۳ -1٫۰۹۶ سن )سال(
 ۳٫۹۶۸ ۰٫۰۸1 ۰٫۴۹۴ ۰٫۸۶۵ کاری )سال(  ٔسابقه

 هیثانو
 1٫۰۰۲ <۰٫۰۰1 ۰٫۳۲۲ -1٫۷۳۷ امیدواری
 1٫۰۰۲ ۰٫۰۵۳ ۰٫۲۲۲ -۰٫۴۳۲ سن )سال(

 1٫۰۰۰ <۰٫۰۰1 ۰٫۳۲۴ -1٫۸۰۲ امیدواری نهایی
 

شناختی خودکارآمدی روان از بین ابعاد سرمایٔه ۴باتوجه به نتایج جدول 
(۰٫۰۰1>p( و امیدواری )۰٫۰۳۰=pبا رضایت شغلی قضات جنایی ) 

نشان معناداری  و سایر ابعاد رابطٔهبوده و معنادار  مستقیم رابطٔه دارای
آوری ابعاد تاب شدٔبرآورددند. ضرایب و از مدل حذف شندادند 

مستقیم  ایی نشان از رابطٔه( در مدل نه۰٫۸۶1( و امیدواری )1٫۳1۵)
 داشتند. شدهدار با رضایت شغلی قضات جنایی بررسیو معنا

شناختی روان سرمایٔه ابعادزمان در بررسی هم ۵جدول نتایج باتوجه به 
بینی توان پیش (p<۰٫۰۰1جنایی، امیدواری ) در میان قضات

و سایر ابعاد رابطه معناداری  داشته فرسودگی شغلی را در قضات جنایی
 و از مدل حذف شدند.ندادند نشان 

 بحث 4
 قضات یشغل یفرسودگ و تیرضا ینیبشیپ هدف با حاضر پژوهش
 و یدواریام ابعاد. شاااد انجام یشاااناختروان ٔهیسااارما براسااااس ییجنا
 یدواریام ابعاد و یشاااغل تیرضاااا معنادار و مثبت نیبشیپ یآورتاب
 .بودند یشغل یفرسودگ معنادار و یمنف نیبشیپ
کارانش و یآو پژوهش در  با ینیبخوش شاااااد مشااااخص( ۲۴) هم
 ٔهیسرما با افراد یعنی دارد؛ یمعنادار و مثبت یهمبستگ یشغل تیرضا

 انجام بهتر را آن و داشااته یترقیعم تعلق خود شااغل به یشااناختروان
طه پژوهش نیا در. دهندیم  پژوهش در. نشاااااد دایپ هاآن نیب یاراب
 ینیچ کارگران در یروان فشااااار دربرابر یآورتاب یهمبسااااتگ یگرید

 یشااغل تیرضااا با یمعنادار و مثبت رابطٔه یدارا ،یآورتاب داد نشااان
 (.۲۵) همسوست پژوهش نیا یهاافتهی با که بوده
 یدواریام با یخودکارآمد رابطٔه دربارٔ مطالعه نیا یهاافتهی نیهمچن
 رابطه نیا نییتب در. اسااات همخوان( ۲۶) همکاران و برد یهاافتهی با
( گریتا پژوهش طبق) نگرش و حالت قیازطر یدواریام گفت توانیم
( کاور و شااارر قیتحق براسااااس) ندهیآ به ییانتظارها جادیا با ای( ۲۷)
 سطح یارتقا موجب یدواریام. شودیم افراد در یراتییتغ باعث( ۲۸)

 در. کندیم پربارتر را کار در تیمسااااتول احساااااس و شااااده یکارآمد
 و اضااااطراب و یخودکارآمد نیب( ۲۹) فوالدچنگ و ینجف پژوهش
 م،یک یهاافتهی با که آمد دسااااتبه معکوس معنادار رابطٔه یافسااااردگ
 همکاران و اندلر ،(۳1) همکاران و بارلو ،(۳۰) همکاران و تیاساااام

 (.۳۲) همسوست
 روند نیا که داشته یبهتر پشتکار و تالش شتر،یب یخودکارآمد با افراد
بت ریتأث یدواریام بر باط درخصااااود یقیتحق تاکنون. دارد مث  ارت

 به باتوجه اما اسات؛ نشاده انجام قضاات در یدواریام و یخودکارآمد
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۶ 

تهی نیا نییتب در هاداده  ٔهیساااارما یدارا قضااااات گفت توانیم هااف
 تعهد ت،یخالق ،یتوانمند نفس،اعتمادبه از شااااتر،یب یشااااناختروان
 یبهتر یسااازمان و یفرد یزندگ تیفیک و یشااغل یبسااتگدل ،یسااازمان

 و تازه یهانگرش موجب یدواریام و یآورتاب نیهمچن. برخوردارند
 به فرد اعتقاد. شااااودیم رامونیپ جهان و گرانید و خود دربارٔ مثبت
 فرد شااودیم باعث یآورتاب ساابببه شیخو یهامهارت و هاییتوانا
 تیرضااااا و کرده اسااااتفاده شیهامهارت تمام از خود به مثبت نگاه با
 .باشد داشته شغلش از یشتریب

 در تیفعال و حوادث دربرابر  یضااااع یدواریام و یآورتاب با افراد
 شیافزا آنان در اضاااطراب و شاااده مخاطره دچار ساااخت یدادهایرو
 و کرده مهااار را دهااایااتهااد اد،یااز یآورتاااب کااهیدرحااال ابااد؛یاایم

 حاضاااار پژوهش یهاافتهی با که بخشاااادیم ارتقا را یافتگیسااااازش
 .همسوست
 معنااادار و یمنف و معکوس رابطاأه از پژوهش نیا جینتااا نیهمچن
سودگ با یدواریام  ارتباط در یقیتحق چیه. کندیم تیحکا یشغل یفر
. اساات نگرفته صااورت ییجنا قضااات دربارٔ تاکنون موضااوع نیا با

 با را یدواریام معکوس رابطٔه ییهمسااو( ۳۳) انگی و ومنین پژوهش
 یبرا را رابطه نیا همکاران و یاکرام. کندیم انیب یشااااغل یفرسااااودگ
 (.۳۴) اندکرده دییتأ یلیتحص یفرسودگ
له نیا نییتب در  یکار یهاتنش با ییارویرو نحؤ گفت دیبا مساااات

 نشیب بتواند اندازه هر فرد. اسااات مؤثر یشاااغل یفرساااودگ با درمقابله
 یهااضاااطراب از را خود و باشاااد داشاااته کار یفضاااا از را یترمثبت
 از اناادازه همااانبااه دارد نگااه دور و کرده خااارج تنگناااهااا و یطیمح

 .بود خواهد ترمصون یشغل یفرسودگ
جه ییهاتیامحادود با مطاالعاه نیا  شااااودیم شاااانهاادیپ و بود موا

 صااااورتبه که شااااود انجام دادسااااراها ریسااااا در یگرید یهاپژوهش
 .هستند تیفعال حال در یتخصص

 

 گیرینتیجه ۵
 و میمسااااتق یهابرنامه گرفت جهینت توانیم پژوهش نیا یهاافتهی از
 یشااااناختروان ٔهیساااارما ابعاد بهبود و ارتقا به معطوف میرمسااااتقیغ
 ساااابب تواندیم یآورتاب و یخودکارآمد و یدواریام خصااااودبه
 کشور ییجنا قضات یشغل یفرسودگ کاهش و یشغل تیرضا شیافزا
 ،یشااغل یفرسااودگ کاهش و یشااغل تیرضااا شیافزا تیدرنها. شااود
 . دارد دنبالبه را ییجنا قضات یکارآمد
 یهایبررسا ای نشیگز هنگام یشاناختروان ٔهیسارما یهاآزمون انجام با

 یهادادگاه در را یعال بانمرات قضات نمرات، سطح به باتوجه یادوره
سط نمرات یبرا و گرفت کاربه ییجنا  ٔهیسرما ابعاد تیتقو برنامٔه متو
ناختروان حاکم در زین را کم نمرات با قضاااااات. کرد برگزار یشاااا  م
.گمارد کاربه ترمخاطرهکم
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