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ٌچکیذ

Phenomenon of Job Burnout is an inevitable part
of professional life. There are many quantitative
studies in this area, but few qualitative studies
have investigated this problem. This study was
conducted to investigate teachers' lived
experiences of Job Burnout. This is a qualitative
study with a phenomenological approach. In this
study, 20 elementary school teachers were
selected using Purposive sampling. Data were
collected using semi-structured interviews and
analyzed using Smith’s method. After data
analysis, 4 main themes and 16 sub-themes were
extracted. It was revealed that in the definition of
Job Burnout, examples, Sources, and Job Burnout
relief strategies, there is a consistency between the
teachers' lived experiences and background.

 پغیغق فؼؿّدگی قغهی ةعف ازحٍاب ٌاپػیؼ،در صیعۀ قغهی
َزٌغگی صؼفَای را جكکیم ىیدُغ ك پژكُف ُای فؼاكاٌی ة
ركش کيی در راؿحای آف اٌساـ قغق اؿث؛ اىا پژكُف کیفی
کَ ةحّاٌغ ایً رفحار را ةَ قکم گـحؼدقای ىّرد ةؼرؿی
 پژكُف صاضؼ ةا ُغؼ قٍاظث. ةـیار اٌغؾ اؿث،كؼاردُغ
جسؼةیات زیـحَ ىؿهياف از پغیغق فؼؿّدگی قغهی اٌساـ
 ىعانؿَ صاضؼ از ٌّع کیفی ةا اؿحفادق از ركش.گؼفث
َ ىؿهو دكرق اةحغایی ة02 َ در ایً ىعانؿ.پغیغارقٍاؿی ةّد
 دادقُا ةا اؿحفادق از.ركش ٌيٌَّ گیؼی ُغفيٍغ اٌحعاب قغٌغ
 ةؼای جسؽیَ ك.ىناصتَ ٌیيَ ؿاظحار یافحَ زيؽ آكری قغ
 ةؿغ.جضهیم دادقُا از انگّی پیكٍِادی اؿيیث اؿحفادق گؼدیغ
 ىضيّف فؼؾی اؿحعؼاج66  ىضيّف امهی ك4 از جضهیم ٌحایر
، ٌيٌَُّا،گؼدیغ ك ىكعل قغ در جؿؼیف فؼؿّدگی قغهی
َ ك راُکارُای رفؽ فؼؿّدگی قغهی ةیً جسؼةیات زیـح،ىٍاةؽ
.ىؿهياف ةا پیكیٍَ ُيـّیی كزّد دارد
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مقذمٍ
اىؼكزق ىضللاف ىتاصخ ٌیؼكی اٌـاٌی پی ةؼدقاٌغ کَ ٌیؼكی اٌـاٌی كازغ قؼایط ك ىاُؼ ،ؿؼىایَای ةا
ارزش در زِث رقغ ك جّؿؿَ ؿازىافُا كکكّرُا اؿث؛ ةَظّری کَ در ظی ٌیو كؼف گػقحَ ةعف
كاةم جّزِی از پیكؼفث کكّرُای جّؿؿَ یافحَ ىؼُّف جضّؿ در ٌیؼكی اٌـاٌی کارآزىّدق ةّدق اؿث.
جسارب قایـحَ ؿازىافُای ىّفق درةارق ارزش ٌیؼكی اٌـاٌی ىتیً اُيیث ؿؼىایَُای اٌـاٌی
قاغم در آفُا اؿث .آفُا ؾؼيث ك ةؽرگی ؿازىافُای ظّد را ةَ اٌغازق کـاٌی ىیداٌٍغ کَ ةؼایكاف
کار ىیکٍٍغ .اٌـاف را ؿؼچكيَ جياىی ظالكیثُا ،جّاٌاییُا ك زیتاییُا ىیداٌٍغ ك ىؿحلغٌغ چٍاٌچَ
فضا ك قؼایط ةؼای اٌـاف در ؿازىاف فؼاُو قّد جّاٌایی اك قکّفا ىیگؼدد .ایًگٌَّ ؿازىافُا
کاىیاةی یا قکـث ؿازىاف ظّد را ةَ ىیؽاف كفاداری ك قایـحگی ٌیؼكی اٌـاٌی ظّد ٌـتث ىیدٍُغ
ك در ٌِایث ةؼایً ؾلیغقاٌغ کَ اگؼ ؿازىاٌی قایـحگی صفغ ٌیؼكی كفادار ك ىكعل ظّد را ٌغاقحَ
ةاقغ ةَ آراىی ةَ افّؿ کكیغق ظّاُغ قغ (آنحّف .)0220 ،6یکی از ىكاغم ىِو ك صـاس در زاىؿَ
کَ از اُيیث ةاالیی ةؼظّردار اؿث ك در كضؿیث فؿهی ك آیٍغق زاىؿَ جأدیؼ ةـؽایی دارد ،قغم ىؿهيی
اؿث .قغم ىؿهيی ٌیؽ ُياٌٍغ جياىی ىكاغم دیگؼ دارای ؾّاىم جِغیغکٍٍغق ك ارجلادٍُغق کیفیث
زٌغگی ىعنّص ةَ ظّد اؿث .ارجلا ؿعش کیفیث زٌغگی ىؿهياف ةَ ىٍؽنَ یک کّقف زِاٌی،
ةـیاری از ىعانؿات را در کكّرُای ىعحهف ةَ ظّد اظحناص دادق اؿث (اٌناری ،ةكیؼیپّر ،كرىؽیار
ك ؾهیؽادق.)6397 ،
فؼؿّدگی قغهی امعالصی اؿث کَ زِث جّمػیف جغییػؼات ىٍفی در ٌگؼش ،ظهق ك رفحار
افؼاد در ىّازَِ ةا اؿحؼسُای ىؼةّط ةَ کار اؿحفادق ىیقّد .رایرجؼیً جؿؼیف فؼؿّدگی قػغهی
ىؼةػّط ةػػَ ىػػازالؾ 0ك زکػػـّف 3اؿث کػػَ آف را ؿػػٍغرىی ركافقٍاظحی ىحكکم از ؿَ ةؿغ
ظـحگی اصـاؿی یا ُیسػاف 4ىػـط قعنیث 5ك کػاُف اصػـاس کفایػث قعػنی 6داٌػـحٍغ.
ؾالىػث ىضّری فؼؿّدگی ،ظـحگی ُیساٌی اؿث کَ یک كاکٍف ؾيّىی ةَ اؿحؼس ك ةَ مّرت
اصـاس جضث فكار كؼارگؼفحً ك جعهیَ ىٍاةؽ اصـاؿی ك ُیساٌی در فؼد اؿث .ىـط قعػنیث،
پاؿعی ىٍفػی ك ؿٍگغالٌَ ك ةیجفاكجی ةَ اقعامی اؿث کَ ىؿيػّالً دریافث کٍٍغگاف ظغىات ك
ىؼاكتث ُـحٍغ ك ةػَ ٌگػؼش ىٍفػی فػؼد ٌـتث ةَ ىغدزّیاف اقارق دارد .ایً ةؿغ از فؼؿّدگی،
ةؼای ىػكاغم ىؼجتط ةا ظغىات اٌـاٌی ةـیار اظحنامی ىیةاقغ .کاُف اصـاس کفایث قعنی،
کو قػغف اصػـاس نیاكػث ك ایفػای ىّفػق كػیفػَ اؿث ك یک ارزیاةی ىٍفی از ظّد در راةعَ ةا

1. Altun
2. Maslack
3. Jackson
4. emotional exhaustion
5. depersonalization
6. personal accomplishment
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اٌساـ کار ىیةاقغ (ٌّیّ .)0227، 6ةَ ؾتارت دیگؼ ،فؼؿّدگی قغهی پغیغقای اؿث ؾيّىی ك فؼاگیؼ
کَ از کٍف ىحلاةم ك یگاٌَ قعنیث افؼاد ةا ىضیط کار ٌاقی ىیقّد ك ٌحیسَ آف از دؿث دادف
اٌگیؽق ،اقحیاؽ ،اٌؼژی ك کاُف ؾيهکؼد ىعهّب در زٌغگی فؼد اؿث(گؼیـّف ك آنّاریؽ.)0228 ،0
ىـط قعنیث ةَ ؾٍّاف یکی از جتؿات فؼؿّدگی قغهی جالقی ةؼای ایساد فامهَ ىیاف فؼد
قاغم ك دریافث کٍٍغگاف ظغىات اك اؿث کَ ةَ كؿیهَ ٌادیغق پٍغاقحً كیژگیُا ك ظغىات فؼد
قاغم مّرت ىیگیؼد .در ىكاغهی غیؼ از ظغىات اٌـاٌی ٌیؽ ىؼدـ از راُکارُای قٍاظحی ایساد
فامهَ از کار اؿحفادق ىیٌيایٍغ .آفُا از ایً کار ةَ ٍُگاـ فؼؿّدق ك ىأیّس قغف از کار ك ةَ كؿیهَ
ایساد یک ٌگؼش ظٍذی یا ةغةیٍاٌَ ٌـتث ةَ کار ك ؿایؼ افؼاد اؿحفادق ىیکٍٍغ .در ىّكؿیث کاری کَ
فكار ىؽىً ك قغیغی كزّد داقحَ ةاقغ ك ةا ظـحگی یا ةغگياٌی ٌیؽ جّأـ ةاقغ ،زائم قغف اصـاس
کارآىغی فؼد ،اىؼ ةؿیغی ٌیـثُ .يچٍیً دگؼؿاف ةیٍی ظّد ،اصحياال در ایساد ٌاکارآىغی دظیم
اؿث ،زیؼا داقحً اصـاس قایـحگی ك پیكؼفثٍُ ،گاـ اصـاس ظـحگی یا ٍُگاىی کَ یاری کؼدف
ةَ دیگؼاف دارای اُيیث ٌیـث ،دقّار اؿث؛ اىا ىكعل قغق اؿث کَ در زىیٍَُای قغهی،
ٌاکارآىغی ةَ ىّازات دك زٍتَ دیگؼ فؼؿّدگی قغهی ةَ كزّد ىیآیغ ٌَ ایً کَ ةؿغ از دك زٍتَ دیگؼ
ةَ كزّد آیغ .ةَ ٌؼؼ ىیرؿغ فلغاف کارآىغی ،ةیكحؼ ٌاقی از فلغاف ىٍاةؽ قغهی ك صيایحی ةاقغ ك
صاؿ آف کَ ظـحگی ك ةغگياٌی ،از كزّد فكار کار ،جضاد ازحياؾی ك اٌحؼارُای قغهی ٌاقی
ىیقّد(یـایی ك اصيغی .) 0223 ،3افؼاد ةَ دنیم کّقف ةؼای رؿیغف ةَ اٌحؼارات غیؼكاكؿی کَ
جّؿط ظّد یا ارزشُای زاىؿَ ةؼ اك جضيیم قغق اؿث ،دچار فؼؿّدگی ىیگؼدٌغ (زاٌـّف،4
.)0225
در ٌحیسَ ىیجّاف ةیاف کؼد کَ فؼؿّدگی قغهی ىسيّؾَای از ؾکؾانؿيمُای ٌاٍُساری اؿث
کَ ةؼای ؿعّح ةاال ك اداىَ دار اؿحؼس قغهی ك ٌاکاىی قعنی ةَ کار گؼفحَ ىیقّد .فؼؿّدگی
قغهی جسؼةَ یکٍّاظحی قغهی یا ظـحگی فیؽیکی ،ؾاظفی ك ذٍُی اؿث .فؼؿّدگی قغهی ؾالىث ك
ٌكاٌَ ظـحگی ؾاظفی ،زكاؿ قعنیث ك ٌتّد صؾ ىّفلیث قعنی اؿث کَ در پاؿط ةَ ؾّاىم
اؿحؼسزای قغهی اجفاؽ ىی افحغ .ظـحگی ك ٌاجّاٌی ةَ صؾ از ٌؼؼ ؾاظفی جِی ك ٌاجّاف قغف ك از
ٌؼؼ فیؽیکی ةیف از جّاف ةغف کار کؼدف ،ةؼىیگؼدد؛ اٌؼژی كزّد ٌغارد ك صّمهَ کو ىیقّد.
ةغگياٌی ك ةغةیٍی ةَ داقحً ٌگؼقی ؿؼد ك ةغكف اصـاس ٌـتث ةَ قغم ةاز ىیگؼدد؛ قعل،
ةیاٌگیؽق اؿث ك ٌـتث ةَ کارش ىلاكىث ٌكاف ىیدُغ .در پایافٌ ،تّد کارایی صؼفَای قاىم
اصـاس ؾغـ کفایث ك ؾغـ مالصیث ةَ دنیم ؾغـ اؾحياد ةَ ٌفؾ ىیةاقغ (جای ،ارٌـث ك جاف،5
)0264؛ ةغیً ىؿٍی کَ فؼؿّدگی قغهی یک ؿٍغرـ زـياٌی ػ ركاٌی ىؼجتط ةا قغم اؿث کَ در
1 . Neveu
2 . Grayson & Alvarez
3 . Yasai & Ahmadi
4 . Johnson
5 . Tay, Earnest & Tan
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ادؼ اؿحؼس قغهی ظّالٌی ىغت رخ دادق ك ةَ مّرت جعهیَ ُیساٌی ك اصـاس ٌاىعهّب ك ؾغـ
ؿازگاری ةا قغم ةؼكز ىییاةغ (ؿاؾحچی.)6393 ،
جؿاریف زیادی ةؼای فؼؿّدگی قغهی كزّد دارد اىا دیغگاُی کَ ةَ ظّر ؾيّىی پػیؼفحَ قغق
اؿث ایً اؿث کَ فؼؿّدگی قغهی كؿیهَای ةؼای جضيم کؼدف قؼایط ؿعث کاری اؿث .پیاىغُای
ؿازىاٌی فؼؿّدگی قغهی قاىم کاُف ةِؼقكری ،افؽایف ُؽیٍَُای ؿالىث ،افؽایف غیتث ،افؽایف
دیؼآىغگی ك زیاد قغف غیؼكاٌٌّی ىغت اؿحؼاصث ةیً کار ك ٌیؽ کاُف کيیث ك کیفیث ىضنّالت
ارائَ قغق جّؿط ؿازىاف ىیةاقغ (آُّال ك ُاکاًٌ .)0227،6الزـ ةَ ذکؼ اؿث کَ ؿٍغركـ فؼؿّدگی
قغهی اؿاؿاً یک اظحالؿ ركاٌی ٌیـث ،اىا ةَ آُـحگی در ظّؿ زىاف پیكؼفث ىیکٍغ ك ىيکً اؿث
ةَ یک ٌاجّاٌی جتغیم گؼدد (فارؿی ك آفاكیُ .)0266 ،0وچٍیً ایً پغیغق ةیكحؼ در ىكاغهی دیغق
ىی قّد کَ فؼد ؿاؾات زیادی را در جياس ٌؽدیک ةا ؿایؼ افؼاد ىیگػراٌغ .ایً افؼاد ةَ جغریر
اصـاس ىیکٍٍغ جضث فكار كؼار دارٌغ ك ىٍاةؽ ُیساٌی آفُا ٌـتث ةَ افؼادی کَ در زایگاق دریافث
ظغىث كؼار گؼفحَاٌغ ،جعهیَ قغق اؿث؛ ٌـتث ةَ آفُا ةیجفاكت گكحَ ك اصـاس ىٍفی پیغا
کؼدقاٌغ (نیحؼ ك کالرؾ.)6994 ،3
فؼؿّدگی قغهی از زيهَ ظعؼات قغهی اؿث کَ در ؿاؿُای اظیؼ ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ اؿث
ك ةؼای جّمیف پاؿطُای اٌـاف در ةؼاةؼ فكارُای ركاٌی جسؼةَ قغق ،اؿحفادق ىیقّد .ىازالؾ ةؼ ایً
ةاكر اؿث کَ فؼؿّدگی قغهی ىیجّاٌغ ةاؾخ افث کیفیث ارائَ ظغىات گؼكق ،ؾاىهی ةؼای
دؿثکكیغف از یک قغم ،غیتث ك یا ركصیَ پائیً ةاقغ ك ةا اظحالؿُایی ُيچّف ظـحگی ةغٌی،
ةیظّاةی ،ىكکالت ظاٌّادگی ك زٌاقّیی ىیجّاٌغ ارجتاط داقحَ ةاقغٌ .كاٌگاف فؼؿّدگی ،یک
اظحالؿ ركاٌی ٌیـث كنی ةَ آُـحگی در ظّؿ زىاف گـحؼش ىییاةغ ك ىيکً اؿث ةَ یک ٌاجّاٌی
ركاٌی جتغیم قّد .از آٌسا کَ اغهب کارکٍاف ُؼ ؿازىاف ،یک ؿّـ اككات قتاٌَ ركز ظّد را در ىضیط
کار ىیگػراٌٍغ ،فكارُای کاری ىیجّاٌغ یکی از ىِوجؼیً ؾهم فؼؿّدگی قغهی در ایً افؼاد ةاقغ ك
فؼد ىتحال ةَ فؼؿّدگی قغهی ىـهياً در جنيیوگیؼی ك ةؼٌاىَریؽی ،ةؼكؼاری ركاةط ةا دیگؼاف ،قیّق
ازؼایی ،ادؼةعكی کار ك در ٌِایث کارایی ك ةِؼقكری دچار ىكکم ظّاُغ قغ؛ در ٌحیسَ ُؽیٍَُای
ٌاقی از فكار ركاٌی قغهی ةـیار ةاالؿث .ةٍاةؼایً ىغیؼیث ةؼ فكارُای ركصی ك ركاٌی ك ةَ کٍحؼؿ
درآكردف ایً پغیغق ىعؼب ،ؿِو اؿاؿی ك جأدیؼ گػار در ركٌغ ىّفلیث ُؼ ؿازىاف دارد .ةیاف ىـئهَ
ٌؼاـ زٌغگی مٍؿحیُ ،ؼ چٍغ دؿحاكردُای زیادی ةَ ُيؼاق داقحَ اؿث ،اىا در ةـیاری ىّارد،
ؾّارضی در پی داقحَ اؿث؛ از زيهَ ایًکَ افؼاد چَ در زٌغگی فؼدی ك چَ در ىضیط کاری ةا
اؿحؼس زیادی ركةؼك ُـحٍغ .کارکٍاف ظط ىلغـ ،اغهب دارای ركاةط دك ؿّیَ ةـیاری ةا ىكحؼیاف
ُـحٍغ کَ ایً ركاةط ةَ مّرت ىـحيؼ از زاٌب ىغیؼیث ،ارزیاةی ك ٌؼارت ىیقّد .چٍیً كضؿیحی
1 . Ahola & Hakanen
2 . Farsi & Afaghi
3 . Leiter & Clark
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ةاؾخ ةَ كزّد آىغف ٌلفُای کاری اؿحؼسزا ،جکؼاری ك ظاكثفؼؿا ىیقّد .زای جؿسب ٌیـث کَ
کارکٍاف ظط ىلغـ ،اؿحؼسُای کاری را ةَ دنیم كزّد درظّاؿثُای چانفآكر ؿازىافٌ ،اػؼاف ك
ىكحؼیاف جسؼةَ ىیکٍٍغ ك در ٌحیسَ ،ایً کارکٍاف اغهب دچار فؼؿّدگی قغهی ك از کار افحادگی
ىیقٌّغ (ُاکاًٌ ك قاكفیهی.)0260 ، 6
در ؿاؿُای اظیؼ ،ؾالكَ ةَ ىعانؿَ پغیغق فؼؿّدگی قغهی ك جّزَ ةَ آف ،ةیً ىضللاف ىٍاةؽ
اٌـاٌی افؽایف یافحَ اؿث کَ ایً اىؼ ،ةَ دنیم درؾ ادؼُای ىٍفی فؼؿّدگی قغهی ةؼ ٌیؼكُای کار
اؿث .فؼؿّدگی قغهی ،آؿیتی ةَ ؿالىث ركاف اؿث کَ در ارجتاط ةا قغم قکم ىیگیؼد .ایً
پغیغقٌ ،حایر ىٍفی ُو ةؼای اقعاص ك ُو ؿازىافُا دارد .فؼؿّدگی قغهی در جؿییً جؼؾ ظغىث
کارکٍاف در ةـیاری از ؿازىافُا ةَ ؾٍّاف ؾاىهی کهیغی در ٌؼؼ گؼفحَ قغق اؿث (پچـکّی،
جؽكؿکی ،پؼیب ك جّؿکّیک .)0266 ،0ایً ؾارضَ ىیجّاٌغ ةاؾخ کاُف ؾيهکؼد قغهی ك جؿاىم ةا
دیگؼاف ،افؽایف غیتث از کار ،جؼؾ قغم (ؾتغانيهکی ،)6389 ،ؾغـ رضایث از قغم (گؼایـّف ك
آنّراز )0228 ،ك کاُف جؿِغ قغهی (رٌگؼیؽ ك ىّؿّی )6393 ،قّد.
پژكُفُا ٌكاف دادق اؿث ،افؼادی کَ از فؼؿّدگی قغهی در قغم ظّد رٌر ىیةؼٌغ ،ةِؼقكری ك
کاراییقاف کاُف ىییاةغ ك ىكارکث کيحؼی از ظّد ٌكاف ىیدٍُغ کَ ةَ ظّر ىـحلیو ةؼ ؿازىاف
ٌیؽ جأدیؼ ىیگػاردُ .اکاف کّؾ ىؿحلغ اؿث فؼؿّدگی قغهی ىيکً اؿث ةَ ىكکالت قعنی ك
ؿازىاٌی ىٍحِی قّد (کاؾ ،ارؿالف ك جّپانّگهّ.)0229 ،3
اىؼكزق ةَ دنیم جغییؼات قگؼفی کَ فؼؿّدگی قغهی ىیجّاٌغ ةؼ کیفیث زٌغگی قعنی
ظاٌّادگی ك صؼفَای افؼاد ةؼزای گػارد ةَ مّرت یک ىـئهَ زغی ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ
اؿث(ةیاٌچی .)0265 ،4کـاٌی کَ دچار فؼؿّدگی قغهی ىیقٌّغ از ٌؼؼ زـيی ك ركصی دچار
ظـحگی ىیقٌّغ .آفُا صؾ ىیکٍٍغ کَ ةَ آظؼ ظط رؿیغقاٌغ .اصـاس ظّةی در ىّرد کار ظّد ك
اٌگیؽق ك اٌؼژی کافی ةؼای اٌساـ آف ٌغارٌغ .ككحی آفُا دچار زكاؿ قعنیث ىیقٌّغ ٌـتث ةَ
ُيکاراف ظّد ةغگياف ىیگؼدٌغ؛ ةؼای ىذاؿ کارکٍاف ظغىات ازحياؾی کَ دچار ایً ؾارضَ قغق
ةّدٌغ ،ةیياراف ك ىؼازؿَ کٍٍغگاف ظّد را ٌَ ةَ ؾٍّاف اٌـاف ،ةهکَ ةَ ؾٍّاف یک ةیياری یا ىكکم
ىیداٌـحٍغ .ایً افؼاد ةِؼقكری کيحؼی ٌـتث ةَ ُيکاراف ظّد دارٌغ زیؼا در ظّؿ کار ،ةیكحؼ
اؿحؼاصث کؼدق ك غیتحكاف ٌیؽ ةیكحؼ از ؿایؼیً اؿث .از دیگؼ ٌكاٌَُای ایً افؼاد ،دكری از جنيیو
گیؼی ،ىكکالت ك چانفُا اؿث .جياـ ایً یافحَُا ٌكاف ىیدُغ کَ فؼؿّدگی قغهی ةا ظاىّش
کؼدف اةحکار ك جضؿیف ؾيهکؼد دؿحیاةی ةَ ُغؼ ،ؿازىاف را ةَ ىعاظؼق ىیاٌغازد (کاکؾ ،جیـؼاٌغ ،ك
جاریؾ .)0225 ،5از آفزا کَ اؿحؼس ُيیكگی در کار ةؼای ؾيهکؼد ىؿهياف جِغیغ ىضـّب
1 . Hakanen & Schaufeli
2 . Pejuskevic & Tosevski & Priebe & Toskovic
3 . Koc, Arslan, & Topaloglu
4 . Bianchi
5 . Cox, Tisserand, & Taris
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ىیقّد ،در ایًزا ؿؿی در قٍاؿایی ىكکالت فؼؿّدگی قغهی ىؿهياف ةا جّزَ ةَ جسارب زیـحَ
آٌاف داریو .ؾالئو فؼؿّدگی قغهی ،ؾاظفی ،ادراکی ،رفحاری ك زـيی اؿث.
در صّزق پژكُف ُای کيی ،ىعانؿات فؼاكاٌی در ظنّص فؼؿّدگی قغهی مّرت گؼفحَ اؿث؛
اىا کاىالً كاضش ىیةاقغ کَ ةا پژكُفُای کيی ٌيیجّاف ةَ ةؼرؿی اةؿاد ایً پغیغق پؼداظث.
ُيچٍیً از آٌسایی کَ پؼداظحً ةَ یک پغیغق ،آفچٍاف کَ جّؿط ظّد افؼاد زیـحَ ىیقّد ك
قٍاظث ىؿٍای كاكؿی کَ در ةؼظّرد ركزىؼق ةا ایً رفحارُا صامم ىیقّد ،راُگكاجؼ اؿث؛ پؾ ةایغ
از ركشُایی اؿحفادق کؼد کَ جسؼةیات زیـحَ را آفگٌَّ کَ ُـحٍغ ةیاف ىیکٍٍغ ك ایً ةَ قیّق
جضیق کیفی ك ركش پغیغارقٍاؿی كاةم ةؼرؿی اؿث؛ چّف ُغؼ ؾيغق ایً ركش ،ةؼرؿی جسؼةَ
دركٌی افؼاد از پغیغقُا ك درؾ جسارب ذٍُی آفُا از ایً اجفاكات اؿث .پؾ پژكُف صاضؼ ةا ُغؼ
قٍاظث جسارب زیـحَ ىؿهياف از فؼؿّدگی قغهی اٌساـ گؼفث جا در ٌِایث ٌحایر آف ةحّاٌغ ىـیؼ
گـحؼش راُتؼدُای ىغیؼیث فؼؿّدگی قغهی جّؿط ىؿهياف را ُيّار ؿازد.
ريششىاسی
در ایً پژكُف کَ از ٌّع پژكُف ُای کیفی اؿث از ركش پغیغارقٍاؿی اؿحفادق قغ .اةؽار گؼدآكری
اظالؾات ،ىناصتَ کیفی ٌیيَ ؿاظحاریافحَ ؾيیق ةّد .زاىؿَ آىاری ایً پژكُف ،ىؿهياف دكرق
اةحغایی ىغارس پـؼاٌَ ك دظحؼاٌَ قِؼ ظّی در ؿاؿ جضنیهی  6398-99ةّدٌغ .ةؼای ٌيٌَّگیؼی از
قیّق ٌيٌَّگیؼی ُغفيٍغ اؿحفادق قغ .در ركش پغیغارقٍاؿی جؿغاد ٌيٌَّ ةیً  5جا ٌ 05فؼ
ىیةاقغ(جاکاقی )0268 ،6کَ در ایً ىعانؿَ ٌیؽ پؾ از ىناصتَ ةا ٌ 62فؼ ىؿهو ىؼد ك ٌ 62فؼ ىؿهو
زف ،دادقُا ةَ اقتاع رؿیغٌغ .جؿغاد ٌيٌَّ ٌ 02فؼ در ٌؼؼ گؼفحَ قغ .ةا اؿحفادق از ىناصتَ ٌیيَ
ؿاظحاریافحَ ؾيیق ،دادق ُا گؼدآكری قغٌغ .ىؿیار امهی كركد ىؿهياف ةَ پژكُف ،داقحً صغاكم پٍر
ؿاؿ ؿاةلَ جسؼةی جغریؾ رؿيی در ىغارس ةّد .ةؼای قٍاؿایی ایً افؼاد ةَ ادارق آىّزش ك پؼكرش
ىؼازؿَ قغ ك پؾ از اظػ ىسّز ،ةا ىؿهياف ىؿؼفی قغق ،ىناصتَ قغ .ةؼای جسؽیَ ك جضهیم دادقُا از
انگّی پغیغارقٍاؿی اؿيیث اؿحفادق قغ کَ قاىم )6 :جّنیغ دادقُا  )0جسؽیَ ك جضهیم دادقُا )3
جهفیق ىّردُا اؿث (الةؼاگ 0ك ُيکاراف .)0267،ةَ ایً مّرت کَ ىناصتَُا پؾ از ضتط (ةا
رؾایث ىّارد اظالكی ك ازازق از ىناصتَ قٌّغق ك دادف دكةارق ةازظّرد ىناصتَ ةَ آفُا) ةَ ٌّقحار
جتغیم قغق ك ىضلق ةا ظّاٌغف ك ةازظّاٌی ىکؼر ىحً ُؼ یک از ىناصتَُا پؼداظحَ ك ؿپؾ
ىضيّفُای امهی ك فؼؾی جؿییً ك ٌاـ گػاری قغٌغ؛ ةَظّری کَ اةحغا  3ىضيّف امهی ك 93
ىضيّف فؼؾی ةَ دؿث آىغ؛ پؾ از آف ،ىضلق ةا ىلایـَ ك نضاظ کؼدف جفاكتُا ك قتاُثُای
ىضيّفُای فؼؾی ،ىضيّفُای کهیجؼ را اؿحعؼاج کؼد .ةؼای ُؼ یک از ىناصتَُا ،یک زغكؿ
1 . Takahashi
2 . Labrague
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ظالمَ ؿازی جغكیً قغ ك در ٌِایث از ظؼیق جهفیق ،فِؼؿث کاىهی از ىضيّفُا (  4ىضيّف امهی
ك  66ىضيّف فؼؾی) اؿحعؼاج گؼدیغ .زِث دؿحیاةی ةَ اؾحتار ؿؤاالت کهی ك اكنیَ ىناصتَ از
ٌؼؼات اؿاجیغ اؿحفادق قغ ك در زؼیاف ىناصتَ ،ؿؤاالت زؽیی ةؼ اؿاس پاؿطُای ىناصتَ
قٌّغگاف پؼؿیغق قغ .ةؼای صنّؿ اظيیٍاف از كاةهیث اظيیٍاف دادقُای پژكُف از ركش ىعانؿَ
ىکؼر ،ىلایـَ دادقُا ،ظالمَ ؿازی ك دؿحَ ةٍغی اظالؾات ،ةغكف ایًکَ در دادقُا جغییؼاجی ایساد
قّد ،اؿحفادق قغ .زِث جأییغ مضث ؾهيی ك اؿحضکاـ دادقُای پژكُف از كاةهیث جأییغ ،كاةهیث
اؾحتار ك كاةهیث اؾحياد اؿحفادق قغ .از ظؼیق ىلایـَ ةا پیكیٍَ جضلیقٌ ،ؼارت ىغاكـ ةؼ پژكُف از
اةحغا جا اٌحِا ،اؿحفادق از ٌيٌَّ کافی ك ىٍاؿب ك اداىَ ىناصتَُا جا رؿیغف ةَ ٌلعَ اقتاع ؿؿی قغ
جا كاةهیث جأییغ صامم قّد؛ ةَؾالكق كاةهیث اؾحتار ةا جضهیم کغگػاری دادقُا جّؿط ىضللی دیگؼ،
ىلایـَ ٌحایر آف ةا جضهیم ظّد ىضلق ،در ٌِایث ةا دادف ٌحایر جضهیم ةَ ىناصتَ قٌّغگاف ك اظػ
ٌؼؼت ٌِایی آٌاف ،صامم قغ .ةا جّزَ ةَ ایًکَ در جضلیق کیفی ،ظّد ىضلق ةَ ؾٍّاف اةؽار جضلیق
ىضـّب ىی قّد ،نػا كاةهیث اؾحياد جضلیق ةَ جّاٌایی ك جالش ىضلق كاةـحَ اؿث؛ ةَ ُيیً زِث،
یک فؼایٍغ کاىم ظؼاصی قغ جا اظيیٍاف صامم قّد کَ از ُؼگٌَّ ؿّگیؼی پؼُیؽ قغق ك جسارب
آقکار ىناصتَ قٌّغگاف ةا پیففؼضُا ك داٌـحَُای كتهی ىضلق آنّدق ٌكغق اؿث .در ایً جضلیق
زِث رؾایث اظالؽ پژكُف ةَ ىكارکث کٍٍغگاف در ظنّص ىضؼىاٌَ ىاٌغف ٌؼؼت آٌاف ك از ةیً
ةؼدف اظالؾات ةؿغ از پایاف پژكُف ،اظيیٍاف کاىم دادق قغ.
یافتٍَا
پؾ از جسؽیَ ك جضهیم دادقُا  4ىضيّف امهی ك  66ىضيّف فؼؾی اؿحعؼاج گؼدیغ کَ ىیجّاٌغ
ٌكاف دٍُغق جسارب زیـحَ ىؿهياف از فؼؿّدگی قغهی ةاقغ کَ در زغكؿ (ُ )6ؼ یک از ایً
ىضاىیً آىغق اؿث.
جذيل ( )1مضامیه اصلی ي فزعی مستخزج اس دادٌَا
مضامیه اصلی

مضامیه فزعی

تعزیف فزسًدگی شغلی

فكار ؾنتی
ظـحَ قغف
فكار ىضیط کاری

ومًوٍَای بارس فزسًدگی شغلی

ادؼات زیافةار زـيی
ادؼات زیافةار ركاٌی
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جذيل ( )1مضامیه اصلی ي فزعی مستخزج اس دادٌَا
مضامیه اصلی

مضامیه فزعی

مىابع فزسًدگی شغلی

كیژگیُای ىضیط کاری
ىكکالت اكحنادی
ىغیؼاف ىغارس
ُيکاراف
اكنیا ك ىؼازؿاف
داٌفآىّزاف

راَکارَای رفع فزسًدگی شغلی

صيایث ىغیؼاف
صيایث ازحياؾی ؿازىاٌی
صيایث ؾاظفی
پػیؼش ظاٌّادق
پاداش

-6جؿؼیف فؼؿّدگی قغهی
اكنیً ىضيّف امهی قٍاؿایی قغق جؿؼیف فؼؿّدگی قغهی ةّد کَ ةؼای ایً ىضيّف امهی ،ؿَ
ىضيّف فؼؾی فكار ؾنتی ،ظـحَ قغف ك فكار ىضیعی قٍاؿایی قغ.
 .6-6فكار ؾنتی :جضهیم جسارب جؿغاد زیادی از ىناصتَ قٌّغگاف ٌكاف داد کَ فؼؿّدگی
قغهی؛ در کم ،اؿحؼس صامم از کار ةا فكار ؾنتی ُيؼاق اؿث« .اغهب ىؿهياف ةَ ظاظؼ قغهكاف

دچار فكار ؾنتی ىیقٌّغ ،ظّریکَ ذًُ آفُا در داظم ىٍگٍَ ىّرد فكار كؼار ىیگیؼد»
(قؼکثکٍٍغق قيارق .)6
 .0-6ظـحَ قغف :جضهیم ىناصتَُای ایً ىضيّف ىكعل ؿاظث کَ ىؿهياف ةَ ظاظؼ ةؼظی
فكارُا ،دچار ظـحگی ىی قٌّغ ىعنّماً ظـحگی زـيی کَ ظّد ؾاىهی ةؼ ایساد فؼؿّدگی قغهی
اؿث« .ةَ ظاظؼ ایً فكارُا آدـ زكد اصـاس ظـحگی ىیکٍغ ك اگؼ اؿحؼاصث ٌکٍغ ،ظیهی زكد از پا

در ىیآیغ» (قؼکث کٍٍغق قيارق .)7
 .3-6فكار ىضیعی :ی کی دیگؼ از ىضاىیً فؼؾی اؿحعؼاج قغق در جؿؼیف فؼؿّدگی قغهی،
جؿيغی ةّدف ةّد .یکی از ىناصتَ قٌّغگاف ةیاف کؼدق اؿث« :فكاری کَ ةَ كاؿعَ ىضیط ىغرؿَ از

ؾّاىم ازؼایی گؼفحَ جا داٌفآىّزاف ك اٌحؼارات ٌاةسای اكنیا ایساد ىیقّد ،ةاؾخ آزار ك كارد کؼدف
فكار ةَ ىؿهياف ىیقّد» (قؼکث کٍٍغق قيارق .)63
ٌ -0يٌَُّای ةارز فؼؿّدگی قغهی
ىضيّف امهی دكـ یؿٍی ٌيٌَُّای ةارز فؼؿّدگی قغهی ،ظّد قاىم چِار ىضيّف فؼؾی ةّد.
ىضاىیً فؼؾی ؾتارت ةّدٌغ از :ادؼات زیافةار زـيی ك ادؼات زیافةار ركاٌی.
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 .6-0ادؼات زیافةار زـيی :قؼکث کٍٍغگاف در ىناصتَ ،ادؼات زیػافةػار زـػيی را ةػَ ؾٍػّاف
جِغیغ ك ىنغاؽ ؾیٍی از فؼؿّدگی قغهی ىؿؼفی کؼدٌغ « .فكارُای ركاٌی ،ادؼات ظیهی ةغی ةؼ ةغف
اٌـاف ىیگػارد .ىً ظّدـ ةَ ؾیٍَ در ؿاؿ جضنیهی كتم دچار ایً ؾارضػَ قػغق ةػّدـ؛ ظػّری کػَ
زظو ىؿغق گؼفحَ ةّدـ ك ظیهی ةیاقحِا ةّدـ ك ظیهی دچار ؿؼدرد ىیقغـ» (قؼکث کٍٍػغق قػيارق
.)65
 .0-0ادؼات زیافةار ركاٌی :جلؼیتاً ُيَ قؼکثکٍٍغگاف در پژكُف ،ادؼات زیاف ةار ركاٌی را زؽك
ٌيٌَُّای آقکار فؼؿّدگی قغهی ىؿؼفی کؼدٌغ« .ككحی دچار فكار ؾنتی ىیقّی صحياً ةغٌث از

نضاظ ركاٌی آؿیب ىیةیٍغ ك دچار ىكکم ىیقّد؛ ظّری کَ دچار ةغظّاةی ك از ةیً رفحً جٍؼیو
ؿاؾات ظّابُ ،يچٍیً ةیاقحِایی ىیقّد ك ىؿهو دچار قحابزدگی قغق ك ةاؾخ افث راٌغىاف کار
ىیقّد» (قؼکث کٍٍغق قيارق .)7
 -3ىٍاةؽ فؼؿّدگی قغهی
ؿّىیً ىضيّف امهی ،ةَ ىٍاةؽ فؼؿّدگی قغهی اقارق دارد کَ ةؼای آف قف ىضيّف فؼؾی قاىم
كیژگی ُای ىضیط کاری ،ىكکالت اكحنادی ،ىغیؼاف ىغارسُ ،يکاراف ،اكنیا ك ىؼازؿاف ك
داٌفآىّزاف قٍاؿایی قغ.
 .6-3كیژگی ُای ىضیط کاری :ىؿهياف قؼکث کٍٍغق در پژكُف ىؿحلغٌغ کَ ىضیط کاری اكنیً
ك ىِوجؼیً ىٍتؽ فؼؿّدگی قغهی ةَ قيار ىیآیغ« .ىضیط کاری از نضاظ ُياٍُگی ةا ظّاؿحَُا ك

صغاكم اىکاٌات ىّزّد در ىیؽاف آراىف ىؿهياف ىؤدؼٌغ؛ كنی اگؼ ىضیط از نضاظ قاداب ؿازیٌّ ،ر،
گؼىایف ،ؿؼىایف ك رظّةث ىٍاؿب ٌتاقغ ،كعؿا ززؼآكر ظّاُغ ةّد» (قؼکث کٍٍغق قيارق .)5
 .0-3ىكکالت اكحنادی :در ةؼرؿی ىٍاةؽ فؼؿّدگی قغهی ،ىؿهياف ةَ ىكکالت اكحنادی کَ
جياىی زٌغگیكاف را جضث جأدیؼ كؼار ىیدُغ ،اقارق کؼدقاٌغ « .در چٍغ ؿاؿ اظیؼ ةَ ؾهث کو ةّدف

صلّؽ ك ىؤنفَُای رفاُی ك از آف ىِو جؼ پاییً ةّدف ىیؽاف دریافحی ك اىکاٌات رفاُی در ىلایـَ ةا
ؿایؼ ارگافُا ،فكار ركاٌی زیادی ةؼ ُيَ ىؿهياف كارد ىیقّد کَ در درازىغت ةـیار ظعؼٌاؾ ظّاُغ
ةّد ،ىعنّماً ةؼای ٌیؼكُایی کَ جازق كارد آىّزش ك پؼكرش قغقاٌغ» (قؼکث کٍٍغق قيارق.)66
 .3-3ىغیؼاف ىغارس :از ٌؼؼ ىؿهياف ،ىغیؼاف ىغارس یک ؿؼی كیژگیُا ك ةغظهلیُایی دارٌغ
کَ ةا ركصیَ رُتؼ ةّدف در جضاد اؿث ك ایً ىٍسؼ ةَ جكغیغ فكارُا ك فؼؿّدگی قغهی ىیقّد.

« ةؿضی ىغیؼاف از آٌسایی کَ صؾ ةؼجؼی ٌـتث ةَ ىؿهياف دارٌغ ك زایگاق ىغیؼیث را ةاالجؼ
ىیداٌٍغ ،ةا اٌساـ رفحارُا ك ةؿضی کر ظهلیُا ،ىضیط ىغرؿَ ك دفحؼ را آنّدق ىیکٍٍغ ك ةاؾخ دكری
ةؿضی ُيکاراف از دفحؼ ىغیؼ ىیقّد( ».قؼکث کٍٍغق قيارق .)0
ُ .4-3يکاراف :ىؿهياف ةؼ اؿاس جسؼةیات زیـحَ ظّد ،رفحار ك ؾيهکؼد ُيکاراف را ةَ ؾٍّاف
ؾاىهی ةؼای فؼؿّدگی قغهی ىؿؼفی کؼدٌغ« .دك ٌّع ُيکار كاكؿاً ىضیط ىغرؿَ را ؿعث ىیکٍٍغ؛
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ةؿضی ُيکاراف کَ كاكؿ ًا قغم ىؿهيی ةا جّاٌاییُای آٌاف در جضاد اؿث ك ُيکاراٌی کَ ةَ ؾهث
داقحً جّاٌاییُای ظاص ك ةاال ،فعؼ ىیفؼكقٍغ ك از ةغی ىضیط کاری ٌق ىیزٌٍغ» (قؼکث کٍٍغق
قيارق .)5
 .5-3اكنیا ك ىؼازؿاف :ىكارکثکٍٍغگاف در پژكُف اؾحلاد داقحٍغ کَ اكنیای داٌفآىّزاف ٌیؽ
گاُی ىیجّاٌٍغ ظّد ؾاىهی ةؼای فؼؿّدگی قغهی ةاقٍغ« .اغهب ؿؿی ىیکٍو ةا اكنیا ةَ ظّةی
ةؼظّرد کٍو اىا ةؿضی اكنیا ُـحٍغ ،ىعنّماً در پایَُای پاییً کَ ادؾا دارٌغ از صیعَ ىؿهيی
ؿؼرقحَ دارٌغ ك در ُيَ اىّر دظانث ىیکٍٍغ ك صحی جػکؼ دادف ٌیؽ کارؿاز ٌيیقّد ك ةاؾخ
ةَ كزّد آكردف صؾ ةغ ٌـتث ةَ ظّد ىیقٌّغ» (قؼکث کٍٍغق قيارق .)9
 .6-3داٌفآىّزاف :از ٌؼؼ ىؿهياف ،داٌف آىّزاف فاكغ اٌگیؽق ةؼ فكارُای ٌاقی از ىضیط کار
اضافَ ىیکٍٍغ« .ةؿضی از ةچَُا امالً ؾالكَای ةَ درس ٌغارٌغ ك ُیچ اٌگیؽقای ةؼای اٌساـ جکانیف

ٌیؽ ٌغارٌغ ك ىؿهو ةا دیغف آفُا کالً از کالس ك درس ظـحَ ىیقّد» (قؼکث کٍٍغق قيارق .)68
 -4راقکارُای رفؽ فؼؿّدگی قغهی
آظؼیً ىضيّف امهی ىـحعؼج از جضهیم دادقُا ،ةَ راقکارُای رفؽ فؼؿّدگی قغهی ىؼةّط ةّد کَ
قاىم پٍر ىضيّف فؼؾی ىغیؼاف ،صيایث ازحياؾی ؿازىاٌی ،صيایث ؾاظفی ،پػیؼش ظاٌّادق ك
پاداش ةّد.
 .6-4صيایث ىغیؼافُ :يَ قؼکثکٍٍغگاف در ىناصتَ ،ةَ ىغیؼاف ةَ ؾٍّاف یکی از ىِوجؼیً
راُکارُای زهّگیؼی از فؼؿّدگی قغهی اقارق کؼدقاٌغ« .ةَ ٌؼؼ ىً ؾيغقجؼیً راقکار جّكف

فؼؿّدگی قغهی ،ىغیؼاف ىغارس ىیةاقٍغ کَ ةا اظالؽ ىٍاؿب ك آغّش ةاز ىیجّاٌٍغ ىكکم ىؿهياف
را رفؽ کٍٍغ ك فكارُای ٌاقی از ىغرؿَ را ةَ صغاكم ةؼؿاٌٍغ» (قؼکث کٍٍغق قيارق .)63
 .0-4صيایث ازحياؾی ؿازىاٌیُ :يَ قؼکثکٍٍغگاف در پژكُف ،یکی دیگؼ از راقکارُای جّكف
ؾّاىم جكغیغکٍٍغق فؼؿّدگی قغهی را صيایث ازحياؾی ؿازىاٌی ةیاف کؼدقاٌغ« .زىاٌی کَ از ظؼؼ

ؿازىاف در زِث ةِتّد آؿایف ىؿهياف ظتؼی صيایحی ىیآیغ ،ایً ظتؼ ةاؾخ آراىف فکؼی ك ركاٌی
آفُا ىیقّد .یا ؿازىافُای دیگؼی از ىؿهياف جكکؼ ىیکٍٍغ ك ایً صيایث ازحياؾی ةاؾخ ةِحؼ
قغف كضؿیث ركصی ك ركاٌی آفُا ىیقّد» (قؼکث کٍٍغق قيارق .)0
 .3-4صيایث ؾاظفی :ىناصتَ قٌّغگاف ،صيایث ؾاظفی را در کٍار ؿایؼ راقکارُا ةَ ؾٍّاف یک
ؾهث جأدیؼگػار در فؼؿّدگی قغهی ذکؼ کؼدقاٌغ« .صيایث ؾاظفی چَ از ظؼؼ ىغیؼ ىغرؿَ ةاقغ یا

از ظؼؼ اكنیا ةاؾخ ىی قّد کَ ركصیَ آدـ ٌـتث ةَ کار ةازجؼ قّد ك ایً صيایث اگؼ از ظؼؼ ؿازىاف
مّرت گیؼد ةَ ىؼاجب جأدیؼگػاری ةیكحؼی ظّاُغ داقث ،كنی افـّس کَ ایً صيایث مّرت
ٌيیگیؼد» (قؼکث کٍٍغق قيارق .)69
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 .4-4پػیؼش ظاٌّادق :قؼکث کٍٍغگاف در پژكُف ،پػیؼش ةیكیغ ك قؼط ظاٌّادق را یکی از
ةِحؼیً راقکارُا جهلی کؼدق ةّدٌغ« .اگؼ ةؿغ از یک ركز پؼ ىالؿآكر ةَ ظاٌّادقای کَ ىً را ىیپػیؼد،

كارد قّـ اصـاس ىیکٍو کَ جازق ىحّنغ قغقاـ ك ایً ةاؾخ ىیقّد کَ فؼدا ٌیؽ ةَ ایً اىیغ ركز را
ؿپؼی کٍو ك جياىی فكارُای ىضیط ،یک درىاف ظّب ىذم ظاٌّادق دارد کَ ةؼایو دنٍكیً اؿث»
(قؼکث کٍٍغق قيارق .)8
 .5-4پاداش :آظؼیً ىضيّف ىـحعؼج از راقکارُای زهّگیؼی از فؼؿّدگی قغهی ،ىؼةّط ةَ
پاداشُای ىادی ةّد کَ ىؿهياف ةَ آف اقارق داقحٍغ«.پّؿ ك پاداش ٌیؽ در ایً ركزگار ىیجّاٌغ از

فكارُای كاردق ركاٌی ةکاُغ ،چّف در ىـیؼ ىؿهيی ك داقحً اُغاؼ ةاال ،در آظؼ کَ ةَ صلّؽ ىٍسؼ
ىیقّدُ ،ؼ چَ ةیكحؼ ةاقغ ىا ىیجّاٌیو ىـائم رفاُی ،ةِغاقحی ك آؿایكی ظّد را جأىیً کٍیو ،جا
صغكدی ىٍسؼ ةَ راصحی فکؼی ىیقّد» (قؼکث کٍٍغق قيارق .)02
بحث ي وتیجٍگیزی
یافحَ ُای پژكُف صاضؼ ٌكاف داد کَ ىؿهياف ،فؼؿّدگی قغهی را فكار ؾنتی ،ظـحَ قغف ك فكار
ٌاقی از ىضیط کاری جؿؼیف ىی کٍٍغ کَ ظی آف فؼد دچار ظـحگی زـيی ك فكار ركاٌی ىیقّد
کَ از زيهَ ٌيٌَُّای ةارز فؼؿّدگی قغهی ،ادؼات زیافةار زـيی ك ركاٌی اؿث کَ ىٍسؼ ةَ زظو
ىؿغق ك ؿؼدرد ك ةیاقحِایی ك کوظّاةی ك ةؼُو زدف ؿاؾات ظّاب ىیقّد .یافحَُای پژكُف صاضؼ
ةا ىتاٌی ٌؼؼی ٌؼؼیَ ُاٌؾ ؿیهَ ك پژكُفُای (ىـهچ6980 ،؛ ظاکپّر ،ةیؼقک ك پاقاقؼیفی،
6387؛ قاکؼیٌیا ك ىضيغپّر6389 ،؛ صازیهّ6396 ،؛ كاؿوٌژاد ك ؿیادت0224 ،؛ ك ةّیم ك
ُيکارافُ )6995 ،يـّ ىیةاقغ .گؼكُی از ماصبٌؼؼاف ،فؼؿّدگی قغهی را ةا اؿحؼس قغهی یکی
ىیداٌٍغ ،در صانیکَ ةؼظی دیگؼ ،اؿحؼس قغهی را دنیم امهی فؼؿّدگی قغهی ىیداٌٍغ (فارةؼ،
.)6996
در جتییً کم ایً یافحَُا ىیجّاف چٍیً اذؾاف داقث کَ ةؼظتق جؿاریف ذکؼ قغق ةَ ٌؼؼ
ىیرؿغ اؿحؼس صؼفَای ،ؾاىهی ىعؼب در ؿازىافُا ىیةاقغ ك ىیجّاٌغ ىٍسؼ ةَ مغىات زـياٌی
ك ركاٌی در ةیً کارکٍاف گؼدد کَ ایً قؼایط ةؼ ادؼ ؾّاىم دركف ؿازىاٌی ك ةؼكفؿازىاٌی ةَ كزّد
ىیآیٍغ .از ایًرك ىیجّاف چٍیً ةیاف کؼد کَ اصحياالً از دیغگاق ىؿهياف دكرق اةحغایی ،اؿحؼس
صؼفَای اىؼی ازحٍاب ٌاپػیؼ اؿث ك اصحياالً ایً اؿحؼس در کالسُای درس ىلعؽ اةحغایی ىٍسؼ ةَ
جضيم فكارُای زـياٌی ك ركاٌی ةیكحؼی ىیقّد ك ىٍسؼ ةَ ادراؾ ىٍفی ىؿهياف از ىّكؿیث ظّد
در زٌغگی کاری ك قعنی ىیقّد ك در كاكؽ ،ىؿهياف ةا درؾ ك جّزَ زیاد ةَ ىّضّؾاجی ٌؼیؼ
دقّاری کاری ك كیژگیُا ك قؼایط ىضیط کارقاف ،جّزَ ك دكث زیاد در اٌساـ مضیش ك ىعهّب
کارُا ،جّزَ ةَ ىیؽاف صيایثُای دریافث قغق از ؿّی اظؼافیاف ،ىغیؼیث ٌّع ارجتاط در ىضیط کار
ةا داٌفآىّزاف ك ىـئّالف ك ایساد فضای ىذتث ،جّزَ ةَ درؾ ؿازىاف از ٌلف ظّدقاف ةَ قؼایعی
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ىیرؿٍغ کَ اصـاس ىیکٍٍغ از ٌؼؼ اُغاؼ ،اٌحؼارات ،اؿحاٌغاردُا ك اكنّیثُا چَ در زٌغگی
قعنی ك چَ در ؿیـحو کاریقاف در كضؿیث ىعهّةی كؼار ٌغارٌغ .ؾالكق ةؼ ایً ،ةَ ٌؼؼ ىیرؿغ
ىؿهياف ؾالئيی ٌؼیؼ ىكکالت زـياٌی ،ؾغـ رضایث از ػاُؼ ةغٌی ك اؾحياد ةَ ٌفؾ پاییً ،ركاةط
ازحياؾی ٌاىعهّب ك قؼایط ٌاىٍاؿب ىانی ك  ...را ٌاقی از اصـاس اؿحؼس صؼفَای ىیداٌٍغ .از
ؿّی دیگؼ ،یکی از ؾّاىم ىؤدؼ در کیفیث زٌغگی ،قغم ىیةاقغ .كزّد ىضؼؾُای فیؽیکی ،ركاٌی ك
ازحياؾی در ىضیط کار از ؾّاىم جٍیغگی ةَ صـاب ىیآیٍغ ك اؿحؼسُا ك فكارُا ةؼ رفاق فیؽیکی ك
ركصی-ركاٌی ادؼ ٌاىعهّب دارٌغ .ةؼایً اؿاس ،ةَ ٌؼؼ ىیرؿغ ىؿهياف چٍیً ادراؾ ىیکٍٍغ کَ
ُؼچَ اؿحؼسُا ك فكارُا ك ؾّاىم اؿحؼسزای ىضیط کار ةیكحؼ ةاقغ ك آفُا جضث جأدیؼ ایً ؾّاىم
ىعؼب كؼار گیؼٌغ ك قؼایط ىضیعی ةَ گٌَّای ةاقغ کَ ایً ؾّاىم اؿحؼسزا در ىغارس غانب ةاقٍغ،
ٌّع ك کیفیث اجفاكات ك ركیغادُای زٌغگی آفُا جضث جأدیؼ كؼار ظّاُغ گؼفث ك ىیؽاف کیفیث
زٌغگی آفُا جٍؽؿ ظّاُغ یافثُ .يچٍیً ،اؿحؼس قغهی را ىیجّاف ركی ُو زيؽ قغف ؾاىمُای
اؿحؼس زا ك آفگٌَّ كضؿیثُای ىؼجتط ةا قغم داٌـث کَ ةیكحؼ افؼاد ٌـتث ةَ اؿحؼسزا ةّدف آف،
اجفاؽ ٌؼؼ دارٌغ .کٍف ىحلاةم ةیً قؼایط کار ك كیژگیُای فؼدی قاغم ةَگٌَّای اؿث کَ
ظّاؿث ُای ىضیط کار (ك در ٌحیسَ ،فكارُای ىؼجتط ةا آف) ةیف از آف اؿث کَ فؼد ةحّاٌغ از ؾِغق
آفُا ةؼآیغ .ةٍاةؼایً ،ككحی ىؿهياف از قؼایط کار ك ىضیط قغهیقاف رضایث کافی ٌغاقحَ ةاقٍغ ك
ظّاؿثُای ىضیط کاریقاف ةَ گٌَّای ةاقغ کَ از جّاٌایی ك ػؼفیث آفُا فؼاجؼ ةاقغ ،ىیؽاف
اؿحؼس صؼفَای آفُا افؽایف پیغا کؼدق ك ةَ دٌتاؿ آف ،ىیؽاف کیفیث زٌغگی آفُا کاُف ظّاُغ
یافث.
ةا جّزَ ةَ ٌحایسی کَ از ایً پژكُف ةَ دؿث آىغ پیكٍِاد ىیگؼدد ىـئّنیً آىّزش ك پؼكرش
ك ىغیؼاف ىغارس ٌـتث ةَ ؾهم ك ؾّاىهی کَ ةاؾخ ایساد فؼؿّدگی قغهی در ىؿهياف ىیقّد
ةی جّزَ ٌتاقٍغ ك ٌـتث ةَ ىؼجفؽ کؼدف ایً ؾّاىم از ظؼیق صيایث ازحياؾی ؿازىاٌی ك ؾاظفی ك
پاداش اكغاـ ٌيایٍغُ .يچٍیً ظاٌّادقُا ك اكنیا ىیجّاٌٍغ ةا صيایث ؾاظفی ك پػیؼش ٌـتث ةَ
کاُف اؿحؼس در ىؿهياف کيک ٌيایٍغ .ایً پژكُف از ىضغكدیثُایی ٌیؽ ةؼظّردار ةّد .از زيهَ
ىكکالت ایً پژكُف ،کيتّد پیكیٍَ جسؼةی از ٌّع جضلیلات کیفی ةّد کَ ىلایـَ یافحَُا را ةا
ىكکم ىّازَ ؿاظث .ةَ ؾالكق ُيکاری ىضغكد ىغارس ك ىؿهياف ،ىعنّماً ىؿهياف زف در اٌساـ ایً
پژكُف ،زاىؿیث دادقُا را زیؼ ؿؤاؿ ىیةؼد .از ایًرك ةا در ٌؼؼ گؼفحً ایً ىّارد ك ةا جأىم در ٌحایر
صامهَ ،اٌساـ پژكُفُای ةیكحؼ در صّزق فؼؿّدگی قغهی ىؿهياف ك راقکارُای رفؽ آف ،ضؼكری
ةَ ٌؼؼ ىیرؿغ.
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