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 چکيده

 وسطهمت دبیران شغلی فرسودگی با ،حمایت اجتماعی بین رابطه بررسی حاضر پژوهش هدف

 همبستگی -توصیفی هایپژوهش جزء و  کاربردی هدف لحاظ که از.بود  دزفول شهرستان

 که. بودند نفر 629 تعداد به دزفول شهرستان متوسطه دبیران کلیه شامل آماری جامعۀ .بود

 نسبتی ایطبقه تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با نفر 239 مورگان جدول براساس

 اجتماعی ، حمایت(HSE) شغلی شدند. ابزار این پژوهش  پرسشنامه استرس انتخاب

 ماسالچ شغلی فرسودگی هو پرسشنام (RCA) نقش تعارض – ، ابهام(SS-A) فیلیپس

 ،پیرسون همبستگی اسمیرنوف، – کولموگروف ها از آزمونبود. جهت آزمون فرضیه (1985)

 رسودگیف با ،حمایت اجتماعی بین استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تحلیل رگرسیون

 .دارد وجود رابطه  دزفول شهرستان  متوسطه دبیران مقطع شغلی

 .فرسودگی ،مدرسهجو عاطفی  ،مایت اجتماعیح واژگان کليدی:
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 حسين حاجی

 .ییراهنما رشته مشاوره و ارشدکارشناس 

 

  نام نویسنده مسئول:

 حسين حاجی

  طهمتوس دبيران شغلی فرسودگی با اجتماعی حمایت بين رابطه بررسی

 دزفول شهرستان

 6/1/1399 دریافت:تاریخ 

 19/3/1399 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
 :چسالاروند فرسودگی شغلی در مدل م

 شود.مثالًای است که به شغل وارد میچ عنصر اصلی فرسودگی شغلی در درجه اول خود شخص و سپس لطمهسالابه عقیده م

راجعان م شکایت، عدم تحمل نسبت به خود،تندخویی با دچار ناراحتی، نماید غالباًکارمندی که احساس فرسودگی شغلی می

سوی  فرد بهبه طور همزمان وجود داشته باشند  عالئمشود. وقتی این تحمل می غیرقابلبه طور کلی برای اطرافیان خود .است

گردد که به حرفی میدنبال همکاربه  یابد. در چنین شرایطی کارمند عصبی غالباًهای او افزایش میحالت انزوا پیش رفته، غیبت

 دچار نیز هاآن شود که نهایتاًهمکاران بیشتر می بر دیگر فشار کارنتیجه تحمیل رهای او گوش داده و با او همدردی کند.د

است  ر اینبچ فرض سالام در مدل.انجامدگونه این پدیده گسترش یافته و سرانجام به ترک حرفه می و بدینفرسودگی شغلی شده 

موفقیت فردی کاهش یافته به فرد دست  و نهایتاً  دادهرخافتد و سپس مسخ شخصیت در تعامالت لیل عاطفی اتفاق میکه ابتدا تح

شده توسط  ارائهای را برای تسلسل ییدیهأ( با تحقیقی گسترده و با استفاده از همبستگی رگرسیون ت1998چ)سالاو م1دهد. لیترمی

سترس ا گرفته شده است که با نظر جزء فرسودگی شغلی در ترینمهمعاطفی به عنوان  مدل تحلیل در اینچ بدست آوردند. سالام

 .همراه است زیاد

 

 (.1385 اعتقادی، ترجمه ،1998 ماسالچ، و ليترچ)سالاروند فرسودگی شغلی در مدل م شکل

های اولیه تحلیل عاطفی انعکاسی کنندهتعییندارد. بنابراین  کار ارتباطبا سطوح باالی تقاضای  طور مستقیمتحلیل عاطفی به 

مهم از تحلیل عاطفی  کنندهتعیینآورد.برای مثال تراکم کار یک فشار می بر شخصهای شخصی یا سازمانی است که از خواست

نی ذه از انرژیاست مقدار زیادی  خود ممکن در شغلشود. افرادی که وقت کافی برای کارشان ندارند به منظور توفیق محسوب می

د را صرف کنند و با این دقت ناکافی تالش کنند که استانداردها را حفظ نمایند بنابراین به سمت تحلیل عاطفی هدایت میخو

( انجام شد به این نتیجه رسید که تراکم کار و تعامالت بین فردی با تحلیل عاطفی 1997)2ای که توسط داگراتیشوند. در مطالعه

و تنبیه غیرمنتظره با مسخ شخصیت همبستگی مثبت دارند و مسخ شخصیت، انتظارات  همبستگی منفی دارد. تحلیل عاطفی

 اعتقادی، ترجمه ،1998 وماسالچ، لیترهای مشروط با احساسات موفقیت فردی کاهش یافته همبستگی دارد)نابجا و فقدان پاداش

 .اندشده( ذکر 2-2در جدول) شدهخالصه صورتبهشود (. سایر عواملی که سبب فرسودگی شغلی در کارکنان می1387

 

                                                           
1Liter  
2Dougherti  
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 (.1390 همکاران، و آذریشکل چگونگی پيدایش فرسودگی شغلی)

 های فرسودگی شغلی و شاخص عالئم
 عالئمجسمانی و هم  عالئمباشد. فرسودگی شغلی هم شناخته شده فرسودگی شغلی می عالئمخستگی جسمی و روانی از 

 بندی نمود:های فرسودگی شغلی را به پنج گروه دستهوان شاخصتو رفتاری دارد. می شناختیروان

 و ییدأس مورد تاشدن نسبت به شغل خود،افسردگی،احساس درماندگی و ناتوانی، احس عالقهبی: 3های هیجانیشاخص

بت به مدلی نسدادن ه از دست تفاوتی، مالمت و بیزاری وو بیگانگی، احساس بی از دیگران، احساس جدایی قرار نگرفتنتشویق 

 دیگران. 

                                                           
3 Emotional Index 
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 حل کارم و اعتمادی نسبت به مدیریت سازمانبیحوصلگی، بدبینی و بدگمانی نسبت به دیگران، : بی4های نگرشیشاخص

مندی و بدگمانی؛ نارضایتی و نگرش منفی نسبت به خود، شغل و در کل دانند، گلهکه قدر او را نمیسوءظن درباره این و خود

 .احساس گناه و هراس از آیندهسبت به زندگی و ن

کاهش توانایی برای انجام دادن وظایف  ،از دیگرانجویی کناره، پرخاشگر بودن و تخریب پذیرتوان : می5های رفتاریشاخص

 های اجتماعی و افزایش مشکالت با مسئوالن ، رؤسا و همکاران و خانواده را نام برد.شدن فعالیت محدودشغلی، 

اختالل گوارشی و  ،در خوابیدناختالل ، سردرد ابتال به دردهای عضالنی،: احساس خستگی،6اختیشنروانهای شاخص

 .مکرر هایسرماخوردگی

 موارد و معنوی، افزایش تعداد ابعاد اخالقی،تنزل  رجوعاربابهای : کاهش رسیدگی به خواسته7های سازمانیشاخص

 .(1387)به نقل از بهرامی، در کار ثو حواد و سوانحترک شغل خالفکاری، غیبت از کار،

 

 فرسودگی شغلی یهاشاخص  شکل

 علل و عوامل فرسودگی شغلی
عامل عمده که شامل عوامل محیطی یعنی دو  به فقط نجایدر اشود که ما علل و عوامل زیادی باعث فرسودگی شغلی می

ی بدین معنی که چه کسی دچار فرسودگی یتل شخصی که فرسودگی شغلی در آنجا ممکن است اتفاق بیفتد و دیگری عوامیجا

 .کنیماشاره می شودشغلی می

 عوامل محیطی

سال انجام شده نشان  25فرسودگی شغلی یک تجربه شخصی است که خاص محیط کاری است، تحقیقاتی که بیش از 

 :باشندیمشرح ذیل دهنده ارتباط عمده عوامل محیطی با پدیده فرسودگی شغلی است که البته عوامل محیطی به 

 

 

                                                           
4 Attitudinal Indicators 
5Behavioral indicators  
6Psychological factors  
7 Institutional Index 

شاخص های 
فرسودگی شغلی

یشاخص هیجان

شاخص نگرشی

شاخص روان شاخص رفتاری 
شناختی

شاخص 
سازمانی
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 های شغلیویژگی

نتایج بدست آمده از تحقیقات محققان مبنی بر این است که فرسودگی شغلی نوعی واکنش به فشار است. تجربیات مربوط 

ج عد تحلیل یا فرسایش. این نتایبه حجم کار و فشار زمانی به طور هماهنگ و قوی با فرسودگی شغلی ارتباط دارند بخصوص از بُ

نیازها )مثل تعداد ساعات کار و تعداد  ینیع یابیهم ارزدر مورد فرسودگی و  یگزارش دهآمده از طریق تجربیات خود  بدست

افتد که شده است و همچنین همبستگی باالی ابهام نقش و تضاد نقش به اثبات رسیده. تضاد نقش وقتی اتفاق می دیتائمراجعان( 

افتد که اطالعات کافی در مورد چگونگی انجام بهتر کار ابهام نقش وقتی اتفاق می کهیحالدر ،یموبا تضاد خواسته در شغل روبرو ش

م به ه هاآنمورد مطالعه قرار گرفتند، اما همبستگی  ییتنهابهی نیازهای شغلی دیگر تحلیلی کمّدر  .یا حرفه وجود نداشته باشد

رسی قرار گرفت حمایت اجتماعی است که با فرسودگی شغلی مورد بر همین صورت است منابعی که در مطالعات به طور مبسوط

منابع شغلی  و مجموعارتباط دارد. فقدان حمایت اجتماعی از طرف سرپرست بخصوص مهم است حتی بیشتر از حمایت همکاران 

. فرسودگی شغلی فرسودگی شغلی ارتباط دارد دهندهلیتشکخورد به طور هماهنگی با سه جزء زفقدان با .دیگر کنترل و اطالعات

دارند بیشتر است. همچنین مقدار آزادی عمل با فرسودگی شغلی  هایریگمیتصمهمچنین در افرادی که مشکالت کمتری در 

 .ارتباط بیشتر باشد فرسودگی شغلی کمتر است هرچقدرهمبستگی دارد، بنابراین 

 

 های سازمانیویژگی

ارستان است و یا کار یک معلم با دانش آموزان در مدرسه است. بنابراین در حالی که کار یک پرستار با بیماران در یک بیم

همه این   .باشدمی ، مقررات، منابع و توزیع فضامراتبسلسلهگیرد که شامل انجام می تربزرگاین مشاغل اغلب در یک سازمان 

را از عدالت و برابری  هاآن ،و انتظارات عمدهدار و مستمری داشته باشند بخصوص وقتی که توقعات ثیرات دامنهأتواند تعوامل می

عوامل اجتماعی، فرهنگی  لهیوسبهچنین شرایط سازمانی گذارد هممی تأثیرکه این مسئله به نوعی بر فرسودگی شغلی  سازددور می

 ل کوچک شدنشوند مثخوش تغییرات و تحوالت زیادی میدست هاسازمانگیرد. این بدین معنی است که و اقتصادی شکل می

همچنین توجه به مسائل رفاهی کارکنان و فرصت   .ها داردثیرات مهمی بر زندگی کارمندان سازمانتأها ادغامات که همه این و

 تأثیرسازمانی هستند که بر فرسودگی شغلی  از عوامل مهم هایشانمهارتدادن به کارکنان در جهت تالش برای بهتر شدن 

 .(1385 حسینی،دارد)

 :ایهای حرفهیویژگ

کار در مورد فرسودگی شغلی در ابتدا از بخش مشاغل خدمات انسانی و آموزش شروع و رشد پیدا کرد و علت این توجه 

 نندهکمراقبتیا  دهندهآموزشفشرده با دیگر افراد در نقش  صورتبهخاص به این مشاغل به دلیل درگیری عاطفی در شغلشان 

هدهای باال در رعاطفه نشان داد که این عوامل عاطفی با واریانس -به طور صریح به متغیرهای کار با تمرکز تحقیقات جدید .بوده

در دو کشور  ای که بر روی پنج حرفهاست. همچنین طبق مطالعه شدهگزارشهای شغلی باال های باال فرسودگی شغلی و استرس

رخ مجریان قانون )افسران های مشاغل در دو ملت مشابه بود. در نیمرخ)آمریکا و هلند( انجام شد نتایج به دست آمده نشان داد نیم

پلیس، نگهبانان زندان( نسبتاً سطح باالیی از بدبینی و عدم کارآیی و سطح پایینی از تحلیل و فرسایش مشخص گردید. پزشکان 

رخ کارمندان کارآیی مشخص شده است. نیمسطح پایینی از فرسایش و بدبینی و سطح نسبتاً باالیی از عدم  لهیوسبهدر دو کشور 

، سطح بدبینی در خدمات اجتماعی نسبتاً متحدهاالتیااز لحاظ ملیتی مختلف بود. در  بهداشت روانیخدمات اجتماعی و مراکز 

ز فرسایش تری اسطح پایین متحدهاالتیادر  بهداشت روانیباال بوده، در حالی که در کشور هلند در یک حد متوسط است. کارکنان 

 .اندهلند سطح باالتری را تجربه کرده اند، اما درو بدبینی را تجربه کرده

 :فردی هایویژگی

در این ارتباطات وجود دارد که در  فردیمنحصربههای ویژگی یکسریدهند، بلکه به محیط کار پاسخ نمی راحتیبهافراد 

های جمعیت شناختی )مثل سن یا تحصیالت رسمی(، ویژگیاست این عوامل فردی شامل متغیرهای  تأثیرگذاردهی پاسخ

های فردی با فرسودگی شغلی یک ارتباط را نشان از این ویژگی چند موردهای مربوط به شغل است. شخصیتی ثابت و گرایش
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طوری که .بهباشدی بر فرسودگی شغلی در حدود اندازه عوامل محیطی نمیتأثیرگذاردادند. همچنین این ارتباط از نظر میزان 

 .پیشنهاد شده فرسودگی شغلی بیشتر یک پدیده اجتماعی است تا یک پدیده فردی

 :های جمعیت شناختیویژگی  

است که همواره با فرسودگی شغلی  ییهاآناز همه متغیرهای جمعیت شناختی که مورد مطالعه قرار گرفته، سن یکی از 

سال هستند بیشتر  4۰تا  3۰ یدارای سنین باال که یافرادودگی شغلی نسبت به سطح فرس ترجوانارتباط داشته در بین کارکنان 

جنس به عنوان یک متغیر جمعیت شناختی  .زندنتایج بدست آمده مربوط به تجربیات شغلی را به هم می ،است. سن شدهگزارش

مردان  را برای غلیاز فرسودگی ش تواند باشد برخی مطالعات سطح باالتریبینی فرسودگی شغلی نمییک عامل قوی جهت پیش

کنند اند یک تحقیق کوچک اما در مورد تفاوت جنسی این بود که مردان اغلب سطح بیشتری از بدبینی را تجربه میگزارش کرده

ش های نقتواند مربوط به قالبهمچنین در برخی از مطالعات زنان سطح نسبتًا بیشتری از فرسایش را گزارش دادند این نتایج می

 .(1388)رستمی، جنسی افراد باشد

 :شخصیتی عوامل

افرادی که سطح پایینی از تحمل و  .های شخصیتی با فرسودگی شغلی انجام شدهمطالعات چندی در مورد ارتباط تیپ

فرسودگی شغلی بیشتری را نشان دادند، بخصوص اینکه در جزء فرسایش، فرسودگی شغلی در بین  ،انداستقامت را نشان داده

های سبک در مورددارای کانون کنترل درونی هستند بیشتر است. که فرادی که یک کانون کنترل بیرونی دارند نسبت به افرادی ا

باشد، و روش تدافعی می یتفاوتیب صورتبهزا با حوادث تنش هاآنسازگاری و فرسودگی شغلی،کسانی هستند که سازگاری 

تحقیقات نشان دادند که سطح  .نسبت کمتری مرتبط استبه مقابله با فرسودگی شغلی سازگاری از نوع فعاالنه و  کهیدرصورت

رخ یک فرد مستعد استرس را تشکیل میپایین و کانون کنترل بیرونی و سبک سازگاری اجتنابی نیم نفسعزتپایین تحمل، 

روان رنجوری مرتبط است  دهندهلیشکتپنج جزء شخصیتی عمده نشان داد که فرسودگی شغلی با اجزاء  در مورددهند. تحقیق 

فرادی که ا نیدر بهمچنین عالئم فرسودگی شغلی  یریپذبیآسروان رنجوری شامل ویژگی اضطراب، تنفر، افسردگی ، کمرویی و 

 .منطقی بیشتراست یهاپیتهای احساسی هستند نسبت به از نوع تیپ

 

 ساز و مرتبط با فرسودگی شغلیعوامل زمينه 

 25 ولدر ط های کاری است. بنابراین، تحقیقات انجام شدهمربوط به زمینه حالنیدرع، یک تجربه فردی و فرسودگی شغلی

هردو فردی،که  یهایژگیوعوامل موقعیتی  یعنیاند نمودهسال گذشته تمرکز خود را متوجه دو عامل مرتبط با فرسودگی شغلی 

 عنوان تجویزی برای فرسودگی شغلی در با خود در مقاله  از محققانیکی  فرسودگی شغلی دارند. دهیبا پدارتباط تنگاتنگی  عامل

 نماید:معرفی می را عوامل زیر و بیشتری بر عوامل سازمانی دارد کیدأفرسودگی شغلی ت بیان عوامل مرتبط با

شود.چنین کشیده می چند جهتهای متعارضی دارد، این احساس را خواهد داشت که به ولیتئشخصی که مس :8تعارض نقش

 نهایتاً فرسودگی شغلی مبتال و از کار، به خستگی درنتیجه و همزمان به انجام برساند را چندین کار بود خواهد شخصی مجبور

 .خواهد شد

رود انتظار می هاآندانند که از رود آگاه نیستند. چنین افرادی، تنها میمی هاآن انتظاری که از از از افراد:بعضی 9ابهام نقش

این عدم اطمینان،  و را برآورده سازند انتظار توانند اینمیچگونه  نیستند کهمطمئن  اما حرفه خود باشند خص کارآمدی درش

الگوبرداری نمایند. نتیجه این عدم  بدین دلیل است که برای ایفای نقش خود، الگو یا راهنمایی ندارند که از او پیروی کنند یا

 انجام کار در تواندکه می نمود نخواهد را تجربهاحساس  هرگز ایناین خواهد بود که فرد شاغل آگاهی نسبت به وظیفه محوله، 

م و ئید و پیامدی از فشار شغلی داآمی به وجود فرد شاغلفرسودگی شغلی حالتی است که دریک  موفق باشد. و ارزشمند خود،

 .مکرر است

                                                           
8 Role Conflict 
9 Role ambiguity 
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 شود نه بگویند ومی هاآنکه به  یحد از شیب های فراوان وولیتئمس و یکار شنهادیپتوانند به ازدیاد نقش: بعض افراد نمی

نمایند. چنین افرادی از جمله کسانی هستند که بیشتر در معرض ابتال ها و وظایف زیادی را به خود تحمیل میولیتئدرنتیجه، مس

 .(1387ناستی،  )به فرسودگی شغلی قرار دارند

 

 های فرسودگی شغلیمدل

کند استرس و فرسودگی شغلی وقتی اتفاق نابع: مدل حفظ منابع مدلی از فرسودگی شغلی است که فرض میمدل حفظ م

های این تهدید ممکن است مربوط به نیازها و خواسته. است تهدید گردند باارزش هاآنآنچه که برای  لهیوسبهافتد که افراد می

که  .گرددزا عنوان میتهدید منابع در ابتدا به عنوان یک منبع استرس.  (شغلی باشد، یا از دست دادن منابع کاری )مثل بیکاری

به . انجامددر کار به فرسودگی شغلی می یگذارهیسرمابعد از برخورد طوالنی با منابع  ژهیوبهاین فقدان و تهدید مستمر منابع، 

های جدی منجر به استرس چگونهبه درک اینکه دهد که این عقیده و نظر را در مورد استرس رشد میحفظ منابع  مدل یعبارت

 توانندمی شغلی منابع و شغلی نیازهای که است این منابع حفظ مدل در اصلی نظریه .کندکمک می ،شوندفرسودگی شغلی می

 نیز تپیشرف و شکست از مختلف، یشناختروان تجربیات به مدل این همچنین شوند، شغلی فرسودگی باعث متفاوتی طور به

 مهم برایشان موفقیت آوردن دست به که افرادی به نسبت تر استمهم شکست از جلوگیری برایشان که افرادی عموماً  پردازد.یم

 با( 1996) 1۰آشفورث و شوند.لیمی شغلی فرسودگی به منجر احتماالً  نیازها بنابراین شوند.می به فرسودگی بیشتری دچار است

 حجم) غلیش نیازهای مثل متغیرهایی که دادند نشان هاآن که معنی بدین کردند تأیید را رنظ این شغلی، تحلیل کردن فرسودگی

(. تماعیاج حمایت) منابع متغیر به نسبت دارند شغلی فرسودگی عاطفی تحلیل جزء با تریقوی خیلی ارتباط( کاراضافه -کار

 در ارد،د شغلی فرسودگی فردی موفقیت و شخصیت مسخ ءاجزا با را کمتری گرایش نیاز متغیرهای که دادند نشان هاآن همچنین

کند به کمک می . مدل حفظ منابعدارند شغلی فرسودگی جزء دو آن با قوی خیلی ارتباط حدودی تا منابع متغیرهای که حالی

( 1988) 11فولشود و در کل هابفرسودگی شغلی منجر به نتایجی مثل موفقیت شغلی پایین و تعهد سازمانی می چگونهدرک اینکه 

نده فرسودگی شغلی و رآورد که بتواند هم علل به وجود آو فراهمبا این مدل یک تئوری محکمی را ارائه داد که یک مدل کارا را 

  (.1389د)امیری و همکاران، هم نتایجی که این پدیده به دنبال دارد را تبیین کن

 های رفتارینشانه

 وندشمیتقسیم  دودستههای رفتاری به نشانه

توان گفت به طور مستقیم متوجه خود فرد شاغل است. این دسته شامل رفتارهایی هایی هستند که میدسته اول: نشانه

در برابر  جویانهستیزهاشتهایی، رفتارهای ، مصرف روزافزون مشروبات الکلی و دارو ، پرخوری یا بیکردن کار است مثل خودداری از

 .های میان فردیه طور کلی مشکلیا اعضای خانواده و بهمکاران 

، ازجمله غیبت از کار، رها کردن شغل، گرددبرمیپیامدش به سازمان یا تشکیالت اداری  ،های رفتاریدسته دوم: از نشانه

 (.138۰)بهروزی، وریهای ناشی از کار و فقدان بهرهافزایش حادثه

 

 های استرس شغلی در محيط کارعامل 

 های نقشویژگی

 توان درک درستی از استرس شغلی به دستدانند که از آن راه میشناختی محیط کار را روشی میهای روانت عاملشناخ

مربوط به استرس را شناسایی کنند و دریابند که  اند مسائلبا استفاده از نظریه نقش سعی کرده ویژهبهپژوهشگران  بارهآورد. دراین

 ها، چهار نوع ویژگی برایدارند. بنا بر نتیجه این پژوهش تأثیرآمدن استرس شغلی  دردیدفشارهای ناشی از نقش تا چه اندازه 

 .باری نقش و ناسازگاری نقشاند: ابهام نقش، گرانباری نقش، کمنقش برشمرده

                                                           
10 Lee and Shfvrt 
11 Habfvl 
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 نقش نامیده شده است. ابهام های محیط کار که ممکن است منجر به استرس شغلی شود، ابهامابهام نقش: یکی از عامل

ای اطالعات الزم برای انجام اند: وضعیت شغلی معینی که در آن پارههای نقش چنین تعریف کردهنقش را به عنوان یکی از ویژگی

ابهام نقش . شغلش دارند( داند که چه انتظاری از وی برای انجاماند )درنتیجه فرد نمیمطلوب،نارسا یا گمراه کنندهناشغل به طور 

 .داردیبازم و پیشرفتوری شود که فرد را از بهرهرس منجر میدرواقع زمانی به است

گرانباری نقش است. به  دانندمیدیگری برای استرس شغلی  ءمنشا های نقش که آن راگرانباری نقش: یکی دیگر از ویژگی

 .د شدخواهاز پس انجام کاری که بخشی از شغل معینی است برآید، دچار استرس  فرد نتوانداین معنی که اگر 

باری نقش شود، کماسترس در کارکنان می های معینی موجبهای نقش را که در شغلباری نقش: یکی دیگر از ویژگیکم

ها و تواناییشود. به بیان دیگر، مهارتشخص به طور تمام و کامل استفاده نمی یهامهارتاند؛ یعنی وضعیتی که در آن از نامیده

زیادی است)که به شاغل تحمیل  یاخواستهکه گرانباری نقش گویای شوند. درحالیبه کار گرفته می فرد کمتر از اندازه ممکن های

باری نقش زمانی پیامد ناخوشایند توان گفت که کمدارد. به طور کلی، می باری نقش حکم محدودیت و بازدارندگی راشود(، کممی

 .الزم است هاآنل به کارکنان بیش از آن باشد که برای شغل محودارد که توان

اند که ممکن شناخته های انجام شده، عالوه بر ابهام نقش، ناسازگاری نقش را نیز عامل دیگریناسازگاری نقش: طی بررسی

های ای از الزامدهد که تن دادن به مجموعهزمانی رخ می توان گفت ناسازگاری نقشاست به استرس ناشی از کار منجر شود. می

شود  او خواستههای شغلی، مغایر یا به کلی ناممکن است. مانند حسابدار شرکتی که از از الزام رش مجموعه دیگریشغلی با پذی

،  زادهحسن)گیرد، کاهش دهدبه شرکت تعلق می را کهسازی کند تا مالیاتی حساب اصطالحبههای خالف واقع درست کند یا حساب

1389). 

 

 حمایت اجتماعی 

باشد. حمایت رفتار بهداشتی مورد توجه می هایکنندهتسهیل ترینمهمبه عنوان یکی از  12تماعیامروزه حمایت اج

ترین و نیرومندترین است.حمایت اجتماعی به عنوان قوی تربزرگها و جامعه از طرف افراد دیگر، گروه پذیرشقابلاجتماعی،حمایت 

زاست و تحمل مشکالت را برای فرد د در زمان درگیری با شرایط تنشآمیز و آسان فری موفقیتای برای مواجههنیروی مقابله

است. که اغلب برداشت حسی  شدهفیتعراست که به اشکال و طرق مختلفی  یچندبعدکند. حمایت اجتماعی مفهومی تسهیل می

 .شودشود، گفته میاز آن شده و به کمکی که از سوی افراد دیگر در یک وضعیت سخت زندگی به فرد می

 کند: اعتقاد گردد. وی حمایت اجتماعی را چنین تعریف می( بازمی1989)13ها در این خصوص به کوبیکی از اولین تعریف

شود و به یک شبکه اجتماعی و گیرد و ارزشمند میمورد احترام قرار می ،شودآن، فرد دوست داشته می جهیدرنتشخصی که 

 (.1391ی،)به نقل از بهروزشودتعهدات متقابل وصل می

 به عنوان امکاناتی برای مقابله با استرس، نتوسط دیگرا شدهفراهم( حمایت اجتماعی را به عنوان یک منبع 2۰۰4)14شولتز ،

 (.2۰۰4)شولتز، ی از منابع تعریف نمود ایا یک مبادله

 و کمک دریافت شده محبت،همراهی، مراقبت، احترام، توجه ز( حمایت اجتماعی را میزان برخورداری ا1998)15سارافینو ،

 (.1998)سارافینو، ر اعضای خانواده، دوستان، و دیگران تعریف کردیهای دیگر نظتوسط فرد از سوی افراد یا گروه

 و حرمت  ، احساس عشق17، خویشتن پذیری16حمایت اجتماعی یک کمک دوجانبه است که سبب ایجاد خودپنداره مثبت

 (.138۰)ریاحی، دهدصت خودشکوفایی و رشد را میفر فرد شود و در همه این موارد بهنفس می

                                                           
12social support  
13 Kobe 
14Schultz and Schwartz  
15 Sarafynv 
16Positive self-concept  
17 Self-taking 
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  کنندمی فراهممنظور از حمایت اجتماعی، قابلیت و کیفیت ارتباط با دیگران است که منابعی را در مواقع مورد نیاز 

 (.1382)بخشانی، 

 گیرد) علی ر میعد واقعی و تصوری را در بداند که هر دو بُمی چندبعدی( حمایت اجتماعی را مفهومی 1988)18ساراسون

 .(1385پور، 

 

 انواع حمایت اجتماعی
در  هابندیدستهاست. در واقع، این  آمدهعملبهگوناگونی توسط پژوهشگران از مفهوم حمایت اجتماعی  هایبندیدسته

 بندیجمعو با آورد. سارافینمی فراهمال بوده است که حمایت اجتماعی، به طور ویژه چه چیزی را برای یک شخص ؤپاسخ به این س

، 21، ابزاری یا ملموس2۰، ارزشیابانه19حمایت اجتماعی در پنج مقوله حمایت عاطفی بندیدستهنظرات برخی از پژوهشگران به 

( حمایت اجتماعی را به سه دسته1985ویلز ) بندیطبقه( بر اساس 2۰۰6)24پرداخت. درنتا و همکاران 23ای، و شبکه22اطالعاتی

 27و کارکردی 26( از حمایت اجتماعی ساختاری1384و همکاران) 25اند. دیویسونبندی کردهعاتی تقسیمی عاطفی، ابزاری و اطال

( حمایت اجتماعی را در چهار مقوله عاطفی، اطالعاتی، ابزاری و ارزشیابانه 138۰اند. دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت)نام برده

بندی حمایت اجتماعی به حمایت ارزشیابانه، اطالعاتی، همراهی ( در طبقه1377گاچل و همکاران) چنینهماند. بندی کردهدسته

ترین انواع حمایت اجتماعی که توسط پژوهشگران معرفی شده و در تحقیقات اند.  در مجموع رایجاجتماعی و ابزاری اشاره کرده

 ، شامل سه مقوله: اندگرفتهمتعددی مورد  بررسی قرار 

یت عاطفی به معنی در دسترس داشتن فردی برای تکیه کردن و اعتماد داشتن به وی، به حمایت اجتماعی عاطفی: حما

(. حمایت اجتماعی عاطفی دربردارنده احساس همدلی، مراقبت و توجه، و عالقه 2۰۰6، 28باشد)درنتا و همکارانهنگام نیاز می

راحتی و آسایش، اطمینان، تعلق داشتن، و تواند شخص را به داشتن احساس می نسبت به یک شخص است. این نوع از حمایت

شود افراد احساس کنند مورد مواردی اشاره دارد که باعث می و بهمورد محبت قرار داشتن به هنگام فشار و تنش مجهز نماید 

 .کند که حس ارزشمندی در افراد تقویت شودحمایت هستند. چنین حمایتی غالباً به شکل غیرملموس است و کمک می

های مادی، عینی و واقعی دریافت شده توسط یک فرد از سوی دیگران اجتماعی ابزاری: حمایت ابزاری به کمکحمایت 

های مادی و مل عناصری از کمکامین کند و شأکند تا نیازهای روزانه خود را تگردد. این نوع حمایت به افراد کمک میاطالق می

های ارائه شده کمک ابزاری به کنش.و حرکت کردن است  جاییجابهزل، عینی نظیر قرض دادن پول، کمک کردن در نظافت من

های معمولی و روزمره خود، مثل نگهداری از بچه، تعهدات کند تا مسئولیتشود که به افراد کمک میاز سوی دیگران گفته می

 (.1998 سارافینو،مالی و مسائل مربوط به کار را انجام دهند)

 

 عی اثرات مطلوب حمایت اجتما
 : کندمیراتوس معتقد است که حمایت اجتماعی اثرات نامطلوب استرس شغلی را از پنج طریق، تعدیل و تضعیف 

 .توجه عاطفی: شامل گوش دادن به مشکالت افراد و ابراز احساسات همدلی، مراقبت، فهم و قوت قلب دادن

 .انجامدگارانه می: یعنی ارائه خدمات و یاری، که به رفتار انطباقی و سازرسانییاری

                                                           
18 Sarason 
19Emotional support     
20 evaluative 
21Or tangible tool  
22 Information 
23 network 
24 Deranta et all 
25 Davison 
26 Structure 
27Functional  
28Drentea, Patricia et al 
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  .و مشکالتها ای افراد با تنشجهت افزایش توانایی مقابله و توصیه: ارائه راهنمایی رسانیاطالع

  .تواند منجر به تصحیح عملکرد شوددیگران در زمینه چگونگی عملکرد که می از سوی خوراندپسارزیابی:ارائه بازخورد و 

اثرات سودمندی به دنبال  درنتیجهآید و به وجود می پذیریجامعهبه واسطه  موالً: دریافت حمایت اجتماعی معپذیریجامعه

  .(1384آورد)بخشی پور، می

( به مطالعه رابطه بین عوامل اجتماعی و فرسودگی شغلی معلمان پرداخت. بر اساس نتایج، اندازه شبکه 1389قدسی)

تنوع شبکه اجتماعی و فرسودگی شغلی رابطه معکوس و معنادار وجود ثیری در میزان فرسودگی شغلی ندارد، اما بین أاجتماعی ت

دارد. مشارکت ذهنی با ابعاد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت و مشارکت عینی با عدم موفقیت رابطه دارد. بین متغیر حمایت 

ورد متغیرهای سازمانی و فرسودگی)خستگی عاطفی و مسخ شخصیت( همبستگی معنادار و معکوس وجود دارد. همچنین در م

ای نتایج این تحقیق حاکی است میزان فرسودگی معلمان ابتدایی از راهنمایی و دبیرستان کمتر است و نمره مسخ شخصیت زمینه

 معلمان دارای مدرک سیکل از مدارک دیگر بیشتر است. سابقه خدمت با فرسودگی رابطه معکوس دارد. 

و حمایت اجتماعی با بروز فرسودگی شغلی در بین کارکنان شرکت بطه استرس شغلی ا( در پژوهشی به ر1389موسوی)

ی معناداری بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی وجود دارد. همچنین رابطه نفت گاز پرداخت. نتایج حاصل نشان داد که رابطه

یت اجتماعی و ابعاد استرس ی معناداری بین ابعاد حمامعنادار معکوس بین حمایت اجتماعی و فرسودگی شغلی وجود دارد و رابطه

های استرس شغلی)حجم کار، شغلی با ابعاد فرسودگی شغلی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مقیاس

  باشند.ها( بهترین پیش بین برای فرسودگی شغلی میکنترل و ارزش

. پرداخت پرستاران شغلی فرسودگی بینیپیش در شده ادراک اجتماعی حمایت هایمؤلفه به مطالعه نقش( 139۰حقیقی)

 پرستاران شغلی فرسودگی واریانس درصد 29 توانندمی شده ادراک اجتماعی حمایت ابعاد که داد نشان چندگانه رگرسیون نتایج

 رسودگیف بینیپیش توان یعنی داشتند، معناداری سهم دوستان و خانواده هایمؤلفه حمایتی منابع بین در که کنند، تبیین را

 ناپذیریاجتناب تأثیر اجتماعی حمایت اینکه به توجه با.نداشتند یدارمعنی سهم بینیپیش این در مهم اشخاص اما دارند را شغلی

 در مؤثری روش عنوان به آن از خارج و شغلی هایمحیط در قوی حمایتی هایسیستم ایجاد لذا دارد، شغلی فرسودگی کاهش بر

  .آیدمی حساب به شغلی گیفرسود از پیشگیری جهت

 شدگی استرس بینی ابهام نقش، تعارض نقش، فرسودگی شغلی و ابعاد چهارگانه سرریز( در پژوهشی به پیش139۰آقایی)

نشان داد که مدل  گامبهگامهای پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش مشاوران مراکز مشاوره پرداخت. یافته

 برای تعارض نقش و فرسودگی شغلی کهدرحالیینی ابهام نقش بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی معنادار نبود. برگرسیون پیش

  بینی بود.شدگی استرس نیز بر اساس یک یا دو متغیر جمعیت شناختی قابل پیش برخی از ابعاد سرریز معنادار بود. ضمناً

فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کارکنان با رضایت از جو  ( در پژوهشی به بررسی رابطه استرس شغلی،1391حاجلو)

سازمانی دانشگاه محقق اردبیلی پرداخت. نتایج نشان دادند که بین استرس شغلی و کیفیت زندگی، استرس شغلی و رضایت از 

وسازمانی ز ججوسازمانی،رضایت از جوسازمانی و فرسودگی شغلی، فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی رابطه منفی و بین رضایت ا

وجود دارد. همچنین، معلوم شد که رضایت از جوسازمانی  دارمعنیو کیفیت زندگی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی رابطه مثبت 

 بینی است. قابل پیش خوبیبهتوسط سه متغیر فرسودگی شغلی، استرس شغلی و کیفیت زندگی 

انی، استرس شغلی و فرسودگی معلمان استثنایی و عادی ( در پژوهشی به بررسی سالمت رو1391مهرابی زاده هنرمند)

ها  نشان  داد که معلمان مدارس استثنایی از لحاظ سالمت عمومی نسبت به معلمان عادی وضعیت نامطلوبپرداخت. نتایج تحلیل

لی علمان وجود ندارد وی بین دو گروه مدارمعنیتری دارند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که از لحاظ استرس شغلی تفاوت 

در تمام ابعاد)تحلیل عاطفی، دگرسان بینی و فقدان موفقیت فردی( بیشتر از معلمان  استثناییفرسودگی شغلی معلمان مدارس 

 مدارس عادی بود. 

های شخصیتی و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی ( در پژوهشی به بررسی رابطه بین ویژگی1391راک خواه)

ی معناداری بین حمایت اجتماعی با ابعاد فرسودگی تحصیلی وجود پژوهش نشان داد که رابطه نداخت. نتایج ایدانشجویان پر

  دارد.
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ها نشان ( در پژوهشی به نقش استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر سالمت روانی معلمان ابتدایی پرداخت. یافته1393بیانی)

فی و من صورتبهمثبت و معنادار و احساس کفایت شخصی  صورتبهی، خستگی هیجانی و مسخ شخصیت غلداد که استرس ش

ی خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و احساس کفایت شخصی در کنند. همچنین واسطهمی بینیپیشمعنادار سالمت روانی را 

المت  ن سرابطه بین استرس شغلی و سالمت روانی مشاهده شد. نتایج نشان دادند که استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلما

ی ابهام و تعارض نقش و عملکرد شغلی پرداخت.  نتایج ( در پژوهشی به  رابطه1393اندازد. مراقی)را به خطر می هاآنروانی 

کنان وجود دارد که این رابطه ربا عملکرد شغلی کا  نقشو ابهام  نقشی معناداری بین ابعاد تعارض تحقیق نشان داد که رابطه

 ت. غیرمستقیم و ناقص اس

زای محیط کار بر افزایش فرسودگی شغلی کارکنان در یک به بررسی نقش عوامل استرس در پژوهشی( 1394مهدی نیا)

دارای مسخ شخصیت متوسط  %4/17ها نشان داد که در این مطالعه، از نظر ابعاد فرسودگی شغلی، محیط صنعتی پرداخت. یافته

عملکرد فردی ضعیفی داشتند. همچنین هیچ فردی در محدوده استرس %8/15 ،زیاد و خستگی عاطفی متوسط %19/ 5و زیاد، 

های فردی )ابتال به بیماری مزمن، حادثه، تحصیالت و سابقه کار( با فرسودگی شغلی، ارتباط شغلی شدید قرار نداشت. بین متغیر

زایش بر روی اف تأثیردارای بیشترین  ی وجود داشت. چهار حیطه استرس شغلی )شامل: ارتباط، تقاضا، نقش و تغییرات(دارمعنی

فرسودگی شغلی بودند. طبق نتایج این مطالعه، عدم وجود ارتباطات دوستانه در محیط کار، خصوصیات و حجم کار، عدم آشنایی 

فرد با اهداف سازمان و وظایف خود، همچنین عدم آشنایی فرد از جایگاه نقش خود در سازمان، نحوه سازماندهی کارکنان و 

 ثیرگذارند.أزا بوده که بر ایجاد و افزایش فرسودگی شغلی تترین عوامل استرسغییرات کار به ترتیب از مهمت

 هایاسترس شغلی، سبک تأثیر( بر روی افسران پلیس انجام شد، 2۰11)29در پژوهش دیگری که توسط سیسالک و همکاران

مورد بررسی قرار گفت. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر  مقابله و حمایت اجتماعی مربوط به شغل بر روی فرسودگی شغلی

که سبک نشان داد که سبک مقابله هیجان مدار رابطه مثبتی با فرسودگی عاطفی و رابطه منفی با پیشرفت فردی دارد. در حالی 

فقط در افرادی که از استقامت شود. عالوه بر این، حمایت اجتماعی مقابله هیجان مدار و حمایت اجتماعی مربوط به شغل انجام می

تواند در افرادی که استقامت پایینی دارند، زیادی برخوردارند، رابطه منفی با مسخ شخصیت دارد و سطح استرس باالی شغلی می

 بینی کند.سبک مقابله هیجان مدار را پیش

 

 و عملياتی تعاریف مفهومی

 ابهام این. شودمی حاصل کار انجام نحوۀ از اندک آگاهی یا العاتاط کمبود از نقش، در : ابهام)تعریف مفهومی(ابهام نقش

 تسرپرس یا همکاران وسیلۀبه اطالعات دادن جلوه ناجور یا و کردن مضایقه ضعیف، ارتباطات ناکافی، کارآموزی علت به احتماالً

 3۰همکاران و بیوکامپ (.1374برومند)است فرد برای شغلی فشار نقش ابهام و تضاد حاصل باشد، که دلیلی هر به. شودمی حاصل

 ،نامطلوب طور به شغل انجام برای الزم اطالعات از ایپاره آن در که شودمی گفته معینی شغلی وضعیت به نقش ابهام( 2۰۰2)

 اند.کننده یا گمراه نارسا

 حمایت وی. رددگبازمی( 1989) 31کوب به خصوص این در هاتعریف اولین از یکی :)تعریف مفهومی(حمایت اجتماعی

 و گیردمی قرار احترام مورد شود،می داشته دوست فرد آن، درنتیجه که شخصی اعتقاد: کندمی تعریف چنین را اجتماعی

 کمک یک اجتماعی حمایت(.1391بهروزی، از نقل به)شودمی وصل متقابل تعهدات و اجتماعی شبکه یک به و شودمی ارزشمند

به  موارد این همه در و شودمی نفس و حرمت عشق پذیری،احساس خویشتن مثبت، پندارهخود ایجاد سبب که است دوجانبه

 (.138۰ ریاحی،)دهدمی را رشد و شکوفایی خود فرصت فرد

حمایت  پرسشنامه است که از اینمره پژوهش این در حمایت اجتماعی از منظور :)تعریف عملیاتی(حمایت اجتماعی

 .شودمیکسب  32(A-SS) فیلیپس اجتماعی

                                                           
29 Sislak at all 
30Beauchamp  
31 Koob 
32 The Social Support Appraisals 
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 تجدید نیس نسل به بشری و تجارب فرهنگی میراث ، تنها انتقالوپرورشاز آموزش هدف معتقدند همگان عصر کنونی در

 هشایست بنابراین .است هاانسان رفتار ها و در نهایت، شناختهادر نگرش مطلوب ، ایجاد تغییراتوپرورشآموزش رسالت بلکه

 و موردعنایت در اختیار اوست آموزان دانش ودلجان که کسی عنوان به و دارد سازی آدم داعیه که کسی عنوان به معلم است

 و مشکالت فشارها ها،استرس با سازمان در هر افراد شاغل طور کههمان. باشد مدنظر او پیوسته روانی و بهداشت قرار گیرد توجه

 هاترساس این از نتایج یکی .هستند مواجه مختلفی هایرساست با نیز معلمان برند،می رنج آن و از عوارض روبرو هستند مختلفی

 هربرت وسیلهبار به اولین برای 197۰ دهه اوایل در شغلی فرسودگی مفهوم. است هاآن در میان شغلی فرسودگی بروز

پایین،  یروحیه ایجاد به منجر که است و هیجانی روانی جسمی، خستگی از حالتی شغلی فرسودگی. شد مطرح 33فروندنبرگر

شود می فرد کارآیی و کاهش شغلی هایپیشرفت به نسبت آمیزتمسخر ، نگرشرجوعارباب به نسبت منفی نگرش

 (. 1387اعتمادی،)

 پیدا خود و شغل سازمان به نسبت منفی و احساسات شده، نگرش خستگی دچار هیجانی افراد از لحاظ پدیده، در این

 روانی اختالل یک نوعاً شغلی فرسودگی ینشانه. کنندمی شایستگی کاهش احساس وظایفشان در ایفای تدریجبهکنند و می

 سازمان کی هایویژگی از .شود تبدیل روانی ناتوانی یک به واقعاً است ممکن و یافتهتوسعه زمان در طول آهستگی به ولی نیست

 و تولید که گیرد قرار سازمان مدیریت عالقه و هتوج مورد اندازه همان به آن، کارکنان و روانی جسمی سالمت که است آن سالم

 تبهداش و کاردان، تأمین هر مدیر الیق، دورنگر از وظایف یکی که شود را مطرح اعتقاد این اگر .گیرد قرار تأکید مورد وریبهره

 و ئولیتمس احساس با یفهوظ این به مدیران که است شایسته. ایمنگفته دور از انتظار باشد، سخنیمی سازمان در کارکنان روانی

 (. 138۰ ساعتچی،)کنند توجه بیشتری تعمق

سالمت  تنهانهاست.  استرس شغلی  34دهد، استرس شغلیقرار می تأثیر را تحتیکی از عواملی که سالمت معلمان 

گذارد. منفی می ثرا یادگیری نیز و محیطدانش آموزان  بر رویکند، بلکه شناختی معلمان را تهدید میجسمی، بهزیستی و روان

 هایخواسته که ایگونه داند، بهمی شاغل فردی هایو ویژگی محیط شرایط بین متقابل کنش را 36شغلی استرس 35الزاروس

معتقد است که استرس زیاد شغلی 38گرینبرگ. ( 1995، 37برآید)راس هاآن عهده فرد بتواند از که است از آن کار بیش محیط

کند؛ تقاضای محیط تجربه می شود. زمانی که فرد استرس زیاد، مداوم و کنترل نشده در محیط کارمنجر به فرسودگی شغلی می

افرادی که آستانه تحمل پایینی دارند و توانایی  و همچنینتوانایی فرد باشد و نتواند به اهداف خویش برسد  ازحدبیشکارش 

فرسودگی شغلی در  درنتیجه(. 2۰۰2گیرند)گرینبرگ، ر میمقابله با استرس را ندارند بیشتر در معرض فرسودگی شغلی قرا

ودگی فرس عالئمشود. اگر به پایین و افزایش اضطراب می نفسعزتمنجر به دست کشیدن از کار، غیبت، روحیه پایین،  درازمدت

آن قرار  أثیرتکند تحت آن کار می در شغلی توجه نشود و درمانی برای آن صورت نگیرد  هم فرد و هم سازمانی که فرد

 مدارس مدیران و معلمان درباره طولی از مطالعات شده آوریجمع اطالعات از تحلیل (. یک2۰۰1، 39گیرد)ماسالچ و همکارانمی

 (. 1381 مهداد،)گرددمی شغلی خشنودی کاهش سبب ایمالحظه قابل طور به شغلی فرسودگی که داد نشان در کانادا

 اجتماعی گیرد، حمایتمی قرار مورد بررسی که معلمان شغلی بر فرسودگیار اثرگذ مهم دیگر از متغیرهای یکی

رشد و  امکان درنتیجهگردد و بیشتر می امنیت و احساسمثبت  پنداره خود موجب که است عاملی اجتماعی حمایت.است

 آماده مشکالت با مقابله اجتماعی، افراد را برای حمایت دارند که عقیده پژوهشگران .شودمی فراهمفرد  خودشکوفایی برای

آثار  شغلی از فرسودگی در جلوگیری اجتماعی حمایت تأمین .شودمی و سازگارانه مثبت رفتارهای تقویت و باعث کندمی

 یاجتماع حمایت.او باشد حامی که است و دوستانه صمیمی محیطی نیازمند زندگی در طول انسان. دارد درمانی پیشگیرانه
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 و اطاعت احترام ارتباط، ها،، ارزشنفسعزت تأمین در جهت و سازمانی فردی نیازهای ارضاء برای اجتماعی در ساختار را منابعی

از  هستند جامعه یآینده نیروی انسانی یکنندهتأمین که آموزشی هایسیستم بین این در (.1391خواه، راک)آوردمی متقابل

 زا باشد و معلمانمی «انسانی»فردی عنصر آموزش سیستم عناصر تریناز مهم یکی شکبی .باشندمی برخوردار واالیی اهمیت

  .دارند آموزشی سیستم اثربخشیو  کارآیی در واالیی نقش و باشندمی هاآن ترینمهم

 تجدید نیس نسل به بشری و تجارب فرهنگی میراث ، تنها انتقالوپرورشاز آموزش هدف معتقدند همگان عصر کنونی در

 هشایست بنابراین .است هاانسان رفتار ها و در نهایت، شناختهادر نگرش مطلوب ، ایجاد تغییراتوپرورشآموزش رسالت بلکه

 و موردعنایت در اختیار اوست آموزان دانش ودلجان که کسی عنوان به و دارد سازی آدم داعیه که کسی عنوان به معلم است

 و مشکالت فشارها ها،استرس با سازمان در هر افراد شاغل طور کههمان. باشد مدنظر او پیوسته روانی و بهداشت قرار گیرد توجه

 هاترساس این از نتایج یکی .هستند مواجه مختلفی هایاسترس با نیز معلمان برند،می رنج آن و از عوارض روبرو هستند مختلفی

 هربرت وسیلهبار به اولین برای 197۰ دهه اوایل در شغلی ودگیفرس مفهوم. است هاآن در میان شغلی فرسودگی بروز

پایین،  یروحیه ایجاد به منجر که است و هیجانی روانی جسمی، خستگی از حالتی شغلی فرسودگی. شد مطرح 4۰فروندنبرگر

ود شمی فرد کارآیی و کاهش شغلی هایپیشرفت به نسبت آمیزتمسخر ، نگرشرجوعارباب به نسبت منفی نگرش

 (. 1387اعتمادی،)

 پیدا خود و شغل سازمان به نسبت منفی و احساسات شده، نگرش خستگی دچار هیجانی افراد از لحاظ پدیده، در این

 روانی اختالل یک نوعاً شغلی فرسودگی ینشانه. کنندمی شایستگی کاهش احساس وظایفشان در ایفای تدریجبهکنند و می

 سازمان کی هایویژگی از .شود تبدیل روانی ناتوانی یک به واقعاً است ممکن و یافتهتوسعه مانز در طول آهستگی به ولی نیست

 و تولید که گیرد قرار سازمان مدیریت عالقه و توجه مورد اندازه همان به آن، کارکنان و روانی جسمی سالمت که است آن سالم

 تبهداش و کاردان، تأمین هر مدیر الیق، دورنگر از وظایف یکی که شود را مطرح اعتقاد این اگر .گیرد قرار تأکید مورد وریبهره

 و ئولیتمس احساس با وظیفه این به مدیران که است شایسته. ایمنگفته دور از انتظار باشد، سخنیمی سازمان در کارکنان روانی

 (. 138۰ ساعتچی،)کنند توجه بیشتری تعمق

سالمت  تنهانهاست.  استرس شغلی  41دهد، استرس شغلیقرار می أثیرت را تحتیکی از عواملی که سالمت معلمان 

گذارد. منفی می اثر یادگیری نیز و محیطدانش آموزان  بر رویکند، بلکه شناختی معلمان را تهدید میجسمی، بهزیستی و روان

 هایخواسته که ایگونه بهداند، می شاغل فردی هایو ویژگی محیط شرایط بین متقابل کنش را 43شغلی استرس 42الزاروس

معتقد است که استرس زیاد شغلی 45گرینبرگ. ( 1995، 44برآید)راس هاآن عهده فرد بتواند از که است از آن کار بیش محیط

ط کند؛ تقاضای محیشود. زمانی که فرد استرس زیاد، مداوم و کنترل نشده در محیط کارتجربه میمنجر به فرسودگی شغلی می

افرادی که آستانه تحمل پایینی دارند و توانایی  و همچنینتوانایی فرد باشد و نتواند به اهداف خویش برسد  ازحدبیشکارش 

فرسودگی شغلی در  درنتیجه(. 2۰۰2گیرند)گرینبرگ، مقابله با استرس را ندارند بیشتر در معرض فرسودگی شغلی قرار می

ودگی فرس عالئمشود. اگر به پایین و افزایش اضطراب می نفسعزتین، منجر به دست کشیدن از کار، غیبت، روحیه پای درازمدت

آن قرار  تأثیرکند تحت آن کار می در شغلی توجه نشود و درمانی برای آن صورت نگیرد  هم فرد و هم سازمانی که فرد

 مدارس مدیران و معلمان رهدربا طولی از مطالعات شده آوریجمع اطالعات از تحلیل (. یک2۰۰1، 46گیرد)ماسالچ و همکارانمی

 (. 1381 مهداد،)گرددمی شغلی خشنودی کاهش سبب ایمالحظه قابل طور به شغلی فرسودگی که داد نشان در کانادا
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 حمایت.است اجتماعی گیرد، حمایتمی قرار مورد بررسی که معلمان شغلی بر فرسودگیاثرگذار  مهم متغیرهایجمله از 

 رشد و خودشکوفایی برای امکان درنتیجهگردد و بیشتر می امنیت و احساسمثبت  پنداره خود موجب که است عاملی اجتماعی

 تقویت و باعث کندمی آماده مشکالت با مقابله اجتماعی، افراد را برای حمایت دارند که عقیده پژوهشگران .شودمی فراهمفرد 

 انسان. دارد درمانی آثار پیشگیرانه شغلی از فرسودگی جلوگیریدر  اجتماعی حمایت تأمین .شودمی و سازگارانه مثبت رفتارهای

 اجتماعی در ساختار را منابعی اجتماعی حمایت .او باشد حامی که است و دوستانه صمیمی محیطی نیازمند زندگی در طول

 راک)آوردمی بلمتقا و اطاعت احترام ارتباط، ها،، ارزشنفسعزت تأمین در جهت و سازمانی فردی نیازهای ارضاء برای

 ورداربرخ واالیی از اهمیت هستند جامعه یآینده نیروی انسانی یکنندهتأمین که آموزشی هایسیستم بین این در (.1391خواه،

 و اشندبمی هاآن ترینمهم از باشد و معلمانمی «انسانی»فردی عنصر آموزش سیستم عناصر تریناز مهم یکی شکبی .باشندمی

  .دارند آموزشی سیستم اثربخشیو  کارآیی در واالیی نقش

 

 روش تحقيق 
 دزفول شهرستان مقطع متوسطه دبیران شغلی فرسودگی با اجتماعی حمایت بین رابطه بررسی حاضر پژوهش هدف

 .باشدمی همبستگی -توصیفی هایپژوهش جزء و  کاربردی هدف لحاظ که از.باشدمی

 

 یگيرنمونه آماری و روش نمونه و جامعه 

باشند. که از این نفر می 627دزفول به تعداد  شهرستان   مقطع متوسطه  ی آماری این پژوهش شامل کلیه دبیرانجامعه

 ایطبقه تصادفی گیرینمونه روش از استفاده نفر با 238د.  که بر اساس جدول مورگان باشننفر مرد می 255نفر زن و  372تعداد 

پرسشنامه  25۰باشند. الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر نفر مرد می 97نفر زن و  141د نسبتی انتخاب شدند. از این تعدا

پرسشنامه عودت داده نشده است.  31پرسشنامه برگشت داده شد. و  2۰7بین نمونه آماری توزیع شده بود. که از این تعداد 

 کلیه درنتیجه شد حذف هاتحلیل از و بود مخدوش هپرسشنام 7 شده انجام هایتحلیل کلیه در که است توضیح به همچنین الزم

 .دهدمی نشان جنسیت، تفکیک به را آماری جامعه آماری و نمونه تعداد جدول .باشدمی مورد 2۰۰ گرفته صورت هایتحلیل

 جدول جامعه آماری و نمونه آماری

 مقطع                    جنسیت
 نمونه آماری جامعه آماری

 فراوانی وانیافر

مقطع 

 متوسطه

 141 372 زن معلمان

 97 255 مرد معلمان

 238 627 جمع کل

   

 اطالعات آوریجمعابزار 
سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان تدوین گردید .این پرسشنامه دارای  وسیلهبه( HSEپرسشنامه استرس شغلی )

 سؤاالتباشد. نمرات ندرت و هرگز( می)همواره، اغلب، بعضی اوقات،به ایگزینه 5باشد که شامل یک طیف لیکرت می سؤال 35

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

 و مدیران همکار، حمایت ، حمایتاست. تقاضا، کنترل مقیاس زیر 7 دارای شغلی استرس شنامهباشد. پرسحالت مطلوب آن می

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

نتایج همچنین نشان دهنده همبستگی قوی بین  بود. r=  48/۰برابر  HSE ضریب همبستگی پرسشنامه ،(1389) فشارکی

 برای ترتیب ( به22/۰، 85/۰، 87/۰، 63/۰، 75/۰، 73/۰،  92/۰پرسشنامه) هایاستخراج شده از تحلیل عاملی و گویه هایعامل

 آلفای وشر توسط زنی پرسشنامه اعتبار. بود تغییرات تقاضا، کنترل، همکاران، حمایت مسئولین، حمایت ارتباط، نقش، هایحیطه
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بود. پایایی این پرسشنامه توسط پژوهشگر با روش آلفای کرونباخ و روش  65/۰و  78/۰ترتیب به کردن نیمه دو روش و کرونباخ

 -739/۰) ( ، تقاضا629/۰ -769/۰) آمده عبارت است ازاسترس شغلی به دستدونیمه کردن )تنصیف( محاسبه گردید پایایی 

( ، ارتباط 782-773/۰( ، حمایت مدیران و سرپرستان )768/۰ -743/۰( ، حمایت همکار) 747/۰-758/۰( ، کنترل )716/۰

 ( 759/۰ – 765/۰( ، تغییر )  655/۰ – 739/۰( ، نقش)68۰/۰- 729/۰)

 در این پرسشنامه نمره باال نشانه استرس شغلی کمتر است.

 (SS-Aپرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس ) 

( تدوین شده 1986) 47( توسط واکس، فیلیپس، هالی، تامپسون، ویلیامز و استوارتA-SSاعی)پرسشنامه حمایت اجتم

 یال است که سه حیطهؤس 23درباره حمایت اجتماعی قرار دارد. این پرسشنامه دارای  48است. این پرسشنامه بر پایه نظریه کوب

 گذارینمرهباشد.برای این پرسشنامه دو نوع می ماده( 8یرین )سا، ماده( 7دوستان )، ماده( 8خانواده ). سنجدحمایت اجتماعی را می

لیکرت  شود. دیگری فرمخیر نمره صفر داده می هر پاسخ و بهکه به هر پاسخ بلی نمره یک  و خیرتدوین شده است . یکی فرم بلی 

گردد. باید ، محاسبه می 1مخالفم نمره  ، کامالً  2، مخالفم نمره  3، موافقم نمره  4ای است که از کاماًل موافقم نمره چهارگزینه

(  22 -21 -1۰ -فرم سؤاالت )  در هردودو فرم نمره باالتر نشان دهنده حمایت اجتماعی بیشتراست ونیز  در هرتوجه داشت 

 استفاده گردید. ایچهارگزینهحاضر از نمونه لیکرت  در پژوهشباشد. صورت معکوس میگذاری بهنمره

این ابزار  روایی و پایاییمورد استفاده قرار گرفت. وی  (1371قوام ) ابراهیمیای اولین بار در ایران توسط این پرسشنامه بر 

به دست آورد. همچنین  7۰/۰آموزی و در نمونه دانش 9۰/۰ مقیاس کل در دانشجویی نمونه در پایایی را محاسبه کرد. ضریب

آلفای کرونباخ برای  دیگر نیز در یک مطالعه بود. 81/۰زان پس از شش هفته موآاین پرسشنامه در دانش باز آزمونپایایی آزمون 

         (.1389کنش و همکاران، به دست آمد )خوش 81/۰کل پرسشنامه 

 اندارتعبآمد که  به دستکردن ) تنصیف (  نیمهپایایی این پرسشنامه توسط پژوهشگر با دو روش آلفای کرونباخ و دو 

(، حمایت  649/۰ – 759/۰(، حمایت خانواده )  657/۰ – 752/۰(، حمایت دوستان )  694/۰ – 747/۰ از:حمایت اجتماعی )

 ( .  64۰/۰ – 741/۰سایرین ) 

را مطلوب  هاآن و ( در پژوهش خود روایی سازه و پایایی این پرسشنامه را مورد بررسی قرار دادند199۰کلوی و بارلینگ) 

 89/۰( در پژوهشی از این مقیاس استفاده نمودند. ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس 1385کاران)گزارش نمودند. ابوالقاسمی و هم

 66و ۰/ 71همچنین ضرایب اعتبار خرده مقیاس ابهام نقش،و خرده مقیاس تعارض نقش را به ترتیب  هاآنگزارش نمودند. 

( مورد تأیید قرارگرفته است. در پژوهش آقایی 2۰۰1الد)گزارش نمودند. اعتبار و روایی این پرسشنامه در پژوهش دونالد و دون۰/

 81و برای تعارض نقش  ۰/ 75( نیز پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای ابهام نقش 139۰و همکاران )

 شد. ۰/

( 724/۰،  764/۰ابهام نقش ) پژوهشگر با دو روش آلفای کرونباخ و دونیمه کردن ) تنصیف ( پایایی این پرسشنامه را برای

 ( بدست آورد. 665/۰،  7۰1/۰و تعارض نقش ) 

 

 شغلی فرسودگی پرسشنامه 

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

یک ، ماهانه نمره دو، ماهی چند بار  بار نمرهه صفر، سالی چند باشد که در دو بُعد فراوانی از هرگز نمرمی لیکرت نوع از سؤالی

 یک تا از نمرهای چند بار نمره پنج و هر روز نمره شش و شدت از خیلی کم تا خیلی زیاد که نمره چهار، هفته هر هفتهنمره سه، 

دم کفایت شخصی را در بر ، و ع، مسخ شخصیتی خستگی عاطفیشوند تدوین گردیده است و سه مؤلفهمی گذارینمرههفت 

 . برداشد از فرسودگی کمتری رنج میتر بگیرد. هرچه نمره فرد در این پرسشنامه پایینمی

                                                           
47 Vaux, Phillips, Holly, Thomson, Williams & Stewart 
48 Cobb 
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. باشدمی ربرخوردا باالیی روایی و پایایی از که است شده روشن و است شده گرفته کار مختلفی به مطالعات این پرسشنامه در

 بدست 71/۰ را فردی موفقیت فقدان و 79/۰ شخصیت مسخ و 9/۰  عاطفی ستگیخ برای را درونی پایایی جکسون و ماسالچ

 فردی موفقیت فقدان و 75/۰ شخصیت مسخ و 84/۰ عاطفی خستگی درونی خود پایایی نامهپایان در( 1374) بدری. اندآورده

 . است آورده بدست 86/۰ را پرسشنامه کل پایایی و 68/۰

 آورد برای  فرسودگی به دستبا دو روش آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن ) تنصیف ( پژوهشگر پایایی این پرسشنامه را 

 ( بدست آمد. 688/۰ – 811/۰شدت )  از بعد( ، فرسودگی شغلی  652/۰ – 779/۰فراوانی )  از بعدشغلی 

به این ترتیب  .تفاده شداسو دو نیمه کردن ) تنصیف ( در تحقیق حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ 

 – 779/۰برابر ) پرسشنامه فرسودگی شغلی ) فراوانی (  که برایها توزیع گردید نفر از افراد جامعه پرسشنامه 4۰که ابتدا بر روی 

 -739/۰(، تقاضا) 629/۰ – 769/۰برابر)  استرس شغلی(، پرسشنامه  688/۰ – 811/۰برابر)  (، فرسودگی شغلی ) شدت (  652/۰

( ، ارتباط 782-773/۰( ، حمایت مدیران و سرپرستان )768/۰ -743/۰( ، حمایت همکار) 747/۰-758/۰( ، کنترل )716/۰

(، 694/۰ – 747/۰برابر) حمایت اجتماعی  ( ، پرسشنامه  759/۰ – 765/۰( ، تغییر )  655/۰ – 739/۰( ، نقش)68۰/۰- 729/۰)

( ، پرسشنامه  64۰/۰ – 741/۰(، حمایت سایرین )  649/۰ – 759/۰انواده ) (، حمایت خ 657/۰ – 752/۰حمایت دوستان )

 ) برابر ابهام نقش 

آمده در روش آلفای  به دستباشد و چون پایایی ( می 665/۰ – 7۰1/۰(، پرسشنامه تعارض نقش برابر)  724/۰ – 764/۰

را مالحظه  4-3)جدوله بیشتری از جامعه مطلوب دانست . توان ادامه تحقیق را با نمونبیشتر است پس می 7/۰کرونباخ  از مقدار 

  (.نمایید

 

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

 خود بهپژوهشگر  دخترانه، هایدر دبیرستانمرد  پژوهشگر دلیل محدودیت ورود و بهقبلی  ریزیبرنامه، طبق شهرستان

کاری هم های دخترانه  بادبیرستان در هاپرسشنامه و توزیعهای پسرانه مقطع متوسطه شهرستان دزفول مراجعه کرده دبیرستان

در نمونه،توضیحات  هاآنل انتخاب ها و دالیها راجع به پرسشنامهراری ارتباط و کاهش حساسیت آزمودنیهمسرایشان و پس از برق

اند.از ها نمودهها اقدام به تکمیل پرسشنامهها ارائه گردیده و آزمودنیزم از سوی پژوهشگر راجع به نحوه تکمیل پرسشنامهال

 ها با ابهامی مواجه گردیدند از پژوهشگر بخواهند توضیحات تکمیلی ارائه نمایید.وپرسشنامه در تکمیلها خواسته شد اگر آزمودنی

اقدام گردید. در خاتمه از همکـاری معلمان تقدیر و  هاجهت گردآوری آن هاتوزیع پرسشنامه پس از وزر چند بسیاری موارد در

 تشکر به عمل آمد.

 

 ها تحليل دادهتجزیه و روش 
 : است استفاده شده  spss افزارنرمبا استفاده از ها در این تحقیق از روشهای آماری زیر به منظور تجزیه و تحلیل داده

 .انحراف معیارمیانگین و مانند  آمار توصیفی روشهایـ 1

 باشد .  اسمیرنوف ، همبستگی پیرسون ، رگرسیون خطی  می –شامل آزمون کولموگروف  آمار استنباطی -2

ی کلیه فرضیهاستفاده شده است. ضمناً برا« SPSS»کامپیوتری  افزارنرمشده از  آوریجمعهای جهت تجزیه و تحلیل داده

 در نظر گرفته شده است. =۰5/۰ی دارمعنیها سطح 

 

 گيرینتيجهبحث و 
مقدار آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه حمایت مدیران و سرپرستان از ابعاد  ،شودمیمالحظه   3-4جدول براساس 

باشد . لذا معنادار می ۰5/۰سطح استرس شغلی  و فرسودگی شغلی ) فراوانی و شدت ( دبیران متوسطه   شهرستان دزفول در 

باشد. و از آنجا که مقدار ضریب همبستگی منفی است وجود رابطه معکوسی را شود. و آزمون معنادار میفرض صفر رد می
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حمایت مدیران و سرپرستان از دبیران متوسطه   شهرستان دزفول گیریم که هرچه نتیجه می %95یعنی با اطمینان پذیریم. می

 خواهد داشت.  به همراهآنان را فرسودگی شغلی ) فراوانی و شدت (  شد ، کاهشبیشتر با

شغلی ) فراوانی و شدت ( دبیران متوسطه    و فرسودگیپس )بین مؤلفه حمایت مدیران و سرپرستان از ابعاد استرس شغلی  

 . شودتأیید می(. شهرستان دزفول رابطه وجود دارد

 دارد. وجود معناداری رابطه دزفول شهرستان متوسطه دبیران شغلی ودگیفرس و ابعاد حمایت اجتماعی بین

 شهرستان دزفولحمایت اجتماعی و ابعاد آن و فرسودگی شغلی دبيران متوسطه بين همبستگی پيرسون جدول 

 متغیر مالک

 )وابسته(

 متغیر پیش بین

 )مستقل(

 فرسودگی شغلی

 دبیران متوسطه   شهرستان دزفول در

 همبستگی پیرسونضریب 

 (r   ) 

 سطح معناداری

(P   ) 

 سطح خطا

 (  ) 
 نتیجه آزمون تعداد

 حمایت اجتماعی
 رد  2۰۰ ۰5/۰ ۰۰1/۰ -252/۰** فراوانی

 رد  2۰۰ ۰5/۰ ۰۰1/۰ -231/۰** شدت

فه
مؤل

ها
ی

ماع
جت

ت ا
مای

 ح
ی

 

 دوستان
 رد  2۰۰ ۰5/۰ ۰۰1/۰ -228/۰** فراوانی

 رد  2۰۰ ۰5/۰ ۰۰8/۰ -186/۰** شدت

 خانواده
 رد  2۰۰ ۰5/۰ ۰۰2/۰ -218/۰** فراوانی

 رد  2۰۰ ۰5/۰ ۰16/۰ -171/۰* شدت

 سایرین
 رد  2۰۰ ۰5/۰ ۰۰8/۰ -187/۰** فراوانی

 رد  2۰۰ ۰5/۰ ۰۰6/۰ -194/۰** شدت

 05/0معناداری در سطح  *    100/0معناداری در سطح  **  

 

مقدار آزمون همبستگی پیرسون بین حمایت اجتماعی و فرسودگی شغلی ) فراوانی  ،شودمی مالحظه  5-4جدول براساس 

باشد شود. و آزمون معنادار میباشد . لذا فرض صفر رد میمعنادار می ۰5/۰و شدت ( دبیران متوسطه   شهرستان دزفول در سطح 

گیریم که هرچه نتیجه می 95/۰یعنی با اطمینان . پذیریم. و چون مقدار همبستگی منفی است وجود رابطـه معکوسی را می

 ه همراهبآنان را فرسودگی شغلی ) فراوانی و شدت ( بیشتر باشد ، کاهش اجتماعی از دبیران متوسطه   شهرستان دزفول حمایت 

 خواهد داشت. 

طه شهرستان دزفول راب)بین حمایت اجتماعی و فرسودگی شغلی ) فراوانی و شدت ( دبیران متوسطه   فرضیه پژوهش  پس 

 . شودتأیید می ( . وجود دارد

مقدار آزمون همبستگی پیرسون بین حمایت اجتماعی از بعد دوستان  و فرسودگی  ،شودجدولمالحظه میهمچنین براساس  

د. و آزمون شوباشد . لذا فرض صفر رد میمعنادار می ۰5/۰شغلی ) فراوانی و شدت ( دبیران متوسطه   شهرستان دزفول در سطح 

گیریم نتیجه می 95/۰یعنی با اطمینان پذیریم. باشد . و چون مقدار همبستگی منفی است وجود رابطـه معکوسی را میمعنادار می

 فرسودگی شغلی ) فراوانیبیشتر باشد ، کاهش حمایت اجتماعی از بعد دوستان در دبیران متوسطه   شهرستان دزفول که هرچه 

 خواهد داشت.  همراهبه آنان را و شدت ( 

 شهرستان دزفول رابطه توسطهپس )بین حمایت اجتماعی از بعد دوستان  و فرسودگی شغلی ) فراوانی و شدت ( دبیران م

 . شودتأیید می ( . وجود دارد



0H

0H

0H

0H

0H

0H

0H
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مقدار آزمون همبستگی پیرسون بین حمایت اجتماعی از بعد خانواده  و فرسودگی شغلی  ،شودمی جدول مالحظهبراساس 

شود. و آزمون معنادار باشد . لذا فرض صفر رد میمعنادار می ۰5/۰شهرستان دزفول در سطح  ( دبیران متوسطهفراوانی و شدت )

گیریم که نتیجه می 95/۰یعنی با اطمینان پذیریم. باشد . و چون مقدار همبستگی منفی است وجود رابطـه معکوسی را میمی

 (فرسودگی شغلی ) فراوانی و شدتبیشتر باشد، کاهش شهرستان دزفول  ده در دبیران متوسطهحمایت اجتماعی از بعد خانواهرچه 

 خواهد داشت.  به همراهآنان را 

شهرستان دزفول رابطه پس )بین حمایت اجتماعی از بعد خانواده  و فرسودگی شغلی ) فراوانی و شدت ( دبیران متوسطه 

 . شودتأیید می ( .وجود دارد

مقدار آزمون همبستگی پیرسون بین حمایت اجتماعی از بعد سایرین  و فرسودگی شغلی  ،شوددول مالحظه میجبراساس 

شود.و آزمون معنادار باشد . لذا فرض صفر رد میمعنادار می ۰5/۰( دبیران متوسطه   شهرستان دزفول در سطح فراوانی و شدت)

گیریم که نتیجه می 95/۰یعنی با اطمینان پذیریم. ـه معکوسی را میباشد و چون مقدار همبستگی منفی است وجود رابطمی

فرسودگی شغلی ) فراوانی و بیشتر باشد ، کاهش حمایت اجتماعی از بعد سایرین  در دبیران متوسطه   شهرستان دزفول هرچه 

 خواهد داشت.  به همراهآنان را شدت ( 

شغلی ) فراوانی و شدت ( دبیران متوسطه   شهرستان دزفول رابطه پس )بین حمایت اجتماعی از بعد سایرین  و فرسودگی 

 . شودتأیید می ( .وجود دارد

 .وجود دارد یمتوسطه   شهرستان دزفول رابطه معنادار رانیدب یشغل یو فرسودگ یاجتماع تیحما نیب

   و فرسودگی شغلی دبیران متوسطهمقدار آزمون همبستگی پیرسون بین حمایت اجتماعی نشان داد که  یاستنباط یهاافتهی

چون مقدار همبستگی منفی . باشدیشود و آزمون معنادار میلذا فرض صفر رد مباشد. معنادار می ۰5/۰شهرستان دزفول در سطح 

 گیریم که هرچه حمایت اجتماعی از دبیران متوسطه  نتیجه می 95/۰پذیریم. یعنی با اطمینان است وجود رابطـه معکوس را می

 یاعاجتم تیحما نیب)پژوهش خواهد داشت. پس فرضیه به همراهشهرستان دزفول بیشتر باشد، کاهش فرسودگی شغلی آنان را 

 شود. تأیید می (وجود دارد یمتوسطه   شهرستان دزفول رابطه معنادار رانیدب یشغل یو فرسودگ

 د.باششده است حمایت اجتماعی میآن پرداخته ها بهیکی دیگر از متغیرهای اثرگذار بر فرسودگی شغلی، که در پژوهش

بر این اساس ( دال بر این موضوع دارند. 1392(، مظلومی)1391(، راک خواه)139۰(، حقیقی)1389های موسوی)نتایج پژوهش

دان در نیعنی هرچه میزان هر یک از این متغیرها افزایش یابد موجب ابتال به فرسودگی شغلی در بین کارمتوان نتیجه گرفت می

 شود.ها میسازمان

(، 1388)الزمانیصاحب(، 1392(، مظلومی)1391(، راک خواه)139۰(، حقیقی)1389)یموسو یهاپژوهش جیبا نتا افتهی نیا

توان گفت که حمایت اجتماعی یک متغیر مهم محیطی در تبیین این یافته میدارد.  ی( همخوان2۰۰2) 49تری( و پ1379)یامیپ

 دیمعلمان بر اثر کار شدگذارد.شغلی معلمان است. حمایت اجتماعی تأثیری عمیق بر رفتار روزمره معلمان می در تبیین فرسودگی

را به دنبال داشته  هاآن یتواند خستگیم کنندیم دایهمکاران پ گریو د ریدر مدرسه با مد یفرد نیکه در روابط ب یو مشکالت

و ناامید خواهد شد و عملکرد شغلی نامطلوبی  پذیرتحریکحاظ هیجانی خسته، . اگر معلمی خستگی جدی داشته باشد، از لباشد

 کنندهدریافتتوانند در حل مشکالت معلمان می هاآنرا از خود نشان خواهد داد.حمایت اجتماعی انواع گوناگونی دارد که هر یک از 

، نتواند آن مشکل را حل کند تنهاییبهوجود آمده است، حمایت مؤثر باشند. برای مثال، اگر معلمی در مورد مشکلی که برای او به 

به او کمک کنند و یا اینکه  گیریتصمیمتوانند با ارائه اطالعات صحیح و روشن کردن مسئله در خانواده، دوستان و دیگر افراد می

 حمایت در مواقع کنندهدریافتد از لحاظ مادی و مالی به او یاری رسانند. عدم دریافت حمایت اجتماعی کافی و به موقع توسط فر

 نفسزتع ن،ییپا هیروح بت،یاز کار، غ دنیدست کشتواند به مشکالتی برای فرد بینجامد و آثار منفی متعدی مانند ضروری، می

ر . هدارد یدرمان رانهیشگیآثار پ یشغل یاز فرسودگ یریدر جلوگ یاجتماع تیحما نیمأت .دارد به دنبالاضطراب  شیو افزا نییپا

شود و به می هاآنگذارد و موجب افزایش کارآیی می تأثیرچه معلمان از حمایت سازمانی بیشتری برخوردار باشند بر عملکردشان 

نتایج مطلوب برای معلمان)افزایش روحیه و خُلق مثبت، افزایش رضایت شغلی( و برای سازمان )افزایش تعهد عاطفی و عملکرد، 

                                                           
49 Peter 
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های توان چنین استنباط کرد که با ایجاد سیستمگردد. از نتایج بدست آمده میت شغلی( منجر میکاهش جابجایی و نقل انتقاال

قوی در محیط کار و خارج از آن از عوارض جدی و کمّی و کیفی فرسودگی شغلی معلمان جلوگیری کرد. با برقراری ارتباط صحیح 

ای های حرفه،محیط مناسبی را برای ارائه فعالیتررسمیغیهای حمایت رسمی و و مطلوب با معلمان ضمن تدوین استراتژی

 سازند.   فراهممعلمان 

هام استرس شغلی، تعارض و ابطبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون، ضریب همبستگی چند متغیری برای ترکیب خطی 

باشد. بنابراین عنادار میم ۰5/۰، در سطـــح نقش و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی  دبیران متوسطه   شهرستان دزفول

فرسودگی شغلی دبیران درصد واریانس  15گردد. با توجه به مقدار ضریب تعیین، مشخــص شده که فرضیه چهارم تأیید می

ین می( قابل تبیاسترس شغلی، تعارض و ابهام نقش و حمایت اجتماعیتوسط متغیرهای پیش بین ) متوسطه   شهرستان دزفول

به عنوان متغیرهای پیش بین، متغیر  استرس شغلی، تعارض و ابهام نقش و حمایت اجتماعیان متغیرهای باشد. همچنین از می

 =۰12/۰pو سطح معناداری  t= -52/2با مقدار  حمایت اجتماعی، متغیر  =۰۰1/۰pو سطح معناداری  t= 76/3با مقدار ابهام نقش 

قش خوبی ن فرسودگی شغلی دبیران متوسطه   شهرستان دزفولرای بینی کنندگی بباشد پس در پیشمی دارمعنی ۰5/۰در سطح 

 کنند. ایفا  می

مایت و ح ابهام نقش در گام   و متغیرهای ابهام نقشای متغیر از طرفی طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش مرحله

فرسودگی شغلی)فراوانی( کننده برای  نیبیپیشبهترین  عد دوستان در گام سوماز بُ  یاجتماع تیحما در گام دوم و اجتماعی

اند. همچنین طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ایفا کرده خوبیبهنقش خود را  دبیران متوسطه   شهرستان دزفول

ی از اعابهام نقش، حمایت اجتم کنترل و در گام دوم و متغیرهای ابهام نقش کنترل و در گام   ، متغیرهای کنترلای متغیر مرحله

قش خود را ن شهرستان دزفول،توسطه فرسودگی شغلی)شدت( دبیران مکننده برای  بینیپیشدر گام سوم بهترین  بُعد سایرین

بینی کنندگی هر کدام از متغیرها نسبت به متغیرهای دیگر برای  پیشنشان از قدرت پیش بندیاولویتاین  اند. ایفا کرده خوبیبه

 دارد. غلی دبیران متوسطه   شهرستان دزفولبینی کنندگی فرسودگی ش

 

طه راب متوسطه   شهرستان دزفول رانیدب یشغل یبا فرسودگ یاجتماع تیحماپژوهش حاضر نشان داد که بین  همچنین

 یفرسودگشود. وجود دارد. یعنی هرچه میزان هر یک از این متغیرها افزایش یابد موجب ابتال به فرسودگی شغلی در بین معلمان می

عالئم و  نیاگر ا. گذاردیم یدانش آموزان اثر منف یلیو عملکرد تحص یمعلمان، بهداشت روان و کارآمدی یبر روند اثربخش یشغل

درمان است. چرا که در صورت  و یریشگیداده شود قابل پ صیکننده آن به موقع تشخ دیبر عوامل تشد هیعوارض مخرب با تک

 .بپردازد دیرا  با ینیتاوان سنگ یآموزش ستمیس اًجامعه و مخصوص متغیرها نیو کنترل ا ییعدم شناسا

 

 پژوهش هایمحدودیت

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

های پیش روی این تحقیق دودیتمشکالت و مح موارد ذیل برخی ازاختیارات محقق خارج است.  یاز حیطه هاآناز 

 :اندبوده

 به دلیل تعداد پایین نمونه، جنسیت در این پژوهش کنترل نشد. .1

 که در مخدوش بودند تعدادی دیگر و برگشت داده نشد هااز پرسشنامهنمونه ،تعدادی  و حجمبه جامعه آماری  با توجه .2

 داشت. وداین پژوهش وج در ریزش افراد لذا گذاشته شدند. محاسبات کنار

ها وقت که غالباً افراد حاضر نیستند برای تکمیل پرسشنامه صورتبدینای؛ در تحقیقات پرسشنامه کنندگانشرکتی انگیزه

ها مشکل است و از طرفی امکانات الزم جهت ی موقعیتی افراد در همهی درونی برای همهو دقت کافی صرف کنند و ایجاد انگیزه

  .طور حتم از روایی نتایج خواهد کاستنیست و این به دانش آموزانهم در اختیار محققان و  ی بیرونیایجاد انگیزه
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