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چكیده:
ــاختاری  ــط  س ــوی رواب ــایی الگ ــدف شناس ــا ه ــش ب ــن پژوه ای
ــر فرســودگی شــغلی معلمــان شــهر کــرج انجــام  ــر ب عوامــل مؤث
ــوده و  ــتگی ب ــر از نــوع طرح هــای همبس ــش حاض ــد. پژوه ش
ــرورش شــهر  ــوزش  و پ ــای ســه گانه آم ــم دوره ه ــداد 180 معل تع
کــرج بــه روش نمونه گیــری تصادفــی خوشــه ای چندمرحلــه ای در 
ــد. ابزارهــای پژوهــش شــامل پرسشــنامه  پژوهــش شــرکت کردن
ــل  ــاخته عوام ــنامه محقق س ــناختی، پرسش ــخصات جمعیت ش مش
ــودگی  ــنامه فرس ــان و پرسش ــغلی معلم ــودگی ش ــر فرس ــر ب مؤث
شــغلی مســلچ )1981( بــود. بــرای تحلیــل داده هــا از همبســتگی 
ــه  ــج نشــان داد ک ــل مســیر اســتفاده شــد. نتای پیرســون و تحلی
ــتقیم و  ــور مس ــغلی به ط ــرش ش ــغلی و نگ ــترس ش ــل اس عوام
ــواده، توســعه حرفــه ای، حمایــت مدیــران  عوامــل تــوازن کار-خان
و حمایــت همســر از طریــق عامــل نگــرش شــغلی بــر فرســودگی 
ــس  ــد واریان ــت 35 درص ــش توانس ــدل پژوه ــد. م ــغلی مؤثرن ش
فرســودگی شــغلی معلمــان را تبییــن کنــد. شــاخص های بــرازش 
ــر  ــد.  همــه متغیرهــای مــدل ب ــی بودن مــدل نیــز در حــد مطلوب
ــتند.  ــاداری داش ــر معن ــب اث ــان ضری ــغلی معلم ــودگی ش فرس
جهــت پیشــگیری از فرســودگی شــغلی معلمــان برنامه هایــی 
ــه  ــه ب ــق توج ــان از طری ــغلی معلم ــای ش ــود نگرش ه ــرای بهب ب
ــرا  ــر اج ــدل حاض ــازمانی م ــی و س ــردی، خانوادگ ــای ف مؤلفه ه

شــود.
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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. 

Key words: career development, job attitudes, job 
burnout, management support, work-family balance
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مقدمه �
فرســودگی شــغلی نوعــی اختــالل اســت کــه بــه دلیــل قرارگرفتــن طوالنی مــدت شــخص در معــرض 
فشــار روانــی، ایجــاد می شــود و نشــانه های مرضــی آن نیــز فرســودگی هیجانــی، جســمی و ذهنــی اســت 
 )ســاعتچی، کامــکاری و عســگریان ، 1389(. بــر اســاس نظریــه فرســودگی شــغلی مســلچ و جکســون

 )1985( فرســودگی شــغلی نشــانگانی اســت کــه از ســه مؤلفــه خســتگی عاطفــی، مســخ شــخصیت 
ــتگی و  ــاس خس ــی، احس ــتگی عاطف ــت. خس ــده اس ــکیل  ش ــه تش ــخصی کاهش یافت ــرد ش و عملک
ــد از فرســودگی شــغلی  ــراد را نشــان می دهــد. ایــن بُع ــا اف ــر کار ب ــی فــرد در اث ــع هیجان تحلیــل مناب
نشــان دهنده تأثیــر بنیــادی مؤلفــه اســترس فــردی در فرســودگی شــغلی اســت )مســلچ، 2001(. مســخ 
شــخصیت بــه واکنش هــای منفــی، عیب جویانــه یــا بســیار غیرشــخصی بــه ســایر افــراد در محیــط کار 
ــردی فرســودگی شــغلی اســت. عملکــرد شــخصی کاهش یافتــه،  اشــاره دارد و نشــان دهنده بعــد بین ف
احســاس کاهــش در شایســتگی و بهــره وری فــردی اســت و پاییــن بــودن باورهــای کارآمــدی فــردی را 
ــن ــی فرســودگی شــغلی اســت )میســتك، چمپی ــد خودارزیاب ــر بع ــه بیانگ ــن مؤلف ــد. ای  نشــان می ده

 و طاهــری، 2010(. فرســودگی شــغلی منجــر بــه افــت کیفیــت ارائــه خدمــات می شــود. اگــر 
ــم  ــرد و ه ــم ف ــرد، ه ــورت نگی ــرای آن ص ــی ب ــود و درمان ــه نش ــغلی توج ــودگی ش ــم فرس ــه عالئ ب
ــر ــون و الیت ــلچ، جکس ــد )مس ــرار می گیرن ــر ق ــت تأثی ــد، تح ــرد در آن کار می کن ــه ف ــازمانی ک  س

.)2001 ،
ــر  ــتر از دیگ ــتاران بیش ــان و پرس ــر معلم ــوص در قش ــغلی به خص ــودگی ش ــد فرس ــه نظرمی رس  ب
مشــاغل اجتماعــی باشــد. شــغل معلمــی و تدریــس یکــی از مشــاغل پراســترس اســت و معلمیــن همواره 
ــن اســترس ها،  ــج ای ــی مواجــه هســتند. یکــی از نتای ــا اســترس های مختلف در حیطــه شــغلی خــود ب
ــه بررســی فرســودگی شــغلی معلمــان  فرســودگی شــغلی اســت. نتایــج پژوهش هایــی کــه در ایــران ب
پرداخته اند)صابــری، مروجــی و ناصــح،1390؛ قدیمی مقــدم، طباطبایــی و جمعه پــور، 1384؛ محمــدی، 
1386؛ احقر، 1386؛ بدری گرگری، 1374؛ بهینا، 1379؛ بابلی، 1379 و دموری، 1386( نشــان می دهد 
کــه درمیــان ایــن گــروه کاری، فرســودگی  شــغلی متــداول اســت. در ســال های اخیــر نیــز فرســودگی 
ــر ــه خــود معطــوف کــرده اســت و در حــال گســترش اســت )فارب ــادی را ب  شــغلی معلمــان توجــه زی

، 1991، بویل و همکاران، 1995(.
بــر اســاس نظریــه حفــظ منابــع، هــر فــرد بــرای انجــام امــور و وظایــف محولــه نیازمنــد 
ــع  ــت، منب ــراد ارزشمندزاس ــرای اف ــه ب ــت. هرچ ــی اس ــی و اجتماع ــی، فیزیک ــف روان ــع مختل مناب
نامیــده می شــود کــه شــامل انــواع گوناگونــی از قبیــل منابــع مــادی، اجتماعــی و انــرژی زا 
ــا  ــراد ب ــه اف ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــترس در کار، زمان ــع، اس ــظ مناب ــه حف ــای نظری ــود. برمبن می ش
ــد  ــد، تهدی ــرمایه گذاری کرده ان ــه س ــی ک ــی منابع ــت در بازیاب ــم باشکس ــع وه ــت  دادن مناب از دس
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ــه  ــتری چرخ ــال بیش ــه  احتم ــد ب ــوی ندارن ــع ق ــر مناب ــه ذخای ــانی ک ــتا کس ــن راس ــوند. در ای می ش
وشــیروم )هوبفــل  می شــوند  شــغلی  فرســودگی  دچــار  و  می کننــد  تجربــه  را  منابــع   فقــدان 

 .)2000 ،
ــته اند:  ــر دانس ــغلی مؤث ــودگی ش ــاد فرس ــل را در ایج ــش عام ــر )2001( ش ــافلی ولیت ــلچ، ش  مس
حجــم زیــاد کار، میــزان مهــارت و عملکــرد کاری، پــاداش کــم، نداشــتن ارتبــاط اجتماعــی، تبعیــض 
ــه )1387( در پژوهشــی  ــادی و فقی ــط کار. اعتم ــرد و محی ــای ف ــن ارزش ه ــط کار و تضــاد بی در محی
نشــان دادنــد کــه علــل فــردی، اقتصــادی، اجتماعــی و ســازمانی در فرســودگی شــغلی معلمــان تأثیــر 
می گذارنــد. پژوهــش اســمعیلی، ســاالری و بخشــنده )1393( نشــان داد کــه حمایــت اجتماعــی خانــواده 
ــذارد.  ــر بگ ــغلی تأثی ــودگی ش ــر فرس ــد ب ــواده می توان ــارض کار-خان ــری تع ــا میانجی گ ــت ب و سرپرس
ناهیــدی، حکیمــی و  پوررابــری )1394( در پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بیــن تعــارض کار-

خانــواده، اســترس شــغلی و درگیــری شــغلی بــا فرســودگی شــغلی معلمــان زن رابطــه مثبــت و معنــادار 
ــی و  ــبکه اجتماع ــوع ش ــن تن ــی )1390( بی ــارکهن و میهم ــی، افش ــش قدس ــود داشــت.  در پژوه وج
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.
ــل  ــه )مث ــام  گرفت ــان انج ــغلی معلم ــودگی ش ــر روی فرس ــور ب ــل کش ــه در داخ ــی ک پژوهش های
دامنــی و ایمانــی، 1392، جاللــی فراهانــی، ســجادی، علی دوســت قهفرخــی و اســالمی،1390، زارعــی 
ــمعیلی و  ــد، اس ــیدعامری،1391، ارقن ــرم زاده و س ــی، مح ــان،1393، وحدان ــادی و سدرپوش محمودآب
خداده کاشــی،1393، روزبــان، ســاکی و حمیــدی،1391، لطفی نیــا و محســنی نیا،1389( اغلــب 
ــورد  ــای م ــط متغیره ــوده رواب ــعی نم ــه ای س ــوده و کمترمطالع ــر ب ــد متغی ــتگی چن ــورت همبس به ص
ــازه  ــك س ــوان ی ــغلی به عن ــودگی ش ــد. فرس ــی کن ــاختاری بررس ــدل س ــك م ــب ی ــه را در قال مطالع
ــر کنتــرل آن  ــری ب ــد نقــش مؤث محصــول عوامــل متعــددی اســت کــه شــناخت ایــن عوامــل می توان
ایفــاء کنــد. بــا شــناخت فرآیندهــا و عوامــل مؤثــر بــر فرســودگی شــغلی معلمــان، می تــوان راهکارهــا 
ــعی  ــش س ــن پژوه ــرد. در ای ــرا ک ــغلی اج ــودگی ش ــش دادن فرس ــرای کاه ــای الزم را ب و برنامه ه
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 

ــر طراحــی شــد. ــع به صــورت زی ــظ مناب ــه حف و نظری
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نمودار شماره 1 ـ مدل درونداد پژوهش 

روش شناسي پژوهش �
ایــن پژوهــش از نــوع پژوهش هــای همبســتگی اســت. جامعــه پژوهــش شــامل کلیــه معلمــان شــاغل 
ــر  ــتگي  100 نف ــای همبس ــه در پژوهش ه ــم نمون ــل حج ــت. حداق ــرج اس ــتان ک ــی شهرس در نواح
اســت)هومن، 1386(. تعــداد 180 نفــر از معلمــان شــهر کــرج بــه روش نمونه گیــری تصادفــی خوشــه ای 
چنــد مرحلــه ای انتخــاب شــدند و در پژوهــش شــرکت کردنــد. بدین صــورت کــه از نواحــی چهارگانــه 
کــرج نواحــی 1، 3 و 4 بــه  تصــادف انتخــاب شــد و پــس از کســب مجوزهــای اداری از آموزش وپــرورش، 
ــه و  ــه دختران ــك مدرس ــی ی ــر دوره تحصیل ــه گانه )از ه ــای س ــه در دوره ه ــه 6 مدرس ــر ناحی از ه
یــك مدرســه پســرانه( به صــورت تصادفــی انتخــاب گردیــد و بــا مراجعــه بــه مــدارس پرسشــنامه های 

ــد، داده می شــد.  ــه شــرکت در پژوهــش بودن ــه معلمانــی کــه مایــل ب پژوهــش ب
 بــرای ســنجش متغیرهــای پژوهــش از پرسشــنامه مشــخصات جمعیت شــناختی، پرسشــنامه محقق 
ســاخته عوامــل مؤثــر بــر فرســودگی شــغلی و پرسشــنامه فرســودگی شــغلی مســلچ )MBI( اســتفاده 
شــد. پرسشــنامه عوامــل مؤثــر بــر فرســودگی شــغلی: پرسشــنامه عوامــل مؤثــر بــر فرســودگی شــغلی 
ــر اســاس بازنگــری پیشــینه پژوهشــی، انجــام مطالعــات مقدماتــی و مصاحبــه نیمه ســاختار  معلمــان ب
ــه  ــرکت کننده های جامع ــر )183 زن( از ش ــر روی 380 نف ــن و ب ــان، تدوی ــر متخصص ــان، نظ ــا معلم ب
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معلمــان شــهر کــرج بــا دامنــه ســنی 20 الــی 60 ســال اجــرا شــد. روایــی محتــوا بــا اســتفاده از نظــرات 
پنــج نفــر از اســاتید رشــته های مدیریــت و مشــاوره و علــوم تربیتــی مــورد تأییــد قــرار گرفــت. روایــی 
ــی و اســتفاده از  ــا روش مؤلفــه ی اصل ــی اکتشــافی ب ــق تحلیــل عامل ســازه پرسشــنامه مذکــور از طری
ــا  چرخــش واریماکــس بررســی شــد. هشــت عامــل از اجــرای تحلیــل عاملــی بــه دســت آمــد کــه ب
توجــه بــه محتــوای گویه هــا نام گــذاری شــدند )عامــل 1: توســعه حرفــه ای، عامــل 2: مزایــای شــغلی، 
عامــل 3: حمایــت مدیــران، عامــل 4: اســترس های شــغلی، عامــل 5: نگــرش شــغلی، عامــل 6: حمایــت 
همســر، عامــل 7: تــوازن کار-خانــواده و عامــل 8: مشــارکت مؤثــر(. ایــن هشــت عامــل توانســتند حــدود 

47 درصــد واریانــس پرسشــنامه را تبییــن کننــد. 
بــرای بررســی اعتبــار پرسشــنامه از روش همســانی درونــی اســتفاده شــد. بدیــن منظــور همبســتگی 
بیــن خرده مقیاس هــا و ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای هــر خــرده مقیــاس محاســبه شــد. ایــن نتایــج 

در جــدول 1  درج شــده اســت.

جدول شماره 1- ضرایب آلفای کرونباخ و ماتریس ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس ها

ــب  ــن ضرای ــود )P<0.01، N=680(. همچنی ــی دار ب ــا معن ــرده مقیاس ه ــن اکثرخ ــتگی بی همبس
آلفــای کرونبــاخ خــرده مقیاس هــا بیــن 0/74 تــا 0/88 بــود کــه نشــان از اعتبــار خــوب آن هاســت. بــا 
توجــه بــه نتایــج پژوهــش حاضــر می تــوان گفــت کــه پرسشــنامه عوامــل مؤثــر بــر فرســودگی شــغلی 
ــتفاده در  ــرای اس ــبی ب ــزار مناس ــبی دارد و اب ــی مناس ــار و روای ــرج، اعتب ــهر ک ــان ش ــه معلم در جامع

ــنی، 1395(.   ــری و حس ــولی، نظ ــوادی، رس ــت )ج ــی اس ــای پژوهش موقعیت ه
پرسشــنامه فرســودگی شــغلي مســلچMBI( 1(: ایــن پرسشــنامه که توســط مســلچ و همــکاران )1986( 
1. Maslach burnout inventory
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ساخته شــده اســت ســه عامــل فرســودگي شــغلي یعنــي: تحلیــل عاطفــي، عملکــرد شــخصی و مســخ 
شــخصیت از مؤلفه هــای آن اســت. در حــال حاضــر در بســیاري از پژوهش هــای مربــوط بــه فرســودگي 
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــزار به طــور گســترده ای م ــن اب شــغلي چــه در خــارج و چــه در داخــل کشــور، ای
می گیــرد. ایــن پرسشــنامه داراي 22 ســؤال اســت کــه در هــر ســؤال جمالتــي آمــده و در مقابــل آن دو 
مقیــاس )شــدت و فراوانــي( قــرار دارد و بــراي نمره گــذاری مقیــاس در هــر ســؤال دو نمــره بــراي فــرد 
در نظــر گرفتــه می شــود. مســلچ و جکســون )1986( در یــك مطالعــه روي 420 نفــر )69 درصــد زن 
و 31 درصــد مــرد( بــا اســتفاده از آلفــاي کرونبــاخ همســاني درونــي پرسشــنامه را بــراي فراوانــي 0/83 

و بــراي شــدت 0/84 محاســبه کردنــد.
ــد  ــز همانن ــات نی ــن مطالع ــج ای ــورد MBI انجام شــده اســت، نتای ــي در م ــز مطالعات ــران نی  در ای
مطالعــات خــارج از کشــور اســت. بهنیــا )1379( ضریــب آلفــاي MBI را در یــك نمونــه 221 نفــري 
ــخصي  ــرد ش ــخصیت 0/55 و عملک ــخ ش ــي 0/87 مس ــل عاطف ــرد: تحلی ــبه ک ــرح محاس ــن ش ــه ای ب
0/83.  بــدري گرگــری )1374( ضریــب پایایــي خــرده آزمون هــای MBI را در یــك نمونــه 50 نفــري 
ــرد  ــخصیت 0/75 و عملک ــخ ش ــي 0/84، مس ــل عاطف ــرد. تحلی ــبه ک ــر محاس ــرح زی ــه ش ــان ب معلم
ــان در پرسشــنامه  ــا نمــرات آن ــراد در MBI را ب ــن همبســتگي نمــرات اف شــخصي 0/75. وی همچنی
رضایــت شــغلي بــري فیلــد وروث محاســبه کــرد کــه ایــن همبســتگي منفــي و معنــي دار بــود. اکبــری، 
ــودگی  ــنامه فرس ــنجی پرسش ــای روان س ــی ویژگی ه ــادی )1390( در پژوهش ــی و اقتص ــر، کیان غفارثم
شــغلی مســلچ را روی 570 نفــر از دبیــران آمــوزش  و پــرورش کشــور بررســی کردنــد. آن هــا ســاختار 
عاملــی نســخه فارســی MBI را بــا اســتفاده از روش هــای تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تأییــدی مــورد 
ــه  ــت ک ــی اس ــه عامل ــدل س ــرازش م ــان دهنده ب ــا نش ــش آن ه ــای پژوه ــد. یافته ه ــی قراردادن بررس
ــوان  ــي می ت ــن مطالعات ــج چنی ــه نتای ــا توجــه ب ــود. ب در اصــل توســط مســلچ و جانســون ارائه شــده ب
ــراي  ــي ب ــي خوب ــي و روای ــلچMBI(( از پایای ــغلي مس ــودگي ش ــنامه فرس ــه پرسش ــت ک ــه گرف نتیج

ســنجش فرســودگي شــغلي معلمــان برخــوردار اســت.

يافته ها �
ــد زن، 93  ــرد و 52 درص ــد م ــدند، 48 درص ــرکت داده ش ــش ش ــه در پژوه ــی ک ــن 180 آزمودن از بی
ــطه  ــع متوس ــد در مقط ــی، 32 درص ــع ابتدای ــد در مقط ــرد، 30 درص ــد مج ــل و 7 درص ــد متأه درص
ــد. تحصیــالت 23 درصــد آن هــا دیپلــم و  اول و 37 درصــد در مقطــع متوســطه دوم مشــغول کار بودن
ــر از 5 ســال  ــد. 15 درصــد کمت ــر از لیســانس بودن ــم، 70 درصــد لیســانس و 5 درصــد باالت فوق دیپل
ســابقه کار داشــتند، 27 درصــد بیــن 5 تــا 15 ســال، 31 درصــد بیــن 15 تــا 25 ســال و 24 درصــد 

ــاالی 25 ســال ســابقه کار داشــتند. ب
جدول شماره 2- ماتریس ضرایب همبستگی بین مؤلفه های پرسشنامه عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی و 
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مقیاس  فرسودگی شغلی مسلچ

جــدول نشــان می دهــد کــه بیــن متغیرهــای بــرون زاد، واســطه ای و درون زاد رابطــه وجــود دارد کــه 
ایــن امــر امــکان تحلیــل مســیر را فراهــم می ســازد. بــا توجــه بــه معنــاردار نبــودن ضرایــب همبســتگی 
بیــن  متغیــر مشــارکت مؤثــر و خــرده مقیاس هــای فرســودگی شــغلی، ایــن متغیــر از مــدل حــذف شــد. 
در شــکل زیــر نمــودار برونــداد مــدل بــرازش شــده پیش بینــی فرســودگی شــغلی بــه همــراه ضرایــب 

ــه می شــود. مســیر ارائ
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نمودار شماره 2- نمودار برونداد مدل                 

ــی  ــد، یعن ــت آم ــه دس ــغلی 0/35 ب ــودگی ش ــرای فرس ــغلی 0/41 و ب ــرش ش ــرای نگ ــزان R2 ب می
ــد. ــن کنن ــغلی را تبیی ــودگی ش ــس فرس ــد از واریان ــتند 35 درص ــر توانس ــدل حاض ــای م متغیره

در جدول زیر شاخص های برازش مدل ارائه می شوند.
جدول شماره 3-  شاخص های برازندگی تحلیل مسیر مدل مفروض

NFI      IFI         TLI        CFI           RMSEA         CMIN/DF           P      DF     CMIM

0/99  1         1/04    1            0/0001             0/75      0/52    3   2/25

همــه شــاخص های  جــدول شــماره نشــان می دهنــد کــه مــدل پژوهــش از بــرازش خوبــی برخورداراســت 
و بــا داده ها تطابــق دارد. 

جدول شماره 4- اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای برون زاد را بر فرسودگی شغلی نشان می دهد.
اثر کلمتغیر واسطه ایاثر غیرمستقیماثر مستقیمخرده مقیاس ها

**0/19-نگرش شغلی*0/09-0/1-توسعه حرفه ای

0/06نگرش شغلی*0/09-0/15حمایت مدیران

**0/16-نگرش شغلی**0/11-0/05-حمایت همسر

*0/18--*0/18استرس شغلی

**0/22-نگرش شغلی**0/13-0/09-توازن کار-خانواده

0/12---0/12-مزایای شغلی

**0/43---**0/43-نگرش شغلی
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بحث و نتیجه گیری �
در ایــن پژوهــش عوامــل مؤثــر بــر فرســودگی شــغلی معلمــان در قالــب یــك مــدل ســاختاری بررســی 
ــعه  ــرات مســتقیم توس ــی داشــت. اث ــق خوب ــی و تطاب ــا برازندگ ــا داده ه ــز ب ــروض نی ــدل مف شــد و م
ــوده و  ــواده برنگــرش شــغلی معنــادار ب حرفــه ای، حمایــت مدیــران، حمایــت همســر و تــوازن کار-خان
ــر فرســودگی شــغلی اثــر مســتقیم قابــل  مالحظــه دارد  ــه ایــن کــه نگــرش شــغلی هــم ب ــا توجــه ب ب
ــرده  ــل ک ــطه ای عم ــر واس ــوان متغی ــغلی به عن ــرش ش ــه نگ ــت ک ــه گرف ــه نتیج ــوان این گون ، می ت
ــوازن  ــر و ت ــت همس ــای حمای ــتقیم متغیره ــرات مس ــه اث ــد ک ــان می ده ــتگی نش ــه همبس و تجزی
ــه  ــر فرســودگی شــغلی را توجی ــن متغیرهــا ب ــر ای ــر نگــرش شــغلی بخــش اعظــم تأثی ــواده ب کار-خان
ــر فرســودگی شــغلی هــم نگــرش شــغلی نقــش  ــه ای ب می کنــد. در مــورد مســیر متغیــر توســعه حرف
واســطه ای 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 
ــرون زاد  ــای ب ــت. متغیره ــی اس ــینه پژوهش ــش و پیش ــدل پژوه ــای م ــالف مفروضه ه ــت آن برخ مثب

مــدل بــه همــراه نگــرش شــغلی توانســتند 35 درصــد واریانــس فرســودگی شــغلی را تبییــن کننــد.
یافته هــای پژوهــش حاضردرخصــوص معنادارشــدن مســیر مســتقیم اســترس شــغلی بــه فرســودگی 
ــور،  ــای پیشــین )مســلچ، 1982، خاکپ ــلیه( و پژوهش ه ــس س ــه هان ــی نظــری )نظری ــا مبان ــغلی ب ش
ــو،1391، قاســم نژاد و ســیادت،  ــور، 1389، حاجل بیرشــك و پاشاشــریفی، 1378، شــاکری نیا و محمدپ
2004، بویــل و همــکاران، 1995( کاماًلمنطبــق اســت. گروهــی ازصاحب نظــران فرســودگی شــغلی را بــا 
اســترس شــغلی یکــی می داننــد، درحالــی  کــه برخــی دیگــر اســترس شــغلی را دلیــل اصلــی فرســودگی 
ــه تمامــی  ــن اســت ک ــا ای ــد. وجــه اشــتراك همــه آن ه ــه ســلیه( می دانن ــا نظری شــغلی )هماهنــگ ب

ــر،1991(. ــا اســترس شــغلی می داننــد )فارب متخصصــان به نوعــی فرســودگی شــغلی را در ارتبــاط ب
ــوان  ــر فرســودگی شــغلی را می ت ــت همســر باواســطه نگــرش شــغلی ب معنادارشــدن مســیر حمای
هماهنــگ بــا پژوهش هایــی دانســت کــه نقــش حمایت هــای اجتماعــی را بــر فرســودگی شــغلی مؤثــر 
ــن،  ــی و کالم ــنده،1393، کاف ــاالری و بخش ــمعیلی، س ــاری،1374، اس ــل پیامی بوس ــته اند )مث دانس
2001، امیریزدانــی،1384، صاحب الزمانــی و همــکاران، 1388(. ایــن یافتــه نشــان داد حمایــت همســر 
ــر فرســودگی شــغلی مؤثراســت. حمایــت روانــی و  ــا تأثیرگــذاری مثبــت برنگــرش شــغلی معلمــان ب ب
ــا ایجــاد دلگرمــی و نشــاط در معلمــان، موجــب افزایــش انگیــزه و بهبــود  ــد ب عاطفــی همســر می توان

نگــرش شــغلی شــده و فرســودگی شــغلی آن هــا را کاهــش دهــد.
تــوازن کار-خانــواده هــم باواســطه نگــرش شــغلی بــر فرســودگی شــغلی معلمــان مؤثراســت و یافتــه 
ــواده و خانــواده-کار )بالنــچ  ــا تعــارض کار-خان ــا پژوهش هــای مرتبــط ب ایــن بخــش از پژوهــش هــم ب
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ــه  ــد ب ــار و همــکاران،2007، ناهیــدی و همــکاران 1394( منطبــق اســت. هرچن و آلوجــا، 2012، کوم
ــای  ــوص حمایت ه ــش در خص ــن پژوه ــای پیشــین همی ــا یافته ه ــه را ب ــن یافت ــه ای ــد ک ــر می رس نظ
ــوان  ــواده را می ت ــوازن کار-خان ــه کــرد و ت ــز توجی ــت همســر( نی ــران و حمای ــت مدی اجتماعــی )حمای
آثــار ایــن نــوع حمایت هــای اجتماعــی در زندگــی کاری و خانوادگــی دانســت. درکل از معنــادار شــدن 
مســیر ایــن متغیرهــا بــر فرســودگی شــغلی می تــوان بــه حمــل بــر صحــت مفروضه هــای نظریــه بقــا 
ــه  ــرد ک ــری ک ــن نتیجه گی ــوان چنی ــا می ت ــددارد. ازاینج ــی تأکی ــع حمایت ــر مناب ــه ب ــرد ک ــاره ک اش
ــی در پیشــگیری از فرســودگی شــغلی  ــای حمایت ــش نظام ه ــات پژوهشــی نق ــه در ادبی ــه ک همان گون
ــا بــه کار بــردن صحیــح و تقویــت نظام هــای حمایتــی نظیــر آمــوزش  اشــاره  شــده اســت ، می تــوان ب
ارتبــاط صحیــح بــه مدیــران و آموزش هــای خانــواده، معلمــان را نســبت بــه محیــط کار دلگــرم کــرده 
و نقــاط مثبــت محیــط کار و خانــواده را به عنــوان عوامــل محافــظ در برابــر فرســودگی شــغلی افزایــش 

داد.
ــی نظــری و پیشــینه  ــا مبان ــا فرســودگی شــغلی هماهنــگ ب ــای شــغلی ب ــل مزای همبســتگی عام
ــرش  ــر نگ ــتقیم آن ب ــر مس ــیر، اث ــل مس ــی در تحلی ــد ول ــت آم ــه دس ــادار ب ــی و معن ــی، منف پژوهش
ــر فرســودگی شــغلی  ــه ای کــه از مــدل حــذف شــد و تأثیــر مســتقیم آن ب ــوده به گون شــغلی ناچیــز ب
هــم معنــادار نشــد ولــی عالمــت منفــی و مقــدار قابل توجــه آن بــه فرضیــات پژوهشــگر نزدیــك اســت. 
ــل  ــد، مث ــد دارن ــا تأکی ــوق و مزای ــی کاری و حق ــت زندگ ــر کیفی ــه ب ــی ک ــا پژوهش های ــه ب ــن یافت ای
ــگ  ــدی،  1388( هماهن ــدی و آرزومن ــی، احم ــاری2009،2؛ پرداختچ ــدر و س ــام1، 1983؛ اُن )کانینگه
ــن  ــم می شــود کــه خــود ای ــواده معل ــع نیازهــای خان ــاه نســبی و رف ــای شــغلی باعــث رف اســت. مزای

ــود. ــغلی می ش ــودگی ش ــترس ها و فرس ــش اس ــث کاه ــئله باع مس
نگــرش شــغلی در ایــن پژوهــش به عنــوان متغیــر واســطه ای در رابطــه بیــن متغیرهــای برونــزاد و 
ــان،  ــار،1382، روزب ــا پیشــینه پژوهشــی )میچــل، 1988، کریمی ی فرســودگی شــغلی عمــل کــرده و ب
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 حرفــه ای دیــدن شــغل معلمی اســت. این 
یافتــه نشــان دهنده اهمیــت نگــرش  شــغلی معلمــان اســت به گونــه ای کــه ســایر متغیرهــای پژوهــش 
باواســطه نگــرش شــغلی بــر فرســودگی شــغلی تأثیــر گذاشــتند. هرچــه معلمــان نســبت بــه شــغل خــود 

احســاس و نگــرش مثبت تــری داشــته باشــند، کمتــر دچــار فرســودگی شــغلی خواهنــد شــد.
ــدارس  ــی در م ــان برنامه های ــغلی معلم ــودگی ش ــگیری از فرس ــت پیش ــود جه ــنهاد می ش  پیش
اجــرا شــود و بــه متغیرهــای پژوهــش حاضــر در اجــرای ایــن برنامه هــا توجــه ویــژه شــود. همچنیــن 
در پژوهش هــای آتــی متغیرهــای جمعیــت شــناختی مثــل ســن، جنــس، وضعیــت زناشــویی، ســطح 

1. Cunningham
2. Onder & Sari



47

عوامل مؤثر بر فرسودگي شغلي معلمان: ارائه مدل ساختاري

ــن پژوهــش عــالوه  تحصیــالت، ســابقه کار و درآمــد هــم در تحلیــل وارد شــوند. از محدودیت هــای ای
ــن گفتــه معــروف  ــط همبســتگی بیــن متغیرهــای پژوهشــی اســت و ای ــوع رواب ــر مــورد ذکرشــده ن ب
کــه همبســتگی علیــت نیســت در اینجــا هــم مصــداق دارد. همچنیــن بــه علــت تعــداد زیــاد ســؤاالت 
ــه  و به تبــع آن افزایــش زمــان الزم جهــت اجــرا، احتمــال مــی رود کــه دقــت کافــی در پاســخگویی ب

ــد. ــه باش ــا صــورت نگرفت ــؤاالت از طــرف آزمودنی ه س
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ــا . 7 ــه آن ب ــران و رابط ــهر ته ــرانه ش ــتان های پس ــران دبیرس ــغلی مدی ــودگی ش ــزان فرس ــی می ــی، ع)1379(.بررس بابل

ــرورش:)26( ، 44-60. ــوزش وپ ــت در آم ــه مدیری ــا. فصلنام ــه ای آن ه ــای مقابل روش ه
ــه . 8 ــان نام ــای مقابله ای.پای ــن و مکانیزم ه ــغلی معلمی ــودگی ش ــناختی فرس ــندرم روانش ــری، ر.)1374( .س بدری گرگ

ــدرس. ــت م کارشناســی ارشــد دانشــگاه تربی
بهنیــا، غ.)1379(.رابطــه فرســودگی شــغلی و خشــنودی و ســالمت روانــی معلمــان اســتان خوزســتان در ســال تحصیلی . 9

78-77 اهواز.شــورای تحقیقــات اداره آموزش وپــرورش اســتان خوزســتان.
پرداختچــی، م.، احمــدی،غ.، آرزومنــدی، ف.)1388(.بررســی رابطــه بیــن کیفیــت زندگــی کاری و فرســودگی شــغلی . 10

مدیــران و معلمــان مــدارس شهرســتان تاکســتان.فصلنامه رهبــری و مدیریــت آموزشــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
گرمســار: ســال ســوم، )3( ، 25-50.

ــتاران . 11 ــغلی پرس ــودگی ش ــا فرس ــاط آن ب ــی و ارتب ــای اجتماع ــت حمایت ه ــی وضعی ــاری،  م.)1374(.بررس پیامی بوس
ــدرس. ــت م ــه کارشناســی ارشــد دانشــگاه تربی ــان نام ــای ویژه.پای مراقبت ه

ــخصیت و . 12 ــاد ش ــن ابع ــاط بی ــالمی، ی.)1390(.ارتب ــی، ا.، اس ــت قهفرخ ــجادی، ن.، علی دوس ــی،م.، س جاللی فراهان
ــال  ــی: س ــوم حرکت ــی و عل ــت ورزش ــای مدیری ــان. پژوهش ه ــهر زنج ــی ش ــرد تربیت بدن ــان م ــی معلم تحلیل رفتگ

ــماره 1. اول، ش
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ــه . 13 ــر کیفیــت زندگــی شــغلی معلمــان. پایان نام ــر ب جــوادی، ر.، رســولی،م.، نظــری،ع.، حســنی،ج.)1395(.عوامل مؤث
دکتــرای مشــاوره دانشــگاه خوارزمــی تهــران.

حاجیلــو، ن.)1391(.رابطــه اســترس شــغلی، فرســودگی شــغلی و کیفیــت زندگــی کارکنــان بارضایــت از جوســازمانی. . 14
فصلنامــه علمی-پژوهشــی رهیافتــی نــو در مدیریــت آموزشــی: ســال ســوم،) 3( ،  پیاپــی 11.

خاکپــور، ر.، بیرشــک،ب.، پاشاشریفی،ح.)1378(. بررســی میــزان شــیوع ســندرم اســترس و فرســودگی شــغلی در بیــن . 15
مشــاوران و درمانگــران متخصص.چهارمیــن کنگــره سراســری اســترس.

ــان . 16 ــن معلم ــغلی در بی ــودگی ش ــت و فرس ــا خالقی ــازی ب ــه توانمندس ــی رابط ــی،ح.، ایمانی،ج.)1392(.بررس دامن
www. .مــدارس ابتدایــی شهرســتان ایرانشــهر.دومین کنفرانــس بین المللــی مدیریــت، کارآفرینــی و توســعه اقتصــادی

.CIVILICA.com
ــرط در . 17 ــتگی مف ــغلی و خس ــت ش ــغلی بارضای ــارهای ش ــه میان فش ــده رابط ــل تعدیل کنن ــوری، د.)1373(.عوام دم

ــران. ــگاه ته ــت دانش ــوم اداری و مدیری ــکده عل ــد دانش ــی ارش ــه کارشناس مدیران.پایان نام
روزبــان، ر.، ســاکی،ر.، حمیدی،ف.)1391(.بررســی رابطــه فرســودگی شــغلی بــا تعهــد ســازمانی و انگیــزش شــغلی در . 18

ــه کارشناســی ارشــد  ــی 91-90. پایان نام ــاد در ســال تحصیل ــی شهرســتان نظرآب ــدارس دولت ــی م ــن معلمــان ابتدای بی
رشــته مدیریــت آموزشــی دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجایــی.

زارعی محمود آبــادی، ح.، سدرپوشــان، ن.)1393(.رابطــه هــوش معنــوی بــا مؤلفه هــای فرســودگی شــغلی در معلمــان . 19
زن. فصلنامــه علمــی تخصصــی طــب کار: دوره ششــم، )4(، 66-74.

ساعتچی، م.، کامکاری،ک.، عسگریان،م.)1389(. آزمون های روان شناختی. تهران: انتشارات ویرایش.. 20
شــاکری نیــا، ا.، محمدپور،م.)1389(. رابطــه اســترس شــغلی و تــاب آوری بــا فرســودگی شــغلی پرســتاران زن. فصلنامــه . 21

علمــی پژوهشــی بهبــود . دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه: ســال چهاردهــم، شــماره 2.
ــهر . 22 ــدارس ش ــان م ــغلی معلم ــودگی ش ــا فرس ــط ب ــل مرتب ــی عوام ــی،ع.، ناصح،ج.)1390(.بررس ــری، ح.، مروج صاب

کاشــان در ســال 1386. فصلنامــه طــب جنــوب، پژوهشــکده زیســت پزشــکی خلیــج فارس:ســال چهاردهــم، شــماره 
.41-50 ،)1(

ــا حمایت هــای . 23 ــاط آن ب ــزان فرســودگی شــغلی و ارتب ــی، م.، صفــوی، م.، فراهانی،ح.)1388(.بررســی می صاحب الزمان
اجتماعــی پرســتاران شــاغل در بیمارســتان های روان پزشــکی شــهر تهران.مجلــه علــوم پزشــکی دانشــگاه آزاد اســالمی: 

دوره 19،)3(، 206-211.
ــان . 24 ــغلی معلم ــودگی ش ــی و فرس ــل اجتماع ــن عوام ــط بی ــه رواب ــارکهن،ج.، مهیمی،ح.)1390(.مطالع ــی، ع.، افش قدس

ــال دوم، )2( ، 129-157. ــران: س ــی ای ــه مســایل اجتماع ــروه. مجل ــتان ق شهرس
ــه . 25 ــان. مجل ــغلی در معلم ــودگی ش ــیوع فرس ــزان ش ــی می ــور، ا.)1384(.بررس ــی،ف.، جمعه پ ــدم، م.، طباطبای قدیمی مق

ــی:)55( ، 43-54. روانشناســان ایران
ــان فرســودگی شــغلی، تیپ هــای شــخصیتی و خشــنودی معلمــان رســمی . 26 ــار،ح.)1382(. بررســی رابطــه می کریمی ی

مــرد شــهر تهــران. پایان نامــه کارشناســی ارشــد دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد رودهــن.
ــی . 27 ــان ابتدای ــغلی معلم ــودگی ش ــا فرس ــخصیتی ب ــای ش ــه ویژگی ه ــی رابط ــا، ح.، محسنی نیا،ح.)1389(.بررس لطفی نی

تبریز.مجلــه علــوم تربیتی:ســال ســوم، )11(، 93-106.
محمــدی، ش.)1386(.مقایســه مکانیزم هــای مقابله ای،فرســودگی شــغلی و ســالمت روان در دبیــران. فصلنامــه . 28

ــم، )16(، 45-70. ــال پنج ــی: س ــوآوری آموزش ن
ــغلی و . 29 ــودگی ش ــواده، فرس ــارض کار-خان ــن تع ــه بی ــری، م.)1394(.بررســی رابط ــی،ع.، پورراب ــدی، ف.، حکیم ناهی
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