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 چکيده

که  .ودب دزفول شهرستان متوسطه دبیران شغلی فرسودگی با شغلی، استرس بین رابطه بررسی حاضر پژوهش هدف

 متوسطه دبیران کلیه شامل آماری جامعۀ .بود همبستگی -توصیفی هایپژوهش جزء و کاربردی هدف اظلح از

 تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با نفر 239 مورگان جدول براساس که. بودند نفر 629 تعداد به دزفول شهرستان

-SS) فیلیپس اجتماعی ، حمایت(HSE) شغلی شدند. ابزار این پژوهش  پرسشنامه استرس انتخاب نسبتی ایطبقه

A)نقش تعارض – ، ابهام (RCA) ها از آزمونبود. جهت آزمون فرضیه (1985) ماسالچ شغلی فرسودگی و پرسشنامه 

 استرس ینب استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تحلیل رگرسیون پیرسون، همبستگی اسمیرنوف، – کولموگروف

 .دارد رابطه وجود دزفول شهرستان  متوسطه ن مقطعدبیرا شغلی فرسودگی با شغلی،

 .دبیر، آموزشگاه، فرهنگی شغلی، شغلی، فرسودگی استرس :يديکل واژگان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شغلی فرسودگی با شغلی، استرس بين رابطه بررسی

  دزفول شهرستان متوسطه دبيران

 حسين حاجی
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 مقدمه

بنابراین مفهوم اولیه فرسودگی شغلی  .عنوان ساختار علمی نه بهد عنوان مشكل اجتماعی مطرح ش به فرسودگی شغلی ابتدا

های بالینی روی توصیف بر گیری مفهوم، تمرکزدر این مرحله مقدماتی شكل مفاهیم علمی. گرائی شكل گرفت تاوسیله واقع به

غلی به تحقیقات سیستماتیك بر روی فرسودگی ش کیدأمرحله دیگری شكل گرفت، مرحله تجربی، که در آن ت فرسودگی بود. بعداً

های چهارچوب های رشد یافته و مفهوم گسترده شغلی ورحله بود که تئوریبخصوص ارزیابی این پدیده بود. از طریق این دو م و

مشخصه عمده این  نوشته شد. در امریكا19۷0اولین مقاالت درباره فرسودگی شغلی در نیمه دهه . یكپارچه شدند فرضی دیگر

شده نوشته و مقاالت لین بار عنوان کردند.برای او نام آن را و ی درباره پدیده فرسودگی شغلی بودیمقاالت فراهم ساختن توصیف ابتدا

عنوان ( به19۷5نبرگر) کردند. فرویدهای بهداشتی کار میمراقبت های خدمات اجتماعی ودر حرفه بود کهپایه تجربیات افرادی  بر

از  لیل هیجانی ویك حالت تح کنندمی دریك مرکز بهداشت روانی کار او داوطلبانی که با بسیاری از پزشك مشاهده کردروانك ی

های مختلف همراه با نشانه و شودمی این فرایند در مدت یك سال ایجاد عموماً  .کننددست دادن تعهد و انگیزه را تجربه می

ای عوام به ای را که در اصطالح محاورهواژهر نبرگ برای مطرح ساختن این حالت بخصوص تحلیل روانی فروید جسمی و روانی بود.

عنوان یك روانشناس اجتماعی طی مصاحبه( به19۷6) چالسما. واژه فرسودگی صرف مواد اشاره داشت به کاربردثیرات سوءمأت

های عاطفی مربوط به شغلشان انجام داد کشف کرد که استرس زیادی از کارکنان خدمات انسانی در مورد که با تعداد یهای

  (.1385)احمدی، اد و رفتار مربوط به شغل داردهای سازگاری کاربرد مهمی برای هویت شغلی افراستراتژی

 (1389)انیسی، عوامل به وجود آورنده فرسودگی شغلی

 عوامل به وجود آورنده فرسودگی شغلی

 مبهم بودن نقش فرد در سازمان و انتظارات و توقعات کاری از او های مدیریت و رهبریشیوه

 های الزم برای رشد و ارتقای افراد در سازمانو فرصتفقدان امكانات  توجهی مدیران به امور کارکنانبی

 هانامهها، قوانین و مقررات و آیینسخت و غیرقابل انعطاف بودن برنامه دهندهمثبت و پاداش دفقدان بازخور

 آشنایی کامل افراد به وظایف شغلی خود از همان آغاز ورود به سازمانعدم  فرسای کاریشرایط سخت و طاقت

 درک نبودن این اهداف برای آنانناآشنا بودن افراد با اهداف سازمان و قابل بودن افراد از سازمان یا از شغل خود ناراضی

ثمر صرف وقت و انرژی زیاد و ناملموس و بی

 آن بودن

هماهنگ نبودن میزان پرداخت حقوق و مزایا با میزان کاری که افراد انجام 

 دهندمی

از ظرفیت افراد  های بیشواگذاری مسئولیت

 در سازمان

ی جانامناسب بودن نظام ارزیابی عملكرد شغلی افراد و جایگزینی رابطه به

 ضابطه

 یفقدان امكانات مناسب و اثربخش آموزش

 برای کارکنان

های دوطرفه و از های ارتباطی در سازمان و فقدان ارتباطناسالم بودن شبكه

 پایین به باال

توان افراد در انجام  گیری از تمامعدم بهره

 وظایف شغلی

ازحد توان خود انجام قرار گرفتن افراد در شرایط کاری درزمانی که کاری بیش

 دهند

 

 تعاریف مفهومی و عملياتی
 این او .است شدهثبت( 19۷0) 1فرویدنبرگر نام به شغلی فرسودگی از رسمی تعریف فرسودگی شغلی)تعریف مفهومی(: اولین

 هایساعت از زیادی زمان افراد که رسانیکمك هایحرفه در شاغل افراد در که نامید روانی جسمی قوای تحلیل سندرم را پدیده

 مربوط شغلی فرسودگی تعریف ترینرایج (.1385 بند، فوالد.) آیدمی به وجود گذرانند،می مردم سایر با نزدیك ارتباط در را کاری

 مسخ هیجانی، یا احساسی خستگی بعد سه از متشكل شناختیروان سندرمی را آن که است( 1993) 2جكسون و ماسالچ به

 (.1388 آرا، ملك ترجمه ،1993 جاکسون، و ماسالچ)انددانسته شخصی کفایت احساس کاهش و شخصیت

                                                           
1 Fridnbrgr 
2 Maslach and Jackson 
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 های است که از پرسشنام)تعریف عملیاتی(: منظور از فرسودگی شغلی ُبعد )فراوانی( در این پژوهش نمره فرسودگی شغلی

 شود.کسب می( 1985)در بعد )فراوانی(  3فرسودگی شغلی ماسالچ

ای است که از پرسشنامه )تعریف عملیاتی(: منظور از فرسودگی شغلی بُعد )شدت( در این پژوهش نمره فرسودگی شغلی

 شود.کسب می( 1985)در بعد )شدت(  فرسودگی شغلی ماسالچ

 هایویژگی و کار شرایط بین متقابل از واکنش را عبارت شغلی، رساست( 1996) 4استرس شغلی)تعریف مفهومی(: رندال

 هانآ عهده از بتواند فرد که باشد آن از بیش آن با مرتبط فشارهای درنتیجه و کار محیط هایخواست که ایگونهبه شاغل فردی

 (.1385کند)احمدی، می تعریف برآید

 (HSE)استرس شغلی از پرسشنامه ای است کهنمره پژوهش در این استرس شغلی)تعریف عملیاتی(: منظور از استرس شغلی
 شود.کسب می 5

های مختلف عوامل ها، فشارهای عصبی و روانی به درجات گوناگون وجود دارد. در سازمانامروزه در بسیاری از سازمان

ش سردرگمی در نقش، فشار کاری اند از: نوع شغل، تعارض در نقها عبارتترین آنکنند که عمدهمختلفی تولید استرس می

 6مدت باعث فرسودگی شغلیتوانند در طوالنیزا میازحد، فقدان حمایت اجتماعی و تغییرات سازمانی، این عوامل استرسبیش

عنوان موضوع مورد مطالعه روانشناسان و متخصصان علوم رفتاری قرار گرفته است. هاست که بهگردند. فرسودگی شغلی مدت

صورت شود و خود را بهشناختی که تحت شرایط استرس شغلی شدید حادث میغلی عبارت است از یك فرآیند روانفرسودگی ش

 . (1389 اسدی، و امیری)دهدی پیشرفت نشان میفرسودگی عاطفی، مسخ شخصیت، کاهش انگیزه

تواند دهد و میا کاهش میشده توسط کارکنان ربر اساس نتایج تحقیقات مختلف، فرسودگی شغلی کیفیت خدمات ارائه

ستگی های شخصی مثل خپذیری، غیبت و تضعیف روحیه تلقی شود، عالوه بر این فرسودگی با نگرانیعاملی برای عدم مسئولیت

ای عمومی و فراگیر است که از کنش متقابل شخصیت فرد با محیط کار خوابی رابطه دارد. فرسودگی شغلی، پدیدهجسمی و بی

عنوان ارکان نظام . در این بین معلمان به(1385 بند، فوالد) ی آن از دست رفتن انگیزه و اشتیاق فرد استنتیجه شود وناشی می

ب عنوان منبع  و امكانات، جزء اساسی جامعه محسوآموزشی و فرهنگی جامعه تأثیر انكارناپذیری بر فرآیند تعلیم و تربیت دارند و به

( معتقد است معلمان فرسوده 2000)۷گیرد. اسكپتورن انسانی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار میعنواها بهشوند و عملكرد آنمی

ها کم است، افسرده هستند و انرژی و شور و هیجان اندکی برای انجام دادن کار دارند. اند، انگیزۀ کار در آناز لحاظ هیجانی خسته

ایتی و کفدهند و به سبب احساس بیاعتماد به نفس خود را از دست میکنند، این افراد نسبت به دیگران رفتار منفی پیدا می

 (. 1389گیرند)یاری، کاهش توانایی در انجام دادن کارها، تصمیم به ترک کار خود می

بر روند اثربخشی و کارآمدی معلمان، بهداشت روانی و عملكرد تحصیلی دانش آموزان اثر منفی  8سندرم فرسودگی شغلی

سازد، فرسودگی شغلی سبب به وجود آمدن احساس ناامیدی، دانش آموزان را با مشكالت و موانع متعدد روبرو میگذارد و می

ت ها را نیز تحای معلمان بلكه زندگی شخصی و اجتماعی آنتنها زندگی حرفهشود و نهناتوانی، بدگمانی، رنجش و شكست می

های روانی معلمان، ازجمله فرسودگی شغلی بسیار زیاد است، فرسودگی بر یدهد. هزینۀ اجتماعی و درمان بیمارتأثیر قرار می

 (.   1389گذارد)مهیمی، وری معلمان، بازده یا عملكرد شغلی، غیبت از کار، ثبات زندگی و رفاه اقتصادی و اجتماعی تأثیر میبهره

توان ای میحرفه کمتر شوند که درل میمتحم ای رااما معلمان فشارهای ویژه دارد های خاص خودش راهر شغلی استرس

 ی مبهمآینده فضای آموزشی، ساختار ارزشیابی، زمان، فشار و کار حجم زیاد ریزی برای دروس متنوع،برنامه یافت. را آن نظیر

فشار برای  و مساعدشرایط نا مدیران، با همكاران و تعارض ناکافی، درآمد دشوار، فراگیران وجود کالس، انضباط در رقراریب شغلی،

فشارهای ناشی از زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی  که همراه با. اندعنوان بخشی از منابع استرس معلمان فهرست شدهبه ،ءارتقا

ایفای تعهدات  شاگرد، کیفیت تدریس و و شود؛ همچنین اثرات نامطلوبی بر روابط معلممنجر به احساس فرسودگی در آنان می

                                                           
3 Burnout Maslach  
4 Randall 
5 Health and Safety Executive 
6 Burnout 
7Skptor  
8 Burnout syndrome 
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 (.1389 یاری،گردد)های مكرر، تغییر شغل، ناآرامی در محیط کار، ناامنی شغلی و بیكاری میجر به گریز از کار و غیبتداشته و من

ها اندیشید و روانی آنای که بر دوش دارند، باید به سالمت معلمان ازجمله قشرهای جامعه هستند که با توجه به مسئولیت ویژه

سازان جامعه نقش بسیار معلم، در رشد و توسعه هر کشور و تعلیم و تربیت و پرورش آیندهبا اهمیت بیشتری به آن پرداخت. 

، فرایند یاددهی و یادگیری حساس و بنیادین دارد. به وجود آوردن شرایطی فرهنگی که زمینۀ تفكر و پژوهش در آن فراهم شود

ترین مشكالت و سختیداب و قوی برخوردار باشند و کمای شاطور مطلوب صورت گیرد، مستلزم آن است که معلمان از روحیهبه

 (.1391هنرمند،  زاده ها را در زندگی شغلی و اجتماعی داشته باشند)مهرابی

تحقیق وجود ندارد و متوجه میاین و محتوای با عوامل، موضوع  آنشغلی و ارتباط فرسودگی  تحقیقات گسترده در زمینۀ 

فرسودگی شغلی با استرس شغلی، تعارض و ابهام نقش و حمایت اجتماعی به شكل منسجم پرداخته  یشویم که به تحلیل رابطه

نشده است. بیشتر تحقیقاتی که در ایران در زمینه فرسودگی شغلی صورت گرفته است، تأثیر عوامل فردی و روانی در بروز 

اجتماعی و تعارض و ابهام نقش پرداخته باشند احساس اند و جای خالی تحقیقاتی که به نقش عوامل فرسودگی را در نظر گرفته

اجتماعی با  و حمایت نقش ابهام و تعارض شغلی، شود. اهمیت این پژوهش در برجسته ساختن و شناسایی رابطه استرسمی

یادی از ی زفرسودگی شغلی  در میان معلمان است. با توجه به اهمیت تغییرهای مورد بررسی و با تكیه بر این مهم  که عده

بار بوده و تداوم آن سالمت و آرامش روانی بخش عظیمی معلمان درگیر آن هستند و پیامدهای فرسودگی شغلی معلمان بسیار زیان

اندازد، ضروری است تحقیقی در این زمینه صورت گیرد تا مشخص شود هر یك از متغیرهای استرس از اجتماع را به مخاطره می

و حمایت اجتماعی تا چه اندازه بر فرسودگی شغلی معلمان تأثیرگذار هستند، چرا که در صورت عدم شغلی، تعارض و ابهام نقش 

ی این تغییرها بر شناسایی و کنترل این متغیرها جامعه و مخصوصاً سیستم آموزشی تاوان سنگینی را باید بپردازد. بررسی رابطه

است چون به تبیین روابط اهمیت است، تحقیق در این مورد بنیادی  ی نظری و کاربردی حائزفرسودگی شغلی معلمان از دو جنبه

پردازد. همچنین کاربردی  است ها )فرسودگی شغلی با استرس شغلی، تعارض و ابهام نقش و حمایت اجتماعی( میبین پدیده

گذاری صحیح در یزی و سیاسترهای کالن و سازمانی جهت برنامهگیریتوان در تعیین راهبردها و تصمیممیچون از نتایج آن 

طور مستقیم روی دانش آموزان تأثیر منفی اند، بهی خود دچار فرسودگی شدهعمل سود جست. معلمانی که براثر شغل و حرفه

موقع تشخیص داده شود، قابل پیشگیری و  درمان گذارند و اگر این عالئم و عوارض مخرب با تكیه بر عوامل تشدیدکننده آن بهمی

  است.

 (1391 سلطانی، از نقل به)شغلی فرسودگی سازمانی هايهزینه

 های غیرمستقیمهزینه های مستقیمهزینه

 مشارکت و عضویت  دلیاز دست دادن انرژی و زنده 

 غیبت کارکنان از محل کار  نارضایتی شغلی 

 ترک خدمت  تعهد پایین 

 اعتصاب / متوقف کردن کار  کاهش کیفیت روابط 

 یفضع عملكرد شغلی  بدگمانی 

 سوانح  دشمنی 

 

 -فرسودگی شغلی باعث غیبت کارکنان از محل کار، کاهش کیفیت کار، تعارضات بین فردی با همكاران، مشكالت جسمی 

 (.1385)احمدی، های زیادی برای سازمان به دنبال داردشود. ترک خدمت هزینهترک خدمت می روانی، تغییر شغل و نهایتاً

 

 دگی شغلیهاي بهبود فرسوراه
که فرد هنگامی ،دهدروی مدیران قرار می شناخت عوامل و عناصر مؤثر در ایجاد فرسودگی شغلی این سؤال را همواره در فرا

زا وجود دارد؟ مدیریت پیشرو و مترقی در دچار عرضه یا اختالل فرسودگی شغلی شد، آیا راهی برای رهایی او از وضع بیماری
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ای ویژه کار اضافی کارکنان، آموزش برنامههل: تالش برای کاهش فشار روانی مزمن مرتبط با کار، باقدامات پیشگیرانه از قبی

 ( .138۷)بهرامی، دارد مؤثری های مقابله با فشار روانی و تهیه امكانات رفاهی در محل کار نقششده، تكنیكطراحی

 (1387 بهرامی، از نقل به)شغلی فرسودگی بهبود هايراه

 های بهبود فرسودگی شغلیراه ردیف

 استفاده از روش مدیریت زمان 1

 طبعی و خندیدنپرورش حس شوخ 2

 توزیع کارها و کمك گرفتن از دیگران 3

 تغییر شرایط کاری نامساعد و نامطلوب 4

 های خودضعفها و شناخت و قبول توانایی 5

 توسعه روابط دوستانه و صمیمانه با دیگران 6

 های دیگرانی در پذیرش دیدگاهپذیرانعطاف ۷

 و آرزوهای ناممكن هاها و رها کردن آرمانپذیرش واقعیت 8

 های کارآمد برای انجام کارهاآموختن و استفاده از روش 9

 ورزش و استراحتتوجه جدی به رفاه جسمی و روانی از قبیل  تغذیه مناسب، 10

 

 ترین نشانه فرسودگی شغلی استرس شغلی مهم
که این دو شوند درصورتیهایی مشابه تصور میبسیار شبیه به هم و با نشانه و فرسودگی شغلی 9نگاه اول استرس شغلیدر 

های بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی به ما در های فراوانی با یكدیگر دارند. آگاهی نسبت به تفاوتمتغیر شغلی تفاوت

رساند. در این مطلب، ابتدا به بررسی نشانههر یك از این دو متغیر شغلی یاری میپیشگیری و اصالح فرآیندهای مرتبط با تقویت 

های میان این دو متغیر بارز استرس شغلی و فرسودگی شغلی پرداخته و سپس تشریحی مفهومی بر تفاوت های تشخیصی آشكار و

 .شده استشغلی ارائه

 

 : عبارتند از هاي استرس شغلینشانه

o ازحددرگیری بیش 

o تشدید عواطف 

o فردیت و بیش فعالی 

o از دست دادن انرژی 

o های اضطرابیاختالل 

o خسارت اولیه فیزیكی است 

 : عبارتند از هاي فرسودگی شغلینشانه

o کندی عواطف 

o درماندگی و نومیدی 

o گیری و افسردگیکناره 

o عدم درگیری و انفصال 

o خسارت اولیه عاطفی است 

o از دست دادن انگیزه، ایده آل و امیدواری 

                                                           
9 Job stress 
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o ارزش به نظر آوردممكن است زندگی را بی 

تواند ناشی از استرس شغلی باشد اما با آن یكسان رسیم که فرسودگی میهای ذکرشده به این نتیجه میبا توجه به نشانه

رد، اما گیکه ازنظر فیزیكی و روانی انرژی زیادی را از فرد میداشته بد و ناخوشایند است و فشار روانی زیادی ، نیست. استرس

کنند امیدی به تغییر مثبت در انگیزگی است. افرادی که فرسودگی شغلی را تجربه میو بی عفرسودگی شغلی نوعی احساس خل

که طور معمول، شخص نسبت به اینبینند. تفاوت مهم بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی در این است که بهشرایط خود نمی

رد آگاه است ولی اغلب در فرسودگی شغلی خود شخص آگاهی ندارد. همین تفاوت باعث در معرض استرس شغلی شدید قرار دا

دارد اما در فرسودگی شغلی شود که در استرس شغلی باال، نیروی کار نارضایتی خود را به کارفرما و همكاران خویش اعالم میمی

استرس شغلی را  .کنندارآمدی به شخص اعالم میکارفرما و همكاران فرد، نارضایتی خود را از پیش نرفتن کارها و کاهش ک

زا بودن آن های مرتبط با شغلی دانست که اکثر افراد نسبت به استرسزا و وضعیتهای استرسهم جمع شدن عاملتوان رویمی

ای که خواستگونههای فردی شاغل بهتوان کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگینظر دارند. همچنین استرس شغلی را میاتفاق

کارگیری فرد در کاری که با ها برآید تعریف کرد. در بعضی موارد بههای محیط کار بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آن

 (.1392)هنرمند زاده، تواند باعث ایجاد استرس در فرد شودها و اطالعات او همخوانی ندارد و یا تغییر در فعالیت کاری او میتوانایی

 

 ف استرس شغلیتعری
 تجارب ناخوشایند، احساسات منفی مانند تنش، اضطراب، ناکامی، عصبی بودن،  از ( فشار عصبی را ناشی1989)10کریاکو

های کار تعریف نموده است. وی معتقد است که فشار عصبی منجر به کاهش عملكرد شغلی میافسردگی در اثر جنبه

 .شودیفیت کار یكی از موانع تلقی میبرای پیشرفت ک های که امروزشود یعنی پدیده

 ها بر (  فشار عصبی شغلی، را بر اساس هنجارهای سازمانی ابهام نقش و تعارض نقش و تأثیر آن1981) 11تر و توکارلفی

 نمایند. فرد، توضیح و تبیین می

 های کارشان ه در محیطهای افراد نسبت به عوامل جدید یا تهدیدکنند( فشار عصبی شغلی را واکنش1989)12ارنولدفلدمن

 (.1392، ترجمه اخباری آزادی، 2006)نایك،کنندتعریف می

 های فردی شاغل ( در تعریف استرس شغلی، آن را عبارت از واکنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی1996)13رندال

ها بتواند از عهده آنهای محیط کار و درنتیجه فشارهای مرتبط با آن بیش از آن باشد که فرد ای که خواستگونهبه

 (1385)احمدی، کندبرآید تعریف می

 خیزد و همراه با تغییراتی ها برمیداند که از تعامل بین اشخاص و شغل آن( فشار شغلی را در شرایطی می1983)14هارتوپ

 .  (1983)هارتوپ، کندمی خود ها را وادار به دور شدن از عملكرد عادیهاست که آندر درون آن

های مرتبط با شغل دانست که بیشتر گونه وضعیتزا و آنهای استرسهم جمع شدن عاملتوان رویشغلی را میاسترس 

نظر دارند. به بیان دیگر استرس ناشی از شغل استرسی است که فرد معینی بر سر شغل زا بودن آن اتفاقافراد نسبت به استرس

 نهفته است: شود. در این تعریف چند نكته معینی دستخوش آن می

 شخص شاغل تا چه اندازه از تجربه برخوردار است. 

 میزان قدرت و ضعف او در مقابله با شرایط موجود چقدر است. 

 دهد.چه نوع شخصیتی از خود در محیط کار نشان می 

ها به ویژگیکید دارد و دیگری أهای معینی از محیط کار تها هر یك در نوع خود مناسب است زیرا یكی به جنبهاین تعریف

کند. اما در این تعاریف یك نكته از قلم افتاده است و آن تأثیر متقابلی است که  های معینی از شخصیت فرد توجه میو جنبه

 .( 13۷4شخص بر محیط و محیط بر شخص دارد)آتش پور، 

                                                           
10Kiriakou  
11filter and Tocar 
12 Arnold Feldman 
13 Randall 
14 Hartvp 
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های محیط کار و درنتیجه ای است که خواستگونههای فردی شاغل بهاسترس شغلی کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی

 .(1385)خنیفر، ها برآیدفشارهای مرتبط با آن بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آن

 

 نشانگرهاي استرس شغلی
 اند: بردهکنند نامهایی را که در شرایط استرس شغلی بروز می( سه دسته از نشانه19۷8)15بیر و نیومن

  هاي جسمانینشانه

های جسمانی معینی ها و ناراحتیتوان تشخیص داد، زیرا در حالی که شرایط کاری معینی با بیماریمی ترها را مشكلآن

های زندگی ها تا چه اندازه صرفاً معلول شغل و چه اندازه نتیجه دیگر جنبهتوان فهمید که این ناخوشیهمراه هستند، اما دشوار می

شود، ممكن است خود او کارش را موجب استرس بداند که منجر ار سردرد میشخص است. مثالً کارگری که در مواقع معینی دچ

های خانوادگی او نیز به همان اندازه در این سردردها دخیل باشند.هرچند که قضیه به سر درد او شده است اما چه بسا که ناراحتی

ها و ای بین استرس شغلی و نشانهمواره رابطهاند که هشود. با این حال شواهد و مدارک پژوهشی نشان دادهبه اینجا ختم نمی

 -های قلبیهای بیماری جسمانی مرتبط با استرس شغلی بیماریترین نشانههای جسمانی معین وجود دارد. یكی از عمومیبیماری

عروقی  -بیزای کار را با عوامل خطرآفرین بیماری قلهای معتبری وجود دارد که رابطه بین شرایط استرسعروقی است.پژوهش

گذارد باره در اختیار ما میاند اطالعات بیشتری را در این( انجام داده 1990) 16هایی که ساترلند و کوپردهند. پژوهشنشان می

های دستگاه گوارش و استرس شغلی با هم رابطه دارند.از ای مثل زخمروده –ای های معدههمین طور ثابت شده است که ناراحتی

، های پوستیها( و بیماریها)آلرژیهای شغلی پیاپی باشند انواع حساسیتای جسمانی که ممكن است نتیجه استرسهدیگر بیماری

 .(1388-90)سلیمانی توان نام بردهای تنفسی را میسردرد و ناراحتی ،اختالل در خواب

 هاي روانینشانه

کنند. نارضایتی از ای ناشی ازاسترس شغلی بروز میههای عاطفی و شناختی هستند که بر اثر ناراحتیآن دسته از مشكل

میلی و تأخیر به سر کار خود بی ترین پیامدهای استرس شغلی است. شخصی که از شغل خود ناراضی است باشغل یكی از رایج

، از : افسردگی، اضطراب اندهای روانی عبارتبیند . دیگر نشانهخوبی انجام دهد دلیل چندانی نمیکه کارش را بهآید و برای آنمی

که ممكن است موجب ی هایی هستند و تا جایخود مشكلخودیها بهماللت ، احساس ناکامی، انزوا و بیزاری، بعضی از این نشانه

اش میاز شرایط شغلی روز احساس ناکامی و ناخرسندی بیشتریمثالً کارگری که روزبه .شوندتر شدن استرس شغلی میوخیم

شود و امكان تر میمهای شغلی باز هم که با مشكللنتیجه توان او برای مقاب در ت افسرده و سر در گریبان شود.اس کند ممكن

 (.1383)باقری، دهدهای فكری خود را از دست میکار و گسترش دیدگاه بهبود بخشیدن به شرایط

 هاي مدیریت منابع انسانیها و روشراه

کند. های کار در مدیریت منابع انسانی بستگی پیدا میسترس در محیط کار به شیوههای نهفته امجموعه دیگری از عامل

ریزی ها در بردارنده اموری است،مانند: آموزش، رشد و توسعه شغلی، برنامهامروزه، وظیفه منابع انسانی در بسیاری از سازمان

 .اگون دیگرپیگیرانه، حقوق و مزایا، برکناری از شغل و کارهای رفاهی و مسائل گون

 آوري و خصوصيات ماديفن

دهد که حداقل شرایط زیستی و ایمنی جسمانی حفظ نشده باشد. عوامل در رابطه با متغیرهای مادی، استرس زمانی رخ می

 (.1380 سعیدی،های ارگونومیك)اند از: دما، ارتعاش و حرکت، هوای آلوده و عاملمادی استرس در محیط کار عبارت

 کارنقش آن در انجام بهينهاسترس شغلی و 

ترین مسائل پزشكی و اجتماعی روز است.استرس در مفهوم عام آن عاملى است که همواره تعادل فیزیكى استرس یكی از عمده

و مشكالت روانى کارآیى فرد را در ابعاد مختلف زندگی شغلى، خانوادگى و  یتنو روانى فرد را به هم زده و با ایجاد مشكالت روان

فشار روحى و روانى قرار گرفتن تلقى شده است.در این حالت جسم استرس به معنى تحت ،دهد. در روانشناسىماعى کاهش مىاجت

                                                           
15Beer and Newman  
16 Sutherland and Cooper 
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هاى خود را در مواجهه با دهد که فرد واکنشدهند. استرس هنگامى رخ مىو روان به تقاضاهاى درونى و بیرونى با فشار پاسخ مى

ترین عنوان مهمبیند که همانا پیامد آن از دست رفتن تعادل روانى فرد است. کار و پیشه بههای درونى و بیرونى ناتوان بمحرک

گردد. چرا که دهنده روابط اجتماعى، براى هر فرد تلقى مىکننده زندگى و شكلدهنده هویت اجتماعى، منبع تأمینعامل شكل

ه دهد بلكه با ایجاد اختالل در روابط خانوادگى چرخمى ى فرد را در محیط کارى کاهشیکارآ ،تنها افزایش مشكالت شخصینه

هاى شغلى و شرایط کار کارکنان و کارگران امرى است معیوبى را دامن خواهد زد. به همین دلیل است که امروزه توجه به محیط

 ،تر از طول مدت سنوات کارىجویى بیشتر و بهمنظور بهرهمنظور باال بردن کیفیت کار، حفظ سالمت و بهداشت کارکنان و بهکه به

 (.1382. )بیانی، مورد توجه قرار گرفته است

 

 هاي کاهش استرس شغلیراه
هایی برای پیشگیری از آن بیان توان دستورالعملحل کلی و جامع برای پیشگیری از استرس ممكن نیست اما میارائه یك راه

كل، شود: تعیین مششامل سه مرحله متمایز می وجود دارداسترس  شگیریهای پیبرای برنامهکه ها، فرایندی کرد. در تمام موقعیت

 باشد:و ارزیابی. حداقل آمادگی برای جلوگیری از استرس شامل موارد زیر می مداخله

 ایجاد آگاهی عمومی درباره استرس شغلی  .1

 اطمینان از حمایت مدیران مافوق از برنامه  .2

 مشارکت کارمندان در مراحل پیشگیری  .3

تواند یك نگرش ویژه و مفید برای توسعه برنامه کت کارمندان به همراه مدیران با هم در یك گروه حل مشكل میمشار

های گوناگونی برای ایجاد تغییر در محیط کار و نیز برای  پیشگیری استرس باشد. برای کمك به افراد در مقابله با استرس روش

  :های مداخله پیشنهاد شده استبندی روشطبقه

 ریزی شغلی برای بهبود شرایط کاربرنامه 

 های خطرهای روانی و عاملنظمیبی مراقبت در برابر 

  انتشار اطالعات و آموزش 

 (.1388)حاجی هاشمی، گسترش خدمات بهداشت روانی کارکنان 

 هادیپیشن آن پی در و دارد، شغلی استرس برای پاسخی چه روانشناسی حوزه که پردازدمی بررسی این به ابتدا( 1999) ساتر

 :است شده تشكیل عنوان چهار از او بندیطبقه کندمی ارائه مداخله هایشیوه بندیطبقه برای

اندازه سازمان و منابع در دسترس آن توجه کرد. شناسایی مشكل: برای شناسایی مشكالت موجود در سازمان در ابتدا باید به

ها باشد و سطوح ها باید شامل درک کارمندان از شرایط کاری آنری اطالعات، دادهآوبدون توجه به روش به کار رفته برای جمع

استرس، سالمت، و رضایت را در برگیرد. فهرست شرایط کاری که ممكن است منجر به استرس شود، عالئم هشداردهنده و اثرات 

کند. معیارهای عینی مانند غیبت، اهم میآوری شده فرگیری در مورد اطالعات جمعنقاط شروع خوبی را برای تصمیم،استرس 

توانند دالیلی برای حضور استرس شغلی باشند. گرچه، این معیارها بیماری و میزان جابجایی کارکنان یا مشكالت عملكردی می

 استرس شغلی هستند.  قیردقیهای غدهندهتنها نشان

شود، این مرحله له درک میأهای این مساند و جنبهن شدهها: از آنجا که منابع استرس در کار تعییطراحی و اجرای مداخله

های کوچك، مباحث غیررسمی که به شناسایی مشكالت استرس شود. در سازمانبرای طرح و اجرای استراتژی مداخله تنظیم می

 ایند رسمی ممكنهای بزرگ یك فرکند، ممكن است عقاید مثمر ثمری را نیز برای پیشگیری به وجود آورد. در سازمانکمك می

طور مثال بهبود ارتباطات، آموزش مدیریت استرس(، اما ها ممكن است به سرعت اجرا شوند )بهاست نیاز باشد. برخی مداخله

 طور مثال طراحی مجدد شغل(. سایرین ممكن است احتیاج به زمان اضافه برای اجرا داشته باشند )به

که آیا مداخله اثرات حله ضروری در فرایند مداخله است. ارزیابی برای تعیین اینها را ارزیابی کنید: ارزیابی یك مرمداخله

آورد یا نه، و آیا تغییرات در مسیر مورد نیاز است یا نه ضروری است. فرایند پیشگیری استرس شغلی با مطلوب را به وجود می

رای ایند مستمر نگریسته شود که اطالعات ارزیابی را بیابد. در عوض، پیشگیری استرس شغلی باید مانند یك فرارزیابی خاتمه نمی

 (.1381)سلطانی، کنداصالح یا تغییر مسیر استراتژی مداخله، استفاده می
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 هاي مداخله در محيط کار براي کاهش استرس شغلی: شيوه 

وناگون نقش بستگی های گتر اشاره شد، رویداد استرس شغلی با شماری از ویژگیهمان گونه که پیش :های نقشویژگی 

های نقش رخ دهند، هایی که ممكن است به علت ویژگیگوناگونی را برای از میان برداشتن مشكل وندارد. برهمین اساس نیز فن

های شغلی خود دارند، کمتر هایی که کارکنان احساس کامالً مشخصی نسبت به مسئولیتاند. برای نمونه، در وضعیتپیشنهاد کرده

های شغلی ها از مسئولیتتوانند به درک آنشوند. مدیران و سرپرستانی که با کارکنان خود سروکار دارند، میقش میدچار ابهام ن

رو، مدیران باید  اند.از اینشناخته شده یخوبها بهها به وضوح مشخص و وظیفهخویش کمك کنند و اطمینان یابند که تكلیف

 .شغل معینی را به کارکنان خود بشناسانند توانند الزامات اصلیببینند که چگونه می

له بعدی که سرپرست و کارمند أزا است شناخته شد، مسپس از آن که ماهیت عاملی که بالقوه استرس :های شغلویژگی

ای که با چنین وضعیتی روبهاست که در برابر عامل استرس چه تصمیمی باید بگیرند. متخصصان بهداشت حرفه نیرو دارند اپیش

توان ویژگییا مدیر، باید بررسی کنند و ببینند که چگونه می طور مستقیم، خواه در جریان مشاوره با سرپرستشوند، خواه بهرو می

آید، به این دلیل دست می به های شغلی در جریان مشاورههای شغلی را بهبود بخشید.اشاره به این موضوع که شناخت ویژگی

کنند که میای خویش را به مدیرانی عرضه میاند که خدمات مشاورهان خدمات انسانی دریافتهاست که بسیاری از خود متخصص

اند های کار، کارکنان مدیریت از افرادی تشكیل شدهکوشند به کارکنانشان در مقابله با استرس کمك کنند. در بسیاری از محیط

طور به آور و نابارور پیدا کنند. درواقع اینزیان هایای رسیدگی به شغلهایی برکه فاقد زمینه یا تجربه الزم هستند تا بتوانند راه

به روشی مدیران و کارکنان مهندسی را در زمینه طراحی شغل  کههای مهم برای مداخله این است رسد که یكی از راهنظر می

به بیان ساده، طراحی مجدد شغل ت. کند، طراحی مجدد شغل اسهای مداخله که بیشتر جلب نظر میآموزش دهند. یكی از شیوه

ریزی مجدد در اصل آن است عبارت از آن است که در بخشی از کارهای مربوط به شغل معینی تغییراتی داده شود. منظور از طرح

 .یی و ثمربخشی فرد در کارهای محول بهبود یابدآکه کار

وان ترای مقابله با استرس شغلی به حساب آورد. پس میای بتوان منبع بالقوهروابط میان فردی را می: فردیروابط میان 

آید، برای مداخله در استرس به کار گرفت. طورکلی میان همكاران به وجود میچنین روابطی را که میان اعضای گروه کار یا به

مكاران سرچشمه حمایت گیرد و ارتباطات میان ههای گوناگون شكل میشایان توجه است که روابط میان همكاران از راه ارتباط

کوشند با ایجاد روابط مثبت میان شود تا افراد در کارها به یكدیگر کمك کنند. از این رو، مدیرانی که میعاطفی است و موجب می

گیری هایی را دنبال کنند تا به شكلهمكاران نتایج سودمندی به دست آورند و ازجمله استرس را کاهش دهند، باید راه و روش

کنندگان ترتیب دهد تا در این های منظمی با شرکتتواند جلسههر دو نوع ارتباط )رسمی و غیررسمی( بینجامد. مثالً مدیر می

ی که ویژه درباره مسائل و مشكالتهای خود چه در محیط کار چه خارج از آن صحبت کنند، بهها کارکنان درباره ناراحتینشست

های معینی، ارتباط مؤثری به وجود آورد، تواند با در پیش گرفتن رفتار و روشها بستگی دارد. مدیر میطور مستقیم به کار آنبه

هایی عبارتنداز: پیشبرد کارها، رضایت مشروط، رهنمود، حمایت و سرکوب خودبینی و غرور، نارضایتی مشروط چنین رفتار و روش

ساز و گاهی تعیین هایی زمینههای شغلی کارکنان عاملساختار و جوسازمانی نیز در استرس :جو سازمانیساختار و  و مشارکت،

دهند، تاکنون سه راهبرد مداخله پیشنهاد شده هایی که به سبب ساختار و جو سازمانی رخ میاند. برای مقابله با استرسکننده

زمینه پژوهی درباره جو سازمان، راهبردهای توسعه تمرکززدایی در سازمانگیری مشارکتی و بررسی یا است: تمرکززدایی، تصمیم

های ژاپنی کانون توجه قرار گرفته های مدیریت در سازماناند. در این زمینه، مطالعه شیوهها در سالیان اخیر رواجی روزافزون یافته

 .استو به موازات آن کاربرد اصول مدیریت کیفیت جامع رواجی روزافزون یافته 

کنند تا روزی که آنجا را به از زمانی که کارکنان کار خود را در محیط کار معینی شروع می :های مدیریت منابع انسانیروش 

خوش استرس شوند. مدیریت منابع انسانی ازجمله تشكیالت کنند، ممكن است با شدت و ضعف گوناگون دستهر دلیل ترک می

های های مدیریت منابع انسانی باید عاملهای کارکنان سروکار دارد. سیستماز نقل و انتقال یدرونی هر سازمان است که با بسیار

تری از استرس کند تا درک درستها کمك میتری مورد توجه قرار دهند؛ زیرا شناخت این عاملطور گستردهمرتبط با شغل را به

پذیری کارکنان در د از: کارمندیابی و گزینش، آشناسازی و جامعهانها عبارتهای مداخله در این عاملشغلی به دست آید. روش

 .های خاصگذاری، بازخورد عملكرد، آموزش، رشد شغلی و برنامهمحیط کار، هدف
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های مادی محیط است که ایجاد استرس میهای مداخله در استرس، پرداختن به عاملنوع دیگری از راه: خصوصیات مادی

های فنی که در محیط کار وجود دارند، جدا از مسائلی است که کارشناسان مدیریت منابع یی مشكلجوکند. رسیدگی و چاره

انسانی بتوانند از عهده آن برآیند و بهتر است که این مسائل به کارشناسان مهندسی واگذار شوند. درعین حال، در رابطه با جنبه

د که الزم است کارشناسان منابع انسانی به آن توجه کنند. اصل اول شوهای مادی کار، دو اصل کلی در مدیریت استرس دیده می

ای وجود دارند و اصل دوم که های چندگانهزای موجود در محیط مادی کار، راههای استرساین است که برای برطرف کردن عامل

از نیست حتماً تخصص معینی داشته پردازد، نیزا میهای مادی استرسباید به آن اشاره کرد این است مشاوری که به حل مشكل

 (.1384، ترجمه وحدتی، 1989)کریاکو، باشد

ای مرتبط، پژوهشهای اطالعاتی دیجیتال در دسترس و مطالعه منابع کتابخانهها و پایگاهمحقق پس از کنكاش در کتابخانه

ایی را که هر کدام از متغیرهای پژوهشی را ههای مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار داده است. از این رو در این قسمت، پژوهش

ها به دو بخش آوری و گزارش نموده است. بدین جهت در ادامه، جهت ایجاد چارچوب منظم، پژوهشمورد بررسی قرار داده، جمع

رتب م تر بودن تحقیقات انجام شده به پژوهش حاضر بر اساس تاریخ انجام پژوهشداخلی و خارجی و در هر بخش بسته به مرتبط

 اب اجتماعی حمایت و نقش ابهام و تعارض شغلی، ی استرسرابطه . از طرفی بررسی پیشینه پژوهش در راستای بررسیاندشده

دزفول، اکثریت نتایج حاکی از آن بوده که بین متغیرهای مورد بررسی با فرسودگی  شهرستان متوسطه دبیران شغلی فرسودگی

در این راستا تحقیقاتی چند در سطح کشور انجام شده است که برخی از این تحقیقات به  ی معناداری وجود دارد.شغلی رابطه

 شرح زیر است:

اند که میزان فرسودگی ( با بررسی میزان فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان گزارش کرده1383عابدی)

که خشنودی شغلی چ و همكاران کمتر است، و نكته مهم اینسالاهای ممشاوران شغلی مشاوران اصفهان از میزان فرسودگی نمونه

ها انجام پژوهشی که با  موضوع فرسودگی شغلی در قلمرو بانكهمچنین  بیش از هر عامل دیگری با فرسودگی شغلی ارتباط دارد.

 شده است

ها میکارکردهای خانوادگی آن( با عنوان بررسی رابطه فرسودگی شغلی کارکنان بانك ملی با 1384زاده )نامه گلیپایان 

له، أاند از حل مسطور خالصه نشان داد که بین فرسودگی شغلی با مقیاس کارکرد خانواده که عبارتهای این پژوهش بهباشد. یافته

 ها منفی است. نترل رفتار، رابطه معناداری وجود دارد و جهت همبستگی آنکدهی عاطفی، آمیختگی عاطفی و ها، پاسخنقش

 پزشكی و غیر روانهای روان( در پژوهشی به مقایسه میزان افسردگی و استرس شغلی در پرستاران بخش1385یوسفی) 

پزشكی پزشكی و غیر روانهای روانها نشان داد که بین میزان افسردگی پرستاران بخشپزشكی و گروه کارمندان پرداخت. یافته

مشاهده نشد. اما از لحاظ میزان تجربه استرس شغلی نتایج نشان داد که گروه  و گروه کارمندان بخش اداری تفاوت معناداری

 کنند.پرستاران در مقایسه با گروه کارمندان بخش اداری استرس باالیی را تجربه می

( در پژوهشی به بررسی علل فرسودگی معلمان مقطع ابتدایی اصفهان پرداخت. نتایج نشان داد که علل 138۷اعتمادی)

اقتصادی، اجتماعی و سازمانی در فرسودگی شغلی معلمان مؤثر است. بین نظرات معلمان مرد و زن در علل سازمانی تفاوت فردی، 

دار نبود. بین علل فرسودگی شغلی و اجتماعی تفاوت نظرات آنان معنی –معناداری وجود داشت ولی در علل فردی و اقتصادی 

 دار وجود نداشت. ین علل فرسودگی شغلی و میزان تحصیالت رابطه معنیداری وجود داشت. بمدت اشتغال رابطه معنی

آوری با فرسودگی شغلی در پرستاران زن پرداخت. یافته( در پژوهشی به بررسی رابطه استرس شغلی و تاب1389شاکری نیا)

های شغلی و اشت. بین استرسهای شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران، رابطه مثبت معنادار وجود دها نشان داد که بین استرس

آوری ، استرس و بخش محل کار ها رابطه منفی معنادار وجود دارد. متغیرهای سن، تابآوری آنفرسودگی شغلی پرستاران با تاب

های شغلی پرستاران از لحاظ استرس و فرسودگی بینی کنند. بین گروهپرستاران توانستند فرسودگی شغلی پرستاران را پیش

کنند معنادار نیست ولی این های قلب و کودکان فعالیت میاوت معنادار وجود دارد. تفاوت بین پرستارانی که در بخششغلی تف

  های اورژانس و زنان اشتغال دارند معنادار بود.تفاوت در پرستارانی که در بخش

 

 هدف 
 دزفول. شهرستان متوسطه تعیین رابطه بین ابعاد استرس شغلی و فرسودگی شغلی دبیران
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 سؤال 

 دارد؟ وجود منفی رابطه دزفول شهرستان متوسطه بین ابعاد استرس شغلی و فرسودگی شغلی دبیران

 

 روش  

که .باشدیم دزفول شهرستان مقطع متوسطه دبیران شغلی فرسودگی با شغلی، استرس بین رابطه بررسی حاضر پژوهش هدف

 .باشدمی مبستگیه -توصیفی هایپژوهش جزء و  کاربردی هدف لحاظ از

 

 گيرينمونه آماري و روش نمونه و جامعه
باشند. که از این نفر می 62۷دزفول به تعداد  شهرستان   مقطع متوسطه  ی آماری این پژوهش شامل کلیه دبیرانجامعه

 ایطبقه تصادفی گیریهنمون روش از استفاده نفر با 238باشند.  که بر اساس جدول مورگان نفر مرد می 255نفر زن و  3۷2تعداد 

پرسشنامه  250باشند. الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر نفر مرد می 9۷نفر زن و  141نسبتی انتخاب شدند. از این تعداد 

پرسشنامه عودت داده نشده است.  31پرسشنامه برگشت داده شد. و  20۷بین نمونه آماری توزیع شده بود. که از این تعداد 

 کلیه درنتیجه شد حذف هاتحلیل از و بود مخدوش پرسشنامه ۷ شده انجام هایتحلیل کلیه در که است توضیح هب همچنین الزم

 .دهدمی نشان جنسیت، تفكیك به را آماری جامعه آماری و نمونه تعداد 1-3 جدول .باشدمی مورد 200 گرفته صورت هایتحلیل

 جدول جامعه آماري و نمونه آماري

 جنسیت         مقطع           
 نمونه آماری جامعه آماری

 فراوانی فراوانی

 
مقطع 

 متوسطه

 141 3۷2 زن معلمان

 9۷ 255 مرد معلمان

 238 62۷ جمع کل

 

 آوري اطالعاتابزار جمع 
 (HSE)پرسشنامه استرس شغلی 

ین گردید .این پرسشنامه دارای وسیله سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان تدو( بهHSEپرسشنامه استرس شغلی )

باشد. نمرات سؤاالت ندرت و هرگز( میای )همواره، اغلب، بعضی اوقات،بهگزینه 5باشد که شامل یك طیف لیكرت سؤال می 35

 5و حالت نامطلوب  1باشد که در آن می 5تا  1باشد که دارای دامنه تغییرات گیری شده هر آیتم میهر آیتم بیانگر مقدار اندازه

 و مدیران همكار، حمایت است. تقاضا، کنترل، حمایت مقیاس زیر ۷ دارای شغلی استرس باشد. پرسشنامهحالت مطلوب آن می

 یغالم و آزاد مرزآبادی پژوهش دهد. درمی نشان را مؤلفه هر به مربوط سؤاالت و هامؤلفه سرپرستان، ارتباط، نقش و تغییر. جدول

نتایج همچنین نشان دهنده همبستگی قوی بین  بود. r=  48/0برابر  HSE گی پرسشنامهضریب همبست ،(1389) فشارکی

 برای ترتیب ( به22/0، 85/0، 8۷/0، 63/0، ۷5/0، ۷3/0،  92/0پرسشنامه) هایهای استخراج شده از تحلیل عاملی و گویهعامل

 آلفای وشر توسط نیز پرسشنامه اعتبار. بود غییراتت تقاضا، کنترل، همكاران، حمایت مسئولین، حمایت ارتباط، نقش، هایحیطه

بود. پایایی این پرسشنامه توسط پژوهشگر با روش آلفای کرونباخ و روش  65/0و  ۷8/0ترتیب به کردن نیمه دو روش و کرونباخ

 -۷39/0( ، تقاضا)629/0 -۷69/0دونیمه کردن )تنصیف( محاسبه گردید پایایی به دست آمده عبارت است ازاسترس شغلی)

( ، ارتباط ۷82-۷۷3/0( ، حمایت مدیران و سرپرستان )۷68/0 -۷43/0( ، حمایت همكار) ۷4۷/0-۷58/0( ، کنترل )۷16/0

 (  ۷59/0 – ۷65/0( ، تغییر )  655/0 – ۷39/0( ، نقش)680/0- ۷29/0)

 در این پرسشنامه نمره باال نشانه استرس شغلی کمتر است.
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 شغلی فرسودگی پرسشنامه

 22 پرسشنامه است. این شده ( استفاده1985ماسالچ ) شغلی فرسودگی پرسشنامه از شغلی فرسودگی گیریاندازه یبرا

باشد که در دو بُعد فراوانی از هرگز نمره صفر، سالی چند بار نمره یك ، ماهانه نمره دو، ماهی چند بار می لیكرت نوع از سؤالی

د بار نمره پنج و هر روز نمره شش و شدت از خیلی کم تا خیلی زیاد که از نمره یك تا ای چننمره سه، هر هفته نمره چهار، هفته

ی خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، و عدم کفایت شخصی را در شوند تدوین گردیده است و سه مؤلفهگذاری میهفت نمره

 به طمربو سؤاالت و هامؤلفه برد .جدولیتر باشد از فرسودگی کمتری رنج مگیرد. هرچه نمره فرد در این پرسشنامه پایینبرمی

  .دهدمی نشان را مؤلفه هر

. باشدمی برخوردار باالیی روایی و پایایی از که است شده روشن و است شده گرفته کار مختلفی به مطالعات این پرسشنامه در

 به دست ۷1/0 را فردی موفقیت فقدان و ۷9/0 شخصیت مسخ و 9/0  عاطفی خستگی برای را درونی پایایی جكسون و ماسالچ

 فردی موفقیت فقدان و ۷5/0 شخصیت مسخ و 84/0 عاطفی خستگی درونی خود پایایی نامهپایان در( 13۷4) بدری. اندآورده

 . است آورده به دست 86/0 را پرسشنامه کل پایایی و 68/0

 ن ) تنصیف ( به دست آورد برای  فرسودگی شغلیپژوهشگر پایایی این پرسشنامه را با دو روش آلفای کرونباخ و دو نیمه کرد

 ( به دست آمد. 688/0 – 811/0( ، فرسودگی شغلی از بعد شدت )  652/0 – ۷۷9/0از بعد فراوانی ) 

ه این ترتیب . باستفاده شدو دو نیمه کردن ) تنصیف ( در تحقیق حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ 

 – ۷۷9/0برابر ) پرسشنامه فرسودگی شغلی )فراوانی(  که برایها توزیع گردید نفر از افراد جامعه پرسشنامه 40روی که ابتدا بر 

 -۷39/0) (، تقاضا629/0 – ۷69/0) برابر استرس شغلی(، پرسشنامه 688/0 – 811/0) برابر (، فرسودگی شغلی )شدت( 652/0

 ۷29/0(، ارتباط )۷82-۷۷3/0ت مدیران و سرپرستان )، حمای(۷68/0 -۷43/0) ، حمایت همكار(۷4۷/0-۷58/0(، کنترل )۷16/0

(، حمایت 694/0 – ۷4۷/0) برابر حمایت اجتماعی، پرسشنامه (۷59/0 – ۷65/0(، تغییر )655/0 – ۷39/0) ، نقش(680/0-

 برابر ابهام نقش پرسشنامه  ( ،640/0 – ۷41/0(، حمایت سایرین )649/0 – ۷59/0(، حمایت خانواده )65۷/0 – ۷52/0دوستان )

باشد و چون پایایی به دست آمده در روش آلفای کرونباخ  ( می 665/0 – ۷01/0(، پرسشنامه تعارض نقش برابر) ۷24/0 – ۷64/0)

  را مالحظه نمایید(. 4-3)جدولتوان ادامه تحقیق را با نمونه بیشتری از جامعه مطلوب دانست . بیشتر است پس می ۷/0از مقدار 

 

 روش اجرا 
و پرورش استان و پس از کسب مجوزهای الزم و مشخص شدن اعضای نمونه و هماهنگی با مسئولین سازمان آموزش 

های دخترانه، پژوهشگر خود به ریزی قبلی و به دلیل محدودیت ورود پژوهشگر مرد در دبیرستانشهرستان، طبق برنامه

 های دخترانه  با همكاریها در دبیرستانزفول مراجعه کرده و توزیع پرسشنامههای پسرانه مقطع متوسطه شهرستان ددبیرستان

ها در نمونه، ها و دالیــــل انتخاب آنها راجع به پرسشنامههمسرایشان و پس از برقــــــراری ارتباط و کاهش حساسیت آزمودنی

ها نمودهها اقدام به تكمیل پرسشنامهگردیده و آزمودنیها ارائه توضیحات الزم از سوی پژوهشگر راجع به نحوه تكمیل پرسشنامه

ها با ابهامی مواجه گردیدند از پژوهشگر بخواهند توضیحات تكمیلی ارائه ها خواسته شد اگر در تكمیل پرسشنامهاند. از آزمودنی

ید. در خاتمه از همكـاری معلمان ها اقدام گردها جهت گردآوری آننمایید. و در بسیاری موارد چند روز پس از توزیع پرسشنامه

 تقدیر و تشكر به عمل آمد.

 

 ها داده وتحليلتجزیهروش  
 : استفاده شده است  spssافزار با استفاده از نرمهای آماری زیر ها در این تحقیق از روشوتحلیل دادهمنظور تجزیهبه

 میانگین و انحراف معیار.مانند  یفیآمار توص های روشـ 1

 باشد .  اسمیرنوف ، همبستگی پیرسون ، رگرسیون خطی  می –شامل آزمون کولموگروف  ر استنباطیآما -2

ها استفاده شده است. ضمناً برای کلیه فرضیه« SPSS»افزار کامپیوتری آوری شده از نرمهای جمعوتحلیل دادهجهت تجزیه

 در نظر گرفته شده است. =05/0داری سطح معنی
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 فیهاي توصيیافته
باشد های نمونه میهای آماری مانند میانگین، انحراف معیار و تعداد آزمودنیهای توصیفی این پژوهش شامل شاخصیافته

 شده است.که برای کلیه متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش در جدول زیر ارائه

 یت اجتماعی هاي مرکزي و پراکندگی نمره استرس شغلی، تعارض و ابهام نقش، حماشاخصجدول 

 و فرسودگی شغلی دبيران متوسطه شهرستان دزفول

 

 های توصیفیشاخص

 در دبیران متوسطه شهرستان دزفول

 بیشترین نمره کمترین نمره انحراف معیار میانگین سؤاالت

 8 1 56/11 03/19 22 فرسودگی شغلی ) فراوانی (

 101 22 33/13 18/41 22 فرسودگی شغلی ) شدت (

 1۷5 8۷ 0۷/12 30/118 35 لیاسترس شغ

فه
مؤل

ی
شغل

س 
تر

اس
ی 

ها
 

 40 11 0۷/5 99/23 8 تقاضا

 30 13 58/3 0۷/21 6 کنترل

 20 4 13/3 63/14 4 حمایت همكار

 25 ۷ 83/3 2۷/18 5 حمایت مدیران و سرپرستان

 20 4 ۷2/2 25/9 4 ارتباط

 25 11 98/2 46/21 5 نقش

 15 4 22/2 04/11 3 تغییر

 

، میانگین و انحراف معیار نمره فرسودگی شغلی ) فراوانی ( دبیران متوسطه   شودکه در جدول مشاهده می طوریمانه

( ، میانگین و انحراف معیار نمره فرسودگی) شدت ( شغلی دبیران متوسطه   شهرستان دزفول  56/11و  03/19شهرستان دزفول )

( ، میانگین  0۷/12و30/118نمره استرس شغلی دبیران متوسطه   شهرستان دزفول) ( ، میانگین و انحراف معیار 33/13و  18/41)

( ، میانگین و انحراف معیار نمره ابهام  8۷/5و  48/69و انحراف معیار نمره حمایت اجتماعی دبیران متوسطه   شهرستان دزفول )

عیار نمره تعارض نقش دبیران متوسطه   شهرستان ( ،میانگین و انحراف م 54/2و  98/8نقش دبیران متوسطه   شهرستان دزفول )

 باشد .( می 14/4و  20/21دزفول )

 

 پژوهش مربوط به فرضيههاي یافته
اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون  –آزمون کولموگروف این پژوهش شامل های مربوط به فرضیه استنباطیهای یافته

 شده است.ارائه 05/0دول  زیر با سطح خطای طالعه در این پژوهش در جباشد که برای کلیه متغیرهای مورد ممیخطی 

 اسميرنوف براي بررسی مفروضه نرمال بودن نمره استرس شغلی،  –آزمون کولموگروف 

 و فرسودگی شغلی دبيران متوسطه   شهرستان دزفول

 نام متغیر

 اسمیرنوف –آزمون کولموگروف 

 ()برای بررسی مفروضه نرمال

 نتیجه آزمون سطح معناداری zمیزان 

 قبول  0۷0/0 29/1 فرسودگی شغلی ) فراوانی (

 قبول  064/0 32/1 فرسودگی شغلی ) شدت (

H

H
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 قبول  ۷1/0 696/0 استرس شغلی

  

های توان از آزمونهای پژوهش نرمال است. و  میهای مرتبط با فرضیهتوان به این نتیجه رسید که توزیع دادهپس می

ی مانند همبستگی پیرسون  و رگرسیون خطی برای بررسی رابطه بین استرس شغلی، با فرسودگی شغلی دبیران متوسطه   پارامتر

 شهرستان دزفول استفاده نمود . 

 پژوهش:  فرضيه

 دارد. وجود منفی رابطه دزفول شهرستان متوسطه بین ابعاد استرس شغلی و فرسودگی شغلی دبیران 

 بررسی فرضيه پژوهش :

مقدار آزمون همبستگی پیرسون بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی ) فراوانی و  ،شودمالحظه می  3-4جدول اساس بر

باشد. و شود و آزمون معنادار میباشد . لذا فرض صفر رد میمعنادار می 05/0شدت ( دبیران متوسطه شهرستان دزفول در سطح 

پذیریم یعنی هرچه نمره استرس شغلی فرد باالتر باشد، کاهش ی را میچون مقدار همبستگی منفی است وجود رابطـه معكوس

نمره فرسودگی شغلی آنان را به همراه خواهد داشت و از آنجا که هرچه فرد نمره استرس شغلی باالتری داشته باشد از استرس 

 تری برخوردار است .شغلی پایین

بیشتر باشد، افزایش لی دبیران متوسطه شهرستان دزفول استرس شغگیریم که هرچه نتیجه می %95یعنی با اطمینان 

 آنان را به همراه خواهد داشت. فرسودگی شغلی )فراوانی و شدت( 

پس فرضیه پژوهش )بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی )فراوانی و شدت( دبیران متوسطه شهرستان دزفول رابطه وجود 

 شود .تأیید می .( دارد

مقدار آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه تقاضا از ابعاد استرس شغلی  و فرسودگی شغلی  ،ودشجدول مالحظه میبراساس 

شود و آزمون معنادار باشد. لذا فرض صفر رد نمیمعنادار نمی 05/0)فراوانی و شدت( دبیران متوسطه شهرستان دزفول در سطح 

فراوانی و شدت( اضا از ابعاد استرس شغلی و فرسودگی شغلی )پذیریم. )بین تقی خطی را نمیگونه رابطهباشد. و وجود هیچنمی

 شود .تأیید نمی .( شهرستان دزفول رابطه وجود دارد دبیران متوسطه

مقدار آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه کنترل از ابعاد استرس شغلی  و فرسودگی  ،شودجدول مالحظه میبراساس 

شود. و آزمون باشد. لذا فرض صفر رد میمعنادار می 05/0هرستان دزفول در سطح شغلی )فراوانی و شدت( دبیران متوسطه  ش

نتیجه  %95یعنی با اطمینان پذیریم. باشد. و از آنجا که مقدار ضریب همبستگی منفی است وجود رابطه معكوسی را میمعنادار می

نان را به آفرسودگی شغلی) فراوانی و شدت (  بیشتر باشد، کاهششهرستان دزفول کنترل دبیران متوسطه گیریم که هرچه می

پژوهش)بین مؤلفه کنترل از ابعاد استرس شغلی و فرسودگی شغلی) فراوانی و شدت ( دبیران متوسطه   همراه خواهد داشت. 

 شود .تأیید می .( شهرستان دزفول رابطه وجود دارد

 

 گيري بحث و نتيجه
ترین مسائل شغلی که؛ یكی از عمدهنكته است  نیخورد، توجه به ایبه چشم مپژوهش   نیدر ا یو بررس قیتحق یآنچه در پ

 شود پدیده فرسودگیکه معموالً به شكل واکنش در برابر فشارهای شغلی و سازمانی در میان کارکنان خدمات انسانی دیده می

یها مترین آنباشد و معلمان از مهمیم «یانسان»ی آموزش عنصر فرد ستمیترین عناصر ساز مهم یكی نیب نیدر اشغلی است. 

آموزان، انتقال فرهنگ جامعه، بالقوه دانش یهاآموزش و پرورش استعداد لیاز قب ینقش معلمان در اموراهمیت  لیبه دل .باشند

 یفشارها ،یرفتگ لیسبب تحل عوامل فشارزا ریعوامل در کنار سا نیا .باشدیمفشار تحت شهیقشر هم نیا ،یو معنو ینید تیترب

 ،تیو ترب میتعل ندینقش معلمان در فرآ تیبا توجه به اهملذا  .شودیحاصل از شغل در معلمان م یو باالخره فرسودگ یو روان یروح

ه متوسط رانیدب یشغل یبا فرسودگ یاجتماع تیو حما یتعارض و ابهام شغل ،یرابطه استرس شغل یبررسبه  پژوهش حاضر

 پرداخت. شهرستان دزفول 

H
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های استنباطی نشان داد که مقدار آزمون همبستگی پیرسون بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی دبیران متوسطه   هیافت

. چون مقدار همبستگی منفی است وجود باشدیشود و آزمون معنادار میلذا فرض صفر رد مباشد. شهرستان دزفول، معنادار می

س شغلی فرد باالتر باشد، کاهش نمره فرسودگی شغلی آنان را به همراه خواهد پذیریم یعنی هرچه نمره استرمیرابطـه معكوس را 

تری برخوردار است. یعنی با اطمینان داشت و از آنجا که هرچه فرد نمره استرس شغلی باالتری داشته باشد از استرس شغلی پایین

ا به شتر باشد، افزایش فرسودگی شغلی آنان رگیریم که هرچه استرس شغلی دبیران متوسطه   شهرستان دزفول بینتیجه می95/0

متوسطه   شهرستان دزفول رابطه وجود  رانیدب یشغل یو فرسودگ یاسترس شغل نیبهمراه خواهد داشت. پس فرضیه   پژوهش )

 شود. تأیید می (دارد

ها قرارگرفته انهای اخیر مورد توجه بسیاری از سازماسترس و فرسودگی شغلی ازجمله خطرهای شغلی است که در سال

از  یكی تر آن مواجه خواهند شد.یجد یامدهایها با پسازمان ،آن نشود یبرا یو فكر گرددتوجه ن یاگر به استرس شغلاست.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی  است. یشغل یفرسودگ ،یاسترس شغل یامدهایترین پمهم

زفول رابطه معناداری وجود دارد. به این معنا که با تداوم و افزایش استرس شغلی معلمان، فرسودگی معلمان متوسطه شهرستان د

تان، و سرپرس رانیمد تیهمكار، حما تی)تقاضا، کنترل، حمایاسترس شغلابعاد  نیمطالعه رابطه ب نیا یابد.ها افزایش میشغلی آن

 یهاژوهشپ جیبا نتا افتهی نی. اتأیید قرار داده استعلمان متوسطه مورد م نیرا در بی شغل ی( با فرسودگرییارتباط، نقش و تغ

( 2004) 18همكاران (، الرسون و2006)  1۷یسال نگیلی( و ب1391(، رسولی )1390(، محمدی)1391(،  حاجلو)1389شاکری نیا)

 باشد.ی( همسو م2008) 20( و الو و همكاران2010) 19و چانگ و مانرو

توان گفت که  استرس شغلی در میان معلمان در نتیجۀ اختالف بین نیازها و انتظارات فردی با شرایط در تبیین این یافته می

ها و آید. اگر معلمان نتوانند انطباق و سازگاری مؤثری با استرس داشته باشند، نشانهو محیط شغلی در مدارس به وجود می

دهد. سوی فرسودگی و تحلیل رفتگی سوق می ها را بهرفتاری، آن رویدادهای منفی استرس از جنبۀ شناختی، روانی، جسمانی و

شود که معلمان از فرسودگی شغلی رنج ببرند. زا است و این امر منجر میمطالعات نشان داده است که تدریس، یك شغل استرس

. عوامل مختلفی در ایجاد شودکه منجر به ایجاد استرس در محیط کار آنان میشوند یرا متحمل م یاژهیو یمعلمان فشارها

ترین عامل استرس شغلی آموز را مهم(، رفتار دانش200۷، 21استرس شغلی معلمین مؤثر است. بعضی از پژوهشگران)گوینگ

 ،یمبهم شغل ۀندیآ ،یآموزش یساختار فضا ،یابیکار و فشار زمان، ارزش ادیدروس متنوع، حجم ز یبرا یزیربرنامهدانند. معلمان می

، ءتقاار ینامساعد و فشار برا طیشرا ران،یتعارض با همكاران و مد ،یدشوار، درآمد ناکاف رانیانضباط در کالس، وجود فراگ یبرقرار

اثرات و  شودیدر آنان م یمنجر به احساس فرسودگ. که این امور اندفهرست شده ماناز منابع استرس معلعوامل دیگر عنوان به

شغل،  رییمكرر، تغ یهابتیغ از کار و زیتعهدات داشته و منجر به گر یفایا و سیتدر تیفیکشاگرد، -بر روابط معلم ینامطلوب

دهد که با کاهش . ارتباط بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی نشان میگرددیم یكاریو ب یکار، ناامنی شغل طیناآرامی در مح

 وع فرسودگی شغلی در بین معلمان پیشگیری کرد. توان از شیزا و یا اتخاذ راهبردهای مقابله مؤثر، میعوامل استرس

 

 هاي پژوهشمحدودیت 

شوند که کنترل و کاهش تعدادی از هایی مواجه میعموماً کارهای پژوهشی در مراحل تدوین و اجرا با مشكالت و محدودیت

 :اندوی این تحقیق بودههای پیش رمشكالت و محدودیت موارد ذیل برخی ازی اختیارات محقق خارج است. ها از حیطهآن

شاید بتوان عاملی که در سراسر پژوهش منجر به ایجاد محدودیت :پرسشنامه یو اجرا یدانیم یهاتیدر فعال تیمحدود .1

 .باشدمیها پرسشنامه لیتكم یبرا یعدم همكاری جامعه آمار را بیان نمود و آن ی برای پژوهشگر شده بودیها

 جینتا نیبنابرا متوسطه   شهرستان دزفول بوده ی معلمان حاضر محدود به جامعه آمار: پژوهش یدر جامعه آمار تیمحدود

 .باشدیمحدوده م نیبه هم میپژوهش قابل تعم

                                                           
17 Selay billing 
18 Larson et al. 
19 Chang and sweatshirts 
20 Lau et al. 
21 Gvyng 
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