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 چکیده
. 

 هایویژگی و آوریتاب بین رابطه بررسی هدف از این پژوهش 
 است. جوین شهرستان زن معلمان میان در شناختیجمعیت

 توصیفی پژوهش یک و کاربردی هدف، نظر از حاضر پژوهش
 حاضر، پژوهش آماری جامعه. بود همبستگی هایطرح نوع از

 شهرستان در تحصیلی مختلف مقاطع در زن معلم 077 شامل
 گیرینمونه فرمول اساس بر نمونه 750 که بودند جوین

 گیرینمونه روش از استفاده با و شدند انتخاب کوکران
 اول دورۀ ،(نفر 89) ابتدایی تحصیلی مقطع سه از ایطبقه

 انتخاب( نفر 98) متوسطه دوم دورۀ و( نفر 07) متوسطه
 فرسودگی هایپرسشنامه از هاداده آوریجمع برای. گردیدند

( 7772) دیویدسون و کانر آوریتاب و( 1881) مسلش شغلی
 SPSS افزارنرم وسیله به هاداده همچنین. گردید استفاده

 مورد استنباطی و توصیفی آمار هایروش و 77 نسخه
 .گرفت قرار وتحلیلتجزیه
 لیشغ فرسودگی و آوریتاب بین که داد نشان پژوهش نتایج
 و کاری سابقه بین همچنین. دارد وجود منفی معنادار رابطه

 شغلی مقطع بین اما دارد وجود مثبت معنادار رابطه فرسودگی
 در نهایت. دارد وجود منفی معنادار رابطه شغلی فرسودگی و

 هایویژگی برخی و آوریتاب که داد نشان پژوهش نتایج
 . رنددا مهمی نقش شغلی فرسودگی درشناختی جمعیت
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Abstract  
 

Burnout is one of the most important factors in 
reducing efficiency and job satisfaction that 
causes physical and psychological complications 
in teachers. The aim of this study was to 
investigate the relationship between resilience and 
demographic characteristics among female 
teachers in Joven. The present study was an 
applied research in terms of purpose and a 
descriptive study with a correlational design. The 
statistical population of the study included 700 
female teachers in different educational levels in 
Joven city. 257 teachers were selected as the 
sample based on the Cochran sampling formula 
and using stratified sampling method from three 
levels of elementary schools (98 people), junior 
high schools (70 people) and the high schools (89 
people). The Maslash (1991) burnout and Connor 
and Davidson (2003) resilience questionnaires 
were used to collect data. The data were analyzed 
via descriptive and inferential statistical methods, 
using SPSS software version 22. The results 
showed that there is a significant negative 
relationship between resilience and burnout. There 
is also a significant positive relationship between 
work experience and burnout, but there is a 
significant negative relationship between job level 
and burnout. The results showed that resilience 
and some demographic characteristics play an 
important role in burnout. 
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 مقدمه

انکار است و امروزه محققان بر این باور هستند که ها غیرقابلاهمیت نقش نیروی انسانی در سازمان

ها و کشورها رشد و توسعه سازمان ای ارزشمند در جهتنیروی انسانی ماهر و متخصص سرمایه

ترین منبع خالقیت، توانایی و پیشرفت یک سازمان است و عاملی مهم در است. نیروی انسانی مهم

کامیابی و یا شکست یک سازمان در رسیدن به اهداف تعیین شده است. در این رابطه، یکی از 

ت انجام وظایف تعیین شده ها، رضایت شغلی کارکنان در جههای تحقق اهداف سازمانضرورت

ترین مسائل شغلی که منجر به کاهش رضایت شغلی (. در واقع یکی از عمده1280است)هاشمی، 

است که معموالً به شکل واکنش در برابر فشارهای شغلی و  1شود، پدیده فرسودگی شغلیمی

آنان تأثیرگذار  شود و بر سالمت روانیسازمانی در میان کارکنان خدمات نیروی انسانی دیده می

مطرح شد و این پدیده را  7توسط فرودنبرگر 1807بار در دهه است. اصطالح فرسودگی شغلی اولین

برای توصیف تجارب نامناسب در مشاغل خدماتی بیان داشت. فرسودگی شغلی کاهش قدرت 

نجر زا است و سندرومی است مرکب از خستگی جسمانی و عاطفی که مسازگاری فرد با عوامل تنش

به ایجاد خودپنداره منفی در فرد، نگرش منفی نسبت به شغل و فقدان احساس ارتباط با مراجعان 

(. در واقع یکی از عوامل اساسی 1280زاده، کشور و کاظمگردد )رحیمیوظیفه میبه هنگام انجام

های نشناکارآمدی و از دست دادن نیروی انسانی در هر سازمانی، فرسودگی شغلی است که در واک

آید که در نهایت ممکن است در ها و فشارهای شغلی به وجود میناهنجار به تعارضات، ناکامی

عملکرد مطلوب فرد اختالل ایجاد کرده که منجر به افزایش غیبت از کار، کاهش کارآمدی و در 

ی عنوان یک مالک عین(. فرسودگی شغلی با خستگی شدید به1280نهایت ترک کار گردد )هاشمی، 

گرایی همراه پذیری و منفینفس، مشکل در تمرکز، تحریکشود و با از دست دادن عزتشروع می

کنند مانند مددکاران اجتماعی، پرستاران و هایی که خدمات انسانی ارائه میاست که در شغل

 (. 1282معلمان دارای شیوع باالتری است )بیانی و سمیعی، 

م و تربیت، شامل معلمانی است که نقشی کلیدی در هدایت، عنوان متولی تعلیوپرورش بهآموزش

کنند. در واقع یکی از مشاغل مهم و حساس تکامل و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز جامعه ایفا می

جامعه که از اهمیت باالیی برخوردار است و در وضعیت فعلی و آینده جامعه تأثیر بسزایی دارد، 

واسطه ماهیت (. در شغل معلمی به1289زاده، پور و ولیحسین شغل معلمی است )باردل، مددلو،

تربیتی و آموزشی که دارد، عوامل تهدیدکننده و ارتقا دهنده کیفیت زندگی، نقش مهمی در سالمت 

های مختلف که در زمینه مقایسه سالمت روانی که در پژوهشطوریشناختی معلمان دارند. بهروان

م گردیده است نتایج نشان داده که خستگی مزمن، افسردگی و اضطراب معلمان با دیگر مشاغل انجا

(. شیوع فرسودگی 1282های شغلی بیشتر است )مطلبی و کیانی، در معلمان نسبت به دیگر گروه

                                                           
1. work burnout 

2. Freudenberger 
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دهنده شیوع نسبتاً باالی این درصد برآورد شده است که نشان 25/23شغلی در بین معلمان ایرانی 

 (. 1282کش است )ذوالفقاری، فتحی و جدیدیان، تپدیده در بین این قشر زحم

شناختی است ( معتقد هستند که فرسودگی شغلی سندرومی روان7772) 1مازالک و جکسون

که دارای سه مؤلفه است، مؤلفه اول، خستگی هیجانی است که همانند فشار روانی عمل کرده و 

است که باعث  7خ شخصیتگردد. مؤلفه دوم، مسرغبتی فرد نسبت به شغلش میباعث بی

گردد. مؤلفه سوم، کاهش های منفی و عیب جویانه فرد نسبت به افراد در محیط کار میواکنش

شود و فرد احساس کفایت شخصی است که به کاهش احساس شایستگی و کارآمدی در فرد می

یزه، اشتیاق، کند ارزیابی منفی از خود داشته باشد که نتیجه آن از دست دادن انگتمایل پیدا می

های شغلی و زندگی فردی است )به نقل از تای، ارنست انرژی و کاهش عملکرد مطلوب فرد در زمینه

های مرتبط در حیطه آن شغل ترین عوامل در فرسودگی شغلی، استرس(. یکی از مهم7713، 2و تان

ها، انواده آنآموزان و خاست. در شغل معلمی، عواملی مانند فشارکاری زیاد، تعارض با دانش

های محیطی ترین استرسشغلی و مسائل مرتبط با نظام اداری از عمده -ایهای حرفهمسئولیت

های محیطی است که البته مشکالت خانوادگی نیز نقش مؤثری در تشدید و استمرار این استرس

دارند و این  ترین مشاغل را(. معلمان یکی از پر استرس7713، 3ماتیسون -دارد )اسکوهولت و تروتر

مدت ممکن است منجر به فرسودگی شغلی گردد که به شدت بر سالمت های طوالنیاسترس

های شغلی دهد. این استرسگذارد و کیفیت کار آنان را کاهش میجسمی و روانی معلمان تأثیر می

ی گردد که این امر به نوبه خود سالمت جسمی و رواندر درازمدت به فرسودگی شغلی منتهی می

، 5اندازد )چانگ و یوآموزان را مختل کرده و رشد سالم نظام آموزشی را نیز به خطر میدانش

ای از نشانگان هیجانی، نگرشی، رفتاری، (. فرسودگی شغلی در معلمان دارای مجموعه7770

تنی و سازمانی است. در بعد هیجانی معلم ممکن است احساس درماندگی، افسردگی و عدم روان

انگاری در کار آموزان، سهلز شغل داشته باشد. در بعد نگرشی فقدان ارتباط مناسب با دانشرضایت ا

آید. در بعد رفتاری، کاهش عملکرد شغلی، کاهش اعتمادی به همکاران و سازمان به وجود میو بی

های کند. همچنین نشانهفردی بروز پیدا میهای بدنی و تفریحی و افزایش مشکالت بینفعالیت

تنی مثل احساس خستگی مزمن، سردرد، اختالالت خواب و گوارشی است و در نهایت در بعد روان

های رایج است )شه منش و های بلندمدت از نشانهسازمانی، بی نظمی، غیبت مکرر و مرخصی

 (.1282فکری، 

و فرسودگی شغلی اساساً یک اختالل روانی نیست، اما به آهستگی در طول زمان پیشرفت کرده 

ای افراد تأثیر ممکن است به یک ناتوانی تبدیل گردد و بر کیفیت زندگی شخص، خانوادگی و حرفه

                                                           
1. Maslack , Jackson 

2. depersonalization 

3. Tay, Earnest & Tan  
4. Skovholt & Trotter-Mathison 

5. Zhang, Yue 
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(. به بیان 7715، 1صورت یک مسئله جدی موردتوجه قرار گیرد )بیانچیکه باید به منفی گذاشته

های شماری از جمله عوامل فردی، میان فردی و ویژگیدیگر، فرسودگی شغلی، از تعامل عوامل بی

( در 1289زاده )پور و ولیآید. بر این اساس باردل، مددلو، حسینمحیطی و شخصیتی پدید می

معلم زن و مرد اجرا کردند نشان دادند فشار عصبی، خسته شدن و  77پژوهش کیفی که بر روی 

های محیط کاری، مشکالت اقتصادی، مدیران فشار محیطی ناشی از منابع مختلف مانند ویژگی

ترین دالیل فرسودگی شغلی در معلمان است. آموزان و اولیای آنان از مهم، همکاران و دانشمدارس

معلم لهستانی انجام گردید  775( که بر روی 7715) 7همچنین در پژوهش ماجسا، گولنک و مارک

ترین نتایج نشان داد خصوصیات شخصیتی مانند عدم سازگاری با محیط کاری و عاطفه منفی از مهم

ترین عوامل مثبت در کاهش مل منفی فرسودگی شغلی است و خودتنظیمی باال از مهمعوا

فراتحلیلی که بر روی عوامل مؤثر بر کنترل و کاهش  فرسودگی شغلی است. همچنین در پژوهش

های شخصیتی فرسودگی شغلی انجام گردیده است نتایج نشان داده که فرسودگی شغلی با ویژگی

ای نقش مهمی در های شخصی از جمله راهبردهای مقابلهی است. این ویژگیدارای همبستگی باالی

(. عالوه بر این در پژوهش 7715کاهش فرسودگی شغلی دارد )به نقل از یو، هانگ، وانگ و بو، 

های ( که بر روی تحقیقات مرتبط بین ویژگی7778) 2فراتحلیل آلرکن، ایسشلمن و بولینگ

نفس های شخصیتی مانند عزتگردید، نتایج نشان داد که ویژگی شخصیتی و فرسودگی شغلی انجام

های شخصیتی در ترین مؤلفهشناسی و منبع کنترل از مهمبینی، وظیفهباال، خودکارآمدی، خوش

های مختلف نشان داده شد که فرسودگی کاهش فرسودگی شغلی است. عالوه براین در پژوهش

تی ناشی از عواملی مانند جنسیت، مدرک تحصیلی، شغلی در معلمان عالوه بر خصوصیات شخصی

مقطع تحصیلی و موقعیت جغرافیایی محل خدمت است. عالوه بر این، میزان فرسودگی شغلی در 

معلمان مرد بیشتر از زنان است، افراد دارای مدرک تحصیلی باالتر با توجه به میزان مسئولیت 

د. همچنین فرسودگی شغلی در میان معلمان کنناحتماالً فرسودگی شغلی شدیدتری را تجربه می

مقطع دبیرستان نسبت به دیگر مقاطع باالتر است. دیگر اینکه میزان فرسودگی شغلی در معلمان 

 (. 1285موحد و جوانرودی، تر بیشتر است )صفاییشهرهای بزرگ

روز و یا ترین مؤلفه در بتوان گفت که عوامل شخصیتی مهمشده، میبا توجه به تحقیقات بیان

های ها و ویژگیتشدید فرسودگی شغلی است، اصوالً هر کس خصوصیات، منش، توانایی

های دهی و واکنشهای پاسخشود و شامل شیوهفردی دارد که الگوی رفتاری نامیده میمنحصربه

(. از جمله 1289دهد )بای، جهانگیر و بوستان، های درونی و بیرونی را نشان میفرد به محرک

است  3آوریشود، تابهای شخصیتی که باعث سازگاری مؤثر در برابر استرس میترین ویژگیمهم

                                                           
1. Bianchi 

2. Mojsa- Kaja, Golonk, Marek 
3. Alarcon, Eschlemen, Bowling 

4. Resilience 
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یک فرایند آوری ( در روانشناسی رشد مطرح گردید. تاب1887) 1که اولین بار توسط اسمیت و وارنر

با آمیز علیرغم شرایط تهدیدکننده است که نقش مهمی در مقابله توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت

آوری، سازگاری مثبت در واکنش به ها و تهدیدهای زندگی و آثار نامطلوب آن دارد. تابتنیدگی

طور مؤثر و دستیابی به عملکرد خوب با آوری توانایی رهایی از استرس بهشرایط ناگوار است. تاب

آوری پاسخ مطلوب به یک واقعه خاص و یک سبک وجود سختی و مشکالت است. در واقع تاب

زای محیطی است )به نقل از خبیری، خبیری و جعفری، ای پایدار در برابر شرایط استرسقابلهم

1289.) 

ای، شناختی و آموختنی است که نه فقط باعث افزایش قدرت تحمل و سازگاری آوری سازهتاب

ویژه در تر از آن با حفظ سالمت روانی و ارتقای آن بهشود، بلکه مهمفرد در برخورد با مشکالت می

های خاص مربوط به خدمات انسانی مانند پرستاری و معلمی که فرد عموماً در استرس و حرفه

کند تا بر تجارب منفی غلبه کنند و این تجارب را تنیدگی قرار دارد به این دسته از افراد کمک می

این اساس،  (. بر1285به تجارب مثبت تبدیل نمایند )خدابخشی، عبداللهی، غالمرضایی و حبیبی، 

های فردی مانند کند، سطح شخصی بر اثربخشی ویژگیآوری در سه سطح بروز پیدا میتاب

های خانوادگی و خودمختاری، خودکارآمدی و تنظیم هیجان تأکید دارد. سطح محیطی بر حمایت

های شخصی و محیطی در تعامل با های محیطی تأکید دارد و در سطح تعاملی به ویژگیویژگی

آوری شامل حفظ تاب(. در واقع 7712، 7زا تأکید دارد )میتچلگر برای مقابله با شرایط استرسیکدی

پذیری در مواجهه با موانع، اجتناب از راهبردهای فرسایشی، حفظ آرامش زیر فشار، انعطاف

بینی و احساسات مثبت به هنگام دشواری و خالص شدن از موانع درونی است )کلباسی و خوش

توان به آوری همچنین تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که از آن جمله می(. تاب1289ذهبیون، 

آوری بیشتری را نشان که زنان در مقایسه با مردان میزان تابطوریسن و جنسیت اشاره کرد. به

آوری افراد کاسته ( و با باال رفتن سن از میزان تاب1298دهند )حجازی و سلیمانی، می

 (. 1285، دابخشی، عبداللهی، غالمرضایی و حبیبیخشود)می

ای از افکار، آوری در معلمان تحت تأثیر ترکیب پیچیدهکند تاب( بیان می7712) 2الدریچ

شناختی هایی مانند پذیرش رواناحساسات، رفتار و فرهنگ محیط آموزشی قرار دارد و وجود ویژگی

، قدرت حل مسئله و توانایی سازگاری با محیط از مشکالت، اشتیاق به کار، روابط سرشار از محبت

(. 1289آوری باال است )به نقل از کلباسی و ذهبیون، های یک معلم با تابترین ویژگیمهم

ای معلمان کمک بینی توان مقابله با مشکالت است و به پیشرفت حرفهآوری عاملی مهم در پیشتاب

مر در پیشگیری از پیامدهای منفی عوامل محیطی و گردد که این اها میکند و باعث رشد آنمی

آوری پایین معلمی با ظرفیت تاب(. 1289کند )گلستانه و تیموری، شخصی نقش مهمی را ایفا می

                                                           
1. Smith, werner 
2. Mitchell  

3. Alderich 



      6911 تابستان ( / 61)پیاپی  2شماره  پنجم/سال  ای معلم/فصلنامة توسعة حرفه                       27  

نظر و مشاجره با همکاران ممکن است با کندی های منفی در کالس یا اختالفدر رویارویی با تجربه

جا بگذارد و مدت زمان این ر ناخوشایندی بر تدریس او بهتواند تأثیبه حال اول برگردد و این می

در عوض معلمی با  ،تری به طول انجامدتأثیر ممکن است محدود به همان روز باشد یا مدت طوالنی

آوری تنها پایداری در برابر در واقع تاب یابد.آوری باال احتماالً زودتر خود را بازمیظرفیت تاب

ننده نیست بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی است که ها یا عوامل تهدیدکآسیب

های مربوط به کالس درس، ارتباط با معلمان را در مواجه شدن با حجم زیاد کار و پیچیدگی

رساند و باعث سازگاری بیشتر با شرایط آموزان و مسائل مربوط به نظام سازمانی یاری میدانش

آوری به سه دلیل در کار معلم و آموزش بسیار (. تاب1289، 1گردد )دی و گوای میزندگی حرفه

آموز تأثیرگذار است چراکه خود معلم الگویی برای اهمیت دارد، اول اینکه بر انتظارات معلم از دانش

ای سخت و پیچیده است و مستلزم آن آورانه است. دوم اینکه تدریس حرفهنشان دادن رفتار تاب

آوری به های کالس درس با منطق برخورد کند و سوم اینکه تابو سختی است که معلم با ابهامات

آمیز با مسائل گوناگون ها و عمل جسارتحلمعنی توانایی حل مسئله، بازیابی سریع راه

 (. 1287قوام، است)ابراهیمی

معلم در دو  831( که بر روی 7718) 7بر این اساس، در پژوهش بریچ، سلیسکویچ و پنزیچ

معلم نسبت به  ماهه اجرا کردند، نتایج نشان داد که فرسودگی منجر به بروز عواطف منفی 2مقطع 

آوری نقش مهمی در کاهش این گردد و تابشناختی مانند اضطراب میآموزان و عالئم رواندانش

 عالئم دارد. 

معلم اجرا شد، نتایج نشان داد که  519( که بر روی 7719در پژوهش پولت و اسکندر )

آوری و فرسودگی شغلی در معلمان وجود دارد و همبستگی بستگی منفی و معناداری بین تابهم

آوری با رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود دارد. همچنین این پژوهش مثبت و معناداری بین تاب

 تر است.آوری معلمان دبیرستان از معلمان ابتدایی پاییننشان داد که میزان تاب

معلم اجرا گردید نتایج  315( که بر روی 7712) 2ریچاردز، تمپلین و گرابر همچنین در پژوهش

آوری اهمیت زیادی در کاهش استرس معلم و احساس فرسودگی شغلی در آنان نشان داد که تاب

ای انجام شد نتایج نشان داد که فرسودگی معلم زن و مرد ترکیه 357دارد. در پژوهشی که بر روی 

سطح رضایت شغلی دارد و در متغیرهایی مانند سن، وضعیت تأهل و سابقه  شغلی رابطه منفی با

، 3ترین عامل سابقه کاری و سپس سن افراد در فرسودگی شغلی است )کاپری و گولرکاری، مهم

معلم زن و مرد در  373( که بر روی 7712) 5(. عالوه بر این، پژوهش شاهین و محمود7719

ترین عوامل در فرسودگی ن داد سابقه تدریس و جنسیت از مهمپاکستان انجام گردید نتایج نشا

                                                           
1. Day, Gu 

2. Buric, Sliskovic, Penezic 

3. Richards, Templin, Graber 
4. Capri, Guler 

5. Shaheen, Mahmood 
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کنگ معلم هنگ 777( که بر روی 7775) 1شغلی در معلمان است. در پژوهش الیو، یوان و چان

ترین عوامل تأثیرگذار بر انجام شد نتایج نشان داد که متغیرهایی مانند سابقه کاری و سن از مهم

( که بر 7777نظری، عطائی و بیرجندی )چنین در پژوهش گلفرسودگی شغلی در معلمان است. هم

ها اجرا شد نتایج نشان داد که بین فرسودگی شغلی و استاد زبان انگلیسی در دانشگاه 702روی 

شناختی مانند سابقه کار و تأهل رابطه وجود دارد. در مطالعه دیگری که بر روی های جمعیتویژگی

آوری و فرسودگی شغلی رابطه منفی وجود دارد. اد که بین تابمعلم اجرا شد نتایج نشان د 728

همچنین بین فرسودگی شغلی و جو سازمانی نیز رابطه منفی وجود دارد )به نقل از غیرتی و 

معلم اجرا شد نتایج نشان  777( که بر روی 1282(. در پژوهش زمانی و مؤمنی )1282فریبرزی، 

رابطه معنادار معکوسی وجود دارد. عالوه بر این در پژوهش آوری و فرسودگی شغلی داد که بین تاب

معلم زن و مرد اجرا شد نتایج  170( که بر روی 1290رستمی، نوروزی، زارعی، امیری و سلیمانی )

آوری نقش روان در معلمان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و تابآوری و سالمتنشان داد بین تاب

 لی معلمان داشته است. مهمی در کاهش فرسودگی شغ

شناختی نقش مهمی های جمعیتآوری و برخی ویژگیدهد، تابهای باال نشان مینتایج پژوهش

در کاهش فرسودگی شغلی و در نتیجه افزایش رضایت شغلی در معلمان دارند، بنابراین پژوهش 

ی شغلی معلمان های موجود در زمینه عوامل مؤثر بر فرسودگحاضر در راستای رفع کمبود پژوهش

 زن، به دنبال پاسخگویی به دو سؤال است. 

 آوری و فرسودگی شغلی در معلمان زن رابطه معناداری وجود دارد؟. آیا بین تاب1

شناختی و فرسودگی شغلی در معلمان زن رابطه معناداری وجود . آیا بین متغیرهای جمعیت7

 دارد؟

 

 شناسیروش

و از نظر گردآوری اطالعات یک پژوهش توصیفی از نوع پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی 

معلم زن در مقاطع مختلف  077های همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل طرح

گیری کوکران انتخاب نمونه بر اساس فرمول نمونه 750تحصیلی در شهرستان جوین بودند که 

نفر(، دورۀ اول  89قطع تحصیلی ابتدایی )ای از سه مگیری طبقهشدند و با استفاده از روش نمونه

 نفر( انتخاب شدند.  98نفر( و دورۀ دوم متوسطه ) 07متوسطه )

در  ها پرسشنامه بود. پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلشآوری دادهابزارهای پژوهش جهت جمع

سؤال است که سه مقیاس خستگی  77ساخته شد و دارای  7توسط مزالچ و جکسون 1882سال 

گویه( را بر اساس طیق لیکرت  9گویه( و عدم کفایت شخصی ) 5گویه(، مسخ شخصیت ) 8) عاطفی

                                                           
1. Lau, Yuen, Chan 

2. Maslach, Jakson 
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دهنده فرسودگی بیشتر است. سنجد که نمره باالتر نشان( می6 -7ای از هرگز تا همیشه )درجهشش

دست آمد. درصد به 97ضریب پایایی کل این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر با 

درصد و عدم کفایت شخصی  07درصد، مسخ شخصیت  09 پایایی مؤلفه خستگی عاطفیهمچنین 

آوری کانر و پرسشنامه تاب (.1289درصد برآورد شده است )خبیری، خبیری و جعفری،  28

سؤال است  75ساخته شد و دارای 1توسط کانر و دیویدسون 7772در سال  (RIS -CD) دیویدسون

ی، اعتماد به غرایز فردی، تحمل عاطفه منفی، پذیرش مثبت که پنج عامل تصور شایستگی فرد

ای از کامأل درجهتغییر و روابط ایمن و کنترل و تأثیرات معنوی را بر اساس طیف لیکرت پنج

آوری بیشتری است. دهنده تابسنجد که نمره باال نشان( می3 –7نادرست تا همیشه درست )

به دست  83/7بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر با پرسشنامه  این همچنین ضریب پایایی کل

آوری فرم جمعآوری اطالعات یک همچنین در جمع (.1289آمده است )خبیری، خبیری و جعفری، 

های جمعیت شناختی شامل متغیرهای سن، وضعیت تأهل، سابقه تدریس، مقطع تحصیلی و ویژگی

 مدرک تحصیلی نیز تهیه و توزیع گردید.

ها به وسیله داده 77نسخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرمآوری اطالعات، دادهبعد از جمع

های آمار توصیفی )توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد( و آمار استنباطی غیرپارامتریک روش

ها از وتحلیل قرار گرفت. همچنین جهت بررسی نرمال بودن داده)همبستگی اسپیرمن( مورد تجزیه

استفاده گردید. همچنین برای بررسی عوامل تأثیرگذار بر فرسودگی  7اسمیرنوف -آزمون کولموگروف

 شغلی از تحلیل مسیر استفاده شد. 
 

 ها یافته

شناختی )سن، مدرک تحصیلی، سابقه کار( نشان های مطالعه بر اساس متغیرهای جمعیتیافته

قه کاری در مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت اندکی دهد که میانگین و انحراف استاندارد سن و سابمی

(، 177توان گفت به ترتیب مدرک کارشناسی )دارند. همچنین دز مقایسه مدرک تحصیلی می

( دارای بیشترین فراوانی هستند. همچنین در وضعیت تأهل، 79( و کاردانی )178کارشناسی ارشد )

ین میانگین و انحراف استاندارد فرسودگی ( نفر بودند.  همچن80( و مجردین )127تعداد متأهلین )

نتایج  3آوری در مقاطع مختلف تحصیلی متفاوت است. همچنین در جدول شماره شغلی و تاب

در بررسی مفروضه نرمال بودن با استفاده از آماره  اسمیرنوف آورده شده است. -آزمون کولموگروف

دو متغیر بیشتر از یک است و سطح برای هر  Zبا توجه به اینکه نمره  اسمیرنف -کولمونگرف

صورت غیرطبیعی توزیع شده است رد است این فرض که توزیع نمرات به 75/7معناداری باالتر از 

                                                           
1. Connor, Davidson 

2. Kolmogorov- Smirnov Test 
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اسمیرنوف تأییدشده و فرض طبیعی بودن توزیع  -دهد که آزمون کلموگروفشد و نتایج نشان می

 نمرات تأییدشده است.

آوری با متغیرهای رهای فرسودگی شغلی و تاب( به بررسی همبستگی بین متغی5در جدول )

 شناختی با استفاده از همبستگی اسپیرمن پرداخته شد.جمعیت
 شناختیآوری با متغیرهای جمعیت( همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای فرسودگی شغلی و تاب5جدول )

*p< 7/75 , **p<7/71  

شناختی پژوهش را با استفاده از آزمون ( ضریب همبستگی بین متغیرهای جمعیت5جدول )

آوری و فرسودگی شغلی رابطه منفی شود بین تابطور که مشاهده میدهد. هماناسپیرمن نشان می

ی، مدرک (. همچنین بین فرسودگی شغلی با مقطع تحصیل-277/7دار و معکوس وجود دارد )معنی

دار و معکوس وجود دارد. همچنین تحصیلی، سابقه کاری، وضعیت تأهل و سن رابطه منفی معنی

 دار و معکوس وجود دارد. آوری و مقطع تحصیلی، سابقه کاری و سن رابطه منفی معنیبین تاب

 

 
 نمودار تحلیل و ضرایب مسیر متغیرهای تأثیرگذار بر فرسودگی شغلی معلمان (1شکل )

 سن آوریتاب فرسودگی 
سابقه 

 کاری

مقطع 

 تحصیلی

مدرک 

 تحصیلی

وضعیت 

 تأهل

       1 گیفرسود

      1 -277/7** آوریتاب

     1 -708/7 -133/7 * سن

    1 821/7** -127/7 * -182/7 سابقه کاری

مقطع 

 تحصیلی

** 

385/7- 
**577/7- 753/7 

793/7 

- 
1   

مدرک 

 تحصیلی
721/7- 111/7 577/7 727/7 785/7 1  

وضعیت 

 تأهل
702/7- 739/7 719/7 737/7 775/7 758/7- 1 
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دهد که متغیرهای مقطع تحصیلی و سابقۀ کاری اثر مستقیم و متغیرهای ( نشان می1) شکل

آوری، سن و وضعیت تأهل تأثیر غیرمستقیم بر فرسودگی شغلی دارند. همچنین متغیر مدرک تاب

 صورت مستقیم و غیرمستقیم ندارد.گونه اثری بر فرسودگی شغلی چه بهتحصیلی هیچ

 

 گیریبحث و نتیجه

عنوان نقطه آغاز حال دشوار است که در آن معلمان بهگیر، پرثمر و درعینو تربیت، امری وقت تعلیم

ها و دار هستند. که البته بهترین طرحهر تحول آموزشی و پرورشی، بیشترین و برترین نقش را عهده

و خواهد راهداف آموزشی در صورت نداشتن معلم به تعداد کافی و با کیفیت مطلوب، با شکست روبه

آوری و متغیرهای (. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاب1282شد )کیخا و کهرازئی، 

شناختی بر فرسودگی شغلی در معلمان زن در شهرستان جوین انجام شد. در پاسخ به سؤال جمعیت

بین مشاهده شد، رابطه معنادار منفی  5ها در جدول طور که در قسمت یافتهاول پژوهش؛ همان

های بریچ، سلیسکویچ و (. این یافته با پژوهش-277/7آوری وجود دارد )فرسودگی شغلی و تاب

که -( 1282( و زمانی و مؤمنی )1282(، غیرتی و فریبرزی )7719(، پولت و اسکندر )7718پنزیچ )

مسو ه -آوری و فرسودگی شغلی در معلمان رابطه معنادار و منفی وجود داردنشان دادند بین تاب

 است. 

زای محیطی مانند توان بیان داشت معلمان در کار خود با عوامل استرسدر تبیین این یافته می

آموزان، حقوق و مزایای ناکافی، تعارضات نقشی و بسیاری از پرحجمی کار، افت تحصیلی دانش

د و استمرار این گذارها تأثیر میسازمانی درگیر هستند که بر سالمت روان آنمسائل سازمانی و برون

های فرستودگی شغلی از جمله مؤلفهگردد. در واقع امر منجر به فرسودگی شغلی در آنان می

شناختی، عمومی و جسمانی است که منجتر بته رفتتار و نگرش منفی رسان بتر ستالمت روانآسیب

تتار، اختتالق بتتازده، غیبتتت از کنسبت به خود، کار و سایر همکاران شده و سبب کتتار کتتم

همچنین بستتیاری از پژوهشتتگران  .شودکتتاری پتتایین و عتتدم خشتتنودی شتتغلی می

دانند. اما باید توجه داشت که ترین عامل فرستودگی شتغلی را علتل بیرونتی و محیطتی میمهم

ودگی عنوان یک عامل بسیار مهتم در کاهش و یا افزایش فرسعلل درونی و شخصتیت فرد نیز به

(. بر این اساس، از جمله عوامل تأثیرگذار 1280زاده، کشور و کاظمشود )رحیمیشغلی قلمتداد می

کننده عنوان یکی از متغیرهای شخصیتی تعدیلآوری بهآوری است. تاببر فرسودگی شغلی، تاب

گردد. ای میسبب کتاهش ناتوانی افراد و افزایش قدرت مواجه با مسائل شغلی و حرفته

گیری توانایی فرد در مقابله با عوامل آوری، روشی برای اندازهکند تاب( بیان می7772کونور)

آمدهای مثبت آوری در شترایط دشتوار کتاری نتوعی تترمیم ختود بتا پیزا است. تاباسترس

آوری، بازگشتت بته تعتتادل اولیته یتتا رسیدن به تعادل هیجانی، عاطفی و شناختی است. تاب

کند. رو سازگاری موفق در زندگی را فتراهم میطح باالتر در شرایط تهدیدکننده استت و ازاینس



 25                                     شغلی فرسودگی با شناختیجمعیت هایویژگی و آوریتاب بین رابطه بررسی 

های ختود شود که افراد در شرایط دشوار و با وجتود عوامل خطر از ظرفیتآوری، باعث میتاب

ا سطح های کاری غلبه کنند. در واقع افراد ببترای دستتیابی بته موفقیتت استفاده کنند و بر چالش

آزاد، یابند )به نقل از اصلیآوری باالتر، راهبردی مؤثر در مواجهه با مسائل دشوار کاری میتاب

های مواجهه با آوری با تسهیل شیوهبنابراین تاب .(1285رجایی، فرهادی، آفرین و شهیدی، 

علمان نفس در مبینی و پیشگیری از رویدادهای منفی محیطی و افزایش اعتمادبهاسترس، پیش

گردد که این امر در پذیری، خودکارآمدی مطلوب در آنان میباعث افزایش احساس تعلق، مسئولیت

 (. 1287قوام، کند )ابراهیمیکاهش فرسودگی شغلی در آنان نقش مهمی را ایفا می

همچنین در پاسخ به سؤال دوم پژوهش؛ این یافته به دست آمد که تمامی متغیرهای 

رسودگی شغلی رابطه معنادار منفی دارند. عالوه بر این، بر اساس نتایج تحلیل شناختی با فجمعیت

صورت توان گفت دو متغیر سابقه کار با رابطه مثبت و مقطع تحصیلی با رابطه منفی بهمسیر می

مستقیم بر فرسودگی شغلی تأثیر دارند و دیگر متغیرها نقش غیرمستقیم دارند. این یافته با نتایج 

( 7777( و نظری، عطائی و بیرجندی )7712(، شاهین و محمود )7719ی کاپری و گولر )هاپژوهش

شناختی رابطه معناداری وجود های جمعیتکه نشان دادند بین فرسودگی شغلی و برخی از ویژگی

های باال بین سابقه کاری و فرسودگی شغلی رابطه مثبت دارد همخوان است. با توجه به نتایج یافته

شود. در تبیین این رد، در واقع با باال رفتن سابقه کاری بر میزان فرسودگی شغلی افزوده میوجود دا

های تدریس، توان بیان داشت که با باال رفتن سابقه کاری و سن معلمان و همچنین سالیافته، می

های مختلف و زیادی که در طی آموزان مختلف و شرایط محیط کاری و استرسارتباط با دانش

معلمان از رضایت شغلی کمتری برخوردار شوند شود مرور باعث میها بر معلمان وارد شده، بهالس

تری صورت غیرسازگارانههای آموزشی و سازمانی مختلف بهها با چالششود تا آنکه منجر به آن می

و باتجربه کار گردد تا در فرسودگی شغلی بین معلمان تازهبرخورد کنند. در واقع آنچه باعث می

تفاوت داشته باشد، شور و هیجان، خالقیت، جذابیت محیط آموزشی و نشان دادن احساس کارآمدی 

مقدم و حسینی طباطبائی، کار است که نقش مهمی در فرسودگی شغلی دارد )قدیمیدر معلمان تازه

1295 .) 

معلمان مقطع  همچنین بین مقطع تحصیلی و فرسودگی شغلی رابطه منفی وجود دارد، در واقع،

کنند. در تبیین ابتدایی کمترین میزان فرسودگی شغلی را در میان دیگر مقاطع تحصیلی تجربه می

آموزان ویژه محیط مدرسه و سن دانشتوان بیان داشت، عوامل محیط آموزشی و بهاین یافته می

علم و نقش مهمی در پیدایش فرسودگی شغلی دارند. در محیط آموزشی که در آن ارتباط م

آموز بیشتر بر تدریس استوار است، مانند مقطع دبیرستان، ممکن است گاه ارتباط غیرمطلوبی دانش

آموزان پدید آید؛ انتقادات نسبت به روش تدریس معلم و یا نتایج امتحانات زیاد بین معلمان و دانش

امر منجر به کاهش  آموزان برقرار نگردد که اینشود و ارتباط عاطفی مناسبی بین معلمان و دانش

های گردد. اما در محیطشود و استمرار این شرایط به فرسودگی شغلی منتهی میرضایت از شغل می
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آموزان وجود دارد و کمتر از معلمان انتقاد آموزشی که ارتباط عاطفی مناسبی بین معلمان و دانش

گیرد معلمان ل میآموزان شکتری بین معلمان و دانشگردد و همکاری بیشتر و مناسبمی

نفس باالتر، خالقیت بیشتر و اضطراب کمتری را تجربه کنند که این امر در پیشگیری از عزت

؛ احمدی و 1295طباطبائی، مقدم و حسینیفرسودگی شغلی نقش مهمی دارد )قدیمی

 (. 1291سلطانی، خلیفه

در  وپرورشآموزش مسئوالن ،معلمان شغلی فرسودگی کاهش شود برایمی پیشنهاد پایان در

 برگزاری با و فرمایند مبذول الزم را توجه فردی، شرایط با متناسب شغلی هایپست در افراد گماردن

 وپرورشآموزش استخدامی گزینش در و بکاهند شغلی فرسودگی خدمت از ضمن هایدوره و هاکارگاه

 .باشند داشته نظر در پژوهش نتایج این با متناسب تغییراتی معلمی شریف شغل به ورود برای

 

 منابع

آوری و رضایت شغلی در میان معلمان مدارس عادی و (. رابطه بین تاب1287ابراهیمی قوام، صغری. )

 20 -08(: 1) 1، مجله روانشناسی افراد استثناییاستثنایی شهر تهران. 

ن آموزشی در مقاطع (. بررسی فرسودگی شغلی مدیرا1291احمدی، احمد و خلیفه سلطانی، افتخارالسادات. )

 705 -793(: 1) 12، مجله پژوهش علوم انسانی دانشگاه اصفهانگانه شهر تهران. سه

(. رابطه بین سخت 1285اصلی آزاد، مسلم؛ رجایی، راشین؛ فرهادی، طاهره؛ آفرین، آقاسی و شهیدی، الله. )

چندگانه سازمان بهزیستی آوری با ابعاد فرسودگی شغلی مراقبین معلولین جسمی، ذهنی و رویی و تاب

 73 -23(: 7) 17، سالمت جامعهشهر اصفهان. 

(. بررسی تجارب زیسته معلمان 1289زاده، مسعود. )پور، نسرین؛ و ولیباردل، محمد؛ مددلو، قهرمان؛ حسین

 .1-13(: 7) 3. ای معلمتوسعه حرفه از فرسودگی شغلی: مطالعه پدیدار شناسانه.

بینی فرسودگی (. طراحی و مدل ساختاری برای پیش1289آ و بوستان، افسانه. )نتهبای، صادق؛ جهانگیر، پا

های شخصیتی معلمان. گری ویژگیشغلی بر اساس تعهدسازمانی و باورهای خودکارامد پنداری با میانجی

 075 -010(: 09) 19، شناختیمجله علوم روان

لی و فرسودگی شغلی در سالمت روانی معلمان (. نقش استرس شغ1282اصغر و سمیعی، رضا. )بیانی، علی

 .217 -271(: 3) 7، آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ایرانابتدایی؛ آزمون یک مدل فرضی. 

 -275(: 3) 3آوری. مجله علوم رفتاری، (. کیفیت دوستی و تاب1298حجازی، الهه و سلیمانی، حمیده. )

218. 

آوری با (. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تاب1289. )خبیری، مرجان؛ خبیری، رقیه و جعفری، مهدی

تصویر  فرسودگی شغلی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران.
 .732 -752(: 3) 17، سالمت
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بینی فرسودگی (. پیش1285رضایی، سیمین و حبیبی، الهام. )خدابخشی، مهدی؛ عبداللهی، معصومه؛ غالم

 .933 -955(: 3) 10، کوهششناختی در پرستاران بر اساس جنسیت. آوری روانغلی بر مبنای تابش

آور. ترجمه: لیال افضلی، تهران: نشر تمدن آور و مدارس تاب(. معلمان تاب1289دی، کریستوفر؛ چینگ، گو. )

 علمی

زان شیوع فرسودگی شغلی (. بررسی می1282ذوالفقاری، علیرضا؛ فتحی، داوود و جدیدیان، احمدعلی. )

سومین همایش شناختی آن. های جمعیتآموزان با نیازهای خاص و ارتباط آن با ویژگیمعلمان دانش
 ، قوچان.ملی سالمت روان و تندرستی

شناختی با (. بررسی رابطه اشتیاق شغلی و بهزیستی روان1280زاده، رضا. )رحیمی کشور، حسین؛ کاظم

 -97(: 13) 07، شناسی مدرسهمجله روانوردمطالعه معلمان شهر اردبیل(. فرسودگی شغلی معلمان )م

28. 

(. بررسی رابطه 1290رستمی، علیرضا؛ نوروزی، علی؛ زارعی، عادل؛ امیری، حسن و سلیمانی، مهران. )

فصلنامه سالمت روان کار آوری. کنندگی جنسیت و تابفرسودگی شغلی و سالمت روان با نقش کنترل
 .29 -02(: 2) 5، ایران

آوری با فرسودگی شغلی معلمان مقطع طبعی و تاببررسی شوخ(. 1282زمانی، سروه و مؤمنی، خدامراد. )
 .نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه. پایانابتدایی شهرستان کامیاران

آبادی با واقعیت ند محوری شفیع(. مقایسه اثربخشی الگوی چ1282منش، نرجس و فکری، کاترین. )شه

 .125 -193(: 21) 9، درمانیفصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی گالسر در فرسودگی شغلی معلمان. 

(. واکاوی سیر فرسودگی شغلی در میان معلمان زن 1285صفایی موحد، سعید و جوانرودی، بیگرد. )

 .28 -93(: 10) 8، های آموزشیریزی در نظاممجله مدیریت و برنامهشهرستان مریوان. 

آوری با فرسودگی شغلی و جو سازمانی معلمان (. بررسی رابطه تاب1282غیرتی، شیما و فریبرزی، الهام. )

 .20 -52(: 2) 7، ای معلمانفصلنامه توسعه حرفهحیدریه. ابتدایی شهرستان تربت

فرسودگی شغلی در بین معلمان و  (. شیوع1295قدیمی مقدم، ملک محمد و حسینی طباطبائی، فوزیه. )

وپرورش و رابطه آن با جنسیت، مدرک تحصیلی، مقطع شغلی و موقعیت کارکنان سازمان آموزش

 .52 -02(: 7) 8، شناختیهای روانپژوهشجغرافیایی. 

(. بررسی میزان تاب آوری دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان شهر 1289کلباسی، افسانه و ذهبیون، شهال. )

 .01 -82(: 0) 5، معلماندوفصنامه راهبردهای نوین تربیتآوری در برنامه درسی. صفهان و آموزش تابا

آوری و شادکامی معلمان استثنایی بر اساس دینداری بینی تاب(. پیش1282کیخا، سارا و کهرازئی، فرهاد. )

 .9 -19: 0، مطالعات ناتوانیدر کار. 

آوری (. بررسی برخی از پیشایندها و پیامدهای مهم تاب1289یار. )گلستانه، سیدموسی و تیموری، اسفند

 .128 -187(: 3) 72، شناختیمجله دستاوردهای روانمعلمان. 
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(. رابطه فرسودگی شغلی با سالمت روان معلمان مدارس استثنایی با نقش 1282مطلبی، کبری؛ کیانی، قمر. )

 .57 -21(: 1) 0، میانجی مشارکت شغلی. نشریه مدیریت ارتقای سالمت

(. اثربخشی آموزش گروهی شفقت خود بر فرسودگی شغلی و رضایت شغلی 1280هاشمی، سید احمد. )

 .75 -32(: 21) 8، شناختیهای روانها و مدلمجله روشمعلمان. 
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