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 چکيده

 جامعه افراد رسمي تربيت و تعليم مهم ها، مسؤليت سازمان ترين عنوان اساسي به آموزشي، هاي سازمان

 سعي در رسمي، پرورش و آموزش سازمان اساسي ركن عنوان به معلمان راستا، اين در دارند. برعهده را

 دارند. يکي از موانع اين امر مهم به خصوص در مدارس استثنايي، فرسودگي تربيت و تعليم اهداف تحقق

هدف  است. نقش ادراک و فردي ويژگي اجتماعي، ادراک سازماني، ويژگي مي باشد كه مربوط به شغلي

كليه ق در اين تحقي است.بررسي فرسودگي شغلي معلمان مدارس استثنايي شهرستان كاشان اين تحقيق، 

وه اين تحقيق به شيدهند. را تشکيل مي معلمان مدارس استثنايي شهرستان كاشان جامعه آماري تحقيق

معلمان استثنايي فري از ن 96ي پيمايشي انجام گرفته است. داده ها به وسيله ي پرسشنامه، از يک نمونه 

گردآوري شده است. اعتبار پرسشنامه بر اساس نظرات افراد متخصص در  شهر كاشان به صورت تصادفي

جهت سنجش متغير وابسته از مقياس فرسودگي  حوزه تعليم و تربيت و اساتيد دانشگاه صورت گرفته است.

(، سالمت رواني از مؤلفه 2004كييز )(، متغير سالمت اجتماعي از مقياس 1981شغلي مسلچ و جکسون )

( 1997( و براي سنجش انگيزش شغلي از مقياس لوداهل و كيچنر )1972فرم سالمت عمومي گلدبرگ )

گرديده استفاده  PLSي هامدل براي آزمون مدل مفهومي پژوهش ازاستفاده شده است. در اين مطالعه، 

ابطه رغلي و سالمت رواني با فرسودگي شغلي انگيزش شنشان مي دهند بين نتايج پژوهش حاضر . است

همچنين در پژوهش حاضر فرسودگي شغلي تاثيرات كمتري بر سالمت اجتماعي داشته معنادار وجود دارد. 

 است.

 .فرسودگي شغلي، معلمان، مدارس استثنايي، سالمت رواني، سالمت اجتماعي واژگان کليدی:
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 4طاهره سليمان نژاد، 3محمد سليمان نژاد، 2 مقدمالهام شفائی، 1 محسن نيازی

 .استاد گروه علوم اجتماعي دانشگاه كاشان 1
 .دكتري بررسي مسائل اجتماعي ايران 2
 .شناسي بررسي مسائل اجتماعي دانشگاه كاشاندانشجوي دكتري جامعه 3
 .پژوهش دانشگاه علوم پژشکي البرزكارشناس  4

 

  نام نويسنده مسئول:

 محمد سليمان نژاد

 بررسی فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی شهرستان کاشان

 PLSیابی معادالت ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی:بر اساس مدل

 8/2/1399 تاريخ دريافت:

 15/4/1399 تاريخ پذيرش:
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 مقدمه
رود كه ها، از معلمان و مديران مدارس انتظار ميو پيچيده تر شدن محيط آنبا افزايش روزافزون مسئوليت مدارس 

ها را تحت فشار (. اين انتظار روزافزون آن1،2004هايشان را در سطحي بسيار گسترده تر از قبل به انجام برسانند )جانسونفعاليت

ها را دچار استرس اندازد و آني معلمان را به خطر ميدائمي قرار داده است. فشار اگر بيش از اندازه باشد، سالمت و آسايش شخص

شود و موجب شود، پس از مدتي از توان و انرژي اوليه اين نيروي مهم كاسته ميها وارد ميكند و در اثر فشارهايي كه بر آنمي

سالمت رواني و اجتماعي (. اين در حالي است كه شخصيت و 5: 1392به نقل از غضنفري، 1989گردد )مورهد،ها ميفرسودگي آن

 هاآن بر كه نفوذي دانش آموز و با معلم نزديک است. تماس اهميت با و بوده نظر مورد اجتماعي طبقات ساير از بيش معلمان

 از كه زيادي انتظارات دليل به و ماهيتش به دليل معلمي و تدريس كند.ايفا مي آنان رواني و فکري سالمت در مهمي نقش دارد،

 فشارهاي برابر در واكنش شکل به معموالً كه شغلي مسائل ترينعمده يکي از است. پر فشاري پر تنش و كار دارد، وجود حرفه اين

 است.  شغلي فرسودگي پديده شود،مي ديده انساني خدمات ميان كاركنان در و سازماني شغلي

، مسخ 3دانند كه تركيبي از فرسودگي عاطفي( فرسودگي شغلي را نشانگاني روانشناختي مي1981) 2مسلچ و جکسون

 عوامل با فرد سازگاري قدرت كاهش شغلي (. به عبارت ديگر، فرسودگي2010باشد )عظيم،مي 5و نقصان موفقيت فردي 4شخصيت

 منفي نگرش فرد، در منفي خودپنداره ي ايجاد به منجر كه عاطفي جسمي و از خستگي مركب است سندرمي و فشارزا بوده

(.  در واقع، فرسودگي نتيجه 2: 1392شود )غضنفري،مي وظيفه انجام هنگام به با مراجعان ارتباط احساس و فقدان شغل به نسبت

تأييد قرار نگرفته باشد، به طوري كه فرد به طور مناسب مورد توجه و هاي كار مياي از يک استرس مدت دار و طوالني در محيط

گردد. خستگي و درمان نشده است و به صورت خستگي عاطفي، مسخ شخصيت و احساس كاهش كارائي شخصي مشخص مي

عاطفي به معني تهي شدن فرد از منابع عاطفي و هيجاني در هنگام برقراري ارتباط با اطرافيان، مسخ شخصيت به صورت داشتن 

د و كاهش باشاعتنايي و بدگماني به ارباب رجوع يا افرادي كه دريافت كننده خدمات فرد مي احساس خصمانه و نگرش بدبينانه، بي

رضايت از كيفيت كار يا كاهش رضايت شخصي به صورت احساس كاهش يافته از توان شخصي، تمايل به ارزيابي منفي از خود و 

 باشد.درک نامناسب خود به و يژه در ارتباط با كار مي

باشند، مسئله را رد معلمان مدارس استثنايي كه داراي دانش آموزان با نيازهاي ويژه و مشکالت بيشتري مياين امر در مو

شوند و هم شغل معلم برايش حوصلگي معلم آزرده خاطر ميكند، چرا كه در چنين حالتي هم دانش آموزان از بيوخيم تر مي

 رسد.نارضايت كننده به نظر مي

 اعتباري اي از جمله پر حجمي كار، افت تحصيلي دانش آموزان، بيعديده مشکالت با خود شغلي ماهيت واسطه به معلمان

(، حقوق و مزاياي ناكافي، عدم عالقه دانش آموزان به تحصيل، ناديده گرفتن نيازهاي 6،2008اي )الئوگا، راسکل و شوايتزرحرفه

( مواجه هستند. اين مشکالت همگي 7،2007)هاكانن، بيکر و شافليآنان، مسائل مربوط به ترفيع شغلي و تعارضات مربوط به نقش 

تواند بر سالمت رواني و اجتماعي آنان تأثيرگذار بوده و با استمرار اين مشکالت آسيب پذيري آنان باال رفته و در نهايت موجب مي

 شود.فرسودگي شغلي ميان آنان مي

د كه عواملي نظير تنش دائم، احساس خطر، رقابت شديد، كشمکش دهنشان مي 8در اين ارتباط، تحقيقات موس و بيلينگ

عني مشود كه فرد احساس كند كه شغلش بيو تضاد در محيط كار، بيزاري از شغل و فقدان ارتباطات انساني صحيح سبب مي

ي شغلي تيجه فرسودگشود كه فرد احساس فشار كاري، كوفتگي، تحليل قوا، درماندگي و در ناست. چنين حالتي در شغل باعث مي

                                                           
1. Johnson  
2. Maslach and jackson  
3. Emotional exhaustion  
4. Depersonalization  
5. Loss of a sense of personal accomplishment  
6. Laugaa, Rascle & Schweitzer  
7. Hakanen, Bakker & Schaufeli  
8. Moos & billing  

http://www.psyj.ir/


 21 -30، ص  1399 ، تابستان22فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

(. به عبارت ديگر، هنگامي كه فرد در برابر ابهام نقش و تضاد بين 54: 1392زاده هنرمند و همکاران،از خود نشان دهد )مهرابي

ترين اثر ايجاد شده، خستگي، نااميدي كند به انتظارات خود و سازمانش پاسخ دهد، محتملگيرد و همزمان سعي ميفردي قرار مي

 (.1384گي است )باقري بناب و همکاران، و فرسود

همچنين، تحقيقات نشان داده است كه بين فشار رواني و فرسودگي شغلي ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. در واقع، فرسودگي 

دانش  با تحقيقاتي كه روي معلمان داراي 10(. مايلز، آرمزبي و سيمپسون9،1983آيد )فابرشغلي در اثر فشار مداوم رواني  پديد مي

آموزان با نيازهاي ويژه انجام دادند به اين نتيجه دست يافتند كه به علت اينکه اين گروه از معلمان در برقراري ارتباط با اين نوع 

ا در تني ر -هاي روانيباشند و همين امر زمينه بيماريباشند، دچار فشار كاري بيشتري ميكودكان درگير مشکالت زيادي مي

 (.2006ود )مايلز و همکاران،شها موجب ميآن

در ايران نيز تحقيقاتي در ارتباط با فرسودگي شغلي معلمان به ويژه به صورت مقايسه اي در بين معلمان مدارس عادي و 

؛ قديمي مقدم و 1384؛ غباري بناب،1382؛ عابدي و همکاران،1379؛ مشهدي، 1376استثنايي صورت گرفته است )جعفرپور،

(. با اين وجود در هيچ يک از 1392زاده هنرمند و همکاران،و مهرابي 1391؛ وحداني و همکاران،1386افروز،؛ آتش1384همکاران،

تحقيقات فوق به تأثير انگيزش شغلي و عوامل اجتماعي از جمله سالمت اجتماعي معلمان توجه نشده است. با توجه به مباحث 

لمان مدارس استثنايي با تأكيد بر عوامل مؤثر بر آن از جمله سالمت فوق، هدف اساسي اين مطالعه، بررسي فرسودگي شغلي مع

 باشد.رواني، سالمت اجتماعي و انگيزش شغلي مي

 

 روش شناسی
هاي تحقيق از تکنيک پرسشنامه استفاده آوري داده( بوده و براي جمعSurvey studyاين مطالعه از نوع مطالعه پيمايشي )

(، متغير سالمت اجتماعي از مقياس 1981جهت سنجش متغير وابسته از مقياس فرسودگي شغلي مسلچ و جکسون ) شده است.

( و براي سنجش انگيزش شغلي از 1972) 11(، سالمت رواني از مؤلفه سالمت رواني فرم سالمت عمومي گلدبرگ2004كييز )

 ( استفاده شده است.1997مقياس لوداهل و كيچنر )

سازي مسير واريانس كه يک فن مدل  Smart PLS Graphافزارنرم براي آزمون مدل مفهومي پژوهش ازعه، در اين مطال 

ها )متغيرهاي قابل مشاهده( را . اين تکنيک امکان بررسي روابط متغيرهاي پنهان و سنجهگرديده است، استفاده باشدميمحور 

  Outer Model . مدل بيروني ياشوديآزمون ميروني و دروني بدو مدل   PLSيها. در مدلسازديان فراهم ممبصورت همز

پس از  .معادالت ساختاري است يهادر مدلتحليل مسير  مشابه Inner Model و مدل دروني يا (CFA) يريگمشابه اندازه

آزمون مدل بيروني الزم است تا مدل دروني كه نشانگر ارتباط بين متغيرهاي مکنون پژوهش است، ارائه شود. با استفاده از مدل 

-در اين رويکرد به جاي بازتوليد ماتريس كواريانس تجربي، بر بيشينه .پژوهش مدل پرداخت يهاهيبه بررسي فرض توانيدروني م

بر اين اساس  PLSشوند تمركز دارد. ايده اساسي بيني ميي وابسته كه توسط متغيرهاي مستقل پيشسازي واريانس متغيرها

ر شود. سپس با دكند برآورد ميهاي وزني كه نشانگرها را به متغيرهاي پنهان مورد نظرشان مربوط مياست كه در ابتدا، نسبت

براي هر متغير پنهان بر اساس ميانگين وزني نشانگرهايش محاسبه هاي وزني به عنوان ورودي، مقادير موردها نظر گرفتن نسبت

شود. در نهايت از اين مقادير موردها در معادالت رگرسيون استفاده تا پارامترهاي روابط ساختاري تعيين شود )فرنل و مي

 (.46: 1391به نقل از اماني و همکاران، 12،1982بركشتاين

 

 آماری و حجم نمونهجامعه

                                                           
9. Faber  
10. Myles ormsbee & simpson  
11 Goldberg 
12. Fornell & Bookstein  
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نفر از معلمان  96 دهند.را تشکيل مي كليه معلمان مدارس استثنايي شهرستان كاشان جامعه آماري تحقيققيق در اين تح

 اند.به عنوان حجم نمونه انتخاب و به صورت تصادفي مورد بررسي قرار گرفته

 پایایی و روایی متغيرهای تحقيق ) ارزیابی مدل بيرونی(
متغير پنهان برآورد گرديده است. كليه متغيرهاي  5مفهومي پژوهش، با استفاده از گيري مدل در اين مطالعه مدل اندازه

، 13هاگيري از دو جنبه پايايي معيارها و سازهگيري انعکاسي بررسي گرديده است. كفايت مدل اندازهپنهان بر اساس مدل اندازه

استفاده  17( و آلفاي كرونباخC.R) 16تركيبيپايايي سنجيده شد. براي سنجش پايايي از ضرايب  15و روايي واگرا 14روايي همگرا

شده است كه با توجه به مناسب بودن اين ضرايب، پايايي متغيرهاي مورد بررسي تأييد گرديده است. براي تعيين روايي همگرا از 

روايي  ( استفاده شد. به منظور سنجشAVE) 18روش روايي تشخيصي به روش تعيين شاخص ميانگين واريانس استخراج شده

( از ضرايب همبستگي بين AVEشود. به طوري كه جذر ميانگين واريانس استخراج شده )استفاده مي 19واگرا از روايي تشخيصي

 باشد. الزم به ذكر است كه جهت تعيينباشد، بنابراين روايي واگراي متغيرها نيز مناسب ميتر ميهر مفهوم و ساير مفاهيم بزرگ

ا نيز از بار عاملي استفاده شده است. در جدول زير نتايج بررسي پايايي و روايي مفاهيم ارائه گرديده هپايايي هر يک از شاخص

 .است

 : بررسی روایی و پایایی متغيرهای پژوهش1جدول شماره 
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 هاي پژوهشسازه

0.612
 

0.501
 0.832
 0.751
 

شکوفايي 

 اجتماعي

سالمت 

 اجتماعي

0.942
 

0.736
 0.917
 0.878
 

خستگي 

 عاطفي

فرسودگي 

 شغلي
0.799

 

پذيرش 

 اجتماعي

0.899
 

مسخ 

 شخصيت

0.610
 

مشاركت 

 اجتماعي

0.789
 

 درگيري
0.753

 

انطباق 

0.791 اجتماعي
 

فقدان 

0.745 موفقيت
 

انسجام 

 اجتماعي

                                                           
13. Individual item and construct reliabilities  
14. Convergent Validity  

15. Discriminant validity  
16. Composite Reliability 
17. Cronbachs Alpha 
18. Average Variance Extracted (AVE)  

19. Discriminant validity  
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0.849
 

0.425
 0.831
 0.763
 

1C 

سالمت 

 رواني

0.785
 

0.471
 0.861
 0.815
 

3A 

 انگيزش شغلي

0.716
 

2C 

0.648
 

4A 

0.430
 

3C 

0.707
 

10A 

0.655
 

4C 

0.724
 

11A 

0.771
 

5C 

0.697
 

12A 

0.584
 

6C 
0.685

 

13A 

0.441
 

7C 

0.533
 

16A 

 

در جدول زير ارائه شده است.  HTMT 20اين، نتايج بررسي اعتبار مميز بر اساس دو شاخص فورنر و الركر و نسبت عالوه بر

بايد  AVEاند يعني جذر بر اساس شاخص فورنر و الركر جهت احراز اعتبار سازه الزم است اعدادي كه در قطر ماتريس قرار گرفته

سازه  HTMTتر باشد. همچنين، در شاخص نسبت هاي ديگر، بزرگرد نظر با سازهاز اعداد خارج از قطر يعني همبستگي سازه مو

هاي باشد. با توجه به موارد فوق، سازه 1تر از در صورتي داراي اعتبار مميز است كه كليه اعداد به دست آمده از اين ماتريس كوچک

 باشد. مورد بررسي در اين مطالعه از اعتبار مميز نيز برخوردار مي

 : نتایج شاخص فورنر و الرکر2ول شماره جد

 فرسودگي شغلي سالمت رواني سالمت اجتماعي انگيزش شغلي 

    0.688 انگيزش شغلي

   0.707 0.289 سالمت اجتماعي

  0.652 0.420 0.150 سالمت رواني

 0.899 -0.530 -0.218 -0.419 فرسودگي شغلي

 HTMT : نتایج شاخص 3جدول شماره 

 فرسودگي شغلي سالمت رواني سالمت اجتماعي شغليانگيزش  

    انگيزش شغلي
 
 

< 1 

   0.445 سالمت اجتماعي

  0.512 0.328 سالمت رواني

 0.630 0.250 0.461 فرسودگي شغلي

 

                                                           
20. Heterotrait-Monotrait Ratio  
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 تجزیه و تحليل متغيرها
 است. ها ارائه گرديدهها و تحليل دادههاي تحقيق در دو بخش توصيف يافتهدر اين قسمت، يافته

 

 هاالف( توصيف یافته

در اين بخش، ابتدا مشخصات فردي پاسخگويان و پس از آن توزيع پراكندگي و درصدي متغيرهاي مورد بررسي ارائه گرديده 

 است.

 مشخصات فردی -1

باشند. سطح درصد زن مي 65.6درصد مرد و  34.4پاسخگوي مورد بررسي،  96هاي پژوهش از مجموع بر اساس يافته

درصد از  59.6باشد. نوع معلوليت درصد كارشناسي ارشد مي 9.6درصد كارشناسي و  81.9درصد كارداني،  8.4يالت تحص

درصد  8.8درصد اتيسم و  7جسمي  -درصد ذهني 5.3حركتي،  -درصد جسمي 19.3آموزان تحت آموزش آنان ذهني، دانش

درصد مختلف  4.8درصد زياد و  14.3درصد متوسط،  69زان كم، آمودرصد از دانش 11.9باشد. شدت معلوليت چند معلوليتي مي

 باشد. مي

 متغيرهای پژوهش  -2

در اين پژوهش متغيرهاي سالمت اجتماعي، سالمت رواني و انگيزش شغلي به عنوان متغيرهاي مستقل و فرسودگي شغلي 

يع پراكندگي پاسخگويان در ارتباط با هر يک از به عنوان متغير وابسته تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است. در جدول زير توز

 متغيرها ارائه شده است.

 : توزیع پراکندگی متغيرهای پژوهش4جدول شماره 

 شاخص                   

 مفهوم
 انحراف معيار ميانگين دامنه تغيير حداكثر حداقل

 6.56 49.85 33 70 37 سالمت اجتماعي

 3.94 13.47 17 21 4 سالمت رواني

 4.23 17.64 18 27 9 انگيزش شغلي

 17.50 20.47 72 72 0 فرسودگي شغلي

 

 هاتحليل داده
 هاي تحليلي پژوهش بر مبناي مدل معادالت ساختاري ارائه و مورد بررسي قرار گرفته است.در اين بخش، يافته

 بررسی ارزیابی مدل ساختاری: جهت و معناداری اثرات مستقيم و غيرمستقيم

آزمون مدل بيروني الزم است تا مدل دروني كه نشانگر ارتباط بين متغيرهاي مکنون )پنهان( پژوهش است، ارائه پس از 

 ارائه شده است.  1در نمودار شماره  PLSافزار شود. مدل دروني پژوهش با كاربرد نرم
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 و بارهای عاملی 2Rمسير و مقدار : ارزیابی مدل درونی پژوهش: ارتباط بين متغيرهای مکنون، ضرایب 1نمودار شماره 

اعداد نوشته شده بر روي خطوط در واقع ضرايب بتا حاصل از معادله رگرسيون ميان متغيرها است كه همان ضرايب مسير 

 اند.بين آن از طريق فلش به آن دايره وارد شدهمدلي است كه متغيرهاي پيش 2Rباشد. اعداد داخل هر دايره نشان دهنده مقدار مي

براي هر مسير برآورد گردد. در جدول زير مقدار ضرايب مسير  tعالوه بر اين، براي بررسي معناداري ضريب مسير الزم است مقدار 

 هر مسير نشان داده شده است. tو سطح معناداري و مقدار 

 

 های ارزیابی مدل درونی پژوهش: جهت و معناداری اثرات مستقيم: شاخص6جدول شماره 

 1- PathCoefficients T Statistics P Values 

 0.000 5.881 -0.372 انگيزش شغلي        فرسودگي شغلي

 0.229 1.203 0.113 فرسودگي شغلي سالمت اجتماعي       

 0.000 4.807 0.414 سالمت رواني         سالمت اجتماعي

 0.000 6.325 -0.527 فرسودگي شغلي         سالمت رواني 

 

ي كه اباشد به گونهمعنادار ميه انگيزش شغلي و سالمت رواني با فرسودگي شغلي ضرايب مسير رابط Pو  tنتايج بر اساس 

 باشد. مي 0.05تر از نيز كوچک Pتر بوده و مقدار بزرگ 1.96مسيرها از  اين tمقدار 

 

 بينی کنندگی مدلبررسی حجم اثر و توان پيش 

گيرد. در واقع، حجم اثر بيانگر هاي ساختاري مورد بررسي قرار ميحجم اثر براي ارزيابي مدل f Squareبر اساس مقدار 

 0.02باشد. منطق حجم اثر بر اين اساس است كه اگر مقدار به دست آمده حول مي 2Rسهم هر يک از متغيرهاي مستقل در 

باشد. عالوه بر اين، با توجه به مقدار حجم اثر زياد ميباشد  0.35حجم اثر متوسط و اگر بيش از  0.15باشد حجم اثر كم، حول 
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2Q ي مدل نشان بيني كنندگبيني كنندگي مدل براي متغير وابسته را بررسي نمود. به عبارت ديگر، توان پيشتوان توان پيشمي

باشد، مدل از توان  1ک به بيني متغير وابسته توانايي دارد. هرچه مقدار اين شاخص نزديدهد كه مدل به چه ميزان در پيشمي

 0.15بيني كنندگي در حد كم، حول باشد توان پيش 0.02بيني كنندگي بيشتري برخوردار است. اگر مقدار شاخص حول پيش

 بيني كنندگي باال خواهد بود.توان پيش 0.35در حد متوسط و بيشتر از 

 بينی کنندگی مدل: بررسی حجم اثر و توان پيش8جدول شماره 

 f Square SSE/SSO)-(=1 2Q 

 0.214 انگيزش شغلي

 0.015 سالمت اجتماعي 0.290

 0.375 سالمت رواني

 

با توجه به جدول فوق، حجم اثر متغير سالمت اجتماعي در حد كم، حجم اثر انگيزش شغلي در حد متوسط و حجم اثر 

بيني كنندگي مدل در حد متوسط به مجموع، توان پيش دهد درنشان مي 2Qباشد. همچنين، مقدار سالمت رواني در حد زياد مي

 باشد.باال مي
 

 عملکرد -بررسی اولویت مداخله بر مبنای ماتریس اهميت

هاي آينده كدام يک ريزيدهد در صورت لزوم مداخله در مدل مفهومي پژوهش و برنامهعملکرد نشان مي -ماتريس اهميت

بيشتري دارد. در واقع، اين ماتريس نشان دهنده قسمتي از مدل است كه داراي اهميت از متغيرهاي پژوهش اولويت و ارزش تمركز 

 باشد.تر  ميبيشتر و در عين حال عملکرد ضعيف

 عملکرد -: ماتریس اهميت9جدول شماره 

 Effects for Performances 

 53.182 -2.464 انگيزش شغلي

 49.186 0.342 سالمت اجتماعي

 61.578 -3.096 سالمت رواني

با توجه به مقدار به دست آمده در ماتريس فوق و نمودار ذيل متغير سالمت اجتماعي داراي اهميت و در عين حال عملکرد 

 هاي آينده بر اين متغير تمركز بيشتري داشته باشيم.ريزيباشد. بر اين مبنا، الزم است در برنامهتر ميضعيف

 

 

 عملکرد -: نمودار اهميت2نمودار شماره 
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 گيرینتيجه
 امروز جامعه پژوهش حاضر با هدف بررسي فرسودگي شغلي معلمان مدارس استثنايي شهرستان كاشان انجام شده است. در

 كه عواملي كند. مهمترين ايفا مي افراد زندگي در بسياري نقش خانوادگي و كاري محيط از ناشي رواني و تنش هاي فشارها

 نقش ادراک و فردي ويژگي اجتماعي، ادراک سازماني، شامل ويژگي كند مي شغلي فرسودگي دچار سازمان يک در را شخص

دانش  متعدد نيازهاي مانند عواملي آيد. مي شمار به تخصصي و دشوار شغلي معلمي استثنايي، و پرورش مدارس آموزش است. در

را  آموزش معلم، نقش مورد در و انتظارات عقايد سريع مربيان، تغييرهاي و والدين به پاسخگويي لزوم فردي، هاي تفاوت آموزان،

فشار  ماهيت و ميزان هستند. پرفشاري كاري شرايط استثنايي داراي آموزش است، بنابراين معلمان ساخته مشکل و پيچيده بسيار

و  تدريس تجربه طول تحصيلي، وضعيت جنس، سن، معلمان مانند شناسي جمعيت هاي ويژگي حسب بر شده تجربه رواني

 سروكار دارند، دانش« نيازهاي ويژه»است. معلمان مدارس استثنايي با دانش آموزان داراي  متفاوت مدارس در موجود وضعيت

و  حركتي شنوايي، بينايي، ذهني، هاي قبيل آسيب از مشکالتي بوده و و ذهني مختلف جسمي هاي معلوليت داراي آموزاني كه

باشند. نتايج پژوهش حاضر حاكي از اين است كه انگيزش شغلي و سالمت رواني  مي دارا ها را يتمعلول اين تركيبي از مواردي در

با فرسودگي شغلي همبستگي دارند، به بعبارت ديگر مي توان گفت بيشترين تاثير فرسودگي شغلي بر انگيزش و سالمت رواني 

ارد. در مورد چرايي نتايج بدست آمده مي توان گفت است و فرسودگي شغلي تاثيرات كمتري بر سالمت اجتماعي برجاي مي گذ

كه از آنجايي كه معلمان مدارس استثنايي در محيط كاري با شرايط سخت تري مواجهه هستند بنابراين با آسيب هايي بيشتر 

زه در ع از دانش آمودرگير هستند كه مربوط به محيط كاري و شغلي آنها مي باشد و از اين رو در ابتدا انگيزه شغلي كار با اين نو

مخاطره قرار مي گيرد و در مرحله بعدي سالمت رواني آنها در معرض خطر قرار مي گيرد و از آنجايي كه سالمت اجتماعي تا 

حدودي از محيط كاري فاصله مي گيرد و مربوط به حضور فرد در موقعيت هاي مختلف اجتماعي است، در معرض آسيب كمتري 

ار دارد. همچنين نتايج پژوهش حاضر هم راستا با نتايج تحقيقاتي است كه در اين پژوهش به آنها اشاره از نظر فرسودگي شغلي قر

گرديده است. بنابراين با توجه به نتايج تحقيق حاضر، در پژوهش هاي آتي پيشنهاد مي گردد به نقش و رابطه متقابل فرسودگي 

 پرداخته شود. شغلي و سالمت اجتماعي در بين معلمان مدارس استثنايي
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