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 تشكر و قدرداني:
 .ان برسانمشكر شايان نثار ايزد منان كه توفيق را رفيق راهم ساخت تا اين پايان نامه را به پاي

جرعه نوش جام تعيلم و تربيت،  بسيار عزيز، دلسوز و فداكارم كه پيوستهپدر و مادر ه پاس قدرداني از ب
 ت.ها و مشكالت بوده اسروشنگر راه من در سختي ام و همواره چراغ وجودشانفضيلت و انسانيت آنها بوده

كه محيطي سرشار از  شاز عشق و معرفت قدرداني از قلب آكندهسپاس بيكران از همسر مهربانم به پاس 
و آشنايي دارد  ي نجيب و مغرور تالشهمدلي كه با واژه و امنيت و آرامش را براي من فراهم آورد. سالمت
رساند؛ همو كه حس تعهد و شناسد و مرا در راه رسيدن به اهداف عالي ياري ميراستين را مي تالش

 است.  بخشيدهي مان تأللويي خدايمسئوليت را در زندگي

م دكتر رحيمه خانسركار  دكتر رضا اندام وآقاي جناب فرهيخته و فرزانه  اتيداز اس تقدير و تشكر شايسته
كه با كرامتي چون خورشيد، سرزمين دل را روشني بخشيدند و گلشن سراي علم و دانش را با مهدي زاده 

 د.اختنبارور سخويش كار ساز و سازنده  و مشاوره هاي هاراهنمايي

ان مشهد به خصوص مربيان تربيت تاز كليه مديران و مسئوالن محترم آموزش و پرورش شهرس همچنين
 ارم.زبه خاطر همكاري و مساعدتشان سپاسگبدني 
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يسنده پايان نو ،دانشگاه شاهرودتربيت بدني دانشكده  ،رشته مديريت ورزشي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مهناز اسعدياينجانب 

تحت  ،، كنترل شغلي و حمايت اجتماعي با فرسودگي شغلي معلمان تربيت بدني شهر مشهدتقاضاهاي شغليبررسي ارتباط بين نامه 

 متعهد مي شوم.راهنمائي جناب آقاي دكتر رضا اندام 

 توسط اينجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است. تحقيقات در اين پايان نامه •

 در استفاده از نتايج پژوهشهاي محققان ديگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است. •

تاكنون توسط خود يا فرد ديگري براي دريافت هيچ نوع مدرك يا امتيازي در هـيچ جـا ارائـه نشـده      مطالب مندرج در پايان نامه •

 است.

« و يـا  » دانشـگاه شـاهرود   « و مقاالت مسـتخرج بـا نـام     كليه حقوق معنوي اين اثر متعلق به دانشگاه صنعتي شاهرود مي باشد •

Shahrood  University   «.به چاپ خواهد رسيد 

رعايـت   پايان نامه تأثيرگذار بوده اند در مقاالت مستخرج از ن نتايح اصلي پايان نامهحقوق معنوي تمام افرادي كه در به دست آمد •

 مي گردد.

يا بافتهاي آنها ) استفاده شده است ضوابط و اصـول اخالقـي    ، در مواردي كه از موجود زنده (در كليه مراحل انجام اين پايان نامه  •

 رعايت شده است .

در كليه مراحل انجام اين پايان نامه، در مواردي كه به حوزه اطالعات شخصي افراد دسترسي يافته يا استفاده شده است اصل رازداري ،  •

   ده است .ضوابط و اصول اخالق انساني رعايت ش

                                                                                                                                                          24/6/93 تاريخ

 امضاي دانشجو

 

 

 

 

 مالكيت نتايج و حق نشر

كليه حقوق معنوي اين اثر و محصوالت آن (مقاالت مستخرج ، كتاب ، برنامه هاي رايانه اي ، نرم افزار  •
ها و تجهيزات ساخته شده است ) متعلق به دانشگاه صنعتي شاهرود مي باشد . اين مطلب بايد به نحو 

 توليدات علمي مربوطه ذكر شود .مقتضي در 

 .استفاده از اطالعات و نتايج موجود در پايان نامه بدون ذكر مرجع مجاز نمي باشد •
 

 تعهد نامه
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 چكيده

. برخي قرار دارندفرسودگي شغلي ابتال به  ضدر معراند معلمان تربيت بدني بررسي هاي متعدد نشان داده

مطرح شده  )1979كاراسك (به محيط شغلي آنان مربوط بوده كه در مدل  ،ساز اين عارضهزمينه از عوامل

اجتماعي با فرسودگي شغلي و حمايت، كنترلشغليتقاضاهايمطالعه حاضر، بررسي ارتباط  است. هدف از

 270يق توصيفي و از نوع همبستگي بود. بدين منظوربود. روش تحقشهر مشهد  بدنيتربيتشغلي معلمان 

نياز از به عنوان نمونه آماري مورد ارزيابي قرار گرفتند. اطالعات موردمعلم تربيت بدني  870نفر از بين 

و  كنترل شغلي ،شغلييهاتقاضاهاي پرسشنامه و )1981(مسلش،  فرسودگي شغليپرسشنامه طريق 

ها براي با توجه به نرمال بودن توزيع دادهگرديد.  آوريجمع)، 2011و همكاران،  روورزب(اجتماعي حمايت

 بهواتسون و تحليل رگرسيون گام -تحليل اطالعات از آزمون همبستگي پيرسون، آزمون دوربينو تجزيه 

فرسودگي اجتماعي با شغلي و حمايتشغلي، كنترلهايتقاضاگام استفاده گرديد. نتايج نشان داد بين 

اما  ،تنها با بعد فرسودگي عاطفي معنادار بود تقاضاهاي شغليشغلي ارتباط معناداري وجود دارد. ارتباط 

متغير  -48/0تا -26/0شغلي با سه بعد فرسودگي شغلي ارتباط معناداري نشان داد؛ اين ضرايب از كنترل

ي با ابعاد فرسودگي شغلي وجود دارد؛ اجتماعهمچنين نتايج نشان داد ارتباط معناداري بين حمايت. بود

-40/0موفقيت فردي (فقدان اجتماعي با در اين ميان، بيشترين ضريب همبستگي به ارتباط بين حمايت

=r) 39/0) و فرسودگي عاطفي-=r .تبيينتوان  ،هاي مدلنتايج نشان داد متغيرهمچنين ) اختصاص داشت 

كه  نمودپيشنهاد توان ميهاي تحقيق يافتهبراساس تند. را دارا هس بدنيتربيتفرسودگي شغلي معلمان 

 بدنيتربيتمعلمان اجتماعي و حمايتشغلي كنترلاي براي افزايش مديران و مسئوالن آموزشي زمينه

 فرسودگيتا بدني كاسته شغلي معلمان تربيتيتقاضاشود از ميزان همچنين پيشنهاد مي .فراهم نمايند

 وظايف آموزشي خود را به درستي انجام دهند. يافته و بتوانند آنها كاهشدر بين شغلي 

 .، كنترل شغلي، حمايت همكار، حمايت مديرتقاضاهاي شغليفرسودگي شغلي،  واژگان كليدي:
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 مقدمه1-1

تحوالت اقتصادي  هاي اجتماعي ودگرگوني ثر از آن،أفنون مت هاي علمي وگستردگي و سرعت پيشرفت

اشتغال  والت عميقي در زندگي وتح ن شرايطي تغيير ودر چني بر اين مبنا، فراواني را به همراه داشته و

تالش ، سازگاري وي با پيرامونش توجه به انسان به عنوان يك موجود پيچيده، به وجود آمده است.انسان 

چرا  در سازمان با گذشته متفاوت شده است تغييرات در محيط شغلي و تجهيزات و در برآوردن نيازهايش،

فشارها را  ها ومحدوديت ري با محيط اجتماعي و شغلي،كه انسان عصر حاضر ناچار است در جريان سازگا

 ناسازگاري شود و در طول زمان ممكن است منبع نارضايتي و بخشيك شغل رضايت روتحمل كند. از اين

0Fمبتال به استرس همين امر سبب گردد كه فرد از روال طبيعي و عادي خود خارج و

سالمت ذهني  و شود 1

صورت گرفته است  چند دهه اخيرهايي كه طي پژوهش]. 1[به نقل از منبع  درواني او نيز به خطر بيفت و

عامل اجتماعي همگي در ايفاي نقش اجتماعي به عنوان يك  رواني و اند كه مشكالتييد نمودهأت أتمام

كيد أت ضمن توجه به آثار مخرب مشكالت مذكور، ها،در غالب اين پژوهش مانع و بازدارنده تلقي مي شوند.

1Fثر از جمله فرسودگي شغليؤعوامل م اهميت شناخت علل وبر 

تواند شاخصي كه در سطح معناداري مي 2

فرسودگي شغلي حالت خستگي ]. 2[ شودبه وضوح مشاهده مي براي ارزيابي ميزان سالمت عمومي باشد

زت نفس ع تفاوتي،بي بيگانگي، رواني و عاطفي ناشي از استرس مزمن است كه با احساس بيزاري، جسمي،

نبايد ]. 3[ شودناتواني در انجام روزانه وظايف شغلي شناخته مي عالقه به كار و پايين و از دست دادن

هاي بلكه آن يك فرآيند فزاينده است كه با سيگنال دهدتصور نمود كه فرسودگي شغلي يك شبه رخ مي

ه ترس شديد از رفتن به محل كار تواند بزماني كه ناديده گرفته شود مي هشداردهنده كوچكي آغاز شده و

را توسعه  آنهاي مقابله با شرايط كاري تغيير نموده يا افراد مهارت كهدر صورتيچنين مه تبديل شود.

                                                           
1. Stress 
2 . Job Burnout  
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را يك وضعيت موقتي فرسودگي شغلي توان مي دهند يا محيط كاري با شرايط حمايتي داشته باشند

 ].4، 5، 6،  7[دانست 

ها اين پژوهش هاي زيادي را به خود جلب نموده است.ير توجه پژوهشهاي اخفرسودگي شغلي در سال

پزشكان و معلمان را پوشش  پرستاران، بطور عمده مشاغل مرتبط با مردم از جمله مددكاران اجتماعي،

]. 8كاركنان را متأثر سازد [به نقل از منبع هر نوع شغلي در فرسودگي شغلي ممكن است اما داده است 

تعارض  اين اضافه بار و جسماني هستند. شناختي و با مردم نيازمند انرژي زياد عاطفي،مشاغل مرتبط 

ها ممكن است منجر به فرسودگي عاطفي، خستگي ذهني و خستگي و فرسودگي خواسته و انتظارات

در طول سه دهه اخير ]. 9[ بندي شده استعنوان فرسودگي شغلي طبقهه جسمي شود كه بطور كلي ب

هاي شغلي نامطلوب ممكن است اثرات عميقي بر استرس شغلي و اند كه ويژگيات نشان دادهبرخي مطالع

2Fاند كار بيش از حدبراي مثال تحقيقات نشان داده. فرسودگي شغلي داشته باشد

3Fعدم استقالل ،1

(كنترل  2

4Fشغلي پايين)

5Fعاطفي هايخواسته ،3

6Fحمايت اجتماعي ضعيف ،4

7Fو ابهام نقش 5

احساس تواند منجر به مي 6

 ].10[به نقل از منبع  منفي نسبت به شغل شود عاطفه وهاي بينگرش خستگي و

كنند كه طراحي كاري نامناسب يا ييد ميأهمچنين مطالعات پيشين در چند سازمان اين فرض را ت

(به  همچنين باعث تخليه انرژي جسمي كاركنان شده و به خستگي روحي و باال منجر هاي شغليخواسته

 ].10[ شودمي (روند اختالل سالمتي) مشكالت سالمتي و حالت خستگي) مثال:عنوان 

                                                           
1 . work overload 
2 . Lack of autonomy 
3 . Low job control 
4 . Emotional demands 
5 . Low social support 
6 . Role ambiguity 
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شماري هاي بيفرصت ها وسازد. معلمان با چالشآن را دشوار مي أطبيعت و سازمان كارهاي آموزشي ذات

 رتانتظار زياد از معلمان در توسعه دانش و مها رو هستند.آموزان روبهدر نتيجه تنوع زياد نيازهاي دانش

شرايط تدريس  ها ورفته ويژگيهمروي و هاي جديد و انجام كارهاي بديع به سرعت در حال افزايش است

 كند وضعيتي كه ممكن است عواقب زيانزايي را ايجاد ميبراي معلمان بطور قابل توجهي وضعيت تنش

نياز به استفاده از انرژي زيادي يك معلم ]. 11[ آموزان داشته باشدآوري براي آنها يا براي كار آنها با دانش

تعهدات خانوادگي دارد. اين روند كه براي  همراهي با همكاران و در كارهاي روزانه خود در كالس درس،

 مهم تر استرس فراواني را براي او به همراه دارد و از همه معلم بصورت يك جريان روزمره است فشار و

آموزان قرار گيرد. تقادي مديران، همكاران، والدين و دانشهاي معلم در معرض ديد انممكن است فعاليت

8Fآبرول

شود معلمان از فشارهاي بين فردي و رواني رنج ببرند. نشان داد مداخله همكاران باعث مي )1990(1

شود. اين شرايط در يك نااميد مي فرسوده و رود وفشارها آنقدر زياد است كه او تحليل مي برخي مواقع

 معلماندرصد از  30 تا 5برآورد شده است كه بين ]. 12[ شودفرسودگي شغلي شناخته مي نبه عنوامعلم 

 ].13، 14[ دهندعالئم متمايز فرسودگي شغلي را نشان مي

-توانند با سطوح باالي استرس مقابله نمايند شغل خود را ترك ميبرخي از معلمان به اين خاطر كه نمي

كه در شغل  افراديدر شغل خود باقي مانده و دچار فرسودگي شوند. كنند در حاليكه ديگران ممكن است 

هايي را كه بتوانند با استفاده از آن بر استرس كاريشان مقابله كنند را آموخته مانند يا مهارتمي خود باقي

 15، 16[ شونددر آخر بازنشست مي كنند تا روزهاي كاري سپري شود ويا تا آخر هفته روزشماري مي

،7.[ 

 برگزاري كالس انجام و باشد.هاي خاص خود ميدني داراي ويژگيت بشرايط شغلي معلمان تربي بعالوه،

و همچنين توجه به  ،آموزان براي ايجاد نظمهاي باز، الزام به كنترل بيشتر رفتار دانشهاي درس در محيط

                                                           
1 . Abrol 
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 ،ش است. از سوي ديگركند. اين موضوع مستلزم تالش زيادي از سوي معلمان ورزايمني را بيشتر مي

اين  ].17[ در درجه دوم اهميت قرار دارد دروسدر مدارس به طور معمول در مقايسه با ساير  تربيت بدني

در خطر فرسودگي شغلي  تربيت بدني معلمانشود باعث مي عوامل به همراه ساير شرايط  شغلي نامطلوب

 ].18[ رس قرار داشته باشندپيش

0B1-2 بيان مسئله 

تواند در هنگام اين ارتباط به وجود آيد به عنوان يك كه مردم با كار خود دارند و مشكالتي كه مي ارتباطي

ها پيش شناخته شده است. استفاده از اصطالح فرسودگي شغلي براي اين عارضه در سال عارضه از مدت

]. در 9هور كرد [كردند شروع به ظدر اياالت متحده در بين مردمي كه در خدمات انساني كار مي 1970

فرسودگي شغلي به عنوان يك بحران توسعه يافته در بين مددكاران اجتماعي مورد بررسي همين سال 

دهد ازآن هنگام مفهوم اين اصطالح از طريق مطالعات متعدد توسعه يافت كه نشان مي قرار گرفت.

فرسودگي شغلي در بين هاي زيادي در نتيجه افزايش هاي اجتماعي متحمل آشوببسياري از سازمان

اگرچه فرسودگي شغلي در بسياري از مشاغل رايج است، اما در مشاغل ]. 19[ شوندكاركنان خود مي

يك نگراني  به عنوان چند دهه اخيرفرسودگي شغلي معلمان درطول ]. در واقع 3[ خدماتي شايع تر است

آموزش يكي از  واقع بايد گفت ]. در20[ استشده آموزان و والدين مطرح دانش، جدي براي معلمان

گيرد. برخالف ديگر مشاغل ثير فرسودگي شغلي قرار ميأتخدمات اجتماعي است كه تا حد زيادي تحت

 كنندتجربه ميرا همكاران استرس زيادي  والدين و معلمان در نتيجه تعامالت بين فردي با دانش آموزان،

9Fدايسكترا هاي هيوس وتوجه به يافته با]. 19[

 هرچند فرسودگي شغلي ابتدا در بين پرستاران و )1991( 1

اكنون معتقدند فرسودگي شغلي  محققانبرخي  ،هاي پزشكي تشخيص داده شدديگر متخصصان مراقبت

]. معلماني كه فرسودگي 21[ رساندسالمتي آسيب مي متخصصان به معلمان حتي بيشتر از پرستاران و

                                                           
1 . Heus & Diekstra 
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آموزان ندارند و بنابراين هيچ دليلي هيچ تأثيري بر زندگي دانشكنند معتقدند آنها شغلي را تجربه مي

]. همچنين اكثر قربانيان 22، 23بينند [آموزان يا تالش در شغلشان نميمراقبت از دانش براي ادامه

دانند و حتي كار خود را به درستي بخش نمياي نداشته و آن را لذتفرسودگي شغلي به شغل خود عالقه

) 10F1 )2002تهمنو  ومار]. ك3ترسند [ها از رفتن به محل كار خود ميند آنها معموأل صبحدهانجام نمي

11Fخصوصي ايالت هاريانا معلمان مدارس دولتي و

 سطوح پايين و معلماندريافتند بيشتر  را بررسي نموده و 2

12Fاندرسون مارك و .]12[به نقل از منبع كنندمتوسط فرسودگي شغلي را تجربه مي

افتند كه ) دري1978( 3

همچنين نسبت قابل  آورند.هاي درس دوام ميبيش از چهار سال در كالس معلماندرصد از  59تنها 

 به عنواندردهاي جسمي و رواني را  درصد در شيكاگو) 7/56 درصد در نيويورك و 41( معلمانتوجهي از 

فرسودگي شغلي را  معلماناحتمال اينكه ]. 12[به نقل از منبع اندنتيجه مستقيم كارشان گزارش نموده

هاي هاي فردي آنها مانند ويژگيكنند و هم توسط ويژگيتجربه كنند هم با محيطي كه در آن كار مي

شود كه ممكن است آنها را بيشتر مستعد ابتال به فرسودگي شغلي شخصي و عوامل دموگرافيك تعيين مي

در  شغلشش نوع عدم تطابق بين فرد و  جاي يك علت اصلي منفرد براي فرسودگي شغليه ب]. 3[ نمايد

 :]24[ آيندنظر گرفته شده است كه منابع بالقوه فرسودگي شغلي به حساب مي

 (مانند انجام كار زياد در زمان كم با منابع محدود) اضافه بار كاري .1

دي براي هاي فرگيري با استفاده از تواناييتصميم (مانند نداشتن فرصت براي انتخاب و عدم كنترل .2

 حل مشكالت) تفكر و

 هاي دروني مانند بازشناسي و قدرداني)هاي مالي ناكافي و همچنين پاداش(مانند پاداش فقدان پاداش .3

                                                           
1 . Kumar & Hemant 
2 . Haryana state 
3 . Mark & Anderson 
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پايه و غيرحمايتي، انزواي اجتماعي و مشكالت مزمن (مانند اساس اجتماعي بي فقدان حمايت اجتماعي .4

 و حل نشده)

 غيرمنصفانه با كاركنان)(داشتن رفتارهاي  فقدان عدالت .5

 ) (مانند اينكه الزامات شغلي با اصول كاركنان مطابقت نداشته باشد تعارض و تضاد .6

13Fحمايت –كنترل –تقاضامدل 

14Fكنترل شغلي -تقاضايك مدل بسط يافته از مدل شناخته شده  1

2  

15Fكاراسك

ت كه مشاغلي با اس اولين پيش بيني اين مدل اين]. 25، 26[به نقل از منبع  باشدمي) 1979( 3

 (به عنوان مثال : استقالل محدود) (به عنوان مثال : كارزياد و فشار زمان) و كنترل كم زياد تقاضايويژگي 

شوند. مي (يعني خستگي يا فرسودگي جسمي و رواني) زا يا فشارهاي استرسبيشترين واكنش باعث ايجاد

توان در مشاغلي انتظار داشت از متوسط فشار را ميتر سطوح پايين كنترل شغلي -تقاضا با توجه به مدل

مدل اين است كه  اينشوند. پيش بيني دوم كنترل شغلي زياد توصيف مي كم و تقاضاهاي شغليكه با 

شوند بيشتر و كنترل زياد شناخته مي تقاضامشاغلي كه با  انگيزه، يادگيري و رشد شخصيتي افراد در

-و كنترل كم شناخته مي تقاضامنفعل و غيرفعالي را پيدا نمود كه با  توان مشاغلاست. از طرف ديگر مي

 ].26[ شوند

16Fهال جانسون و

سومين جنبه محيط كاري  مدل را با افزودن حمايت اجتماعي به عنواناين ) 1988( 4

شود و هشت طبقه ناميده مي ايت)حم -كنترل -تقاضا( مدل ،اين مدل بسط يافته ].25[ توسعه دادند

شوند شناخته ميكنترل  -تقاضامشاغلي كه با چهار شرط كاري مدل : دهدتلف شغلي را ارائه ميبندي مخ

مشاغلي كه با چهار شرط كاري مدل ؛ كنندكاركنان حمايت اجتماعي محدودي دريافت مي آن و در

                                                           
1 . DCS model (Demands-Control- Support  model) 
2 . JDC model (Job Demands – Control model) 
3 . Karasek 
4 . Johnson & Hall 
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]. 26[ كنندكاركنان حمايت اجتماعي زيادي دريافت مي شوند و در آنشناخته ميشغلي كنترل  -تقاضا

17Fو جكسون شمسل

18F) فرسودگي شغلي را با توجه به سه معيار فرسودگي عاطفي1986( 1

19Fمسخ شخصيت، 2

3 

20Fو كاهش موفقيت شخصي

احساس  كنند معموألاند معلماني كه اين سه معيار را تجربه ميتوصيف نموده 4

كاران نگرشي والدين و هم آموزان،آموزان نبوده و حتي نسبت به دانشكنند قادر به كمك به دانشمي

 كنند قادر به دستيابي به هيچ هدفي در كارشان نيستنداحساس مي معلمانهمچنين اينگونه  منفي دارند.

21Fو استيونسن گولمبيويسكي، مانزينرايدر براساس نظر]. 20[

زا منجر به ) شرايط كاري تنش1986( 5

ربوط به عدم سالمتي و فرسودگي شغلي نيز به نوبه خود منجر به شكايات م فرسودگي شغلي شده و

]. تجربه روزانه معلم در 26به نقل از منبع [ شودهاي منفي مانند غيبت و عملكرد نامناسب ميپيامد

آموز، بحث و گفتگو با والدين، مديران و همكاران، حقوق پايين و از دانش ءوهاي مملمواجه شدن با كالس

زايي هستند كه در تركيب با محدوديت زماني، نظم و از طرفي انتظار استانداردهاي علمي باال عوامل تنش

انضباط، مسائل مربوط به والدين، تعارض و ابهام نقش، شرايط كاري نامناسب و از دست دادن استقالل در 

 ].27شوند [ها موجب فرسودگي شغلي ميگيريتصميم

دانش  روحيه همكاران و وبر اخالق  كمتر مؤثر بوده وشوند، به فرسودگي شغلي مبتال مي ي كهمعلمان

پذيري زيادي داشته و فرد يابيم كه فرسودگي شغلي سرايترمياز اينرو د]. 28[ گذارندآموزان خود اثر مي

مطالعه انجام نتايج ]. 17[ تحليل رفته ممكن است خيلي زود همكاران خود را به اين عارضه مبتال سازد

22Fساپ شده توسط ژانگ و

سودگي شغلي معلمان اثرات مضري بر انگيزش و نشان داد كه فر  )2008( 6

                                                           
1 . Maslach & Jackson 
2 . Emotional exhaustion 
3 . Depersonalization 
4 . Reduce personal  accomplishment  
5  .Golembiewski, Munzenrider  & Stevenson 
6 . Zhang   & Sapp 
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23Fالنديچ]. 29[ آموزان دارديادگيري دانش

) نيز اشاره كرده است كه يكي از مضرترين پيامدهاي 2009( 1

 ]. 30[ آموزان ارائه دهندفرسودگي شغلي عدم حمايت عاطفي است كه معلمان بايد به دانش

شغلي و حمايت اجتماعي را به عنوان عوامل مؤثر بر  سطح كنترل مطالعه حاضر حجم كار، در اينرو از

 ارئه شده است بيانگر )1990( كاراسك فرسودگي شغلي بررسي خواهيم نمود. اين متغيرها كه درمدل

دهد كه مطالعات روي اين موضوع نشان مي شوند.عوامل مهمي هستند كه منجر به فرسودگي شغلي مي

سنگيني كه آنها را  هايخواسته بسيارجدي است. ربيت بدنيتميزان فرسودگي شغلي در بين معلمان 

كنند و حمايت اجتماعي ضعيفي كه به كنترل شغلي كمي كه آنها تجربه مي كند،متحمل فشار زيادي مي

 ]18[ همگي منجر به فرسودگي شغلي آنان شده كنندرسد از همكاران و مديران خود دريافت مينظر مي

همچنين عدم  كفايتي در وظايف محوله وبي نامنظم در كالس، حضور كار،عدم تعهد به  موجباين  و

ال مطرح ؤبا عنايت به مطالب فوق اين س ].19[ شوداثربخشي درآموزش و تدريس و در نهايت استعفا مي

با  ، كنترل شغلي و حمايت اجتماعي)تقاضاهاي شغلي( شغليهاي ويژگيآيا بين اين شود كه مي

 ؟شهر مشهد ارتباطي وجود دارد تربيت بدنيان فرسودگي شغلي معلم

 اهميت و ضرورت تحقيق 1-3

كنند. آنها بسيار سخت و قاطعانه كار ها و آرزوهاي بزرگ شروع ميمعلمان زندگي كاري خود را با آرمان

كنند. اين وضعيت ممكن كنند و تمام تفكر خود را بر تحقق بخشيدن به رؤياهاي خود متمركز ميمي

ابتدا تأثير مثبتي بر احساس موفقيت آنها داشته باشد، اما اضطراب ناشي از رسيدن به اهداف است در 

تواند ناشي از عوامل محيطي، اجتماعي ممكن است منجر به يك دوره ناتواني در بين معلمان شود كه مي

آموزشي  مؤسسات آموزان)(دانش حسن نيت و كيفيت محصوالت، شهرت]. از طرفي 31و اقتصادي باشد [

                                                           
1 .  Landeche 
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 هاي اقتصادي هر كشور هستند ومعلمان ستون .خوردعملكرد كالسي آنها رقم مي بيشتر توسط معلمان و

از اينرو ضروري است مديران و مسئوالن از جنبه . كنندآموزان نقش به سزايي ايفا ميدر زندگي دانش

در بهبود هرچه بهتر  و شود آگاهي كسب نمودهمي معلمانعملكرد در  كه باعث بهبود يا نقص هايي

در حالي كه استرس معلمان زماني موضوعي بحث برانگيز بود اما ]. 31[ شرايط شغلي آنها تالش نمايند

اطالعات مربوط به شيوع استرس و ]. 33[ امروزه فرسودگي شغلي اهميت بيشتري پيدا نموده است

درصد از معلمان  60-70شرقي دهد كه دركشورهاي غربي و فرسودگي شغلي در حرفه آموزش نشان مي

همه معلمان عالئم مجزاي فرسودگي  درصد از 30حداقل  دهند وبارها عالئم استرس را نشان مي بارها و

عنوان يكي از داليل افزايش  در واقع فرسودگي شغلي را به]. 33[به نقل از منبع  شغلي را دارا هستند

به عنوان ]. 34[ اندالت و عالئم روان تني دانستهسرعت بازنشستگي پيش از موعد معلمان به علت اختال

مثال بيش از يك چهارم مربيان تازه كار در اياالت متحده به علت سطوح باالي نارضايتي در عرض سه 

 ]. 28[به نقل از منبع  كنندسال كار خود را ترك مي

24Fبراون

اي از اعتقادات، تجارب و كند كه داراي مجموعهبه معلم به عنوان مدل نقشي اشاره مي )2009( 1

آموزان را براي آينده اقدامات ضروري براي مقابله با شرايط اجتماعي و آموزشي است تا بتواند دانش

قربانيان فرسودگي شغلي ]. اما 32كشورشان و مشاغل شخصي آنها در آينده آماده نمايد [به نقل از منبع 

هاي كالس درس دارند تحمل كمي براي بي نظمي دهند،آموزان دلسوزي كمتري نشان مينسبت به دانش

25Fبرگ و هابرمن .]19[ باشدآموزش نيز كم مي و آمادگي آنها براي حضور در كالس و

اين موضوع ) 1999( 2

كاركنان سالم، ]. از طرفي 19به نقل از منبع [ اندرا به عنوان كاهش شايستگي آموزشي توصيف نموده

سل آينده خواهند داشت، بنابراين ضروري ن آموزان ودر پرورش دانش راضي و با انگيزه توانايي بيشتري

]. فرسودگي شغلي در حرفه آموزش 28[ است كه در مورد فرسودگي شغلي معلمان آگاهي كاملي داشت
                                                           
1 . Brown 
2 . Berghe & Huberman 
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دهند معلماني كه دچار ها نشان مي]. پژوهش13، 35به عنوان يك مشكل جدي شناخته شده است [

و عدم ها دالر هزينه به دليل غيبت، ادعاي ناتواني وند ساليانه ميليونشفرسودگي شغلي و استرس مي

]. فرسودگي شغلي 15، 22، 36كنند [هاي آموزش و پرورش تحميل ميتالش در شغل خود به سازمان

هاي هاي منفي معلم در مشاركت در موقعيتآموزان و گرايشهاي منفي دانشمعلمان منجر به واكنش

پذيري كم براي پذيرش كاهش كيفيت آموزش، انعطاف هاي منفي دربرگيرندهواكنششود. يادگيري مي

باشد [به نقل از آموزان ميآموزان و برآوردن آنها و تعامالت ضعيف معلم و دانشنيازهاي متفاوت دانش

 ].37منبع 

متي و رفاه بدني بر سالاي كه ورزش و فعاليتبه سبب نقش ويژه تربيت بدنيامروزه جايگاه معلمان  

هاي ورزش همگاني و جامعه دارد دستخوش تغييرات اساسي شده است. مدارس يكي از مراكز مهم برنامه

آموزان فرصت مناسبي را براي دانش تربيت بدنيآيند. درس ارتقاي فعاليت بدني در جامعه به حساب مي

هاي بخشيده و آن را در دورهكند تا دانش و مهارت خود را درباره سبك زندگي فعال بهبود فراهم مي

]. در واقع مدارس پايه و اساسي جهت استمرار و استحكام مشاركت 38بعدي زندگي نيز ادامه دهند [

اي كه جوانان از سنين مدرسه براي مشاركت طوالني مدت در كنند، به گونهآموزان فراهم ميورزشي دانش

معلم ورزش است كه تعيين كننده مشاركت آتي گيرند و اين هاي ورزشي تحت تأثير قرار ميفعاليت

]. اما به صورت منطقي استرس و فرسودگي معلم عملكرد 39هاي ورزشي است [آموزان در فعاليتدانش

آموزان دهد و اثري منفي بر يادگيري و اخالق دانشآموزان را تحت تأثير قرار ميكالسي و تعامل با دانش

آموزان در مؤسسه آموزشي به خوبي عمل كنند اين به كثريت دانش]. در نتيجه اگر ا40خواهد داشت [

رضايت دارند  معلمانآموزان از خدمات ارائه شده در مؤسسه به خصوص از دهد كه دانشصراحت نشان مي

آموزان تشخيص بنابراين دور از ذهن نيست اگر بگوييم فرسودگي شغلي بوسيله انگيزه و رضايت دانش
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26Fكانو و كواسك همطالعر كه همانطو شودداده مي

 كه بين فرسودگي شغلي معلم و دادنشان  )2010( 1

 ].41[ آموزان ارتباط منفي وجود داردرضايت دانش

شود و منجر به فرسودگي شغلي مي تربيت بدنيبين معلمان  با توجه به دانش حال حاضر از عواملي كه در

است كه رسيدگي بيشتري درباره چگونگي تجربه بعضي نتايج متناقض در مورد اين موضوع بسيار ضروري 

 شرايطبه اقتضاي  تربيت بدنيبا توجه به اينكه معلمان ]. زيرا 18[ انجام شود تربيت بدنيكاري معلمان 

با در نظر گرفتن پيامدهاي  و ]18[ رس هستندابتال به فرسودگي شغلي پيش خود در خطرخاص شغلي 

آموزان برعهده دارند و كه نقش مهمي در تعليم و تربيت دانش ورزش معلمانبر روي  منفي اين عارضه

 فرسودگي شغلي معلمان تربيت باهاي شغلي فوق ويژگي ارتباط ات كميهمچنين نظر به اينكه تحقيق

فرسودگي  باالذكر هاي شغلي فوقويژگيارتباط ، محقق درصدد بررسي نداهمورد بررسي قرار دادرا بدني 

 باشد.مي بدنيتربيت شغلي معلمان 

  اهداف تحقيق 1-4

 هدف كلي1-4-1

، كنترل شغلي و حمايت اجتماعي با فرسودگي تقاضاهاي شغليهدف كلي از اين تحقيق بررسي ارتباط 

 باشد.شهر مشهد مي تربيت بدنيشغلي معلمان 

 اهداف اختصاصي 1-4-2

 .دنيب فرسودگي شغلي معلمان تربيت و تقاضاهاي شغليتعيين ارتباط بين  -

 بدني. فرسودگي شغلي معلمان تربيت وتعيين ارتباط بين كنترل شغلي  -

                                                           
1 . Kanno & Koesice 
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 بدني. فرسودگي شغلي معلمان تربيت وتعيين ارتباط بين حمايت اجتماعي  -

، كنترل شغلي و حمايت اجتماعي در مورد فرسودگي تقاضاهاي شغليبين تعيين نقش پيش -

 شغلي معلمان تربيت بدني.

  فرضيات تحقيق 1-5

 فرسودگي شغلي معلمان تربيت بدني ارتباط معناداري وجود دارد. و هاي شغليتقاضابين  -

 فرسودگي شغلي معلمان تربيت بدني ارتباط معناداري وجود دارد. بين كنترل شغلي و -

 فرسودگي شغلي معلمان تربيت بدني ارتباط معناداري وجود دارد. وبين حمايت اجتماعي  -

متغير  قابليت تبييننترل شغلي و حمايت اجتماعي) ، كتقاضاهاي شغليمتغيرهاي پيش بين ( -

 .را دارندمالك (فرسودگي شغلي) 

 محدوديت هاي تحقيق 1-6

 محدوديت هاي قابل كنترل1-6-1

 تخصصي در بين معلمان تربيت بدني توزيع شد.  -ها در روز امتحان علميالف) پرسشنامه

مشغول به تدريس بودند به عنوان نمونه  92-93ب) در اين پژوهش تنها معلماني كه در سال تحصيلي 

 مورد ارزيابي قرار گرفتند.  

 محدوديت هاي غير قابل كنترل  1-6-2

 ها در پاسخ به سؤاالت.الف) عدم كنترل محقق بر جلوگيري از اعمال نظر شخصي آزمودني

  .ردنداها وجود به علت گستردگي جامعه مورد مطالعه امكان دسترسي مستقيم به تمام نمونهب) 
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پاسخ به هنگام ها و همچنين وضعيت رواني آنها در عدم آگاهي از ميزان تمايل و دقت آزمودنيج) 

 .سؤاالت

 تحقيق واژگان و مفاهيمريف اتع 1-8

 تعاريف نظري واژگان 1-8-1

 فرسودگي شغلي 1-8-1-1

اي كاري يا به هفرسودگي شغلي به عنوان يك نوع پاسخ مزمن به تجمع درازمدت اثرات منفي استرس

شود [به زاي مزمن بين فردي در شغل شناخته ميعنوان نوعي سندرم رواني در واكنش به عوامل استرس

 زاياسترس عوامل به مدت طوالني پاسخي شغلي توان گفت فرسودگي]. در واقع مي9، 18نقل از منبع 

 و خود از فرد ادراك شامل و است شده تعبيه اجتماعي روابط پيچيدة چارچوب در است كه كار محيط

مسخ  يا خودبيگانگي از، عاطفي تحليل يا خستگي رواني سندرم عنوان به ويژه شكل به ديگران بوده و

 ]. 42است [ شده تعريف شخصي پيشرفت يا فردي موفقيت فقدان ،شخصيت

امل اند كه ش) فرسودگي شغلي را به عنوان ساختاري سه بعدي توصيف نموده1982مسلش و جكسون (

 ]:3موارد ذيل است [به نقل از منبع 

 فرسودگي عاطفي 1-8-1-2

فرسودگي عاطفي به كاهش و تحليل عواطف فرد اشاره داشته و اينكه فرد قادر به برقراري روابط عاطفي 

 ]. 3با ديگران نيست [
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  مسخ شخصيت 1-8-1-3

ديگران و فاصله گرفتن از آنها  منفي و بدبينانه نسبت به هاي(يا بدبيني) به توسعه نگرش مسخ شخصيت

 ]. 3(كه معموأل افراد دريافت كننده خدمات هستند) اشاره دارد [

 كاهش موفقيت فردي  1-8-1-4

هاي شغلي خود و احساس عدم اثربخشي است. افرادي كه از كاهش به معني نارضايتي از خود، توانايي

 ]. 3كنند [كفايتي ميحساس بيبرند اعتماد به نفس كمي داشته و اموفقيت فردي رنج مي

 تقاضاهاي شغلي 1-8-1-5

مربوط  ها و محدوديت زمانيخواستهكاري كه فرد بايد به انجام رساند، به عالوه  را  به عنوان حجم تقاضا

زاي رواني ، عوامل استرستقاضاهاي شغلي) 1979]. براساس نظر كاراسك (1[ اندبه كار تعريف نموده

زاي مرتبط با كارهاي غيرمنتظره و تعارضات شخصي در ، حجم كار و عوامل استرسدرگير در انجام كار

27Fشود. جونز و فلتچركار را شامل مي

هاي جسماني، رواني، را به عنوان جنبه تقاضاهاي شغلي) 1996( 1

 هاي فيزيولوژيكي و يااجتماعي يا سازماني كار كه نيازمند تالش جسماني و يا رواني هستند و به ارزش

 ]. 43به نقل از منبعاند [رواني مربوطند تعريف نموده

 كنترل شغلي 1-8-1-6

كار به بر  براي اعمال كنترل گيري و فرصتكنترل شغلي به كنترل بر فرايند كاري، يعني توانايي تصميم

گيري ]. در واقع كنترل شغلي به آزادي عمل براي تصميم1[ شودمي منظور به انجام رساندن آن مربوط

                                                           
1 . Jones & Fletcher 
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اي كه فرد در طول يك روز كاري بر كار و رفتار خود دارد تعريف كند و به عنوان كنترل بالقوهاشاره مي

 ].43شود  [به نقل از منبع مي

 حمايت اجتماعي 1-8-1-7

 دوستان به كارهاي انجام شده براي فرد توسط ديگران مهم مانند خانواده، اعضا، حمايت اجتماعي معموأل

 تواند كمك ابزاري،كنند ميهايي كه اين ديگران مهم براي فرد فراهم ميكمك دارد. و همكاران اشاره

]. در واقع حمايت عاطفي به ميزاني كه نياز عاطفي فرد براي 2[به نقل از منبع يا عاطفي باشد اطالعاتي و

با ديگران آميزي برآورده شود اشاره دارد كه بواسطه تعامل حل مشكالت در محل كار به ميزان رضايت

 ]. 44شود [به نقل از منبع حاصل مي

 معلم تربيت بدني 1-8-1-8

با توجه به اطالعات، شود كه از سوي سازمان آموزش و پروش به فردي گفته مي تربيت بدنيمعلم 

و وظيفه دارد  شودبرگزيده مي تربيت بدنيتجربيات، سوابق و تحصيالت ويژه ورزشي براي تدريس درس 

موجود و در دسترس با مقدمات تربيت  ان را از لحاظ تئوري و عملي با شرايط و امكاناتآموزكه دانش

 ].45به نقل از منبع [ بدني و ورزش آشا سازد

 تعاريف عملياتي واژگان 1-8-2

 فرسودگي شغلي 1-8-2-1

پرسشنامه  22تا  1در اين پژوهش منظور از فرسودگي شغلي امتياز كسب شده به وسيله سؤاالت 

 ) است. 1981ودگي شغلي مسلش (فرس
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 فرسودگي عاطفي 1-8-2-2

 1، 2، 3، 6، 8، 13، 14، 16و 20فرسودگي عاطفي در مطالعه حاضر، حالتي است كه به وسيله سؤاالت

 شود.پرسشنامه فرسودگي شغلي سنجيده مي

 مسخ شخصيت 1-8-2-3

آموزان است ت به دانشهاي غيراحساسي و خشك نسبدر مطالعه حاضر واكنش مسخ شخصيتمنظور از 

 شود. پرسشنامه فرسودگي شغلي سنجيده مي 5، 10، 15،11و 22كه به وسيله سؤاالت 

 كاهش موفقيت فردي 1-8-2-4

باشد كفايتي در معلمان نسبت به شغلشان ميمنظور از كاهش موفقيت فردي در اين مطالعه احساس بي

 شود. ده ميسنجي 4، 7، 9، 12، 17، 18، 19و 21كه توسط سؤاالت 

 تقاضاهاي شغلي 1-8-2-5

هاست كه توسط در اين مطالعه حجم كاري زياد و زمان محدود انجام فعاليت تقاضاهاي شغليمنظور از 

 شود.سنجيده مي تقاضاهاي شغليپرسشنامه  5تا 1سؤاالت 

 كنترل شغلي 1-8-2-6

ياري است كه يك معلم تربيت ها و اختمنظور از كنترل شغلي در مطالعه حاضر قدرت انتخاب فعاليت

پرسشنامه كنترل  6تا 1هاي شغلي دارد و به وسيله سؤاالتگيريبدني در انجام كارهاي خود و تصميم

 شود. شغلي سنجيده مي
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 حمايت اجتماعي 1-8-2-7

-منظور از حمايت اجتماعي در مطالعه حاضر حمايتي است كه معلم از همكاران و مدير خود دريافت مي

پرسشنامه  12تا 1ين حمايت مي تواند حمايت كاري يا حمايت عاطفي باشد كه به وسيله سؤاالت كند و ا

 شود.حمايت اجتماعي سنجيده مي

 معلم تربيت بدني 1-8-2-8

در مطالعه حاضر مقصود از معلم تربيت بدني، معلمان شاغل در مقاطع ابتدايي و متوسطه شهر مشهد 

  اند.اين شهرستان مشغول به تدريس بوده در 92- 93است، كه در سال تحصيلي 
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 مقدمه 2-1

هاي فرسودگي در اين فصل، به توصيف فرسودگي شغلي، علل فرسودگي شغلي معلمان، مراحل و مدل

كنترل شغلي  -تقاضاهاي هاي بعدي، مدلشغلي و پيشينه فرسودگي شغلي پرداخته شده است. در بخش

 حمايت و مرور نتايج تحقيقات در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته است. -لكنتر -تقاضاو 

 فرسودگي شغلي  2-2

 سازماني در بين و شغلي فشارهاي برابر در واكنش شكل به معموالً كه شغلي مسائل ترينعمده از يكي

 قدرت شغلي كاهش فرسودگي. است شغلي فرسودگي پديده شود،مشاهده مي انساني كاركنان خدمات

 ايجاد به منجر كه و عاطفي جسمي خستگي از مركب است سندرمي و فشار زاست عوامل با فرد سازگاري

 انجام هنگام به مراجعان با احساس ارتباط فقدان و شغل به نسبت منفي فرد، نگرش در منفي پنداره خود

ها و ت؛ تغييري در نگرشفرسودگي شغلي بيان تمثيلي از كاهش انرژي و انگيزه اس]. 46شود [مي وظيفه

-نتيجه و بدون پاداش به وجود ميزياد و تجارب كاري بي هايخواستهرفتارهاي فرد است كه در پاسخ به 

28F]. اولين دانشمندي كه توصيف و تعريفي از اين پديده ارائه داد فريدنبرگر19آيد [

بود، او  1974در سال  1

29F]. پينز و مسلش47مشاهده نمود [ هاي شغليهاي فرسودگي را در محيطاولين نشانه

) فرسودگي 1978( 2

اند. فرسودگي هاي متعدد توصيف نمودهبنديشغلي را به عنوان سندرم خستگي جسمي و رواني با طبقه

قراري ذهني است كه بر سالمتي جسماني و رواني فرد تأثيرگذار بوده و دهنده احساس بيشغلي نشان

 كه توسط پينز و مسلش شود. در دو مطالعه تجربيانگيزه فرد ميهاي رفتاري و موجب كاهش فعاليت

خوابي و هاي خستگي جسمي و رواني همراه با كم) بر روي پرستاران انجام گرفت نشانه1978، 1977(

هاي منفي ها با مواردي همچون بدبيني نسبت به همكاران، نگرشسردرد مشاهده شد. همچنين اين نشانه

                                                           
1 . Freudenberger 
2. pins & maslach   
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 هاي اجتماعي در محيط كار و كاهش كارايي همراه بود. در نهايت پرستارانيرك تماسنسبت به بيماران، ت

ها دچار نااميدي و نارضايتي بوده ها در آنها ادامه داشت اظهار داشتند كه در بسياري از زمينهكه اين نشانه

ت گرفته ]. كثرت تحقيقات صور47كردند [به نقل از منبع و حتي نسبت به خود نيز احساس يأس مي

دهنده ضرورت سنجش و شناسايي اين عارضه است به خصوص اگر درباره عارضه فرسودگي شغلي نشان

پيامدهاي منفي اين عارضه را نيز در نظر بگيريم. در نتيجه فرسودگي شغلي در چارچوب نظريه مسلش به 

به عنوان يك  يك موضوع بين المللي تبديل شده است. اين چارچوب شناخته شده فرسودگي شغلي را

 ]؛47كند [ساختار سه بعدي توصيف مي

 فرسودگي عاطفي 2-2-1

اي كه از آنها كه افراد از نظر رواني قادر نيستند خود را به درجهاست به اين معني  فرسودگي عاطفي

]. در 47به جا و ناشايست از خود نشان دهند [ رود برسانند و بنابراين ممكن است رفتارهاي ناانتظار مي

شود كاركنان از كار خود فاصله بگيرند، در اين حالت فرد نيروهاي موجب مي واقع فرسودگي عاطفي

هيجاني و عاطفي خود را از دست داده و كار براي او وضعيتي خسته كننده است. فرسودگي عاطفي يكي 

زي مرك توان گفت فرسودگي عاطفي بعد]. در واقع مي48از ابعاد كليدي فرسودگي شغلي است [

فرسودگي شغلي و بارزترين جلوه اين عارضه پيچيده است. هنگامي كه افراد خود يا ديگران را به عنوان 

كنند اغلب آنها به تجربه خستگي و فرسودگي فردي كه فرسودگي شغلي را تجربه نموده است توصيف مي

اط مردم با كارشان را دهنده استرس است و جنبه هاي ضروري ارتبكنند. فرسودگي عاطفي نشاناشاره مي

شود افراد از نظر عاطفي و شناختي از كار خود فاصله بگيرند كه سازد و موجب ميبا مشكل مواجه مي

هاي شغلي است. خستگي يكي از ابعاد فرسودگي ها و استرسراهي براي مقابله با تنش احتماأل اين فاصله
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تري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. شغلي است كه به طور گسترده گزارش شده و به صورت كامل

 ].9با اين حال، حقيقت اين است كه خستگي شرط الزم فرسودگي شغلي است اما شرط كافي نيست [

  مسخ شخصيت 2-2-2

به معني فاصله گرفتن از همكاران و مشتريان و توسل به رفتارهاي فاقد شخصيت و روابط  مسخ شخصيت

هاي بدبينانه و منفي نسبت به مشتريان يا در واقع توسعه نگرش تمسخ شخصي]. 47دورادور است [

كنندگان خدمات است. اين نگرش منفي ممكن است به احساس فرسودگي عاطفي نيز مرتبط باشد دريافت

تفاوتي و شوند به فاصله شناختي، بي]. در خارج از خدمات انساني زماني كه افراد خسته و دلسرد مي48[

شوند. فاصله گرفتن از ديگران مانند يك واكنش فوري به احساس بينانه متوسل ميهاي بديا نگرش

شود و همواره در ) را شامل ميمسخ شخصيتخستگي است و يك رابطه قوي از فرسودگي به بدبيني (

 ].9خورد [مربوط به فرسودگي شغلي به چشم ميهاي سازماني و شغلي پژوهش

 احساس كاهش موفقيت فردي 2-2-3

وري و ساس كاهش موفقيت فردي در نتيجه خود ارزيابي منفي ايجاد شده، و دربرگيرنده كاهش بهرهاح

باشد. اين عامل نيز به احساس ناخشنودي و نارضايتي شغلي مربوط عدم انجام شايسته وظايف شغلي مي

ان ) احساس موفقيت فردي به عنو1981( ]. در مطالعه مسلش و جكسون47است [به نقل از منبع 

احساس شايستگي و موفقيت در انجام كارها و به عنوان يك بعد مستقل و جدا از دو بعد ديگر توصيف 

دهنده تجربه فرسودگي شغلي تر از ميانگين براي اين بعد نشانشده است، به عبارت ديگر نمرات پايين

بيني شده و زياد موجب خستگي و بد هاي شغليخواسته]. بنابراين يك وضعيت شغلي با 48است [

 عمدتاً چون دارد، خاصي اهميت آموزش در بعد اين ].9كند [احساس اثربخش بودن را در فرد تضعيف مي

]. اما 42آورند [مي روي حرفه اين به آموزان دانش به كمك براي بلكه مالي، هايپاداش دليل به نهمعلمان 
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است و يا نسبت به مردم و كمك  داشتن احساس موفقيت براي فردي كه دچار خستگي و فرسودگي شده

]. در واقع هنگامي كه فردي فرسودگي شغلي را 9[ باشدتفاوت شده است مشكل ميكردن به آنها بي

 هاخواستهكند بيش از حد كار كرده، در مورد آيد كه در آن احساس ميكند وضعيتي بوجود ميتجربه مي

باشد. همچنين از نظر اينگونه افراد قدرداني ي خود ميهاي كاري اشتباه كرده و نگران امنيت شغلو اولويت

هايي كه با حقوق و دستمزد آنها قابل قياس كمتري از آنها به عمل آمده و بيشتر به انجام مسئوليت

 ].19اند [به نقل از منبع نيستند متعهد شده

 فرسودگي شغلي معلمان 2-3

]. معلمان 49اي برخوردار است [اهميت ويژه اي است كه در آموزش و پرورش ازفرسودگي شغلي عارضه

 مشاغلي در]. 19كنند [اي فرسودگي شغلي را تجربه مينيز همانند ساير مشاغل خدماتي احساسات دوره

 ارائه شخص به زيادي فشار دارد، تنگاتنگي ارتباط خدمات گيرندگان با شاغل فرد كه معلمي شغل مانند

 ].50كند [مي شغلي فرسودگي دچار را شخص رواين از و شودمي وارد كننده خدمات

شود. هرچند اكثر معلمان با موفقيت بر استرس زا و پراسترس محسوب ميحرفه تدريس يك حرفه تنش

هاي آيند، اما با اين حال، ممكن است نتوانند با فرسودگي شغلي كه نتيجه استرسشغلي خود فائق مي

هاي ]. مطالعات گوناگون در فرهنگ51كنند [به نقل از منبع مزمن در محل كار است با موفقيت مقابله 

كننده سالمت بينيدهد كه اقدامات مربوط به تشخيص فرسودگي شغلي معلمان پيشمختلف نشان مي

30Fذهني و رواني و همچنين انگيزه و رضايت شغلي آنها خواهد بود. هاكانن، باكر و شافلي

) نشان 2006( 1

وجود دارد  منفي رابطهبا سالمتي معلمان فنالندي  مسخ شخصيتفي و دادند كه بين فرسودگي عاط

) نتايج نشان داد كه بين 1391( ]. همچنين در مطالعه انجام شده توسط شعباني بهار و كوناني13[

                                                           
1. Hakanen, Bakker & Schaufeli 
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]. برخي تحقيقات 52تربيت بدني رابطه منفي وجود دارد [ معلمانفرسودگي شغلي و سالمت عمومي 

]. به عنوان مثال در مطالعه 13، 53دگي شغلي و انگيزه رابطه منفي وجود دارد [نشان دادند كه بين فرسو

31Fاي كه النگ و لي

) در هنگ كنگ انجام دادند نتايج نشان داد كه بعد فرسودگي عاطفي پيش 2006( 1

]. به هر حال معلماني كه 51شود [به نقل از منبع بيني كننده مهمي براي ترك شغل معلمان محسوب مي

شوند از لحاظ جسماني از خستگي مزمن، سردردهاي مكرر، تهوع و خستگي سودگي شغلي مبتال ميبه فر

دهند نيز احساس كنند از نظر برند. آنها ممكن است حتي زماني كه كار جسماني انجام نميرنج مي

گي اند. چنين احساساتي با احساس اوليه آمادگي براي كار متفاوت است. فرسودجسماني تحليل رفته

شود. آنها ممكن است تفكر مثبتي در مورد خود و شغلي در الگوهاي تفكر منفي معلم نيز آشكار مي

هاي خود نداشته باشند. آنها شديدأ بر اين باورند كه قادر به آموزش دادن نبوده و به طور مؤثري شايستگي

ران خود را ترك كرده و يك دهند. از نظر عاطفي، خانواده، دوستان و همكاآموزان آموزش نميبه دانش

-كنند و شديدأ دچار از خود بيگانگي و خودپنداره منفي مياي را تجربه ميبحران شخصي و انزواي حرفه

شوند. از لحاظ رفتاري هاي خود در آموزش موفق دچار ترديد ميشوند، بويژه هنگامي كه در مورد توانايي

ارزش بودن، درماندگي، ترس، اهش يافته و احساس بيزا كهاي تنشتحمل معلم براي ناكامي و موقعيت

]. اثرات ديگر فرسودگي شغلي شامل تضعيف روحيه و آسيب 19شود [خشم و آشفتگي بر او غالب مي

سازد؛ زيرا آموزان را نيز درگير ميهاي جسماني معلمان است. هرچند اثرات مخرب آن مدرسه و دانش

]. مشكالت مربوط به سالمتي كه در نتيجه فرسودگي 28بد [ياكيفيت آموزش تا حد زيادي كاهش مي

شوند شامل مشكالت گردش خون و قلبي، دردهاي عضالني، مشكالت گوارشي، اختالالت شغلي ايجاد مي

اند كه فرسودگي شغلي با نتايج منفي خواب و سردردهاي مكرر است. از طرفي مطالعات متعدد نشان داده

ك خدمت، افزايش غيبت از كار و تنزل تعهد شغلي و سازماني مرتبط است. سازماني از جمله افزايش تر

                                                           
1. Leung & Lee  
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اين عوامل باعث شده است كه در علت شناسي فرسودگي شغلي شرايط نامطلوب سازماني نسبت به عوامل 

تر باشد. با توجه به نتايج منفي فرسودگي شخصي مانند احساسات منفي و اعتماد به نفس پايين قابل توجه

بين معلمان تربيت بدني دور از ذهن نخواهد بود كه مداخالتي براي مبارزه با اين عارضه توسعه شغلي در 

 ].8يابد [به نقل از منبع 

 علل فرسودگي شغلي معلمان 2-4

هاي فردي فرسودگي شغلي را تجربه كنند هم توسط عوامل محيطي و هم ويژگي معلماناحتمال اينكه  

 ].3شود [دموگرافيك تعيين مي هاي شخصي و عواملمانند ويژگي

 عوامل محيطي 2-4-1

-شوند اين عوامل مي معلمانتوانند منجر به فرسودگي شغلي عوامل محيطي مختلفي وجود دارند كه مي

 زياد، فقدان شناخت و بازخورد مناسب، دانش هاي شغليخواستهتوانند شامل: شرايط كاري نامناسب، 

 مايت اداري و حمايت همكاران باشد؛ آموزان نامنظم و شلوغ، و فقدان ح

تواند شامل كافي نبودن كاركنان، مواد، شرايط كاري نامناسب مي شرايط كاري نامناسب و ضعيف:

 ].3هاي پرجمعيت باشد [به نقل از منبع تجهيزات، امكانات يا بودجه و همچنين كالس

واقعي و زيادي از نظر زمان غير ايهخواستهكه  دهد زمانيتحقيقات نشان مي زياد: شغلي هايخواسته

دهند ئمي و سخت وظايف خود را انجام ميتحت فشار دا معلمانو انرژي وجود داشته باشد و زماني كه 

]. حجم كاري زياد و محدوديت زماني به شدت و به صورت 13، 22، 54آيد [فرسودگي شغلي بوجود مي

برخي از محققان اشاره  ].٩[باشد ) مرتبط ميمستمر با فرسودگي شغلي (به خصوص بعد خستگي عاطفي

تحت فشار روزافزون ناشي از توسعه نقش خويش فراتر از نقش آموزشي قرار دارند؛ نه  معلمانكنند كه مي
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سازي هايي همچون غنيرود محتواي خاصي را آموزش دهند بلكه آنها بايد به فعاليتتنها از آنها انتظار مي

هاي سازي و استفاده از روشآموزان ، پيادهزان، پرورش معنوي و اخالقي دانشآموآموزشي، تشويق دانش

هاي آموزشي و غيره نيز بپردازند [به نقل از منبع جديد در آموزش، مالقات با والدين، شركت در كالس

3.[ 

ل دهد كاهش توانايي تأثيرگذاري بر تصميمات، احتمامطالعات نشان مي فقدان توانمندي و استقالل:

هايي مشغول به كار دهد. با اين حال، بسياري از معلمان در محيطايجاد فرسودگي شغلي را افزايش مي

]. تحقيقات 3هستند كه هيچ كنترلي بر نتايج بلندمدت نداشته و يا كنترل كمي دارند [به نقل از منبع 

هاي آموزشي و يا محيط رنامهبر اين باورند كه هيچ كنترلي بر ساختار ب معلماننشان داده است زماني كه 

كاري خود نداشته و يا كنترل كمي دارند، احتمال زيادي وجود دارد كه استرس و فرسودگي شغلي را 

گيري دخيل هستند، روحيه ي كه در فرآيند تصميممعلمان]. گزارش شده است 55، 56تجربه نمايند [

 ].20ند [بهتري داشته، با انگيزه بوده و اعتماد به نفس بيشتري دار

بدون آموزش مناسب در  معلماندهد كه فرسودگي شغلي به احتمال زياد زماني روي مي فقدان آموزش:

 معلمانيابد كه كفايتي زماني افزايش ميهاي درس حضور يابند. در واقع استرس و احساس بيكالس

به اجبار بايد در خارج  آموزان را نداشته و ياكنند آمادگي حضور در كالس و آموزش به دانشاحساس مي

اند كه وقتي از فضاي آموزشي تجربه شده خود تدريس نمايند. در مقابل مطالعات صورت گرفته نشان داده

و نيازهاي شغلي آنان مطابقت داشته باشد آنها سطوح پايين  هاخواستههاي معلمان با ها و تواناييمهارت

 ].3منبع تري از استرس را نشان خواهند داد [به نقل از 

دهد در مدارسي كه سطوح حمايتي تحقيقات نشان مي عدم حمايت اداري و فقدان حمايت همكاران:

مديران پايين است، احتمال وقوع فرسودگي شغلي معلمان بيشتر است. برخي از اعمال مديران كه ممكن 
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عتماد به شايستگي است بر فرسودگي شغلي معلمان تأثيرگذار باشد شامل: سبك رهبري استبدادي، عدم ا

باشند. همچنين مطالعات نشان داده بازي و غيره مياي معلم، رفتارهاي متناقض، عدم پيگيري، پارتيحرفه

اي خود را به اشتراك گذاشته و از نظر حرفه اي از است اگر به معلمان فرصت داده شود كه تجارب حرفه

 ].3شغلي كمتر خواهد بود [به نقل از منبع  همكاران خود احساس جدايي نكنند، احتمال وقوع فرسودگي

اند حقوق و مزاياي محققان دريافته پرداخت هاي نامطلوب همراه با فرصت هاي محدود براي ارتقا:

اذعان  معلمانشود. بسياري از هاي محدود براي پيشرفت موجب فرسودگي شغلي ميناكافي و فرصت

 ].3شود [به نقل از منبع نميهاي آنان به طور مناسب جبران دارند كه تالش

آموزان نيز به عنوان يكي ديگر از علل فرسودگي هاي دانشبي نظمي بي نظمي دانش آموزان در كالس:

احترامي آموزان، بيشغلي معلمان شناخته شده است. عالوه بر اين عواملي همچون: بي انگيزه بودن دانش

هاي متفاوت فرهنگي و اقتصادي نيز آموزاني با زمينهشنظمي، ارتباط ضعيف بين معلم و دانبه معلم، بي

هزار معلم آمريكايي و  5اي كه بر روي بيش از ]. در مطالعه3گذار باشد [به نقل از منبع تواند تأثيرمي

زا در محيط ترين عامل استرسآموزان را به عنوان مهمهاي دانشدرصد، بي نظمي 63كانادايي انجام گرفت

 ].49ان كردند [به نقل از منبع كاري خود عنو

اند كه كاهش احترام والدين و جامعه نسبت به دريافته محققانچندي از  عدم حمايت والدين و جامعه:

و در نهايت منجر به افزايش ميزان است آموزش و پرورش موجب كاستن از ارزش حرفه معلمي شده 

32Fشود. فاربرفرسودگي شغلي مي

مشاغل مرتبط با كودكان كوچك "يافت كه  ) به اين نتيجه دست1998( 1

شود معلمان احساس كنند بيش از توان شرايطي كه باعث مي "شوند...شمرده شده و در حقيقت تحقير مي

 ].3شود، افزايش يافته است [به نقل از منبع كنند ولي كمتر از آنها قدرداني ميخود كار مي

                                                           
1 . Farber 
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 ويژگي هاي شخصيتي 2-4-2

باشد. اين هاي شخصي و عوامل دموگرافيك ميتأثير ويژگييط كاري خويش تحتواكنش معلمان به شرا

شوند معلمان با فرسودگي شغلي مقابله نموده و يا با هاي شخصيتي عواملي هستند كه موجب ميويژگي

ها شامل سن، جنسيت، سطح تحصيالت، سابقه تدريس، مذهب، عالقه به آن كنار بيايند. اين ويژگي

 ].22ره است [كودكان و غي

تر بيشتر از معلمان مسن مستعد ابتال به اند كه معلمان جوانبرخي مطالعات انجام شده نتيجه گرفته سن:

با  معلماناند كه فرسودگي شغلي ]، برخي مطالعات نيز گزارش نموده4، 36فرسودگي شغلي هستند [

) نشان 1387قراعيني و سيد عباس زاده (]. اما مطالعه سيد 3يابد [به نقل از منبع افزايش سن افزايش مي

 ]. 57[ داد بين سن و فرسودگي شغلي رابطه معناداري وجود ندارد

مرد نسبت به همتايان  معلماناختالف جنسيتي نيز وجود دارد.  معلماندر فرسودگي شغلي  جنسيت:

هاي تنش كنند، كه احتماأل دليل اين موضوع بخاطرزن خود بيشتر فرسودگي شغلي را تجربه مي

) 1385]. نتايج مشابهي نيز توسط قديمي مقدم و طباطبايي (19خانوادگي در زندگي شخصي باشد [

33F]. با اين حال تيمس و همكاران58[ بدست آمد

زن به  معلمان) دريافتند كه احتمال ابتالي 2006( 1

ش و جكسون اي كه توسط مسل]. همچنين در مطالعه3قل از منبع فرسودگي شغلي بيشتر است [به ن

) انجام پذيرفت نتايج نشان داد كه زنان نسبت به مردان نمرات باالتري در بعد فرسودگي عاطفي 1981(

و موفقيت فردي نمرات باالتري  مسخ شخصيتنشان دادند و از طرف ديگر مردان نسبت به زنان در ابعاد 

بين معلمان زن و مرد تفاوتي  نيز در ميزان ابتال به فرسودگي شغلي محققان]. اما برخي 48داشتند [

 ].36نيافتند [

                                                           
1 . Timms et al 
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معلمان تازه كار در ابتداي تجربه كاري خود در شغل معلمي نسبت به معلمان با تجربه  سابقه تدريس:

احتماأل بيشتر مستعد ابتال به فرسودگي شغلي هستند، بويژه اگر در شروع كار خود به اندازه كافي با 

]. نتايج تحقيق سيد قراعيني و سيد عباس 19باشند [به نقل از منبع  شغل موردنظر آشنا نشدهانتظارات 

]. همچنين برخي 57يابد [نشان داد ميزان فرسودگي شغلي با افزايش سابقه كار افزايش مي )1387زاده (

مطالعات نشان دادند كه فرسودگي شغلي در بين معلماني كه در اواسط خدمت خود هستند بسيار زياد و 

34Fماني با تجربه آموزشي كم پايين تر است. در مقابل گراهامدر بين معل

 معلمانگزارش نمود كه  )1999( 1

هاي فرسودگي با تجربه و با سابقه زياد نسبت به همكاران خود، با تجربه كمتر تمايل به نشان دادن نشانه

ن فرسودگي شغلي شغلي دارند. در نهايت برخي مطالعات هيچ ارتباط معناداري بين سابقه تدريس و ميزا

 ].3نيافتند [به نقل از منبع 

ي كه مدرك تحصيلي باالتري دارند سطوح باالتري معلماناند، برخي مطالعات نشان داده مدرك تحصيلي:

گر با توجه به برخي متغيرهاي مداخلهكنند؛ در واقع اگر حرفه آموزش را از فرسودگي شغلي را تجربه مي

ريم اين امكان وجود دارد كه افرادي با مدرك تحصيلي باالتر مشاغلي با مانند وضعيت شغلي در نظر بگي

بيشتري از شغل خود داشته باشند و در  انتظارسطح استرس و مسئوليت بيشتر را بر عهده داشته و يا 

ابتال به فرسودگي شغلي باشند  تر بوده و بنابراين بيشتر مستعدمضطرب انتظاراتصورت تحقق نيافتن اين 

]9.[ 

ي با منبع كنترل بيروني (نسبت دادن حوادث و موفقيت ها به ديگران معلمان ويژگي هاي شخصيتي:

ي با منبع كنترل دروني (نسبت دادن موفقيت ها به تالش و معلمانقدرتمند و يا به شانس) نسبت به 

طوح سرسختي توانايي خود) احتماأل بيشتر مستعد ابتال به فرسودگي شغلي هستند. از طرفي افرادي با س

هاي روزانه دارند، حس كنترل بر رويدادها و مقاومت كمتر (مانند افرادي كه مشاركت كمتري در فعاليت
                                                           
1 . Graham 
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در آنان پايين است و توانايي كمي براي تغيير دارند ) نمرات باالتري در فرسودگي شغلي به خصوص بعد 

ديدأ رقابتي، با شيوه زندگي تحت (ش Aدهند. افرادي با شخصيت نوع فرسودگي عاطفي از خود نشان مي

فشار زمان و شديدأ نيازمند كنترل) نيز احتمال بيشتري وجود دارد كه به فرسودگي شغلي مبتال شوند. 

همچنين شواهدي وجود دارد مبني بر اينكه افراد احساساتي نسبت به افراد معقول بيشتر مستعد ابتال به 

باخودپنداره باالتر، برونگرا و با اعتماد به نفس باالتر در  يمعلمان]. از طرفي 9فرسودگي شغلي هستند [

 ].19تر هستند [برابر فرسودگي شغلي مقاوم

 مراحل شكل گيري فرسودگي شغلي 2-5

35Fونينگا و اسپرادلي 

 آيد:) معتقدند فرسودگي شغلي طي پنج مرحله مجزا به وجود مي1981( 1

36Fمرحله ماه عسل2-5-1

2 

چون هيجان، شور و شوق، غرور و چالش ناشي از كسب شغل جديد همراه اين مرحله با احساساتي هم

هاي بعدي به هاي خاصي جهت مقابله با استرس و چالشها و استراتژياست. در اين مرحله مكانيسم

-ها ممكن است ناكارآمد باشند. اين روند موجب تخليه انرژي فرد ميآيد، هرچند اين استراتژيوجود مي

 شود.

 

 

 

                                                           
1. Veninga and Spradley 
2 . Honeymoon stage 
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37Fمرحله كمبود سوخت 2-5-2

1 

شود كه كفايتي و نارضايتي شغلي ميدر اين مرحله فرد دچار احساسات مبهم خستگي، اختالل خواب، بي

تواند به صورت همزمان اي از به وجود آمدن مشكالت در آينده است. اين اختالالت به نوبه خود مينشانه

 منجر به افزايش خوردن، آشاميدن و سيگار كشيدن شود.

38Fمرحله نشانه مزمن 2-5-3

2 

شوند و ممكن است حتي تر ميهاي فيزيولوژيك ايجاد شده در مرحله قبل نماياندر اين مرحله نشانه

 منجر به بروز عالئمي همچون بيماري، خشم، ناراحتي و افسردگي شود.

39Fمرحله بحران 2-5-4

3 

ممكن است به اختالالت حاد روان  هاي ايجاد شده در مرحله سوم براي مدتي طوالني ادامه يابداگر نشانه

تني همچون زخم معده، سردرد، كمر درد مزمن، فشار خون باال، اختالل خواب و توسعه احساساتي 

همچون بدبيني و شك و ترديد نسبت به خود، بدبيني نسبت به زندگي و توسعه اين نگرش در فرد كه به 

 او ظلم شده است منجر شود.

 

 

 

                                                           
1 . Fuel shortage stage 
2 . Chronic symptom stage 
3 . Crisis stage  



۳۲ 
 

40Fمرحله بن بست 2-5-5

1 

هاي مقابله با استرس نوعي ناسازگاري با محيط اين مرحله به دليل شكست فرد در استفاده از مكانيسم در

 شوند.هاي فرسودگي شغلي در فرد ظاهر ميگيرد. در واقع در اين مرحله عالئم و نشانهكار در او شكل مي

هاي به افراد در تشخيص سيگنالتواند كند كه مياي را فراهم ميدر واقع مدل ونينگا و اسپرادلي زمينه

 ].59هشداردهنده و اقدامات پيشگيرانه از فرسودگي شغلي كمك نمايد [به نقل از منبع 

 هاي تكاملي فرسودگي شغليمدل 2-6

هاي اندكي در نظريات زيادي در مورد سير تكاملي فرسودگي شغلي وجود دارد. اما با اين حال پژوهش

شده است، كه اين در درجه اول به دليل مشكالت ذاتي انجام تحقيقات  مورد آزمون اين فرضيات انجام

باشد. چندين نظريه عاميانه در طولي است. در عين حال، بسياري از اطالعات حاصل مطالعات مقطعي مي

هاي پيشگام در مورد فرسودگي شغلي به وجود آمده مورد توسعه فرسودگي شغلي از اولين مرحله پژوهش

كنند. اين گراترين كارگران فرسودگي شغلي را تجربه ميه اين است كه بهترين و آرماناست. يك نظري

هاي خود تصور بدين معني است كه اين افراد انرژي زيادي به انجام كارهاي خود و حمايت از آرمان

چار يابند داختصاص داده ولي هنگامي كه با وجود اين از خود گذشتگي و ايثار به اهداف خود دست نمي

 ].9شوند [خستگي و بدبيني مي

زاي شغلي نظريه دوم، فرسودگي شغلي را نتيجه نهايي قرار گرفتن طوالني مدت در معرض عوامل استرس

هاي دهد كه افراد در مشاغل خود باقي مانده و استرسداند. بنابراين فرسودگي شغلي هنگامي رخ ميمي

طرح است كه آيا فرسودگي شغلي نتيجه اضافه بار كاري كنند. اين بحث نيز ممزمن شغلي را تجربه مي

زياد و منابع محدود) است يا نتيجه خستگي و يكنواختي است. پس از آنكه سه  تقاضاهاي شغلي(يعني 
                                                           
1 . Hitting the wall stage 
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]. در ادبيات فرسودگي 9بعد عارضه فرسودگي شغلي شناخته شد چند مدل در قالب اين ابعاد ارائه شد [

 دهند؛شغلي را توضيح ميشغلي سه مدل فرآيند فرسودگي 

41Fمدل گولمبيويسكي و همكاران 2-6-1

1 )1988 ،1986 ،1983( 

به سوي فقدان موفقيت فردي و  مسخ شخصيتكند كه فرآيند فرسودگي شغلي از اين مدل بيان مي

42Fايرود. مدل گولمبيويسكي و همكاران براساس ديدگاه مرحلهسپس به سوي فرسودگي عاطفي پيش مي

2 

اي ]. مدل مرحله60كند [به نقل از منبع ل هشت مرحله براي فرسودگي شغلي پيش بيني ميبود. اين مد

شوند به طوري كه تمام كند كه هريك از سه بعد به امتيازات و نمرات باال و پايين تقسيم ميپيشنهاد مي

نقل از منبع  [به شوندتركيبات ممكن از اين سه بعد در هشت الگو يا مرحله منجر به فرسودگي شغلي مي

باشد كه به (بدبيني) اولين مرحله فرسودگي شغلي مي مسخ شخصيت]. يكي از الگوها اين است كه 9

شوند. الگوي ديگر اين است كه ابعاد مختلف به صورت همزمان دنبال آن عدم كارايي و خستگي ايجاد مي

بندي متفاوت را توان هشت طبقهمييابند. بنابراين از تركيب اين ابعاد اما مستقل از يكديگر توسعه مي

43F]. در واقع در اين مدل پس از اينكه فرد به نسخه اصالح شده پرسشنامه فرسودگي شغلي9ايجاد نمود [

3 

كند و نمرات او در هر سه بعد به صورت نمرات باال يا پايين پاسخ داد در هر سه بعد نمراتي را كسب مي

ود از يك جمعيت بزرگ در هشت مرحله فرسودگي كدگذاري شده و سپس براساس هنجارهاي موج

شود. در اين مدل فرسودگي شغلي در قالب يك پيوستار از هشت مرحله تشكيل بندي ميشغلي طبقه

دهنده ترين سطح فرسودگي شغلي و مراحل باالتر نشاندهنده پايينتر نشانشده است كه مراحل پايين

دهد. اين مدل رين سطح فرسودگي شغلي را نشان ميشدت فرسودگي شغلي است و مرحله هشتم شديدت

را اولين  مسخ شخصيتبراي هر سه بعد اهميت يكساني قائل نيست و همانطور كه قبأل نيز اشاره شد 

                                                           
1 . Golembiewski et al 
2 . Phase approach 
3 . Modified Maslach Burnout Inventory (MMBI) 
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]. 59گيرد [در يكي از اين هشت مرحله قرار مياساس هر فرد داند. براينمرحله فرسودگي شغلي مي

د براي ديگران ارزش قائل بوده و خود را به عنوان فردي كه براي گيرنافرادي كه در مرحله يك قرار مي

زا را دارا هستند. اما در بينند و توانايي مقابله با عوامل استرسدهد ميجامعه كارهاي ارزشمندي انجام مي

كنند، فاقد اطالعات و حمايت اجتماعي مقابل افرادي كه در مرحله هشت هستند از مردم دوري مي

سازد و قادر به رفع عوامل اين باورند كه كارشان از لحاظ رواني نيازهاي آنها را برآورده نمي هستند، بر

اند اي انجام شده]. تحقيقاتي كه براساس مدل مرحله59زاي جديد نيستند [به نقل از منبع استرس

  ].9دانند [هاي نامناسب كاري و سالمتي فردي در ارتباط ميفرسودگي شغلي را با شاخص

44Fمدل ليتر و مسلش 2-6-2

1 )1988( 

كند كه ابعاد به ترتيب مدل ديگري كه براساس ابعاد فرسودگي شغلي به وجود آمده است فرض مي

]. اين مدل 9شود [كنند و در آن ايجاد يك بعد موجب تسريع ايجاد ابعاد ديگر ميمتفاوتي پيشرفت مي

كند كه فرآيند فرسودگي شغلي از فرسودگي ن مي) توسعه يافت. اين مدل بيا1988( توسط مسلش و ليتر

-]. در مرحله اول خستگي ايجاد مي60باشد [و سپس كاهش موفقيت فردي مي مسخ شخصيتعاطفي به 

شود. به عنوان شود كه در نتيجه، موجب ايجاد بدبيني در فرد شده و در نهايت منجر به عدم كارايي مي

زا با انجام شد به اين نتيجه رسيد كه: الف) تعامالت استرس اي كه بر روي پرستارانمثال در مطالعه

-دهد. ب) سطوح باالي احساس خستگي موجب بدبيني ميسرپرستاران احساس خستگي را افزايش مي

شود به خصوص اگر كاركنان از جانب همكاران خود حمايت كافي را دريافت نكنند. ج) همچنانكه بدبيني 

تواند سرعت يابد. هرچند تعامالت حمايتي همكاران ميي كاركنان كاهش مييابد احساس اثربخشادامه مي

]. بنابراين براساس اين مدل ابتدا فرسودگي عاطفي كه نتيجه 9اين فرآيند را كاهش دهد [به نقل از منبع 

بيش از حد محيط شغلي از فرد است ايجاد شده و سپس فرد براي مقابله با تخليه انرژي، از  هايخواسته
                                                           
1 . Leiter & Maslach 
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مسخ است. در نهايت به دنبال  مسخ شخصيتدهنده كند و اين نشانكار خود و از ديگران دوري مي

ها، يابد. در اين مرحله هنگامي كه فرد تواناييتوانايي فرد براي انجام كار به شدت كاهش مي شخصيت

يابد و در نتيجه چ آرماني براي ادامه كار خود نميكند هيخود را مقايسه مي هايخواستهها و موفقيت

45Fشود. اما همانطور كه قبأل هم اشاره شد ليترموجب كاهش كارايي و اثربخشي و عدم موفقيت فرد مي

1 

دهنده اين واقعيت كند كه ارتباط بين فرسودگي شغلي و دو نوع از تعامالت اجتماعي نشانپيشنهاد مي

تماعي غير رسمي را دريافت نمايد است كه اگر فرد در محيط شغلي خويش شبكه وسيعي از تعامالت اج

تر و در عين حال موفقيت شخصي بيشتري را پايين مسخ شخصيترود كه خستگي كمتر و انتظار مي

تجربه نمايد. برعكس اگر يك كارمند شبكه وسيعي از تعامالت كاري را تجربه نمايد سطح بااليي از 

مثبت بين اين دو متغير نشان خواهد داد  خستگي عاطفي و همچنين موفقيت فردي را با توجه به رابطه

كند احتماأل شبكه وسيع تعامالت كاري را خواهد براين اساس فردي كه خستگي عاطفي را تجربه مي

]. به طور كلي تحقيقاتي كه در 59رسمي او پايين خواهد بود [هاي اجتماعي غيرداشت اما تعداد تماس

اند. با اين حال، ي متوالي از خستگي به بدبيني را نشان دادهاند پيوندهامورد فرسودگي شغلي انجام شده

ارتباط با عدم كارايي كمتر مشخص شده است. براساس يك مطالعه طولي كه بر روي سرپرستان و مديران 

46F انجام شد، لي و آشفورت

ب) بيان كردند كه مدل مسلش و ليتر نسبت به مدل گولمبيويسكي تا 1993(2

47F]. همچنين گيل مونتي و پيرو60ه نقل از منبع تر است [بحدودي دقيق

) در مطالعه خود نشان 1998( 3

48Fدادند كه مدل ليتر و مسلش و مدل تناوبي

دهند. مدل ئه ميتمثيل مناسبي از فرآيند فرسودگي شغلي ارا 4

و از خستگي  مسخ شخصيتكند كه فرآيند فرسودگي شغلي از فقدان موفقيت فردي به تناوبي بيان مي

 ]. 60است [ مسخ شخصيتبه  عاطفي

                                                           
1 . Leiter 
2 . Lee & Ashforth 
3 . gil-monte & peiro 
4 . Alternative model 
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 ب)1993الف،1993( مدل لي و آشفورت 2-6-3

كند كه فرآيند فرسودگي شغلي از توسعه يافت. اين مدل بيان مي مدل سوم توسط لي و آشفورت

باشد. در واقع در و از فرسودگي عاطفي به فقدان موفقيت فردي مي مسخ شخصيتفرسودگي عاطفي به 

]. اين 61كننده بدبيني و احساس عدم كارايي است [به نقل از منبع يش بينياين مدل فرسودگي عاطفي پ

فقدان موفقيت  -ا در توضيح ارتباط فرسودگي عاطفيمدل براساس تحليل تعقيبي پيشنهاد شده است ام

دهند كه ]. در هر حال اطالعات فعلي نشان مي60فردي مشكالتي را به وجود آورده است [به نقل از منبع 

شوند. شوند به صورت همزمان ظاهر مي فرسودگي شغلي بيشتر از آنكه به صورت متوالي ظاهر ابعاد

يك كند از اين مفهوم كه فرسودگي همچنين اين تصور كه فرسودگي شغلي در طول زمان پيشرفت مي

 ].9كند [زاي شغلي است حمايت مينوع پاسخ مزمن به شرايط استرس

 ي معلمشروع و پيشرفت فرسودگي شغل 2-7

) مرحله اول فرسودگي شغلي با احساس فرسودگي عاطفي و نگرشي آغاز 1981از نظر مسلش و جكسون (

يابد. در اين شود. در اين مرحله معلم دچار تشويش شده و به تدريج لذت تدريس در او كاهش ميمي

انگيزه، عالقه، پذيري، فقدان انرژي، لذت، شور و شوق، رضايت، مرحله معلم احساس خستگي و تحريك

آموزان بدبين شده و از بيدار شدن از خواب و كند. او نسبت به دانشتمركز و اعتماد به نفس را بيان مي

]. همانطور كه معلم وارد مرحله دوم 48ترسد [رو شدن با يك روز كاري ديگر در مدرسه ميروبه

 تغيير مسخ شخصيتآموزان به نششود، احساس او از حالت صميميت و مراقبت از دافرسودگي شغلي مي

-]. در اين مرحله غيبت معلم از مدرسه زياد مي19كند [گيري ميآموزان كنارهيابد و از تماس با دانشمي

كند و چه بسا كه آموزان را ناديده گرفته، با آنها مانند اشياي شخصي رفتار ميشود. از نظر رواني او دانش

-احساس مي معلماندهد كه رحله سوم فرسودگي شغلي هنگامي رخ مي]. م62به آنها برچسب نيز بزند [
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كنند در انجام هيچ چيز ارزشمندي در كارشان موفق نيستند. اگر اين احساس طوالني شود انگيزه معلم 

 ].19شود [به شدت كاهش يافته تا جايي كه شكست شيوه زندگي او مي

 
 ].19: مراحل فرسودگي شغلي معلم [1 -2شكل 

 پيامدهاي فرسودگي شغلي 2-8

عواقب و پيامدهاي فرسودگي شغلي هم به لحاظ فردي و هم به لحاظ سازماني در محيط شغلي حائز 

اهميت است. اغلب مطالعاتي كه صورت گرفته است پيامدها و نتايج مربوط به عملكرد شغلي را مورد توجه 

هاي مزمن است برخي ه وجود استرساند. همچنين با توجه به اينكه فرسودگي شغلي نتيجقرار داده

 اندشود توجه نمودهمطالعات نيز به پيامدهاي مربوط به سالمتي كه در نتيجه فرسودگي شغلي ايجاد مي

]9.[ 

 عملكرد شغلي 2-8-1

كند. اما فرسودگي شغلي به اشكال مختلف با ترك شغل، غيبت و تمايل براي تغيير شغل ارتباط پيدا مي

بخشي آنها در وري و اثرمانند، فرسودگي شغلي موجب كاهش بهرهشغل خود باقي مي اي افرادي كه دربر

شود. در نتيجه رضايت شغلي كاهش يافته و تعهد كاركنان به كار و به سازمان نيز كاهش محل كار مي
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هاي شخصي و توانند از طريق افزايش درگيريكنند مييابد. افرادي كه فرسودگي شغلي را تجربه ميمي

 ].9[ ايجاد اختالل در انجام وظايف بر همكاران خود نيز تأثير منفي بگذارند

 سالمتي 2-8-2

كننده نتايج سالمتي مرتبط با استرس است. بعد خستگي فرسودگي شغلي بيشتر از ابعاد ديگر پيش بيني

يد تأكيد كرد شواهدي وجود دارد كه گوياي ارتباط فرسودگي شغلي با استفاده از مواد مخدر است. اما با

تر است. در واقع بايد گفت كه فرسودگي كه ارتباط سالمتي رواني با فرسودگي شغلي تا حدودي پيچيده

كننده مشخصات رواني ضعف اعصاب و يا رواني شخصيت افراد ارتباط دارد و منعكس شغلي با ابعاد

كه فرسودگي شغلي يك نوع  باشد. اين اطالعات از اين استداللهاي بي مورد در مورد شغل ميحساسيت

كنند. اما به هر حال يك فرض عمومي وجود دارد كه فرسودگي شغلي را بيماري رواني است حمايت مي

داند كه موجب تسريع اثرات منفي سالمتي رواني مانند اضطراب، افسردگي، دليل ايجاد اختالالت رواني مي

تر هستند ت كه افرادي كه به لحاظ رواني سالمشود. بحث ديگر اين اسكاهش اعتماد به نفس و غيره مي

 شوندزاي مزمن مقابله نموده و در نتيجه كمتر دچار فرسودگي شغلي ميتوانند با عوامل استرسبهتر مي

اي اين مسئله را با تجزيه تحليل ]. اگرچه فرسودگي شغلي مستقيمأ قابل سنجش نيست، مطالعه9[

-زياد در ارتباط با مشتري كار مي هايخواستهدر مشاغلي با ي كه اطالعات طولي بايگاني شده از افراد

كه در شرايط  مشاغليو يا  "كمك كننده"عاطفي زياد و در نقش  هايتقاضاكردند (يعني مشاغلي با 

نتايج نشان داد افرادي كه در  شوند) مورد توجه قرار داده است.زا و در ارتباط با مردم انجام مياسترس

تر هستند احتمال بيشتري وجود دارد كه وارد اين مشاغل ايل دوران بلوغ به لحاظ رواني سالمنوجواني و او

شده و در آن باقي بمانند. همچنين آنها مشاركت بيشتري از خود نشان داده و از كار خود رضايت بيشتري 

 ].9به نقل از منبع [ داشتند
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 مروري بر پيشينه تحقيقات فرسودگي شغلي 2-9

يادي در داخل و خارج از كشور در زمينه فرسودگي شغلي صورت گرفته است. اين مطالعات مطالعات ز

عمدتأ كارگران، پزشكان، پرستاران، مددكاران اجتماعي و معلمان را پوشش داده است. در اين قسمت به 

 شود. برخي از اين مطالعات اشاره مي

ودگي شغلي در معلمان مدارس ابتدايي نشان ) با بررسي ميزان شيوع فرس1384مقدم و همكاران ( قديمي

ها وجود دارد. بين فرسودگي شغلي با رضايت از دادند كه درجاتي از فرسودگي شغلي در اكثر آزمودني

حقوق و رضايت از ترفيعات رابطه وجود دارد، اما اين ارتباط بين فرسودگي شغلي با رضايت از حقوق 

غلي بود. ميانگين فرسودگي شغلي در بين مردان باالتر از زنان هاي رضايتمندي شتر از ساير مؤلفهقوي

بود. همچنين فرسودگي شغلي با مدرك تحصيلي، مقطع خدمت، سابقه خدمت و جنسيت در ارتباط بود 

]63.[ 

) با عنوان شيوع فرسودگي شغلي در بين معلمان و كاركنان 1385در مطالعه قديمي مقدم و طباطبايي (

و موقعيت جغرافيايي كه  مقطع شغلي ورش و رابطه آن با جنسيت، مدرك تحصيلي،سازمان آموزش و پر

ها درجاتي از فرسودگي نفري انجام شد، نتايج نشان داد كه در اكثر آزمودني 1068بر روي يك نمونه 

شغلي وجود دارد. ميزان فرسودگي شغلي در مقطع متوسطه باالتر از مقطع ابتدايي بود همچنين 

ي در كادر اداري به طور معناداري باالتر از مقاطع ابتدايي و راهنمايي بود. ميانگين نمرات فرسودگي شغل

فرسودگي شغلي مردان باالتر از زنان بود. همچنين فرسودگي شغلي در سطوح تحصيلي باالتر نيز بيشتر 

 ].58بود [

ديران و معلمان ) رابطه بين كيفيت زندگي كاري و فرسودگي شغلي م1388پرداختچي و همكاران (

مدارس شهرستان تاكستان را بررسي نموده و به اين نتيجه رسيدند كه بين فرسودگي شغلي و كيفيت 
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هاي كيفيت زندگي كاري به ترتيب زندگي كاري رابطه معكوس و معناداري وجود دارد. از بين مؤلفه

ردي بيشترين تأثير را بر هاي فپرداخت منصفانه، تناسب اجتماعي، فضاي كلي زندگي و توسعه قابليت

 ].46فرسودگي شغلي داشتند [

رفتگي شغلي دبيران  ) با عنوان رابطه بين هوش هيجاني و تحليل1388پژوهش خوشبختي و همكاران (

دبير تربيت بدني مقطع متوسطه انجام شد نتايج از اين  220تربيت بدني مقطه متوسطه مشهد كه بر روي 

ها نسبتأ زياد بود. بين هوش عاطفي و ابعاد تحليل رفتگي دبيران نمونه قرار بود: ميزان تحليل رفتگي

اي كه افزايش هوش هيجاني موجب كاهش تربيت بدني رابطه معكوس و معناداري وجود داشت، به گونه

هاي هوش هيجاني و تكرار و شود. همچنين بين كليه زيرمؤلفهتكرار و شدت تحليل رفتگي شغلي مي

شغلي ارتباط معكوس و معناداري وجود داشت. بين ميزان هوش هيجاني و ميزان  شدت تحليل رفتگي

 ].64تحليل رفتگي شغلي دبيران زن و مرد نيز تفاوت معناداري مشاهده نشد [

) ارتباط بين جو سازماني مدارس و تحليل رفتگي معلمان تربيت بدني را 1388رمضاني نژاد و همكاران (

ه رسيدند كه بين جو سازماني و تحليل رفتگي و ابعاد جو سازماني (رفتار بررسي نموده و به اين نتيج

متعهدانه معلمان، رفتار صميمي معلمان و رفتار حمايتي مديران) و تحليل رفتگي شغلي رابطه منفي و 

 معناداري وجود دارد. اما بين رفتار دستوري مديران و رفتار نااميدانه معلمان با تحليل رفتگي رابطه مثبت

و معناداري مشاهده شد. رابطه بين جو سازماني باز با دو بعد فرسودگي هيجاني و مسخ شخصيت منفي و 

 ].65معنادار بود [ معنادار و با بعد موفقيت فردي معلمان مثبت و

) تحت عنوان ارتباط ابعاد شخصيت و تحليل رفتگي شغلي معلمان مرد 1390پژوهش فراهاني و همكاران (

معلم مرد تربيت بدني انجام پذيرفت، نتايج نشان داد بين  53كه بر روي  ر زنجانتربيت بدني شه
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فرسودگي هيجاني و گشودگي به تجربه و بين مسخ شخصيت و برونگرايي، همچنين بين مسخ شخصيت و 

 ].50گشودگي به تجربه ارتباط معناداري وجود دارد [

رسودگي شغلي معلمان شهرستان قروه را بررسي ) رابطه بين عوامل اجتماعي و ف1390قدسي و همكاران (

نموده و به اين نتيجه رسيدند كه ميزان فرسودگي (عدم موفقيت) معلمان ابتدايي از راهنمايي و دبيرستان 

كمتر است و سابقه خدمت با فرسودگي (عدم موفقيت) رابطه معكوس دارد. ازطرفي اندازه شبكه اجتماعي 

نداشت، اما بين تنوع شبكه اجتماعي و فرسودگي شغلي (خستگي  تأثيري در ميزان فرسودگي شغلي

عاطفي و عدم كارايي) رابطه معكوس و معناداري وجود داشت. همچنين مشاركت ذهني با ابعاد خستگي 

عاطفي و مسخ شخصيت و مشاركت عيني با عدم موفقيت رابطه داشت. بين متغير حمايت سازماني و 

خصيت) همبستگي معكوس و معناداري وجود داشت. عدالت فرسودگي (خستگي عاطفي و مسخ ش

سازماني و محروميت نسبي با بعد خستگي عاطفي و پايگاه اجتماعي با هر سه بعد فرسودگي شغلي 

 ].42همبستگي معكوس و معناداري داشتند [

دگي پاداش با فرسو -) در پژوهشي با عنوان ارتباط بين عدم تعادل تالش1390خواه (يوسفي و مرادي

پاداش بر خستگي  -شغلي معلمان تربيت بدني (تحليل مسير)، به اين نتيجه رسيدند كه عدم تعادل تالش

عاطفي و مسخ شخصيت تأثير معناداري دارد. همچنين بيش تعهد كاري (تعهد بيش از حد)  بر خستگي 

شخصيت و عاطفي اثر مستقيم داشت. بين عدم تعادل تالش پاداش و بيش تعهد كاري و بين مسخ 

خستگي عاطفي رابطه دو سويه وجود داشت. بين خستگي عاطفي و مسخ شخصيت با دستاوردهاي فردي 

رابطه دوسويه و هم تغييري معكوسي وجود داشت. همچنين نتايج نشان داد كه با افزايش ميزان ساعات 

-داش بيشتر ميكاري در هفته، ميانگين فرسودگي شغلي، فرسودگي عاطفي و نسبت عدم تعادل تالش پا

 ].17شود [
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49Fبروورز و توميك

) به بررسي ارتباط خودكارآمدي درك شده در مديريت كالس درس و فرسودگي 2000( 1

)، نشان داد خودكارآمدي درك SEMمعلم پرداختند. تحليل مدل معادله ساختاري ( 243شغلي در بين 

دارد. همچنين در چارچوب  و اثري همزمان بر موفقيت شخصي مسخ شخصيتدراز مدت بر  شده اثري

زماني همزمان ارتباط خودكارآمدي درك شده با خستگي عاطفي منفي بود. درنهايت اين نتيجه حاصل 

شد كه در هنگام ابداع مداخالت فرسودگي شغلي، خودكارآمدي درك شده در مديريت كالس درس هم 

 ].49بايد در نظر گرفته شود [ براي پيشگيري و هم براي درمان فرسودگي شغلي معلمان مدارس متوسطه

50Fاورز و همكاران

) در مطالعه خود رابطه تفكر سازنده با فرسودگي شغلي را بررسي نموده و به اين 2004( 2

نتيجه دست يافتند كه چهار جزء تفكر سازنده، سهم قابل توجهي در توضيح تغييرات خستگي عاطفي 

ند. همچنين نتايج نشان داد كه فرآيندهاي %) دار20%) و موفقيت فردي (21( مسخ شخصيت%)، 17(

تواند منجر به دارد، كه اين امر ميميتفكر ناسازگارانه، معلمان را از تفكر منطقي در حين كارشان باز

گيرد، رسد زماني كه سيستم تفكر ناسازگارانه فرد مورد توجه قرار ميفرسودگي شغلي شود. به نظر مي

دهد كه احتماأل عوامل شوند. اين مطلب نشان ميي شغلي مؤثرتر واقع ميهاي پيشگيري از فرسودگبرنامه

 ].66تر باشند [شخصيتي در مقايسه با عوامل سازماني در بررسي عالئم فرسودگي شغلي ساده

51Fپيلي و همكاران

) به بررسي رابطه بين سالمتي و فرسودگي شغلي با شايستگي معلمان پرداختند. 2005( 3

هاي فرسودگي شغلي است با كه جزو زيرمقياس مسخ شخصيتي در رابطه بين نتايج زمينه جديد

شايستگي ايجاد كرد. همچنين مشخص شد كه اين معلمان ميزان زيادي از فرسودگي شغلي را تجربه 

اند. از نظر فرسودگي شغلي و درك كنترل حاالت دروني بين مردان و زنان، متأهل و مجرد و تمام نموده

ت تفاوت معناداري مشاهده نشد. اما معلماني كه قصد ترك شغل خود را داشتند و يا افرادي وقت و پاره وق
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دانستند سطوح باالتري از فرسودگي شغلي و ها ناعادالنه ميكه ميزان تالش خود را در مقايسه با پاداش

 ].67سه بعد آن را نشان دادند [

52Fهاكانن و همكاران

گي شغلي و تعهد در بين معلمان به اين نتيجه ) در تحقيقي با عنوان فرسود2006( 1

ها است. تعهد شغلي واسطه اثرات باال و بيماري هاي شغليخواستهرسيدند كه فرسودگي شغلي واسطه 

فرسودگي شغلي واسطه فقدان منابع شغلي و تعهد پايين  همچنينمنابع شغلي بر تعهد سازماني است. 

  ].13است [

53Fباكسسي و همامسي

هاي مقابله با آن را در بين معلمان تركيه بررسي سودگي شغلي و راه) فر2012( 2

نمودند و به اين نتيجه رسيدند كه معلمان ميزان بااليي از خستگي عاطفي، ميزان كم موفقيت فردي و 

 هاي مقابلهروش ميزان متوسطي از مسخ شخصيت را نشان دادند. همچنين نتايج نشان داد كه معلمان از

اظ نظري سازگار بودند مانند اعتماد به نفس و جستجوي حمايت اجتماعي و راهبردهاي اي كه از لح

كنند. همچنين خرده مقياس درماندگي ارتباط مثبتي با خستگي عاطفي بينانه استفاده مياي خوشمقابله

داشت و خرده  مسخ شخصيتداشت. خرده مقياس جبرگرا ارتباط مثبت و متوسطي با  مسخ شخصيتو 

 ].68اعتماد به نفس نيز با موفقيت فردي ارتباطي منفي نشان داد [ مقياس

54Fمطالعه برادنايك و همكاران

كه  ) با عنوان فرسودگي شغلي در بين معلمان زن و مرد تربيت بدني2012( 3

معلم تربيت بدني انجام شد، نتايج نشان داد كه معلمان مرد تمايل بيشتري براي روابط  1563بر روي 

) دارند. همچنين معلماني كه دچار مسخ شخصيتآموزان همانند اشياي بي جان (رفتار با دانشدورادور و 

فرسودگي شغلي بودند نسبت به معلماني كه به اين عارضه مبتال نبودند نمرات باالتري در خستگي 

ين و كاهش موفقيت فردي نشان دادند. از طرفي نتايج مؤيد اين مطلب بود كه اول مسخ شخصيتعاطفي، 
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و عالمت ر مدرسه از دست دادن رضايت شغلي واكنش معلمان زن جوان به استرس ايجاد شده توسط كاد

كمبود  آغاز روند فرسودگي شغلي در معلمان از دست دادن تدريجي حس شايستگي و رضايت شغلي بود.

ردان داليل عمده آموزان در سالن ورزشي براي مامكانات ورزشي در زنان و درس دادن به دو گروه از دانش

 ].69فرسودگي شغلي بودند [

55Fفرنت و همكاران

) نقش ادراك محيط مدرسه و عوامل انگيزشي را بر تغييرات بين فردي 2012( 1

هاي پرازدحام و رفتارهاي نامناسب دانش فرسودگي شغلي معلمان بررسي نمودند. نتايج نشان داد كالس

طي منفي دارند. همچنين نتايج نشان داد كه تغيير در ادراك با انگيزه مستقل بودن معلمان ارتبا ،آموزان

آموزان و رفتارهاي رهبري مديريت مدرسه با تغيير در خودكارآمدي معلمان از رفتارهاي ناهنجار دانش

 ].70شود [مربوط است كه اين امر موجب تغيير در پيش بيني سه بعد فرسودگي شغلي مي

56Fريسامبسي و همكاران

گرا، انگيزش و فرسودگي شغلي العه خود تأثير سبك رهبري تحول) در مط2012( 2

را بر رضايت شغلي و عملكرد كاركنان بررسي نمودند. نمونه مورد بررسي آنها پرستاران پيراپزشكي بودند. 

گرا اثر مثبت و معناداري بر انگيزه و اثر منفي بر فرسودگي شغلي دارد. نتايج نشان داد سبك رهبري تحول

گرا تأثير مثبت و معناداري بر رضايت شغلي و عملكرد كاركنان داشت. نتايج سبك رهبري تحول همچنين

نشان داد كه انگيزه تأثير مثبت و معناداري بر رضايت شغلي و عملكرد پرستاران دارد اما فرسودگي شغلي 

كرد كاركنان را تحت تأثير منفي بر اين دو متغير داشت. و در نهايت نتايج نشان داد كه رضايت شغلي عمل

 ].71دهد [تأثير قرار مي
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57Fآديلوگوالري و همكاران

) رابطه هوش هيجاني و سطح فرسودگي شغلي معلمان را بررسي نموده و 2014( 1

نتيجه گرفتند كه رابطه منفي بين هوش هيجاني و فرسودگي شغلي معلمان وجود دارد. همچنين مشخص 

 ].31يابد [و سابقه حرفه اي افزايش ميشد كه ميزان هوش هيجاني با افزايش سن 

58Fبرونسكي و همكاران

هاي جمعيت شناختي اجتماعي معلمان را ) ارتباط فرسودگي شغلي با ويژگي2014( 2

) ارتباط EBS( مورد بررسي قرار داده و نتيجه گرفتند كه درجات مختلف فرسودگي شغلي عاطفي

شناختي معلمان دارد. از بين متغيرهاي جمعيتاي هاي فردي، اجتماعي و حرفهمعناداري با ويژگي

 ].72هاي فرسودگي شغلي عاطفي در ارتباط بودند [به و محل سكونت با عالئم و نشانهاجتماعي سن، تجر

59Fحسين پور و همكاران

هاي فرسودگي شغلي و رضايت ) در پژوهشي تحت عنوان ارتباط بين مؤلفه2014( 3

شهر به اين نتيجه رسيدند كه بين فرسودگي شغلي و رضايت از از زندگي معلمان تربيت بدني اسالم

زندگي ارتباط منفي و معناداري وجود دارد. همچنين بين خستگي عاطفي، مسخ شخصيت و كاهش 

هاي فاكتورهاي شخصيت با رضايت از زندگي ارتباط منفي و معناداري وجود داشت. از طرفي مؤلفه

 ].73كننده رضايت از زندگي بودند [نيخستگي عاطفي و مسخ شخصيت نيز پيش بي

 حمايت -كنترل -تقاضامدل كنترل شغلي و  -تقاضامدل  2-10

و كنترل شغلي  تقاضاهاي شغلي) يك مدل درباره فشار شغلي معرفي نمود كه ارتباط بين 1979كاراسك (

شود [به نقل ه ميكنترل شغلي ناميد -تقاضادهد. اين مدل، مدل و نتايج منفي سالمتي رواني را شرح مي

گيري و اختياري كه فرد در شود، ميزان تصميماز اينرو ميزان كاري كه بايد توسط فرد انجام ]. 74از منبع 

هاي خود را به كار ببندد به عنوان بخشي از تواند مهارتشغل خود دارد و اينكه يك فرد تا چه حد مي

                                                           
1 . Adilogullari et al 
2 . Bronskiy et al 
3 . Hoseinpour et al 



٤٦ 
 

60Fكاراسك شوند. تئورل وعوامل محيطي مربوط به شغل شناخته مي

اين سه عامل محيطي را به ترتيب:  1

61F، قدرت تصميم گيريتقاضاهاي شغلي

62Fو تشخيص مهارت 2

نامند؛ دو عامل آخر به صورت مشترك مي 3

63Fكه تئورل و كاراسك نيز به عنوان آزادي در تصميم گيري دهندكنترل شغلي را تشكيل مي

به آن اشاره  4

زاي رواني درگير در انجام ، عوامل استرستقاضاهاي شغلي) 1979]. براساس نظر كاراسك (74اند [نموده

-تعارضات شخصي در كار را شامل مي زاي مرتبط با كارهاي غيرمنتظره وكار، حجم كار و عوامل استرس

كند و به عنوان كنترل بالقوه اي كه فرد گيري اشاره ميشود. كنترل شغلي نيز به آزادي عمل براي تصميم

فرض اوليه مدل  ].43شود [به نقل از منبع بر كار و رفتار خود دارد، تعريف مي در طول يك روز كاري

اي با هم تعامل دارند كه تجارب و كنترل شغلي به گونه تقاضاهاي شغلي) اين است كه 1979كاراسك (

و كنترل  تقاضاهاي شغليكنند كه به ميزان اجتماعي در شغل را براي افراد ايجاد مي -مختلف رواني

دريافتند كه فرسودگي شغلي نتيجه يك نوع عدم تعادل  )1997ليتر ( و شمسل]. 74لي مربوط است [شغ

 ،شغل بيشتر از توان كارمند است. اين عدم تطابق بين فرد و تقاضاهاي شغليمزمن است كه در آن 

هاي حتي خارج از اين رشته مستقل از محتواي خاص شغل است و ممكن است در خدمات انساني و

دهد كه كنترل شغلي نشان ميكنترل شغلي -تقاضا مدل]. همچنين 24[به نقل از منبع  غلي رخ دهدش

 ].75[ كندفرد را از اثرات ناسالم محيط كار محافظت مي

، چهار نوع از مشاغل مشخص شده در مدل كاراسك را خالصه نموده است: (الف) تقابل 2-2شكل 

زياد و كنترل  تقاضاهاي شغليد مشاغلي با فشار زياد (يعني و كنترل شغلي موجب ايجا تقاضاهاي شغلي

و كنترل شغلي زياد  تقاضاهاي شغليشود؛ (ب) مشاغل فعال، مشاغلي هستند كه با شغلي كم) مي

كم و  تقاضاهاي شغليشوند؛ (ج) مشاغل با فشار پايين، مشاغلي هستند كه داراي ويژگي شناخته مي
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كم و كنترل شغلي كم  تقاضاهاي شغليايت (د) مشاغل منفعل داراي و در نه كنترل شغلي زياد هستند

باال و كنترل شغلي پايين دارند  تقاضاهاي شغليباشند. اثرات منفي فشار رواني در بين كاركنان كه مي

64Fمشهود است (فشار كاري باال)، اين فرض به عنوان فرضيه فشار

-شناخته شده است. اين مدل فرض مي 1

شود و در واقع زياد و كنترل شغلي كم موجب افزايش فشار شغلي مي اضاهاي شغليتقكند كه تركيب 

ديدگاه ]. 43باال بر سالمتي را محدود سازد [ تقاضاهاي شغليتواند پيامدهاي منفي كنترل شغلي مي

گيري اثرات بالقوه منفي كنترل شغلي اين است كه كنترل شغلي يا آزادي در تصميم -تقاضااصلي مدل 

سازد. از اينرو افزايش كنترل كاركنان از ايجاد فشار كاري در آنها جلوگيري هاي شغلي را محدود ميتنش

هاي شغلي بر سالمتي جسمي و يا ح كافي از كنترل موجود باشد، تنشكند. همچنين هنگامي كه سطومي

 ]. 76ذهني كاركنان تأثيرگذار نخواهد بود [

 
 

 ]43[به نقل از منبع  ) 1979 كاراسك،(كنترل شغلي  -تقاضا: مدل 2-2شكل 

و كنترل شغلي در پيش بيني سالمتي كاركنان اين مدل  تقاضاهاي شغليعالوه بر نقش مستقل و افزاينده 

65Fيك اثر ميانجي (بافر)

تقاضاهاي تواند پيامدهاي منفي كند كه در آن كنترل شغلي ميرا نيز فرض مي 2

66Fاي به نام فرضيه يادگيريمچنين اين مدل فرضيهباال بر سالمتي را محدود سازد. ه شغلي

گيرد را دربرمي 3
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 تواند يادگيري و رشد كاركنان را متأثر سازد. به عبارت ديگركه در آن ماهيت غيرفعال يا فعال شغل مي

وري و كنترل شغلي زيادي دارند (مشاغل فعال) بهره تقاضاهاي شغليكاركناني كه در محيط شغلي خود 

]. مشاغل منفعل به 43آموزند [به نقل از منبع هاي جديدي نيز ميخواهند داشت و مهارتبااليي نيز 

شوند. كند شناخته ميپاييني را تجربه مي تقاضاهاي شغليعنوان شرايط كاري كه كارمند كنترل شغلي و 

شوند و در ها با مشكل مواجه ميكاركنان در اين گروه از مشاغل براي حل مسائل خود و مقابله با چالش

تواند دو مي تقاضاهاي شغليدهد كه اين مدل نشان ميانگيزه هستند. بنابراين ها بيانجام كارها و فعاليت

). بنابراين تركيب 3-2(شكل  گرا در شغلنتيجه مخالف داشته باشد: فشار شغلي و نتايج يادگيري

شود (كه فشار شغلي و رواني ميباال و كنترل شغلي پايين موجب ايجاد فشار جسمي  تقاضاهاي شغلي

باال و كنترل پايين به  يتقاضابراساس فرضيه فشار، افراد هنگامي كه در شرايطي با ]. 75شود) [ناميده مي

در حالي كه در ]. 43كنند [به نقل از منبع پردازند فشار زياد و سطوح پايين سالمتي را تجربه ميكار مي

دو در سطح بااليي هستند موجب ايجاد احساس  شغلي هرو كنترل  تقاضاهاي شغليمشاغلي كه 

شود). از طرفي كنترل شغلي نه تنها شود (كه يادگيري فعال ناميده ميوري و موفقيت ميشايستگي، بهره

-را تعديل نمايد بلكه مي تقاضاهاي شغليتواند توسعه فشارهاي رواني و جسماني ايجاد شده در نتيجه مي

وري و موفقيت شود. اين دو اثر (يعني فشار شغلي و يادگيري اس شايستگي، بهرهتواند موجب پرورش احس

تواند از طريق سازي شود. در واقع فشار شغلي ميتواند در سه بعد فرسودگي شغلي نيز مفهومفعال) مي

تواند از طريق بعد موفقيت ارزيابي شود، در حالي كه يادگيري فعال مي مسخ شخصيتخستگي عاطفي و 

  ].75دي ارزيابي شود [فر
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 ]77كنترل شغلي كاراسك [ -تقاضا: مدل 3 -2شكل 

67Fجانسون1986اما در سال 

كنترل شغلي به طور عمده بر كنترل  -تقاضاچنين استدالل كرد كه مدل  1

68Fدر صورتي كه حمايت اجتماعي ،شغلي به عنوان يك منبع بالقوه رواني متمركز است

واند همانند تنيز مي 2

پيشنهاد شد كه مدل كاراسك با افزايش 1988كننده باشد. بنابراين در سال لي يك تعديلكنترل شغ

) پيشنهاد كرد كه حمايت 1989]. جانسون (43سوم توسعه يابد [ حمايت اجتماعي به عنوان بعد

زا را تعديل هاي استرسو واكنش تقاضاهاي شغلياجتماعي همكاران و مديران ممكن است ارتباط بين 

) توسعه يافت. در 1988توسط جانسون و هال ( حمايت -كنترل -تقاضا]. مدل 26به نقل از منبع كند [

-اين مدل باالترين خطر سالمتي مربوط به زماني است كه كاركنان انزوا و فشار زياد كاري را تجربه مي

شود. ته ميباال، كنترل شغلي و حمايت اجتماعي پايين شناخ تقاضاهاي شغليكنند. يعني شغلي كه با 

شود فرض مي ) 1988حمايت جانسون و هال ( -كنترل -تقاضاها و مطابق با مدل براساس اين استدالل

زياد و كنترل كم) تركيب شده و موجب كاهش سالمتي  يتقاضا( حمايت كم با افزايش شرايط فشارزاكه 

 ].25[) 4-2(شكل  شودرواني مي

                                                           
1 . Johnson 
2 . Social support 
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 ]25[ )1988، هال انسون وج(حمايت  -كنترل -تقاضا: مدل 4 -2شكل 

اي است كه در مطالعات مربوط به خستگي عاطفي در حمايت مدل شناخته شده -كنترل -تقاضامدل  

تقاضاهاي ]. اين مدل سه متغير 78گيرد [به نقل از منبع شغل و فرسودگي شغلي مورد استفاده قرار مي

كند. همچنين اين مدل را شناسايي ميباال، فرصت محدود براي تنظيم كار فرد و حمايت پايين  شغلي

-هاي استرسباال و كنترل شغلي پايين موجب ايجاد واكنش شغلي هايخواستهكند كه تركيبي از بيان مي

69Fفشار -اي به نام فرضيه انزواشوند. در اين مدل فرضيهزاي رواني مي

وجود دارد كه از تركيب اثرات منفي  1

بيني كننده اين شود. به منظور بررسي اثرات پيشمحدود ايجاد مي باال، كنترل پايين و حمايت يتقاضا

مدل گروهي از محققان مطالعاتي را انجام داده و به اين نتيجه رسيدند كه هريك از سه متغير اين مدل 

تواند به صورت متقابل و افزايشي نيز موجب ايجاد فشار شغلي موجب ايجاد فشار شده و اثرات آنها مي

حمايت نيز اثرات  -كنترل -تقاضاكنترل شغلي، مدل  -تقاضا]. همانند مدل 78ل از منبع شود [به نق

                                                           
1 . Iso-strain hypothesis 
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70Fاصلي

71F، افزايشي1

72Fو تعاملي 2

بيني كننده اشاره دارد كه كند. اثر اصلي به يك متغير پيشبيني ميرا پيش 3

هش سالمتي زياد با كا تقاضاهاي شغليارتباطي مثبت و يا منفي با متغير مالك دارد (به عنوان مثال 

كاركنان همراه است، در حالي كه كنترل شغلي باال و حمايت اجتماعي با سالمتي بيشتر همراه است). 

هاي متعدد در مدل پيشگو است (به عنوان مثال؛ بيني كنندهاثرات افزايشي دربرگيرنده بررسي پيش

ي) كه به صورت + كنترل شغلي+ حمايت اجتماعتقاضاهاي شغلي+كنترل شغلي يا تقاضاهاي شغلي

دهد همچنين اثر افزايشي نشان مي ].79كننده هستند [بيني سالمتي كاركنان كمكمشترك در پيش

كنند؛ باال، كنترل شغلي پايين و حمايت اجتماعي محدود را تجربه مي تقاضاهاي شغليزماني كه كاركنان 

كاركنان تأثيرگذار هستند  بيني سالمتياين عوامل به صورت افزايشي اما به صورت مستقل در پيش

73Fافزايي)فشار). اثر تعاملي (يا هم -(فرضيه انزوا

كنترل شغلي به عنوان مشاركت متقابل دو  -تقاضادر مدل  4

]. افزودن حمايت اجتماعي به اين مدل 79شود [به نقل از منبع بيني كننده مدل در نظر گرفته ميپيش

كنندگي مشترك آنها شد؛ در اين ش اثر تعاملي و تعديلتوسط جانسون و هال موجب توسعه مدل و افزاي

حمايت × تقاضاهاي شغلي(به عنوان مثال؛  كندكننده ديگري عمل ميصورت يك متغير به عنوان تعديل

ها اثر تعاملي و تعديل كنندگي مشترك بيني كنندهبنابراين يك مرتبه باالتر از اثر تعاملي پيش اجتماعي)

بيني متغير مالك را حمايت اجتماعي) است كه پيش× كنترل شغلي× ي شغليتقاضاهاهر سه عامل (

باال يا كنترل  تقاضاهاي شغليتواند اثرات منفي بخشد. به عنوان مثال حمايت اجتماعي ميبهبود مي

شغلي پايين بر سالمتي را تعديل نمايد. در چنين شرايطي حمايت اجتماعي به عنوان يك ميانجي يا يك 

 ].79كند (فرضيه ميانجي(بافر) [ده در برابر پيامدهاي منفي فشار شغلي باال عمل ميكننتعديل

                                                           
1. Main effect 
2 . Additive effect 
3 . Interactive effect 
4 . Synergistic  
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74Fتقاضاهاي شغلي 2-10-1

1 

هاي جسماني، رواني، اجتماعي يا سازماني شغل كه نيازمند تالش مداوم به عنوان جنبه تقاضاهاي شغلي

لزومأ منفي  تقاضاهاي شغليشوند. اگرچه جسماني و يا رواني (شناختي يا عاطفي) هستند شناخته مي

هاي منفي از قبيل: افسردگي، د و منجر به فراخواني واكنشننيستند، ولي زماني كه نيازمند تالش زياد باش

]. براساس نظر 80زاي شغلي تبديل شوند [اضطراب يا فرسودگي شغلي شوند ممكن است به عوامل تنش

 زاي رواني درگير در انجام كار، عوامل استرسسعبارت از عوامل استر تقاضاهاي شغلي) 1979كاراسك (

زاي تعارض نقش در شغل است [به نقل از منبع زاي مربوط به انجام كارهاي غيرمنتظره و عوامل استرس

اي كه بر عهده يك هاي فرد يا حق ويژهبه ميزان حجم كار و مسئوليت تقاضاهاي شغليعالوه،  ]. به43

]. مسلش و ليتر 77كند [ايفي را به انجام رساند اشاره مياس آن وظفرد قرار داده شده است تا براس

 تقاضاهاي شغلي) دريافتند كه فرسودگي شغلي نتيجه يك نوع عدم تعادل مزمن است كه در آن 1997(

شود. اين عدم تطابق بين فرد و شغل مستقل از زيادي، بيشتر از آنچه كه در توان كارمند است از او مي

هاي شغلي رخ دهد ت انساني و حتي خارج از اين رشتهل است و ممكن است در خدمامحتواي خاص شغ

باال از معلمان شامل مواردي از قبيل  تقاضاهاي شغليها نشان داده است كه ]. بررسي24[به نقل از منبع 

كاران، فشار زياد هم هايخواستهآموزان و محيط فيزيكي كار، اضافه بار كاري، الزام براي كنترل رفتار دانش

آموزان است هاي مدرسه، تعارضات بين فردي و مشكالت رفتاري دانشكاري، كمبود تجهيزات، سياست

]. مطالعات زيادي 70، 81تواند منجر به فرسودگي شغلي و كاهش سطح سالمت معلمان شود [كه مي

 دانند؛ميبيني كننده فرسودگي شغلي كننده و پيشرا يكي از عوامل تعيين تقاضاهاي شغلي

75Fدر مطالعه پيسانتي و همكاران

) با عنوان استرس شغلي و سالمتي در بين معلمان ايتاليايي مقطع 2003( 1

معلم ايتاليايي در مدارس متوسطه انجام شد، نتايج نشان داد كه ارتباط  169متوسطه كه بر روي 
                                                           
1 . Job demands 
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شغلي وجود دارد و متغير  ، كنترل شغلي و حمايت اجتماعي با فرسودگيتقاضاهاي شغليمعناداري بين 

 ].82، با خستگي عاطفي و عالئم جسماني مرتبط بود [تقاضاهاي شغلي

76Fدي النگ و همكاران

كارمند هلندي را بررسي  668هاي شغلي و سالمتي ذهني ) ارتباط ويژگي2004( 2

 صيتمسخ شخبا افزايش در خستگي عاطفي و  تقاضاهاي شغلينمودند، نتايج نشان داد كه افزايش در 

و كاهش حمايت  تقاضاهاي شغليباشد. از طرفي افزايش خستگي عاطفي نتيجه افزايش در همراه مي

 ].83اجتماعي سرپرستان است [

77Fدر مطالعه شافلي و باكر

، منابع شغلي و ارتباط آنها با فرسودگي تقاضاهاي شغلي) تحت عنوان 2004( 3

و كمبود منابع شغلي  تقاضاهاي شغليأ توسط شغلي و تعهد، نتايج نشان داد كه فرسودگي شغلي عمدت

شود. همچنين فرسودگي شغلي با مشكالت سالمتي و تمايل به ترك خدمت مربوط بود. از پيش بيني مي

 ].80و مشكالت سالمتي شناخته شد [ تقاضاهاي شغليطرفي فرسودگي شغلي واسطه ارتباط 

78Fپژوهش فيشر و همكاران

و حمايت اجتماعي در  تقاضاهاي شغلي) تحت عنوان كنترل شغلي، 2005( 4

رواني شغل با درد بدني، خطر باالي هاي خواستهمحيط كار و سالمت در بين كارگران جوان نشان داد كه 

جراحات بدني و كاهش ميزان خواب در طول هفته در ارتباط است. همچنين ارتباط معناداري بين 

 ].84سمي وجود داشت [رواني شغل و فشارهاي ج هايخواستهصدمات كاري با 

معلم فنالندي بررسي نمودند. ابزار  2038) فرسودگي و تعهد شغلي را در بين 2006هاكانن و همكاران (

با فرسودگي شغلي و  تقاضاهاي شغليگيري پرسشنامه بود. نتايج نشان داد ارتباط مثبتي بين اندازه

                                                                                                                                                                                 
1 . Pisanti et al 
2 . De Lange et al 
3 . Schaufeli & Bakker 
4 . Fischer et al 
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 تقاضاهاي شغليدگي شغلي واسطه اثرات دهد كه فرسومشكالت سالمتي وجود دارد، اين نتيجه نشان مي

 ].13باال بر مشكالت سالمتي است [

79Fمطالعه پريتو و همكاران

بيني فرسودگي شغلي و در پيش منابع -تقاضا) تحت عنوان توسعه مدل 2008( 1

ارتباط مثبت و معناداري با  تقاضاهاي شغليبه اين نتيجه رسيد كه  تعهد معلمان در طول زمان،

 ].85معلمان دارد [ فرسودگي شغلي

80Fدر مطالعه ون دالن و همكاران

خانواده  -، منابع شغلي و تعارضات كارتقاضاهاي شغلي) كه تأثير 2009( 2

هاي بهداشتي را بررسي نمودند، نتايج هاي مراقبتبر خستگي عاطفي و مشكالت سالمتي كاركنان سازمان

عاطفي داشته و در بين افرادي كه ارتباط نشان داد كه حجم كاري زياد ارتباط معناداري با خستگي 

بيشتري با بيماران داشتند، زنان خستگي عاطفي بيشتري را نشان دادند. اما مرداني كه ارتباط كمتري با 

بيماران داشتند به خاطر حجم كاري زياد و ساعات كاري بيشتر خستگي عاطفي بيشتري را نشان دادند. از 

رواني بيشتر، استقالل كمتر و دخالت  هايتقاضابا بيماران داشتند  طرفي كاركناني كه ارتباط بيشتري

 ].86بيشتر خانواده در كارشان را نشان دادند [

دبيرستان  در مدارس ابتدايي و كانادايي -فرانسوي معلم 806) كه بر روي 2012مطالعه فرنت و همكاران (

و منابع  هاي شغليتقاضاط مدرسه (مانند دولتي انجام شد، نشان داد كه تغيير در ادراك معلمان از محي

بيني كننده تغييرات در ابعاد شغلي) از طريق عوامل انگيزشي (انگيزه خودمختاري و خودكارآمدي) پيش

و موفقيت فردي) است. بعالوه، نتايج نشان داد كه  مسخ شخصيتفرسودگي شغلي (خستگي عاطفي، 

آموزان در فرآيند كالسي و رفتارهاي نامناسب دانشهمچون كار زياد  تقاضاهاي شغليهاي مختلف جنبه

 ].70فرسودگي شغلي نقش دارند [

                                                           
1 . Prieto et al 
2 . Van Daalen et al 
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81Fنارينگ و همكاران

) كار احساسي و خستگي عاطفي در معلمان را با استفاده از ديدگاه شغلي و 2012( 1

طفي عا هايتقاضافردي مورد بررسي قرار دادند. نتايج نشان داد كه ارتباط مثبتي بين خستگي عاطفي با 

بيني كننده خستگي %) بهترين پيش18عاطفي شغل ( هايتقاضاو كار احساسي وجود دارد. همچنين 

 ].87عاطفي بود [

82Fكنترل شغلي 2-10-2

2 

گيري و فرصت براي اعمال ميزان كنترل بر كنترل شغلي به كنترل بر فرآيند كاري، يعني توانايي تصميم

]. در واقع كنترل شغلي به ميزاني كه فرد توانايي 1شود [كار به منظور به انجام رساندن آن مربوط مي

كند. كنترل شغلي زاي بالقوه و بالفعل كار خود دارد اشاره مياعمال قدرت بر يك يا تمام عوامل استرس

به آن نياز دارند. در  تقاضاهاي شغليهايي است كه كاركنان براي مقابله با ها و مهارتدربرگيرنده توانايي

]. در بافت نظريه 77گيري در مورد چگونگي انجام كارها دانست [توان آن را آزادي در تصميمواقع مي

 انتخاب و تعيين وظايف، مسئوليت ، كنترل بر ميزان خودمختاري و آزادي فرد برايكنترل شغلي -تقاضا

ختاري  زمينه خودم]. در واقع كنترل شغلي باال88ها، زمان و شيوه انجام كار تمركز دارد [به نقل از منبع 

تقاضاهاي سازد و از طريق مديريت شخصي، حل تعارض نقش (كه در زمره كاري را براي فرد فراهم مي

بااليي است، با دسترسي  كند. همچنين هنگامي كه فرد داراي كنترلتر مياست) را براي فرد سهل شغلي

تر براي بازگرداندن تعادل رهاي مطلوبهاي رفتاري بيشتر، به جاي رفتارهاي انحرافي به رفتابه گزينه

 ].88آورد [فشارها روي مي

اي ازكارگران مرد آمريكايي و را بر روي يك نمونه تصادفي خوشه كنترل شغلي -تقاضا كاراسك الگوي

همانند، اما از نظر  تقاضاهاي شغليسوئدي آزمايش كرد. در اين پژوهش، بين مشاغلي كه از نظر ميزان 

                                                           
1 . Näring et al 
2 . Job control 
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اي صورت گرفت. نتايج نشان داد كاهش كنترل شغلي با استرس فاوت بودند، مقايسهكنترل شغلي مت

، هنگامي كه سطح كنترل شغلي ثابت باشد، سبب افزايش سطوح تقاضابيشتري همراه بوده و افزايش 

دهد كه كنترل شغلي فرد را از اثرات ناسالم محيط ]. در واقع اين مدل نشان مي1شود [استرس مي

 ].75كند [مي كارمحافظت

83Fون پرن و هاگدورن

) در مطالعه خود نشان دادند كنترل شغلي ارتباطي منفي با خستگي 2003( 1

شود. همچنين نتايج نشان پرستاران دارد. بنابراين افزايش كنترل شغلي موجب كاهش ميزان خستگي مي

نگيزش دروني را افزايش ا تقاضاهاي شغليداد هنگامي كه كنترل شغلي در سطح بااليي است، افزايش در 

 ].89دهد [مي

84Fمطالعه زولنيرچيك زردا

اي براي كاهش فرسودگي شغلي معلمان نشان داد كه ) با عنوان مداخله2005( 2

بيشترين اثر مداخله در ارتباط با افزايش كنترل رفتاري در شغل به وجود آمد. در نتيجه آموزش به 

زاي محيط تواند در تغيير درك عوامل استرسنها ميمعلمان در مورد چگونگي مديريت محيط شغلي آ

  ].8هاي جسماني كمك نمايد [شغلي، كاهش خستگي عاطفي و ناراحتي

85Fلورل و همكاران

ها نشانرواني شغل و كنترل شغلي را با فرسودگي شغلي آتش هايتقاضا) ارتباط 2008( 3

نتايج نشان داد كه كنترل شغلي  بود. نشان داوطلبآتش 101بررسي نمودند. نمونه مورد مطالعه آنها 

دارد اما موفقيت فردي و كنترل شغلي به  مسخ شخصيتارتباط منفي و معناداري با خستگي عاطفي و 

بيني كننده خستگي عاطفي، و هم مربوط نبودند. همچنين نتايج نشان داد كه كنترل شغلي پيش

 ].90است [ تمسخ شخصيبيني كننده خستگي عاطفي و پيش تقاضاهاي شغلي

                                                           
1 . Van Yperen    & Hagedoorn 
2 . Żołnierczyk-Zreda 
3 . Lourel et al 
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 حمايت اجتماعي 2-10-3

ترين متغير وضعيتي است كه به عنوان يك بافر بالقوه در برابر شدهحمايت اجتماعي احتماأل شناخته

باشد كه به نظر ) مي1979استرس شغلي ارائه شده است. حمايت اجتماعي آخرين متغير مدل كاراسك (

يا زيردستان به كارمند  يت، سرپرستان، همكاران ورسد به سطح و ماهيت حمايتي كه از جانب مديرمي

86Fتوزلدرف ].77شود اشاره دارد [ارائه مي

) حمايت اجتماعي را به عنوان هر نوع عمل يا رفتاري كه 1976( 1

هاي هر موقعيت خاص هاي شخصي يا در حل و فصل تقاضاها و نيازمنديشخص را در رسيدن به هدف

هايي كه از طريق آنها روابط ت اجتماعي براي اشاره به مكانيسمحمايكند. اصطالحأ كمك كند تعريف مي

[به نقل از منبع شود كند اطالق ميمي بين فردي، افراد را از اثرات مضر و مخرب فشار رواني محافظت

. حمايت اجتماعي به اعمالي كه توسط ديگران مهم مانند: خانواده، دوستان يا همكاران براي فرد ]91

توانند براي فرد كمك ابزاري، اطالعاتي و يا عاطفي فراهم كند. اين ديگران مهم ميشود اشاره ميانجام مي

نمايند اين عملكردهاي حمايتي متفاوت معموأل بسيار به يكديگر مرتبط بوده و اغلب يك عامل اساسي 

شود. اثرات كه به عنوان حمايت اجتماعي درك شده يا دريافت شده خالصه ميدهند واحد را شكل مي

حمايت اجتماعي درك شده (مانند: اعتقاد به دوست داشتن و مراقبت، دلسوزي و درك، قدرشناسي و 

شود) مكررأ در مطالعات گوناگون مورد بررسي قرار ن مهم براي فرد فراهم ميارزشي كه از طرف ديگرا

رد نسبت به دريافت واقعي گرفته است. درك و اعتقاد به اينكه حمايت اجتماعي در دسترس فرد قرار دا

اكثر محققان ]. 2حمايت اجتماعي تأثيرگذارترين عامل بر سالمتي ذهني افراد است [به نقل از منبع 

هاي متفاوتي هستند و بايد به صورت هاي ساختاري و عملكردي حمايت اجتماعي جنبهمعتقدند كه جنبه

حمايت ساختاري به ساختار روابط فرد با ديگران در ]. 2[به نقل از منبع  متفاوتي مورد ارزيابي قرار گيرند

هاي اجتماعي هايي كه او با اعضاي شبكههاي اجتماعي كه فرد بر عهده دارد، تناوب تماسروابط يا نقش

                                                           
1 . Tolsdorf 
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متفاوت دارد و شدت و تعدد ارتباطات در بين اعضاي شبكه و غيره اشاره دارد. اندازه شبكه، اغلب سطح يا 

كند. ادغام اجتماعي يا اجتماعي بودن افراد يا ميزان ادغام اجتماعي را مشخص مي درجه انزواي اجتماعي

-زاي زندگي يا مشكالت مزمن در زندگي افراد را تعديل نميافراد اثرات جسماني و رواني وقايع استرس

يا اما درك حمايت عاطفي مستقيمأ با سالمتي رواني و جسماني در ارتباط است و يك اثر ميانجي  ،كند

حمايت  ترين ميزانترين و مهمزندگي و مشكالت مزمن دارد. ساده زايكننده بر وقايع استرستعديل

آيد كه فرد ارتباطي صميمي و با اعتماد با فردي ديگر داشته باشد (به عنوان اجتماعي زماني به وجود مي

جود درباره حمايت اجتماعي مثال با همسر، دوستان، همكاران و غيره). بايد تأكيد نمود كه پيشينه مو

كند كه ميزان اتحاد اجتماعي و اجتماعي بودن افراد ارتباط مثبت و مستقيمي با سالمتي مشخص مي

 ].2رواني و جسمي دارد [

) با عنوان ارتباط بين جو سازماني مدارس و تحليل رفتگي 1388رمضاني نژاد و همكاران ( در مطالعه

نشان داد رفتار صميمي معلمان و رفتار حمايتي مديران مدارس با نتايج  شغلي معلمان تربيت بدني،

 ].65[تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني رابطه معكوسي دارد 

87Fمطالعه هندريكس و همكاران

) با عنوان تأثير حمايت اجتماعي بر ارتباط بين استرس و فرسودگي 1988( 1

زنان و هم مردان ارتباط مثبتي با فرسودگي شغلي شغلي نشان داد استرس شغلي و خانوادگي هم در بين 

دارد. در حالي كه حمايت شغلي و خانوادگي ارتباطي منفي با فرسودگي شغلي دارند. اين فرضيه كه 

كند حمايت نشد. نه حمايت شغلي و نه فرسودگي شغلي را تعديل مي -حمايت اجتماعي ارتباط استرس

فرسودگي خانوادگي را تعديل نكرد. زنان نسبت به  -اط استرسحمايت خانوادگي استرس خانوادگي و ارتب

مردان سطوح باالتري از فرسودگي، استرس شغلي و استرس خانوادگي را نشان دادند. اما در مورد درك 

 ].92[ حمايت اجتماعي بين مردان و زنان تفاوتي وجود نداشت

                                                           
1. Hendrix et al 
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88Fهمكاران پژوهش بروورز ودر 

ر استنباط حمايت اجتماعي و تحت عنوان خودكارآمدي د )2001( 1

كنند معلماني كه احساس مينتايج نشان داد در هلند  فرسودگي شغلي در بين معلمان مقطع متوسطه

 كنند نسبت به همتايان خود كه حمايت كافي ازكادرمديران خود دريافت نمي حمايت كافي از همكاران و

همچنين اين  يت همكاران خود دارند.اعتماد به نفس كمتري در جلب حما كنندمدرسه دريافت مي

معلماني كه نيازمند حمايت كادر . معلمان به توانايي خود براي تسلط بر محيط اجتماعي ترديد دارند

براي استنباط چنين حمايتي دارند نسبت به همتايان خود  مدرسه هستند اما اعتماد كمي به توانايي خود

 ].44[ شتر مستعد ابتال به فرسودگي شغلي هستندكه توانايي بااليي در اين زمينه دارند بي

89Fتحقيق آلبر مارين و گارسيا راميرز

) تحت عنوان حمايت اجتماعي و خستگي عاطفي در بين 2005( 2

پرستار انجام شد در بخش حمايت اجتماعي به  اين نتيجه دست يافت  210پرستاران بيمارستان كه روي 

اري با فرسودگي عاطفي پرستاران دارد. همچنين ارتباط منفي و كه حمايت همكاران ارتباط مثبت و معناد

 ]. 93معناداري بين حمايت سرپرستاران و فرسودگي عاطفي پرستاران وجود داشت [

90Fداي و همكاران

بيني فرسودگي شغلي هاي استرس شغلي در پيش) تحقيقي با عنوان تركيب مدل2008( 3

تماعي (حمايت سرپرست و همكاران) رابطه منفي و معناداري با انجام دادند. نتايج نشان داد كه حمايت اج

%) از 5/33بيني كننده (فرسودگي شغلي دارد. همچنين تمام متغيرهاي دو مدل استرس شغلي پيش

%) از تغييرات موفقيت فردي است 5/5و ( مسخ شخصيت%) از تغييرات 9/20تغييرات خستگي عاطفي، (

]94.[ 
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91Fتحقيق برايونز و همكاران

اجتماعي بر رضايت شغلي  -) كه تأثير عوامل دموگرافيك و رواني2010( 1

معلمان مدارس متوسطه را بررسي نمود به اين نتيجه رسيد كه ارتباط منفي و معناداري بين حمايت 

همكاران و مديران با خستگي عاطفي وجود دارد، همچنين معلماني كه حمايت كافي از مديران و همكاران 

 ].95دهند [كنند رضايت شغلي بيشتري را نشان مييخود دريافت م

 حمايت بر سالمتي -كنترل -تقاضااثرات اصلي و افزايشي متغيرهاي مدل  2-10-4

زياد و كنترل كم  يتقاضاكند كه استفاده از مدل كاراسك تأييد مي سال تحقيقات تجربي با 20مروري بر 

هاي رواني لي، فرسودگي شغلي و ساير اشكال ناراحتيدر محيط شغلي با سالمتي پايين رواني، رضايت شغ

92Fمرتبط است. مطالعه اوليه توسط مارشال، بارنت و ساير

ت توليدي و عصن 600كه دربرگيرنده  )1997( 2

هاي رواني به طور قابل توجهي بر ناراحتي تقاضاهاي شغليخدماتي در اياالت متحده بود، نشان داد 

]. برخي از مطالعات اثرات اصلي و افزايشي متغيرهاي مدل 79ل از منبع كارگران تأثيرگذار است [به نق

بيني ، كنترل و حمايت از لحاظ آماري پيشتقاضاحمايت را بررسي نموده و دريافتند كه  -كنترل-تقاضا

]. در يك مطالعه تجربي بر روي 76، 89كننده سطح سالمت رواني، رضايت شغلي و خستگي هستند [

93Fقطع كارشناسي در استراليا سرل، برايت و بوچنردانشجو در م 120

 تقاضاهاي شغلي نشان دادند )1999( 3

زياد  تقاضاو حمايت اجتماعي اثر قابل توجهي بر استرس و عملكرد دارند. اين دانشجويان در شرايطي كه 

ح تري از خود نشان دادند. همچنين اختالف بين سطح مطلوب و سطو كنترل پايين بود عملكرد ضعيف

]. اليك وايس، دي ريجك، لي 96درك شده حمايت اجتماعي نيز بر استرس و عملكرد تأثيرگذار بود [

94Fبلنس و شافلي

پرستار هلندي بررسي نموده و اثرات اصلي و  367) مدل كاراسك را بر روي 1998( 4
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95Fياس بوريلوبر فرسودگي شغلي را گزارش نمودند. اسكريبا آگور و تن كمو كنترل  زياد يتقاضاافزايشي 

1 

) نشان دادند كه كنترل شغلي پايين و حمايت كم همكاران با عدم سالمتي رواني همراه بود. در 2004(

96F مطالعه براف و پيرز

كارگر بخش دولتي خدمات انساني انجام شد نشان داده شد  205) كه بر روي 2004(2

اه است در حالي كه وقتي كنترل تر همربه طور قابل توجهي با رضايت شغلي پايين تقاضاهاي شغليكه 

 ].79شود [به نقل از منبع يابد موجب افزايش سالمت كاري ميشغلي افزايش مي

هاي تحقيقات قبلي در رابطه با نقش حمايت اجتماعي بر نتايج مثبت سالمتي كاركنان ناسازگار و يافته

شده است كه حمايت اجتماعي با اي از تحقيقات نشان داده متناقض بوده است. به عنوان مثال در پاره

 ].97نفر از كاركنان دولتي بخش غير صنعتي لندن در ارتباط بوده است [ 10,308افزايش غيبت در بين 

97Fنه پوماكي و آناگنوستوپولو

98F) و نه راسكو و كينونن2003( 3

) هيچيك نتوانستند نشان دهند كه 2003( 4

]. در مقابل 98، 99علمان يوناني و فنالندي باشد [بيني كننده سالمتي متواند پيشحمايت اجتماعي مي

تواند موجب افزايش ) نشان داده شد كه حمايت اجتماعي مي2003در مطالعه ون پرن و هاگدورن (

99F ]. در مطالعه اديمانزيا و همكاران89انگيزش دروني پرستاران شود [

نشان داده شد كه حمايت  )2008(5

نفر از كارگران مرد  698ه افزايش درك كيفيت زندگي در بين بيني كننداجتماعي در محل كار پيش

آلبرمارين و گارسيا راميرز  ]. همچنين نتايج تحقيق79صنعت خودرو در مالزي بود [به نقل از منبع 

 ].93) اثرات اصلي و ميانگيري (بافر) حمايت سرپرستان و خانواده را تأييد نمود [2005(

 

 
                                                           
1 . Escriba-Aguir & Tenias-Burillo 
2 . Brough & Pears   
3 . Pomaki & Anagnostopoulou 
4 . Rasku & Kinnunnen 
5 . Edimansyah et al 



٦۲ 
 

 حمايت -كنترل-تقاضاكنترل شغلي و -تقاضااثرات تعاملي دو سويه و سه سويه  2-10-5

اي به نام فرضيه ) فرضيه1988) و جانسون و هال (1979فشار، كاراسك ( -عالوه بر فرضيات فشار و انزوا

× شغليتقاضاهاي كنترل شغلي و × تقاضاهاي شغليبافر را به وجود آوردند، كه اثرات تعاملي دو سويه (

حمايت اجتماعي) را × كنترل شغلي× تقاضاهاي شغليحمايت اجتماعي) و اثرات تعاملي سه جانبه (

، كنترل شغلي و تقاضاهاي شغليهاي اثرات اصلي و افزايشي كرد. به هرحال، در مقايسه با يافتهبررسي مي

برخوردار هستند [به نقل  هاي مربوط به اثرات تعاملي دوسويه از حمايت بيشتريحمايت اجتماعي، يافته

پرستار در اياالت  555) كه بر روي 2003]. به عنوان مثال در مطالعه ون پرن و هاگدورن (79از منبع 

كنترل شغلي بر خستگي را مشاهده نمودند، كه × تقاضاهاي شغليمتحده انجام شد، اثر تعاملي مشترك 

در مطالعه انجام ]. 89[ بخشيدرا بهبود ميرواني شغل و خستگي  هايتقاضادر آن كنترل شغلي ارتباط 

100Fچامبل و كورال شده توسط

دانشجوي پرتقالي بود، اثر قابل توجهي از تعامل دو  825 ) كه شامل2005( 1

بخشيد و اضطراب/ افسردگي را بهبود مي تقاضاهاي شغليسويه كه در آن كنترل شغلي ارتباط بين 

 ].100مشخص شد [

 و سالمتي تقاضاهاي شغلينترل شغلي بر اثر تعديل كننده ك 2-10-6

101Fون در دوئف و مائس

كننده كنترل اي كه به بررسي اثر تعديلمطالعه 31) گزارش نمودند كه از 1999( 2

مطالعه از فرضيه بافر (ميانجي بودن)  15اند، تنها و سالمتي پرداخته تقاضاهاي شغليشغلي بر ارتباط بين 

102Fكنند. به عنوان مثال نيدهامر و همكارانكنترل شغلي حمايت مي -تقاضامدل 

) شواهدي از 2008( 3

دهي، كنترل شغلي بر نتايج سالمتي در اطالعات مربوط به خود گزارش× تقاضاهاي شغليتعامل بين 

]. پوماكي و 79بيماري، غيبت و صدمات شغلي در بين كارگران فرانسوي نيافتند [به نقل از منبع 
                                                           
1 . Chambel & Curral 
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 99) نيز اثري از ميانگيري بر سالمتي معلمان نيافتند [2003سكو و كينونن () و را2003( آناگنوستوپولو

103F]. مطالعه سن و همكاران98،

حمايت  تقاضاهاي شغلي) نيز از فرضيه ميانگيري كنترل شغلي بر 2005( 1

 ].101نكرد [

 و سالمتي تقاضاهاي شغلياثر تعديل كننده حمايت اجتماعي بر  2-10-7

) با توجه به نتايج محدود و متناقض در مورد نقش حمايت اجتماعي 1999مائس (به گفته ون در دوئف و 

حمايت بايد تحقيقات بيشتري در اين خصوص انجام شود. برخي  -كنترل -تقاضادر فرضيه بافر مدل 

اند، اما برخي ديگر به چنين كننده حمايت اجتماعي نشان دادهمطالعات نتايج مثبتي در مورد اثر تعديل

104Fاند. به عنوان مثال در نظرسنجي كه توسط بيهر و همكاراني نرسيدهنتايج

پرستار  225) در بين 1990( 2

زاي شغلي و در اياالت متحده انجام شد نشان داد كه حمايت اجتماعي ميانجي (بافر) عوامل استرس

105Fفشارهاي فردي است. عالوه بر اين مطالعه چاي

 مؤسس شركت بود، نقش 117) كه شامل 1993( 3

محافظتي حمايت اجتماعي در محل كار را تأييد كرد و نشان داد كه حمايت اجتماعي اثر ميانگيري قوي 

شود، در مقابل در يك زا و افزايش سالمت رواني و جسماني ميدارد كه موجب كاهش عوامل استرس

106Fاي بود، پاراسورامان، گرين هاوس و گرن روززوج حرفه 119مطالعه كه شامل 

شان دادند كه ) ن1992( 4

زاي زاي شغلي، تعارضات خانوادگي و شغلي و عوامل استرسحمايت اجتماعي ارتباط بين عوامل استرس

107Fفوجيشيرو دهد.خانوادگي را كاهش نمي

) نيز نشان داد كه حمايت اجتماعي هيچ اثر تعديل 2005( 5

فشار شغلي و سالمت رواني زا (به عنوان مثال؛ تعارض نقش و حجم كار) و اي بين عوامل استرسكننده

]. در برخي مطالعات نيز نشان داده شد كه حمايت اجتماعي نه ميانجي ارتباط 79ندارد [به نقل از منبع 
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دهندگان هاي شغلي بر سالمتي پاسخهاي رواني و نه ميانجي اثر منفي ويژگيبين فشارهاي شغلي و تنش

ها و تناقضاتي كه در تحقيقات براي ناسازگاري تواند توضيحيهاي فرهنگي مي]. تفاوت98، 99است [

108Fباراك، فيندلر و ويند مختلف وجود دارد باشد.

-) اظهار نمودند كه ساختارهاي شبكه اجتماعي مي2003( 1

كارگر در اياالت متحده  950تواند از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت باشد. در مطالعه آنها كه شامل

سرائيلي (فرهنگ جمعي) بود به اين نتيجه رسيد كه ساختار شبكه كارگر ا 114(فرهنگ فردگرا) و 

تر بود. احتماأل رگران اياالت متحده به هم پيوستهحمايت اجتماعي براي كارگران اسرائيلي نسبت به كا

هاي فردي (به عنوان مثال؛ رضايت گرا نسبت به ديگر ارزشحمايت سرپرستان و همكاران در جوامع جمع

تواند موجب ايجاد هاي فرهنگي ميكند. همچنين تفاوتتري به سالمتي افراد ميشغلي) كمك بيش

هاي حمايت اجتماعي ( سرپرستان، همكاران، خانواده، دوستان و ها در منابع و كانونو تفاوت هاتناقض

 ) بر حمايت سرپرستان نسبت به حمايت همكاران يا1990همسايگان) باشد. براي مثال بيهر و همكاران (

نظر ارتباطي كه بين سرپرستان و زيردستان  ديگر افراد تمركز نمودند. در مطالعه آنها حمايت اجتماعي از

تر بود كه ارتباطات غير رسمي به عنوان وجود داشت به صورت عملياتي درآمده بود. اثرات زماني برجسته

 ].79كننده وارد عمل شدند [به نقل از منبع عامل تعديل

 ، كنترل شغلي و حمايت اجتماعيتقاضاهاي شغليملي سه جانبه اثرتعا 2-10-8

دهد كه در اين زمينه تناقضاتي وجود دارد بررسي پيشينه موجود درباره اثر تعاملي سه جانبه نشان مي

) گزارش نمودند كه تعامل سه جانبه (بين 2003به عنوان مثال ون پرن و هاگدرن ( ].76، 96، 98، 99[

حمايت اجتماعي) تأثير قابل توجهي بر انگيزش دروني كاركنان دارد. در × ترل شغليكن× تقاضاهاي شغلي

 تقاضاهاي شغليواقع در گروهي كه كنترل شغلي باالتر و حمايت اجتماعي كمتري دريافت كرده بودند 

 و كنترل تقاضاهاي شغليباال با انگيزش دروني بيشتر همراه بود. در حالي كه بدون در نظر گرفتن سطح 
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]. از طرفي رودريگرز و 89شغلي حمايت اجتماعي بيشتر با انگيزش دروني بيشتر در ارتباط بود [

109Fهمكاران

ها اين فرض كه حمايت، يافته -كنترل -تقاضابيني مدل ) دريافتند كه كه برخالف پيش2001( 1

شغلي در ارتباط باال با نارضايتي  تقاضاهاي شغليتركيب حمايت اجتماعي پايين، كنترل شغلي پايين و 

كنند. در واقع افزايش انتظارت شغلي و كنترل شغلي (كنترل شغلي درك شده و منبع است را تأييد نمي

]. بنابراين بررسي 76كنترل دروني) به همراه حمايت اجتماعي باال با نارضايتي شغلي در ارتباط بودند [

بيني سالمتي كاركنان را نشان مدل در پيشپيشينه موجود اثرات اصلي، افزاينده و تعاملي متغيرهاي دو 

كنندگي اين متغيرها نيز هرچند حمايتي ضعيف وجود دارد، اما نيازمند دهد؛ در مورد اثر تعديلمي

 .]79هاي مختلف را روشن سازد [هنگهاي بيشتري است تا اثر واقعي اين متغيرها در فربررسي

 حمايت  -كنترل -تقاضازمينه مدل مروري بر پيشينه تحقيقات صورت گرفته در  2-11

110Fجانسن، شافلي و هاكس

هاي شغلي و فردي سه بعد فرسودگي كننده) پژوهشي با عنوان تعيين1999( 2

پرستار انجام دادند. ابزار مورد استفاده آنها پرسشنامه بود. نتايج نشان داد كه ابعاد  156شغلي بر روي 

 ].102مكاران و مديريت در ارتباط هستند [فرسودگي شغلي با كار زياد و فقدان حمايت ه

111Fمطالعه دجونگ و همكاران

-خاص، كنترل خاص و گروه هايتقاضاكنترل:  -تقاضا) با عنوان مدل 2000( 3

كارگر از پنج بخش مختلف خدمات  2485هاي خوب تعريف شده كه با استفاده از پرسشنامه و بر روي 

بيمه، خرده فروشي و انبارداري) انجام شد، نتايج نشان داد انساني (بهداشت و درمان، حمل و نقل، بانك/ 

توانند چندين اثر تعاملي بر رفاه و هاي شغلي خاصي ميا در گروهو كنترل شغلي تنه تقاضاهاي شغلي

اي در مورد اين ديدگاه كه فرض ها حمايت تجربي تازهسالمتي كاركنان داشته باشند. در نتيجه اين يافته
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زياد و كنترل كم) منجر به ايجاد مشكالت سالمتي (مانند:  هايتقاضابا فشار باال (كند مشاغلي مي

 تقاضاشوند ارائه داد. بعالوه، نشان داده شد كه مشاغل فعال (تني) ميخستگي عاطفي و مشكالت روان

 ].103شوند [هاي شغلي و رضايت شغلي) ميچالش زياد و كنترل باال) باعث ايجاد نتايج مثبت (مانند:

112Fجانسن و همكاران

حمايت در  -كنترل -تقاضا) تحقيقي تحت عنوان آزمايش و اصالح مدل 2001( 1

كارگر در صنعت ساخت و ساز و ابزار  210صنعت ساخت و ساز انجام دادند. نمونه مورد بررسي آنها 

ترين عوامل مگردآوري آنها در اين مطالعه پرسشنامه بود. نتايج نشان داد فقدان حمايت اجتماعي از مه

شكايات سالمتي و فرسودگي شغلي بود. از طرفي تعامل سه جانبه متغيرهاي مدل تا حدودي تأييدكننده 

در شرايطي كه كنترل شغلي ضعيف و حمايت  تقاضاهاي شغليافزايي بود؛ بدين معني كه فرضيه هم

 -كنترل -تقاضا مدلاجتماعي در سطح بااليي بود موجب ايجاد فرسودگي شغلي شد. در حالي كه در 

باال بر فرسودگي شغلي را در زماني كه كنترل شغلي محدود  تقاضاهاي شغليحمايت اجتماعي اثر  حمايت

 ].26نمايد [است تعديل مي

113Fرافرتي، فرند و الندزبرگز

گيري با فرسودگي شغلي را بررسي ) ارتباط اختيار شغلي و قدرت تصميم2001( 2

گيري پرسشنامه فرسودگي شغلي و ند شاغل در خدمات انساني و ابزار اندازهكارم 164نمودند. نمونه آنها 

و  مسخ شخصيتمحتواي شغلي بود. نتايج نشان داد اختيار پايين در شغل با خستگي عاطفي بيشتر و 

باال  تقاضاهاي شغليگيري از لحاظ آماري معنادار نبود. كمتر همراه است. اثر قدرت تصميم موفقيت فردي

ا خستگي عاطفي باال در ارتباط بود. حمايت اجتماعي (سرپرست، همكاران و ديگران)  تنها زماني كه تنها ب

هاي شغلي كنترل شدند با فرسودگي شغلي در ارتباط بود. هيچ يك شناختي و ويژگيمتغيرهاي جمعيت

گيري پايين رت تصميمباال و اختيار و قد تقاضاهاي شغليگيري) اثر از ابعاد كنترل (اختيار و قدرت تصميم
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%) از تغييرات خستگي عاطفي، 44بر ابعاد فرسودگي شغلي را تعديل نكرد. مدل مورد بررسي توانست (

ها، را توضيح دهد. با وجود محدوديت%) از تغييرات موفقيت شخصي 42و ( مسخ شخصيت%) از 25(

مطالعه فرسودگي شغلي فراهم  كنترل شغلي يك پايه نظري مفيد براي -تقاضامطالعه نشان داد كه مدل 

كند. اما در مورد ابعاد كنترل، مطالعه نشان داد كه بايد هركدام به صورت مستقل مورد مطالعه قرار مي

 ].104گيرند زيرا هركدام از آنها ارتباط متفاوتي با ابعاد فرسودگي شغلي دارند [

كارمند اداري  542شغلي را بر روي ، كنترل، حمايت و رضايت تقاضا) مدل 2001رودريگرز و همكاران (

در بلژيك، انگليس، اسپانيا، ايتاليا و اسرائيل مورد بررسي قرار دادند. ابزار مورد استفاده در اين مطالعه 

كانون × حمايت اجتماعي× كنترل× تقاضاجانبه ( 4دهنده وجود يك اثر تعاملي پرسشنامه بود. نتايج نشان

و كنترل شغلي تنها براي افرادي با  تقاضاد. اين اثر بوسيله تعامل بين كنترل) در تغيير رضايت شغلي بو

كنترل  -تقاضاهاي شغليبيني مدل تماعي باال تعيين شد. برخالف پيشكانون كنترل دروني و حمايت اج

كننده بر رضايت شغلي دارد، نتايج مطالعه نشان كرد كنترل زياد اثري ميانگير و تعديلشغلي كه فرض مي

هايي كه حمايت اجتماعي باال است، كنترل زياد (كنترل شغلي درك شده و كانون كنترل در موقعيتداد 

 ].76آوري است [دروني زياد) داراي اثرات زيان

114Fساالنوا، پيرو و شافلي

ي ژكارگر تكنولو 405) به بررسي خودكارآمدي و فرسودگي شغلي در بين 2002( 1

اسپانيا پرداختند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه بود. نتايج نشان هاي خصوصي و دولتي اطالعات در شركت

× تقاضاهاي شغليسويه بين بيني نموده بود اثر تعاملي دوكنترل شغلي پيش -تقاضاهمانطور كه مدل  داد

تر كنترل شغلي در دو بعد فرسودگي شغلي (خستگي و بدبيني) وجود داشت. بعالوه، سطوح مشخص

و كنترل شغلي و سطح ابعاد  تقاضاهاي شغليخودكارآمدي رايانه) ارتباط بين  خودكارآمدي (مانند

 ].105فرسودگي شغلي را تعديل نمود [
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) با عنوان استرس شغلي و سالمتي در بين معلمان ايتاليايي مدارس 2003مطالعه پيسانتي و همكاران (

، تقاضاهاي شغليمعناداري بين معلم انجام شد، نتايج نشان داد كه ارتباط  169كه بر روي  متوسطه

، با خستگي تقاضاهاي شغليكنترل شغلي و حمايت اجتماعي با فرسودگي شغلي وجود دارد و متغير 

 ].82عاطفي و عالئم جسماني مرتبط بود [

115Fدر پژوهش ليندبلوم و همكاران

) با عنوان فرسودگي شغلي در جامعه كاري: ارتباط عوامل رواني 2006( 1

باال، كنترل پايين، فقدان حمايت  هايتقاضافاده از پرسشنامه انجام شد. نتايج نشان داد كه شغل، كه با است

هاي رواني شغل بدون در ها در محل كار موجب فرسودگي شغلي شده و عاملاجتماعي و تعارض ارزش

 ].106نظر گرفتن نوع شغل در رابطه با فرسودگي شغلي حائز اهميت هستند [

بيني فرسودگي شغلي هاي استرس شغلي در پيش) تحقيقي با عنوان تركيب مدل2008داي و همكاران (

هاي استرس و كارمند بودند. اطالعات با استفاده از پرسشنامه 1368انجام دادند. نمونه مورد بررسي 

 -كنترل شغلي -تقاضاهاي شغليآوري شد. نتايج نشان داد كه تمام متغيرهاي مدل فرسودگي شغلي جمع

، كنترل تقاضاهاي شغليهاي فرسودگي شغلي دارند. از اينرو ارتباط معناداري با مؤلفه اجتماعيحمايت 

شغلي و حمايت اجتماعي (حمايت سرپرست و همكاران) رابطه منفي و معناداري با فرسودگي شغلي 

از  %)5/33داشت. همچنين نتايج نشان داد كه تمام متغيرهاي دو مدل استرس شغلي پيش بيني كننده (

%) از تغييرات موفقيت فردي است. 5/5و ( مسخ شخصيت%) از تغييرات 9/20تغييرات خستگي عاطفي، (

كنترل قدرت بيشتري در پيش  -تقاضاپاداش نسبت به مدل  -نشان داده شد كه فاكتورهاي مدل تالش

شغل و دارند. اما تركيب دو مدل فهم ارتباط بين محيط رواني  مسخ شخصيتبيني خستگي عاطفي و 

 ].94بخشد [فرسودگي شغلي را بهبود مي
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، كنترل شغلي، حمايت اجتماعي و باورهاي خودكارآمدي را به تقاضاهاي شغلي) 2011رز و همكاران (وبرو

معلم تربيت بدني در هلند بود.  311كننده فرسودگي شغلي بررسي نمودند. نمونه آنها عنوان عوامل تعيين

با بعد موفقيت  تقاضاهاي شغليامه استفاده كردند. نتايج نشان داد كه آنها در مطالعه خود از پرسشن

و  تقاضاهاي شغليتواند به عنوان يك ميانجي بين شخصي ارتباط معناداري ندارد. اما كنترل شغلي مي

، كنترل تقاضاهاي شغليعمل نمايد. همچنين  مسخ شخصيتو  تقاضاهاي شغلياحساس خستگي و بين 

ارتباط معناداري بين حمايت ران با خستگي عاطفي ارتباط معناداري داشتند. شغلي و حمايت همكا

همكاران و ابعاد فرسودگي شغلي وجود داشت. از طرفي ارتباط حمايت مدير مدرسه با ابعاد فرسودگي 

 ].18[ معنادار ولي با موفقيت فردي معنادار نشد مسخ شخصيتعاطفي و 

116Fمطالعه شيميزو و همكاران

عنوان فاكتورهاي شرايط شغلي و خستگي طوالني در بين معلمان ) با 2011( 1

معلم انجام شد. نتايج نشان داد كه كيفيت و كميت  3154مدارس ابتدايي و متوسطه دولتي كه بر روي 

زياد و كار اضافي در  تقاضاحجم كار (فشار زمان به دليل كار زياد، وقفه در كار، كارهاي طاقت فرسا و با 

ط با همكاران (ارتباطات ضعيف و عدم پشتيباني) و عوامل شغلي (كم شمردن عملكرد توسط خانه)، ارتبا

كند، عدم وجود هاي آموزشي كه يادگيري را منعكس نميوزش و پرورش و يا مديران، موقعيتسازمان آم

 ].81انداز كاري و امنيت شغلي) با خستگي و فرسودگي طوالني مدت همراه است [چشم

117Fكارانجانستون و هم

هاي شغلي را در پيش بيني فرسودگي شغلي ) نقش حس انسجام و ويژگي2013( 2

بزرگسال شاغل در آفريقاي جنوبي بررسي نمودند. ابزار مورد استفاده آنها پرسشنامه بود.  632بر روي 

، كنترل شغلي، حمايت همكار و حمايت سرپرست تقاضاهاي شغلينتايج نشان داد ارتباط معناداري بين 

تقاضاهاي ا فرسودگي شغلي وجود دارد. حس انسجام اثري منفي بر فرسودگي شغلي داشت. از طرفي ب
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2 . Johnston et al 
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خطي با فرسودگي شغلي نشان داد. حس انسجام اثر حمايت اجتماعي سرپرست ارتباط غير و شغلي

 -ضاتقااي كه رابطه بر فرسودگي شغلي را تعديل نمود و يك اثر محافظتي داشت به گونه تقاضاهاي شغلي

 ].107فرسودگي شغلي براي افرادي با حس انسجام باال و پايين متفاوت است [

118Fآيدا

كارگر مورد  1125) مدل كاراسك را بر روي رضايت شغلي كارگران مالزيايي بررسي نمود. 2013( 1

 و تقاضاهاي شغليبررسي قرار گرفتند. از پرسشنامه جهت گردآوري اطالعات استفاده شد. نتايج نشان داد 

اي با رضايت حمايت اجتماعي با رضايت شغلي كارگران مرتبط است. كنترل شغلي عالوه بر اينكه رابطه

و رضايت شغلي نيز نبود. همچنين برخالف پيش  تقاضاهاي شغليكننده ارتباط شغلي نداشت بلكه تعديل

مايت اجتماعي ، كنترل شغلي و حتقاضاهاي شغليسه جانبه  تعامل حمايت  -كنترل -تقاضامدل بيني 

 ].43مشاهده نشد [

 جمع بندي2-12

دهد كه اين عامل رواني نقش مهمي در هاي انجام شده در زمينه فرسودگي شغلي معلمان نشان ميبررسي

م خستگي جسماني و رواني سالمتي كاركنان آموزشي دارد. فرسودگي شغلي به عنوان سندر انگيزش و

هاي منفي نسبت به همكاران و دانش ، بدبيني، نگرششود كه با احساس خستگي مفرطشناخته مي

كارايي همراه است. فرسودگي شغلي پيامدهاي منفي زيادي بر عملكرد و سالمتي  آموزان و كاهش

توان به عنوان كاركنان دارد؛ ترك شغل، غيبت، كاهش سطح سالمتي رواني و جسماني و غيره را مي

برشمرد. از طرفي، عوامل دموگرافيك و محيطي مختلفي وجود پيامدهاي منفي اين عارضه در بين معلمان 

شود. از اينرو شناسايي اين عوامل به مديران و مسئوالن دارد كه موجب ايجاد فرسودگي شغلي مي

كند كه از فرسودگي شغلي معلمان تربيت بدني پيشگيري نموده و موجبات بهبود آموزشي كمك مي

                                                           
1 . Aida 
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عوامل گوناگوني در محيط شغلي وجود دارد كه نقش مهمي در پيش  شرايط شغلي آنان را فراهم نمايند.

 بيني فرسودگي شغلي معلمان دارند.

هاي رواني از جمله اي در ايجاد ناراحتيبه عنوان يكي از اين عوامل، سهم عمده تقاضاهاي شغلي 

علمان در نتيجه كند كه مدر واقع پيشينه موجود شواهد قابل توجهي را فراهم ميفرسودگي شغلي دارد. 

 هايتقاضاعاطفي، كار احساسي و رفتار والدين،  هايخواستهآموزان، حجم كاري زياد، رفتار نامناسب دانش

آموزان ايجاد شده در نتيجه حجم كاري زياد و رفتار نامناسب دانش هايتقاضاكنند. زيادي را تجربه مي

-مطالعات نشان مي همچنين]. 108[ دشومنجر به فرسودگي شغلي و كاهش رضايت شغلي معلمان مي

عاطفي بر احساس موفقيت فردي و اثربخشي معلمان تأثيرگذار است، اين امر در  هايتقاضادهند كه 

هاي غير احساسي و بدبينانه متوسل شود معلمان دچار خستگي شده و به واكنشنهايت موجب مي

 ]. 109شوند[

كند. مهمي در سالمتي معلمان  ايفا مي است كه نقشكنترل شغلي يكي ديگر از فاكتورهاي مهم شغلي 

هاي شغلي و استقالل در كار شناخته گيريرسد كنترل شغلي كه به عنوان آزادي در تصميمبه نظر مي

هاي رواني از جمله اي در ارتباط بين حجم كاري زياد و ناراحتيكنندهتواند نقش تعديلشود ميمي

تواند موجب افزايش احساس موفقيت طرفي افزايش كنترل شغلي ميفرسودگي شغلي داشته باشد. از 

دهند كه كنترل كمي كه معلمان بر شخصي، استقالل و احساس اثربخشي شود. شواهد موجود نشان مي

]. در نهايت، حمايت اجتماعي به 110كار خود دارند يكي از عوامل ايجادكننده استرس در بين آنها است [

تواند در ايجاد فرسودگي شغلي دخيل باشد مورد توجه تغيرهاي محيط شغلي كه ميعنوان يكي ديگر از م

است. در واقع احساس انزوا در معلمان اغلب به شكست در روابط كاري و فقدان حمايت همكاران و مديران 

حمايت جانسون و هال  -كنترل -تقاضاشود. اين فاكتورهاي شغلي در مدلي به نام مدل نسبت داده مي

اند كه در تحقيقات فرسودگي شغلي مورد توجه قرار گرفته است. هرچند مطالعات ) ارائه شده1988(
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اند، اما با توجه به فراواني به بررسي ارتباط اين مدل با فرسودگي شغلي و فاكتورهاي رواني ديگر پرداخته

اين موضوع در بين  هاي تحقيقات مختلف و نظر به اينكه اكثر تحقيقات درتناقضات موجود در يافته

كارگران، پرستاران و كاركنان اداري انجام شده است. مطالعات اندكي در داخل كشور ارتباط اين عوامل 

اند. از اينرو، در اين مطالعه ارتباط محيط شغلي با فرسودگي شغلي معلمان تربيت بدني را بررسي نموده

گي شغلي معلمان تربيت بدني بررسي شده ، كنترل شغلي و حمايت اجتماعي با فرسودتقاضاهاي شغلي

است.
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 مقدمه3-1

 .شودداده مي اتي ارائهدر فصل حاضر در مورد جامعه و نمونه آماري و شيوه گردآوري اطالعات توضيح

ها، روش اجراي تحقيق و هاي مورد استفاده، ميزان پايايي پرسشنامههمچنين ابزار تحقيق و پرسشنامه

 گردد.ري بيان ميهاي آماروش

 جامعه و نمونه آماري 3-2

براساس آمار به دست . بدني شهرستان مشهد است معلمان تربيت جامعه آماري اين مطالعه شامل كليه

-93معلم تربيت بدني در سال تحصيلي  870آمده از اداره كل آموزش و پرورش شهرستان مشهد، تعداد 

نفر  270ها براساس جدول كرجسي و مورگان ؛ تعداد نمونهدر اين شهرستان مشغول به تدريس بودند 92

به عنوان نمونه  طبقه اي -تصادفيمعلم مرد با روش   105معلم زن و  165از اين بين تعداد . تعيين شد

 انتخاب شدند. 

 نوع تحقيق 3-3

اي تقاضاهتحقيق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقيقات كاربردي است و هدف اصلي آن بررسي ارتباط 

باشد؛ ، كنترل شغلي و حمايت اجتماعي با فرسودگي شغلي معلمان تربيت بدني شهرستان مشهد ميشغلي

  همبستگي است. -لذا اين تحقيق، از نوع تحقيقات توصيفي

 از نظر روش اجرا اين تحقيق به صورت ميداني با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته و اطالعات مورد نياز

ها از طريق پرسشنامه گردآوري شده است. همچنين به منظور و آزمون فرضيه براي تحليل آماري

 شده است.  اي استفادهگردآوري اطالعات از روش كتابخانه
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 متغيرهاي تحقيق 3-4

 متغير مالك: در اين تحقيق فرسودگي شغلي به عنوان متغير مالك در نظر گرفته شده است.

، كنترل شغلي، و حمايت اجتماعي به عنوان تقاضاهاي شغلي متغير پيش بين: در اين تحقيق متغيرهاي

 اند.بين در نظر گرفته شدهمتغيرهاي پيش

  ابزار تحقيق 3-5

شنامه فرسودگي شغلي سؤال و پرس 6در اين مطالعه از يك پرسشنامه اطالعات جمعيت شناختي شامل 

سؤال و  6ترل شغلي شامل ، پرسشنامه كنسؤال 6شامل  تقاضاهاي شغليشنامه ، پرسسؤال 22شامل 

 . (پيوست الف) سؤال استفاده شد 12پرسشنامه حمايت اجتماعي مدير و همكاران شامل 

نفر از صاحب نظران قرار گرفت تا  10ها براي تأييد روايي صوري و محتوايي در اختيار تمامي پرسشنامه

ها با سؤاالت و خواني گزينهنظرات تخصصي خود را در مورد نحوه نگارش سؤاالت، محتواي سؤاالت، هم

 ايند. تطابق محتواي سؤاالت با اهداف تحقيق بيان نم

ها در اختيار اداره كل آموزش و پرورش شهرستان مشهد و جمعي از همچنين تعدادي از پرسشنامه

معلمان تربيت بدني قرار گرفت تا نظرات خود را در مورد محتواي سؤاالت و مفهوم بودن سؤاالت اظهار 

پس از بررسي و لحاظ نمودن نظرات و پيشنهادها، پرسشنامه نهايي تنظيم و تأييد شد و در اختيار  .يندنما

 نمونه آماري قرار گرفت. 
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 پرسشنامه فرسودگي شغلي3-5-1

119Fارزيابي فرسودگي شغلي معلمان تربيت بدني از پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش براي

) كه 1981( 1

 5]. اين پرسشنامه در مقياس 111) اعتباريابي شده است استفاده شد [1390توسط اكبري و همكاران (

(خيلي زياد) طراحي شده است. اين پرسشنامه داراي  5(خيلي كم) تا  1ارزشي ليكرت در پيوستاري از 

 است.  موفقيت فرديكاهش و احساس (تهي شدن از شخصيت)  مسخ شخصيتسه بعد فرسودگي عاطفي، 

 اي شغليتقاضاهپرسشنامه 3-5-2

و همكاران   ورزوبر تقاضاهاي شغليمعلمان تربيت بدني از پرسشنامه  تقاضاهاي شغليبراي ارزيابي ميزان 

سؤال است. الزم به ذكر است كه بروورز و  6. اين پرسشنامه مشتمل بر ]18[ ) استفاده شد2011(

براي سنجش ميزان ) در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه پرسشنامه مذكور 2011همكاران (

را براي اين پرسشنامه  80/0و آلفاي كرونباخ  معلمان تربيت بدني ابزار مناسبي است تقاضاهاي شغلي

120Fدروفالر . همچنين در مطالعه نارينگ و ونگزارش نمودند

) كه بر روي يك نمونه از پرستاران 2007( 2

 5مقياس  ايرا]. اين پرسشنامه دN ] (112 =331به دست آمد ( 80/0انجام شد ميزان آلفاي كرونباخ 

 . باشدمي(هميشه)  5(هرگز) تا  1ارزشي ليكرت در پيوستاري از 

 پرسشنامه كنترل شغلي3-5-3

ورز و همكاران  وبرجهت سنجش ميزان كنترل شغلي معلمان تربيت بدني، از پرسشنامه كنترل شغلي 

 5(خيلي كم) تا  1ت در پيوستاري از ارزشي ليكر 5مقياس  ايرااستفاده شد. اين پرسشنامه د) 2011(

)، دجونگ و همكاران 1998در مطالعه دجونگ و شافلي (الزم به ذكر است كه . باشدمي(خيلي زياد) 

                                                           
1 . BMI (Burnout Maslach Inventory) 
2 . Näring & van Droffelaar 
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 1ارزشي ليكرت در پيوستاري از  5اين پرسشنامه در مقياس ) نيز 2011، و بروورز و همكاران ()2001(

 . ]18، 113، 114[ (خيلي زياد) طراحي شده است 5(خيلي كم) تا 

 پرسشنامه حمايت اجتماعي مدير و همكاران3-5-4

براي ارزيابي ميزان حمايت اجتماعي مدير و همكاران از معلمان تربيت بدني از پرسشنامه حمايت 

سؤال مربوط به حمايت همكاران  6در اين پرسشنامه استفاده شد.  ) 2011رز و همكاران  (وبرواجتماعي 

) در مطالعه 2011. الزم به ذكر است كه بروورز و همكاران (مايت مدير مدرسه استسؤال مربوط به ح 6و 

خود به اين نتيجه رسيدند كه پرسشنامه مذكور براي سنجش ميزان حمايت اجتماعي معلمان تربيت بدني 

) (هميشه 5(هرگز) تا  1ارزشي ليكرت در پيوستاري از  5مقياس  ايراابزار مناسبي است. اين پرسشنامه د

 . مي باشد

پرسشنامه در  30هاي تحقيق، در يك مطالعه راهنما تعداد براي تعيين پايايي (ثبات دروني) پرسشنامه

بين معلمان تربيت بدني شهر مشهد توزيع گرديد كه در نهايت ميزان آن با استفاده از ضريب آلفاي 

لي و حمايت اجتماعي به ، كنترل شغتقاضاهاي شغليفرسودگي شغلي، هاي براي پرسشنامه كرونباخ

لفاي الزم به ذكر است كه ميزان آ .)1-3جدول (محاسبه گرديد  91/0و  61/0، 64/0، 63/0ب ترتي

ميزان با حذف اين به دست آمد. اما به دليل پايين بودن  53/0 تقاضاهاي شغليكرونباخ براي پرسشنامه 

افزايش  64/0آسوده باشم) ميزان آلفا به  پرسشنامه (نياز دارم كه لحظات بيشتري را بي خيال و 6سؤال 

 .هاي تحقيق توزيع گرديدسؤال در بين نمونه 5بنابراين پرسشنامه نهايي با يافت؛ 

 

 



۷۸ 
 

 پرسشنامه هاي تحقيق: ميزان پايايي 1-3جدول 

 

 روش اجراي تحقيق 3-5-5

، مجوز مورد نياز براي شهرستان مشهدانجام هماهنگي هاي الزم با اداره كل آموزش و پرورش پس از 

). ب ستتوزيع پرسشنامه ها در بين معلمان تربيت بدني شهرستان مشهد و اجراي تحقيق دريافت شد(پيو

تخصصي معلمان تربيت بدني در  -سپس تعداد مورد نياز پرسشنامه تكثير و در زمان انجام امتحان علمي

شكالت و بين آنها توزيع گرديد. جهت اطمينان از پر شدن صحيح و كامل پرسشنامه ها و پاسخگويي به م

مود تا در كليه مراحل را ن ها در مورد محتواي سؤاالت، محقق تمام سعي خودابهامات احتمالي آزمودني

حضور داشته باشد. هرچند اين امر كار مشكلي بود و در برخي موارد به دليل محدوديت زماني  تكميل آنها

و گستردگي جامعه پژوهش براي برخي از نواحي تعدادي پرسشنامه در اختيار كارشناسان تربيت بدني 

در اختيار معلمان تربيت بدني قرار دهند تا نسبت به  ها راقرار گرفت و از آنها خواسته شد اين پرسشنامه

پرسشنامه در بين نمونه هاي تحقيق توزيع  285پر كردن آنها اقدام نمايند. الزم به ذكر است كه تعداد 

و يا تكميل نبودن از مطالعه حذف شد  گرديد كه از اين ميان برخي از پرسشنامه ها به دليل ناقص بودن و

تحليل آماري مورد استفاده قرار گرفت. در اين بين تعداد و پرسشنامه در تجزيه  270در نهايت تعداد 

 پرسشنامه مربوط به مردان است.  105پرسشنامه مربوط به زنان و  165

 مقدار آلفاي كرونباخ سؤاالت در پرسشنامهتعداد  متغير
 63/0 سؤال 22 فرسودگي شغلي
 64/0 السؤ 5 تقاضاهاي شغلي
 61/0 سؤال 6 كنترل شغلي

 91/0 سؤال 12 حمايت اجتماعي
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 روش هاي آماري 3-6

تحليل آماري در اين مطالعه استفاده گرديد. از روش هاي آمار و براي تجزيه  18نسخه   spssاز نرم افزار 

شناختي هاي جمعيتويژگي توصيفيفي (فراواني، فراواني نسبي، ميانگين و انحراف معيار) براي توص

ها استفاده گرديد. آلفاي كرونباخ براي تعيين ميزان پايايي (ثبات دروني) پرسشنامه استفاده شد. از

نجايي كه توزيع كشيدگي بررسي شد و از آ و هاي تحقيق با استفاده از ضريب چولگيچگونگي توزيع داده

جهت تحليل فرضيه  05/0هاي آماري پارامتريك در سطح معناداري هاي پژوهش نرمال بود از آزمونداده

اساس براي سنجش ميزان همبستگي بين متغيرهاي تحقيق از آزمون هاي تحقيق استفاده شد. براين

ستفاده گرديد.واتسون و تحليل رگرسيون گام به گام ا -همبستگي پيرسون، آزمون دوربين
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 مقدمه 4-1

هاي جمعيت هاي مربوط به ويژگياين فصل شامل دو بخش توصيفي و استنباطي است. در ابتدا يافته

فراواني و فراواني درصدي است به صورت جدول و نمودار گزارش شده است و سپس شناختي كه شامل 

و تحليل رگرسيون  ،واتسون -يب همبستگي پيرسون، آزمون دوربينهاي پژوهش با استفاده از ضرفرضيه

 تحليل قرار گرفته است. و گام به گام مورد تجزيه 

 هاهاي جمعيت شناختي آزمودنيتوصيف ويژگي 2 -4

هاي آمار توصيفي مورد بررسي قرار گرفته است. در هاي پژوهش با استفاده از روشدر اين بخش، يافته

هاي تحقيق همچون جنسيت، سن، سابقه شناختي، برخي از مشخصات آزمودنيتبخش مشخصات جمعي

تدريس، ميزان تحصيالت، وضعيت استخدامي و مقطع تدريس معلمان تربيت بدني مقايسه شده است. 

 165معلم تربيت بدني  270 بين هاي تحقيق نشان داد كه ازشناختي آزمودنيبررسي مشخصات جمعيت

ها داراي تحصيالت ليسانس درصد از آزمودني% 73اند. %) بوده9/38نفر مرد ( 105%) و 1/61نفر زن (

%) داراي وضعيت استخدامي رسمي بوده و معلماني كه در 3/76اند. همچنين درصد زيادي از معلمان (بوده

ود دادند. از طرفي اطالعات موجها را تشكيل مي% درصد از آزمودني1/51كردند مقطع ابتدايي تدريس مي

 همچنين، سال قرار داشتند 40تا  31%) بين سنين 9/55دهند كه درصد زيادي از معلمان (نشان مي

 ). 1-4(جدول  اندسال بوده 30تا  16 داراي سابقه شغلي  %)5/51ها (نيمي از آزمودني
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 هاهاي جمعيت شناختي آزمودني: ويژگي1 -4ولجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع نمرات متغيرهاي تحقيق 4-3

از ضريب چولگي و كشيدگي براي بررسي  هاي تحقيقتحليل اطالعات و آزمون فرضيهو پيش از تجزيه 

-كه توزيع تمام متغيرهاي پژوهش نرمال ميدهد ها استفاده شد. نتايج نشان مينرمال بودن توزيع داده

فراواني درصد فراواني ويژگي هاي جمعيت شناختي  

 جنسيت
 

 1/61 165 زن
 9/38 105 مرد

 
 سن

 5/18 50 سال 30زير 
 9/55 151 سال 40تا  31
 6/25 69 سال 50تا  41

 
 

 سابقه شغلي
 

 23 62 سال 5كمتر از 
 7 19 سال 10تا  6

 5/18 50 سال 15تا  11
 7/23 64 سال 20تا  16
 2/22 60 سال 25تا  21
 6/5 15 سال 30تا  26

 
 تحصيالت

 

 1/4 11 فوق ديپلم
 0/73 197 ليسانس

 0/23 62 فوق ليسانس و باالتر
 

 وضعيت استخدامي
 7/0 2 حق التدريس

 7/0 2 قراردادي
 2/22 60 پيماني
 3/76 206 رسمي

تدريس مقطع  1/51 138 ابتدايي 
 9/48 132 متوسطه
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ده برخورداري دهننشان -2و  2 يهضريب چولگي و كشيدگي در باز وجود خطاي استانداردزيرا باشد. 

 جهتاز آزمون پارامتريك ضريب همبستگي پيرسون  ؛ لذا]115[ متغيرهاي پژوهش از توزيع نرمال است

 . )2-4(جدول  متغيرهاي تحقيق استفاده شد تحليلو تجزيه 

 : بررسي توزيع نمرات متغيرهاي تحقيق با استفاده از ضريب چولگي و كشيدگي2 -4جدول 

  
 متغير

 مقادير آماري

 كشيدگي چولگي انحراف معيار يانگينم

 88/0 66/0 28/0 59/2 فرسودگي شغلي

 -19/0 -21/0 71/0 38/3 تقاضاهاي شغلي

 18/0 -65/0 77/0 85/3 كنترل شغلي

 -19/0 -29/0 85/0 51/3 حمايت اجتماعي

 

 هاي تحقيقآزمون فرضيه 4-4

  آزمون فرضيه اول 4-4-1

فرسودگي شغلي معلمان تربيت بدني ارتباط معناداري وجود و  يتقاضاهاي شغلبين ) : H0فرض صفر (

 دارد.ن

شود، براساس آزمون همبستگي پيرسون، ضرايب همبستگي محاسبه شده بين همانطور كه مالحظه مي

معنادار است. اما  )>01/0Pو  >05/0Pبا فرسودگي شغلي و فرسودگي عاطفي در سطح ( تقاضاهاي شغلي

اساس، فرض صفر در معنادار نبود. براين تقاضاهاي شغليموفقيت فردي با دان فقو  مسخ شخصيتارتباط 
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اما در مورد ارتباط شود، ميموفقيت فردي تأييد فقدان و  مسخ شخصيتبا  تقاضاهاي شغليمورد ارتباط 

 . )3-4جدول ( شودبا فرسودگي شغلي و فرسودگي عاطفي رد مي تقاضاهاي شغلي

 

 با فرسودگي شغلي و ابعاد آن ي شغليتقاضاها: ارتباط 3 -4جدول

 معنادار است.≥P 01/0** در سطح 
 معنادار است.≥P 05/0در سطح * 

  آزمون فرضيه دوم 4-4-2

 دارد.نفرسودگي شغلي معلمان تربيت بدني ارتباط معناداري وجود  وبين كنترل شغلي ) : H0فرض صفر (

شود، براساس آزمون همبستگي پيرسون، ضرايب همبستگي ) مالحظه مي4-4همانطور كه در جدول (

) معنادار است. اين >01/0P( فرسودگي شغلي و ابعاد آن در سطح ومحاسبه شده بين كنترل شغلي 

 شود.بنابراين فرض صفر رد ميمتغير است.  -52/0تا  -26/0ضرايب از 

 ارتباط كنترل شغلي با فرسودگي شغلي و ابعاد آن :4 -4جدول

   معنادار است.≥P 01/0** در سطح 

 

فرسودگي  آماره آزمون
 شغلي

فرسودگي 
 عاطفي

مسخ 
 شخصيت

موفقيت فقدان 
 فردي

تقاضاهاي 
 شغلي

پيرسونهمبستگي ضريب   12/0  20/0  07/0  01/0  
p( 043/0(سطح معناداري   001/0  20/0  83/0  

فرسودگي  متغير
 شغلي

فرسودگي 
 عاطفي

مسخ 
 شخصيت

 موفقيت فقدان
 فردي

كنترل 
 شغلي

پيرسونهمبستگي ضريب   52/0-  48/0-  26/0-  48/0-  
p( 001/0(سطح معناداري   001/0  001/0  001/0  
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  آزمون فرضيه سوم 3 - 4 -4 

تربيت بدني ارتباط معناداري وجود بين حمايت اجتماعي با فرسودگي شغلي معلمان ) : H0فرض صفر (

 دارد.ن

با فرسودگي شغلي و ابعاد آنها  مايت اجتماعي) ارتباط معناداري بين ح5-4با توجه به اطالعات جدول (

 حمايت اجتماعي وبه ارتباط بين  )r= -45/0(وجود دارد؛ از اين ميان، بيشترين ضريب همبستگي 

مربوط به ارتباط بين حمايت  ) r= -27/0(اختصاص دارد و كمترين ضريب همبستگي فرسودگي شغلي 

 .)5 -4(جدول شودالعات فرض صفر رد مياست. با توجه به اين اط مسخ شخصيتبا  همكاران

 با فرسودگي شغلي ارتباط حمايت اجتماعي و ابعاد آن : 5 -4جدول  

 معنادار است.≥P 01/0** در سطح      

 

 

 

 حمايت مدير مدرسه حمايت همكاران حمايت اجتماعي آماره متغير

-r 45/0 فرسودگي شغلي  42/0-  41/0-  
Sig. 001/0 001/0 001/0 

 -r 39/0- 37/0- 35/0 فرسودگي عاطفي
Sig. 001/0 001/0 001/0 

 -r 32/0- 27/0- 32/0 مسخ شخصيت
Sig. 001/0 001/0 001/0 

 -r 40/0- 38/0- 35/0 فردي موفقيت فقدان
Sig. 001/0 001/0 001/0 
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 آزمون فرضيه چهارم 4-4-4 

ي پيش بيني كننده فرسودگي شغلي ، كنترل شغلي و حمايت اجتماعتقاضاهاي شغلي) : H0فرض صفر (

 معلمان تربيت بدني نيستند.

خط رگرسيوني با استفاده از  يهاقبل از استفاده از نتايج تحليل رگرسيون، ناهمبسته بودن باقيمانده

121Fواتسون -آزمون دوربين

ناهمبسته بودن  ،بود 68/1مقدار اين آماره برابر با  از آنجايي كهبررسي شد و  1

بين  ،باشد 2عدد  در حدودگيريم زيرا اگر مقدار اين آماره خط رگرسيون را نتيجه مي يهاباقيمانده

. همچنين ها را نتيجه گرفتتوان استقالل باقيماندههمبستگي وجود نداشته و ميها مشكل خود باقيمانده

  ميزان شاخصاستفاده شد.  VIFخطي ميان متغيرهاي مستقل از شاخص جهت بررسي عدم وجود هم

VIF 01/1  براي  10كوچكتر از بدست آمد (مقاديرVIF باشدخطي ميدهنده عدم وجود همنشان .(

ط وبا توجه به اينكه اين شرنابراين ب. ]116[ا مدل از كفايت الزم برخوردار است هبراساس اين شاخص

نده در آزمون كه بيني كنزيربنايي تحليل رگرسيون مورد تأييد است و با توجه به ضرايب متغيرهاي پيش

توان معادله ذيل را براي رابطه بين فرسودگي شغلي معلمان تربيت قابل مشاهده است مي) 6-4(در جدول 

 كنترل شغلي آنان بيان نمود:، حمايت اجتماعي و تقاضاهاي شغلي بابدني 

شغلي = فرسودگي26/3شغلي) +  كنترل()-38/0((حمايت اجتماعي)+)-28/0()+تقاضاهاي شغلي()10/0(   

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 . Durbin - Watson 
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: نتايج تحليل رگرسيون گام به گام 6 -4جدول   

 معنادار است.≥P 01/0** در سطح 

شغلي براي تبيين واريانس فرسودگي شغلي وارد مدل كنترل اول،  گامدهند كه در ها نشان ميداده

وم، متغير حمايت د گامكند. در % تغييرات فرسودگي شغلي را به تنهايي تبيين مي27شود و رگرسيون مي

% ارتقاء داده است. در مرحله 32بيين تغييرات فرسودگي شغلي را به اجتماعي به مدل وارد شده و ميزان ت

 34/0و ضريب تعيين را به  58/0سوم، كنترل شغلي به مدل رگرسيون وارد شده و ميزان همبستگي را به 

% از تغييرات 33 تقاضاهاي شغليجتماعي و شغلي، حمايت اكنترل ارتقاء داده است. بنابراين متغيرهاي 

توان تبيين فرسودگي كنند و بنابراين اين سه متغير فرسودگي شغلي معلمان تربيت بدني را تبيين مي

 .)6-4(جدول  شودشغلي معلمان تربيت بدني را دارا هستند. براين اساس فرض صفر رد مي

 ضرايب متغيرهاي معادله خط رگرسيون : 7 -4جدول 

 

 

متغير 
 مالك

دلم متغيرهاي وارد شده به  
 مدل رگرسيون

r R2 R2 

 تعديل
 شده

 تغييرات
R2 

F 
 

سطح 
معناداري 

)p( 

 فرسودگي
شغلي   

52/0 كنترل شغلي 1  27/0  27/0  27/0  91/100  001/0  
57/0 حمايت اجتماعي 2  33/0  32/0  05/0  31/66  001/0  
تقاضاهاي شغلي   3  58/0  34/0  33/0  01/0  23/46  001/0  

رل كنت مقدار ثابت رگرسيون (عرض از مبدأ) آماره آزمون
 شغلي

حمايت 
 اجتماعي

تقاضاهاي 
 شغلي

B 26/3  25/0-  17/0-  07/0  
-38/0 - (β) بتا  28/0-  10/0  

t 39/17  83/6-  03/5-  09/2  
p( 001/0(سطح معناداري   001/0  001/0  037/0  
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 مقدمه5-1

جمالي، به مرور طرح تحقيق، مباني نظري و پيشينه آن پرداخته شده است. در اين فصل ابتدا و به طور ا

هاي پژوهش مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و در انتها پيشنهادهاي كاربردي سپس نتايج و يافته

 براي مديران و مسئوالن آموزشي و همچنين موضوعاتي براي مطالعات آينده ارائه گرديده است.

 خالصه تحقيق5-2

آموزان و سالمت رواني و علمان نقش مهمي در ايجاد فضاي آموزشي مؤثر، افزايش سطح يادگيري دانشم

زا و پر استرس محسوب شده و مديريت آموزش يك حرفه تنشاجتماعي آنها دارند. با اين حال، حرفه 

شغل ر ترك پويايي كالس درس دشوار است. تدريس به عنوان يك حرفه پر استرس به ميزان زيادي گرفتا

]. فرسودگي 117د [نشوبه فرسودگي شغلي نسبت داده مياين عوامل شود كه اغلب و يا تغيير شغل مي

شغلي اصطالحي است كه ابتدا جهت توصيف حاالت رواني كاركناني كه دچار تخليه انرژي جسماني و 

د معلمان، پرستاران، رواني شده بودند ابداع شد. اين پديده معموأل با كاركنان خدمات انساني مانن

]. فرسودگي شغلي از سه بعد اصلي شامل 118مددكاران اجتماعي، پزشكان و درمانگران در ارتباط است [

و كاهش موفقيت فردي تشكيل شده است. فرسودگي عاطفي مؤلفه  مسخ شخصيتفرسودگي عاطفي، 

دهنده باشد كه نشانمي اصلي فرسودگي شغلي و به معني از دست دادن منابع عاطفي فرد در كار خود

 به معني جدا شدن از ديگران بوده و نشان مسخ شخصيتبعد استرس فرسودگي شغلي معلمان است. 

دهنده بعد اجتماعي فرسودگي شغلي معلمان است. كاهش موفقيت شخصي به معني كاهش احساس 

 تقاضاهاي شغليابله با دهنده افسردگي و ناتواني در مقوري در محيط كار است و نشانشايستگي و بهره

]. در حقيقت فرسودگي يك اصطالح رواني است كه درباره تجربه يك دوره طوالني خستگي و 119[ است

اين عارضه يك حالت فرسودگي عاطفي و جسمي ناشي از  .شودكاهش عالقه در محل كار استفاده مي
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ف نموده و قادر به دهد كه فرد احساس ضعمدت است و هنگامي رخ مياسترس مفرط و طوالني

در اين زمان فرد شروع به از  .فراوان محيط شغلي خود و ادامه استرس نباشد هايخواستهپاسخگويي به 

وري شده، انرژي را كند. اين احساس موجب كاهش بهرهدست دادن عالقه و انگيزه خود نسبت به كار مي

]. يك معيار براي تشخيص فرسودگي 12سازد [ميل ميتضعيف نموده و فرد را نااميد، ناتوان، بدبين و بي

آموزان، ديگر معلمان و مديران شغلي معلمان كاهش مشخص در عملكرد شغلي آنها است كه توسط دانش

آموزان و شود. همچنين تمايل براي ترك و يا تغيير شغل و تأثير منفي بر همكاران، دانشگزارش مي

]. اما كيفيت رابطه بين 120شود [فرسودگي شغلي مشاهده ميمدرسه در بين بسياري از معلمان مبتال به 

هاي حرفه معلمي است كه در پي ايجاد فرسودگي شغلي تا ترين ويژگيآموزان يكي از مهمو دانش معلمان

هاي فرسودگي شغلي در ابعاد سازماني و شخصي حائز ]. از اينرو نشانه121پذير است [حدود زيادي آسيب

هاي سازماني شامل افزايش غيبت، كاهش عملكرد، روابط و تعامالت بين فردي نشانهباشند. اهميت مي

آموزان است. در اين سطح معلماني كه به فرسودگي شغلي ضعيف با همكاران و در مورد معلمان با دانش

آموزان نشان داده، تعهد كمتري به كار خود دارند، تحمل مبتال هستند دلسوزي كمتري نسبت به دانش

سازي كالس درس مؤثر و كارآمد نيستند هاي كالس درس نشان داده و براي آمادهمي براي بي نظميك

هاي شخصي فرسودگي شغلي دربرگيرنده احساس بدبيني، تفكرات ]. عالئم و نشانه122[به نقل از منبع 

122Fران]. شوآب و همكا119پذيري، عدم پيشرفت و فقدان تفكرات سازنده است [منفي، عدم انعطاف

1 

) برخي از منابع فرسودگي شغلي معلمان كه مربوط به شرايط سازماني (همچون عدم حمايت 1986(

اداري،  عدم حمايت مديران و همكاران، ابهام نقش و عدم توانايي در رسيدن به اهداف شخصي در زندگي) 

ابتال به فرسودگي تر بيشتر مستعد هاي شخصي آنها (همچون سن؛ به عنوان مثال معلمان جوانو ويژگي

زيادي نشان دادند  هايپژوهش]. با اين حال 120باشد را نشان دادند [به نقل از منبع شغلي هستند) مي

                                                           
1 . Schwab et al 
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گيري، حجم كاري زياد و حمايت كه عوامل موجود در محيط شغلي همچون فقدان آزادي در تصميم

 104، 106سودگي شغلي شود [هاي مزمن و در نتيجه فرتواند منجر به استرساجتماعي ضعيف نيز مي

هاي تئوريكي استرس شغلي كه به صورت گسترده مورد مطالعه ]. يكي از ديدگاه18، 75، 82، 94، 102،

شود. ديدگاه اصلي اين مدل اين است كه كنترل كنترل شغلي ناميده مي -تقاضاقرار گرفته است مدل 

سازد. از نفي استرس شغلي را محدود ميگيري منبع مهمي است كه اثرات مشغلي يا آزادي در تصميم

كند. همچنين هنگامي كه سطوح اينرو افزايش كنترل كاركنان از ايجاد فشار كاري در آنها جلوگيري مي

مقبول كنترل شغلي موجود باشد استرس شغلي بر سالمتي جسمي يا ذهني كاركنان تأثيرگذار نخواهد 

ورد اين مدل انجام شده است اما نتايج تا حدودي متناقض هاي متعددي در مبود. در دو دهه اخير بررسي

اند. براي انگارانه دانسته و مورد انتقاد قرار دادههستند همچنين برخي از پژوهشگران اين مدل را ساده

) استدالل نمود كه حمايت اجتماعي نيز همانند كنترل شغلي نقش مهمي در تعديل 1986مثال جانسون (

 -تقاضا) و فشارهاي شغلي دارد. بنابراين مدل تقاضاهاي شغليزا (مانند استرس نمودن ارتباط عوامل

 -كنترل -تقاضاكنترل شغلي با افزودن حمايت اجتماعي توسعه يافت. اين مدل تجديد نظر يافته مدل 

عروقي، شكايات جسمي  -هاي قلبيهاي جسمي همچون بيماريحمايت ناميده شد كه در بررسي بيماري

حمايت  -نترلك -تقاضا]. بنابراين با توجه به مدل 76شود [به نقل از منبع ي رواني استفاده ميو فشارها

تقاضاهاي زا محيطي است كه با ترين محيط شغلي و به طور بالقوه، تنش) نامطلوب1988جانسون و هال (

دهد نشان مي ]. مطالعات26شود [باال، كنترل شغلي پايين و حمايت اجتماعي ضعيف شناخته مي شغلي

بسيار بيشتر از ديگر مشاغل است؛ دشوار بودن تربيت بدني كه ميزان فرسودگي شغلي در بين معلمان 

) معلمان، كنترل شغلي پايين و استقالل كمي كه آنها در شغل خود تجربه تقاضاهاي شغليوظايف شغلي (

كنند همگي زمينه بروز يافت ميرسد از همكاران و مديران خود دركنند و حمايت كمي كه به نظر ميمي

 ]. 18كند [در بين آنها فراهم ميرا فرسودگي شغلي 
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حمايت با فرسودگي شغلي در كشور  -كنترل -تقاضابا توجه به وجود اطالعات اندك درباره ارتباط مدل 

به ويژه در مورد معلمان تربيت بدني و با توجه به تعامل موجود ميان اين سه متغير محيط شغلي 

در ايجاد فرسودگي شغلي معلمان تربيت بدني ، كنترل شغلي و حمايت اجتماعي) تقاضاهاي شغلي(

 رسيد.پرداختن به ارتباط بين اين سه متغير با فرسودگي شغلي در يك تحقيق واحد ضروري به نظر مي

با ، كنترل شغلي و حمايت اجتماعي تقاضاهاي شغليهدف از انجام اين پژوهش، بررسي ارتباط بين 

همبستگي و از نظر  -فرسودگي شغلي معلمان تربيت بدني شهر مشهد بود. مطالعه حاضر از نوع توصيفي

معلمان تربيت بدني شهر مشهد است.  هدف، از نوع تحقيقات كاربردي است و جامعه آماري آن شامل كليه

معلم تربيت بدني در  870تعداد  ،طبق آمار ارائه شده از سوي اداره كل آموزش و پرورش شهرستان مشهد

در اين شهرستان مشغول به كار بودند كه براساس جدول كرجسي و مورگان تعداد  92-93سال تحصيلي 

به عنوان نمونه مورد ارزيابي قرار گرفتند. الزم به ذكر  طبقه اي -تصادفي معلم تربيت بدني به صورت 270

يع گرديد كه از اين ميان برخي از پرسشنامه هاي تحقيق توزپرسشنامه در بين نمونه 285است كه تعداد 

پرسشنامه در تجزيه  270ها به دليل ناقص بودن و يا تكميل نبودن از مطالعه حذف شد و در نهايت تعداد 

 تحليل آماري مورد استفاده قرار گرفت.

امل شسؤال) و چهار پرسشنامه  6شناختي (شامل ابزار اين پژوهش شامل يك پرسشنامه اطالعات جمعيت

 12سؤال)، پرسشنامه حمايت اجتماعي مدير و همكاران (شامل  22فرسودگي شغلي (شامل پرسشنامه 

سؤال) بود. جهت  6سؤال) و پرسشنامه كنترل شغلي (شامل  5(شامل  تقاضاهاي شغليسؤال)، پرسشنامه 

كبري و ارزيابي فرسودگي شغلي معلمان تربيت بدني از پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش كه توسط ا

ارزشي ليكرت در  5) اعتباريابي شده است استفاده شد. اين پرسشنامه در مقياس 1390همكاران (

(خيلي زياد) طراحي شده است. اين پرسشنامه داراي سه بعد فرسودگي  5(خيلي كم) تا  1پيوستاري از 

راي موفقيت فردي است. همچنين بكاهش (تهي شدن از شخصيت) و احساس  مسخ شخصيتعاطفي، 
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) 2011و همكاران ( بروورز تقاضاهاي شغليمعلمان تربيت بدني از پرسشنامه  تقاضاهاي شغليارزيابي 

 1ارزشي ليكرت در پيوستاري از  5سؤال است و در مقياس  6استفاده شد. اين پرسشنامه مشتمل بر 

شغلي  (هميشه) طراحي گرديده است. جهت سنجش كنترل شغلي از پرسشنامه كنترل 5(هرگز) تا 

 1ارزشي ليكرت در پيوستاري از  5استفاده شد. اين پرسشنامه نيز در مقياس ) 2011بروورز و همكاران (

(خيلي زياد) تنظيم شد. حمايت اجتماعي مدير و همكاران نيز با استفاده از پرسشنامه  5(خيلي كم) تا 

 5(هرگز) تا  1پيوستاري از ارزشي ليكرت در  5در مقياس ) 2011بروورز و همكاران (حمايت اجتماعي 

 10روايي صوري و محتوايي در اختيار  ها براي تأييد(هميشه) مورد ارزيابي قرار گرفت. تمامي پرسشنامه

نفر از صاحبنظران، اداره كل آموزش و پرورش شهرستان مشهد و معلمان تربيت بدني قرار گرفت تا نظرات 

ها، ارتباط سؤاالت با بودن سؤاالت، محتواي پرسشنامهخود را در مورد چگونگي نگارش سؤاالت، مفهوم 

ها و هماهنگي سؤاالت با اهداف تحقيق اعالم نمايند؛ پس از بررسي و لحاظ كردن نظرات و گزينه

گرفت. جهت تعيين پيشنهادات، پرسشنامه نهايي تنظيم و تأييد شد و در اختيار نمونه آماري تحقيق قرار 

پرسشنامه در بين معلمان تربيت بدني  30، در يك مطالعه راهنما تعداد هاي تحقيقپايايي پرسشنامه

، تقاضاهاي شغليشهرستان مشهد توزيع گرديد كه در نهايت ميزان پايايي پرسشنامه فرسودگي شغلي، 

گرديد.  پس از محاسبه  91/0و  61/0، 64/0، 63/0كنترل شغلي و حمايت اجتماعي به ترتيب برابر با 

هاي آماري مورد و آزمون 18نسخه  spssها، اطالعات حاصل با استفاده از نرم افزار نامهآوري پرسشجمع

با فرسودگي شغلي ارتباط  تقاضاهاي شغليتجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داد بين 

داري با معناداري وجود دارد اما از بين ابعاد فرسودگي شغلي تنها بعد فرسودگي عاطفي ارتباط معنا

ارتباط معناداري  و ابعاد آن نشان داد. همچنين بين كنترل شغلي با فرسودگي شغلي تقاضاهاي شغلي

وجود داشت. بين حمايت مدير و همچنين حمايت همكار با فرسودگي شغلي و ابعاد آن نيز ارتباط 
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حمايت از  -كنترل -تقاضامعناداري مشاهده شد. آخرين يافته اين پژوهش نشان داد كه متغيرهاي مدل 

 بيني كننده فرسودگي شغلي معلمان تربيت بدني هستند.  لحاظ آماري پيش

 بحث و بررسي 5-3

و فرسودگي شغلي ارتباط مثبت و  تقاضاهاي شغليهاي پژوهش نشان داد كه بين تجزيه تحليل يافته

123Fنتايج تحقيقات سرل و همكاران ود دارد. اين يافته تأييدكنندهمعناداري وج

فرنت و همكاران  ،)1999( 1

124Fباكر و همكاران ،)2004شافلي و باكر ( ،)2004(

) است. در بين ابعاد 2011) و بروورز و همكاران (2005( 2

هاي ارتباط معناداري داشت. اين يافته با يافته تقاضاهاي شغليفرسودگي شغلي تنها فرسودگي عاطفي با 

125Fتحقيق هال و همكاران

) بين 2011]. اما در تحقيق بروورز و همكاران (123) همخواني دارد [2010( 3

هاي تحقيق هرچند نمونه .ارتباط معناداري وجود داشت تقاضاهاي شغليتمام ابعاد فرسودگي شغلي با 

بودند اما ممكن است دليل اين ناهمخواني مربوط به شرايط اجتماعي و  تربيت بدنيآنها نيز معلمان 

چنين الزم به ذكر است كه در مطالعه در دو كشور باشد. هم بيت بدنيترفرهنگي متفاوت حاكم بر معلمان 

محيط شغلي به عنوان عاملي  هايتقاضاآنان باورهاي خودكارآمدي مربوط به توانايي معلمان در برآوردن 

هاي با توجه به اينكه بيش از نيمي از نمونهاز طرفي تأثير گذار بر فرسودگي شغلي در نظر گرفته شده بود. 

زياد  تقاضاهاي شغليدادند دور از ذهن نخواهد بود اگر بگوييم %) را زنان تشكيل مي1/61حقيق حاضر (ت

خواهد شد. همانطور عاطفي هاي خستگي و فرسودگي در بين زنان بيشتر از هر چيز موجب ايجاد واكنش

126Fكه موكوندان و خنده رو

مان زن نمرات ) نيز در تحقيق  خود به اين نتيجه رسيدند كه معل2009( 4

زياد موجب هاي تقاضاتوان گفت  در حقيقت مي]. 124ي عاطفي نشان دادند [فرسودگباالتري در 

                                                           
1 . Searle et al 
2 . Bakker te al 
3 . Hall et al 
4 . Mukundan  &  Khandehroo 
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براساس نتايج به دست آمده در تحقيق حاضر همچنين  .خستگي شده و با احساس فرسودگي همراه است

ز طريق اين ارتباط زياد تأثير مستقيمي بر احساس خستگي و فرسودگي داشته و ا هايتقاضاتوان گفت مي

زياد در  تقاضاهاي شغليموفقيت فردي دارد. كاهش و احساس  مسخ شخصيتتأثير غيرمستقيمي بر 

عاطفي فراوان (به خصوص در مورد معلمان) و  هايتقاضامحيط شغلي همچون حجم كاري زياد، 

ر واقع محدوديت زمان انجام وظايف شغلي همگي موجب ايجاد احساس خستگي و فرسودگي شده و د

خستگي و دلسردي نسبت به تدريس اولين مرحله فرسودگي شغلي معلمان است كه در مراحل بعد با 

بدبيني و از دست دادن اعتماد به نفس در انجام وظايف شغلي همراه است. آنچه كه مديران و مسئوالن 

علمان تربيت بدني و امكانات در دسترس م تقاضاهاي شغليآموزشي بايد در نظر داشته باشند، همخواني 

و امكانات و تسهيالت در دسترس كه موجب برآوردن و به  تقاضاهاي شغلياست؛ زيرا عدم تطابق بين 

شود قطعأ موجب ابتالي آنان به فرسودگي شغلي انجام رساندن وظايف شغلي معلمان تربيت بدني مي

هاي آموزشي ود كه مديران سازمانتوان اظهار نمهاي مطالعه حاضر ميخواهد شد. بنابراين براساس يافته

تواند براي مقابله با احساس خستگي، فقدان انگيزه و كاهش توانايي آموزشي معلمان تربيت بدني كه مي

اي داشته آنان توجه ويژه تقاضاهاي شغليموجب كاهش كيفيت آموزشي شود بايد به شناسايي و تعديل 

 باشند.

اد بين كنترل شغلي و فرسودگي شغلي ارتباط معكوس و هاي پژوهش نشان دتحليل يافتهو تجزيه 

 ،)2000دجونگ و همكاران ()، 1999سرل و همكاران (معناداري وجود دارد. اين يافته با نتايج تحقيقات 

127F) و سن و همكاران2003ون پرن و هاگدورن ( ،)2002ساالنوا و همكاران (

اما با  ،) همخواني دارد2005( 1

شايد دليل اين اختالف در جامعه آماري  .) همخواني ندارد2001و همكاران ( جانسنپژوهش هاي يافته

مطالعه آنها بر روي كارگران ساختماني انجام شده بود، اما در مورد  اين پژوهش با پژوهش ديگر باشد؛ زيرا

                                                           
1 . Sanne et al 
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توان گفت كاهش كنترل شغلي (استقالل شغلي پايين) با افزايش سطوح استرس و در نهايت معلمان مي

ها و فقدان كنترل شغلي با گيري]. همچنين فقدان اختيار در تصميم55رسودگي شغلي همراه است [ف

]. بايد تأكيد نمود كه نياز به استقالل براي 125باشد [تجربه احساسات نامطلوب استرس شغلي مرتبط مي

ان در گرو توان گفت افزايش كيفيت زندگي كاري معلممعلمان يك نياز اساسي است و به جرأت مي

هاي انجام كار خويش و داشتن آزادي و كنترل بر افزايش كنترل و استقالل شغلي آنها و انتخاب روش

  هاي كاري است.برنامه

ميزان ر است. ها نشان داد كه ارتباط بين كنترل شغلي و تمام ابعاد فرسودگي شغلي معنادايافته

فقدان همچنين كنترل شغلي و ) r = -48/0ي (فرسودگي عاطفهمبستگي و ارتباط بين كنترل شغلي و 

ارتباط معكوس  دهندهاين رابطه نشاندر سطح نسبتأ بااليي قرار داشت. ) r= -48/0موفقيت فردي (

 ي است.احساس خستگي و فقدان انرژگيري معلمان در وظايف شغلي خود و قدرت تصميمموجود بين 

افزايش اعتماد تواند موجبات مان در محيط شغلي ميتوان گفت افزايش قدرت و اختيار معلهمچنين مي

. از اينرو مديران آموزشي سازمان آموزش و پرورش به را فراهم نمايددر آموزش  معلمانبه نفس و اقتدار 

منظور كاهش احساسات نامطلوب فقدان انرژي و انگيزه در بين معلمان بايستي استقالل بيشتري به 

 ند. معلمان تربيت بدني اعطا نماي

هاي آموزشي براي افزايش توان اظهار نمود مديران سازمانهاي اين پژوهش ميبنابراين براساس يافته

انگيزگي در انجام وظايف شغلي و افزايش ارتباطات عاطفي بين معلمان و احساس موفقيت و كاهش بي

يش از پيش به ميزان كند بايد باي اساسي جهت افزايش كيفيت آموزش فراهم ميآموزان كه پايهدانش

هاي شغلي و استقالل در آموزش معلمان تربيت بدني توجه نمايند. زيرا تنها در اين گيريآزادي در تصميم

 هاي شايسته است جامه عمل پوشاند.توان به رسالت آموزش و پرورش كه تربيت انسانصورت است كه مي
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حمايت اجتماعي و فرسودگي شغلي وجود دارد.  هاي پژوهش نشان داد ارتباط منفي و معناداري بينيافته

نارينگ و ون دروفالر  ،)2001جانسن و همكاران ( ،)1998دجونگ و شافلي (اين يافته با نتايج تحقيقات 

128Fداي و همكاران ،)2008(

) همخواني 2013) و فرنت و همكاران (2013)، جانستون و همكاران (2008( 1

تماعي منبع مهمي در دستيابي به اهداف شغلي محسوب شده و توان گفت حمايت اجدارد. در واقع مي

ها و فشارهاي شغلي را از طريق ارتباطات سازنده با همكاران و مديران در محيط شغلي كاهش اثرات تنش

 دهد. مي

نتايج تحقيق نشان داد بين حمايت همكاران با فرسودگي شغلي و ابعاد آن ارتباط معناداري وجود دارد. 

) 2011) و بروورز و همكاران (2001ه با نتايج به دست آمده در تحقيقات بروورز و همكاران (اين يافت

) همخواني ندارد. شايد دليل اين ناهمخواني 2010همخواني دارد. اما با نتايج تحقيق برايونز و همكاران (

معلم مقطع  68العه آنان هاي مورد مطهاي تحقيق و تعداد آنها باشد. زيرا نمونهمربوط به تفاوت در نمونه

 متوسطه بود. 

ارتباط موجود بين حمايت همكاران با هريك از ابعاد فرسودگي شغلي به ويژه همبستگي موجود بين اين 

ارتباط بين  دهندهنشان ) r= -38/0( فردي موفقيتفقدان و  )r= -37/0(فرسودگي عاطفي متغير با 

با احساس پيشرفت و موفقيت تربيت بدني معلمان  به  هاي عاطفي ارائه شده از سوي همكارانحمايت

هاي عاطفي الزم از سوي همكاران به دهد در صورت ارائه حمايتآنهاست همچنين اين ارتباط نشان مي

احساس خستگي و تحريك پذيري، فقدان انرژي، رضايت، انگيزه، و عالقه در آنها معلمان تربيت بدني 

) r = -27/0( مسخ شخصيتو ارتباط معكوس بين حمايت همكاران و  همبستگي از طرفييابد. كاهش مي

فقدان دهنده وجود ارتباط بين حمايت هاي اجتماعي ارائه شده به معلمان از سوي همكاران آنها و نشان 

 .باشدبدبيني و احساس دوري و جدايي از ديگر معلمان مي

                                                           
1 . Dai et al 
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بين حمايت مدير با فرسودگي شغلي و ابعاد هاي پژوهش در بخش بعدي نشان داد ارتباط معناداري يافته

) 2011) و بروورز و همكاران (2001بروورز و همكاران (آن وجود دارد. اين يافته با نتايج تحقيقات 

129Fهمخواني دارد. اما با نتايج تحقيق برايونز و همكاران

) همخواني ندارد. در واقع در مطالعه آنان 2010( 1

ر با موفقيت فردي وجود نداشت. اما در مطالعه حاضر بيشترين ارتباط ارتباط معناداري بين حمايت مدي

)35/0- = r ( موفقيت فردي بود. احتماأل دليل اين ناهمخواني در  فقدانمربوط به رابطه حمايت مدير با

نتايج، مربوط به تفاوت در متغيرهاي مورد مطالعه و جامعه تحقيق باشد، زيرا در مطالعه آنان بررسي 

اجتماعي بر رضايت شغلي مدنظر بوده و معلمان مقطع متوسطه مورد مطالعه قرار  -عوامل روانيارتباط 

 نفر بوده است.  68اند كه تعداد نمونه تحقيق نيز گرفته

سال يعني  30تا  16%) داراي سابقه شغلي 1/51ها (نيمي از نمونهحدود  ،در مطالعه حاضر از آنجايي كه 

-، مياندقرار داشتهسال  50تا  31%) در رده سني 5/81و بيش از نيمي از آنان ( اندبودهسابقه شغلي باال 

بيشتري به و نياز تمايل  ي كه در سنين باال هستند و سابقه شغلي بيشتري دارندتوان گفت احتماأل معلمان

ت و جلب حمايت مديران و همكاران خود داشته تا بتوانند از فشار و استرس كاري كه در نتيجه مشكال

شود كاسته و احساس بهتري در نتيجه روابط بين فردي با هاي ذهني روزمره در مدرسه ايجاد ميدرگيري

جلب حمايت همكاران و مديران در محيط شغلي توان گفت در واقع ميهمكاران و مديران داشته باشند. 

 نمايد.احساس اعتماد به نفس و عزت نفس را در آنان تقويت مي

نيز ) =r-32/0( مسخ شخصيتو ) =r-35/0(بين حمايت مدير با فرسودگي عاطفي عكوس موجود ارتباط 

هاي رابطه موجود بين تعامالت حمايتي با مدير و احساس انرژي و انگيزه و مقابله با نگرش دهندهنشان

 منفي و بدبينانه است.  

                                                           
1 . Briones 
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اي افزايش احساس موفقيت و توان اظهار داشت كه مديران آموزشي برهاي اين پژوهش ميبراساس يافته

هاي منفي كه هم در مورد دانش اعتماد به نفس معلمان تربيت بدني و كاهش احساس بدبيني و نگرش

تواند رخ دهد و افزايش سطوح انگيزه و رضايت معلمان در انجام وظايف آموزان و هم در مورد همكاران مي

رسد را براي معلمان تربيت بدني كه به نظر مي شغلي بايد سطوح تعامالت حمايتي با همكاران و مديران

كنند افزايش دهند. هاي كمتري از مديران و همكاران خود دريافت ميبه دليل مكان تدريس خود حمايت

رسد ارائه كمك و ياري از جانب مديران و همكاران به معلمان تربيت بدني با سابقه در اين ميان به نظر مي

ي آنان را كاهش داده و از فرسودگي شغلي و كاهش كيفيت آموزش در بين تواند سطوح استرس كارمي

 آنان پيشگيري نمايد.

، كنترل شغلي و حمايت اجتماعي توان تبيين تقاضاهاي شغليدر بخش نهايي نتايج تحقيق نشان داد كه 

داي و اين يافته با نتايج تحقيق و پيش بيني فرسودگي شغلي معلمان تربيت بدني را دارا هستند. 

130Fهمكاران

، كنترل، حمايت كه سه كيفيت تقاضاتوان گفت مدل بنابراين ميباشد. ) منطبق مي2008( 1

تواند ابزاري مناسب جهت بررسي و تعيين مشكالت گيرد ميميرا دربر محيط شغلي معلماناصلي 

هاي گيريدر تصميماي كه فرد از طريق اعمال قدرت و توانايي سالمتي معلمان تربيت بدني باشد؛ به گونه

شغلي و كاهش حجم كاري از طريق زمانبندي مناسب وظايف در شغل و همچنين از طريق برقراري 

توانند تا حدود ارتباطات و تعامالت مناسب كاري و عاطفي با مديران و ديگر همكاران در مدارس مي

ه و كيفيت آموزش و شود كاستهاي شغلي كه در نهايت منجر به فرسودگي شغلي ميزيادي از تنش

تدريس تا حدود زيادي افزايش يابد. در اين پژوهش، لزوم توجه همزمان به ورزش قهرماني و درس تربيت 

، از سوي انتظاراتبدني در مدارس و عدم حمايت مسئوالن و كارشناسان تربيت بدني نواحي با توجه به 

 از فرسودگي شغلي معرفي شد. سزاي شغلي و زمينهبه عنوان عوامل تنش تربيت بدنيمعلمان 

                                                           
1 . Dai et al 
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توان اظهار نمود كه مديران آموزشي با اصالح هاي اين پژوهش در بخش نهايي ميبنابراين براساس يافته

هاي ضمن خدمت و هاي كاهش تنش و اضطراب در قالب كالسفرآيند سازماندهي معلمان و با ارائه روش

هاي كاري و عاطفي يري و آموزش و افزايش حمايتگاستقالل معلمان در فرآيند تصميم همچنين افزايش

 از معلمان تربيت بدني احتمال ابتالي آنان به فرسودگي شغلي را كاهش دهند.

 پيشنهادها 5-4

ريزان آموزشي به اي كاربردي براي مديران و برنامههاي پژوهش، پيشنهادهدر اين بخش براساس يافته

ئه شده است. همچنين براي بررسي بيشتر و افزايش اطالعات ويژه مسئوالن سازمان آموزش و پرورش ارا

در حيطه فرسودگي شغلي معلمان به ويژه معلمان تربيت بدني پيشنهادهايي براي مطالعات آينده مطرح 

 گرديده است.

 پيشنهادهاي كاربردي 5-4-1

  ي با فرسودگي شغلي و يكي از ابعاد آن يعني فرسودگ تقاضاهاي شغليوجود همبستگي بين

يكديگر است. با توجه به اينكه معلمان تربيت بدني  امروزه  ارتباط اين عوامل باگر عاطفي نشان

شود با كاهش كنند؛ لذا به مديران آموزشي پيشنهاد ميزيادي را تجربه مي تقاضاهاي شغلي

آموزان، والدين و همكاران، كاهش در حجم كاري و زمانبندي مناسب وظايف دانش انتظارات

احساس خستگي، تحريك اي براي كاهش ي و تناسب الزامات شغلي با اصول كاركنان زمينهشغل

كاربرد  و در نهايت فرسودگي شغلي معلمان تربيت بدني فراهم نمايند. پذيري و فقدان انرژي

تواند روشي مقرون به صرفه و مناسب براي مبارزه با استرس و فرسودگي مي MBSR(131F1(برنامه 

اي اي است كه در برگيرنده جلسههفته 8 -10شد. اين برنامه يك دوره تمريني شغلي معلمان با

                                                           
1 . MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) 
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 127[ زا تمركز داردهاي آرام بودن و مراقبه در شرايط استرسساعته است و بر مهارت 5/2

تواند اثرات قابل توجهي بر سالمتي رواني مي تقاضاهاي شغلي از آنجايي كه. بنابراين، ]126،

زاي شغلي به تواند روشي مناسب براي مقابله با عوامل استرساين برنامه مي معلمان داشته باشد

 حساب آيد.

 ارتباط اين عوامل باگر وجود همبستگي بين كنترل شغلي با فرسودگي شغلي و ابعاد آن نشان 

گيري و نداشتن فرصت براي انتخاب و يكديگر است؛ با توجه به اينكه عدم تصرف در تصميم

تواند موجب در شغل مي حل مشكالت هاي فردي براي تفكر وا استفاده از تواناييگيري بتصميم

لذا به مديران آموزشي پيشنهاد  ،هاي شغلي و در نهايت فرسودگي شغلي شوداسترس و تنش

گيري معلمان تربيت بدني در فرآيند آموزش موجبات كاهش شود با افزايش قدرت تصميممي

رضايتي، احساس عدم پيشرفت و در نهايت فرسودگي شغلي را فراهم ابتالي آنان به بدبيني، نا

 نمايند.

  موفقيت فردي فقدان فرسودگي عاطفي و كنترل شغلي با توجه به باال بودن ميزان همبستگي با

اي براي افزايش استقالل و قدرت شغلي شود مديران و مسئوالن آموزشي زمينهپيشنهاد مي

يند تا احساس موفقيت شخصي و اعتمادبه نفس را در آنان تقويت معلمان تربيت بدني فراهم نما

و از احساس دلسردي نسبت به تدريس و خستگي و فرسودگي در بين آنها جلوگيري نمايند 

 وسيله كيفيت آموزش درس تربيت بدني در مدارس افزايش يابد. تا بديننموده 

  شغلي و ابعاد آن به مديران با توجه به وجود همبستگي بين حمايت اجتماعي با فرسودگي

شود با افزايش رفتارهاي حمايتي خود از معلمان همچنين مديران مدارس پيشنهاد مي آموزشي و

تربيت بدني و درس تربيت بدني در مدارس سطح سالمت رواني آنان را حفظ نمايند. با توجه به 

سئوالن و مديران پيشنهاد موفقيت فردي نيز به مفقدان باالتر بودن ارتباط حمايت اجتماعي با 
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شود با اقزايش تعامالت حمايتي زمينه افزايش اعتماد به نفس و عزت نفس معلمان تربيت مي

 بدني را فراهم نمايند.

 دهد اين وجود همبستگي بين حمايت همكاران با فرسودگي شغلي و هر سه بعد آن نشان مي

فقدان تگي بيشتر بين حمايت همكاران با . در اين بين وجود همبسارتباط دارنديكديگر  اعوامل ب

دهد وجود ارتباطات غير رسمي بين معلمان تربيت نشان مي فرسودگي عاطفيموفقيت فردي و 

بدني با ساير معلمان احساس موفقيت و پيشرفت را در آنان تقويت نموده و موجبات كاهش 

شود براين پيشنهاد ميخواهد نمود. بنارا در آنان ايجاد  خستگي و فرسودگي عاطفياحساس 

اي طراحي نمايند كه بيشترين تعامالت حمايتي از مديران آموزشي فضاهاي آموزشي را به گونه

سوي ساير معلمان نسبت به معلمان تربيت بدني و همچنين تعامالت غير رسمي معلمان تربيت 

 بدني با يكديگر فراهم شود.

 ارتباط اين عوامل باي و ابعاد آن نشان از وجود همبستگي بين حمايت مديران با فرسودگي شغل 

هاي الزم را از معلمان تربيت دهد زماني كه مديران حمايتيكديگر است. اين ارتباطات نشان مي

يابد. در اين مورد بيشترين ميزان بدني فراهم نمايند ابتالي آنان به فرسودگي شغلي كاهش مي

بود كه  فرسودگي عاطفيموفقيت فردي و دان فقهمبستگي مربوط به ارتباط حمايت مديران با 

با توجه به اين رابطه به مديران و مسئوالن آموزشي و همچنين مديران مدارس بايد پيشنهاد نمود 

تر نمودن ارتباطات و تعامالت حمايتي از معلمان تربيت بدني و درس تربيت كه با افزايش و عميق

انگيزگي و نارضايتي بيموفقيت در شغل و كاهش اي براي افزايش احساس پيشرفت و بدني زمينه

 معلمان تربيت بدني فراهم نمايند. نسبت به تدريس را در بين

  كنترل شغلي و حمايت اجتماعي تقاضاهاي شغليبا توجه به اينكه در اين مطالعه هر سه متغير ،

ديران آموزشي و بيني فرسودگي شغلي معلمان تربيت بدني را دارا بودند، به متوان تبيين و پيش
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اي داشته و زمينه تعديل شود به اين متغيرها توجه ويژهمسئوالن آموزش و پرورش پيشنهاد مي

و افزايش كنترل شغلي و حمايت اجتماعي را براي معلمان تربيت بدني فراهم  تقاضاهاي شغلي

دن به درس هاي مناسب همچون اهميت دانمايند؛ اين مهم ميسر نخواهد بود مگر با كاربرد روش

تربيت بدني در كنار ساير دروس، تغيير نگرش والدين و ساير معلمان نسبت به درس ورزش، 

رسيدگي به درس تربيت بدني در مدارس توسط معلمان در ساعات مدرسه و ورزش قهرماني در 

ساعات غيرمؤظف، تغيير نگرش جامعه به معلم تربيت بدني و وظايف شغلي او در مدرسه، 

كننده موفقيت س تربيت بدني در كنار ساير دروس به عنوان يكي از عوامل تعيينگنجاندن در

هاي دانشگاهي و در نهايت حمايت مديران مدارس از درس ورزش و فراهم نمودن تسهيالت، 

 .آني مناسب و الزم جهت آموزش مناسب هاامكانات و فضا

 پيشنهادهاي پژوهشي 5-4-2

  حجم كاري زياد و محدوديت تحت عنوان بيشتر ر اين مطالعه د تقاضاهاي شغليبا توجه به اينكه

بندي شود جسماني تقسيم هايتقاضاعاطفي و  هايتقاضاتواند به مطرح شده است ولي مي زماني

و همچنين در مورد كنترل شغلي با توجه به اينكه اين متغير مي تواند به عنوان استقالل در 

اين شود در يك مطالعه به بررسي ارتباط پيشنهاد ميشناسايي شود  نيزهاي شغلي گيريتصميم

 عوامل با فرسودگي شغلي معلمان تربيت بدني پرداخته شود.

 اي عوامل مؤثر بر كنترل شغلي معلمان تربيت بدني مورد بررسي قرار شود در مطالعهپيشنهاد مي

 گيرد.

 شود م شده است پيشنهاد ميبا توجه به اينكه اين مطالعه تنها بر روي معلمان تربيت بدني انجا

اي بين انجام شده و مقايسهغير تربيت بدني نيز حمايت بر روي معلمان  -كنترل -تقاضامدل 

 نتايج به دست آمده صورت پذيرد.
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 شود ارتباط با توجه به متفاوت بودن امكانات و فضاهاي آموزشي در سطح كشور پيشنهاد مي

 در نواحي ديگر نيز مورد بررسي قرار گيرد. عوامل يا فاكتورهاي موجود در اين تحقيق

 از 33، كنترل شغلي و حمايت اجتماعي تنها تقاضاهاي شغلي با توجه به اينكه متغيرهاي %

گردد فاكتورهاي اند پيشنهاد ميواريانس فرسودگي شغلي معلمان تربيت بدني را تبيين نموده

 العه قرار گيرد.تأثيرگذار ديگر جهت تبيين واريانس باقي مانده مورد مط
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 امه هاي تحقيقپيوست (الف): پرسشن

  

 ي گراميپاسخ دهنده
 با سالم

تواند موجبات كاهش اين عارضه بي ترديد شناسايي عوامل اثرگذار بر فرسودگي شغلي معلمان تربيت بدني مي
توان اطمينان حاصل كرد كه معلمان تربيت بدني وظايف آموزشي و را در بين آنها فراهم نمايد و همچنين مي

ي ذيل را با شود پرسش نامهستي انجام خواهند داد. از اين رو از شما عزيزان تقاضا ميتربيتي خود را به در
دقت مطالعه نموده و آن را تكميل نماييد، اميد است بتوانيم با همكاري شما در بهبود شرايط شغلي معلمان 

 تربيت بدني گامي مؤثر برداريم.
 با تقديم احترام

اسعدي   
ريت ورزشي دانشگاه شاهروددانشجوي كارشناسي ارشد مدي  

 

 الف)اطالعات فردي
 

 ب) مرد                  . جنسيت                          الف) زن 1
 

   -------------. سن (به سال)                  2
 

     -------------. سابقه تدريس (به سال)  3
 

               ج)فوق ليسانس و باالتر          ب) ليسانس         . ميزان تحصيالت           الف)فوق ديپلم 4
 

 د)رسمي             ج)پيماني           ب)قراردادي       . وضعيت استخدامي      الف)حق التدريس 5
 

 دوره دوم     ؛ دوره اول   ب)متوسطه    دوره دوم      ؛ دوره اول  الف)ابتدايي       .مقطع تدريس        6
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 پرسشنامه فرسودگي شغلي
 

 

ثير به سزايي دارد؛ از اين رو از شما تقاضا مي شود سؤاالت را آدهي شما به سؤاالت پرسشنامه بر نتايج تحقيق تمعلم گرامي نحوه ي پاسخ
 به دقت مطالعه نموده و سپس پاسخ دهيد.

ف
ردي

 

 
 سؤال
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خيل
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مت
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زي

 

اد
 زي

لي
خي

 

1 2 3 4 5 

      .است گرفته مرا نيروي و توان تدريس ،رواني نظر زا كنم مي احساس 1
ام انرژي از زحمات من سوء استفاده شده است و همه كنم مي احساس كاريروز يك پايان در 2

 .  تحليل رفته است
     

و احساس خستگي  روزي كه بايد به سر كار بروم از تصور اينكه دوباره به  مدرسه مي روم  صبح 3
 كنم.يمدلزدگي 

     

      .كنم درك را آموزانم دانش احساسات توانم مي آساني به 4
      .كنم مي برخورد فاقد شخصيت اشيائي صورت به آموزان دانش از برخي با كنم مي احساس 5

      .است فرسا طاقت و سخت أكار كردن واقع آموزاندانش تمام روز را با  6

      آموزانم را حل و فصل كنم. دانش التمشك توانم مي راحتي به 7

      .است كرده فرسوده مرا شغلم كه كنم مي احساس 8

      گذارم.مي مثبت ثيرأت دانش آموزان زندگي بر شغلم طريق از كه كنم مي احساس 9

      .امشده بي تفاوت نديگرا به ام نسبتشده ورزش از وقتي معلم 10

      .كند عاطفهبي (دانش آموزان، همكاران يا والدين)ديگران به نسبت مرا شغل اين كه نگرانم اين از 11
      .هستم انرژي و نيرو از سرشار كنم مي احساس 12
      .كنم بيهودگي و پوچي احساس كه است شده باعث شغلم 13
      كه در كارم بيش از حد بر خودم سخت مي گيرم. كنم مي احساس 14
      .آيد مي چه آموزان دانش از برخي سر بر كه نيست مهم ميبرا أواقع 15
      كند.رواني زيادي را به من وارد مي فشار و است سخت آموزاندانش با سر و كار داشتن 16
      .كنم فراهم آموزانم دانش براي آرامي محيط توانم مي آساني به 17

      .كنم مي شادماني و نشاط احساس آموزان با دانش كار از پس 18 
      معلم ورزش بودن دستاوردهاي مهم و با ارزشي برايم به همراه داشته است .  19 
      .ام رسيده خط آخر به كنم مي احساس 20 
      .ي آرام و منطقي دارمبرخوردشغلم مربوط به و رواني  با مشكالت عاطفي 21 
      د .داننمي مقصر مرا مشكالتشان از برخي براي وزانآم دانش كنم مي احساس 22 
  

23 
 از نظر شما چه عوامل ديگري مي تواند موجب فرسودگي شغلي معلمان تربيت بدني شود؟ لطفأ بنويسيد؛
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تقاضاهاي شغليپرسشنامه   

 

 

 پرسشنامه كنترل شغلي
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1 2 3 4 5 
      زماني پيش مي آيد كه فكر مي كنم سرعت مورد انتظار جهت انجام كارها بيش از حد سريع است. 1
      زماني پيش مي آيد كه مجبورم به صورت همزمان وظايف متعددي را انجام دهم. 2
 كه فكر مي كنم حجم كارهايي را كه بايد انجام دهم خيلي زياد است.زماني پيش مي آيد  3

     

 فكر مي كنم مجبورم بسيار سخت كار كنم. 4

     

      احساس مي كنم عالوه بر تدريس، مسئوليت هاي دشوارديگري نيز دارم. 5
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د..................شغلم اين فرصت را به من مي ده كم 
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1 2 3 4 5 
      اهداف كاري ام را خودم مشخص مي كنم. 1

      خودم در مورد فعاليت هاي آموزشي تصميم گيري مي كنم. 2

      خودم ترتيب و اولويت كارها را تعيين مي كنم. 3

هايي را در كالس بايد انجام دهم.شخصاً مشخص مي كنم كه چه فعاليت  4       

      روش انجام دادن كارهايم را خودم مشخص مي كنم. 5

      در نهايت ارزيابي كيفيت نتايج را خودم انجام مي دهم. 6
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 پرسشنامه حمايت اجتماعي
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1 2 3 4 5 
      همكارانم در بسياري از  امور از من پشتيباني مي كنند. 1
      مدير در انجام كارها مرا حمايت مي كند. 2
 هاي مفيدي به من مي دهند.همكارانم در بسياري از امور مشورت 3

     

 ر مي كند.مدير در انجام كارها مرا دلگرم و اميدوا 4

     

 همكارانم در انجام كارها مرا تشويق مي كنند. 5

     

 اگر مشكلي براي من پيش آيد مدير در حل آن به من كمك مي كند. 6

     

      اگرمشكلي براي من پيش آيد همكارانم در حل آن به من كمك مي كنند. 7
      ردار مي شوم.در انجام بسياري از كارها از تشويق هاي مدير برخو 8
      اگر مشكلي داشته باشم همكارانم كمك مي كنند تا آن مشكل را حل كنم. 9
      هاي مفيدي به من مي دهد.مدير مشورت 10
      همكارانم در انجام كارها مرا دلگرم و اميدوار مي كنند. 11

      .مديرم به من كمك مي كند تا مشكالتم را حل كنم 12 
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 پرسشنامه توزيع پيوست (ب): مجوز

 



۱۱۹ 
 

The relationship between job demands, job control and social support 

with burnout of physical education teachers in Mashhad city 

Abstract 

3BSeveral studies have shown that physical education teachers are at risk for burnout. Some 

of the underlie factors for this phenomenon, is related to their working environment that has 

been proposed in Karasek's model (1979). The aim of this study was to investigate the 

relationship between job demands, job control and social support with burnout of physical 

education teachers in Mashhad city. The method of this research was descriptive – 

correlation. For this purpose, 270 persons of the 870 physical education teachers evaluated 

as statistical sample. Information required by Burnout Inventory (Maslach, 1981) and job 

demands, job control and social support questionnaires (Brouwers et al, 2011) were 

collected. Due to normality of data distribution for data analysis was used the Pearson 

correlation test, Durbin- Watson test and stepwise regression analysis. The results showed 

that job demands, job control and social support is significantly associated with burnout. 

The job demands, was only associated with emotional exhaustion, but the three dimensions 

of burnout were significantly related to job control; the coefficients of the -0.26 to -0.48 

was varied. The results also showed that there are a significant association between social 

support and burnout dimensions; the highest correlation coefficient was dedicated for the 

relationship between social support with personal accomplishment (r=-0.40) and emotional 

exhaustion (r=-0.39). The results showed that the variables of the model can explain the 

burnout of physical education teachers. Based on the research findings can be offered that 

educational managers provide a basis for increase job control and social support of physical 

education teachers. Also recommended to reduce the amount of physical education 

teachers' job demands to declined the burnout among them and enable them to carry out 

their teaching duties properly. 

Keywords: Burnout, Job demands, Job control, Colleague support, Manager support. 
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