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 رابطه مؤلفه های خودشفقتی با فرسودگی شغلی معلمان

 2، سیف اله آقاجانی2، محمد نر یمانی1حمیدرضا صمدی فرد

 چکیده

تعیین رابطه مؤلفه های خودشفقتی با فرسودگی شغلی معلمان صورت پذیرفت.  روش این پژوهش  پژوهش حاضر با هدف

 1931 یهمعلمان مرد ناحیه یک شهراردبیلدرسالهمبستگی از نوع توصیفی بود. جامعهآماری این پژوهش کل

ها،از پرسشنامه خودشفقتی ریس و  برایجمعآوریداده. نفر از معلمان مردانتخابشدند101گیریتصادفیتعدادبودندکهبهروشنمونه

انه و ضریب های پژوهش نیز با استفاده از رگرسیون چند گ( و مقیاس  فرسودگی شغلی ماسالچ استفاده شد. داده2011همکاران )

مورد تحلیل قرار گرفتند.نتایج نشان دادبین مهربانی با خود ، احساس   21SPSSهمبستگی پیرسون و با استفاده نرم افزار آماری 

مشترک انسانی و ذهن آگاهی با فرسودگی شغلی و مولفه های آن رابطه  منفی معنادار و  بین قضاوت در مورد خود ، انزوا  و فزون 

ا فرسودگی شغلی و مولفه های آن رابطه  مثبت معناداری وجود دارد. ضرایب بتا نیز نشان دادکه از بین متغیر های همانندسازی ب

و فزون همانند 29/0، انزوا  0/ 92، قضاوت در مورد خود-10/0، احساس مشترک انسانی -90/0پیش بین: مهربانی با خود 

در مؤلفه های خودشفقتی که ا تبیین می کنند. در نتیجه می توان بیان نمود به شکل معناداری فرسودگی شغلی معلمان ر 90/0سازی

 بینی آن را دارند.زمره متغیرهای مرتبط با فرسودگی شغلی معلمان بودند و توانایی پیش

 .معلمان ،فرسودگی شغلی ،خود شفقتی کلمات کلیدی:

                                                           
 03112123221، (hrsamadifard@ymail.com)نویسنده مسئول، ، ایران،ارشدروانشناسی عمومی ،دانشگاهمحقق اردبیلدانشجوی کارشناسی1

 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیل، ایران.2

 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور،ایران.9
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 مقدمه

در نتیجه مواجهه مستقیم و درازمدت فرد با مردم و در  است مرکب از خستگی جسمی و عاطفی که سندرمی1فرسودگی شغلی

ایجاد میشود. در زمینه تعاریف ارایه شده از فرسودگی شغلی، فابر نتیجه  فردشرایطی که از لحاظ هیجانی طاقت فرساست، در 

ر، کلیه آنان میپذیرند که در تعریف این پدیده در رابطه با چند نکته، اتفاق نظر دارند. به عبارت دیگ متخصصانمیگیرد که کلیه 

پیشرفته و بهویژه به محیط کاری، مربوط میشود. همچنین تقریباً کلیه متخصصان به  دنیایبا زندگی  نحویفرسودگی شغلی به 

را  فرسودگیدر سه دههی گذشته پژوهشگران موضوع  (.2،1319)فاربرشغلی میدانند تپیدگیطریقی فرسودگی شغلی را در رابطه با 

 دیگر، مراقبان کودکان و گروههای نیروهایپلیس، آموزگاران، پرستاران، اجتماعیهای مختلف از جمله مددکاران جمعیتدر میان 

هایی که پژوهشگران را به سوی مطالعه ترینانگیزهیکی از عمده(.1332و همکاران، 9)ماسالچقرار دادهاند بررسیمورد 

 شیوعفرسودگیشغلینرخ  ( بابررسی2002. میاکی و همکاران )کارکنان میباشددر  باالیاینپدیدهکرده است نرخ  فرسودگیشغلیهدایت

کارکنان دچار 11/0نزدیک ژاپن گزارش دادند که  کشوردر  اجتماعیدر میان یک گروه از مددکاران 

به ، 1331)دوآ، گزارش شده است93/0نزدیک معلمان  وبرای21/0فرسودگیبرایپزشکان، نرخ فرسودگیشغلیشدیدهستند.همچنین

 افتتحصیلیمواجه هستند، مشکالتی مانند  ایماهیت شغلی خود، با مشکالت عدیده واسطهمعلمان به (.1،2002نقل از تاکدا

هـای آموزشی و کالسهای پر سازمان آنان از طرف  نیازهایآموزان به تحصیل، نادیده گرفتن دانش عالقهآموزان، عدم دانش

ممکن است  نهایتاپذیری آنها را باال برده و  بااستمراراینمشکالتآسیبو  تأثیرگذاربوده جمعیت. این مشکالت همگی بر سالمت آنها

 شغلیایجاداست که در اثر استرس  (.فرسودگیشغلیفرایندروانشناختی1931میانآنانشود)بهار و همکاران، در  شغلیمنجر به فرسودگی 

 (.فرسودگیشغلی2001و همکاران،  1)باکلیهمراه است 7ردیپایینفباال و کفایت  2شخصیتباال، مسخ  1میزانخستگیهیجانیشده و با 

،به نقل از 2007، 10،نوو3،2002شود)گارلند ترک شغل واز کار افزایشغیبت، دیگرانو تعامل با  کاهشعملکردشغلیمیتواند باعث

معلمان  ند.ه عهده داشته باشآموزان درمدارس بمت دانشالمعلمانمیتوانند مهم ترین نقش را در ارتقای س(.1939خشوعی و بهرامی،

فرسودگی ابتدا . الگویمناسبی برای شاگردان باشند توانمندی مناسب در صورتی قادر به ایفاء چنینوظیفه ای خواهند بود که دارای

                                                           
1Job Burnout 

2Farber 

9Maslach 

1Takeda 

1emotional exhaustion 

2depersonalization 

7Personal accomplishment 

1Buckley 

3Garland 

10Neveu 
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اما  اجتماعی، معلمان، روان درمانان و پرستارانموردبررسی قرار گرفت؛ مدد کاراندر شغل هایی که خدمات انسانی می دادندمانند 

فرسودگی  .بعدها روشن شد که فرسودگی فراتراز مشاغل مرتبط با خدمات انسانی است و می تواند در سایرحرفهها نیز اتفاق افتد

دارای اثرات زیان باریست که پیامدهای جسمی، روان شناختی، اجتماعی و سازمانیآن موردتوجه بسیاری از پژوهشگرانقرارگرفته 

، اضطراب، تضادهایخانوادگی، غیبت و حاضر نشدن در محل کار ازجمله فشار خونافسردگی،  است. سردرد،خستگی، آلرژی،

این نتیجه رسید که رضایت شغلی افراد  ( در پژوهش خود به1912) کریمـی(.1939)بیانی و سمیعی، عواقبفرسودگی شغلی است

زارعیان .سودگی شغلی همبستگی منفی وجود دارداست، و بین رضایت شغلی و فر فرسودهکمتر غیر افرادفرسوده از رضایت شغلی 

این نتیجه رسید که میزان فرسودگی هیجانی و مسخ شخصیت از ابعاد تحلیل رفتگی شغلی دبیران  بهدر پژوهش خود ( نیز 1911)

تایج تحقیق .ندر معلمان تربیت بدنی شهر شیراز در سطح متوسط است فردیپایین و فقدان موفقیت  سطحدر  شیرازتربیت بدنی شهر 

و برونگرایـیو  تجربههمچنینبینمسخشخصیتفرسودگی هیجانی و گشودگی به ( نشان داد بین1930جاللی فراهانی و همکاران)

 ( به این نتیجه رسیدند که بین1911همچنینپرداخت چی و همکاران ) .رددا گشودگیبهتجربهارتباطمعناداریوجودو  بینمسخشخصیت

 وجود دارد. معناداریو  معکوسرابطه مدیرانمعلمان و  غلیفرسودگیشکاری و  زندگیکیفیت 

خود شفقتی را به 2فاست.ن 1یکی از عوامل روانی و اجتماعی که می تواند در فرسودگی شغلی معلمان تاثیر گزار باشد خودشفقتی

مقابل انزوا و به شامل مهربانی با خود در مقابل قضاوت کردن خود، اشتراکات انسانی در  ای سه مؤلفه ای عنوان سازه

بر پذیرش خود یا پذیرش تجربه خوددر  یخودشفقت .در مقابل همانندسازی افراطی تعریف کرده است (ذهن آگاهیهوشیاری)

مهربانی با خود، درک خود به جای قضاوت خود و نوعی  .تأکید دارد (ذهن آگاهیهوشیاری)چارچوب مهربانی با خویشتن و به 

 رفتارهاینقص هستند، اشتباه میکنند و درگیر  داراییکفایتیهای خود است. اعتراف به اینکه همه انسانها حمایت نسبت به کاستیها و ب

، شایستگی و نیاز به خودمختاریاساسی  نیازهایهمچنین، خود شفقتی به ارضاء  .ناسالم میشوند، مشخصه اشتراکات انسانی است

)قزاسفلو و گزارش میکنند بیشتریمقابله هیجانی  مهارتهایدارند،  تریباالکه خود شفقتی  .افرادیارتباط کمک میکند برقراری

، طول نمایند می شفقتبیشتریدریافتکه عروقیقلبی  بیمارانگرفتند که  پژوهشینتیجهدر( 2001همکاران)و  9برومت1939همکاران،

های  واکنشدر یتاجتماعی حماو  دلسوزیبرایدیگراننقش  پژوهشی در (2010و همکاران) 1وزلیک.تریدارندطوالنی عمر 

در آنها باال بود در تعامل با دلسوزیبرایدیگرانکه  افرادینشان داد  نتایجقرار دادند. ی فیزیولوژیک بهاسترسورها را مورد بررس

د که ( به این نتیجه رسیدن1931. در ایران نیز ابوالقاسمی، )فیزیولوژیکی متعادلتری داشتند واکنشدر برابراسترس،  حمایتاجتماعی

( به این 1939خود شفقتی از متغیرهای تقریبا تاثیر گزار بر رفتار بهداشتی بیماران کرونر قلبی هست. هم چنین قزلسفلو و همکاران )

                                                           
1Self-compassion 

2Neff 

9Brummett 

1Cosley 
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موضوع و مطالب گفته  اهمیتا توجه به نتیجه رسیدند که هر بین تفکر قطعی نگر فرد و خودشفقتی رابطه معکوس وجود دارد.ب

تعیین رابطهمؤلفه های خودشفقتی با فرسودگی شغلی معلمان و همچنینپیشبینیفرسودگی شغلی دفشده، پژوهش حاضر با ه

 معلمانبراساسمؤلفه هایخود شفقتیصورت گرفت.

 روش

 1931 روش این پژوهش همبستگی از نوع توصیفی بود. جامعهآماری این پژوهش کلیهمعلمان مرد ناحیه یک شهراردبیلدرسال

ها،از پرسشنامه خودشفقتی ریس و همکاران برایجمعآوریداده. نفر از معلمان مردانتخابشدند101تصادفیتعدادگیریبودندکهبهروشنمونه

 ( و مقیاس  فرسودگی شغلیماسالچ استفاده شد. شرح ابزارگردآوریاطالعات به صورت ذیل می باشند:2011)

ساخته شده است (2011و همکاران )1طریسفرم کوتاهتوس دلسوزیمادهای خود 12قیاس م مقیاس خود شفقتی فرم کوتاه :

مهربانی با خود در مقابل قضاوت در مورد خود ،احساس مشترکات انسانی در مقابل انزوا و ذهن وجهی عامل دو 2که شامل 

  درجه1لی کرتپاسخدهندگان میبایست در طیف ت.ماده اس22 فرم بلند این مقیاس شامل. است د سازیآگاهیدر مقابل فزونهمانن

 درمطالعه سبزهد.گزارش کردن%12در مطالعه خود، همسانی درونی مقیاس را ( 2011)ریس و همکاران .ه عبارات پاسخ دهندب ای

در مطالعه . گزارش شد21%مقیاس  2عالوه بر بررسیساختار عاملی مقیاس در نمونه ایرانی، آلفای کرونباخ )1932آرایلنگرودی)

 .گزارش شد%11یاس همسانیدرونی مق( 2012و همکاران ) قربانی

ساخته شد. در آغاز این پرسشنامه  (1311) الچو جکسونتوسطماس پرسشنامه فرسودگی شغلی :2مقیاس فرسودگی شغلی

سوال کاهش یافت. در نهایت تحلیل عاملیهای صورت گرفته در 21این مقدار به  بعدیسوال داشت اما در تحلیل عاملی 17

مطرح شد. این پرسشنامه MBI عدد رساند و این نسخه به عنوان نسخه نهایی 22نامه را به نمونههای دیگر تعداد سواالت این پرسش

فرسایش احساسی، زوال شخصیتی و مشکالت شخصی. همچنین در این پرسشنامه نشانگان : سه زیر مقیاس دارد که عبارتند از

پایایی نمرات در مطالعات .قرار میگیردفرسودگی شغلی هم بر اساس شدت عالیم وهم بر اساس فراوانی عالیم مورد سنجش 

پایایی خرده   (1311) و جکسون ماسالچبه بررسی گذاشته است. در نمونه افسران پلیس،  ماسالچمختلفی توسط جکسون و 

 .71/0و مشکالت شخصی77/0زوال شخصیتی ،  13/0های این پرسشنامه را اینگونه گزارش میدهد: فرسایش احساسیمقیاس

زوال 30/0ی خرده مقیاسهای این پرسشنامه بر روی معلمین را نیز بدین شکل گزارش نمودند: فرسایش احساسهمچنین پایایی 

همچنین پری فیلدورت روایی همزمان این پرسشنامه را با رضایت شغلی محاسبه کرده .  71/0 مشکالت شخصیتیو 73/0شخصیتی

به .در ایران نیز عزیزی و همکاران یی همزمان پرسشنامه استاست که نتایج معکوس بودهاند که نشان دهنده مناسب بودن روا

زوال شخصیتی را ،  11/0بررسی پایایی سه مقیاس موجود در این پرسشنامه پرداختند. آنها ضریب آلفای فرسودگی احساسی را 

                                                           
1Raes 

2Cronbach 

9MBI  
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د روایی این پرسشنامه مور تاییدیو همکاران با انجام تحلیل عاملی  عزیزی. همچنین ندگزارش نمود77/0را  فردیو مشکالت 22/0

 (.1917)عزیزی و همکاران،.تایید قرار دادند

 یافته ها

تجزیه و SPSS 21ی نرم افزار آمارهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه با استفاده داده های پژوهش با روش

درصد آزمودنی ها  22(. همچنین  71/2ف معیار و انحرا 29/91بود.) با میانگین سنی   17تا 21تحلیل شدند. دامنه سنی آزمودنی ها 

 درصد فوق لیسانس بودند. 1درصد لیسانس و 70فوق دیپلم، 

(: میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش1جدول )  

 انحراف معیار میانگین متغیر

مؤلفه های 

 خود شفقتی

11/5 مهربانی با خود  32/2  

29/5 قضاوت در مورد خود  11/2  

رک انسانیاحساس مشت  31/5  11/2  

11/5 انزوا  39/2  

11/8 فزون همانند سازی  82/3  

13/8 ذهن آگاهی  53/3  

21/11 خود شفقتی کل  13/13  

فرسودگی 

 شغلی

13/33 فرسودگی هیجانی  32/1  

23/31 شخصیت زدایی  11/1  

18/15 نقصان تحقق شخصی  51/1  

12/91 فرسودگی شغلی  31/12  

 

دهد. ربوط به میانگین و انحراف معیار مؤلفه های خود شفقتی و فرسودگی شغلی معلمان را نشان می( اطالعات م1جدول)  

 

(: ضریب همبستگی خود شفقتی و فرسودگی شغلی معلمان3جدول )  

یمولفه های خودشفقت  آماره 
 فرسودگی

 هیجانی

شخصیت 

 زدایی

ق نقصان تحق

 شخصی

فرسودگی 

 شغلی

ونضریب پیرس مهربانی با خود  -3/111** -3/931** 3-/913** -3/932** 

ونضریب پیرس قضاوت در مورد خود  213/3  3/132** 3/111** 3/191** 
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نیاحساس مشترک انسا ونضریب پیرس   -3/111* 913/3-  -3/112** -3/121** 

ونضریب پیرس انزوا  3/281* 111/3  3/131** 3/181** 

ونضریب پیرس فزون همانندسازی  911/3  3/133* 3/918** 3/922** 

ونضریب پیرس ذهن آگاهی  -3/911** -3/113** -3/913** -3/931** 

ونضریب پیرس خودشفقتی کل  -3/913** -3/121** -3/938** -3/913** 

  01/0** معنی داری آزمون برای سطح خطای 

01/0* معنی داری آزمون برای سطح خطای   

ترک انسانی و ذهن آگاهی با فرسودگی شغلی و مولفه های آن رابطه  منفی طبق نتایج جدول فوق بین مهربانی با خود ، احساس مش

معنادار و  بین قضاوت در مورد خود ، انزوا  و فزون همانندسازی با فرسودگی شغلی و مولفه های آن رابطه  مثبت معناداری وجود 

 دارد.

( : تحلیل رگرسیون نمرات متغیر مالک بر نمرات متغیر پیش بین2جدول)  

ب همبستگیضری  ضریب تعیین 
ح ضریب تعیین اصال

 شده
 خطای استاندارد

230/0  111/3  113/3  51/8  

درصد فرسودگی شغلی معلمان مرد توسط متغیر های پیش  17نتایج جدول فوق نشان می دهد که با استفاده از رگرسیون چند گانه

 بین تبیین می شود.

به کار گرفته شده (:آزمون تحلیل واریانس برای معناداری مدل1جدول)  

به دست آمده معنی دار است. این مطلب نشان می دهد که حداقل یکی از متغیرهای پیش بین  fدهد که نتایج جدول فوق نشان می

 (.p>01/0بینی فرسودگی شغلی معلمان معنی دار است) ما در پیش

 

 

 

 

 SS df MS F p مدل

522/1911 رگرسیون  2 518/3931  121/

21 

 

333/3  

 

821/8292 باقیمانده  131 239/83  

115/19538 کل   131 
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(: پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان  براساس مؤلفه های خود شفقتی9جدول )  

 B Beta t p متغیر

-298/3 مهربانی با خود  231/3-  115/2-  333/3  

333/3 قضاوت در مورد خود  233/3  515/3  331/3  

احساس مشترک 

 انسانی
138/3-  131/3-  991/1-  333/3  

111/3 انزوا  321/3  253/3  315/3  

391/3 فزون همانندسازی  233/3  112/3  331/3  

-193/3 ذهن آگاهی  119/3-  833/1-  311/3  

 

، احساس مشترک انسانی -90/0( معلوم می شود که از بین متغیر های پیش بین: مهربانی با خود 1با توجه به ضرایب بتای جدول )

به شکل معناداری فرسودگی شغلی معلمان را تبیین می  90/0و فزون همانند سازی29/0، انزوا  0/ 92ورد خود، قضاوت در م-10/0

 (.p>01/0)کنند

 بحث و نتیجه گیری

معلمان در صورتی قادر به ایفاء  ند.آموزان درمدارس به عهده داشته باشمت دانشالمعلمانمیتوانند مهم ترین نقش را در ارتقای س

تعیین رابطه  هدف. پژوهش حاضر نیز با الگویمناسبی برای شاگردان باشند توانمندی مناسب ی خواهند بود که دارایچنینوظیفه ا

مؤلفه های خودشفقتی با فرسودگی شغلی معلمان صورت پذیرفت. با توجه به اینکه تاکنون هیچ پژوهشی نقش مولفه های 

مکان بررسی هم سویی و عدم همسویی میسر نگردید.اما نتایج پژوهش خودشفقتی را در فرسودگی شغلی معلمان بررسی نکرده، ا

نشان داد که بین مهربانی با خود ، احساس مشترک انسانی و ذهن آگاهی با فرسودگی شغلی و مولفه های آن رابطه  منفی معنادار و  

ن رابطه  مثبت معناداری وجود دارد.  می بین قضاوت در مورد خود ، انزوا  و فزون همانندسازی با فرسودگی شغلی و مولفه های آ

توان اینگونه بیان کرد که مهربانی با خود، احساس مشترک انسانی و ذهن آگاهی مؤلفه مثبت خودشفقتی و قضاوت در مورد خود، 

که مؤلفه انزوا و فزون همانند سازی مؤلفه منفی خودشفقتی است. فرسودگی شغلی نیز متغیری منفی در زندگی می باشد. معلمانی 

های مثبت خودشفقتی را باال گزارش کردند دارای فرسودگی شغلی کم بودند و معلمانی که مؤلفه های منفی خودشفقتی را باال 

روانشناختی که تحت شرایط استرس شغلی  یکفرآینداز  گزارش کردند دارای فرسودگی شغلی باال بودند. فرسودگیشغلیعبارتاست

نشان  (تضعیف عملکردپس رفت)، کاهش انگیزه و مسخشخصیت، ه صورتفرسودگیعاطفیبشدید حادث میشود و خود را 
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در ارتباط با ( 1310)1. چرنیسصورت گرفته است متعددی، مطالعات پیامدهایفرسودگیدر ارتباط با آثار و (.1927)لست،میدهد

ظاهر  فشارهایشغلیدر مقابله با  یا را شناسایی کرد که به صورت غیر سازنده نگرشیو  رفتاری، تغییرات فرایندفرسودگی

و توسعه  نیرومندایجاداز جمله عوامل  فرسودگیشغلیو  فشارهانشان میدهد که  پیرامونفرسودگیشغلیمتعدد  پژوهشهای.میشوند

به این نتیجه رسید که فرسودگی شغلی ( 1311سالچ)ما(.1312و همکاران، 2)مک گراتمیباشندجسمانی و  روانشناختیبیماریهای 

ها عبارتند از: تحلیل یا خستگی عاطفی که به از  مؤلفهو از سه مؤلفه مربوط به هم تشکیل یافته است. این  چندبعدیساختار یک 

فرسودگی از بین  اثر،در کهدارایسطحانگیزشباالبودهاستانرژیهای عاطفی شخص مربوط است. در واقع، حاالت قبلی  دسترفتن

این  برایتمایل فرد  تشکیلدهندهفرسودگیشغلی، )مسخ شخصیت(ه می شود. مؤلفه دوم وی خسته کنند برایمیرود و انجام کار 

خارج و به صورت یک شئ غیر انسانی  فردیتو آن را از  نظرنگرفتهدر  انسانیمطلب است که فرد یا مراجع را به صورت یک فرد 

. کرده استرا به خود جلب  کمتریمؤلفه توجه بود. این احساسموفقیتفردیپائینسومین مؤلفه از فرسودگی شغلی، . درک می کند

است، یعنی فرد احساس می کند، عملکرد وی همراه با موفقیت نیست و یا به  فردیکاهشیافته، احساس موفقیت مؤلفهمنظور از این 

شویی و (.نتایج تحقیق خ1971ی )بدری گرگری،ادراکی مطرح است نه عملکرد و موفقیت واقع عملکردیاموفقیتعبارت دقیقتر، 

و با کفایت  منفیمعناداریرابطهی  شخصیتو مسخ  خستگیهیجانیبا  روانشناختیکه توانمندسازی ( نیز نشان داد 1939بهرامی )

، ایندارد. عالوه بر  منفیمعناداریرابطهی  شخصیتو مسخ  خستگیهیجانیبا  سازمانینیزدارد. تعهد  معناداریرابطهی مثبت  فردی

، سازمانی، و تعهد فردیو کفایت  خستگیهیجانی، روانشناختیتبی نشان داد که توانمندسازی رگرسیون سلسله مرا تحلیل

شامل مهربانی با خود در مقابل قضاوت کردن  ای سه مؤلفه ای فخود شفقتی را به عنوان سازهن.را پیشبینی میکند خستگیهیجانی

مونگراین و . (. ر مقابل همانندسازی افراطی تعریف کرده استد (ذهن آگاهیهوشیاری)خود، اشتراکات انسانی در مقابل انزوا و به 

و  افسردگیکمترماهبعد، احساس 9را انجام دادند در پیگیری  شفقتیخود تمریناتکه پژوهشیدریافتندافرادی در  (2010)  9مایرییام

 تأثیرمحافظتیدر زمینة  پژوهشیر د( 1319همکاران )و  1رودهید(.ب1931)ابوالقاسمی و همکارانماه بعدداشتند 2در شادیببیشتر

مرگمحافظت  حتیو  بیماریما را در برابر  شفقتیببیشترکه فراهم بودنخود  ایننتیجهرسیدندها به بیماری درپیشگیری از  شفقتیخود

بهداشتی بیماران ( به این نتیجه رسیدند که خود شفقتی از متغیرهای تقریبا تاثیر گزار بر رفتار 1931در ایران نیز ابوالقاسمی، ).میکند

( به این نتیجه رسیدند که هر بین تفکر قطعی نگر فرد و خودشفقتی رابطه 1939کرونر قلبی هست. هم چنین قزلسفلو و همکاران )

فرسودگی شغلی معلمان توسط متغیر های پیش بین تبیین می شود.  17معکوس وجود دارد.درنهایت قسمت آخر نتایج نشان داد 

داد که از بین متغیر های پیش بین: مهربانی با خود ، احساس مشترک انسانی ، قضاوت در مورد خود ، انزوا و  ضرایب بتا نیز نشان

                                                           
1Cherniss 

2McGrath 

9Mongrain & Myriam 

1Broadhead 
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مؤلفه های که فزون همانند سازی  به شکل معناداری فرسودگی شغلی معلمان را تبیین می کنند. در نتیجه می توان بیان نمود که 

نمونه به معلمان بینی آن را دارند.محدود بودن ی شغلی معلمان بودند و توانایی پیشدر زمره متغیرهای مرتبط با فرسودگخودشفقتی 

شهر اردبیل و مذکر بودن نمونه انتخاب شده از محدودیت پژوهش حاضر می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد پژوهش های آتی در 

 تری امکان پذیر باشد.دیگر شهرها و دبیران مونث صورت پذیرد تا تعمیم نتایج با اطمینان بیش

 منابع

،خود شفقتی و حمایت اجتماعی با رفتارهای بهداشتی در بیماران کرونر d(. ارتباط تیپ شخصیتی 1931ابوالقاسمی، عباس؛ تقی پور،مریم؛ نریمانی محمد. )

 .1قلبی. روانشناسی سالمت،فصلنامه علمی پژوهشی ،شماره

. فصل نامه آموزش آزمون یک مدل فرضی، روانی معلمان ابتدایی سالمتسترس شغلی و فرسودگی شغلی بر نقش ا(. 1939بیانی، علی اصغر؛ سمیعی، رضا.)

 (.1)2بهداشت و ارتقای سالمت، 

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس ی.پایاننامها مقابلههـای  مکانیزمو  معلمینسندرم روانشناختی فرسودگی شغلی (. 1971)گرگوری، ر.  بدری

و معلمانمدارس  فرسودگیشغلیمدیرانکاری و  زندگیکیفیت  بینرابطه  (. بررسی1911چی، محمد حسن؛ احمدی، غالم علی، آرزومندی، فریده.) پرداخت

 .10-21(، ص9)9،واحدگرمساراسالمی دانشگاه آزاد مدیریتآموزشیو  رهبریفصلنامه تاکستان، شهرستان 

ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی (. 1930ی دوست قهفرخی، ابراهیم، اسالمی، یوسف.)جاللی فراهانی، مجید؛ سجادی، سید نصر اله؛ عل

 .1، سال اول، شپژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتین، معلمان مرد تربیت بدنی شهر زنجا

، دوره مدرسه روانشناسیمجلهی ، معلمان فرسودگیشغلیبر  سازمانیو تعهد  روانشناختینقش توانمندسازی  (.1939خشوعی، مهدیه سادات؛ بهرامی، مریم.)

 .11-97، ص1،ش9

بررسی میزان تحلیل رفتگی معلمان تربیت بدنی شهر شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، (. 1911.)جهرمی، زهرا زار عیان

 .دانشگاه تهران

 .و حرمت خود انسجامیناسالم،خودشناسی  خود شیفتگیبین آرزوها و وابستگیهای ارزش خود با شفقت خود،  (. رابطه1932لنگرودی، میالد.) آرایسبزه 

 .پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاهتهران

ت عمومی معلمان تربیت بدنی استان لرستان، پژوهشهای مدیریت رابطه بین فرسودگی شغلی با سالم (.1931محمد زمان.)، کو نانیشعبانی بهار، غالمرضا و 

 .31-77(، 9)2 ورزشی و علوم حرکتی،

در کارکنان دانشگاه تهران،  ماسالچپرسشنامه فرسودگی شغلی  تاییدیتحلیل عامل اکتشافی و  (.1917.)، زهرا؛ صالحی، مریمآبادی ، لیال؛ فیضعزیزی

 .ربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراءمطالعات روانشناختی، دانشکده علوم ت

(. رابطه بین تفکر قطعی نگر و خود شفقتی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه 1939قزلسفلو، مهدی؛ میر احمدی، لیال؛ جزایری، رضوان السادات. )

 .1020-1013،ص 19اصفهان. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره 

تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه مردشهرمعلمان رسمی  خشنودیابطه میان فرسودگی شغلی، تیپ های شخصیتی و بررسی ر (.1912)کریمی یار.

 .رو دهنآزاد اسالمی واحد 

 .13 30-، صتهرانموسسه انتشارات و چاپ دانشگاه (ترجمه ناصری. کیومرث(پیدمیولوژیفرهنگ ا(.1927.)لست، جان م 
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