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Abstract:

Burnout refers to negative changes in an employees’
attitude and behaviour reflecting work tensions. It
mostly appears in jobs which involve close human
relationships between people in most work hours.
The present study with a descriptive and correlational
design aimed to identify factors affecting teachers’
burnout. The population comprised all teachers
working in four areas of the city of Karaj. A sample of
180 Teachers chosen through cluster multistage random
sampling participated in this research. The instruments
include demographic questionnaire, Maslach Burnout
Inventory (1981) (MBI) and a researcher-made
inventory concerning factors affecting burnout. The
data were analyzed using Pearson correlation and
path analysis. After establishing the validity (i.e. the
correlations between the components) and reliability
(i.e. Cronbach α) of the researcher-made questionnaire
through exploratory and confirmatory factor analysis,
the proposed model was tested. Accordingly, job stress
and job attitudes directly affected teacher burnout.
In addition, work-family balance, professional
development, management support and spousal support
affected teacher burnout through job attitudes. This
model could explain 35 percent of variance of teacher
burnout. The goodness-of-fit indexes were satisfactory.
All variables had significant correlations with teacher
burnout. It is suggested that teacher burnout can be
avoided by implementing programmes concerning
the improvement of teacher attitudes if the individual,
family and organizational characteristics of the model
are considered.
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:چكيده

ایــن پژوهــش بــا هــدف شناســایی الگــوی روابــط ســاختاری

عوامــل مؤثــر بــر فرســودگی شــغلی معلمــان شــهر کــرج انجــام
 پژوهــش حاضــر از نــوع طرحهــای همبســتگی بــوده و.شــد
ش و پــرورش شــهر
  معلــم دورههــای ســهگانه آمــوز180 تعــداد
کــرج بــه روش نمونهگیــری تصادفــی خوشـهای چندمرحلـهای در
 ابزارهــای پژوهــش شــامل پرسشــنامه.پژوهــش شــرکت کردنــد
 پرسشــنامه محققســاخته عوامــل،مشــخصات جمعیتشــناختی
مؤثــر بــر فرســودگی شــغلی معلمــان و پرسشــنامه فرســودگی
 بــرای تحلیــل دادههــا از همبســتگی.) بــود1981( شــغلی مســلچ
 نتایــج نشــان داد کــه.پیرســون و تحلیــل مســیر اســتفاده شــد
عوامــل اســترس شــغلی و نگــرش شــغلی بهطــور مســتقیم و
 حمایــت مدیــران، توســعه حرف ـهای،خانــواده-عوامــل تــوازن کار
و حمایــت همســر از طریــق عامــل نگــرش شــغلی بــر فرســودگی
 درصــد واریانــس35  مــدل پژوهــش توانســت.شــغلی مؤثرنــد
 شــاخصهای بــرازش.فرســودگی شــغلی معلمــان را تبییــن کنــد
 همــه متغیرهــای مــدل بــر.مــدل نیــز در حــد مطلوبــی بودنــد
.فرســودگی شــغلی معلمــان ضریــب اثــر معنــاداری داشــتند
جهــت پیشــگیری از فرســودگی شــغلی معلمــان برنامههایــی
بــرای بهبــود نگرشهــای شــغلی معلمــان از طریــق توجــه بــه
 خانوادگــی و ســازمانی مــدل حاضــر اجــرا،مؤلفههــای فــردی
.شــود
. عوامل، فرسودگی شغلی، معلمان:کلمات کلیدی

. دانشگاه خوارزمی تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشجوی دکترای مشاوره.1
. دانشگاه خوارزمی تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، استادیار گروه مشاوره.2
. عضوهیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، دانشیار گروه مشاوره.3
. دانشگاه خوارزمی تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشیار گروه روانشناسی بالینی.4
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مقدمه

فرســودگی شــغلی نوعــی اختــال اســت کــه بــه دلیــل قرارگرفتــن طوالنیمــدت شــخص در معــرض
فشــار روانــی ،ایجــاد میشــود و نشــانههای مرضــی آن نیــز فرســودگی هیجانــی ،جســمی و ذهنــی اســت
(ســاعتچی ،کامــکاری و عســگریان  .)1389 ،بــر اســاس نظریــه فرســودگی شــغلی مســلچ و جکســون
( )1985فرســودگی شــغلی نشــانگانی اســت کــه از ســه مؤلفــه خســتگی عاطفــی ،مســخ شــخصیت

و عملکــرد شــخصی کاهشیافتــه تشــکیل شــده اســت .خســتگی عاطفــی ،احســاس خســتگی و
تحلیــل منابــع هیجانــی فــرد در اثــر کار بــا افــراد را نشــان میدهــد .ایــن بُعــد از فرســودگی شــغلی
نشــاندهنده تأثیــر بنیــادی مؤلفــه اســترس فــردی در فرســودگی شــغلی اســت (مســلچ .)2001 ،مســخ
شــخصیت بــه واکنشهــای منفــی ،عیبجویانــه یــا بســیار غیرشــخصی بــه ســایر افــراد در محیــط کار
اشــاره دارد و نشــاندهنده بعــد بینفــردی فرســودگی شــغلی اســت .عملکــرد شــخصی کاهشیافتــه،
احســاس کاهــش در شایســتگی و بهــرهوری فــردی اســت و پاییــن بــودن باورهــای کارآمــدی فــردی را
نشــان میدهــد .ایــن مؤلفــه بیانگــر بعــد خودارزیابــی فرســودگی شــغلی اســت (میســتک ،چمپیــن
و طاهــری .)2010 ،فرســودگی شــغلی منجــر بــه افــت کیفیــت ارائــه خدمــات میشــود .اگــر
بــه عالئــم فرســودگی شــغلی توجــه نشــود و درمانــی بــرای آن صــورت نگیــرد ،هــم فــرد و هــم
ســازمانی کــه فــرد در آن کار میکنــد ،تحــت تأثیــر قــرار میگیرنــد (مســلچ ،جکســون و الیتــر
.)2001 ،
بــه نظرمیرســد فرســودگی شــغلی بهخصــوص در قشــر معلمــان و پرســتاران بیشــتر از دیگــر
مشــاغل اجتماعــی باشــد .شــغل معلمــی و تدریــس یکــی از مشــاغل پراســترس اســت و معلمیــن همواره
در حیطــه شــغلی خــود بــا اســترسهای مختلفــی مواجــه هســتند .یکــی از نتایــج ایــن اســترسها،
فرســودگی شــغلی اســت .نتایــج پژوهشهایــی کــه در ایــران بــه بررســی فرســودگی شــغلی معلمــان
پرداختهاند(صابــری ،مروجــی و ناصــح1390،؛ قدیمیمقــدم ،طباطبایــی و جمعهپــور1384 ،؛ محمــدی،
1386؛ احقر1386 ،؛ بدری گرگری1374 ،؛ بهینا1379 ،؛ بابلی 1379 ،و دموری )1386 ،نشــان میدهد
کــه درمیــان ایــن گــروه کاری ،فرســودگیشــغلی متــداول اســت .در ســالهای اخیــر نیــز فرســودگی
شــغلی معلمــان توجــه زیــادی را بــه خــود معطــوف کــرده اســت و در حــال گســترش اســت (فاربــر
 ،1991 ،بویل و همکاران.)1995 ،
بــر اســاس نظریــه حفــظ منابــع ،هــر فــرد بــرای انجــام امــور و وظایــف محولــه نیازمنــد
منابــع مختلــف روانــی ،فیزیکــی و اجتماعــی اســت .هرچــه بــرای افــراد ارزشمندزاســت ،منبــع
نامیــده میشــود کــه شــامل انــواع گوناگونــی از قبیــل منابــع مــادی ،اجتماعــی و انــرژیزا
میشــود .برمبنــای نظریــه حفــظ منابــع ،اســترس در کار ،زمانــی اتفــاق میافتــد کــه افــراد بــا
ت دادن منابــع وهــم باشکســت در بازیابــی منابعــی کــه ســرمایهگذاری کردهانــد ،تهدیــد
از دســ 
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میشــوند .در ایــن راســتا کســانی کــه ذخایــر منابــع قــوی ندارنــد بــ ه احتمــال بیشــتری چرخــه
فقــدان منابــع را تجربــه میکننــد و دچــار فرســودگی شــغلی میشــوند (هوبفــل وشــیروم
.)2000 ،
مســلچ ،شــافلی ولیتــر ( )2001شــش عامــل را در ایجــاد فرســودگی شــغلی مؤثــر دانســتهاند:
حجــم زیــاد کار ،میــزان مهــارت و عملکــرد کاری ،پــاداش کــم ،نداشــتن ارتبــاط اجتماعــی ،تبعیــض
در محیــط کار و تضــاد بیــن ارزشهــای فــرد و محیــط کار .اعتمــادی و فقیــه ( )1387در پژوهشــی
نشــان دادنــد کــه علــل فــردی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و ســازمانی در فرســودگی شــغلی معلمــان تأثیــر
میگذارنــد .پژوهــش اســمعیلی ،ســاالری و بخشــنده ( )1393نشــان داد کــه حمایــت اجتماعــی خانــواده
و سرپرســت بــا میانجیگــری تعــارض کار-خانــواده میتوانــد بــر فرســودگی شــغلی تأثیــر بگــذارد.
ناهیــدی ،حکیمــی و پوررابــری ( )1394در پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بیــن تعــارض کار-
خانــواده ،اســترس شــغلی و درگیــری شــغلی بــا فرســودگی شــغلی معلمــان زن رابطــه مثبــت و معنــادار
وجــود داشــت .در پژوهــش قدســی ،افشــارکهن و میهمــی ( )1390بیــن تنــوع شــبکه اجتماعــی و
فرســودگی شــغلی رابطــه منفــی و معنــادار وجــود داشــت .بیــن حمایــت ســازمانی و فرســودگی شــغلی
(ابعــاد خســتگی عاطفــی و مســخ شــخصیت) همبســتگی منفــی و معنــادار وجــود داشــت .متغیرهــای
عدالــت ســازمانی و محرومیــت نســبی بــا بعــد خســتگی عاطفــی و همچنیــن متغیــر پایــگاه اجتماعــی با
هــر ســه بعــد فرســودگی شــغلی ،همبســتگی منفــی و معنــادار داشــتند.
پژوهشهایــی کــه در داخــل کشــور بــر روی فرســودگی شــغلی معلمــان انجــامگرفتــه (مثــل
دامنــی و ایمانــی ،1392 ،جاللــی فراهانــی ،ســجادی ،علیدوســت قهفرخــی و اســامی ،1390،زارعــی
محمودآبــادی و سدرپوشــان ،1393،وحدانــی ،محــرم زاده و ســیدعامری ،1391،ارقنــد ،اســمعیلی و
خدادهکاشــی ،1393،روزبــان ،ســاکی و حمیــدی ،1391،لطفینیــا و محســنینیا )1389،اغلــب
بهصــورت همبســتگی چنــد متغیــر بــوده و کمترمطالعــهای ســعی نمــوده روابــط متغیرهــای مــورد
مطالعــه را در قالــب یــک مــدل ســاختاری بررســی کنــد .فرســودگی شــغلی بهعنــوان یــک ســازه
محصــول عوامــل متعــددی اســت کــه شــناخت ایــن عوامــل میتوانــد نقــش مؤثــری بــر کنتــرل آن
ایفــاء کنــد .بــا شــناخت فرآیندهــا و عوامــل مؤثــر بــر فرســودگی شــغلی معلمــان ،میتــوان راهکارهــا
و برنامههــای الزم را بــرای کاهــش دادن فرســودگی شــغلی اجــرا کــرد .در ایــن پژوهــش ســعی
کردیــم کــه بــر اســاس مبانــی نظــری و ادبیــات پژوهشــی بــه بررســی روابــط ســاختاری برخــی عوامــل
مؤثربرفرســودگی شــغلی معلمــان بپردازیــم .مــدل درونــداد پژوهــش حاضــر براســاس پیشــینه پژوهشــی
و نظریــه حفــظ منابــع بهصــورت زیــر طراحــی شــد.
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نمودار شماره  1ـ مدل درونداد پژوهش

روششناسي پژوهش

ایــن پژوهــش از نــوع پژوهشهــای همبســتگی اســت .جامعــه پژوهــش شــامل کلیــه معلمــان شــاغل
در نواح��ی شهرس��تان ک��رج اس��ت .حداقــل حجــم نمونــه در پژوهشهــای همبســتگي  100نفــر
اســت(هومن .)1386 ،تعــداد  180نفــر از معلمــان شــهر کــرج بــه روش نمونهگیــری تصادفــی خوشـهای
چنــد مرحل ـهای انتخــاب شــدند و در پژوهــش شــرکت کردنــد .بدینصــورت کــه از نواحــی چهارگانــه
کــرج نواحــی  3 ،1و  4بــهتصــادف انتخــاب شــد و پــس از کســب مجوزهــای اداری از آموزشوپــرورش،
از هــر ناحیــه  6مدرســه در دورههــای ســهگانه (از هــر دوره تحصیلــی یــک مدرســه دخترانــه و
یــک مدرســه پســرانه) بهصــورت تصادفــی انتخــاب گردیــد و بــا مراجعــه بــه مــدارس پرسشــنامههای
پژوهــش بــه معلمانــی کــه مایــل بــه شــرکت در پژوهــش بودنــد ،داده میشــد.
بــرای ســنجش متغیرهــای پژوهــش از پرسشــنامه مشــخصات جمعیت شــناختی ،پرسشــنامه محقق
ســاخته عوامــل مؤثــر بــر فرســودگی شــغلی و پرسشــنامه فرســودگی شــغلی مســلچ ( )MBIاســتفاده
ش��د .پرسشــنامه عوامــل مؤثــر بــر فرســودگی شــغلی :پرسشنــامه عوامـ�ل مؤثـ�ر بـ�ر فرسـ�ودگی شـ�غلی
معلمــان بــر اســاس بازنگــری پیشــینه پژوهشــی ،انجــام مطالعــات مقدماتــی و مصاحبــه نیمهســاختار
بــا معلمــان ،نظــر متخصصــان ،تدویــن و بــر روی  380نفــر ( 183زن) از شــرکتکنندههای جامعــه
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معلمــان شــهر کــرج بــا دامنــه ســنی  20الــی  60ســال اجــرا شــد .روایــی محتــوا بــا اســتفاده از نظــرات
پنــج نفــر از اســاتید رشــتههای مدیریــت و مشــاوره و علــوم تربیتــی مــورد تأییــد قــرار گرفــت .روایــی
ســازه پرسشــنامه مذکــور از طریــق تحلیــل عاملــی اکتشــافی بــا روش مؤلف ـهی اصلــی و اســتفاده از
چرخــش واریماکــس بررســی شــد .هشــت عامــل از اجــرای تحلیــل عاملــی بــه دســت آمــد کــه بــا
توجــه بــه محتــوای گویههــا نامگــذاری شــدند (عامــل  :1توســعه حرف ـهای ،عامــل  :2مزایــای شــغلی،
عامــل  :3حمایــت مدیــران ،عامــل  :4اســترسهای شــغلی ،عامــل  :5نگــرش شــغلی ،عامــل  :6حمایــت
همســر ،عامــل  :7تــوازن کار-خانــواده و عامــل  :8مشــارکت مؤثــر) .ایــن هشــت عامــل توانســتند حــدود
 47درصــد واریانــس پرسشــنامه را تبییــن کننــد.
بــرای بررســی اعتبــار پرسشــنامه از روش همســانی درونــی اســتفاده شــد .بدیــن منظــور همبســتگی
بیــن خردهمقیاسهــا و ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای هــر خــرده مقیــاس محاســبه شــد .ایــن نتایــج
در جــدول  1درجشــده اســت.
جدول شماره  -1ضرایب آلفای کرونباخ و ماتریس ضرایب همبستگی بین خرده مقیاسها

همبســتگی بیــن اکثرخــرده مقیاسهــا معنــیدار بــود ( .)P<0.01، N=680همچنیــن ضرایــب
آلفــای کرونبــاخ خــرده مقیاسهــا بیــن  0/74تــا  0/88بــود کــه نشــان از اعتبــار خــوب آنهاســت .بــا
توج��ه بهــ نتای��ج پژوه��ش حاض�رـ میتوــان گف��ت کــه پرسشــنامه عوامـ�ل مؤثـ�ر بـ�ر فرسـ�ودگی شـ�غلی
در جامعــه معلمــان شــهر کــرج ،اعتبــار و روایــی مناســبی دارد و ابــزار مناســبی بــرای اســتفاده در
موقعیتهــای پژوهشــی اســت (جــوادی ،رســولی ،نظــری و حســنی.)1395 ،
پرسشــنامه فرســودگی شــغلي مســلچ :)MBI( 1ايــن پرسشــنامه كه توســط مســلچ و همــكاران ()1986
1. Maslach burnout inventory
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ساختهشــده اســت ســه عامــل فرســودگي شــغلي يعنــي :تحليــل عاطفــي ،عملکــرد شــخصی و مســخ
شــخصيت از مؤلفههــای آن اســت .در حــال حاضــر در بســياري از پژوهشهــای مربــوط بــه فرســودگي
شــغلي چــه در خــارج و چــه در داخــل كشــور ،ايــن ابــزار بهطــور گســتردهای مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .ايــن پرسشــنامه داراي  22ســؤال اســت كــه در هــر ســؤال جمالتــي آمــده و در مقابــل آن دو
مقيــاس (شــدت و فراوانــي) قــرار دارد و بــراي نمرهگــذاری مقيــاس در هــر ســؤال دو نمــره بــراي فــرد
در نظــر گرفتــه میشــود .مســلچ و جكســون ( )1986در يــك مطالعــه روي  420نفــر ( 69درصــد زن
و  31درصــد مــرد) بــا اســتفاده از آلفــاي كرونبــاخ همســاني درونــي پرسشــنامه را بــراي فراوانــي 0/83
و بــراي شــدت  0/84محاســبه كردنــد.
در ايــران نيــز مطالعاتــي در مــورد  MBIانجامشــده اســت ،نتايــج ايــن مطالعــات نيــز هماننــد
مطالعــات خــارج از كشــور اســت .بهنیــا ( )1379ضريــب آلفــاي  MBIرا در يــك نمونــه  221نفــري
بــه ایــن شــرح محاســبه كــرد :تحليــل عاطفــي  0/87مســخ شــخصيت  0/55و عملكــرد شــخصي
 .0/83بــدري گرگــری ( )1374ضريــب پايايــي خــرده آزمونهــای  MBIرا در يــك نمونــه  50نفــري
معلمــان بــه شــرح زيــر محاســبه كــرد .تحليــل عاطفــي  ،0/84مســخ شــخصيت  0/75و عملكــرد
شــخصي  .0/75وی همچنیــن همبســتگي نمــرات افــراد در  MBIرا بــا نمــرات آنــان در پرسشــنامه
رضاي�تـ ش��غلي ب��ري فيل��د وروث محاس�بـه ك�رـد ك��ه اي��ن همبسـ�تگي منفـ�ي و معنـ�يدار بـ�ود .اکبــری،
غفارثمــر ،کیانــی و اقتصــادی ( )1390در پژوهشــی ویژگیهــای روانســنجی پرسشــنامه فرســودگی
شــغلی مســلچ را روی  570نفــر از دبیــران آمــوزشو پــرورش کشــور بررســی کردنــد .آنهــا ســاختار
عاملــی نســخه فارســی  MBIرا بــا اســتفاده از روشهــای تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تأییــدی مــورد
بررســی قراردادنــد .یافتههــای پژوهــش آنهــا نشــاندهنده بــرازش مــدل ســه عاملــی اســت کــه
در اص�لـ توســط مس�لـچ و جانس��ون ارائهش��ده بـ�ود .بــا توجــه بــه نتايــج چنيــن مطالعاتــي میتــوان
نتيجــه گرفــت كــه پرسشــنامه فرســودگي شــغلي مســلچ ))MBIاز پايايــي و روايــي خوبــي بــراي
ســنجش فرســودگي شــغلي معلمــان برخــوردار اســت.

یافتهها

از بیــن  180آزمودنــی کــه در پژوهــش شــرکت داده شــدند 48 ،درصــد مــرد و  52درصــد زن93 ،
درصــد متأهــل و  7درصــد مجــرد 30 ،درصــد در مقطــع ابتدایــی 32 ،درصــد در مقطــع متوســطه
اول و  37درصــد در مقطــع متوســطه دوم مشــغول کار بودنــد .تحصیــات  23درصــد آنهــا دیپلــم و
فوقدیپلــم 70 ،درصــد لیســانس و  5درصــد باالتــر از لیســانس بودنــد 15 .درصــد کمتــر از  5ســال
ســابقه کار داشــتند 27 ،درصــد بیــن  5تــا  15ســال 31 ،درصــد بیــن  15تــا  25ســال و  24درصــد
بــاالی  25ســال ســابقه کار داشــتند.
جدول شماره  -2ماتریس ضرایب همبستگی بین مؤلفههای پرسشنامه عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی و
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مقیاس فرسودگی شغلی مسلچ

جــدول نشــان میدهــد کــه بیــن متغیرهــای بــرونزاد ،واســطهای و درونزاد رابطــه وجــود دارد کــه
ایــن امــر امــکان تحلیــل مســیر را فراهــم میســازد .بــا توجــه بــه معنــاردار نبــودن ضرایــب همبســتگی
بیــن متغیــر مشــارکت مؤثــر و خــرده مقیاسهــای فرســودگی شــغلی ،ایــن متغیــر از مــدل حــذف شــد.
در شــکل زیــر نمــودار برونــداد مــدل بــرازش شــده پیشبینــی فرســودگی شــغلی بــه همــراه ضرایــب
مســیر ارائــه میشــود.
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نمودار شماره  -2نمودار برونداد مدل
میــزان  R2بــرای نگــرش شــغلی  0/41و بــرای فرســودگی شــغلی  0/35بــه دســت آمــد ،یعنــی
متغیرهــای مــدل حاضــر توانســتند  35درصــد از واریانــس فرســودگی شــغلی را تبییــن کننــد.
در جدول زیر شاخصهای برازش مدل ارائه میشوند.
جدول شماره  -3شاخصهای برازندگی تحلیل مسیر مدل مفروض
CMIM
2/25

DF
3

P
0/52

CMIN/DF
0/75

RMSEA
0/0001

TLI

CFI

1/04

1

IFI
1

NFI
0/99

همــه شــاخصهای جــدول شــماره نشــان میدهنــد کــه مــدل پژوهــش از بــرازش خوبــی برخورداراســت
و بــا دادهها تطابــق دارد.
جدول شماره  -4اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای برونزاد را بر فرسودگی شغلی نشان میدهد.
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اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

متغیر واسطهای

اثر کل

توسعه حرفهای

-0/1

*-0/09

نگرش شغلی

**-0/19

حمایت مدیران

0/15

*-0/09

نگرش شغلی

0/06

حمایت همسر

-0/05

**-0/11

نگرش شغلی

**-0/16

استرس شغلی

*0/18

-

-

*0/18

توازن کار-خانواده

-0/09

**-0/13

نگرش شغلی

**-0/22

مزایای شغلی

-0/12

-

-

-0/12

نگرش شغلی

**-0/43

-

-

**-0/43
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بحث و نتیجهگیری

در ایــن پژوهــش عوامــل مؤثــر بــر فرســودگی شــغلی معلمــان در قالــب یــک مــدل ســاختاری بررســی
شــد و مــدل مفــروض نیــز بــا دادههــا برازندگــی و تطابــق خوبــی داشــت .اثــرات مســتقیم توســعه
حرف ـهای ،حمایــت مدیــران ،حمایــت همســر و تــوازن کار-خانــواده برنگــرش شــغلی معنــادار بــوده و
بــا توجــه بــه ایــن کــه نگــرش شــغلی هــم بــر فرســودگی شــغلی اثــر مســتقیم قابــلمالحظــه دارد
 ،میتــوان اینگونــه نتیجــه گرفــت کــه نگــرش شــغلی بهعنــوان متغیــر واســطهای عمــل کــرده
و تجزیــه همبســتگی نشــان میدهــد کــه اثــرات مســتقیم متغیرهــای حمایــت همســر و تــوازن
کار-خانــواده بــر نگــرش شــغلی بخــش اعظــم تأثیــر ایــن متغیرهــا بــر فرســودگی شــغلی را توجیــه
میکنــد .در مــورد مســیر متغیــر توســعه حرف ـهای بــر فرســودگی شــغلی هــم نگــرش شــغلی نقــش
واســطهای معنــاداری دارد .تأثیــر مســتقیم متغیــر اســترس شــغلی هــم معنــادار و مثبــت بــوده و چــون
اثــر غیرمســتقیم ناچیــزی بــر فرســودگی شــغلی داشــته ،اثــر غیرمســتقیم آن (باواســطه نگــرش شــغلی)
از مــدل حــذف گردیــد .اثــر مســتقیم حمایــت مدیــران بــر فرســودگی شــغلی معنــادار نیســت و عالمــت
مثبــت آن برخــاف مفروضههــای مــدل پژوهــش و پیشــینه پژوهشــی اســت .متغیرهــای بــرونزاد
مــدل بــه همــراه نگــرش شــغلی توانســتند  35درصــد واریانــس فرســودگی شــغلی را تبییــن کننــد.
یافتههــای پژوهــش حاضردرخصــوص معنادارشــدن مســیر مســتقیم اســترس شــغلی بــه فرســودگی
شــغلی بــا مبانــی نظــری (نظریــه هانــس ســلیه) و پژوهشهــای پیشــین (مســلچ ،1982 ،خاکپــور،
بیرشــک و پاشاشــریفی ،1378 ،شــاکرینیا و محمدپــور ،1389 ،حاجلــو ،1391،قاس ـمنژاد و ســیادت،
 ،2004بویــل و همــکاران )1995 ،کام ً
المنطبــق اســت .گروهــی ازصاحبنظــران فرســودگی شــغلی را بــا
اســترس شــغلی یکــی میداننــد ،درحالــیکــه برخــی دیگــر اســترس شــغلی را دلیــل اصلــی فرســودگی
شــغلی (هماهنــگ بــا نظریــه ســلیه) میداننــد .وجــه اشــتراک همــه آنهــا ایــن اســت کــه تمامــی
متخصصــان بهنوعــی فرســودگی شــغلی را در ارتبــاط بــا اســترس شــغلی میداننــد (فاربــر.)1991،
معنادارشــدن مســیر حمایــت همســر باواســطه نگــرش شــغلی بــر فرســودگی شــغلی را میتــوان
هماهنــگ بــا پژوهشهایــی دانســت کــه نقــش حمایتهــای اجتماعــی را بــر فرســودگی شــغلی مؤثــر
دانســتهاند (مثــل پیامیبوســاری ،1374،اســمعیلی ،ســاالری و بخشــنده ،1393،کافــی و کالمــن،
 ،2001امیریزدانــی ،1384،صاحبالزمانــی و همــکاران .)1388 ،ایــن یافتــه نشــان داد حمایــت همســر
بــا تأثیرگــذاری مثبــت برنگــرش شــغلی معلمــان بــر فرســودگی شــغلی مؤثراســت .حمایــت روانــی و
عاطفــی همســر میتوانــد بــا ایجــاد دلگرمــی و نشــاط در معلمــان ،موجــب افزایــش انگیــزه و بهبــود
نگــرش شــغلی شــده و فرســودگی شــغلی آنهــا را کاهــش دهــد.
تــوازن کار-خانــواده هــم باواســطه نگــرش شــغلی بــر فرســودگی شــغلی معلمــان مؤثراســت و یافتــه
ایــن بخــش از پژوهــش هــم بــا پژوهشهــای مرتبــط بــا تعــارض کار-خانــواده و خانــواده-کار (بالنــچ
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و آلوجــا ،2012 ،کومــار و همــکاران ،2007،ناهیــدی و همــکاران  )1394منطبــق اســت .هرچنــد بــه
نظــر میرســد کــه ایــن یافتــه را بــا یافتههــای پیشــین همیــن پژوهــش در خصــوص حمایتهــای
اجتماعــی (حمایــت مدیــران و حمایــت همســر) نیــز توجیــه کــرد و تــوازن کار-خانــواده را میتــوان
آثــار ایــن نــوع حمایتهــای اجتماعــی در زندگــی کاری و خانوادگــی دانســت .درکل از معنــادار شــدن
مســیر ایــن متغیرهــا بــر فرســودگی شــغلی میتــوان بــه حمــل بــر صحــت مفروضههــای نظریــه بقــا
اشــاره کــرد کــه بــر منابــع حمایتــی تأکیــددارد .ازاینجــا میتــوان چنیــن نتیجهگیــری کــرد کــه
همانگونــه کــه در ادبیــات پژوهشــی نقــش نظامهــای حمایتــی در پیشــگیری از فرســودگی شــغلی
اشــار ه شــده اســت  ،میتــوان بــا بــه کار بــردن صحیــح و تقویــت نظامهــای حمایتــی نظیــر آمــوزش
ارتبــاط صحیــح بــه مدیــران و آموزشهــای خانــواده ،معلمــان را نســبت بــه محیــط کار دلگــرم کــرده
و نقــاط مثبــت محیــط کار و خانــواده را بهعنــوان عوامــل محافــظ در برابــر فرســودگی شــغلی افزایــش
داد.
همبســتگی عامــل مزایــای شــغلی بــا فرســودگی شــغلی هماهنــگ بــا مبانــی نظــری و پیشــینه
پژوهشــی ،منفــی و معنــادار بــه دســت آمــد ولــی در تحلیــل مســیر ،اثــر مســتقیم آن بــر نگــرش
شــغلی ناچیــز بــوده بهگون ـهای کــه از مــدل حــذف شــد و تأثیــر مســتقیم آن بــر فرســودگی شــغلی
هــم معنــادار نشــد ولــی عالمــت منفــی و مقــدار قابلتوجــه آن بــه فرضیــات پژوهشــگر نزدیــک اســت.
ایــن یافتــه بــا پژوهشهایــی کــه بــر کیفیــت زندگــی کاری و حقــوق و مزایــا تأکیــد دارنــد ،مثــل
(کانینگهــام1983 ،1؛ اُنــدر و ســاری2009،2؛ پرداختچــی ،احمــدی و آرزومنــدی )1388 ،هماهنــگ
اســت .مزایــای شــغلی باعــث رفــاه نســبی و رفــع نیازهــای خانــواده معلــم میشــود کــه خــود ایــن
مســئله باعــث کاهــش اســترسها و فرســودگی شــغلی میشــود.
نگــرش شــغلی در ایــن پژوهــش بهعنــوان متغیــر واســطهای در رابطــه بیــن متغیرهــای برونــزاد و
فرســودگی شــغلی عمــل کــرده و بــا پیشــینه پژوهشــی (میچــل ،1988 ،کریمییــار ،1382،روزبــان،
ســاکی و حمیــدی )1391،همخوانــی دارنــد .نگــرش شــغلی در ایــن پژوهــش شــامل رضایــت شــغلی،
عالقــه بــه شــغل و میــل بــه ادامــه کار در آمــوزش و پــرورش و حرفـهای دیــدن شــغل معلمی اســت .این
یافتــه نشــاندهنده اهمیــت نگــرش شــغلی معلمــان اســت بهگون ـهای کــه ســایر متغیرهــای پژوهــش
باواســطه نگــرش شــغلی بــر فرســودگی شــغلی تأثیــر گذاشــتند .هرچــه معلمــان نســبت بــه شــغل خــود
احســاس و نگــرش مثبتتــری داشــته باشــند ،کمتــر دچــار فرســودگی شــغلی خواهنــد شــد.
پیشــنهاد میشــود جهــت پیشــگیری از فرســودگی شــغلی معلمــان برنامههایــی در مــدارس
اجــرا شــود و بــه متغیرهــای پژوهــش حاضــر در اجــرای ایــن برنامههــا توجــه ویــژه شــود .همچنیــن
در پژوهشهــای آتــی متغیرهــای جمعیــت شــناختی مثــل ســن ،جنــس ،وضعیــت زناشــویی ،ســطح
1. Cunningham
2. Onder & Sari
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تحصیــات ،ســابقه کار و درآمــد هــم در تحلیــل وارد شــوند .از محدودیتهــای ایــن پژوهــش عــاوه
بــر مــورد ذکرشــده نــوع روابــط همبســتگی بیــن متغیرهــای پژوهشــی اســت و ایــن گفتــه معــروف
کــه همبســتگی علیــت نیســت در اینجــا هــم مصــداق دارد .همچنیــن بــه علــت تعــداد زیــاد ســؤاالت
و بهتبــع آن افزایــش زمــان الزم جهــت اجــرا ،احتمــال م ـیرود کــه دقــت کافــی در پاســخگویی بــه
ســؤاالت از طــرف آزمودنیهــا صــورت نگرفتــه باشــد.
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گرمســار :ســال ســوم.25-50 ، )3( ،
1111پیامیبوســاری،م.)1374(.بررســی وضعیــت حمایتهــای اجتماعــی و ارتبــاط آن بــا فرســودگی شــغلی پرســتاران
مراقبتهــای ویژه.پایــان نامــه کارشناســی ارشــد دانشــگاه تربیــت مــدرس.
1212جاللیفراهانــی،م ،.ســجادی ،ن ،.علیدوســت قهفرخــی ،ا ،.اســامی ،ی.)1390(.ارتبــاط بیــن ابعــاد شــخصیت و
تحلیلرفتگــی معلمــان مــرد تربیتبدنــی شــهر زنجــان .پژوهشهــای مدیریــت ورزشــی و علــوم حرکتــی :ســال
اول ،شــماره .1
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1313جــوادی ،ر ،.رســولی،م ،.نظــری،ع ،.حســنی،ج.)1395(.عوامل مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی شــغلی معلمــان .پایاننامــه
دکتــرای مشــاوره دانشــگاه خوارزمــی تهــران.
1414حاجیلــو ،ن.)1391(.رابطــه اســترس شــغلی ،فرســودگی شــغلی و کیفیــت زندگــی کارکنــان بارضایــت از جوســازمانی.
فصلنامــه علمی-پژوهشــی رهیافتــی نــو در مدیریــت آموزشــی :ســال ســوم، )3 (،پیاپــی .11
1515خاکپــور ،ر ،.بیرشــک،ب ،.پاشاشریفی،ح.)1378(.بررســی میــزان شــیوع ســندرم اســترس و فرســودگی شــغلی در بیــن
مشــاوران و درمانگــران متخصص.چهارمیــن کنگــره سراســری اســترس.
1616دامنــی،ح ،.ایمانی،ج.)1392(.بررســی رابطــه توانمندســازی بــا خالقیــت و فرســودگی شــغلی در بیــن معلمــان
مــدارس ابتدایــی شهرســتان ایرانشــهر.دومین کنفرانــس بینالمللــی مدیریــت ،کارآفرینــی و توســعه اقتصــادیwww. .
.CIVILICA.com
1717دمــوری ،د.)1373(.عوامــل تعدیلکننــده رابطــه میانفشــارهای شــغلی بارضایــت شــغلی و خســتگی مفــرط در
مدیران.پایاننامــه کارشناســی ارشــد دانشــکده علــوم اداری و مدیریــت دانشــگاه تهــران.
1818روزبــان ،ر ،.ســاکی،ر ،.حمیدی،ف.)1391(.بررســی رابطــه فرســودگی شــغلی بــا تعهــد ســازمانی و انگیــزش شــغلی در
بیــن معلمــان ابتدایــی مــدارس دولتــی شهرســتان نظرآبــاد در ســال تحصیلــی  .90-91پایاننامــه کارشناســی ارشــد
رشــته مدیریــت آموزشــی دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجایــی.
1919زارعیمحمودآبــادی ،ح ،.سدرپوشــان ،ن.)1393(.رابطــه هــوش معنــوی بــا مؤلفههــای فرســودگی شــغلی در معلمــان
زن .فصلنامــه علمــی تخصصــی طــب کار :دوره ششــم.66-74 ،)۴( ،
2020ساعتچی ،م ،.کامکاری،ک ،.عسگریان،م .)1389(.آزمونهای روانشناختی .تهران :انتشارات ویرایش.
2121شــاکری نیــا ،ا ،.محمدپور،م.)1389(.رابطــه اســترس شــغلی و تــابآوری بــا فرســودگی شــغلی پرســتاران زن .فصلنامــه
علمــی پژوهشــی بهبــود  .دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه :ســال چهاردهــم ،شــماره .2
2222صابــری ،ح ،.مروجــی،ع ،.ناصح،ج.)1390(.بررســی عوامــل مرتبــط بــا فرســودگی شــغلی معلمــان مــدارس شــهر
کاشــان در ســال  .1386فصلنامــه طــب جنــوب ،پژوهشــکده زیســت پزشــکی خلیــج فارس:ســال چهاردهــم ،شــماره
(.41-50 ،)۱
2323صاحبالزمانــی ،م ،.صفــوی ،م ،.فراهانی،ح.)1388(.بررســی میــزان فرســودگی شــغلی و ارتبــاط آن بــا حمایتهــای
اجتماعــی پرســتاران شــاغل در بیمارســتانهای روانپزشــکی شــهر تهران.مجلــه علــوم پزشــکی دانشــگاه آزاد اســامی:
دوره .206-211 ،)3(،19
2424قدســی ،ع ،.افشــارکهن،ج ،.مهیمی،ح.)1390(.مطالعــه روابــط بیــن عوامــل اجتماعــی و فرســودگی شــغلی معلمــان
شهرســتان قــروه .مجلــه مســایل اجتماعــی ایــران :ســال دوم.129-157 ، )2( ،
2525قدیمیمقــدم ،م ،.طباطبایــی،ف ،.جمعهپــور ،ا.)1384(.بررســی میــزان شــیوع فرســودگی شــغلی در معلمــان .مجلــه
روانشناســان ایرانــی.43-54 ، )55(:
2626کریمییــار،ح .)1382(.بررســی رابطــه میــان فرســودگی شــغلی ،تیپهــای شــخصیتی و خشــنودی معلمــان رســمی
مــرد شــهر تهــران .پایاننامــه کارشناســی ارشــد دانشــگاه آزاد اســامی واحــد رودهــن.
2727لطفینیــا ،ح ،.محسنینیا،ح.)1389(.بررســی رابطــه ویژگیهــای شــخصیتی بــا فرســودگی شــغلی معلمــان ابتدایــی
تبریز.مجلــه علــوم تربیتی:ســال ســوم.93-106 ،)۱۱( ،
2828محمــدی ،ش.)1386(.مقایســه مکانیزمهــای مقابلهای،فرســودگی شــغلی و ســامت روان در دبیــران .فصلنامــه
نــوآوری آموزشــی :ســال پنجــم.45-70 ،)16( ،
2929ناهیــدی ،ف ،.حکیمــی،ع ،.پوررابــری ،م.)1394(.بررســی رابطــه بیــن تعــارض کار-خانــواده ،فرســودگی شــغلی و
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