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Abstract  
 

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.  
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 مقذمٍ

ةا  ای ؿؼىایَ ك ىاُؼ، طیكازغ قؼا یاٌـاٌ ؼكییاٌغ کَ ٌ ةؼدق یپ یاٌـاٌ ؼكییاىؼكزق ىضللاف ىتاصخ ٌ

كؼف گػقحَ ةعف  ویٌ یظّری کَ در ظ ةَ ؛ثُا كکكّرُا اؿ در زِث رقغ ك جّؿؿَ ؿازىاف ارزش

 .کارآزىّدق ةّدق اؿث یاٌاٌـ ؼكییىؼُّف جضّؿ در ٌ افحَیکكّرُای جّؿؿَ  كؼفثیاز پ یكاةم جّزِ

 یُای اٌـاٌَ یؿؼىا ثیاُي ًیىت یاٌـاٌ ؼكییُای ىّفق درةارق ارزش ٌ ؿازىاف ـحَیجسارب قا

 كافیداٌٍغ کَ ةؼا یى یی ظّد را ةَ اٌغازق کـاٌُا ؿازىاف یُا ؾؼيث ك ةؽرگ آف .ُا اؿث قاغم در آف

داٌٍغ ك ىؿحلغٌغ چٍاٌچَ  یُا ى ییتایك ز ُا ییجّاٌا ُا،ثیظالك یاٌـاف را ؿؼچكيَ جياى .کٍٍغ یکار ى

ُا  گٌَّ ؿازىافً یا. گؼدد یى اك قکّفا ییةؼای اٌـاف در ؿازىاف فؼاُو قّد جّاٌا طیفضا ك قؼا

دٍُغ  یظّد ٌـتث ى یاٌـاٌ ؼكییٌ یـحگیكفاداری ك قا ؽافیا ةَ ىقکـث ؿازىاف ظّد ر ای یاةیکاى

كفادار ك ىكعل ظّد را ٌغاقحَ  ؼكییصفغ ٌ یـحگیقا یىاٌاٌغ کَ اگؼ ؿاز غقیؾل ًیةؼا ثیك در ٌِا

 صـاس در زاىؿَ ك ىِو ىكاغم از یکی(. 0220، 6)آنحّف ظّاُغ قغ غقیةَ افّؿ کك یةاقغ ةَ آراى

دارد، قغم ىؿهيی  ةـؽایی جأدیؼ زاىؿَ آیٍغق ك فؿهی كضؿیث در ك ّردار اؿثةؼظ ةاالیی اُيیث از  کَ

 کیفیث دٍُغقارجلا ك کٍٍغقجِغیغ ؾّاىم دارای ىكاغم دیگؼ جياىی ُياٌٍغ ٌیؽ ىؿهيی قغم اؿث.

زِاٌی،  کّقف یک ىٍؽنَ ةَ ىؿهياف کیفیث زٌغگی ؿعش ارجلا ظّد اؿث. ةَ ىعنّص زٌغگی

پّر، كرىؽیار  اؿث )اٌناری، ةكیؼی دادق اظحناص ظّد ةَ ىعحهف کكّرُای در را ىعانؿات از ةـیاری

 (. 6397ك ؾهیؽادق، 

ىٍفی در ٌگؼش، ظهق ك رفحار  فؼؿّدگی قغهی امعالصی اؿث کَ زِث جّمػیف جغییػؼات

جؼیً جؿؼیف فؼؿّدگی قػغهی  قّد. رایر ةَ کار اؿحفادق ىی ُای ىؼةّط افؼاد در ىّازَِ ةا اؿحؼس

ىحكکم از ؿَ ةؿغ  قٍاظحی ی ركافکػػَ آف را ؿػػٍغرىاؿث  3ك زکػػـّف 0ػَ ىػػازالؾةػ ىؼةػّط

داٌػـحٍغ.  6یقعػن یػثك کػاُف اصػـاس کفا 5قعنیث ىػـط 4یسػافُ یا یاصـاؿ یظـحگ

ةَ اؿحؼس ك ةَ مّرت  یكاکٍف ؾيّى یکاؿث کَ  یساٌیُ یظـحگ ی،فؼؿّدگ ىضّری ؾالىػث

 یث،در فؼد اؿث. ىـط قعػن یساٌیك ُ اصـاؿی ىٍاةؽ یَهاصـاس جضث فكار كؼارگؼفحً ك جع

ظغىات ك  دریافث کٍٍغگاف اؿث کَ ىؿيػّالً یةَ اقعام جفاكجی یك ة ٍگغالٌَؿ ك یىٍفػ یپاؿع

 ی،ةؿغ از فؼؿّدگ یًاقارق دارد. ا یافةَ ىغدزّ ٌـتث فػؼد یىؼاكتث ُـحٍغ ك ةػَ ٌگػؼش ىٍفػ

 ی،قعن کفایث ـاس. کاُف اصةاقغ یى یاظحنام اریةـ یةا ظغىات اٌـاٌ ىؼجتط ىػكاغم یةؼا

از ظّد در راةعَ ةا  یىٍف یاةیارز یکك  یفػَ اؿثىّفػق كػ یفػایك ا یاكػثکو قػغف اصػـاس ن

                                                           
1. Altun 
2. Maslack 

3. Jackson 

4. emotional exhaustion 
5. depersonalization 

6. personal accomplishment 
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ای اؿث ؾيّىی ك فؼاگیؼ  ةَ ؾتارت دیگؼ، فؼؿّدگی قغهی پغیغق(. 0227، 6)ٌّیّ ةاقغ یاٌساـ کار ى

قّد ك ٌحیسَ آف از دؿث دادف  ىضیط کار ٌاقی ىی کَ از کٍف ىحلاةم ك یگاٌَ قعنیث افؼاد ةا

 (. 0228، 0)گؼیـّف ك آنّاریؽاٌگیؽق، اقحیاؽ، اٌؼژی ك کاُف ؾيهکؼد ىعهّب در زٌغگی فؼد اؿث

ىـط قعنیث ةَ ؾٍّاف یکی از جتؿات فؼؿّدگی قغهی جالقی ةؼای ایساد فامهَ ىیاف فؼد 

ُا ك ظغىات فؼد ادیغق پٍغاقحً كیژگیقاغم ك دریافث کٍٍغگاف ظغىات اك اؿث کَ ةَ كؿیهَ ٌ

گیؼد. در ىكاغهی غیؼ از ظغىات اٌـاٌی ٌیؽ ىؼدـ از راُکارُای قٍاظحی ایساد  قاغم مّرت ىی

ُا از ایً کار ةَ ٍُگاـ فؼؿّدق ك ىأیّس قغف از کار ك ةَ كؿیهَ  ٌيایٍغ. آففامهَ از کار اؿحفادق ىی

کٍٍغ. در ىّكؿیث کاری کَ ك ؿایؼ افؼاد اؿحفادق ىی ایساد یک ٌگؼش ظٍذی یا ةغةیٍاٌَ ٌـتث ةَ کار

فكار ىؽىً ك قغیغی كزّد داقحَ ةاقغ ك ةا ظـحگی یا ةغگياٌی ٌیؽ جّأـ ةاقغ، زائم قغف اصـاس 

ةیٍی ظّد، اصحياال در ایساد ٌاکارآىغی دظیم  کارآىغی فؼد، اىؼ ةؿیغی ٌیـث. ُيچٍیً دگؼؿاف

فث، ٍُگاـ اصـاس ظـحگی یا ٍُگاىی کَ یاری کؼدف اؿث، زیؼا داقحً اصـاس قایـحگی ك پیكؼ

ُای قغهی،  ةَ دیگؼاف دارای اُيیث ٌیـث، دقّار اؿث؛ اىا ىكعل قغق اؿث کَ در زىیٍَ

آیغ ٌَ ایً کَ ةؿغ از دك زٍتَ دیگؼ  ٌاکارآىغی ةَ ىّازات دك زٍتَ دیگؼ فؼؿّدگی قغهی ةَ كزّد ىی

ةیكحؼ ٌاقی از فلغاف ىٍاةؽ قغهی ك صيایحی ةاقغ ك رؿغ فلغاف کارآىغی،  ةَ كزّد آیغ. ةَ ٌؼؼ ىی

صاؿ آف کَ ظـحگی ك ةغگياٌی، از كزّد فكار کار، جضاد ازحياؾی ك اٌحؼارُای قغهی ٌاقی 

(. افؼاد ةَ دنیم کّقف ةؼای رؿیغف ةَ اٌحؼارات غیؼكاكؿی کَ 0223، 3قّد)یـایی ك اصيغی ىی

، 4گؼدٌغ )زاٌـّفث، دچار فؼؿّدگی ىیُای زاىؿَ ةؼ اك جضيیم قغق اؿجّؿط ظّد یا ارزش

0225.) 

ُای ٌاٍُساری اؿث انؿيم ای از ؾکؾجّاف ةیاف کؼد کَ فؼؿّدگی قغهی ىسيّؾَدر ٌحیسَ ىی

قّد. فؼؿّدگی دار اؿحؼس قغهی ك ٌاکاىی قعنی ةَ کار گؼفحَ ىی کَ ةؼای ؿعّح ةاال ك اداىَ

ك ذٍُی اؿث. فؼؿّدگی قغهی ؾالىث ك قغهی جسؼةَ یکٍّاظحی قغهی یا ظـحگی فیؽیکی، ؾاظفی 

ٌكاٌَ ظـحگی ؾاظفی، زكاؿ قعنیث ك ٌتّد صؾ ىّفلیث قعنی اؿث کَ در پاؿط ةَ ؾّاىم 

افحغ. ظـحگی ك ٌاجّاٌی ةَ صؾ از ٌؼؼ ؾاظفی جِی ك ٌاجّاف قغف ك از زای قغهی اجفاؽ ىیاؿحؼس

قّد. غارد ك صّمهَ کو ىیگؼدد؛ اٌؼژی كزّد ٌٌؼؼ فیؽیکی ةیف از جّاف ةغف کار کؼدف، ةؼىی

گؼدد؛ قعل، ـتث ةَ قغم ةاز ىیةغگياٌی ك ةغةیٍی ةَ داقحً ٌگؼقی ؿؼد ك ةغكف اصـاس ٌ

ای قاىم دُغ. در پایاف، ٌتّد کارایی صؼفَاٌگیؽق اؿث ك ٌـتث ةَ کارش ىلاكىث ٌكاف ىی ةی

، 5ارٌـث ك جافجای، ةاقغ )اصـاس ؾغـ کفایث ك ؾغـ مالصیث ةَ دنیم ؾغـ اؾحياد ةَ ٌفؾ ىی

؛ ةغیً ىؿٍی کَ فؼؿّدگی قغهی یک ؿٍغرـ زـياٌی ػ ركاٌی ىؼجتط ةا قغم اؿث کَ در (0264

                                                           
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 

 (. 6393، ؿاؾحچییاةغ ) ؿازگاری ةا قغم ةؼكز ىی

قغق  ؼفحَیپػ یکَ ةَ ظّر ؾيّى یغگاُیرد اىا دكزّد دا یقغه یفؼؿّدگ یةؼا یادیز فیجؿار

 یاىغُایپ .اؿث یؿعث کار طیجضيم کؼدف قؼا یةؼا ای هَیكؿ یقغه یاؿث کَ فؼؿّدگ ًیاؿث ا

 فیافؽا تث،یغ فیؿالىث، افؽا ُای ٍَیُؽ فیافؽا ،كری قاىم کاُف ةِؼق یقغه یفؼؿّدگ یؿازىاٌ

ىضنّالت  ثیفیك ک ثیکاُف کي ؽیار ك ٌک ًیىغت اؿحؼاصث ة یكاٌٌّؼیقغف غ ادیك ز یؼآىغگید

ؿٍغركـ فؼؿّدگی (. الزـ ةَ ذکؼ اؿث کَ 6،0227ةاقغ )آُّال ك ُاکاًٌ یارائَ قغق جّؿط ؿازىاف ى

کٍغ ك ىيکً اؿث ىی قغهی اؿاؿاً یک اظحالؿ ركاٌی ٌیـث، اىا ةَ آُـحگی در ظّؿ زىاف پیكؼفث 

چٍیً ایً پغیغق ةیكحؼ در ىكاغهی دیغق ُو. (0266، 0فارؿی ك آفاكی)ةَ یک ٌاجّاٌی جتغیم گؼدد 

ایً افؼاد ةَ جغریر . گػراٌغقّد کَ فؼد ؿاؾات زیادی را در جياس ٌؽدیک ةا ؿایؼ افؼاد ىیىی

ُا ٌـتث ةَ افؼادی کَ در زایگاق دریافث کٍٍغ جضث فكار كؼار دارٌغ ك ىٍاةؽ ُیساٌی آفاصـاس ىی

جفاكت گكحَ ك اصـاس ىٍفی پیغا ُا ةیتث ةَ آفاٌغ، جعهیَ قغق اؿث؛ ٌـظغىث كؼار گؼفحَ

 (.6994، 3)نیحؼ ك کالرؾاٌغ  کؼدق

ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ اؿث  ؼیاظ یُا اؿث کَ در ؿاؿ یاز زيهَ ظعؼات قغه یقغه یفؼؿّدگ

 ًیىازالؾ ةؼ ا .قّد یجسؼةَ قغق، اؿحفادق ى یركاٌ یاٌـاف در ةؼاةؼ فكارُا یُا پاؿط فیجّم یك ةؼا

 یةؼا یارائَ ظغىات گؼكق، ؾاىه ثیفیجّاٌغ ةاؾخ افث ک یى یقغه یکَ فؼؿّدگ ةاكر اؿث

 ،یةغٌ یُيچّف ظـحگ ییُا ةاقغ ك ةا اظحالؿ ًیپائ َیركص ایك  تثیقغم، غ کیاز  غفیكک دؿث

 کی ،ی. ٌكاٌگاف فؼؿّدگجّاٌغ ارجتاط داقحَ ةاقغ ىی ییك زٌاقّ یىكکالت ظاٌّادگ ،یظّاة یة

 یٌاجّاٌ کیك ىيکً اؿث ةَ  اةغی یدر ظّؿ زىاف گـحؼش ى یةَ آُـحگ ینك ـثیٌ یاظحالؿ ركاٌ

 طیؿّـ اككات قتاٌَ ركز ظّد را در ىض کی ،کَ اغهب کارکٍاف ُؼ ؿازىاف آٌساقّد. از  میجتغ یركاٌ

افؼاد ةاقغ ك  ًیدر ا یقغه یؾهم فؼؿّدگ ًیجؼ از ىِو یکیجّاٌغ  یى یکار یفكارُا ،گػراٌٍغ یکار ى

 ّقیق گؼاف،یركاةط ةا د یةؼكؼار ،یؽیر ك ةؼٌاىَ یؼیگ ویدر جني ىـهياً یقغه یَ فؼؿّدگفؼد ىتحال ة

 یُا ٍَیُؽ سَیدر ٌح ؛دچار ىكکم ظّاُغ قغ یكر ك ةِؼق ییکارا ثیکار ك در ٌِا یادؼةعك ،ییازؼا

ؿ ك ةَ کٍحؼ یك ركاٌ یركص یةؼ فكارُا ثیؼیىغ ًیةاالؿث. ةٍاةؼا اریةـ یقغه یاز فكار ركاٌ یٌاق

 ـئهَى افیُؼ ؿازىاف دارد.  ة ثیگػار در ركٌغ ىّفل ؼیك جأد یؿِو اؿاؿ ،ىعؼب غقیپغ ًیدرآكردف ا

 ،ىّارد یاریةَ ُيؼاق داقحَ اؿث، اىا در ةـ یادیز یدؿحاكردُا ُؼ چٍغ ،یمٍؿح یٌؼاـ زٌغگ

ا ة یکار طیك چَ در ىض یفؼد یکَ افؼاد چَ در زٌغگً یاز زيهَ ا ؛داقحَ اؿث یدر پ یؾّارض

 افیةا ىكحؼ یاریةـ َیركاةط دك ؿّ یاغهب دارا ،ركةؼك ُـحٍغ. کارکٍاف ظط ىلغـ یادیاؿحؼس ز

 یحیكضؿ ًیقّد. چٍ یك ٌؼارت ى یاةیارز ،ثیؼیمّرت ىـحيؼ از زاٌب ىغَ ركاةط ة ًیکَ ا ٍغُـح

                                                           
1 . Ahola & Hakanen 
2 . Farsi & Afaghi 

3 . Leiter   & Clark 
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 کَ ـثیجؿسب ٌ یزا .قّد یفؼؿا ى ك ظاكث یزا، جکؼاراؿحؼس یکار یُا كزّد آىغف ٌلفَ ةاؾخ ة

آكر ؿازىاف، ٌاػؼاف ك  چانف یُا كزّد درظّاؿث میرا ةَ دن یکار یُا اؿحؼس ،کارکٍاف ظط ىلغـ

 یك از کار افحادگ یقغه یکارکٍاف اغهب دچار فؼؿّدگ ًیا ،سَیدر ٌح غ كکٍٍ یى سؼةَج افیىكحؼ

 (.0260،  6)ُاکاًٌ ك قاكفیهی قٌّغ یى

قغهی ك جّزَ ةَ آف، ةیً ىضللاف ىٍاةؽ فؼؿّدگی  قپغیغ َُای اظیؼ، ؾالكَ ةَ ىعانؿ ؿاؿ در

اٌـاٌی افؽایف یافحَ اؿث کَ ایً اىؼ، ةَ دنیم درؾ ادؼُای ىٍفی فؼؿّدگی قغهی ةؼ ٌیؼكُای کار 

 ًیگیؼد. ا اؿث. فؼؿّدگی قغهی، آؿیتی ةَ ؿالىث ركاف اؿث کَ در ارجتاط ةا قغم قکم ىی

جؼؾ ظغىث  ًییدر جؿ یقغه فؼؿّدگی .دارد ُا اقعاص ك ُو ؿازىاف ةؼای ُو یىٍف ریٌحا ،غقیپغ

)پچـکّی، در ٌؼؼ گؼفحَ قغق اؿث  یغیکه ؾاىهی ؾٍّاف ةَ ُا از ؿازىاف یاریکارکٍاف در ةـ

جّاٌغ ةاؾخ کاُف ؾيهکؼد قغهی ك جؿاىم ةا  ؾارضَ ىی ًیا(. 0266، 0جؽكؿکی، پؼیب ك جّؿکّیک

)گؼایـّف ك از قغم  رضایث ، ؾغـ(6389)ؾتغانيهکی، دیگؼاف، افؽایف غیتث از کار، جؼؾ قغم 

 .قّد (6393ی، ىّؿّ یؽ كرٌگؼ)ك کاُف جؿِغ قغهی ( 0228آنّراز، 

كری ك  ةؼٌغ، ةِؼق یدر قغم ظّد رٌر ى یقغه یُا ٌكاف دادق اؿث، افؼادی کَ از فؼؿّدگ پژكُف

ةؼ ؿازىاف  ویدٍُغ کَ ةَ ظّر ىـحل یك ىكارکث کيحؼی از ظّد ٌكاف ى اةغی یقاف کاُف ى ییکارا

ك  یىيکً اؿث ةَ ىكکالت قعن یقغه یگػارد. ُاکاف کّؾ ىؿحلغ اؿث فؼؿّدگ یى ؼیجأد ؽیٌ

 (.0229، 3ارؿالف ك جّپانّگهّ کاؾ،د )قّ یىٍحِ یٌؿازىا

 یقعن یزٌغگ ثیفیک جّاٌغ ةؼ یى یقغه یکَ فؼؿّدگ یقگؼف ؼاتییجغ میةَ دن اىؼكزق

ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ  یَ زغىـئه کیگػارد ةَ مّرت  یافؼاد ةؼزا یا ك صؼفَ یظاٌّادگ

دچار  یك ركص یقٌّغ از ٌؼؼ زـي یى یقغه یکَ دچار فؼؿّدگ یکـاٌ (.0265، 4)ةیاٌچیاؿث

در ىّرد کار ظّد ك  ی. اصـاس ظّةاٌغ غقیکَ ةَ آظؼ ظط رؿ کٍٍغ ىی صؾ ُا . آفقٌّغ یى یظـحگ

ٌـتث ةَ  قٌّغ یى ثنیقع زكاؿ دچار ُا آف یاٌساـ آف ٌغارٌغ. ككح یةؼا یکاف یك اٌؼژ ؽقیاٌگ

ؾارضَ قغق  ًیکَ دچار ا یىذاؿ کارکٍاف ظغىات ازحياؾ یةؼا گؼدٌغ؛ یُيکاراف ظّد ةغگياف ى

 ىكکم ای یياریة کیةهکَ ةَ ؾٍّاف  ،ك ىؼازؿَ کٍٍغگاف ظّد را ٌَ ةَ ؾٍّاف اٌـاف يارافیةّدٌغ، ة

 كحؼیة ،در ظّؿ کار ؼایزٌـتث ةَ ُيکاراف ظّد دارٌغ  یکيحؼ كری افؼاد ةِؼق ًی. اداٌـحٍغ یى

 ویاز جني یدكر ،افؼاد ًیا ُای ٌكاٌَ گؼیاؿث. از د ًیؼیاز ؿا كحؼیة ؽیٌ تحكافیاؿحؼاصث کؼدق ك غ

ةا ظاىّش  یقغه یکَ فؼؿّدگ دُغ یٌكاف ى ُا افحَی ًیاؿث. جياـ ا ُا ىكکالت ك چانف ،یؼیگ

اٌغازد )کاکؾ، جیـؼاٌغ، ك  یظؼق ىؿازىاف را ةَ ىعا ،ةَ ُغؼ یاةیؾيهکؼد دؿح فیکؼدف اةحکار ك جضؿ

ىضـّب  غیجِغ ىؿهيافؾيهکؼد  یدر کار ةؼا یكگُيی اؿحؼس کَ زا آف از(. 0225، 5جاریؾ

                                                           
1 . Hakanen & Schaufeli 

2 . Pejuskevic & Tosevski & Priebe & Toskovic 

3 . Koc, Arslan, & Topaloglu 
4 . Bianchi 

5 . Cox, Tisserand, & Taris 
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ىؿهياف ةا جّزَ ةَ جسارب زیـحَ  یقغه یىكکالت فؼؿّدگ ییدر قٍاؿا یؿؿ زاً یدر ا قّد، یى

 ث. اؿ یك زـي یرفحار ،یادراک ،یؾاظف ی،قغه ی. ؾالئو فؼؿّدگویدار آٌاف

ُای کيی، ىعانؿات فؼاكاٌی در ظنّص فؼؿّدگی قغهی مّرت گؼفحَ اؿث؛  در صّزق پژكُف

جّاف  ةَ ةؼرؿی اةؿاد ایً پغیغق پؼداظث.  ُای کيی ٌيی ةاقغ کَ ةا پژكُف اىا کاىالً كاضش ىی

قّد ك  چٍاف کَ جّؿط ظّد افؼاد زیـحَ ىی ُيچٍیً از آٌسایی کَ پؼداظحً ةَ یک پغیغق، آف

قّد، راُگكاجؼ اؿث؛ پؾ ةایغ  ؿٍای كاكؿی کَ در ةؼظّرد ركزىؼق ةا ایً رفحارُا صامم ىیقٍاظث ى

کٍٍغ ك ایً ةَ قیّق  گٌَّ کَ ُـحٍغ ةیاف ىی ُایی اؿحفادق کؼد کَ جسؼةیات زیـحَ را آف از ركش

جضیق کیفی ك ركش پغیغارقٍاؿی كاةم ةؼرؿی اؿث؛ چّف ُغؼ ؾيغق ایً ركش، ةؼرؿی جسؼةَ 

ُا از ایً اجفاكات اؿث. پؾ پژكُف صاضؼ ةا ُغؼ  ُا ك درؾ جسارب ذٍُی آف اد از پغیغقدركٌی افؼ

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.

 

 شىاسی ريش

ُای کیفی اؿث از ركش پغیغارقٍاؿی اؿحفادق قغ. اةؽار گؼدآكری  ٌّع پژكُف در ایً پژكُف کَ از

ؿاظحاریافحَ ؾيیق ةّد. زاىؿَ آىاری ایً پژكُف، ىؿهياف دكرق  اظالؾات، ىناصتَ کیفی ٌیيَ

گیؼی از  ةّدٌغ. ةؼای ٌيٌَّ 6398-99اةحغایی ىغارس پـؼاٌَ ك دظحؼاٌَ قِؼ ظّی در ؿاؿ جضنیهی 

ٌفؼ  05جا  5غفيٍغ اؿحفادق قغ. در ركش پغیغارقٍاؿی جؿغاد ٌيٌَّ ةیً گیؼی ُ قیّق ٌيٌَّ

ٌفؼ ىؿهو  62ٌفؼ ىؿهو ىؼد ك  62( کَ در ایً ىعانؿَ ٌیؽ پؾ از ىناصتَ ةا 0268، 6ةاقغ)جاکاقی ىی

ٌفؼ در ٌؼؼ گؼفحَ قغ. ةا اؿحفادق از ىناصتَ ٌیيَ  02ُا ةَ اقتاع رؿیغٌغ. جؿغاد ٌيٌَّ  زف، دادق

 پٍرُا گؼدآكری قغٌغ. ىؿیار امهی كركد ىؿهياف ةَ پژكُف، داقحً صغاكم  َ ؾيیق، دادقؿاظحاریافح

ؿاؿ ؿاةلَ جسؼةی جغریؾ رؿيی در ىغارس ةّد. ةؼای قٍاؿایی ایً افؼاد ةَ ادارق آىّزش ك پؼكرش 

ُا از  ىؼازؿَ قغ ك پؾ از اظػ ىسّز، ةا ىؿهياف ىؿؼفی قغق، ىناصتَ قغ. ةؼای جسؽیَ ك جضهیم دادق

( 3ُا  ( جسؽیَ ك جضهیم دادق0ُا  ( جّنیغ دادق6گّی پغیغارقٍاؿی اؿيیث اؿحفادق قغ کَ قاىم: ان

ُا پؾ از ضتط )ةا  (.  ةَ ایً مّرت کَ ىناصت0267َك ُيکاراف، 0الةؼاگجهفیق ىّردُا اؿث )

ّقحار ُا( ةَ ٌ رؾایث ىّارد اظالكی ك ازازق از ىناصتَ قٌّغق ك دادف دكةارق ةازظّرد ىناصتَ ةَ آف

ُا پؼداظحَ ك ؿپؾ  جتغیم قغق ك ىضلق ةا ظّاٌغف ك ةازظّاٌی ىکؼر ىحً ُؼ یک از ىناصتَ

 93ىضيّف امهی ك  3ظّری کَ اةحغا  ُای امهی ك فؼؾی جؿییً ك ٌاـ گػاری قغٌغ؛ ةَ ىضيّف

ُای  ُا ك قتاُث ىضيّف فؼؾی ةَ دؿث آىغ؛ پؾ از آف، ىضلق ةا ىلایـَ ك نضاظ کؼدف جفاكت

ُا، یک زغكؿ  جؼ را اؿحعؼاج کؼد. ةؼای ُؼ یک از ىناصتَ ُای کهی ی فؼؾی، ىضيّفُا ىضيّف

                                                           
1 . Takahashi 

2 . Labrague 
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ىضيّف امهی  4ُا )  ؿازی جغكیً قغ ك در ٌِایث از ظؼیق جهفیق، فِؼؿث کاىهی از ىضيّف ظالمَ

ىضيّف فؼؾی( اؿحعؼاج گؼدیغ. زِث دؿحیاةی ةَ اؾحتار ؿؤاالت کهی ك اكنیَ ىناصتَ از  66ك 

ُای ىناصتَ  اؿاس پاؿط ؿحفادق قغ ك در زؼیاف ىناصتَ، ؿؤاالت زؽیی ةؼٌؼؼات اؿاجیغ ا

ُای پژكُف از ركش ىعانؿَ  قٌّغگاف پؼؿیغق قغ. ةؼای صنّؿ اظيیٍاف از كاةهیث اظيیٍاف دادق

ُا جغییؼاجی ایساد  کَ در دادق ةٍغی اظالؾات، ةغكف ایً  ؿازی ك دؿحَ ُا، ظالمَ ىکؼر، ىلایـَ دادق

ُای پژكُف از كاةهیث جأییغ، كاةهیث  غ. زِث جأییغ مضث ؾهيی ك اؿحضکاـ دادققّد، اؿحفادق ق

اؾحتار ك كاةهیث اؾحياد اؿحفادق قغ. از ظؼیق ىلایـَ ةا پیكیٍَ جضلیق، ٌؼارت ىغاكـ ةؼ پژكُف از 

ُا جا رؿیغف ةَ ٌلعَ اقتاع ؿؿی قغ  اةحغا جا اٌحِا، اؿحفادق از ٌيٌَّ کافی ك ىٍاؿب ك اداىَ ىناصتَ

ُا جّؿط ىضللی دیگؼ،  ؾالكق كاةهیث اؾحتار ةا جضهیم کغگػاری دادق جا كاةهیث جأییغ صامم قّد؛ ةَ

ىلایـَ ٌحایر آف ةا جضهیم ظّد ىضلق، در ٌِایث ةا دادف ٌحایر جضهیم ةَ ىناصتَ قٌّغگاف ك اظػ 

اةؽار جضلیق کَ در جضلیق کیفی، ظّد ىضلق ةَ ؾٍّاف  ٌؼؼت ٌِایی آٌاف، صامم قغ. ةا جّزَ ةَ ایً

قّد، نػا كاةهیث اؾحياد جضلیق ةَ جّاٌایی ك جالش ىضلق كاةـحَ اؿث؛ ةَ ُيیً زِث،  ىضـّب ىی

یک فؼایٍغ کاىم ظؼاصی قغ جا اظيیٍاف صامم قّد کَ از ُؼگٌَّ ؿّگیؼی پؼُیؽ قغق ك جسارب 

ایً جضلیق  ُای كتهی ىضلق آنّدق ٌكغق اؿث. در ُا ك داٌـحَ فؼض آقکار ىناصتَ قٌّغگاف ةا پیف

کٍٍغگاف در ظنّص ىضؼىاٌَ ىاٌغف ٌؼؼت آٌاف ك از ةیً  زِث رؾایث اظالؽ پژكُف ةَ ىكارکث

 ةؼدف اظالؾات ةؿغ از پایاف پژكُف، اظيیٍاف کاىم دادق قغ.

 

 َا یافتٍ

جّاٌغ  ىضيّف فؼؾی اؿحعؼاج گؼدیغ کَ ىی 66ىضيّف امهی ك  4ُا  پؾ از جسؽیَ ك جضهیم دادق

( ُؼ یک از ایً 6زیـحَ ىؿهياف از فؼؿّدگی قغهی ةاقغ کَ در زغكؿ ) ٌكاف دٍُغق جسارب

 ىضاىیً آىغق اؿث.

 َا ( مضامیه اصلی ي فزعی مستخزج اس داد1ٌجذيل )

 مضامیه فزعی مضامیه اصلی

 تعزیف فزسًدگی شغلی

 فكار ؾنتی

 ظـحَ قغف

 فكار ىضیط کاری

 َای بارس فزسًدگی شغلی ومًوٍ
 ةار زـيی ادؼات زیاف

 ةار ركاٌی ات زیافادؼ
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 َا ( مضامیه اصلی ي فزعی مستخزج اس داد1ٌجذيل )

 مضامیه فزعی مضامیه اصلی

 مىابع فزسًدگی شغلی

 ُای ىضیط کاری كیژگی

 ىكکالت اكحنادی

 ىغیؼاف ىغارس

 ُيکاراف

 اكنیا ك ىؼازؿاف

 آىّزاف داٌف

 راَکارَای رفع فزسًدگی شغلی

 صيایث ىغیؼاف

 صيایث ازحياؾی ؿازىاٌی

 صيایث ؾاظفی

 پػیؼش ظاٌّادق

 پاداش
 

 جؿؼیف فؼؿّدگی قغهی-6
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.

اصتَ قٌّغگاف ٌكاف داد کَ فؼؿّدگی فكار ؾنتی: جضهیم جسارب جؿغاد زیادی از ىن .6-6

ظاظؼ قغهكاف   اغهب ىؿهياف ةَ»قغهی؛ در کم، اؿحؼس صامم از کار ةا فكار ؾنتی ُيؼاق اؿث. 
« گیؼد َ ىّرد فكار كؼار ىیُا در داظم ىٍگٍ کَ ذًُ آف قٌّغ، ظّری دچار فكار ؾنتی ىی

 (.6کٍٍغق قيارق  )قؼکث

ظاظؼ ةؼظی   يّف ىكعل ؿاظث کَ ىؿهياف ةَُای ایً ىض ظـحَ قغف: جضهیم ىناصتَ .6-0

قٌّغ ىعنّماً ظـحگی زـيی کَ ظّد ؾاىهی ةؼ ایساد فؼؿّدگی قغهی  فكارُا، دچار ظـحگی ىی

کٍغ ك اگؼ اؿحؼاصث ٌکٍغ، ظیهی زكد از پا  ظاظؼ ایً فكارُا آدـ زكد اصـاس ظـحگی ىی ةَ»اؿث. 
 (.7)قؼکث کٍٍغق قيارق « آیغ در ىی
کی دیگؼ از ىضاىیً فؼؾی اؿحعؼاج قغق در جؿؼیف فؼؿّدگی قغهی، فكار ىضیعی: ی .6-3

فكاری کَ ةَ كاؿعَ ىضیط ىغرؿَ از »جؿيغی ةّدف ةّد. یکی از ىناصتَ قٌّغگاف ةیاف کؼدق اؿث: 
قّد، ةاؾخ آزار ك كارد کؼدف  آىّزاف ك اٌحؼارات ٌاةسای اكنیا ایساد ىی ؾّاىم ازؼایی گؼفحَ جا داٌف

 (.63)قؼکث کٍٍغق قيارق  «قّد فكار ةَ ىؿهياف ىی
 

 ُای ةارز فؼؿّدگی قغهی ٌيٌَّ -0
ُای ةارز فؼؿّدگی قغهی، ظّد قاىم چِار ىضيّف فؼؾی ةّد.  ىضيّف امهی دكـ یؿٍی ٌيٌَّ

 ةار ركاٌی. ةار زـيی ك ادؼات زیاف ىضاىیً فؼؾی ؾتارت ةّدٌغ از: ادؼات زیاف
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ةػار زـػيی را ةػَ ؾٍػّاف  تَ، ادؼات زیػافةار زـيی: قؼکث کٍٍغگاف در ىناص ادؼات زیاف .0-6

فكارُای ركاٌی، ادؼات ظیهی ةغی ةؼ ةغف » جِغیغ ك ىنغاؽ ؾیٍی از فؼؿّدگی قغهی ىؿؼفی کؼدٌغ. 

ؾیٍَ در ؿاؿ جضنیهی كتم دچار ایً ؾارضػَ قػغق ةػّدـ؛ ظػّری کػَ   گػارد. ىً ظّدـ ةَ اٌـاف ىی

)قؼکث کٍٍػغق قػيارق « قغـ چار ؿؼدرد ىیاقحِا ةّدـ ك ظیهی د زظو ىؿغق گؼفحَ ةّدـ ك ظیهی ةی

65.) 

کٍٍغگاف در پژكُف، ادؼات زیاف ةار ركاٌی را زؽك  ةار ركاٌی: جلؼیتاً ُيَ قؼکث ادؼات زیاف .0-0

قّی صحياً ةغٌث از  ككحی دچار فكار ؾنتی ىی»ُای آقکار فؼؿّدگی قغهی ىؿؼفی کؼدٌغ.  ٌيٌَّ
؛ ظّری کَ دچار ةغظّاةی ك از ةیً رفحً جٍؼیو قّد ةیٍغ ك دچار ىكکم ىی نضاظ ركاٌی آؿیب ىی

زدگی قغق ك ةاؾخ افث راٌغىاف کار  قّد ك ىؿهو دچار قحاب اقحِایی ىی ؿاؾات ظّاب، ُيچٍیً ةی
 (.7)قؼکث کٍٍغق قيارق « قّد ىی

 

 ىٍاةؽ فؼؿّدگی قغهی -3
ی قاىم ؿّىیً ىضيّف امهی، ةَ ىٍاةؽ فؼؿّدگی قغهی اقارق دارد کَ ةؼای آف قف ىضيّف فؼؾ

ُای ىضیط کاری، ىكکالت اكحنادی، ىغیؼاف ىغارس، ُيکاراف، اكنیا ك ىؼازؿاف ك  كیژگی

 آىّزاف قٍاؿایی قغ. داٌف

ُای ىضیط کاری: ىؿهياف قؼکث کٍٍغق در پژكُف ىؿحلغٌغ کَ ىضیط کاری اكنیً  كیژگی .3-6

ُا ك  ٍگی ةا ظّاؿحَىضیط کاری از نضاظ ُياُ»آیغ.  جؼیً ىٍتؽ فؼؿّدگی قغهی ةَ قيار ىی ك ىِو
صغاكم اىکاٌات ىّزّد در ىیؽاف آراىف ىؿهياف ىؤدؼٌغ؛ كنی اگؼ ىضیط از نضاظ قاداب ؿازی، ٌّر، 

 (.5)قؼکث کٍٍغق قيارق « گؼىایف، ؿؼىایف ك رظّةث ىٍاؿب ٌتاقغ، كعؿا ززؼآكر ظّاُغ ةّد

حنادی کَ ىكکالت اكحنادی: در ةؼرؿی ىٍاةؽ فؼؿّدگی قغهی، ىؿهياف ةَ ىكکالت اك .3-0

در چٍغ ؿاؿ اظیؼ ةَ ؾهث کو ةّدف » اٌغ.  دُغ، اقارق کؼدقجياىی زٌغگیكاف را جضث جأدیؼ كؼار ىی
جؼ پاییً ةّدف ىیؽاف دریافحی ك اىکاٌات رفاُی در ىلایـَ ةا  ُای رفاُی ك از آف ىِو صلّؽ ك ىؤنفَ

رازىغت ةـیار ظعؼٌاؾ ظّاُغ قّد کَ در د ُا، فكار ركاٌی زیادی ةؼ ُيَ ىؿهياف كارد ىی ؿایؼ ارگاف
 (.66)قؼکث کٍٍغق قيارق« اٌغ ةّد، ىعنّماً ةؼای ٌیؼكُایی کَ جازق كارد آىّزش ك پؼكرش قغق

ُایی دارٌغ  ُا ك ةغظهلی ىغیؼاف ىغارس: از ٌؼؼ ىؿهياف، ىغیؼاف ىغارس یک ؿؼی كیژگی .3-3

قّد.  فؼؿّدگی قغهی ىیکَ ةا ركصیَ رُتؼ ةّدف در جضاد اؿث ك ایً ىٍسؼ ةَ جكغیغ فكارُا ك 

ةؿضی ىغیؼاف از آٌسایی کَ صؾ ةؼجؼی ٌـتث ةَ ىؿهياف دارٌغ ك زایگاق ىغیؼیث را ةاالجؼ »
کٍٍغ ك ةاؾخ دكری  ُا، ىضیط ىغرؿَ ك دفحؼ را آنّدق ىی داٌٍغ، ةا اٌساـ رفحارُا ك ةؿضی کر ظهلی ىی

 (.0)قؼکث کٍٍغق قيارق « قّد. ةؿضی ُيکاراف از دفحؼ ىغیؼ ىی
ُيکاراف: ىؿهياف ةؼ اؿاس جسؼةیات زیـحَ ظّد، رفحار ك ؾيهکؼد ُيکاراف را ةَ ؾٍّاف  .3-4

کٍٍغ؛  دك ٌّع ُيکار كاكؿاً ىضیط ىغرؿَ را ؿعث ىی»ؾاىهی ةؼای فؼؿّدگی قغهی ىؿؼفی کؼدٌغ. 
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ُای آٌاف در جضاد اؿث ك ُيکاراٌی کَ ةَ ؾهث  ةؿضی ُيکاراف کَ كاكؿًا قغم ىؿهيی ةا جّاٌایی
)قؼکث کٍٍغق « زٌٍغ فؼكقٍغ ك از ةغی ىضیط کاری ٌق ىی ُای ظاص ك ةاال، فعؼ ىی جّاٌاییداقحً 
 (.5قيارق 

آىّزاف ٌیؽ  کٍٍغگاف در پژكُف اؾحلاد داقحٍغ کَ اكنیای داٌف اكنیا ك ىؼازؿاف: ىكارکث .3-5

ّةی کٍو ةا اكنیا ةَ ظ اغهب ؿؿی ىی»جّاٌٍغ ظّد ؾاىهی ةؼای فؼؿّدگی قغهی ةاقٍغ.  گاُی ىی

ُای پاییً کَ ادؾا دارٌغ از صیعَ ىؿهيی  ةؼظّرد کٍو اىا ةؿضی اكنیا ُـحٍغ، ىعنّماً در پایَ

قّد ك ةاؾخ  کٍٍغ ك صحی جػکؼ دادف ٌیؽ کارؿاز ٌيی ؿؼرقحَ دارٌغ ك در ُيَ اىّر دظانث ىی

 (.9)قؼکث کٍٍغق قيارق « قٌّغ كزّد آكردف صؾ ةغ ٌـتث ةَ ظّد ىی  ةَ

آىّزاف فاكغ اٌگیؽق ةؼ فكارُای ٌاقی از ىضیط کار  ز ٌؼؼ ىؿهياف، داٌفآىّزاف: ا داٌف .3-6

ای ةؼای اٌساـ جکانیف  ای ةَ درس ٌغارٌغ ك ُیچ اٌگیؽق ُا امالً ؾالكَ ةؿضی از ةچَ»کٍٍغ.  اضافَ ىی
 (.68)قؼکث کٍٍغق قيارق « قّد ُا کالً از کالس ك درس ظـحَ ىی ٌیؽ ٌغارٌغ ك ىؿهو ةا دیغف آف

 

 ارُای رفؽ فؼؿّدگی قغهیک راق -4
کارُای رفؽ فؼؿّدگی قغهی ىؼةّط ةّد کَ  ُا، ةَ راق آظؼیً ىضيّف امهی ىـحعؼج از جضهیم دادق

قاىم پٍر ىضيّف فؼؾی ىغیؼاف، صيایث ازحياؾی ؿازىاٌی، صيایث ؾاظفی، پػیؼش ظاٌّادق ك 

 پاداش ةّد.

جؼیً  ةَ ؾٍّاف یکی از ىِوکٍٍغگاف در ىناصتَ، ةَ ىغیؼاف  صيایث ىغیؼاف: ُيَ قؼکث .4-6

کار جّكف  جؼیً راق ةَ ٌؼؼ ىً ؾيغق»اٌغ.  راُکارُای زهّگیؼی از فؼؿّدگی قغهی اقارق کؼدق
جّاٌٍغ ىكکم ىؿهياف  ةاقٍغ کَ ةا اظالؽ ىٍاؿب ك آغّش ةاز ىی فؼؿّدگی قغهی، ىغیؼاف ىغارس ىی

 (.63کث کٍٍغق قيارق )قؼ« را رفؽ کٍٍغ ك فكارُای ٌاقی از ىغرؿَ را ةَ صغاكم ةؼؿاٌٍغ
کارُای جّكف  کٍٍغگاف در پژكُف، یکی دیگؼ از راق صيایث ازحياؾی ؿازىاٌی: ُيَ قؼکث .4-0

زىاٌی کَ از ظؼؼ »اٌغ.  ؾّاىم جكغیغکٍٍغق فؼؿّدگی قغهی را صيایث ازحياؾی ؿازىاٌی ةیاف کؼدق
راىف فکؼی ك ركاٌی آیغ، ایً ظتؼ ةاؾخ آ ؿازىاف در زِث ةِتّد آؿایف ىؿهياف ظتؼی صيایحی ىی

کٍٍغ ك ایً صيایث ازحياؾی ةاؾخ ةِحؼ  ُای دیگؼی از ىؿهياف جكکؼ ىی قّد. یا ؿازىاف ُا ىی آف
 (.0)قؼکث کٍٍغق قيارق « قّد ُا ىی قغف كضؿیث ركصی ك ركاٌی آف

کارُا ةَ ؾٍّاف یک  صيایث ؾاظفی: ىناصتَ قٌّغگاف، صيایث ؾاظفی را در کٍار ؿایؼ راق .4-3

صيایث ؾاظفی چَ از ظؼؼ ىغیؼ ىغرؿَ ةاقغ یا »اٌغ.  گػار در فؼؿّدگی قغهی ذکؼ کؼدقؾهث جأدیؼ
قّد کَ ركصیَ آدـ ٌـتث ةَ کار ةازجؼ قّد ك ایً صيایث اگؼ از ظؼؼ ؿازىاف  از ظؼؼ اكنیا ةاؾخ ىی

مّرت گیؼد ةَ ىؼاجب جأدیؼگػاری ةیكحؼی ظّاُغ داقث، كنی افـّس کَ ایً صيایث مّرت 
 (.69ؼکث کٍٍغق قيارق )ق« گیؼد ٌيی
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كیغ ك قؼط ظاٌّادق را یکی از  پػیؼش ظاٌّادق: قؼکث کٍٍغگاف در پژكُف، پػیؼش ةی .4-4

پػیؼد،  ای کَ ىً را ىی آكر ةَ ظاٌّادق اگؼ ةؿغ از یک ركز پؼ ىالؿ»کارُا جهلی کؼدق ةّدٌغ.  ةِحؼیً راق
ّد کَ فؼدا ٌیؽ ةَ ایً اىیغ ركز را ق اـ ك ایً ةاؾخ ىی کٍو کَ جازق ىحّنغ قغق كارد قّـ اصـاس ىی

« ؿپؼی کٍو ك جياىی فكارُای ىضیط، یک درىاف ظّب ىذم ظاٌّادق دارد کَ ةؼایو دنٍكیً اؿث
 (.8)قؼکث کٍٍغق قيارق 

کارُای زهّگیؼی از فؼؿّدگی قغهی، ىؼةّط ةَ  پاداش: آظؼیً ىضيّف ىـحعؼج از راق .4-5

جّاٌغ از  پّؿ ك پاداش ٌیؽ در ایً ركزگار ىی»داقحٍغ. ُای ىادی ةّد کَ ىؿهياف ةَ آف اقارق پاداش
فكارُای كاردق ركاٌی ةکاُغ، چّف در ىـیؼ ىؿهيی ك داقحً اُغاؼ ةاال، در آظؼ کَ ةَ صلّؽ ىٍسؼ 

جّاٌیو ىـائم رفاُی، ةِغاقحی ك آؿایكی ظّد را جأىیً کٍیو، جا  قّد، ُؼ چَ ةیكحؼ ةاقغ ىا ىی ىی
 (.02)قؼکث کٍٍغق قيارق « قّد صغكدی ىٍسؼ ةَ راصحی فکؼی ىی

 

 گیزیبحث ي وتیجٍ

ُای پژكُف صاضؼ ٌكاف داد کَ ىؿهياف، فؼؿّدگی قغهی را فكار ؾنتی، ظـحَ قغف ك فكار  یافحَ

قّد  کٍٍغ کَ ظی آف فؼد دچار ظـحگی زـيی ك فكار ركاٌی ىی ٌاقی از ىضیط کاری جؿؼیف ىی

ةار زـيی ك ركاٌی اؿث کَ ىٍسؼ ةَ زظو  ت زیافُای ةارز فؼؿّدگی قغهی، ادؼا کَ از زيهَ ٌيٌَّ

ُای پژكُف صاضؼ  یافحَقّد.  ظّاةی ك ةؼُو زدف ؿاؾات ظّاب ىی اقحِایی ك کو ىؿغق ك ؿؼدرد ك ةی

؛ ظاکپّر، ةیؼقک ك پاقاقؼیفی، 6980ُای )ىـهچ،  ؿیهَ ك پژكُف  ةا ىتاٌی ٌؼؼی ٌؼؼیَ ُاٌؾ

؛ ك ةّیم ك 0224ٌژاد ك ؿیادت،  ؛ كاؿو6396؛ صازیهّ، 6389ٌیا ك ىضيغپّر،  ؛ قاکؼی6387

ٌؼؼاف، فؼؿّدگی قغهی را ةا اؿحؼس قغهی یکی  ةاقغ. گؼكُی از ماصب ( ُيـّ ىی6995ُيکاراف، 

داٌٍغ )فارةؼ،  کَ ةؼظی دیگؼ، اؿحؼس قغهی را دنیم امهی فؼؿّدگی قغهی ىی داٌٍغ، در صانی ىی

6996.) 

ةؼظتق جؿاریف ذکؼ قغق ةَ ٌؼؼ  ؾاف داقث کَجّاف چٍیً اذُا ىی در جتییً کم ایً یافحَ

جّاٌغ ىٍسؼ ةَ مغىات زـياٌی  ةاقغ ك ىی ُا ىیای، ؾاىهی ىعؼب در ؿازىافرؿغ اؿحؼس صؼفَ ىی

ؿازىاٌی ةَ كزّد ؿازىاٌی ك ةؼكف ك ركاٌی در ةیً کارکٍاف گؼدد کَ ایً قؼایط ةؼ ادؼ ؾّاىم دركف

ىؿهياف دكرق اةحغایی، اؿحؼس کَ اصحياالً از دیغگاق  جّاف چٍیً ةیاف کؼدرك ىیآیٍغ. از ایًىی

ُای درس ىلعؽ اةحغایی ىٍسؼ ةَ ای اىؼی ازحٍاب ٌاپػیؼ اؿث ك اصحياالً ایً اؿحؼس در کالس صؼفَ

قّد ك ىٍسؼ ةَ ادراؾ ىٍفی ىؿهياف از ىّكؿیث ظّد جضيم فكارُای زـياٌی ك ركاٌی ةیكحؼی ىی

كاكؽ، ىؿهياف ةا درؾ ك جّزَ زیاد ةَ ىّضّؾاجی ٌؼیؼ قّد ك در در زٌغگی کاری ك قعنی ىی

ُا ك قؼایط ىضیط کارقاف، جّزَ ك دكث زیاد در اٌساـ مضیش ك ىعهّب دقّاری کاری ك كیژگی

ُای دریافث قغق از ؿّی اظؼافیاف، ىغیؼیث ٌّع ارجتاط در ىضیط کار کارُا، جّزَ ةَ ىیؽاف صيایث

ی ىذتث، جّزَ ةَ درؾ ؿازىاف از ٌلف ظّدقاف ةَ قؼایعی آىّزاف ك ىـئّالف ك ایساد فضا ةا داٌف
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ُا چَ در زٌغگی کٍٍغ از ٌؼؼ اُغاؼ، اٌحؼارات، اؿحاٌغاردُا ك اكنّیثرؿٍغ کَ اصـاس ىیىی

رؿغ ٌؼؼ ىی قاف در كضؿیث ىعهّةی كؼار ٌغارٌغ. ؾالكق ةؼ ایً، ةَقعنی ك چَ در ؿیـحو کاری

غـ رضایث از ػاُؼ ةغٌی ك اؾحياد ةَ ٌفؾ پاییً، ركاةط ىؿهياف ؾالئيی ٌؼیؼ ىكکالت زـياٌی، ؾ

داٌٍغ. از ای ىیازحياؾی ٌاىعهّب ك قؼایط ٌاىٍاؿب ىانی ك ... را ٌاقی از اصـاس اؿحؼس صؼفَ

ُای فیؽیکی، ركاٌی ك ةاقغ. كزّد ىضؼؾؿّی دیگؼ، یکی از ؾّاىم ىؤدؼ در کیفیث زٌغگی، قغم ىی

ُا ك فكارُا ةؼ رفاق فیؽیکی ك آیٍغ ك اؿحؼسیغگی ةَ صـاب ىیازحياؾی در ىضیط کار از ؾّاىم جٍ

کٍٍغ کَ رؿغ ىؿهياف چٍیً ادراؾ ىیركاٌی ادؼ ٌاىعهّب دارٌغ. ةؼایً اؿاس، ةَ ٌؼؼ ىی-ركصی

ُا جضث جأدیؼ ایً ؾّاىم زای ىضیط کار ةیكحؼ ةاقغ ك آفُا ك فكارُا ك ؾّاىم اؿحؼسُؼچَ اؿحؼس

زا در ىغارس غانب ةاقٍغ، ای ةاقغ کَ ایً ؾّاىم اؿحؼسىضیعی ةَ گٌَّىعؼب كؼار گیؼٌغ ك قؼایط 

ُا جضث جأدیؼ كؼار ظّاُغ گؼفث ك ىیؽاف کیفیث ٌّع ك کیفیث اجفاكات ك ركیغادُای زٌغگی آف

ُای  جّاف ركی ُو زيؽ قغف ؾاىم ُا جٍؽؿ ظّاُغ یافث. ُيچٍیً، اؿحؼس قغهی را ىیزٌغگی آف

زا ةّدف آف،  ُای ىؼجتط ةا قغم داٌـث کَ ةیكحؼ افؼاد ٌـتث ةَ اؿحؼسگٌَّ كضؿیثاؿحؼس زا ك آف

ای اؿث کَ گٌَّ ُای فؼدی قاغم ةَاجفاؽ ٌؼؼ دارٌغ. کٍف ىحلاةم ةیً قؼایط کار ك كیژگی

ُای ىضیط کار )ك در ٌحیسَ، فكارُای ىؼجتط ةا آف( ةیف از آف اؿث کَ فؼد ةحّاٌغ از ؾِغق  ظّاؿث

قاف رضایث کافی ٌغاقحَ ةاقٍغ ك ً، ككحی ىؿهياف از قؼایط کار ك ىضیط قغهیُا ةؼآیغ. ةٍاةؼایآف

ُا فؼاجؼ ةاقغ، ىیؽاف ای ةاقغ کَ از جّاٌایی ك ػؼفیث آفقاف ةَ گٌَُّای ىضیط کاریظّاؿث

ُا کاُف ظّاُغ ُا افؽایف پیغا کؼدق ك ةَ دٌتاؿ آف، ىیؽاف کیفیث زٌغگی آفای آفاؿحؼس صؼفَ

 یافث.

گؼدد ىـئّنیً آىّزش ك پؼكرش  ةَ ٌحایسی کَ از ایً پژكُف ةَ دؿث آىغ پیكٍِاد ىی ةا جّزَ

قّد  ك ىغیؼاف ىغارس ٌـتث ةَ ؾهم ك ؾّاىهی کَ ةاؾخ ایساد فؼؿّدگی قغهی در ىؿهياف ىی

جّزَ ٌتاقٍغ ك ٌـتث ةَ ىؼجفؽ کؼدف ایً ؾّاىم از ظؼیق صيایث ازحياؾی ؿازىاٌی ك ؾاظفی ك  ةی

جّاٌٍغ ةا صيایث ؾاظفی ك پػیؼش ٌـتث ةَ  ُا ك اكنیا ىی ایٍغ. ُيچٍیً ظاٌّادقپاداش اكغاـ ٌي

ُایی ٌیؽ ةؼظّردار ةّد. از زيهَ  کاُف اؿحؼس در ىؿهياف کيک ٌيایٍغ. ایً پژكُف از ىضغكدیث

ُا را ةا  ىكکالت ایً پژكُف، کيتّد پیكیٍَ جسؼةی از ٌّع جضلیلات کیفی ةّد کَ ىلایـَ یافحَ

ؾالكق ُيکاری ىضغكد ىغارس ك ىؿهياف، ىعنّماً ىؿهياف زف در اٌساـ ایً  اظث. ةَىكکم ىّازَ ؿ

رك ةا در ٌؼؼ گؼفحً ایً ىّارد ك ةا جأىم در ٌحایر  ةؼد. از ایً ُا را زیؼ ؿؤاؿ ىی پژكُف، زاىؿیث دادق

کارُای رفؽ آف، ضؼكری  ُای ةیكحؼ در صّزق فؼؿّدگی قغهی ىؿهياف ك راق صامهَ، اٌساـ پژكُف

 رؿغ.  ٌؼؼ ىی َة
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