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  استان لرستان یت بدنیمعلمان ترب یبا سالمت عموم یشغل ین فرسودگیرابطه ب
  

  
  2، محمد زمان کونانی1*غالمرضا شعبانی بهار

                      
  

 

        

روش  .باشدمیسالمت عمومی معلمان تربیت بدنی استان لرستان  رابطه بین فرسودگی شغلی وتعیین  ،پژوهش هدف اصلی این
آماري تحقیق شامل دبیران تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان  ۀجامع. همبستگی است - توصیفی ،تحقیق این پژوهش

بـه عنـوان نمونـۀ آمـاري     ) نفـر دبیـر زن   91نفر دبیر مرد و  126(نفر  217استفاده از جدول کرجسی و مورگان  که با .باشدمی
   و فرسـودگی شـغلی مسـلش    )(GHQ28 سـالمت عمـومی  استاندارد  هايپرسشنامه از ،آوري اطالعاتبراي جمع . انتخاب شدند

)22 MBI( هاي آمـار اسـتنباطی نظیـر   آزمون هاي آمار توصیفی ازعالوه بر شاخص ،اطالعات براي تجزیه و تحلیل. استفاده شد: 
  .هاي مستقل استفاده شدبراي گروه tهمبستگی پیرسون، رگرسیون و 

بـه  . معکـوس و معنـاداري وجـود دارد    ۀین فرسودگی شغلی و سالمت عمومی معلمان تربیت بدنی رابطنتایج نشان داد که ب
هـاي  مؤلفـه  ،همچنـین . بودنـد  تـري برخـوردار  از سالمت عمـومی کـم  بودند  فرسودگی شغلی باالیی نحوي که افرادي که داراي

بـین معلمـان    ،همچنـین  .مت عمومی آنها را داردفرسودگی عاطفی و فقدان موفقیت فردي معلمان توان تبیین و پیش بینی سال
مـرد از نظـر میـزان     در حالی که بین معلمان زن و .شودداري مشاهده نمیتفاوت معنی مرد از نظر میزان فرسودگی شغلی زن و

   .سالمت عمومی مردان بیشتر از زنان استبه نحوي که  ؛داري وجود داردسالمت عمومی تفاوت معنی
  

    استان لرستان ی،ت بدنیمعلمان ترب ی،سالمت عموم ی،شغل یفرسودگ :کلیدي واژگان
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  مهدـمق
 .رنـد یبـه خـود بگ   يادهیـ چیشـکل پ  يده که جوامـع امـروز  یباعث گرد یرات نظام اجتماعییو تغ يشگرف فناور يهاشرفتیپ

ـ   یو خانوادگ یمشکالت مال: ي همچونعوامل متعدد  و یطـ یاز عوامـل مح  یناشـ  ی، تضاد با دوستان و همکـاران، فشـار روان
ـ یا). 1379ا، ین یرستم( را تهدید نماید انانس یعیطب یزندگ باعث شده است که به نحوي یسازمان گـردد تـا   ین فشار سبب م

بدان پرداختـه و   يکه با دشوار يارو شود، به گونههدهد، با مشکل روبیانجام م یعیط طبیدر شرا یکه انسان به سادگ یفیوظا
ـ  زمانی سـا و انسـان  یبـر منـابع مـال    يجـد  يهابیآس ،جهیدر نت. قادر به انجام آن نباشد یگاه یحت  یصـادق (شـود  یوارد م

  ).1382، يبروجرد
ـ  د نمودهییتأ صورت گرفته است، تمامًا 1990تا  1980 يهادهه یکه ط ییهاپژوهش  یو اجتمـاع  یاند که مشـکالت روان

ها، ضمن التفـات بـه   ن پژوهشیدر غالب ا .شوندیم یک عامل مانع و بازدارنده تلقیبه عنوان  ینقش اجتماع يفایدر ا یهمگ
کـه در سـطح    یشـغل  یفرسـودگ  جملـه  ازد بر ضرورت کشف و شناخت علل و عوامل موثر یر مخرب مشکالت مذکور، تأکآثا

ـ  یزان سالمت عمومیم یابیارز يبرا یتوانند شاخصیم يمعنادار سـازمان  ). 1995، 1تزیتـو ( شـود یباشد، به وضوح مشاهده م
ـ عبـارت اسـت از    یشـغل  یه اسـت کـه فرسـودگ   اظهار داشت یشغل یف فرسودگی، در تعر)1998( یبهداشت جهان   نـد  یک فرآی

ـ ید حادث میشد یط استرس شغلیکه تحت شرا یشناختروان  ت،ی، مسـخ شخصـ  یعـاطف  یصـورت فرسـودگ  هشود و خود را ب
ش یاز آسـا  يبرخـوردار  عمومی را سالمت همین سازمان، ،همچنین. دهدینشان م )ف عملکردیتضع( زه و پسرفتیکاهش انگ
  .2)1367لست،( تعریف کرده است و نقص عضو يماریو نه فقط نداشتن ب یو اجتماع یروان، یکامل جسم

اي مواجه هستند، مشکالتی مانند پرحجمی کـار، افـت تحصـیلی    با مشکالت عدیده ،ماهیت شغلی خود ۀمعلمان به واسط
هـاي  ن نیازهاي آنان از طرف سـازمان دانش آموزان به تحصیل، نادیده گرفت ۀدانش آموزان، حقوق و مزایاي ناکافی، عدم عالق

گـذار بـوده و بـا اسـتمرار ایـن مشـکالت آسـیب        تأثیراین مشکالت همگی بر سالمت آنها . هاي پر جمعیتآموزشی و کالس
 گریسـن،  و 2004هاکـانن جـی ،  ( پذیري آنها را باال برده و نهایتاً ممکن است منجر به فرسودگی شـغلی در میـان آنـان شـود    

2008(3.   
 زودرس، عملکـرد  یمکـرر، بازنشسـتگ   يهـا بـت یبـا غ  یشـغل  یدهد که فرسـودگ ینشان م یقاتیگر سو، شواهد تحقیاز د

 ،عـالوه بـر آن  . رابطـه دارد  یبـا عالئـم افسـردگ    یشناختن و از لحاظ روانییس، عزت نفس پایت تدریفینامناسب و کاهش ک
ـ از قب یاختنشـ ئـم روان بـا عال  یشـغل  یدهنـد کـه فرسـودگ    یز نشان مین يگریقات متعدد دیتحق ، اضـطراب و  یل افسـردگ ی

  ).1387و همکاران،  یرستم( برخوردار است ییمثبت و باال یاز همبستگ یمشکالت جسمان
با توجه به نقش حساس معلمان و در معرض خطر بودن ایـن افـراد بـه فرسـودگی شـغلی و عـوارض ناخوشـایند فـردي،         

تا هم شیوع و هـم عوامـل   باشد میبی میزان فرسودگی شغلی معلمان ضروري ارزیاکه رسد سازمانی و کشوري آن به نظر می
اقـدامات   وانی براي کاهش یا پیشگیري از آنقبل از ایجاد عوارض جسمی و روحی و رشود و تأثیرگذار آن به طور علمی ثابت 

  .)1390صابري، ( الزم صورت گیرد

                                                             
1. Thoits 
2. Lasst 
3. Hakanen J &Grayson 
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 سـالمت عمـومی و  خـانوادگی و   اند بر کیفیت زندگی شخصی،توبه دلیل تغییرات شگرفی که فرسودگی شغلی می ،امروزه
با توجـه بـه    ،به همین دلیل 1).2000گرونهوك،( نظر قرار گرفته استله جدي مدأبه صورت یک مس ،حرفه اي بر جاي بگذارد

ی کـه  و نقشـ ) سالمت عمـومی  و فرسودگی شغلی( مندي محقق و کمبود تحقیقات با دو متغیر موجودهعالق اهمیت موضوع و
 فرسودگی شغلی و سـالمت عمـومی   بین ۀصدد شناسایی و تعیین رابط این تحقیق در فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان دارد،

  .بوده استمعلمان تربیت بدنی استان لرستان 
  

 تحقیق یسانشروش

 کـه  باشـد یهاي اساسی تحقیق، روش این مطالعـه توصـیفی و از نـوع همبسـتگی مـ     الؤهاي پژوهش و سبا عنایت به هدف
   .اجرا گردیده است) جمع آوري توزیع و(اطالعات آن به روش میدانی 

  جامعه و نمونه آماري
 سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتان لرسـتان      )باالي ده سال سـنوات خـدمت  ( آماري این تحقیق را دبیران تربیت بدنی ۀجامع

. داشـتند ) حـق التـدریس و قـراردادي    رسـمی قطعـی،  (اسـتخدامی   ۀدادند که با سازمان خود در زمان تحقیق رابطتشکیل می
  90/89از اداره تربیت بدنی سازمان آموزش و پـرورش اسـتان لرسـتان در سـال تحصـیلی       انبراساس آخرین آماري که محقق

 91نفـر مـرد و    126( نفر 217گان ورجدول کرجسی و مبراساس آماري این تحقیق  ۀنمون. نفر بود 514تعداد آنها  ند،اخذ نمود
  .اندشده انتخابتصادفی ساده  گیرينمونه به روش )نفر زن

  هاابزار گردآوري داده
  .از سه پرسشنامه استفاده شده است ،گیري متغیرهاي تحقیقها و اندازهبه منظور گردآوري داده

  مشخصات فردي  ۀپرسشنام -1
استخدامی، مدرك تحصیلی، سابقه کـار، وضـعیت   هاي مربوط به وضعیت آن داده ۀوسیله این پرسشنامه محقق ساخته بود و ب

  .آوري شدها جمعورزشی آزمودنی ۀتأهل، جنسیت و رشت
  ) MBI(2فرسودگی شغلی ۀپرسشنام -2

 )2001( و همکـاران  الی فرسودگی شـغلی معلمـان مسـلش   ؤس 22ها از پرسشنامه گیري فرسودگی شغلی آزمودنیجهت اندازه
ضریب پایـایی آن  . مشاور رسید یید استادان راهنما وأد بودن، روایی صوري این پرسشنامه به تبا عنایت به استاندار. استفاده شد

% 81) 1382(و توسط صـادقی بروجـردي   % 70) 1381( کشتی دار ،)1378(، نوربخش پریوش % 84)1375(کشتکاران  توسط
ـ  پایایی ،در نهایت و گزارش شده است ایـن پرسشـنامه    .تعیـین گردیـد   %5/82اخ این پرسشنامه از طریق محاسبه آلفاي کرونب

 22توسـط  ) هاي فرديفرسودگی عاطفی، کاهش عملکرد شخصی و تهی شدن از ویژگی( هاي مختلف فرسودگی شغلیجنبه
 هـاي تـوان ویژگـی  طور بسته در این پرسشنامه آمده است و از طریـق آن بـه راحتـی مـی    ه ال با جمالتی ساده و کوتاه و بؤس

  .)1386قبادي ،( را مشخص کرد) دچار فرسودگی شغلی( بیران تربیت بدنیاحساسی و گرایش د
  
  

                                                             
1. Gronhaug 
2. Maslash Burnout Inventory 
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  )GHQ( 1پرسشنامه سالمت عمومی -3
 در 2این پرسشنامه توسـط گلـدبرگ و هیلـر    .استفاده شد یسؤال 28 ۀها از پرسشنامگیري سالمت عمومی آزمودنیجهت اندازه

ها در ارتباط با سنجش سالمت عمومی است کـه در  ن پرسشنامهاین پرسشنامه یکی از معتبرتری. طراحی شده است1979 سال
شـارع  ( .همچنین این پرسشنامه در ایران نیز هنجاریابی و استاندارد شده اسـت . کشور دنیا مورد استفاده قرار گرفته 70بیش از 

 سشـنامه توسـط گلـدبرگ و   یـایی ایـن پر  پا .استادان راهنما و مشـاور رسـید   تأییدروایی صوري این پرسشنامه به . )1381 پور،
پایـایی ایـن پرسشـنامه را بـا     ) 1382( صادقی بروجردي ،همچنین .قرار گرفته است تأییدمورد ) 1380( ، تقوي)1988( ویلیامز

ایـن   پایایی در نهایت و محاسبه نمود% 86ها با استفاده از روش آماري کرانباخ هیأت علمی دانشگاه ينفر اعضا 30استفاده از 
 ،عالئم جسـمانی ( داراي چهار مقیاس GHQ-28ۀ پرسشنام. تعیین گردید %5/84آلفاي کرونباخ  ۀز طریق محاسبپرسشنامه ا

  .دارد سؤالباشد و هر مقیاس هفت فرعی می عالئم افسردگی وکارکرد اجتماعی  ،عالئم اضطراب و اختالل خواب
  آماري هاي روش

 کـزي و پراکنـدگی آمـار توصـیفی و بـه     هـاي مر دول و نمودار، از شـاخص عالوه بر استفاده از ج ،هابراي تجزیه و تحلیل داده
بـراي مقایسـه    tهاي تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون ساده و چند گانـه و آزمـون   منظور آزمون فرضیه

یی از طریـق رسـم نمـودار    هاي مذکور ابتدا مقادیر پـرت و انتهـا  کارگیري آزمونهقبل از ب ،البته. هاي مستقل استفاده شدگروه
خطـی   ،همچنـین . اسمیرنف بررسی گردیـد  -آزمون کولموگروف ۀها به وسیلاند و سپس طبیعی بودن توزیع دادهشناسایی شده

نرم افـزار   ۀها به وسیلتجزیه و تحلیل داده ،در ضمن. ها وارسی شدبودن روابط بین متغیرها از طریق رسم نمودار پراکنش داده
  . نجام گرفتاspss آماري 

  
  تحقیق ياههتفای

    توصیفی یافته هاي
  مورد مطالعه ۀتوزیع فراوانی و درصد فراوانی نمون .1 جدول

 

 درصد فراوانی جنس

 1/58 126 مرد

 9/41 91 زن

 100 217 جمع

  
 نفـر معلـم زن   91و ) درصـد  1/58(نفر معلـم مـرد    126، )نمونه آماري(  نفر معلم 217هاي تحقیق نشان داد که از میان یافته

  .بودند) 9/41(
  

  
  
  

                                                             
1. General Health Questionnaire 
2. Golgberg and Hiller 
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 مورد مطالعه برحسب سابقه خدمت ۀتوزیع فراوانی و درصد فراوانی نمون .2 جدول
 

 جنس

 سابقه خدمت

 جمع مرد زن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 6/33 73 1/16 35 5/17 38 سال 15 تا 12

 7/38 84 6/27 60 1/11 24 سال 20تا 16

 3/20 44 7/9 21 6/10 23 سال 25تا  21

 4/7 16 6/4 10 8/2 6 اظهارنشده

 100 217 1/58 126 9/41 91 جمع

  
سـال، سـابقه    15تـا   12از معلمان مورد مطالعه بین %) 6/33(نفر  73سابقه خدمت  کهدهدنشان می 2 نتایج جدول شماره

از معلمان مورد مطالعه بـین  %) 3/20(نفر  44بقه خدمت سال، سا 20تا 16از معلمان مورد مطالعه بین %) 7/38(نفر  84خدمت 
  .از معلمان سابقه خدمت خود را ذکر نکرده اند%) 4/7(نفر  16سال است و  25تا  21

  
  مورد مطالعه برحسب وضعیت شغلی ۀتوزیع فراوانی و درصد فراوانی نمون .3جدول

 

  جنس
 وضعیت شغلی

 جمع مرد زن

 درصد وانیفرا درصد فراوانی درصد فراوانی

 7/73 160 8/48 106 9/24 54 قطعی - رسمی

 4/12 27 5/5 12 9/6 15 آزمایشی - رسمی

 8/2 6 8/1 4 9/0 2 قراردادي

 6/4 10 9/0 2 7/3 8 حق التدریس

 5/6 14 9/0 2 5/5 12 اظهارنشده

 100 217 1/58 126 9/41 91 جمع

  
قطعـی،   -از معلمـان مـورد مطالعـه رسـمی    %) 7/73(نفر  160 وضعیت استخدامیدهدکه نشان می  3 نتایج جدول شماره

از معلمـان  %) 8/2(نفـر   6آزمایشی، وضـعیت اسـتخدامی    -از معلمان مورد مطالعه رسمی%) 4/12(نفر  27وضعیت استخدامی 
مـان نیـز   از معل%) 5/6(نفر  14. از معلمان حق التدریس است%) 6/4(نفر  10قراردادي است و وضعیت استخدامی مورد مطالعه

  .اندوضعیت استخدامی خود را ذکر نکرده
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  ورد مطالعه بر حسب میزان تحصیالتم ۀتوزیع فراوانی و درصد فراوانی نمون .4 جدول
 

  جنس
 میزان تحصیالت

 جمع مرد زن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 35 76 18 39 1/17 37  کاردانی

 53 115 8/31 69 2/21 46 کارشناسی

 5/5 12 5/5 12 - - باالتر از کارشناسی

 8/2 6 - - 8/2 6 اظهار نشده

 100 217 1/58 126 9/41 91 جمع

  
 76از معلمان مورد مطالعه دیپلم، میزان تحصیالت %) 7/3(نفر  8میزان تحصیالت دهدکه نشان می 4نتایج جدول شماره 

 لمـان مـورد مطالعـه کـاردانی، میـزان     از مع%) 53(نفـر   115حصـیالت  از معلمان مورد مطالعـه کـاردانی، میـزان ت   %) 35(نفر 
نیـز وضـعیت   ) زن(از معلمان%) 8/2(نفر  6. باالتر از کارشناسی است) مرد(از معلمان مورد مطالعه %) 5/5(نفر  512تحصیالت 

  .اندتأهل خود را ذکر نکرده
  

  اري مورد مطالعهآم ۀتوصیف اطالعات مربوط به وضعیت فرسودگی شغلی نمون .5 جدول
  

 انحراف معیار میانگین بیشترین ترینکم تعداد متغیر

ه ها
مؤلف

 

 18/8 16/23 51 9 217 فرسودگی عاطفی

 09/6 18/14 27 5 217 مسخ شخصیت

 57/10 44/23 56 8 217 فقدان موفقیت فردي

 37/14 79/60 115 26 217 فرسودگی شغلی      

  
 بـا  فقـدان موفقیـت فـردي    لفه از فرسودگی شغلی مربـوط بـه  ؤبیشترین میانگین مهدکه دنشان می 5 نتایج جدول شماره

باشد و در مجموع نیـز  درصد می 18/14مسخ شخصیت لفه از فرسودگی شغلی مربوط به ؤترین میانگین مکم درصد و 44/23
  . درا داشتن فرسودگی شغلینفر بیشترین  115تعداد  و ترین نفر کم 26نفر، تعداد  217از 

  
  توصیف اطالعات مربوط به وضعیت سالمت عمومی نمونه آماري مورد مطالعه .6 جدول

  

 انحراف معیار میانگین بیشترین ترینکم تعداد متغیر

م
هاؤلفه

 

 14/3 13/5 13 0 217 عالئم جسمانی

 87/3 56/5 20 0 217 عالئم اضطرابی

 83/2 24/6 16 0 217 عالئم اختالل در کارکرد اجتماعی

 66/3 37/3 18 0 217 عالئم افسردگی

 81/10 31/20 56 3 217 سالمت عمومی
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عالئـم اخـتالل در کـارکرد    مربـوط بـه    سالمت عمومی لفه ازؤبیشترین میانگین مدهدکه نشان می 6 نتایج جدول شماره
ـ   باشد و دردرصد می 37/3 با عالئم افسردگی ترین میانگین مربوط بهو کم 24/6 با اجتماعی ، نفـر  217ز از میـان  مجمـوع نی

 .داشتند سالمت عمومینفر بیشترین  56ترین و تعداد نفر کم 3تعداد 

  
  ي استنباطییافته ها

  ضریب همبستگی رابطه بین فرسودگی شغلی و سالمت عمومی. 7 جدول
 

  سطح
 داريامعن

ضریب 
 همبستگی

 تعداد
  شاخص 

 متغیر 

 عالئم جسمانی  رابطه بین فرسودگی شغلی و 217 201/0 003/0

 رابطه بین فرسودگی شغلی و عالئم اضطرابی  217 162/0 017/0

 رابطه بین فرسودگی شغلی و عالئم اختالل در کارکرد اجتماعی  217 057/0 4/0

 رابطه بین فرسودگی شغلی و عالئم افسردگی  217 163/0 016/0

  رابطه بین فرسودگی شغلی و سالمت عمومی 217 -187/0 006/0

  
داري وجـود دارد  معکـوس معنـی   ۀبین فرسودگی شـغلی و سـالمت عمـومی رابطـ    دهدکه نشان می 7 نتایج جدول شماره

)05/0p<  187/0و- =r.( از  ،توان گفـت کسـانی کـه داراي فرسـودگی شـغلی بـاالیی هسـتند       اطمینان می% 95با  ،بنابراین
 هـاي سـالمت  بین فرسودگی شغلی و هـر یـک از زیرمقیـاس    ۀرابط ،همچنین. تري برخوردارند و بالعکسسالمت عمومی کم

 ،داري وجـود دارد رابطه مستقیم معنـی  افسردگیو عالئم  عالئم اضطراب ،که بین فرسودگی شغلی و عالئم جسمانینشان داد 
   .شودداري مشاهده نمیمعنی ۀبین فرسودگی شغلی و عالئم اختالل در کارکرد اجتماعی رابط ولی

  
  سالمت عمومی شغلی با فرسودگی هايلفهؤم همبستگی رابطه بین ضریب .8 جدول

 

  سطح
 داريامعن

ضریب 
 همبستگی

 تعداد
  شاخص

 متغیر

 رابطه بین مؤلفه مسخ شخصیت و سالمت عمومی 217 -011/0 87/0

 رابطه بین مؤلفه فقدان موفقیت فردي و سالمت عمومی 217 -135/0 047/0

 دگی عاطفی و سالمت عمومیرابطه بین فرسو 217 -145/0 032/0

  
داري وجـود  معکوس معنی ۀسالمت عمومی رابط شغلی بافرسودگی  هايلفهؤم بیندهدکه نشان می 8 نتایج جدول شماره

موفقیـت   فقـدان  ،مسـخ شخصـیت   توان گفت کسانی کـه داراي اطمینان می% 95با  ،بنابراین ).r= -145/0و  >05/0p(دارد 
  . تري برخوردارندیی هستند از سالمت عمومی کمفرسودگی عاطفی باالو  فردي
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  هاي فرسودگی شغلی آنهاتوانایی تبیین سالمت عمومی معلمان براساس مؤلفه .9 جدول
  

 مدل
منبع 

 تغییرات

درجه 
 آزادي

مجموع 
 مجذورات

میانگین 
 مجذورات

F P R R2 A.R2 

فرسودگی :  اول
 عاطفی

 467/533 467/533  1 رگرسیون

 133/115 593/24753 215 باقیمانده 017/0 021/0 145/0 032/0 63/4
  060/25287 216 مجموع

فرسودگی  :دوم
عاطفی و فقدان 
 موفقیت فردي

 091/550 181/1100 2 رگرسیون
 023/113 879/24186 214 باقیمانده 035/0 044/0 209/0 009/0 867/4

  060/25287 216 مجموع
  

هاي فرسودگی عاطفی و فقـدان موفقیـت فـردي، تـوان تبیـین      لفهؤدر مدل دوم مدهدکه نشان می 9دول شماره نتایج ج
  .)F)2و214(= 867/4و  >01/0Pو  R2= 044/0(داري دارند از واریانس سالمت عمومی معلمان را به طور معنی 04/0

  
  ننده سالمت عمومی معلمانبینی کهاي فرسودگی شغلی پیشضرایب رگرسیون براي مؤلفه .10جدول 

  

 سطح معناداري B Beta S.E t )عامل(متغیر 

 000/0 18/4 826/2  81/11 مقدار ثابت

 018/0 37/2 089/0 -160/0 -211/0 فرسودگی عاطفی

 026/0 239/2 069/0 -150/0 -154/0 فقدان موفقیت فردي
  

هـاي فرسـودگی عـاطفی و فقـدان     مزمـان در مؤلفـه  یک انحراف معیـار تغییـر ه  دهدکه نشان می 10 نتایج جدول شماره
بنـابراین فرضـیه   . شودانحراف معیار تغییر در سالمت عمومی معلمان می کاهش 15/0و  16/0موفقیت فردي به ترتیب باعث 

هـاي فرسـودگی عـاطفی و    بینی سالمت عمومی معلمان را براساس مؤلفـه به این ترتیب معادله پیش. ششم پژوهش تأیید شد
  :ن موفقیت فردي فرسودگی شغلی می توان به شرح زیر نوشتفقدا

  
  

  

داري روي هاي فرسودگی عاطفی و فقدان موفقیت فـردي اثـر منفـی و معنـی    دهد مؤلفهضرایب مدل رگرسیون نشان می
ار به عبارت دیگر، معلمانی که از فرسودگی عـاطفی و فقـدان موفقیـت فـردي بیشـتري برخـورد      . سالمت عمومی معلمان دارد

هاي فرسودگی عاطفی و فقدان موفقیـت فـردي   ز طریق مؤلفهبنابراین، ا. باشندمند میتري بهرههستند، از سالمت عمومی کم
   .توان سالمت عمومی آنها را پیش بینی کردمعلمان می

  
  
  
  

مت عمومیسال= 81/11) + -211/0(× ) فرسودگی عاطفی) + (-154/0(× ) فقدان موفقیت فردي(  
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  میانگین فرسودگی شغلی معلمان زن و مرد ۀمقایس .11 جدول
  

 t df p میانگین معیارخطاي رانحراف معیا میانگین تعداد جنس متغیر
فرسودگی 

 عاطفی

 7/0 92/7 11/23 126 مرد 916/0 215 106/0 89/0 57/8 23/23 91 زن

 مسخ شخصیت
 55/0 23/6 5/14 126 مرد 378/0 215 884/0 61/0 9/5 75/13 91 زن

فقدان موفقیت 
 فردي

 94/0 65/10 73/23 126 مرد 629/0 215 484/0 1/1 49/10 03/23 91 زن

فرسودگی 
 شغلی

 59/1 26/15 02/60 91 زن
67/0 215 503/0 

 22/1 72/13 34/61 126 مرد

  
داري مشـاهده  بین معلمان زن و مرد از نظر میزان فرسودگی شغلی تفـاوت معنـی  دهدکه نشان می 11نتایج جدول شماره 

معلمـان زن و مـرد از نظـر     ،بـه عبـارتی   .هفتم پـژوهش تأییـد نشـد    ۀفرضی ،بنابراین). t)215(= 67/0و  p=  503/0( شودنمی
  .فرسودگی شغلی در وضعیت مشابهی قرار دارند

  
  مقایسه میانگین سالمت عمومی معلمان زن و مرد. 12 جدول

 

  شاخص
 متغیر

 میانگین تعداد
انحراف 

 معیار

  معیارخطاي
 میانگین

t مقدار 
درجه 
 آزادي

  سطح
 داريمعنی

 عالئم جسمانی
 06/0 215 88/1 32/0 12/3 6/5 91 زن
 27/0 11/3 79/4 126 مرد

  عالئم اضطراب و 
 بی خوابی

 31/0 56/3 15/5 126 مرد 063/0 215 87/1 44/0 22/4 14/6 91 زن

اختالل در 
 عملکرد اجتماعی

 26/0 94/2 93/5 126 مرد 060/0 215 89/1 27/0 62/2 67/6 91 زن

 افسردگی
 31/0 58/3 93/2 126 مرد *039/0 215 07/2 39/0 72/3 97/3 91 زن

 سالمت عمومی
 92/0 42/10 81/18 126  مرد *016/0 215 43/2 16/1 07/11 39/22 91 زن

  
داري مشـاهده  بین معلمان زن و مرد از نظر میزان سالمت عمومی تفـاوت معنـی  دهدکه نشان می 12 نتایج جدول شماره

معلمان که نمرات باالتر در سالمت عمومی نشان دهنده اختالالت بیشتر است، لذا  از آنجا). t)215(= 43/2و  p >/05( شودمی
  . مرد از نظر سالمت عمومی بهتر از معلمان زن هستند
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  گیريبحث و نتیجه
نتـایج   .بـود سالمت عمومی معلمان تربیت بدنی اسـتان لرسـتان    بین فرسودگی شغلی و ۀرابطتعیین پژوهش  هدف اصلی این

   ،بنـابراین . داري وجـود دارد معکـوس معنـی   ۀفرسودگی شغلی و سـالمت عمـومی رابطـ   همبستگی پیرسون نشان داد که بین 
تحقیقـات   این یافته بـا . تري برخوردارندسالمت عمومی کم از ،توان گفت کسانی که داراي فرسودگی شغلی باالیی هستندمی

 و) 2010( ، بـروان و رالـف  )2004( ، مـارلو و هـایرلیمر  )2003( ، گـرام مـار  )1986( انجام شده توسط ایوانز و ویرون و کـاران 
. معکـوس معنـاداري وجـود دارد    ۀهاي فرسودگی شغلی و سـالمت عمـومی رابطـ   اند بین مؤلفهکه نشان داده) 2011( دورکین

و فرسودگی شـغلی و اخـتالالت روانـی رابطـه      افتدسالمتی به خطر می ،فرسودگی شغلیبا افزایش  اشاره کردند که ،همچنین
نویدیان ) 1387( ، رستمی و همکاران)1386( ، محمدي)1382( صادقی بروجردي از سوي دیگر، .مستقیم معناداري وجود دارد

بین عوامل فشارزاي شغلی، فرسـودگی   در تحقیقات خود نشان دادند که )1390( و صابري) 1386( ، قبادي)1384( مکارانهو 
   .وجود دارد باالیی همبستگیسالمت روانی جسمی  شغلی و

دچـار   توان به این نتیجه رسید معلمانی کـه می ،مطروحهبدست آمده از تحقیقات  ،نتایج با توجه به مبانی نظري و ،بنابراین
فرسـودگی شـغلی در سـطوح مختلـف      نتیجه گرفت کـه توان لذا می. تري برخوردارنداز سالمت عمومی کم ،فرسودگی هستند

 مـدارس و  شـود از کـارآیی معلمـان در   خود باعث می ۀاین امر به نوب. شودخود باعث اختالالت جسمی و روانی در معلمان می
  .تدریس کاسته شودکارآیی 

داري وجـود  وس معنیمعک ۀنتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین فرسودگی عاطفی و سالمت عمومی رابط ،همچنین
این یافتـه بـا   . تري برخوردارنداز سالمت عمومی کم ،توان گفت کسانی که داراي فرسودگی عاطفی باالیی هستندلذا می. دارد

 روانـی و  - کـه نتیجـه گرفتنـد بـین سـالمت جسـمی      ) 2006( ، مالنوسکی و وود)2005( آنونیماس ،)1991( نیمن تحقیقات
، عبـدي ماسـوله   )1383( همکاران رسولیان و ،همچنین .، همخوانی داردس معناداري وجود داردفرسودگی عاطفی ارتباط معکو

 ي حـاکم دارمعنـی  ۀرابطـ رابطه بین فرسودگی شغلی و سـالمت روان  که اند نشان دادهدر تحقیقات خود ، )1386( و همکاران
نشـان داد بـین   کـه  ) 1387( ی زایی و همکارانناست) 1387( رستمی و همکاران ،)1386( قباديهمچنین نتایج تحقیقات  .بود

. داري وجـود دارد، همخـوانی دارد  فرسودگی عاطفی و فرسودگی شغلی و سالمت عمـومی همبسـتگی معکـوس معنـی     ۀمؤلف
 ،فرسودگی عـاطفی  ۀلفؤتوان به این نتیجه رسید که مها، میدست آمده از پژوهشه با توجه به مبانی نظري و نتایج ب ،بنابراین

  .دهدثیر قرار میأسالمت عمومی معلمان را تحت ت کننده،تهدید به عنوان یک عامل را معلمان ودگی شغلیفرس
  معکـوس   ۀنتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین مؤلفه فقـدان موفقیـت فـردي و سـالمت عمـومی رابطـ       ،همچنین

بیشـتري  فقـدان موفقیـت فـردي    وان گفت کسانی کـه  تلذا می. سوم پژوهش تأیید شد ۀفرضی ،بنابراین. داري وجود داردمعنی
، آنونیمـاس  )1986( این یافته با تحقیق انجام شده توسـط اسـکوپ و همکـاران   . تري برخوردارنداز سالمت عمومی کمدارند، 

ی و عدم موفقیت فردي فرسودگی شـغل  ۀاند بین مؤلف، که نشان داده)2010(، بروان و رالف )2006( ، مالنوسکی و وود)2005(
و  شـود این مؤلفه باعث کاهش سالمت روحی و روانی معلمـان مـی   .سالمت روحی و روانی معلمان رابطه معناداري وجود دارد

فقدان موفقیـت   ۀاند بین مؤلفکه نشان داده) 1387(و ناستی زایی )1386( عبدي ماسوله ،)1386( قبادي همچنین با تحقیقات
یابـد،  سالمت عمـومی کـاهش مـی    ۀمؤلفآن، معناداري وجود دارد و با افزایش  ۀبطهاي سالمت عمومی رابا زیرمقیاس فردي

 توانـد می فقدان موفقیت فردي ۀلفؤتوان نتیجه گرفت که مبا توجه به مبانی نظري و تحقیقات انجام گرفته می .همخوانی دارد
 فرد واقع بینـی خـود را از دسـت داده و بـا     ،در چنین شرایطی .سالمت عمومی معلمان تربیت بدنی را به خطر اندازد به نحوي
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 ،تمایـل بـراي برقـراري ارتبـاط بـا همکـاران و دانـش آمـوزان         عدمایجاد تصویر منفی از خود، نگرش منفی نسبت به شغل و 
ـ   هد که این امر سبب بوشمینفس ه سرانجام دچار کاهش عزت نفس و اعتماد ب دنبـال  ه وجود آمدن مشـکالت شخصـیتی و ب

فرسودگی شغلی سبب کاهش کارآیی و سودمندي معلمـان در   ۀلفؤعدم توجه به این م. ت روانی و جسمی می شوداختالال ،آن
  .خواهد شد يزندگی شغلی و فرد

و بین مؤلفه مسخ شخصیت فرسودگی شـغلی و سـالمت عمـومی     نشان داد که نتایج آزمون همبستگی پیرسون ،همچنین
که نتیجه گرفـت بـین   ) 2005( این یافته با تحقیق انجام شده توسط آنونیماس .اردوجود ندمعناداري  ۀرابط آن هايزیرمقیاس

و همچنـین بـا   داري وجـود نـدارد   معنـی  ۀمسخ شخصیت فرسودگی شغلی با سالمت روان مربیان تربیـت بـدنی رابطـ    ۀمؤلف
اجتمـاعی سـالمت عمـومی و    اند بین عالئم اختالل در کـارکرد  که نشان داده) 1387( ، مستحفضیان)1386( قبادي تحقیقات

 ولی با تحقیـق مـارلو و هـایرلیمر    ؛باشدمشابه و همسو می ،مؤلفه مسخ شخصیت فرسودگی شغلی ارتباط معناداري وجود ندارد
انـد فرسـودگی شـغلی معلمـان در ابعـاد مختلـف       کـه نشـان داده  ) 2010( ، بروون و رالـف )2006( ، مالنوسکی و وود)2004(
و دارد معنـاداري   ۀبا کاهش سـطح مطلـوب روحـی و روانـی رابطـ     ) فقیت فردي و مسخ شخصیتفرسودگی عاطفی، عدم مو(

مسـخ شخصـیت فرسـودگی شـغلی و      ۀاند بـین مؤلفـ  نشان داده که )1390( و صابري) 1385( محمديبا تحقیقات  همچنین
ن تحقیـق و سـایر تحقیقـات همسـو     با توجه به نتایج ای ،بنابراین. باشدهمسو نمی ،معناداري وجود دارد ۀسالمت عمومی رابط

باشـد و ارتبـاطی بـا    معلمان مستقل می سالمت عمومی از مسخ شخصیت فرسودگی شغلی ۀمؤلفتا حدودي که توان گفت می
  . یکدیگر ندارند اگر چه بعضی از تحقیقات قایل به رابطه هستند

ي فرسودگی شغلی نشان داد کـه در مـدل   هاسالمت عمومی براساس مؤلفه ۀنتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیون چندگان
از واریانس سالمت عمـومی معلمـان را بـه طـور      04/0هاي فرسودگی عاطفی و فقدان موفقیت فردي، توان تبیین لفهؤم ،دوم

اي در که نشان داد عامل فرسـودگی شـغلی نقـش تعیـین کننـده     ) 1382( این یافته با پژوهش بحري بیناباج. داري دارندمعنی
کـه در مـدل   ) 1387( رستمی و همکـاران  ،همچنین). 61/0حدود (کند ییرات و پراکندگی متغیر سالمت روانی ایفا میتبیین تغ

شود، همخـوانی  از پراکندگی مشاهده شده در متغیر سالمت روانی توسط فرسودگی شغلی تبیین می 35/0رگرسیون نشان داند 
  اگـر چـه ایـن مقـدار کـم       ؛باشـد سالمت عمـومی مـی   ةوامل تبیین کنندکه فرسودگی شغلی از ع گفتتوان می ،بنابراین. دارد
  . باشدمی

 هـاي بتا نشـان داد کـه یـک انحـراف معیـار تغییـر همزمـان در مؤلفـه         ةهاي استاندارد شدضرایب رگرسیون با وزننتایج 
 ایجـاد  مت عمومی معلمانانحراف معیار تغییر در سال 15/0و  16/0فرسودگی عاطفی و فقدان موفقیت فردي به ترتیب باعث 

داري هاي فرسودگی عاطفی و فقدان موفقیـت فـردي اثـر منفـی و معنـی     دهد مؤلفهضرایب مدل رگرسیون نشان می. شودمی
برخـوردار   به عبارت دیگر، معلمانی که از فرسودگی عاطفی و فقدان موفقیت فردي بیشتري. روي سالمت عمومی معلمان دارد

  . باشندمند میتري بهرهکمهستند، از سالمت عمومی 
توان سالمت عمومی آنها را پیش بینـی  موفقیت فردي معلمان می هاي فرسودگی عاطفی و فقداناز طریق مؤلفه ،بنابراین

که نشان دادند تحلیل رفتگی به عنـوان یـک متغیـر    ) 1996( گرین الس این یافته با تحقیقات انجام شده توسط بورك و. کرد
نتیجه گرفـت تحلیـل   که ) 2004( دورتی پناچیوو با تحقیقات  بینی سالمت جسمانی و عاطفی معلمان را داردپیشگو توان پیش
آنهـا،  تحلیـل دگرسـیون    براسـاس کـه  ) 2004( مـارلو و هـایرلیمر  و با نتایج تحقیقـات   بینی سالمتی را داردرفتگی توان پیش

بـا   ،بنـابراین . باشدمشابه و همسو می ،باشدمکرر دارا می رتصوه روانی را ب ـ بینی سالمت جسمیفرسودگی شغلی توان پیش
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بینـی  فـت کـه فرسـودگی شـغلی معلمـان تـوان پـیش       رتوان چنین نتیجه گمی ،تحقیقات انجام گرفته توجه به مبانی نظري و
ـ     فرسودگی عـاطفی و  اي که تغییر همزمان یک واحدبه گونه. سالمت عمومی آنها را دارد ه ترتیـب  فقـدان موفقیـت فـردي ب

  .گرددسالمت عمومی می 154/0و  211/0موجب کاهش 
داري هاي مستقل نشان داد که بین معلمان زن و مرد از نظر میزان فرسودگی شغلی تفاوت معنـی گروه براي tآزمون نتایج 
مشـابهی   عیتمعلمان زن و مرد از نظر فرسـودگی شـغلی در وضـ    ،به عبارتی). t)215(= 67/0و  p=  503/0(شود نمیمشاهده 
که نتیجه گرفتند تفـاوت معنـاداري بـین    ) 1384( و نویدیان) 1990( این یافته با تحقیق انجام گرفته توسط جفرسن .قرار دارند

 ،زاي شغلی در وضعیت مشابهی قراردارنـد  فرسودگی شغلی وجود ندارد و زنان و مردان از لحاظ عوامل فشار ۀدو جنس در زمین
) 1377( و کشانی) 1376( ، جعفرپور)1996( ولی با تحقیقات انجام گرفته توسط بورك وگرین الس .مطابقت و همخوانی دارد

 بیـر ، و بـا نتـایج تحقیقـات    باشـد شوند و این تفاوت معنادار مـی از زنان دچار فرسودگی شغلی می که نشان دادند مردان بیشتر
مـردان تفـاوت    میان زنان و تحلیل رفتگی در دگی شغلی وفرسو ۀکه نشان دادند در زمین) 1387( ، رستمی و همکاران)1992(

 ،در این خصـوص . نداردوجود مطابقت و همخوانی  ،شوندمعناداري وجود دارد و زنان بیشتر از مردان دچار فرسودگی شغلی می
 مـورد  ۀامعـ در ج یهـاي فرهنگـی و ارزشـ   تواند به علـت تفـاوت  کنند که میات انجام شده نظرات متناقضی را بیان میقتحقی

نها تقریباً به صورت همسان در معرض فرسـودگی شـغلی   آرسد که زنان و مردان به دور از جنسیت اما به نظر می .بررسی باشد
  .گیرندقرار می

داري هاي مستقل نشان داد که بین معلمان زن و مرد از نظر میزان سالمت عمومی تفاوت معنـی براي گروه tنتایج آزمون 
اختالالت بیشتر اسـت،   ةو از آنجا که نمرات باالتر در سالمت عمومی نشان دهند )t)215(= 43/2و  p=  016/0(شود مشاهده می

عالئـم  بین معلمان زن و مرد تنهـا در زیرمقیـاس    ،همچنین. معلمان مرد از نظر سالمت عمومی بهتر از معلمان زن هستندلذا 
عالئم افسـردگی زنـان بیشـتر از مـردان      ،به عبارتی. )t)215(= 07/2و  p=  039/0( شودداري مشاهده میافسردگی تفاوت معنی

  و p=063/0( ، عالئـم اضـطرابی  )t)215(= 88/1و  p=  06/0(معلمـان زن و مـرد از نظـر میـزان عالئـم جسـمانی       اما بین . است
87/1 =)215(t( و عالئم اختالل در عملکرد اجتماعی )060/0  =p  89/1و =)215(t( داري مشاهده نشدتفاوت معنی .  

رد اجتمـاعی در وضـعیت   معلمان زن و مرد از نظر عالئم جسمانی، عالئم اضطرابی و عالئم اخـتالل در عملکـ   ،به عبارتی
مـردان در  بـه  که نشان داد اختالالت روانی زنان نسبت ) 1992( این یافته با پژوهش انجام شده توسط بیر .مشابهی قرار دارند

 همکـاران  و حبیبـی و ) 1382( ، صادقی بـرو جـردي  )1380( مرادي و همکارانو یا نتایج پژوهش ت، تري قرار داشسطوح باال
  تـري برخوردارنـد و همچنـین درمانـدگی     روانـی کـم  ـ   اند زنان نسبت بـه مـردان از سـالمت جسـمی    که نشان داده )1382(

ولی با تحقیقات انجام گرفتـه توسـط گیوسـت و    . مطابقت و همخوانی دارد ،شناختی دبیران زن بیشتر از دبیران مرد استروان
 هـاي اند میزان عالئم و مشـکالت معلمـین مـرد در زیـر مقیـاس     که نشان داده) 1387( ، رستمی و همکاران)1990( همکاران

سالمت عمومی نسبت به معلمین زن باالتر بـوده و عالئـم بیشـتري را     ۀهاي جسمی در پرسشناماضطراب، افسردگی و نشانه
تـوان  می ،با توجه به مبانی نظري و تحقیات انجام گرفته ،بنابراین. باشدهمسو نمی ،دهده دیگر گروه از خود نشان مینسبت ب

مرد تفاوت معناداري وجـود دارد و معلمـان مـرد در     عالئم افسردگی سالمت عمومی معلمان زن و ۀنتیجه گرفت که بین مؤلف
  .بهتري نسبت به معلمان زن برخوردار هستند عالئم افسردگی سالمت عمومی از وضعیت ۀمؤلف

 ۀرابطـ معلمان تربیت بدنی اسـتان لرسـتان    یعموم سالمت و یشغل یفرسودگ نیب توان گفت کهمی ،بندي نهاییدر جمع
 برخـوردار  يترکم یعموم سالمت از ،هستند ییباال یشغل یفرسودگ يدارا که معلمانی ،گرید عبارت به. داشت وجود معکوس

www.SID.ir

www.


Arc
hive

 of
 S

ID

 89  1391 تابستان -3شماره  -دوم سال                                                                هاي مدیریت ورزشی و علوم حرکتی                                         پژوهش

فرسودگی عاطفی، مسخ شخصـیت  (هاي آن از نظر میزان فرسودگی شغلی و زیرمقیاس بین معلمان زن و مرد همچنین .بودند
بین معلمان زن و مرد از نظر میزان سالمت عمـومی تفـاوت    و نهایتاً نشدتفاوت معنی داري مشاهده ) و فقدان موفقیت فردي

 این تحقیق و سـایر تحقیقـات مشـابه،    ۀلذا با توجه به نتیج .زنان استداري وجود دارد و سالمت عمومی مردان بیشتر از معنی
 عمـومی آنهـا را  فرصـت ارتقـاي سـالمت     جاد فرسودگی شغلی معلمان عمـًال یهاي اشود با محدود ساختن زمینهپیشنهاد می

هـاي مقابلـه و   شهاي آموزشی ضمن خدمت براي تشخیص، پیشگیري و یـافتن رو برگزاري دوره ،در این راستا .فراهم ساخت
  .شودتوصیه می درمان آن الزم و ضروري

  
 منابع

پایـان نامـه    ،ارتباط سخت رویـی و فرسـودگی شـغلی در معلمـان مـدارس عـادي و اسـتثنایی        ،)1376(جعفر پور، حسن  .1
  .کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

  .اسی و علوم تربیتی، نشر ویرایش، چاپ بیستم، پاییزروش تحقیق در روانشن ،)1385( دالور، علی .2
بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سالمت روان با نقش کنتـرل کننـدگی جنسـیت و     ،)1387( ،رستمی، علیرضا و همکاران .3

  .3و4تاب آوري در میان معلمین ابتدایی، فصلنامه سالمت کار ایران، شماره 
هاي شخصیتی در پرستاران، مجله اندیشـه و رفتـار،   فرسودگی شغلی با ویژگیارتباط  ،)1383(رسولیان، مریم و همکاران  .4

  .سال نهم، شماره چهار، بهار
 بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان دختـر و پسـر نسـبت بـه ورزش در گـذران اوقـات       ،)1381( شارع پور، محمود .5

   .فراغت
ا سالمت عمومی قضات و دادیـاران شـاغل در مراجـع    فرسودگی شغلی ب ۀرابط ،)1387( ،صابري، سید مهدي و همکاران .6

  .92-98، صص 2قضایی شهر تهران، مجله علمی پزشکی قانونی، شماره 
جسمی و تحلیل رفتگـی اعضـاي    ـ  ارتباط بین عوامل فشارزاي شغلی با سالمت روانی ،)1382(صادقی بروجردي، سعید  .7

اله دکتري دانشگاه تربیت معلم، دانشـکده تربیـت بـدنی و    رزشی دانشگاهاي کشور، رسوت علمی تربیت بدنی و علوم أهی
  .علوم ورزشی

فرسودگی شـغلی بـا سـالمت روان در     ۀبررسی رابط ،)1386(خاقانی زاده، مرتضی  ،کاویانی، حسین، عبدي ماسوله، فتانه .8
  . 3-10صص ،  6پرستاران، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه تهران، شماره 

پایـان نامـه   . رابطه بین سالمت عمومی و تحلیل رفتگی دبیران تربیت بدنی استان کرمانشاه بررسی، )1385( قبادي، علی .9
  .50دانشگاه رازي کرمانشاه، ص، کارشناسی ارشد

بررسی رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در معلمان کودکان عقـب مانـده ذهنـی آمـوزش پـذیر       ،)1377( ،کشانی، عباس .10
  .هرانپایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ت

هـاي  ها و گـروه بررسی رابطه تحلیل رفتگی با منبع کنترل و مقایسه آن بین مدیران دانشکده ،)1381( ،کشتی دار، محمد .11
هاي آموزش عالی کشور، پایان نامه دکتري مدیریت و برنامه ریزي در تربیت بدنی و علـوم ورزشـی،   تربیت بدنی دانشگاه

 .دانشگاه تهران
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