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 مقدمه -1-1

کار جنبه اي از زندگي است که صرف نظر از منابع مالي برخي از است و  ياز زندگيکار و اشتغال ن     

نياز هاي اساسي آدمي نظير تحرك رواني و بدني، نياز هاي اجتماعي و احساسات خود ارزشمندي را 

تواند منبع فشار رواني نيز باشد. در دهه اخير موضوع استرس و آثار  ارضاء مي کند. با وجود اين کار مي

 (.0931 هاشمي، باباپور، طوسي،پور، ي)علمورد توجه بسيار واقع گرديده است سازمان هاآن در 

 مختلف هايسازمان در که افراد اين. دهندمي شاغل تشكيل جمعيت را جامعه هر مردمان عمده بخش

 ليئمسا از يكي. هستند رو روبه مسايلي با وظايفشان و شغل نوع سازمان، جو به توجه با دارند، اشتغال

، ، عريضي، باباميري، عسگريانيصالحاست) 0شغلي فرسودگي کند، مي تهديد امروزه را منابع انساني که

0931.) 

 جهان، مشهور معمار حاالت توصيف در را فرسودگي واژه 0390 سال در گرين گراهام بار اولين    

 آن از پس .برد کار به بود شده سرخورده شخصيت و عيبجويي روحي، رنج دچار افسردگي، که 2کيوري

 در را خستگي عالئم وي که زماني را شغلي فرسودگي اصطالح 0391 سال در 9فريدنبرگ هربرت

 افراد در که ناميد رواني جسمي قواي تحليل سندرم را پديده اين او. نمود بيان کرد مشاهده کارکنان خود

 ساير با نزديك ارتباط در را کاري هاي ساعت از زيادي زمان افراد که کمك رساني هاي درحرفه شاغل

.استرس ناشي از کار، نتيجه کنش متقابل ميان فرد و محيط کار او بوده آيد مي وجود به گذرانند، مي مردم

و بي ترديد، تاثير بسيار زيادي بر جنبه هاي مختلف زندگي افراد شاغل دارد)آقاجاني، تيزدست، قرباني، 

 (.0932باج ور، 

                                                             
1 -Burnout 
2 -kiory 
3 - Herbert Fredenberg 
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 فشار رواني هستند شغلي داراي که افرادي ي همه زندگي درتوان گفت  ياست که م ين در حاليا    

 يا کاهش شغلي، ترفيعات دستمزد، و حقوق تغيير سازماني، تغييرات مانند تحوالت شغلي.دارد وجود

 با و آورده فشار فرد بر شكلي به که هستند موضوعاتي اجتماعي هاي دگرگوني و انساني افزايش نيروي

 اهداف انداخته، خطر به را فرد سالمتي رفتاري، و رواني جسمي، و عوارض شغلي فرسودگي ايجاد

  (.0911 ،و همكاران علوي) کند مي تهديد را سازمان

در  ينبود سالمت يرد به عبارتيگ يدر کنار سالمت افراد مورد مطالعه قرار م يشغل ين فرسودگيبنابرا    

 ها آن سالمت چه آن که کنند مي گمان افراد از بسياري ب برسانديتواند به شغل و حرفه او آس يفرد م

 بدن نياز مورد مواد از سرشار و غني تغذية از مندي بهره و نكات بهداشتي رعايت صرفاً کند مي تأمين را

، کلدي، يباشد)حداد مؤثر ميان اين در تواند مي نيز وراثتي عوامل که دانند آن مي بر عالوه ؛ است

 (.0931، سجادي، صالحي

کند که  يار ميمقابله با آن اخت يبرا ييوارده بر خود روش ها يانسان در مقابل محرك ها و فشار ها     

که  يشغل يمثال در فرسودگ يشود برا ياد مي يمقابله ا ين به عنوان سبك هاآاز  يدر علوم روانشناس

ن يند ايگز يمقابله با آن را در درون خود برم يباشد فرد روش ها يم يمختلف ياز محرك ها يناش

 از سويي از طرفه دو تعامل يك در رواني سالمتکه  يز مطرح است  به طورين يمساله در مورد سالمت

 از و شود مي محسوب تنش و تغيير با متناسب و اي مؤثر مقابله راهبردهاي از استفاده و انتخاب نتايج

 درست ارزيابي و صحيح شناخت آن پرتو در که سالمي است رواني فضاي ساز زمينه خود ديگر سوي

 (.0930، ، زاهد، گل پوريمانيشود)نر مي ميسر اي مؤثر،مقابله راهكارهاي انتخاب جهت زاتنش موقعيت

اي و سالمت هاي مقابلهاين پژوهش با هدف بررسي رابطه سبكحات ارائه شده يبا توجه به توضن يبنابرا

 فرسودگي شغلي معلمان در شهر اردبيل انجام شده است.رواني با 

 ان مسأله يب -1-2

نيروي مساله فرسودگي شغلي يكي از چالش هاي اصلي در نظام آموزش و پرورش کشور مي باشد.       

گذرانند. در بيشتر مواقع زمان بسياري را در تعامل با ساير  افراد مي "کار در موسسات خدماتي معموال

متقابل با مشكالت رواني، اجتماعي و يا فيزيكي مراجعه کنندگان همراه مي باشد و منجر به  اين کنش

شود. راه  مي اميدي در کارکنان  بوجود آمدن احساساتي مانند عصبانيت، خجالت، ترس و يا ياس و نا

-ميحل هايي که براي اين مشكالت وجود دارد اغلب اوقات روشن و واضح  نبوده و به سختي بدست 
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آيند و به موقعيت هاي مبهم و نااميد کننده اي  منتهي مي شوند، در چنين شرايطي بايد در نظرداشت که 

 (.0931)خانكشي زاده، شغلي شوندافراد در اين حالت از نظر احساسي دچار فرسودگي

فرسودگي شغلي مي تواند باعث شود فرد تصميم بگيرد شغل يا حرفه  خود را تغيير دهد هر چه 

بعضي . فرسودگي شغلي بيشتر باشد ميل يا  تالش فرد براي تغيير شغل يا حرفه خود نيز بيشتر مي شود

از افرادي که گرفتار اين عارضه هستند ترجيح مي دهند مشاغل اجرايي يا مديريتي نداشته باشند به هر 

ني کناره جويي مي کنند و دهند و يا از جهت رواحال بيشتر قربانيان اين عارضه يا شغل خود را تغيير مي

 (.0919به انتظار مي نشينند تا بازنشست شوند)ساعتچي،

 ين مفهوم را ميا يف هايمورد توافق همه صاحب نظران وجود ندارد عمده تعر ياز فرسودگ يفيتعر

از  يعبارت است از نشانگان يدانست که طبق آن فرسودگ 0و جكسون مسلشف يتوان متأثر از تعر

 (.0939)بياني، يت شخصيت و کاهش کفايمسخ شخص ،يجانيه يخستگ

در هر سازماني ممكن است کارکنان دچار فرسودگي شغلي شوند، اما در اين بين عواملي نيز هست  

که مي توانند با فرسودگي شغلي در رابطه باشند و حتي باعث کاهش فرسودگي شوند، از جمله اين 

 مقابله اي اشاره کرد.عوامل مي توان به سالمت روان و سبك هاي 

در تحقيقاتي که در مورد مقايسه سالمت رواني معلمان با ديگر گروه هاي شغلي صورت گرفته  

است، نتايج حاکي از آن است که خستگي مزمن، اختالالت رواني، افسردگي و اضطراب و نيز فرسودگي 

 (.2100، 2فيناليشغلي در معلمان نسبت به ديگر گروه هاي شغلي بيشتر است )

شك سالمت  يسالمت جوامع مختلف، بهداشت روان آن جامعه است. ب يابيارز ياز محورها يكي

 يکند. سالمت روان، از جمله امور يفا ميهر جامعه ا يو کارآمد يياين پويدر تضم يروان، نقش مهم

بهبود  يبرا ياتيح يازيکه سالمت روان ن ييبه دنبال آن هستند. از آنجا يدر زندگ ن هاااست که انس

را به عنوان  يسالمت ين خصوص سازمان بهداشت جهانيشده است، در ا يانسان تلق يت زندگيفيک

، به نحو مؤثر و مولد استفاده کرده آن هاخود را شناخته، از  يهايکه در آن فرد توانمند يستياز بهز يحالت

 (.0939كند )بساك نژاد، يف ميد است تعريش مفياجتماع خو يو برا

به  است. يمقابله ا يبطه است، سبك هااکه با فرسودگي شغلي در ر ياز مسائل روان شناخت يكي

 يدگيت و کاهش تنيري، مديريجلوگ يبرا يو رفتار يشناخت يبه تالش ها ي، سبك مقابله ايطور کل

                                                             
1

- Maslach & Jakson 
2
 -Finaly 
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برحسب ، افراد را يند مقابله عموميفرا يجهت بررس يقي(. بر اساس تحق0311، 0کند )الزاروس ياشاره م

جان مدار. يه يمسئله مدار، سبك مقابله ا ياسازند: سبك مقابله يز ميمتما ياسبك مقابله يدو نوع اساس

کاستن  يد برايرا که با يکند که بر اساس آن فرد اعمال يف ميرا توص ييوه هايش يمقابله ا يراهبرد ها

اطالعات  يمسئله دار شامل جستجو يکند. رفتار ها يانجام دهد، محاسبه م يدگيك تنين بردن يا از بي

مخاطب قرار  يبرا ييت دادن به گام هايو اولو ير ساختار مسئله از نظر شناختييشتر درباره مسئله،تغيب

کند که بر  يف ميرا توص ييوه هايجان مدار شيه يامقابله يشود. بر عكس، راهبردها يدادن مسئله م

ش است يند خويش او متوجه کاهش احساسات ناخوشااساس آن، فرد بر خود متمرکز شده و تمام تال

و ناراحت شدن، پرداختن  يه کردن، عصبيجان مدار شامل گريه يمقابله ا يها(.واکنش0311)الزاروس، 

مستلزم  ياجتناب يااست، و سرانجام راهبرد مقابله يال پردازيو خ يانه، اشتغال ذهنيجوبيع يبه رفتارها

مقابله  يزاست. رفتار ها يدگيت تنياجتناب از موقع آن هااست که هدف  يشناخت يراتييت ها و تغيفعال

 يا به شكل رويت تازه و يك فعالير شدن در يآوردن و درگ يممكن است به شكل رو ياجتناب يا

 (.2109، 2گر ظاهر شود)هارنيآوردن به اجتماع و افراد د

که معلمان بخشي از زندگي روزانه خود را در محيط مدرسه سپري مي کنند لذا وجود نجايي که آاز    

باعث فرسودگي شغلي در آنان  در محيط هاي شغلي مي تواندهر گونه فاکتور هاي استرس زاي شغلي 

شتر يشود. مدارس ابتدايي ناحيه يك شهرستان اردبيل داراي معلمان مجرب و کارآزموده اي بوده و ب

از شرايط استرس شغلي که داليل مختلفي را مسبب آن مي دانند، گزارش مي کنند اين در حالي معلمان 

است که شناسايي تك تك اين عوامل زمان و انرژي بيشتري را به دنبال دارد شواهد نشان مي دهد که 

تژي معلمان اين مدارس در مقابله با مسائل و مشكالت حاکم بر مدارس ابتدايي و کالس درس، استرا

تواند در طول گيرند اين در حالي است که سالمت رواني اين معلمان نيز ميهاي مختلفي را در پيش مي

له با فشار هاي رواني در مدارس دچار آسيب شده و نتيجه آن صدمه به بساليان مختلف که در اثر مقا

وزشي ابتدايي بايد اهميت با توجه به حساس بودن دوره هاي آم سيستم آموزشي پايه خواهد بود. بنابراين

مرور مباني نظري و منابع مرتبط نشان دهنده اين  ويژه اي به مسائل و مشكالت اين مقاطع داده شود.

 مساله است که به نظر مي رسد فرسودگي شغلي تابع عوامل رواني و شيوه هاي مقابله اي قرار گيرد

                                                             
1
-Lazarus 

2
-Haren 
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بيان کرد که سبك هاي مقابله اي و سالمت  آيا مي توانحات گفته شده يبنابراين با در نظر گرفتن توض

 ها رابطه داشته باشد؟نآروان معلمان با فرسودگي 

 ت پژوهش يضرورت و اهمّ -1-3

رواني ناشي از زندگي مدرن و تغييرات سريع اجتماعي که تحت تأثير رشد سريع زندگي فشارهاي

  روان يكي از مهمترين دارد. سالمتروان انسان اي بر سالمتصنعتي شكل مي گيرد، تاثيرات عمده

بندي صحيح يا ناصواب آن دخيل هستند. شماري در شكلهاي يك زندگي سالم است که عوامل بيمؤلفه

ي بهداشت رواني، انسان سالم، در جستجوي معناي زندگي، سعادت، کامروايي و شادکامي در گستره

 .( 0911؛ ترجمه ي معارفي، اکبر،  0399است )فرانكل، 

توجه به سالمت روان در تمام عرصه هاي زندگي از جمله زندگي فردي، اجتماعي و شغلي حائز 

هايي که توجه به سالمت روان در آن حائز اهميت است، شغل و حرفه است. اهميت بوده و يكي از زمينه

ست فرسودگي شغلي، نگرشي فردي نسبت به شغل بوده و يكي از عوامل مهم در عدم موفقيت شغلي ا

که باعث کاهش کارآيي، بروز خالقيت و احساس رضايت فردي مي گردد. بر اين اساس روشن است 

عوامل موجود در محيط کاري عملكرد فرد را در شغل او تحت تأثير قرار مي دهد که اين مسئله در 

 نتيجه وساطت عوامل رواني متأثر از شرايط محيطي است.

ن يا فارد اسات. ا   يمقابلاه ا  يکه با فرسودگي شغلي رابطه دارد، سبك هاا  يشناخت يرهاياز متغ يكي

، 0رد)الزاروسيا گيماورد اساتفاده قارار ما     يدگيمبارزه بامنبع استرس و کاهش تن يروشها ياصطالح برا

فرد در برخورد با مشكالت از عوامل موثر در کاهش تانش   يي(. در واقع روش برخورد و پاسخگو0311

شاتر سابك   يارتباط ب ين پژوهش بررسيانجام ا يهات و ضرورتياز اهم يكين يبراو اضطراب است. بنا

 يمقابلاه ا  يو راهبردهاا  يکارکنان از سالمت روانا  يبرخوردار با فرسودگي شغلي است. يمقابله ا يها

       را در يشاتر يشاود، و انطبااق ب   يما در برابار مشاكالت و فرساودگي شاغلي      آن هاا  يمنا يمثبت، باعث ا

اي و سازماني به دنبال خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه سابك هااي مقابلاه    يها طيمح

 مي باشد. روان با فرسودگي شغلي معلمانسالمت

 

                                                             
1
-Lazarus 
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 هدف )اهداف( پژوهش  -1-4

 يهدف کل -1-4-1

 فرسودگي شغلي معلمان بر و سالمت روان سبك هاي مقابله اي ميزان تاثيرگذاري  تعيين-

  يجزئاهداف  -1-4-2

 بررسي وضعيت سبك هاي مقابله اي معلمان  -0

 بررسي وضعيت سالمت روان معلمان  -2

 بررسي وضعيت فرسودگي شغلي معلمان  -9

 فرسودگي شغلي معلمان  با و مولفه هاي آن سبك هاي مقابله اي رابطه تعيين -1

 آنانو مولفه هاي  سالمت رواني معلمان با فرسودگي شغلي تعيين رابطه  -5

 پژوهش  سواالت  -1-5

 اصلي سواالت -1-5-1

 بيني توانايي پيشسالمت روان معلمان ابتدايي ناحيه يك شهر اردبيل و اي هاي مقابلهسبكبين آيا 

 ؟داردفرسودگي شغلي 

 فرعي سواالت -1-5-2

 در چه وضعيتي قرار دارد؟سبك هاي مقابله اي معلمان  -0

 قرار دارد؟ در چه وضعيتيمعلمان  يسالمت روان -2

 در چه وضعيتي قرار دارد؟ فرسودگي شغلي معلمان  -9

 آيا بين سبك هاي مقابله اي و مولفه آن با فرسودگي شغلي رابطه معني داري وجود دارد؟ -1

 آيا بين سالمت رواني معلمان و فرسودگي شغلي آنان رابطه معني داري وجود دارد؟ -5
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 فرسودگي شغلي -1-6

 يمفهومف يتعر -1-6-1

 شغل با ارتباط در که است روان سالمت به آسيبي شغلي، فرسودگي. فرسودگي شغلي عبارت است     

مسلش، )مي باشد فردي عملكرد کاهشو  شخصيتمسخ هيجاني،خستگيو داراي سه بعد  گيردمي شكل

2111.) 

  ياتيف عمليتعر -1-6-2

گويه که به  22با  کهفرسودگي شغلي  پرسشنامهتعريف عملياتي فرسودگي شغلي ننمره اي است که از    

نشان دهنده حد  9و1نشان دهنده حد ضعيف و پايين و رتبه 0و2اي تنظيم شده است )رتبه رتبه9صورت 

 .نشان دهنده حد باال و خوب است(محاسبه خواهد شد 5و9متوسط و رتبه 

 ايراهبردهاي مقابله -1-7

 يومهف مفيتعر -1-7-1

مقابله از هم متمايز کرده است: مقابله متمرکز بر مسأله و مقابله متمرکز  يالزاروس دو راهبرد را برا      

 شود.يزا وارد عمل مم عوامل تنشير مستقييتغ يمتمرکز بر مسأله، فرد برا ياجان. در رفتار مقابلهيبر ه

ر احساسات معطوف به آن ييبه تغشتر يجان، توجه فرد بيمتمرکز بر ه ياکه در رفتار مقابله يدر حال

 (.0311جانات خود را کنترل کند)الزاروس، يکند هيم يجان، فرد سعيدر مقابله متمرکز بر ه.است

 ياتيف عمليتعر -1-7-2

اي که فرد در پرسشنامه راهبردهاي مقابله ياي در اين پژوهش نمراتاز راهبردهاي مقابله منظور      

 مي باشد. يا گيري اين متغير فاصلهآورد. مقياس اندازهي( بدست م0311الزاروس )

 سالمت روان -1-8

 تعريف مفهومي -1-8-1

آن و توسعه  يهات، همان گونه که هست، پاسخ به چالشيما در درك واقع ييسالمت روان، توانا     

در اجتناب از  يسالم است، سع يکه از نظر روان يدهد. فرديرا شرح م يزندگ يبرا يمنطق يراهكارها

ها و زخم ها و از دست دادن بي، آسيتواند با مشكالت زندگيکند بلكه ميها نمبتيها و مصکشمكش

 (.0919و جوکار،  يريها، مماشات کرده و خود را سازگار سازد )نص
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 تعريف عملياتي -1-8-2

ن پرسشنامه ياست. ا ( استفاده شده0393لر )ياز پرسشنامه گلدبرگ و ه يسنجش سالمت عاطف يبرا     

 21( و يوعالئم افسردگ يو اختالل خواب، کارکرد اجتماع ي، عالئم اضطرابيبعد )عالئم جسمان 1يدارا

  .باشد يه ميگو
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 فصل دوم

 پژوهش ينظر يمبان
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 مقدمه -2-1

تجزيه و تحليل داده ها بيان و تشريح مفاهيم يكي دانيم در مطالعات ميداني قبل از همان طور که مي      

از اصول مهم مي باشد به عبارتي براي شروع هر تحقيقي الزم است برآيندي از سير منطقي مفاهيم در 

قالب پژوهش مورد نظر مورد بررسي قرار گيرد. براي بررسي ماهيت اصلي مفاهيم و اصطالحات بايد به 

نقاط ابهام آميزي درحوزه شناخت متغير ها باقي نماند که الزمه اين امر اي رجوع کرد تا منابع کتابخانه

باشد در جهت پاسداري نظري ديگر نظريه پردازان و انديشمندان آن حوزه ميمفاهيم وگيري از مبانيبهره

 ياين مهم، در اين فصل سعي بر آن شده است تا مباني و چارچوب نظري متغير ها که شامل فرسودگ

همراه با سوابق تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از  يروان يو سالمت يمقابله ا يسبك ها، يشغل

 کشور مورد بررسي قرار گيرد.

  يشغل يفرسودگ يچارچوب نظر -2-2

 شغلي فرسودگي تاريخچه -2-2-1

 مفهوم اين ولي اند، داشته مؤثري نقش شغلي فرسودگي مفهوم توسعه در "پاينز و مسلچ" هرچند    

 نسبتاً واژه شغلي فرسودگي شد بيان "فرويدنبرگر هربرت" توسط ميالدي 91دهه در بار نخستين براي

 شده تجربه هاي استرس برابر در کار درحين انسان پاسخ هاي توصيف براي آن از که است جديدي

 از شغلي هاي استرس با شدن روبه رو هنگام افراد که است رواني واکنش هاي شامل و مي شود استفاده

 و انرژي فقدان به عنوان و بوده مكرر و دايم شغلي فشار از پيامدي شغلي فرسودگي مي دهند نشان خود

به  مي کند، پيدا خود شغل به نسبت کسالت باري احساس شخص به طوريكه مي شود؛ تعريف نشاط

مي  فشار احساس دارد وجود کارش محيط در که بيروني و دروني عوامل به علت شخص ديگر عبارت
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 کاهش احساس وضعيت اين در و مي شود تبديل فرسودگي احساس به نهايت در فشار، اين و کند

 (.0931، ، اسدي، دليري، راغبمي دهد)اميري رخ انرژي

 ف يتعار -2-2-2

 يرويکشش محكم مشتق شده است منظور از استرس زا؛ ن يبه معن0نجرين استرياسترس از واژه الت     

تواند موجب  يشود. استرس کم م يا تنش  مي يدگيك فرد است که باعث کشيوارد شده بر  يخارج

داشته و نابود کننده  ير منفين عملكرد بهتر شود اما استرس در حد باال تاثيتر و همچنشيتحرك و تالش ب

شوند منابع  يجاد ميا با کمك آن ايها توسط استرس  يماريدرصد ب 51-11انسان است. حدود يزندگ

به نحو مطلوب  يدگي، شغل فرد است. اگر تنآن هان ياز مهمتر يكيجاد استرس گوناگون است که يا

، مقصودي، شود)شهناز دوست يمنته يشغل يت نشود، ممكن است به بروز فرسودگيريو مد ييشناسا

 (.0931، نيري، کاظم نژاد

 افرادي رفتار و خلق نگرش، در منفي تغييرات توصيف براي که است اصطالحي شغلي فرسودگي      

، ايراني، سميعي، فيض زاده ميراب)شودمي استفاده گيرند،مي قرار کار به مربوط هايفشار با مواجه در که

 (. 0919، زاده

ط کار شامل: عوامل يدر مح)استرس(يمنابع فشار رواندهد ين مورد نشان ميدر ا ينظر يبر مبان يمرور

مانند تعارض با افراد  يمانند سرو صدا، ازدحام، نور و صوت نامناسب، عوامل انسان يكيزيو ف يطيمح

باشند. اگر شخص قادر به مقابله  ينادرست م ياست گذاريو س يمانند تراکم کار يگر، عوامل سازمانيد

ممكن  يروان يشدن فشارها يشود. طوالنيم يو رفتار يو روانينباشد، دستخوش عوارض متعدد جسم

و کاهش  يتفاوت يامد آن کسالت، بيشوند که پ يشغل يو فرسودگ يت شغلياست موجب کاهش رضا

 ينه تنها با بهداشت روان يشغل يباشد. فرسودگيشخص م يدلسرد يو حت ي، ناکامي، خستگياثر بخش

 يهاثر با فشارمقابله مو يهاز رابطه دارد. لذا آشنا شدن با روشياو ن يزان بهره وريك شخص بلكه با مي

 يورو بهره يش اثر بخشيو افزا يتواند به ارتقاءبهداشت روانيم يشغل يو غلبه بر فرسودگ يروان

 (.0931، ، شريف زاد، خزاعيينيکمك کند)حس يانسان يروين

، يحس يف کرده که به بيا کار تعريدر شغل  يدگيرا واکنش به تن يشغل ي(فرسودگ2119)ينيکورس

مرتبط با  يدگيو به منزله نشانگان تن دانجاميا استنكاف از ادامه کار مي يريو کناره گ يجانيه يخستگ

                                                             
1 - Stringer 
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 يسه گانه خستگ يمرض يشود و با نشانه هايافت مي ياز مشاغل خدمات انسان ياريشغل فرد در بس

در مشاغل  يشغل يز فرسودگيشود و ن يمشخص م يو فقدان تحقق شخص ييت زداي، شخصيجانيه

     ، فقدان تحقق يجانيهيدراز مدت به خستگ ياحرفه يدگيداند که در آن تنيم يتيرا وضع يانسان

 يسالانيدر م يجد يد تحوليرا تهد يشغل يانجامد او فرسودگيو احساس کاهش دستاورد م يشخص

با  يارتباط دارد. و يل سالمتيف و تحلي، عملكرد ضعيشغل ييز از کار، جابجايه با گرککند يقلمداد م

ط يد علت رواج آن، شرايرد. که شايگيجه ميانساالن نتين ميد در بين پدياشاره به رواج روز افزون ا

که تعامل با مردم را در بر  يباشد؛ مشاغل يخدمات انسان ينده در مشاغل و حرفه هايفزآ يزا يدگيتن

 (.0931، يازغندو  يدهكرد ياکبر يرد)عليگيم

حالت  اين دچار فرد که صورتي در. شغل متصدي رخوت افتادگي و پا از يعني شغلي فرسودگي      

 شده خستگي دچار هيجاني لحاظ از شود،ايجاد مي او رفتار و روحيه ها، نگرش در منفي تغييرات شود،

 اختالل يك نوعاً شغلي فرسودگي .کندمي شايستگي کاهش احساس وظايفش ايفاي تدريج در به و

 تبديل رواني ناتواني به يك واقعاً ممكن است و يافته توسعه زمان طول در به آهستگي ولي نيست رواني

 اختالالت و آماري تشخيصي راهنماي در را شغلي فرسودگي نظران از صاحب برخي که طوري به. شود

 دست از را خود معناي و اهميت کار ،حالت اين در. کنندمي بنديانطباقي طبقه اختالالت رده در رواني

 و خلق کند،مي مزمن و خستگي رفتگي تحليل احساس شده، شغلي فرسودگي دچار فردي که و دهدمي

ان و يشود)صالح مي بدبين و گمان بد اي اندازه تا فردي بين روابط در کرده و پيدا پرخاشگرانه خوي

 (.0931همكاران، 

اند. گروهي فرسودگي شغلي را با  شغلي ارايه دادهصاحبنظران تعاريف متفاوتي از فرسودگي       

دانند در حاليكه برخي ديگر استرس شغلي را دليل اصلي فرسودگي شغلي بيان  استرس شغلي يكي مي

نوعي فرسودگي شغلي را در  کنند؛ وجه اشتراك تعاريف ارايه شده اين است که تمامي متخصصان به مي

عنوان اولين کسي که از واژه فرسودگي شغلي با  به "فرويدنبرگر .دانندارتباط با استرس شغلي مي

مضمون امروزي آن استفاده کرده است، فرسودگي شغلي را يك حالت خستگي مفرط که از کار سخت و 

ناميده است و آن  0شود تعريف کرده است. وي اين پديده را سندرم بدون انگيزه و بدون عالقه ناشي مي

طفي و جسماني تحليل جسمي و رواني ميداند که از شرايط موجود در محيط کار را حالتي از خستگي عا

هاي جسمي  گيرد بايد توجه کرد، فرسودگي شغلي نوعي بيماري است که داراي عاليم و نشانهمي نشأت

                                                             
1 - Syndrome 
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هاي معمولي و زودگذر اشتباه  و روحي ديگري نيز هست و نبايد اين نوع خستگي مزمن را با خستگي

معتقد است: فرسودگي شغلي، حالتي از خستگي جسمي، عاطفي و روحي است که در نتيجه  0فاربر .کرد

. شود فرساست ايجاد مي مواجهه مستقيم و درازمدت با مردم در شرايطي که از لحاظ عاطفي طاقت

رايجترين تعريفي که از فرسودگي شغلي ارايه شده عبارت است از خستگي جسمي، روحي و ذهني که 

دارد فرسودگي شغلي عبارت اظهار مي 2فرسا است ديك ر بلندمدت در شرايط روحي طاقتناشي از کا

است از خستگي شديد واحساس مورد سوءاستفاده قرار گرفتن شخص، که اين نوع خستگي با استراحت 

 (.0931)اميري و همكاران، شود و استفاده از مرخصي نيز برطرف نمي

عاطفي،  خستگي بعد سه از متشكل شناختي روان سندرمي را شغلي فرسودگي جكسون و مسلش       

 اين با .آيد مي وجود به مزمن شغلي استرس نتيجه در که دانندمي فردي کارايي کاهش و شخصيت مسخ

 دادندست از به که عاطفي خستگي مؤلفه. دهدمي ارائه فرسودگي از بعدي سه مفهومي مسلش تعريف

 که است اشخاصي به وسنگدالنه منفي پاسخ شخصيت، مسخ مؤلفه. است مربوط شخص انرژي عاطفي

 موفقيت احساس کاهش منزله به فردي کارايي کاهش.هستند فرد ازسوي خدمت کنندگان دريافت معموال

  (.0915، محمدي)شود مي فردي موفقيت جانشين شده ادراك موفقيت حالت اين در است، فردي

طه مشاغل يدر ح ين فرديو ب يجانيمزمن ه يزابه عوامل استرس يريتاخ يپاسخ يشغل يفرسودگ       

فرد در که  يوجود احساسات يعني) يل عاطفيشامل تحل يك نشانگان روانشناختي يشغل ياست. فرسودگ

ت يست(، مسخ شخصيان نيارتباط با مددجو يخود را از دست داده و قادر به برقرار يآن توان عاطف

نسبت به  يان  همواره با نگرش منفياز احساس نسبت به همكاران و مددجو يخشن و عار ي)رفتار ها

 ي)افراديا همان عملكرد شخصي يت فردي( و فقدان موفقير انسانيغ يايآنان و درك افراد به صورت اش

نكرده اند(  يشرفتيکنند در شغل خود پ يدارند و احساس م يخود برداشت منف يشغل يکه از تالش ها

 (0931ان و همكاران،يصالحباشد) يم

 9دنبرگين بار توسط فروياول ياست. واژه فرسودگ يشغلك پاسخ به تنشي يشغل يسندرم فرسودگ      

که خدمات  ينده را در افرادياس فزايو  يت خستگيمطرح شد که او وضع يهنگام 0391در سال 

 يتنش شغل يانيجه پاينبوده بلكه نت يك تنش شغلي يفرسودگ. کرد ييدادند شناسا يارائه م يمراقبت

ت و کاهش کسب دستاورد ي، مسخ شخصيعاطف ياست که به صورت احساس واماندگ "ت نشدهيريمد"

                                                             
1 -Farber 
2 -Dec 
3 -Freudenberg 
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، احساس يعاطف يکند. احساس واماند گ يدر شغل( بروز م يت فردي)نداشتن موفقيشغل يفرد يها

 يشغل يکند و کاهش دستاورد ها ياست که کار م يتوسط شخص يدگدرمانش از حد و يبودن ب يجانيه

 يت در کار کردن با افراد کاهش ميدهد که احساس رقابت و بدست آوردن موفق يم يرو يزمان

 (.0931ابد)شهناز دوست و همكاران، ي

 يعنيشوند،  يم يشغل ين افراد دچار فرسودگين و آرمان گراترين است که بهتريا يك نظر عمومي      

 يشان کافينند تالش هايب يش از حد تالش نموده، اما ميخود، ب يها به آرماندن يرس يکه برا يافراد

جه ينت يشغل ين است که فرسودگيگر ايشوند، نظر د يم ينيدچار بدب يو حت يست، دچار فرسودگين

ست يبا يم يشغل يجه فرسودگيمدت قرار گرفتن است.در نت يمزمن و طوالن يهادر معرض فشار يينها

 يژگين ويافتن رابطه بي يمحققان در پ يرا انتخاب نموده اند. برخ يشغل يکه به تازگ يشتر در افراديب

که از لحاظ  يافراد مي دهدنشان  آن هابوده اند. مطالعات  يشغل يبا نشانگان فرسودگ يتيشخص يها

و ر کار و اشتغال هستند يدرگ يان به طور افراطيشوند اغلب کمالگرا يم يشغل يدچار فرسودگ يعاطف

 (.0931و همكاران،  ينيکنند)حس يم ميخود ترس يبرادر ذهن نانه ير واقع بيغديدگاه هاي ، ياز طرف

 نتواند فرد که آيدمي به وجود زماني و است نااميدي و خستگي از ايمرحله شغلي فرسودگي      

 مطالعه درآمريكا منحصراً شغلي فرسودگي 0311 سال آيد.تا فايق خود کاري اهداف و زندگي براهداف

 نيز انگليس و کانادا مثل زبان انگليسي کشورهاي به خصوص ديگر کشورهاي توجه کم کم ولي مي شد

 در دهديو شواهد نشان م شد ترجمه ديگر زبان هاي به کتابها و مقاالت سپس. شد جلب پديده اين به

 هندي، آلماني، فرانسوي، هايزبان  به "مسلچ"پرسشنامه به ويژه پژوهش ابزارهاي 0311سال دوم نيمه

 . است شده آغاز بين فرهنگي مطالعات و شد ترجمه عربي و اسپانيايي سوئدي، ايتاليايي،

 نخست مرحله در هستند؛ تقسيم بندي قابل مرحله دو به شغلي فرسودگي مطالعات کلي طور به      

 که شد سازي مفهوم ميداني مشاهدات طريق از و مطرح اجتماعي مشكل يك عنوان به شغلي فرسودگي

 فرسودگي مطالعات دوم مرحله و بود شغليفرسودگي باليني هايتوصيف بر تأکيد بيشترين مرحله اين در

 مختلف آماري جوامع در پديده اين ارزيابي به ويژه مند،نظام و تجربي هايپژوهش شامل نيز شغلي

 پيدا توسعه شغلي فرسودگي مفهوم و يافته رشد ها نظريه که بود مرحله دو اين از پس واقع در.بود

 (.0931ان و همكاران، ي)صالحدکر
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 شغلي فرسودگي مراحل -2-2-2-1

 :است زير شرح به شغلي فرسودگي ايجاد مراحل

 را خود کار خاصي شعف و شور با مي شويم و استخدام جايي در ما که است زماني :عسل ماه مرحله

 بدون آنكه فرد و شودمي آغاز انرژي کاهش نباشد کار دنبال به و رضايت تشويق اگر. کنيممي شروع

 .شودتهي مي رواني و جسمي انرژي از تدريج به باشد متوجه خودش

 خستگي و شغلي نارضايتي و کنديم انرژي آوردنکم احساس فرد که است ايمرحله :کارمايهکمبود

 به... و مخدر مواد سيگار، مصرف زياد، خوابيدن به پناه آوردن طريق از کندمي سعي فرد و شودشروع مي

 .دهدمي فريب خود را نوعي

 معده، کردن ترش اي،دوره سردردهاي مزمن، خستگي مرحله دراين :فرسودگي مزمن نشانه هاي آغاز

 .مي کند پيدا شدت شديد افسردگي خشم و

 از فرار ذهنيت بروز و اميدي نا شخصي، هايتوانائي به شك عميق، بدبيني مرحله اين در :بحران

 شود.مي مشكالت ايجاد

 در مدير و همكاران با. مي شود شغل دادن دست از خطر مستعد فرد يعني :رسيدن بست بن به مرحله

دهد)مناف مي  نشان مكرري برخوردهاي خود فرزندان و همسر با نيز درخانه .شودمي درگير کار محل

 (.0931زاده، 

 شغلي فرسودگي و استرس بين تفاوت -2-2-2-2

. نيست شديد استرس وضعيت دقيقا مانند اما باشد امان بي استرس ينتيجه است ممكن فرسودگي    

 هنوز به استرس مبتال افراد. شود مي رواني سالمت شديد رفتن بين از زياد باعث فشار با همراه استرس

 خواهند خوبي احساس آورند در خود کنترل را تحت چيزهمه بتوانند هاآن اگر که کنند تصور توانند مي

 بودن، توخالي معني احساس به بودن فرسوده.است کفايت عدم معناي به فرسودگي حالي که در. داشت

تغييرات  به اميدي گونه هيچ اغلب فرسودگي يکننده تجربه است، افراد نبودن توجه مورد و انگيزه فقدان

 فرسودگي باشد، هامسئوليت شدن در غرق شبيه شديد استرس اگر.ندارند شان وضعيت در مثبت

 است که اين فرسودگي و استرس بين هايتفاوت از ديگر يكي .صرف است مسئوليتيبي در گيرکردن

 فرسودگي که شويدنمي متوجه هميشه که شما درحالي آگاهيد خود بودن استرس تحت از معموالً شما

 (.0931حسيني، قربان رخ مي دهد)سيد موقع چه شغلي
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 ران و جهانيدر ا يشغل يوع فرسودگيآمار و ش -2-2-2-3

که به طور متوسط  يباشد به طوريباال م يشغليوع فرسودگيما ش موجود در کشور يهاطبق گزارش     

اد را گزارش کرده يز يشغل يدرصد از کارکنان فرسودگ 91در حدود  يدولت يهاها و ارگاندر سازمان

 رانيت نكردن مدي%( و حما3/39ا)ين بودن حقوق و مزاييشامل پا يشغلين علل فرسودگيشتريب اند.

از مراکز  يكيکه در  يقي%( بوده است. تحق9/19اد)ي%( و ساعات کار ز11)يشغلتي%(، نداشتن امن15)

در حد متوسط به  يعاطف ي% از افراد شاغل واماندگ19ز در حدود يخصوص در تهران صورت گرفت نم

بر جسم،  ياديآور زانيآثار ز يشغل يدهد که فرسودگين آمار ها نشان مياند. همچنباال گزارش کرده

دارد که شامل نقصان اخالق کارکنان، عملكرد  يشغلشخص و عملكرد يو اجتماع يروان-يروحتيوضع

نسبت به  يان، نگرش منفيبا مددجو يبت از کار، رفتار نامناسب شخصيد، غيوب، کاهش توليمع يکار

 يروان-يحوسالمت  و رفاه رن تر و فقرييپا يت زندگيفيشتر، کير شغل بييکمتر، تغ يت شغليشغل، رضا

 (.0931باشند)شهناز دوست و همكاران، يم

ز ين ياند و سازمان بهداشت جهاندرصد از کل معلمان فرسوده 21تا  5دهد که ينشان م يگريآمار د    

هستند و معتقدند که  ياز شغل خود ناراض يت کارمندي% از جمع31اعالم کرده است 2110سال  در

ت يل عدم رضاي% از افراد به دل95ن سازمان يست.به گزارش ايآنان ن يشغلشان در جهت اهداف زندگ

 .(0931، ، شفيع آبادي، پناه علي، حبيب اله زادهيهستند)اسد يروان پزشك يهابه دنبال کمك يشغل

ت ي، رضايشغل يگن فرسودييدا با هدف تعيدر فلور 0توسط هازل 2101که در سال يادر مطالعه     

 يعاطف يواماندگ يز اثر منفيصورت گرفت ن يدولت يهامارستانيکار در پرستاران بل به تركيوتما يشغل

 ارتباط استرسج مطالعه مذکور يگزارش شد و نتا يت شغليبر رضا يشغل يت فرديو نداشتن موفق

 .کرد تاييد را کار ترك به تمايل و شغلي رضايت نداشتن شغلي، فرسودگي شغلي،

 يشغل يفرسودگ ينشانه ها -2-2-2-4

 نظر به يعاد اضطراب و يتينارضا ،يافسردگ تيعصبان ،يديناام احساس يزندگ از ييهادوره در      

 در کننديم تجربه معمول حد از شتريب را يمنف جاناتيه نيا يشغل يفرسودگ حالت در افراد اما رسد يم

 در شور، کاهش با يشغل يفرسودگ. دارند تيشكا يعاطف نقصان اي يخستگ ينوع از افراد حالت نيبدتر

دا يپ بروز يعوارض يشغل يفرسودگ بدنبال (0915 ،)فوالد گردديم مشخص يشغل يدرخشندگ و شوق

                                                             
1 -Hazell 
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 يها نشانه و عالئم توان يم کل در (0999 ،ياست)ساعتچ يجسم يفرسودگ آن نياول که کنديم

 :شمرد بر نيچن را يشغل يفرسودگ

 کار به نسبت تفاوت يب -0

 کار ادامه به ليتما عدم و يسست و کسالت احساس -2

 کار انجام تيقابل و تيظرف کاهش -9

 رهيغ و يعصب ستميس تنفس، خون، انيجر مانند بدن يها دستگاه يعيطب کار در اختالل  -1

 دقت و قدرت کاهش علت به کار يفيک و يکمافت   -5

 بتيغ ساعت شيافزا -9

 کار از يناش حوادث شيافزا -9

 و کار طيمح در يپرخاشگر و )تنش يزندگ و کار طيمح در برخوردها و هااختالف اديازد و ديتشد -1

 (. خانواده

 .کار طيمح از خارج در يزندگ روزمره يکارها انجام ييتوانا کاهش و يروان و يعصب عوارض بروز -3

 .گرانيد با معاشرت به ليتما و ياجتماع فيوظا به توجه عدم ،ياجتماع روابط در اختالل -01

 ها يماريب يبرخ به شدن مبتال و عمر يکوتاه و زودرس يريپ -00

 يريگ کناره و يفرد نيب مشكالت  -02

 (.0931بدن)مناف زاده،  در شده رهيذخ يروين کاهش -09

 از يجسم عالئم اغلب شكست، و تيمحروم و يعاطف يفروپاش يذهن احساس فوق موارد بر عالوه     

 و سردرد(خون فشار در اختالل) يكيولوژيزيف راتييتغ پشت، مزمن يدردها خواب، يآشفتگ ليقب

 (.0911 ،يهستند)ساعتچ عيشا زين عفونت برابر در کاهش مقاومت

 يشغل يفرسودگجاد يعوامل ا -2-2-2-5

 آنان يبرا اهداف نيا نبودن درك قابل اي سازمان اهداف اي هدف با افراد بودن ناآشنا -0

 .رديگيم کار به عمل در ايکند يم وضع مختلف ابعاد در سازمان تيريمد که ييها استيس -2

  سازمان در واحدها سرپرستان يرهبر سبك اي) يسرپرست سطوح در تيريمد و يرهبر يهاوهيش – 9

  سازمان در ها نامه نييآ و مقررات، نيقوان بودن انعطاف رقابليغ و سخت -1

  سازمان در باال به نييپا از و دوطرفه يها ارتباط فقدان و سازمان در يارتباط يها شبكه بودن ناسالم -5

 ...(و يحيتفر، يدرمان، يرفاه) کارکنان امور به سازمان تيريمد يتوجه يب - 9
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  يشغل فيوظا دادن انجام در افراد بالقوه ياستعدادها و توان همه از يريگ بهره عدم -9

 توسط شده ارائه خدمات و کاالها مصرف و عيتوز د،يتول نديفرا در و سازمان در فرد نقش بودن مبهم -1

 سازمان

 .خود شغل از اي سازمان از افراد بودن يناراض -3

  سازمان در افراد يارتقا اي يترق و رشد يبرا الزم امكانات فقدان -01

 انجام خود توان از شيب يکار محدود يزمان در است الزم که يکار طيشرا در افراد گرفتن قرار -00

 .دهند

 نيا دادن انجام يبرا ييتوانا از ترس و آنان به افراد تيظرف از شيب يتهايمسئول کردن واگذار -02

 .ها تيمسئول

 يم گذاشته فرد عهده به يينقشها آن يط که متعارض يها نقش يتصد طيشرا در گرفتارشدن -09 

 .اند تعارض در هم با که شود

 انجام سازمان در افراد رود يم انتظار که يکار زانيم با ايمزا و قحقو پرداخت زانيم نبودن هماهنگ -01

 .دهند

 افراد به مشاغل يتصد يواگذار و افراد انتخاب و شيآزما يبرا يعمل يها روش يريکارگ به عدم -05

 .طيشرا رواجديغ

گاه مرکز يسازمان)به نقل از پا كي به ورود آغاز همان از خود يشغل فيوظا به افراد کامل ييناآشنا -09

 (.0،0931رانيا ياطالعات فن

                                                             
1 - http://tici.info/default.aspx?dir=Learn_wmn&file=Shive.htm 
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 0تريلاز نظر مسلش و  يشغل يجاد فرسودگيعومل ا -2-2-2-6

ب عوامل مختلف شش عامل مهم ي( از ترک0339تر)ي، مسلش و ليشغل يعوامل فرسودگ يدر بررس     

  ن عوامل عبارتند از:ينه به دست داده اند. اين زميدر ا يسبب شناس يك الگوياند دهينه رسين زميدر ا

 يکار ارتباط فقدان -1 شده انجام کار يبرا پاداش -9 آن منابع و کار بر يمهارگر -2شغل بار اضافه -0

   ها ارزش نظام -9 کار طيمح در عدالت -5 همگان با نهيبه

بوده اند که در قلمرو  ير موضوع اکثر مطالعاتيك سال اخيهزاره سوم در خالل  يکه از ابتدا يعوامل

 .(0931، يازغندو  يدهكردانجام شده اند) يسبب شناس

 شغلي فرسودگي با مرتبط و ساز زمينه عوامل -2-2-2-7

 انجام قاتيتحق ن،يبنابرا. است يکار ينه هايزم خاص در و يفرد تجربه كي ،يشغل يفرسودگ      

 يعنياند  نموده يشغل يفرسودگ با مرتبط عامل دو متوجه را خود گذشته تمرکز سال 25 طول در شده

. دارند يشغل يفرسودگ دهيپد با يارتباط تنگاتنگ عامل دو هر که فردي، يهايژگيو و يتيموقع عوامل

 يفرسودگ مرتبط با عوامل انيب در يشغل يفرسودگ يبرا يزيتجو عنوان با مقاله خود در محققان از كيي

 (.0931ه بازارکار، يد)نشرينمايم يمعرف را ريز عوامل و دارد يسازمان عوامل بر يشتريب ديتاک يشغل

 چند به که خواهد داشت را احساس نيا دارد، يمتعارض يها تيمسئول که ينقش: شخص تعارض -0

 در و برساند انجام به انمزمه را کار نيچند بود مجبور خواهد يشخص نيچن. شود يم دهيکش جهت

 (.0931شد)مناف زاده،  خواهد مبتال يشغل يفرسودگ تيدرنها و کار از يبه خستگ جه،ينت

 که داننديم تنها ،ين افراديچن. ستدين آگاه رود يم ها آن از که يانتظار از افراد، از يبعض :نقش ابهام -2

ن يا تواننديم چگونه که ستدين مطمئن اما باشند خود حرفه در يکارآمد شخص روديم انتظار هاآن از

 ييراهنما اي الگو خود، نقش يفايا يکه برا است ليدل نيبد نان،ياطم عدم نيا و سازند برآورده را انتظار

 نيا فه محوله،يوظ به نسبت يآگاه عدم نيا جهينت. ندينما يالگوبردار اي کنند يرويپ او از که ندارند

 خود، کار انجام در توانديم که نمود تجربه نخواهد را احساس نيا هرگز شاغل فرد که بود خواهد

 موفق باشد و ارزشمند

 به که يحد از شيب فراوان و يها تيمسئول و يکار شنهاديپ به توانند ينم افراد بعضي :نقش اديازد -9

چنين  ندينما يم ليتحم خود به را ياديز فيوظا و ها تيجه، مسئولينت در و نديبگو نه شود يم ها آن

 دارند قرار شغلي به فرسودگي ابتال معرض در بيشتر که هستند کساني جمله از افرادي

                                                             
1 - Maslach&Liter 
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 پيشبرد در نقشي ،محيطي و داليل فردي به خود کاري محيط و درسازمان افراد از برخي: نقش نبود - 1

 کاري انجام کوچكترين بدون را خود کاري محيط در موظفي ساعات تمام و سازمان ندارند آن اهداف

فرسودگي  آن استمرار که آيدمي بوجود آن ها در نقش و نداشتن پوچي احساس نتيجه در کنند مي سپري

 (.0931داشت)مناف زاده،  خواهد دنبال به را شغلي

 ن معلمانيدر ب يشغل يت مطالعه فرسودگياهم -2-2-2-8

 با مرتبط بلكه معلمان نيست، در محض ناتواني يا ضعف از مسئله برخاسته تنها شغلي فرسودگي    

 عدم ميزان هر به. هست نيز شغلشان ماهيت و آنان ذاتي خصوصيات بين هماهنگي عدم و کار محيط

 ارزش اهميت کاهش باعث و ميرود باال شغلي فرسودگي پتانسيل ميزان همان به باشد بيشتر هماهنگي

 يزمينه در 0391يدهه از که تحقيقاتي(.2115معلمان مي شود)مسلش،  روحيه و اراده شدن ضعيف ها،

 ترك را خود شغل که معلماني تعداد که آنست از شده حاکي آغاز معلمان شغلي فرسودگي و استرس

 اين و است شغلي فرسودگي قشر، اين در شغل ترك مهم داليل از .است افزايش حال در کنندمي

 در شاغل افراد است دانشگاهي استعدادهاي رفتن هدر و مادي هاي گذاري براي سرمايه بزرگ خسارتي

 هيجان، و شور مرحله، در نخستين. گذرندمي مرحله چند از فرسودگي ينقطه به رسيدن تا حرفه اين

 خود آموزان دانش با اغلب مستعد، آموزگاران .مي شود مشاهده رسالت احساس حتي و زياد اميدواري

 .انندرپرومي سر در دهند انجام توانندآنچه مي در واقعي غير انتظارات و اندمشغول

 کار وافر ضرورت احساس خاطر به را تعطيالت و برندمي ياد از را استراحت هايفرصت اغلب هاآن 

 هايارزش و هاشيوه اهداف، و ساخته ناکام را هاآن واقعي غير تدريج توقعات به واقعيت، اما کنندمي لغو

ارزشي بي احساس سپس کنند؛مي شكوه و شوندمي عصباني رفتهرفته هاآن کند،مي ترديد دچار را هاآن

 کار جاي يك حتماً باشم، آدمي چنين توانمنمي من که رسندمي نتيجه اين به و شوند مي افسرده کرده،

و  يشوند)اسدمي عالقهبي خود کار به نسبت و شده بيشتر خشم دچار که است هنگام اين در لنگد،مي

 (.0931همكاران،

 از دارد؛ رابطه نيز او بهره وري ميزان با بلكه شخص يك رواني بهداشت با تنها نه شغلي فرسودگي     

 به تواندمي شغلي برفرسودگي غلبه و رواني فشارهاي با مؤثر مقابله هايروش با شدن آشنا اين رو

 صاحب نظران گذشته در. کند کمك معلمان بهره وري و اثربخشي افزايش و رواني بهداشت ارتقاي

 معلمان، پزشكان، قبيل از اجتماعي خدمات مشاغل در بيشتر شغلي فرسودگي سندرم کردندمي تصور
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 که دارد وجود تصور اين امروزه اما است رايج پليس مأموران و مشاوران اجتماعي، کارگران پرستاران،

 همة براي سندرم اين که است آن بيانگر شواهد و شود ايجاد شغلي هر در است ممكن شغلي فرسودگي

 به تازگي که به طوري آيد شمار به بزرگي تهديد تواندمي مي کنند، فعاليت مشاغل انواع در که افرادي

شده  قلمداد شغلي فرسودگي خطر معرض در نيز حسابداري يا و فروش مديريت مانند ديگري مشاغل

  (.2102، 0برالنننر، شاپيرا، توکر، مالمد، ،رومي)ش اند

 ميان در شغل نوع گرفتن نظر در بدون شغلي فرسودگي معتقدند نظرانصاحب برخي همچنين     

 فرسودگي گفت توان مي بنابراين افتد مي اتفاق متفاوت هاي ميزان به کنند مي کار مردم با که افرادي

 رابطه در ديگر مهم ينكته. آيدمي به شمار يمعلم مشاغل ويژه به مشاغل تمام در بالقوه مشكلي شغلي

 غيبت باعث شغلي فرسودگي. است آن مستقيم غير و مستقيم هايمعلمان هزينه شغلي فرسودگي با

 تغيير رواني،-جسمي مشكالت همكاران، با فردي بين تعارضات کار، کيفيت کاهش کار، محل از کارکنان

 يريدارد)ام به دنبال سازمان براي زيادي هزينه هاي خدمت ترك. مي شود خدمت ترك سرانجام و شغل

 (. 0931و همكاران، 

ب پس از ين آسيباشند که در آن بدتر يآموزش يسازمان هااز نوع  سازمان هان يکه ا ياز جمله زمان    

را  يليا افت تحصيو  يليتحص يعقب افتادگر ينظ يخود سازمان به دانش آموزان وارد خواهد شد وعواقب

در  يشغل ين مطالعه فرسودگين مساله رنج خواهند برد بنابرايز از ايبه دنبال خواهد داشت و خانواده ها ن

 يار امريباشند، بس ين دست ميکه معلمان از ا يآموزش ين کارکنان به خصوص کارکنان واحد هايب

 باشد. يم  يضرور

 يشغل يفرسودگامد يپ -2-2-2-9

 شغل، از کشيدن دست براي عاملي و خدمات ي ارايه افت کيفيت باعث تواند مي شغلي فرسودگي    

 دچار فرسوده فرد که است اين بر فرض وجودي، رويكرد در. باشد ي ضعيف روحيه يا کار از غيبت

 حس آن ها. معناست بي و پوچ زندگي که کندمي احساس و شودمي هويتي و وجودي نوع بحران يك

 و شك احساس در خود شودمي باعث اين مي کاهد، آن ها شخصيت و ارزش از کارشان که مي کنند

 ي)اسدشوند مي وجودي بحران نوعي دچار و اندقايل خود براي که ارزشي ميزان از نتيجه کنند؛در ترديد

 (.0931و همكاران، 

                                                             
1 -Shirom, Melamed, Toker,Berliners,Shapira. 
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Abstract:  

     The purpose of this Research was to Study of the relationship between coping styles 

And mental health with Theacher Job Stress in Ardabil city of yer 1396. The methodology 

research is applied in a purposeful and analytical-descriptive type.The statistical population 

includes all primary school teachers in a district of Ardebil The number was 942, using 

Morgan table calculations, 273 were sampled . A simple random sampling method was used 

and the questionnaire was distributed among them. The measuring tool was a coping styles, 

mental health and job stress questionnaire. Their reliability questionnaire is upper 0/70, 

respectively From the point of view of formal and content validity approved by the 

supervisor. Data collected from the samples, using correlation and regression tests And 

analyzed through SPSS software. The results of the research showed that coping styles and 

job stress are P <0.05 nd the value of the coefficient R is 0.65 Which indicates the 

relationship between the two variables. The coefficient of determination was also found to 

be 0.42 Which indicates the impact of coping styles on the job stress Also, all components 

of coping styles (confrontation, avoidance, self-control, social support seeking, 

accountability, avoiding exclusion, problem solving and positive assessment) have been 

able to make a meaningful relationship with job stress. The highest correlation between the 

above components was related to selection selection. It was also found that between mental 

health and job stress , P <0.05 was observed. The value of the coefficient R was calculated 

at -0.74, indicating an inverse relationship between the two variables Also, all components 

of mental health (physical symptoms, anxiety symptoms, social function, depression 

symptoms) have a negative relationship with job stress. And the highest ratio was related to 

the component of depression symptoms Finally, the results showed a relationship between 

mental health and coping styles. Between two variables, the value of P<0.05 was calculated 

and the coefficient of R was 0.59 and the coefficient of determination was 0.35. Among 

components of coping styles other than self-esteem, all of its components had a significant 

relationship with mental health of teachers Finally, the score obtained for all three variables 

indicated that they were desirable among the teachers population. 

Keywords: Coping styles, mental health, Job Stress, Theacher. 
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