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 87تعداد صفحه :          12/5/89دانشکده : ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین    تاریخ فارغ التحصیلی : 

ی پاداش دهنده است ،اما فشارهای روانی ویژژه ای را ایجژاد مژی اگرچه تدریس به دلیل توسعه منابع انسانی امر چکیده :

خصژیت و فقژدان ،مسژخ شی شغلی عبژارت اسژت اخ خسژتگی عا فیکند که منجر به فرسودگی شغلی می شود. فرسودگ

هدف این پرهش تعیین میزان فرسودگی شغلی در میان اساتید دانشگاه و معلمان مدارس و بررسی  .کارایی شخصی در کار

طه فرسودگی شغلی با هوش هیجانی و پنج عامل بزرگ شخصیتی در بین آنها می باشد. روش پژوهش حاضر توصژیفی راب

اسژتان اردبیژل و  انشژگاه هژایو اخ نوع همبستگی است . جامعه آماری پژوهش عبارت است اخ کلیه اعضاء هیأت علمی د

نفژر مژرد  121نفژر شژامل  250دارند. نمونژه پژژوهش اشتغال 88-89دبیران مقطع متوسطه این استان که در سال تحصیلی 

نفر خن می باشد که اخ  ریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند .ابژزار پژژوهش عبژارت بودنژد اخ  129و

:پرسشنامه ی فرسودگی شغلی مسلش ،پرسشنامه ی هوش هیجانی برادبری و پرسشنامه ی نئو فرم کوتاه مک کرا و کاستا . 

، یژار  و اسژتنبا ی )همبسژتگی پیرسژون، میژانگین و انحژراف معهای آماری توصیفی)توخیع فراوانژی ها توسط روش داده

Tلمان در سطح . نتایج پژوهش نشان داد که فرسودگی شغلی اساتید و مع  تحلیل شد مستقل  و تحلیل رگرسیون چندگانه

ی شغلی وجود ندارد .نتایج همچنین نشان داد که بژین معنی داری بین موقعیت شغلی و فرسودگ خفیف بوده وهیچ تفاوت

هوش هیجانی و مؤلفه های آن )خودآگاهی ،خودمدیریتی،مدیریت روابط  با فرسودگی شغلی رابطه منفی معنی دار وجژود 

 دارد و بین آگاهی اجتماعی وفرسودگی شغلی رابطه معنی دار به دست نیامد.در رابطه با پنج عامل بزرگ شخصژیتی نتژایج

،مقبولیت و وظیفه شناسژی رابطژه ی منفژی ی رابطه مثبت داشته و برون گرایینشان داد که روان رنجوری با فرسودگی شغل

معنی داری با فرسودگی شغلی دارد .در مورد مؤلفه گشودگی و فرسودگی شغلی رابطه معنی دار بژه دسژت نیامد.تجزیژه و 

.تفژاوت  ش بینژی فرسژودگی شژغلی برعهژده داردمعنی داری در پی نقش داد که روان رنجوری  تحلیل رگرسیون نیز نشان

 جنسیتی معنی داری بین دو جنس اخ نظر فرسودگی شغلی وجود نداشت.  
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 مقدمه : 1ـ1

بع انسانی بوده و در چند دهه ارتقای بهداشت روانی محیط کار ،به عنوان یکی اخ مهم ترین ابعاد توسعه و بهساخی منا   

در باال بردن  ،خدماتی و صنعتی ،اقتصادی ،لم جسمی و فکری در مؤسسات آموخشیاخیر توجه ساخمانها به نیروهای سا

کار در خندگی هر فرد بخش مهمی اخ حیات وی به شمار می آید که توجه بسیاری اخ  یی دارد.سطح بهره وری تاثیر بسزا

ای اساسی آدمی مانند کارکردن تعدادی اخ نیاخهکرده است. صرف نظر اخ کسب درآمد، پژوهشگران را به خود جلب 

یت یا صالحیت را برآورده کفااعتماد به نفس و احساس  ،احساس ارخشمندی ،جسمی، پیوندهای اجتماعی ،تمرین روانی

. در خندگی همه ی افرادی که دارای شغلی هستند فشار ت کار منبع عمده فشار روانی باشدبا این همه ممکن اس .می ساخد

، کاهش یا افزایش ترفیعات شغلی ،تغییر حقوق و دستمزد ،والت شغلی مانند تغییرات ساخمانیتحرد. روانی وجود دا

ایجاد فرسودگی شغلی و نی های اجتماعی موضوعاتی هستند که به شکلی بر فرد فشار آورده و با نیروی انسانی و دگرگو

 و جنتی فرد ،)علوی ، اهداف ساخمان را تهدید می کندروانی و رفتاری، سالمتی فرد را به خطر انداخته ،عوارض جسمی

   . 1388 داوودی،

سی در این بینی کننده فرسودگی شغلی یکی اخ موضوع های اسا ، شناسایی متغیر های پیشبا توجه به این نکته مهم   

. واقعیت آن است که متغیر های پیش بینی کننده چنان در هم تنیده شده اند و با یکدیگر کنش متقابل دارند عرصه  است

هوش  . با وجود این تحقیقات نشان می دهد که متغیر هایم هریک به دشواری امکان پذیر استکه تعیین نقش و سه

هیجانی و پنج عامل بزرگ شخصیتی بر فرسودگی شغلی تاثیری معنادار دارند و می توانند پیش بینی کننده فرسودگی 

 .     امر مهم توجه شده استشغلی باشند که در پژوهش حاضر به این 

 بیان مسئله : 2ـ1  

تر آوردن انتظارات جوامع ،حساس تر ومهم ر،رسالت  مراکز آموخشی برای بده تر شدن روخافزون جوامع امروخیبا پیچی   

می شود با توجه به حساسیت مدارس و موسسات آموخش عالی برای دستیابی و اجرای موفقیت آمیز هر فعالیت آموخشی 

    افزون بر منابع مالی ،وسایل و فناوری،وجود نیروی انسانی سالم و متعدد ،نقش اساسی راایفامی کند)گروین 

                                                                                          در سطح وسیع و تاثیرات این استرس  1میزان شیوع استرس شغلی . 1385محمدی،؛نقل اخ1975هاو،

لعه و مطا 2بروخ بیماری روان تنی مانند فشار خون و مشکالت گوارشی موجب شده است که توجه به فرسودگی شغلیدر 

                                                 
  

1.Job stress          2.Job burnout       3.World Heath organization                
 



 

اخ جمعیت %90 ، اعالم کرده است1987) 3. به گونه ای که ساخمان بهداشت جهانیآن به  ور فزاینده ای گسترش یابد

اخ افراد به دلیل  %75 شان در جهت اهداف خندگی آنها نیست و و معتقدند که شغل ،دکارمندی اخ شغل خود ناراضی هستن

ا استرس برخی اخ . هر حرفه ای با استرس همراه است امستندهای روان پزشکی ه عدم رضایت شغلی به دنبال کمک

فرسودگی  ،ی این استرسیکی اخ پیامدها . حرفه معلمی و تدریس نیز اخ جمله مشاغل پر استرس است.مشاغل بیشتر است

 .  1385شغلی است )محمدی ،

به صورت حالتی اخ تخلیه عا فی و  برای اولین بار اصطالح فرسودگی شغلی را به کار برد و آنرا 1 1974فریدنبرگ)   

  بر این باورند که فرسودگی شغلی یک سندرم فرسودگی 1990)2بارون و گیرن برگ فیزیکی ناشی اخ کار تعریف کرد.

ارخش مندی بوده  وام با احساس پایین بودن عزت نفس،احساس پایین بودن خود ژفیزیکی و ذهنی است که ت عا فی،

 .د و والنی مدت استوراسترسهای شدیوناشی اخحض

آنها فرسودگی شغلی را سندرمی  .تعلق دارد 3رایج ترین تعاریف ارائه شده اخ فرسودگی شغلی به مسلش و جکسون    

متجلی شده و در نتیجه استرس شغلی  6و کاهش کارایی فردی 5مسخ شخصیت ،4می دانند که به صورت خستگی عا فی

 .  1385نقل اخ احقر، ؛1986وجود می آید )مسلش، جکسون،  مزمن به

دن انرژی لفه خستگی عا فی که به اخ دست دابعدی اخ فرسودگی ارائه می دهد: مؤبا این تعریف مسلش مفهومی سه     

لفه دگرسان بینی خود که در حرفه های خدمات انسانی اغلب بر اساس برچسبهای مورد عا فی شخص مربوط است. مؤ

در این حالت موفقیت  ،نزله کاهش احساس موفقیت فردی استش کارایی فردی به مکاه لفهؤم استفاده آشکار می شود.

 .  1385،انشین موفقیت فردی می شود )محمدیادراک شده ج

،غیبت و یا عاملی برای دست کشیدن اخ یک شغل فرسودگی شغلی می تواند باعث افت کیفیت ارائه خدمات گردد و

 . تحقیقات 1384)محسن خاده، هیجانی و نگرشی همراه باشد ،ئم جسمانیشد و با عالئمی چون عالروحیه ی پایین با

برای مقابله با فرسودگی شغلی  .گذار باشندنشان داده است که شماری اخ عوامل می توانند بر روی فرسودگی شغلی تاثیر 

                                                 
 

1. Freudenberger                  2.Bron & Gimberrg 

                    
3. Maslach & Jackson        4.Emotional exhausion       5.Depersonalization              

                                               
6.Reduced of personal accomplishmen                                                                                                  

 

 

 

 
 



 

وامل، عوامل پنجگانه عواملی که در شدت و تکرار فرسودگی موثر هستند بایستی به دقت شناسایی شوند. اخ جمله این ع

و  4مقبولیت ،3،گشودگی2برون گرایی ،1لفه روان رنجوریاخ مؤشخصیتی و هوش هیجانی است. عوامل پنجگانه شخصیتی 

 .تشکیل یافته است 5وظیفه شناسی

یت است که که با عوا ف غیر رگه ای اخ شخص   روان رنجوری2005)  ، لئولنداستیل ،بنا بر تعریف النس بری 

آلن و میلر  رفتارهای برانگیختگی وار و ضعف در کنار آمدن با مشکالت مشخص می شود.  م توانی در مهارک ،منطقی

  در مطالعه ای که اخ یک گروه پرستار به عمل آوردند دریافتند که روان رنجوری رابطه معناداری با فرسودگی 2002)

 عا فی و کاهش کارایی شخصی دارد.

ثبات اجتماعی،  ،فعالیت باال ،ر است که بر اسا س عالقه به مردم برون گرایی رگه دیگ2008)دری و تامسون،  ،واتسون    

ایی با ر در یک پژوهشی به این نتیجه رسیدند که برون گ1998خوش بینی... متمایز می شود.  میلز و هیوبنر ) ،بشاشی

  شود.و روشنفکری مشخص می  لبی، کنجکاویتنوع   ،گشودگی با خالقیت فرسودگی عا فی رابطه منفی دارد.

  نشان داد که گشودگی در مشاغل مراقبت های سالمتی به  ور معناداری 2000هاچوارتر، ) پارو، ،مطالعات خالرس

همدلی در  ،صمیمیت ،مهربانی ،ر رگه مقبولیت می توان به اعتماد. اخ ویژگی افراد دی را تایید می کند فرسودگی شغل

  .2007،آمبریت شاین، کرد که به کاهش تعارضات بین فردی کمک می کند )کیم،برخوردهای اجتماعی اشاره 

خستگی و مقبولیت به دست  با بررسی کارمندان هلندی هیچ ارتباط معناداری بین 2002دیورایس و ون هک )    

ت قدم است  ،جاه  لب و ثاب دقیق ،سخت کوش ،در این رگه با اراده فرد آخرین رگه وظیفه شناسی است. .نیاوردند

 .  1998هیوبنر، ،)میلز

.اخ جمله شافلی و ل پنجگانه شخصیتی اشاره کرده اندپژوهشگران نیزبه وجود رابطه بین فرسودگی شغلی و عوام سایر   

به مطالعه همبستگی بین ابعاد فرسودگی شغلی و عوامل پنجگانه )  2003(کوپر ،وینوست ،چابراکنقل اخ به    انزمان

دگرسان بینی خود با  .عا فی با روان رنجوری و گشودگی رابطه مثبتی دارد ه و دریافتند که فرسودگیشخصیتی پرداخت

مقبولیت رابطه منفی دارد و کمبود کارایی شخصی رابطه مثبت با روان رنجوری و  با روان رنجوری رابطه مثبت داشته و

  به این نتیجه دست 2007وهشی کیم و همکارانش)در پژ .رابطه منفی با وظیفه شناسی دارد برون گرایی و گشودگی و

                                                 
1. Neurotictism      2.Extraversion      3.Openness      4.Agreeableness         5.conscientinusness                       

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 



 

منفی با کاهش کارایی  یافتند که روان رنجوری رابطه مثبت با فرسودگی عا فی دارد و وظیفه شناسی و مقبولیت رابطه

 .شخصی دارند

 ند. که هوش هیجانی می تواند فرسودگی شغلی فرد را پیش بینی ک دادندپژوهش های تجربی نشان  ،اخ دیگر سو    

. نی و موفقیت شغلی به شمار می رودهای هیجانی اخ عوامل تعیین کننده و موثر بر سالمت روا ها و شایستگی توانمندی

ارتباط هوش هیجانی با عملکرد بهتر و چالش موفق تر در موقعیتهای تحت استرس بر اهمیت هوش هیجانی در میزان 

 . هوش 1385، و همکاران نقل اخ اخغندی ؛2005د )الیونز ،اشنایدر،با موقعیت شخصی شغلی تاکید دارساخش یافتگی فرد 

 مطرح شد.هیجانی برای نخستین بار توسط سالووی و مایر

 سالووی و مایر هوش هیجانی را توانایی ارخیابی ،بیان ،تنظیم عا فه خود با دیگران و استفاده کارآمد اخ آنها تعریف کرده 

 .خودکنترلی )سالووی 4.مدیریت روابط 3. آگاهی اجتماعی 2. خودآگاهی 1یان کرده اند :وبرای آن ابعادی را به شرح خیر ب

  .1384خاکسار، آقایی، ،،به نقل اخ گل پرور1990 و مایر،

هوش هیجانی اهمیت خیادی در موفقیت شخصی ،اجتماعی و حرفه ای دارد و در تعدیل هیجانهای منفی نقش اساسی    

هوش هیجانی با گستره شبکه روابط اجتماعی و  سکی و همکارانش  نشان می دهد کهی سکلوفمی کند. یافته ها را ایفا

  ساکلوفسکی،ختی و افسردگی رابطه منفی دارد )پریشانی روان شنا و با کیفیت ارائه آن و اداره بهتر کار روابط مثبت داشته

   .  2003، آستین، ایگان

ار اندکی ، تحقیقات بسیو عوامل پنجگانه شخصیت پیدا کردهیجانی علی رغم اهمیت و عالقه روخافزونی که هوش ه

لفه هوش هیجانی و پنج عامل بزرگ شخصیتی با فرسودگی شغلی صورت گرفته است . این درباره ارتباط مستقیم مؤ

بررسی ارتباط آن با ویژگی های هوش هیجانی و پنج عامل بزرگ  ه منظور تعیین میزان فرسودگی شغلی وپژوهش ب

مسأله اساسی پژوهش حاضر این است که ابعاد هوش  خصیتی در بین اساتید دانشگاه و دبیران مدارس انجام می گیرد.ش

  هیجانی و پنج عامل شخصیت تا چه حد می تواند در فرسودگی شغلی معلمان و اساتید دانشگاه نقش مؤثری داشته باشد؟

 ضرورت و اهمیت پژوهش : 3ـ1

مانند دیگر ساخمانها هر عضو جدید در نخستین تماس حرفه ای خود با محیط کار امیدوار است در ساخمانهای آموخشی    

. ساخد اجتماعی و روانی خود را به نحوی مطلوب برآورده ،و شود تا بتواند نیاخهای اقتصادیکه با جوی مناسب روبه ر

. معلمان در رشد و توسعه هر کشور و تعلیم  معلمان هستند ،باید به سالمت روانی آن اندیشید یکی اخ قشرهای جامعه که

و تربیت و پرورش آینده ساخان آن نقش بسیار حساس و بنیادین دارند. به وجود آوردن شرایطی آرمانی فرهنگی که خمینه 

مستلزم آن است که معلمان  ،یادگیری به  ور مطلوب صورت پذیردتفکر و پژوهش در آن فراهم شود و فرایند یاددهی و 



 

و حداقل مشکالت و سختی ها را در خندگی شغلی و اجتماعی داشته باشند. حیه شاداب و قوی برخوردار باشند واخ ر

ن آنان است که تأثیر نامطلوب . اخ نتایج این استرسها بروخ فرسودگی شغلی در میان با استرسهای گوناگون مواجه اندمعلما

 ،آنها می توان به غیبت اخ کار، تأخیر متوالی گذارد. اخ مهمترین می خانواده و خندگی اجتماعی و فردی بر جای ،در ساخمان

تدریس همراه با مشاغل دیگر و در نهایت ترک  ،تغییر شغل ،شکایتهای مختلف روان تنی،کشمکش و تضاد در محیط کار

ش انرژی در ادامه کاه ،فقدان روخافزون واقع بینی ،نگامی که فرسودگی شغلی رخ می دهدخدمت را می توان نام برد . ه

و جسمی ظهور پیدا  اخ دست دادن فلسفه نهایی خندگی و فقدان احساس همدردی و اختالالت روحی ،فعالیتهای سودمند

خمینه ساخ و مرتبط با آن و  ،ه عوامل تاثیر گذارله فرسودگی شغلی و مطالعلذا توجه به مسأ  .1385،می کند )محمدی

ائق آمدن بر عوارض آن می تواند سهم ارخشمندی در سالمت و بهزیستی معلمان و راهکارهای پیشگیری اخ بروخ آن و ف

ثیر گذار بر فرسودگی شغلی عامل اخ میان دهها بلکه صدها عوامل تأ پیشبرد هرچه بهتر اهداف ساخمانی داشته باشد.

ل توجهی دارند. در خمینه . چرا که گاهی نقش تامین کننده و قابهوش هیجانی را نباید نادیده گرفتویژگی شخصیتی و 

فراد اهمیت و نقش ویژگی  شخصیتی باید دانست که با ا الع یافتن اخ ویژگیهای شخصیتی و شناخت عالیق و نگرشهای ا

 مین بهداشت روحی و روانی فرد اخ به عالوه بر تأ ،می توان هدایت صحیح را اعمال نمودودر خمینه فعالیتهای گوناگون

 نسانی جلوگیری کرد .هدر رفتن نیروی عظیم ا

در دنیای امروخ که سرعت تغییرات باال  .حیط کاری به چند دلیل اهمیت داردتوجه به مسئله هوش هیجانی نیز در م

مناسب برای ساخمان اهمیت دستیابی به ساخگاری و تشکیل محیط  ،ی ماهیت تغییرات نیز عوض شده استاست و حت

نقش  ت که هوش هیجانی به عنوان یک عامل واسطه ای و ساخمان دهنده. علوم جدید ثابت کرده اسبیشتر شده است

با موقعیت تهدید کننده و  . در دنیای کار مفهوم هوش هیجانی به منظور برخوردموثری در تحقق این امر دارد

 خشونت کاهش ،مقاومت در برابر فشارهای روانی ،درک عوا ف و احساسات دیگران ،جانهای مثبت،گسترش هیخطرناک

مقابله با استرس و تکانه ها و حل تعارضها و مشکالت هیجانی و کاهش رفتارهای  ،و افزایش همدلی با دیگران

ت خودتخریبی )مثل سوءاستفاده اخ مواد مخدر ،مصرف مشروبات الکلی ... اخ اهمیت خاص برخوردار اس

  .1383)دهشیری،

ا در جامعه فرهنگیان روشن می غلی و عوامل موثر در آن راهمیت این پژوهش در این است که ابعاد گوناگون فرسودگی ش

اخ آنجا که فرسودگی شغلی امری مسری بوده و به سایر همکاران سرایت می کند و اخ  رف دیگر باعث افت  .کند

ند واعملکرد در فرد می شود لذا هرگونه اقدام و فعالیتی به منظور اخ بین بردن عالئم و نشانه های فرسودگی شغلی می ت

 افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها گردد. ،منجر به ارتقاء کیفیت خدمات



 

 متغیرهای پژوهش : 1-4

 :متغیرهای پیش بین الف  

   مدیریت رابطه ،آگاهی اجتماعی ،خودمدیریتی ،خودآگاهی) ژ هوش هیجانی و مؤلفه های آن1

 لیت، وظیفه شناسی )روان رنجوری، برون گرایی،گشودگی،مقبو ژ پنج عامل بزرگ شخصیتی2

 : متغیر مالکب  

 فرسودگی شغلی 

 پژوهش:اهداف  5 -1

 هدف کلی :

 هدف این مطالعه تعیین میزان فرسودگی شغلی و همچنین میزان مولفه های سه گانه آن در میان اساتید و معلمان و    

 ر بین اساتید دانشگاه و دبیران بررسی رابطه فرسودگی شغلی با ویژگی های هوش هیجانی و پنج عامل بزرگ شخصیتی  د

 مدارس می باشد . 

 اهداف خاص:

 گی شغلی در بین استادان و معلمان  تعیین میزان فراوانی فرسود1

 گی شغلی در بین استادان و معلمان تعیین میزان شدت فرسود2

 فرسودگی شغلی   تعیین  ارتباط بین خودآگاهی و 3

 دگی شغلی بین خودمدیریتی و فرسو  تعیین ارتباط4

 آگاهی اجتماعی و فرسودگی شغلی   تعیین ارتباط بین5

 ن مدیریت رابطه و فرسودگی شغلی  تعیین ارتباط بی6

   تعیین  ارتباط بین فرسودگی شغلی باروان رنجوری7

   تعیین ارتباط بین فرسودگی شغلی با برون گرایی8

  باط بین فرسودگی شغلی با گشودگی  تعیین ارت9 

 ارتباط بین فرسودگی شغلی با مقبولیت تعیین 10

   تعیین ارتباط بین فرسودگی شغلی با وظیفه شناسی11

 ،هوش هیجانی و پنج عامل بزرگ شخصیتیروابط چندگانه میان فرسودگی شغلی تعیین 12

 : فرضیه های پژوهش 1-6



 

 . فرسودگی شغلی در بین استادان و معلمان متفاوت است . 1

  شغلی در بین استادان و معلمان متفاوت است.  فراوانی فرسودگی 1-1

   شدت فرسودگی شغلی در بین استادان و معلمان متفاوت است . 1-2

 .بین ابعاد هوش هیجانی و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد. 2

  بین مؤلفه خود آگاهی و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد. 2-1

 رابطه وجود دارد.   بین مؤلفه خود مدیریتی و فرسودگی شغلی2-2

   بین مؤلفه آگاهی اجتماعی و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد.2-3

   بین مؤلفه مدیریت رابطه و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد.2-4

 . بین پنج عامل شخصیتی و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد . 3

  بین مؤلفه روان رنجوری و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد. 3-1

  بین مؤلفه برون گرایی و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد. 3-2

  بین مؤلفه گشودگی و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد.3-3

  بین مؤلفه مقبولیت و فرسودگی شغلی رابطه وجو دارد. 3-4

  بین مؤلفه وظیفه شناسی و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد. 3-5

 و فرسودگی شغلی رابطه چندگانه وجود دارد.  .بین هوش هیجانی، پنج عامل شخصیتی4

 تعریف مفهومی متغیرها : 1-7

فرسودگی شغلی : اصطالحی است که برای توصیف تغییرات منفی در نگرش ،خلق و رفتار افرادی که در مواجهه با    

  .1386،ادهاب خاده ،ایرانی، سمیعی، فیض خفشار های مربوط به کار قرار می گیرند ، استفاده می شود )میر

   است که بر اساس آن شخصیت بر اساس1996) 1پنج عامل بزرگ شخصیتی : مدل ارائه شده توسط مک کرا و کاستا   

،مقبولیت و گشودگی ،برون گرایی ،عامل اغلب با عناوین روان رنجوریاین پنج  .پنج عامل قوی توضیح داده می شود

  .1385)حق شناس، وظیفه شناسی معرفی می شوند

هوش هیجانی : یک دسته اخ تواناییها و مهارتهای غیر شناختی است که توانایی فرد را در مقابله با فشارهای محیطی به      

  .1388اکبرخاده، توکلی،میری، ویژه تنش ناشی اخ کار افزایش می دهد )نقی خاده ،

 تعریف عملیاتی متغیرها :  1-8

                                                 
1.McCrea & Costa                                                                                                                                         



 

پرسشنامه افراد مورد مطالعه نمره ای بود که اخ  ریق پاسخ به  شغلی یگودفرسسودگی شغلی : در این پژوهش میزان فر   

 فرسودگی شغلی مسلش به دست آمد.

منظور اخ سنجش پنج عامل بزرگ شخصیتی میزان نمره ای است که فرد اخ  عامل بزرگ شخصیتی : در این پژوهش پنج   

 پرسشنامه نئو فرم کوتاه مک کرا و کاستا کسب می کند.

منظور اخ هوش هیجانی میزان نمره ای است که فرد اخ پرسشنامه هوش هیجانی  ژوهشهیجانی : در این پ هوش   

 برادبری کسب می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :مبانی نظری و پیشینه ی پژوهشی فرسودگی شغلی 2-1

 فرسودگی شغلی : 2-1-1

 خلق و رفتار افرادی که در مواجهه با فشار ،برای توصیف تغییرات منفی در نگرشگی شغلی اصطالحی است که فرسود   

شغلی   . مرسوم ترین تعریف فرسودگی1386، راب خاده و همکاران، استفاده می شود )میهای مربوط به کار قرار می گیرند

، ختی متشکل اخ سه بعد خستگی عا فیی روان شناآنها فرسودگی شغلی را سندرم .مربوط به مسلش و جکسون است

من به وجود می آید )مسلش و مسخ شخصیت و کاهش کارایی فردی می دانند که در نتیجه استرس شغلی مز

  . 1986،جکسون

دادن انرژی  با این تعریف مسلش مفهومی سه بعدی اخ فرسودگی ارائه می دهد. مؤلفه خستگی عا فی که به اخ دست   

پاسخ منفی وسنگدالنه به اشخاصی است که معموال دریافت کنندگان  ،مؤلفه مسخ شخصیت .خص مربوط استعا فی ش

، در این حالت موفقیت نزله کاهش احساس موفقیت فردی استخدمت اخ سوی فرد هستند. کاهش کارایی فردی به م

  .1385ادراک شده جانشین موفقیت فردی می شود )محمدی ،
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Although,teaching due to its manpower resources development is very rewarding,but it 

produces special stress which lead to burnout. Burnout encompasses emotional 

exhaustion,depersonalization and personal non-accomplishment at work.The purpose of the 

present study was to investigating the relationship between burnout, emotional intalligence and 

big five personality factors.the method of this research is correlative descriptive.Statistical 

population was secondary school teachers and university accademic staffs.The sample of 

research is 250 individuals (121 male and 129 female) that were selected by the cluster 

sampling method. in this study for gathering data of three inventory:Maslach burnout 

inventory (Maslach,Jackson) emotional intelligence inventory (bradbery), Big five personaliy 

factors inventory(MacCrea,Casta) were utilized.Data was analyzed by using descriptive 

statistics (frequency districation, means and standard deviations) and inferential statistics 

(independent-samples T test,correlations pearson,multiple regression). result showed that 

burnout of professors and teachers was mild and there was not meaningful difference between 

them.Also obtaind result indicated that there were significant negative correlation between 

components of emotional intelligence(self-awareness,self-management,relationship-

managemen)andburnout, however did not show any significant relationship between social-

awareness and burnout.In addition, burnout was correlate positively with neuroticism and 

negatively with extraversion,agreeableness,conscientinusness,but did not show any significant 

relationship between burnout and openness.Also Muitiple regression analysis showed that 

neurotictism and emotional intelligence have significant role in predict of burnout. Gender 

differences in burnout were not significant. 
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