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 چکیده
 

فرسودگی شغلی معلمان بر  نیبیپیش ،پژوهش حاضر از هدف

است. این پژوهش از نظر  ورزیخودشفقتاساس تحمل ابهام و 

. استهدف، کاربردی و از نظر روش، کمی از نوع همبستگی 

معلمان مقطع متوسطه شهرستان  پژوهش جامعه آماری

 9011-9911در سال تحصیلی ، مشغول یه خدمت شهرکرد

نفر از  911 تصادفیای گیری خوشهبا روش نمونه هستند که

آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری 

( و 9199از پرسشنامه فرسودگی شغلی مزالچ )ها داده

( 9119( و تحمل ابهام مک لین )3119نف ) ورزیخودشفقت

استفاده شد. روایی محتوایی و صوری هر سه پرسشنامه توسط 

رار گرفت. جهت ید قأیمتخصصان در حوزه مربوطه مورد ت

بررسی خصیصه پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و 

و  09/1، 01/1ها به ترتیب بر اساس آن پایایی پرسشنامه

 با استفاده از ها. نتایج بررسی فرضیهدست آمدبه 09/1

توان با توجه به متغیرهای رگرسیون چندگانه نشان داد که می

بینی ، فرسودگی شغلی را پیشورزیخودشفقتتحمل ابهام و 

-خودشفقتاین است که بین متغیر  ۀنشان دهند ،کرد. نتایج

فرسودگی شغلی رابطه معنادار منفی  و تحمل ابهام با ورزی

ورزی و خودشفقت(؛ بنابراین هرچه p<10/1)وجود دارد 

تر است. باالتر باشد میزان فرسودگی شغلی پایین تحمل ابهام

کاهش فرسودگی  جهت مدارس شودمی پیشنهاد از این رو،

عنوان ابزاری خود بهبه شفقت  و تحمل ابهام به پرورششغلی 

مشاوران مدارس و  دنبرای افزایش رضایت شغلی استفاده نمای

جهت کاهش به خود شفقت  و تحمل ابهاممبتنی بر ای برنامه

 .فرسودگی شغلی معلمان طراحی کنند
 

 ابهام، تحمل شغلی، فرسودگی :های کلیدیواژه

  ورزیخودشفقت
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Abstract  
 

The purpose of this study is to predict teachers' 

burnout based on their tolerance of ambiguity and 

self-compassion. This research is applied in terms 
of purpose and correlational in terms of method. 

The statistical population includes high school 

teachers in Shahrekord who were teaching in the 
academic year of 1399-1400. One hundred 

teachers were selected via random cluster 

sampling as the research sample. To collect data, 
burnout questionnaire (Maslach, 1981), self-

compassion (Neff, 2003) and ambiguity tolerance 

questionnaire (McLean, 1993) were used. The 
content and face validity of all three 

questionnaires were confirmed by experts in the 

relevant field. Cronbach's alpha test was used to 

estimate the reliability of the instruments; The 

reliability of the questionnaires was calculated to 

be 0.70, 0.73 and 0.60, respectively. The results of 
multiple-regression (significance level of .05) 

showed that it is possible to predict the 

participants’ burnout based on the variables of 
tolerance of ambiguity and self-compassion. 

There is also a significant negative relationship 

between jobs burnout and the other variables (p 
<0.05). Therefore, the higher the compassion for 

oneself or tolerance of ambiguity, the lower the 

rate of burnout among the teachers. Based on the 
findings of this study, it is recommended that 

schools officials and counselors help to increase 

the level of tolerance of ambiguity and self-
compassion as a way to reduce job burnout among 

teachers.  
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 مقدمه

ای با امروزه، محققانِ مباحث نیروی انسانی دریافتند که نیروی انسانی واجد شرایط و ماهر، سرمایه

ه در طی نیم قرن گذشته بخش ها و کشورها است؛ طوری کارزش در جهت رشد و توسعه سازمان

قابل توجهی از پیشرفت کشورهای توسعه یافته مرهون تحول در نیروی انسانی کارآزموده بوده است. 

های انسانی های موفق دربارۀ ارزش نیروی انسانی مبین اهمیت سرمایهتجارب شایسته سازمان

دانند را به اندازه کسانی می های خودهای موفق عظمت و بزرگی سازمانشاغل در آنهاست. سازمان

ها کامیابی یا شکست سازمان خود را به میزان وفاداری و گونه سازمانکنند. اینکه برایشان کار می

دهند و در نهایت بر این عقیده اند که اگر سازمانی شایستگی نیروی انسانی خود نسبت می

آرامی به افول کشیده خواهد ه شایستگی حفظ نیروی وفادار و مشخص خود را نداشته باشد ب

(. یکی از مشاغل مهم و حساس در جامعه که از اهمیت باالیی برخوردار است و 3113، 9)آلتونشد

در وضعیت فعلی و آینده جامعه تأثیر بسزایی دارد، شغل معلمی است. شغل معلمی، همانند تمامی 

کاری مخصوص به خود است.  دهنده کیفیت زندگیمشاغل دیگر دارای عوامل تهدیدکننده و ارتقا

تواند زندگی کاری نیروی ها و ادارات، میها، شرکتیکی از این عوامل که در بسیاری از سازمان

انسانی را تهدید کند یا ارتقا دهد و تأثیر بسزایی داشته باشد، عامل فرسودگی شغلی در بین 

ی در میزان بازدهی افراد داشته تواند تأثیر زیادکارکنان است که بر اساس نوع شغل و فعالیت می

( فرسودگی شغلی یک سازه چندبعدی است و شامل 9199) 3باشد. به نظر مسلچ و جکسون

شود. بین فشار روانی و فرسودگی کردگی و احساس عدم موفقیت میخستگی عاطفی، خود گم

دیگر، عبارتبه(. 3131، 9شغلی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد )آگروال، ماسکرا، رینگ و ویکتورسون

فرسودگی شغلی تهی شدن جسمی و روانی کارمند است که تبدیل به منبع مشکالت شخصی و 

های (؛ بنابراین فرسودگی شغلی، عواقب و هزینه3131، 0شود )یلدیریم و سولمازای فرد میحرفه

زایش نقل و کند؛ مانند تعویض مکرر شغل و محل کار، افها و کارکنان تحمیل میبسیاری بر سازمان

های ها و مرخصی(، غیبت3139، 0انتقاالت در شغل )وو، رن، وانگ، هی، خونگ، ما و ژانگ

(، افت کمیت و کیفیت کار، تحت تأثیر قرار گرفتن 3131، 6تارانتینو  فراوان)دامیکو، گراچی و

رکود و  رجوع،شده به اربابکاهش کیفیت خدمت ارائه (،3139، 0سالمت روانی فرد )یورک و گالر

فشار روانی هستند توان تأخیر در سلسله کارهای تخصصی و اداری و... وقتی کارکنان سازمان تحت

ها به کارشان کمتر شده، خطاها و همچنین میزان سوانح و ها کاهش پیداکرده، عالقه آنبدنی آن
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ی از فشار (. فرسودگی شغلی پیامد9991کند )اسفندیاری،حوادث آنان در کار افزایش پیدا می

شغلی دائم و مکرر است. بدین ترتیب که شخص در محیط کارش به علت عوامل درونی و بیرونی 

باره بوده و سرانجام به احساس فرسودگی تبدیل کند و این فشار، پیوسته و چندیناحساس فشار می

دی و موقعیتی پردازان جدید عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی را به دو دسته عوامل فرگردد. نظریهمی

(، 9193) 9(. پیرلمان و هارتمان9911،زادهالهعلی و حبیبآبادی، پناهشفیع اند )اسدیتقسیم کرده

عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی را به دو دسته عوامل فردی و موقعیتی تقسیم کردند. عوامل فردی 

های شغلی، ن ویژگیمواردی همچون، تحمل ابهام، شفقت به خود و عوامل موقعیتی مواردی همچو

 (.9911نواز،گیرد )شهانتظارات، انگیزه و منابع شغلی را در بر می

همانگونه که در باال ذکر شده است، یکی از عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی در معلمان، تحمل 

 ،3کند )دوربینهای ناآشنا، پیچیده و نامفهوم روبرو میای از روشابهام است، که فرد را با مجموعه

 کندداوم نگرانی و استرس ایفا می(. چرا که عدم تحمل ابهام نقش اصلی را در ایجاد و ت3199

عنوان یک تجربۀ ذهنی از کمبود  پرچ و بارون ابهام را به(. 3199، 9فیتزجرالد  )گیلت، بیلک، هانا و

گیری ی بهرهاند. گاهی در تعریف ابهام هنگام بررسبینی تعریف کردهاطالعات رایج برای یک پیش

؛ به نقل 9199)پرچ و بارون،  اندشخص از اطالعات بر فقدان یا دوپهلو بودن اطالعات دست گذاشته

کنند و فراد دارای تحمل ابهام پایین معموالً استرس را بیشتر تجربه می(. ا9991از عظیمی، 

بار تمشق دهی با اجتناب و یا عملکردهای اضطرابی ممکن است منجر به پاسخاختالل

 ادبیات در که است شخصیتی متغیر یک ابهام ( تحمل3199، 0)ساراوگی، اوگلسبی و کوگلشود

است و به  داده نشان گوناگون هایشکل به را خود مختلف، هایواسطۀ استنباط به شناسی جدیدروان

ین اطالعات با فرایندی اشاره دارد که فرد اطالعات را در موقعیت مبهم مورد پردازش قرار داده و به ا

(. 9919دهد )رادمهر و کرمی، های شناختی، هیجانی و رفتاری پاسخ میای از واکنشمجموعه

تحمل ابهام، پذیرفتن عدم قاطعیت به عنوان بخشی از زندگی، توانایی ادامه حیات با دانش ناقص و 

یا  تمایل به آغاز فعالیتی مستقیم بدون آن است که شخص بداند آیا موفق خواهد شد

(. سهم معنادار سازه تحمل ابهام در کنار دیگر متغیرهای دخیل در مدرسه، 3111، 0)آنتونیکخیر

علیرغم وجود تمامی شرایط، به ساختار شخصیتی  تواند به معلمان این آگاهی را بدهد کهمی

فهوم های ناآشنا، پیچیده و نامای از روشیادگیرندگان نیز باید توجه شود. وقتی فرد با مجموعه

شود؛ در این شرایط، این ویژگی شخصیتی فرد است که تعیین شود، دچار ابهام میمواجه می

آمیز ای موفقیتتواند با موقعیتی که پایان آن نامشخص است، مقابلهکند، تا چه اندازه او میمی

 عنوانبه  ابهام تحمل از توانندمی مدارس (. در واقع، معلمان9919داشته باشد )رادمهر و کرمی، 
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 رخ مدارس محیط در اغلب که مبهم هایموقعیت در بهتر گیریتصمیم در راستای مکانیسمی

  کنند. استفاده دهد،می

، 9)سالسابیال توان به شفقت به خود اشاره نموداز دیگر عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی، می

ای؛ شامل مهربانی با ه مؤلفهای سعنوان سازه ( شفقت به خود را به3199) 3نف و گریمر. (3139

جای قضاوت یا انتقاد و نوعی مهرورزی و حمایت نسبت به خود در مقابل قضاوت خود )درک خود به

ها دارای های انسانی در مقابل انزوا )اعتراف به اینکه همه انسانکفایتی خود(، اشتراکها و بیکاستی

سازی افراطی )آگاهی متعادل و بل همسانآگاهی در مقاکنند( و ذهننقص هستند و اشتباه می

های دردناک یک تجربه نادیده گرفته شود و نه شود جنبهروشن از تجارب زمان حال که باعث می

( شفقت درمانی شامل 6311) 9از نظر گیلبرت اینکه ذهن را مکرراً اشغال کنند( بیان کرده است.

فاعی و غیرقضاوتی بودن و همچنین شامل صورت غیردگشوده بودن نسبت به رنج خود و دیگران به

میل به التیام رنج با شناخت و توجه به دالیل ایجاد رنج در رفتارهای نامهربانانه است. در واقع، 

کند. هیجانات تأثیر بسیاری بر بدن ترکیبی از انگیزه، هیجان، فکر در رفتار که مهربانی را پدیدار می

ناآگاهانه باشد و انسان را دچار تعارض کند و آنچه انسان را به  تواندانسان دارند؛ که این تأثیر می

کشاند، ممکن است ریشه در تجربه رنج ناشی از این هیجانات داشته باشد. درمان مبتنی درمان می

( هوشیاری برای شناسایی سریع 9یافته اصلی هیجان متمرکز است: بر شفقت سه عملکرد تکامل

ها و منظور شناسایی منابع موجود برای پاداشکردن اطالعات به ( فراهم3تهدید و دفاع فعال 

 (.3191، 0( شناسایی منابع ایجاد امنیت )شاپیرا و مونگرین9تعامالت فعال 

مطالعات متعددی در مورد فرسودگی شغلی انجام شده است که نشان داده فشارهای روانی زیاد 

و رفتاری برای فرد شده، اهداف سازمانی را تواند سبب عوارض جسمی، روانی از جمله استرس، می

اند تحمل ابهام و شفقت به تهدید و به کاهش رضایت فرد منجر شود و همچنین مطالعات نشان داده

( 9911)فروغی، گودرزی، بهاری و طاهری نیا، خود نتیجه مثبتی بر روی فرسودگی شغلی دارد. خرم

بینی افسردگی مزمن پرداختند. ر ذهنی در پیشدر پژوهشی به بررسی نقش شفقت به خود و نشخوا

های مهربانی با خود، اشتراکات بر اساس نتایج این پژوهش، بین شفقت به خود و خرده مقیاس

های قضاوت در آگاهی با افسردگی مزمن رابطۀ منفی و معنادار، بین خرده مقیاسانسانی و ذهن

ابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین مورد خود، انزوا و همانندسازی با افسردگی مزمن ر

کننده حواس با افسردگی های منحرفهای نشخواری و پاسخهای پاسخنشخوار فکری و خرده مقیاس

( به بررسی 9919زاده و هاشمی )در پژوهشی دیگر، خلج .مزمن رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد

شناختی دختران بدسرپرست پذیری روانانعطاف ورزی بر ادراک شایستگی وتأثیر آموزش خودشفقت
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ورزی منجر به افزایش ادراک شایستگی و پرداختند. طبق نتایج آنها آموزش خودشفقت

ورزی توان از آموزش خودشفقتشناختی در گروه آموزش شده است. بنابراین میپذیری روانانعطاف

شناختی در دختران بد پذیری روانعنوان روشی مؤثر در افزایش ادراک شایستگی و انعطافبه

(، در پژوهشی به بررسی رابطه بین جو 9916)مومنی و قنبری  بیگدلی، .سرپرست استفاده نمود

های سازمانی با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی کتابداران دانشگاهی شهر اهواز پرداخت. طبق یافته

از در سطح مطلوبی قرار دارد. های دانشگاهی شهر اهوحاصل از پژوهش جو سازمانی کتابخانه

همچنین، بین جو سازمانی با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی کتابداران دانشگاهی شهر اهواز رابطه 

ها نشان داد که فرسودگی شغلی کتابداران در سطح باالیی است و آنان از وجود دارد. همچنین، یافته

دانشگاهی شهر اهواز از جو سازمانی های شغل خود رضایت ندارند. در شرایط کنونی کتابخانه

ها همچنان از شغل خود رضایت ندارند و مطلوبی برخوردار است ولی کتابداران این کتابخانه

ها به چه مسئوالن و مدیران این کتابخانهفرسودگی شغلی آنان در سطح باالیی قرار دارد. چنان

ها توجه بیشتری شاغل در این کتابخانه های دانشگاهی در دانشگاه و نیروی انسانیاهمیت کتابخانه

توانند روند رضایت شغلی کتابداران را بهبود بخشند و از فرسودگی شغلی آنان جلوگیری نمایند، می

مان مقطع ابتدایی شهرستان (، میزان فرسودگی شغلی در میان معل9910نمایند. در پژوهش بازوند )

ودگی شغلی و ابعاد خستگی عاطفی، بررسی شد. نتایج نشان داد که بین فرس پلدختر

سیالوی، درویش فراش و  .دار وجود داردزدایی، فقدان موقعیت فردی رابطه معنیشخصیت

( در تحقیقی به بررسی رابطه تعارض و ابهام در نقش و فرسودگی شغلی با تأکید بر 9910)خنفری،

فرسودگی شغلی با تأکید بر ها نشان داد که بین تعارض در نقش و تیپ شخصیتی پرداختند. یافته

ای وجود ندارد. اما بین ابهام در نقش و فرسودگی شغلی با تأکید بر تیپ تیپ شخصیتی رابطه

( در پژوهشی به بررسی ارتباط بین 9910موسوی ). رابطه معنادار وجود دارد B و A شخصیتی

خودرو مطالعه موردی استرس سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان در سازمان تولیدی قطعات ایران

دهد که رابطۀ مثبت بین استرس های پژوهش نشان میدر شرکت نورایستاپالستیک پرداخت. یافته

و فرسودگی شغلی در بین شاغلین این بخش وجود دارد. استرش شغلی تأثیر مثبتی در سه بعد 

راتحلیل تأثیر ( در پژوهشی با عنوان بررسی ف3139) 9فرسودگی شغلی نیز دارد. کایو، ماک و بن

گرایی بر ورزی بر رفاه و پریشانی روانشناختی: نقش تعدیل کننده دیالکتیکهای خودشفقتمؤلفه

ورزی، اندازه اثر بیشتری را های منفی خودشفقتشفقت به خود پرداختند. نتایج نشان داد که مؤلفه

های منفی، به جز به نمونههای مثبت آن، نسبت که مؤلفهدهند در حالیبا پریشانی روانی نشان می

گیری فرهنگی های اثر بیشتری با بهزیستی ذهنی نشان داد. جهتانسانیت مشترک و انزوا، اندازه

( 3139) 3کند. سالسابیالهای مثبت و منفی دلسوزی را تعدیل میگرایی ارتباط بین مؤلفهدیالکتیک

                                                           
1. Chio, Mak, & Ben 

2. Salsabila 
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فرسودگی شغلی را تحت تأثیر قرار تواند در پژوهشی دیگر بیان داشت که یکی از عواملی که می

ورزی بر میزان فرسودگی شغلی معلمان دهد، شفقت به خود است و به تعیین تأثیر خودشفقت

مدارس خاص از نظر جنسیت پرداخت و به این نتایج دست یافت که که شفقت به خود فرسودگی 

خود بر فرسودگی شغلی کند. این در حالی است که تأثیر شفقت به بینی میشغلی معلمان را پیش

( در پژوهش خود با 3131) 9در مردان نسبت به زنانان بیشتر است. ریچاردسون، تریستی و جورج

گرایی انتقادی از خود، شفقت به خود، افسردگی و فرسودگی شغلی در عنوان سالمتی کارآموز: کمال

نتقادی افسردگی و فرسودگی گرای ابین کارآموزان دکترا به این نتایج دست یافتند که افراد کمال

ورزی، نقش میانجی در ارتباط بین عالوه بیان کردند که خودشفقتشغلی بیشتری دارند. به

گرایی انتقادی و فرسودگی شغلی دارد؛ و همچنین گزارش کردند که افرادی که کمال

کنند. می تری از افسردگی و فرسودگی شغلی را تجربهورزی باالتری دارند، سطح پایینخودشفقت

( نشان داد که فرسودگی شغلی ارتباط منفی با عملکرد 3190) 3نتایج پژوهش استینکمپ و وسلز

شغلی دارد و فرسودگی شغلی در ایجاد اختالل رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی مؤثر است. 

ایی بر بینی فرسودگی شغلی در زندگی معلمان ایتالی( در پژوهشی به بررسی پیش3199) 9لنت

طور مستقیم پنج نتایج نشان داد که خودکارآمدی به .اساس یک مدل شناختی اجتماعی پرداخت

مؤلفه فرسودگی شغلی )شرایط کار، خودکارآمدی و شفقت، پیشرفت در اهداف کار شخصی، رضایت 

کند. بینی میصورت مطلوب پیشطور غیرمستقیم رضایت از زندگی را بهاز زندگی معلمان( و به

( بیان داشت، یکی از دالیلی که باعث شده روانشناسان 9910؛ به نقل از میرشکار، 3199)0کسیازی

صنعتی و سازمانی نسبت به فشارهای روانی در محیط کار توجه نشان دهند آن است که این فشارها 

ی و عنوان فقدان انرژکنند. فرسودگی شغلی بهتوجهی را به سودآوری سازمان وارد میزیان قابل

انگیزی را نسبت به انجام رفتار شود و شخص دچار فرسودگی شغلی احساس کسالتنشاط تعریف می

ای برای ایجاد و گسترش خشنودی شغلی دهد. فرسودگی شغلی عامل بازدارندهشغلی نشان می

خوابی و است. اولین آسیب فرسودگی شغلی، رنج بردن از فرسودگی بدنی همچون سردرد، تهوع، کم

یراتی در عادات غذایی است. فرسودگی عاطفی همچون افسردگی، احساس درماندگی، احساس تغی

های منفی نسبت به خود، شغل، سازمان و عدم کارآیی در شغل خود و همچنین ایجاد نگرش

 طورکلی نسبت به زندگی، پیامدهای بعدی کارزدگی هستند. به

در بروز یا پیشگیری فرسودگی شغلی  باتوجه به آنچه که گفته شد شناسایی متغیرهایی که

معلمان نقش دارند دارای اهمیت است. از این رو با توجه به مطالعات صورت گرفته مشخص شد که 

شود که به بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با تحمل ابهام و شفقت به خود ای یافت میکمتر مطالعه

                                                           
1. Richardson, Trusty & George 

2. Steenkamp & Wessels 
3. Lent 

4. Ksiazei 
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بینی فرسودگی شغلی بر اساس تحمل پیش بپردازد؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال این است که به

 ابهام و شفقت به خود بپردازد.

 فرضیات پژوهش

بینی توانند فرسودگی شغلی معلمان را پیشفرضیه اصلی پژوهش: تحمل ابهام و شفقت به خود می

 نمایند.

 فرضیه اول پژوهش: بین متغیر تحمل ابهام و ابعاد فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری وجود

 دارد.

 فرضیه دوم پژوهش: بین ابعاد شفقت به خود و فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

 

 روش پژوهش

ورزی در بین بینی فرسودگی شغلی بر پایۀ تحمل ابهام و خودشفقتهدف از پژوهش حاضر، پیش

کاربردی و  معلمان مقطع متوسطه ناحیه دو شهرستان شهرکرد بود. بنابراین، پژوهش، از نظر هدف،

در زمرۀ تحقیقات کمی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه معلمان مقطع 

نفر است. با  901به تعداد  9911 -9011متوسطه ناحیه دو شهرستان شهرکرد در سال تحصیلی 

ان به نفر از معلم 911ای تصادفی و فرمول کوکران تعداد گیری خوشهگیری از روش نمونهبهره

ها از سه پرسشنامه عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش، جهت گردآوری داده

 استاندارد استفاده شده است که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت:

( 9199جهت سنجش متغییر فرسودگی شغلی از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ ) -9

(MBI که شامل )گی هیجانی، مسخ شخصیت و کفایت فردی است، گویه و سه بعد خست 33

گذاری این پرسشنامه به صورت طیف پنج درجه ای لیکرت از کامالً استفاده شده است. شیوۀ نمره

( تنظیم شده است. روایی محتوایی این پرسشنامه توسط خبرگان در 0( تا کامالً موافق )9مخالف )

 محاسبه شده است.  01/1ستفاده از آلفای کرونباخ این زمینه تأیید شده است و پایایی آن نیز با ا

شده و دارای ( ساخته9119گیری تحمل ابهام توسط ایومک لین و دیویدال )مقیاس اندازه -3

ای )از کامالً موافق تا کامالً درجه 0ماده است. آزمودنی به هر یک از سؤاالت روی یک مقیاس  33

های ابهام و های تجدیدنظر شده مشخصهتعریفدهد. این مقیاس بر اساس مخالف( پاسخ می

های فرد نسبت به درک آنان طراحی شده است. روایی صوری آن با استفاده از نظرات واکنش

شده است که نشان از گزارش  %09خبرگان در این زمینه و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 

 پایایی باالست. 

ای است که توسط گویه 36دهی ( خود گزارشSCSپرسشنامۀ شفقت به خود، یک ابزار ) -9

 6شده است. سؤاالت موجود در آن در ورزی ساختهمنظور سنجش میزان خودشفقت( به 3119)نف

سازی، زیر مقیاس مهربانی با خود، قضاوت در مورد خود، احساسات مشترک انسانی، منزوی
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سنجد؛ پژوهش د با تجارب خود را میگیرد که کیفیت رابطه فرنمایی قرار میآگاهی و بزرگذهن

(، پایایی و روایی باالیی را برای مقیاس مذکور گزارش نموده است. 3119شده توسط نف )انجام

ها به دست آمد. همچنین هرکدام از زیرمقیاس 13/1پایایی کلی آن از طریق روش آلفای کرونباخ 

(. عالوه بر این، پایایی بازآزمایی به فاصله 99/1تا  00/1نیز از همسانی درونی خوبی برخوردارند )از 

گزارش شد. در پژوهش حاضر، روایی پرسشنامه توسط اساتید تأیید شده  19/1زمانی دو هفته نیز 

 برآورد شد. 09/1است و پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 

ها ط تأیید شدن مفروضهشرها از آمار توصیفی در سطح استنباطی به تحلیل داده و برای تجزیه

های پژوهش زمان برای آزمون فرضیهاز ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه هم

 استفاده شد. 
 

 هایافته
 ( میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش1جدول )

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 99/9 60/31 911 خستگی هیجانی

 09/0 10/1 911 مسخ شخصیت

 1/9 16/39 911 کفایت فردی

 90/31 30/01 911 فرسودگی شغلی

 06/3 10/96 911 مهربانی به خود
 19/9 60/90 911 قضاوت کردن خود
 09/3 1/99 911 اشتراکات انسانی

 69/9 33/90 911 انزوا
 19/3 01/99 911 ذهن آگاهی

 60/9 90/90 911 فزون همانندسازی
 09/0 91/90 911 شفقت به خود
 99/9 30/91 911 تحمل ابهام

 

نفر کمترین میانگین مربوط به مؤلفه مسخ  911( از مجموع 9های جدول )با توجه به داده

 است.  91/90و بیشترین میانگین مربوط به متغیر شفقت به خود  10/1شخصیت 
 ( آزمون کلموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها2جدول )

 سطح معناداری آماره تعداد رمتغی
 60/1 00/1 911 فرسودگی شغلی

 60/1 00/1 911 شفقت به خود

 99/1 110/9 911 تحمل ابهام
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( متغیرهای فرسودگی شغلی، شفقت به خود و تحمل ابهام دارای 3های جدول )با توجه به داده

بررسی فرضیات پژوهش استفاده  های پارامتریک برایتوان از آزمونتوزیع نرمال هستند. بنابراین می

 کرد. 

توانند فرسودگی شغلی معلمان را فرضیه اصلی پژوهش: تحمل ابهام و شفقت به خود می

 بینی کنند.پیش
 مقادیر همبستگی متغیرهای تحمل ابهام و شفقت به خود با فرسودگی شغلی (0)جدول 

 سطح معناداری تعداد همبستگی فرسودگی شغلی

-010/1 تحمل ابهام  911 1119/1  

-369/1 شفقت به خود  911 110/1  
 

برای بررسی رابطه متغیرهای تحمل ابهام و شفقت به خود بر فرسودگی شغلی از آزمون 

( مقدار همبستگی دو متغیر 9شده است. با توجه به مقادیر جدول )همبستگی پیرسون استفاده 

است که از خطای مفروض در  1119/1با سطح معناداری  -1/ 010تحمل ابهام و فرسودگی شغلی 

تر است. بنابراین بین دو متغیر تحمل ابهام و فرسودگی شغلی رابطه معنادار منفی کم 10/1پژوهش 

تر است. مقدار همبستگی تحمل ابهام باالتر باشد میزان فرسودگی شغلی کم وجود دارد؛ یعنی هرچه

دست آمد که از به 110/1معناداری با سطح  -369/1و فرسودگی شغلی  شفقت به خوددو متغیر 

و فرسودگی  شفقت به خودتر است؛ بنابراین بین دو متغیر کم 10/1خطای مفروض در پژوهش 

باالتر باشد میزان فرسودگی شغلی  شفقت به خودشغلی رابطه معنادار منفی وجود دارد؛ یعنی هرچه 

 تر است.کم
ودگی شغلی معلمان بر اساس تحمل ابهام و فرس بینی( نتایج بررسی مدل رگرسیون پیش0) جدول

 ورزیخودشفقت

 منابع
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
 Fآماره 

سطح 

 معناداری

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 شدهتعدیل

 909/0103 3 010/1100 رگرسیون

 باقی مانده 390/1 399/1 1119/1 09/90
110/

99919 
10 916/903 

  11 09/09990 جمع

 

است که  1119/1با سطح معناداری  099/90برابر  f(، مقدار آماره 0های جدول )بر اساس یافته

تر است. بنابراین مدل رگرسیون معنادار است. همچنین ( کم10/1از خطای مفروض در پژوهش )

درصد از تغییرات متغیر فرسودگی شغلی توسط  9/39دست آمد؛ یعنی به 399/1ضریب تعیین 

 شود.غیرهای تحمل ابهام و شفقت به خود تبیین میمت
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 فرسودگی شغلی بینیپیشضرایب رگرسیون متغیرهای تحمل ابهام و شفقت به خود در  (5جدول)

 سطح معناداری tآماره  ضریب بتا انحراف استاندارد B عناصر

 1119/1 066/0  910/33 300/960 ثابت

 110/1 -199/3 301/1 331/1 666/1 تحمل ابهام

 1119/1 -003/0 919/1 309/1 -106/9 شفقت به خود

( و 110/1( و با توجه به سطح معناداری متغیرهای تحمل ابهام )0بر اساس نتایج جدول )

( است متغیرهای تحمل 10/1تر از خطای مفروض در پژوهش )( که کم1119/1شفقت به خود )

توان با توجه به متغیرهای تحمل ابهام و می. بنابراین، ابهام و شفقت به خود در مدل معنادارند

بینی کرد. مدل موردنظر با استفاده از ضرایب رگرسیون و شفقت به خود، فرسودگی شغلی را پیش

 صورت ذیل است:ضرایب استانداردشده رگرسیون به

 = فرسودگی شغلی 300/960 -666/1)تحمل ابهام(  - 106/9)شفقت به خود( 

 = فرسودگی شغلی -301/1)تحمل ابهام(  - 919/1)شفقت به خود( 

فرضیه اول پژوهش: بین متغیر تحمل ابهام و ابعاد فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری وجود 

 دارد.
 جدول مقادیر همبستگی بین تحمل ابهام و ابعاد فرسودگی شغلی (6جدول)

هامؤلفه  کفایت فردی مسخ شخصیت خستگی هیجانی 

-999/1 تحمل ابهام * 003/1- * 999/1 * 

 

( رابطه معنادار منفی بین متغیر تحمل ابهام با بعد خستگی هیجانی و 6با توجه به نتایج جدول )

بعد مسخ شخصیت وجود دارد و رابطه معنادار مثبت بین متغیر تحمل ابهام با بعد کفایت فردی 

تر باشد دی بیشوجود دارد. البته با توجه به پرسشنامه فرسودگی شغلی هرچه نمره کفایت فر

 تر است.فرسودگی شغلی کم

 فرضیه دوم پژوهش: بین ابعاد شفقت به خود و فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
 مقادیر همبستگی ابعاد شفقت به خود و فرسودگی شغلی (7جدول)

ونهمبستگی پیرس ابعاد شفقت به خود  سطح معناداری تعداد 

991/1 قضاوت کردن خود  911 39/1  

-30/1 تجارب مشترک انسانی  911 19/1  

300/1 انزوا  911 19/1  

-909/1 ذهن آگاهی  911 110/1  

369/1 همانندسازی افراطی  911 110/1  
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برای بررسی رابطۀ ابعاد متغیر شفقت به خود و فرسودگی شغلی، از آزمون همبستگی پیرسون 

 مبستگی بین مؤلفه قضاوت کردن خود وه( مقدار 0شده است. با توجه به نتایج جدول )استفاده 

بنابراین بین دو متغیر قضاوت کردن خود و فرسودگی ، به دست آمده است. 991/1 فرسودگی شغلی

قضاوت کردن از خود باالتر باشد میزان  شغلی رابطه معنادار مثبت وجود دارد؛ یعنی هرچه

فرسودگی  و ب مشترک انسانیتجارهمبستگی بین مؤلفه تر است. مقدار فرسودگی شغلی نیز بیش

بنابراین بین تجارب مشترک انسانی و فرسودگی شغلی رابطه معنادار  ، به دست آمد.-30/1 شغلی

تر است. تجارب مشترک انسانی باالتر باشد میزان فرسودگی شغلی کم منفی وجود دارد؛ یعنی هرچه

ست آمد؛ بنابراین بین دو مولفه دبه 1/ 300مقدار همبستگی بین دو متغیر انزوا و فرسودگی شغلی 

انزوا باالتر باشد میزان  انزوا و فرسودگی شغلی رابطه معنادار مثبت وجود دارد؛ از این رو، هرچه

 –1/ 909آگاهی و فرسودگی شغلی تر است. همبستگی دو متغیر ذهنفرسودگی شغلی نیز بیش

طه معنادار مثبت وجود دارد؛ یعنی آگاهی و فرسودگی شغلی رابدست آمد. پس بین دو متغیر ذهنبه

تر است و نهایتاً همبستگی دو متغیر آگاهی باالتر باشد میزان فرسودگی شغلی کمهرچه ذهن

دست آمد؛ بنابراین بین دو همانندسازی افراطی و به 1/ 369همانندسازی افراطی و فرسودگی شغلی 

مانندسازی افراطی باالتر باشد میزان فرسودگی شغلی رابطه معنادار مثبت وجود دارد؛ پس، هرچه ه

 .تر استفرسودگی شغلی نیز بیش

 

 بحث و نتیجه گیری

با توجه به نتایج این پژوهش بین دو متغیر تحمل ابهام و فرسودگی شغلی رابطه معنادار منفی وجود 

یر تر است و بین دو متغتحمل ابهام باالتر باشد میزان فرسودگی شغلی کم دارد؛ بنابراین هرچه

شفقت به و فرسودگی شغلی رابطه معنادار منفی وجود دارد؛ یعنی اینکه، هرچه ورزی شفقتخود

، ورزیشفقتتر است. متغیرهای تحمل ابهام و خودباالتر باشد میزان فرسودگی شغلی کم خود

توان گفت که کنند. در تبیین این فرضیه پژوهشی میبینی توانند فرسودگی شغلی را پیشمی

زدگی شان دله روحیه افراد متناسب با شغل نباشد، پس از ارضای نیاز اولیه خود از شغلچنانچ

نوبه خود باعث عدم رضایت شغلی، فرار از مسئولیت و کاهش اثربخشی پیداکرده و این حالت به

شود. فرسودگی شغلی یکی از عوامل اساسی در کاهش کارآیی، اثربخشی و از دست رفتن نیروی می

های خدمات انسانی است و کاهش آن به و ایجاد عوارض جسمی و روانی خصوصاً در حرفهانسانی 

های پراسترس شغلی مانند های مختلف از جمله ارتقای سطح کیفیت زندگی کاری در محیطشیوه

ها گردد. واقعیت این است تواند موجب افزایش رضایتمندی کارکنان و اثربخشی سازمانمدارس می

سو کارکنان برای گیری قابل ندانند از یکن، کارکنان را برای مشارکت در تصمیمکه اگر مدیرا

های مشارکت از خود شور و شوقی نشان نخواهند داد و از سوی دیگر، مدیران سازمان از کمک

جای اینکه با سازمان خود ارتباط های کارکنان محروم خواهند شد؛ در نتیجه بهفکری و مشارکت
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کنند و گسیختگی عاطفی در طور ذهنی از سازمان خود قطع ارتباط میشند، بهعاطفی داشته با

فروغی، گودرزی، نیا، خرمهای شود. نتایج پژوهش حاضر با پژوهشمیان سازمان و افراد ایجاد می

سیالوی، درویش فراش و (، 9910(، بازوند )9919هاشمی )زاده و خلج(، 9911بهاری و طاهری )

 ریچاردسون، تریستی و جورج (،3139سالسابیال )(، 3139ایو، ماک و بن )(، ک9910خنفری، )

 نشان از همسویی دارد.(، 3131)

های نتایج فرضیه اول پژوهش نشان دهندۀ آن بود که همبستگی بین متغیر تحمل ابهام با مؤلفه

ار و مثبت اما این رابطه با مؤلفه کفایت فردی معنادمعنادار است. خستگی هیجانی و مسخ شخصیت 

تر است. نتایج این تر باشد فرسودگی شغلی کماست. یعنی اینکه هرچه نمره کفایت فردی بیش

(، 9910(، سیالوی، درویش فراش و خنفری، )9910بازوند )بخش از پژوهش با مطالعات 

 هستند مهمی هایتوان اذعان داشت که ویژگی. با توجه به این نتایج میسو است( هم3199)لنت

 قدرت .دارند نقشی اساسی شوند،می موفقیت به منجر که هاییپذیریادامه ریسک و آغاز در که،

ناقص  با دانشی حیات ادامه توانایی زندگی. از بخشی عنواناست به قطعیت نبود پذیرفتن ابهام، تحمل

 وقتی تانه.  یا شد خواهد بداند موفق شخص آنکهبی مستقل فعالیتی آغاز به تمایل و محیط درباره

 با تنها که کنند القا را عقیده این و ترتیب دهند مشخص ضوابط و چارچوب سیاستگذاران و مدیران

 تحمل ابهام، قدرت دیگران رسید، مطلوب هدف و موفقیت به توانمی ضوابط و هاچارچوب این از گذر

 به یافتندست برای افراد متعالی هایظرفیت در نتیجه، و دهندمی دست از را خالقیت و کردن ریسک

  .شودمی متوقف سازمان رشد و رودمی از دست جدید ناب راهکارهای

های متغیر شفقت به خود به جز مؤلفه نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد بین همه مؤلفه

تجارب مشترک انسانی با فرسودگی شغلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج این بخش از 

، (3139کایو، ماک و بن )(، 9911فروغی، گودرزی، بهاری و طاهری )نیا، خرملعات پژوهش با مطا

پذیری برای تواند به عنوان یک عامل آسیبورزی فرد به خود، میکه نشان دادند عدم شفقت

که نشان داد شفقت به خود -( 3139سالسابیال )فرسودگی عمل کند هم سو است؛ نیز با مطالعات 

که نشان دادند -( 3131و تریستی و جورج ) -فرسودگی شغلی است کنندهیبینباالترین پیش

های حاضر باید در تبیین یافتههمسو است.  -گرددورزی موجب کاهش فرسودگی میشفقتخود

از طریق ایجاد مراقبت، توجه جدی به خود و پیشنهاد فرایندهای درونی  ورزیشفقتخودبیان نمود 

تواند به صورت نوعی از درمان روحی و روانی کند. این تغییرات میمک میدلسوزانه به تغییر افراد ک

ناپذیری که کمابیش های اجتنابباالیی دارند رنج ورزیشفقتخودتعبیر و تفسیر شود. افرادی که 

سازی، احساس انزوا و همانندسازی های ناکارآمد خود محکومشود را به شیوهدر همه افراد تجربه می

بخشند. همچنین در شرایط سخت روانی در محیط های منفی شدت نمیافکار و هیجانافراطی با 

شوند. این کار این افراد به این موضوع توجه دارند که ممکن است دچار خطا، اشتباه و حتی شکست 

هایشان الزاماً کامل نیست؛ و گاهی اوقات امکان دارد که شود که بپذیرند فعالیتآگاهی باعث می
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خواهد رقم نخورد و در نهایت این درک احساس مشترک شغلی طوری که آنها دلشان میشرایط 

دهد که کند و پیوندهای اجتماعی آنها را گسترش میها از منزوی شدن آنها جلوگیری میبین انسان

با توجه به نتایج تحقیق،  .شوداین به نوبه خود باعث تسکین خلق منفی و فرسودگی شغلی می

شود مدارس جهت کاهش فرسودگی شغلی به پرورش تحمل ابهام و شفقت به خود پیشنهاد می

ای مبتنی بر عنوان ابزاری برای افزایش رضایت شغلی استفاده نمایند و مشاوران مدارس برنامهبه

 . تحمل ابهام و شفقت به خود جهت کاهش فرسودگی شغلی معلمان طراحی کنند
 

 منابع 

 معنادرمانی (. اثربخشی9911زاده، حسین. )الهعلی، امیر و حبیبپناه بداهلل؛آبادی، عمحسن؛ شفیع اسدی،

 .09-61(، 33) 6، فصلنامه اندیشه و رفتارشغلی.  فرسودگی کاهش بر گروهی
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