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هدف اين تحقيق مقايسه فرسودگي شغلي بـين      : چكيده
. موزشياران داراي منبع كنتـرل درونـي و بيرونـي اسـت     آ

تحقيق از نوع كاربردي و روش آن توصيفي است كـه بـا             
ــرم  ــارگيري ن ــزار بك ــل  SPSSاف ــاري تحلي  از روش آم

واريانس چندگانه و آزمـون مجـذور خـي اسـتفاده شـده             
جامعه آماري ايـن پـژوهش كليـه آموزشـياران زن           . است

باشـد كـه بـا روش       نهضت سوادآموزي شـهر تهـران مـي       
عنـوان نمونـه    نفر بـه 205اي، گيري تصادفي خوشه نمونه

گيري در پژوهش حاضر، دو     ابزارهاي اندازه . انتخاب شدند 
ــي    ــي و بيرون ــرل درون ــاس كنت ــر"مقي ــاس "رات  و مقي

هاي پژوهش نـشان    يافته.  بود "مسلش"فرسودگي شغلي   
هـاي فرسـودگي شـغلي      داد كه بين منبع كنترل و مولفه      

در بررسـي اثـر تعـاملي       . داري وجـود نـدارد    ه معنـي  رابط
يــك از دهــد كــه هــيچمتغيرهــا هــم، نتــايج نــشان مــي

هاي فرسودگي تاثير   شناختي بر مولفه  متغيرهاي جمعيت 
  . ندارد

منبع كنترل، فرسودگي شغلي، : هاكليد واژه
  آموزشياران نهضت سوادآموزي

M. Ghahramani., (Ph.D) 
Z. Arastehnazar., (MS) 
M.A. Meemar., (MS) 
Abstract: The aim of the present research was to compare 
job burn out in adult instructors with external and internal 
locus of control. The study was applied and descriptive and 
used SPSS to analyze data using multivariate analysis of 
variance and Chi Square tests. The target population was all 
female adult instructors employed in the Iranian 
government's literal movement program in the City of 
Tehran. Thus, using cluster random sampling, 205 
participants were selected for this study. Two scales, namely, 
Ratter's Internal - External Locus of Control Questionnaire 
and Maslach's Burnout Inventory were used. Results showed 
that there was a significant difference between external and 
internal control subjects in emotional exhaustion. 
Participants showing external locus of control showed more 
emotional exhaustion that participants showing internal 
locus control. Furthermore, subjects showing external locus 
of control expressed significantly more depersonalization 
that their internal locus of control counterparts. No 
significant difference was found between the two groups as 
far as personal non accomplishment was concerned. 
Interesting interaction effects were also observed:  single 
external locus of control instructors showed significantly 
more emotional exhaustion than married internal locus of 
control subjects. Furthermore, married subjects who were 
educated at bachelor's level and were classified as having 
internal locus of control, expressed more effectiveness and 
accomplishment in their jobs than those with high school 
diplomas and associate degrees. The same pattern was noted 
for instructors who had more than five years of work 
experience as compared to other groups. 
Key words: Locus of control, Job burnout, Adult instructors. 
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   مقدمه
هاي اخير مورد توجه قرار گرفته فرسودگي شغلي از جمله خطرات شغلي است كه در سال    

 .شودها در برابر فشارهاي رواني تجربه شده استفاده ميهاي انسانتوصيف پاسخاست و براي 
، زماني كه وي عاليم خستگي را 1960فرسودگي براي اولين بار توسط فرويدنبرگ در اواخر دهه 

رواني  جسمي قواي تحليل سندرم را پديده اين  او.در كاركنان خود مشاهده نمود تعريف شد
 هايساعت از زيادي زمان افراددر آن  كه رسانيكمك هايحرفه در شاغل افراد در كه ناميد
، ماسوله و همكاران عبدي( آيدمي وجودبه ،گذرانندمي مردم ساير با نزديك ارتباط در را كاري

  .)66ص  ،1386
 وهشگران فرسودگي شغلي معتقد بودند كه فرسودگي شغلي نتيجه كار شديد با مردمژاولين پ

 اين اعتقاد پديد آمده كه در همه مشاغل حتي در مشاغلي كه تماس كمي با مردم  اخيرا.است
فرسودگي شغلي  ).238، ص 1386،  عابدي،احمدي( شودوجود دارد فرسودگي شغلي ايجاد مي

فرسودگي شغلي  .گذارداي معلمين و بويژه در سالمت عاطفي آنان تاثير ميبر زندگي حرفه
 شوده از الگوي درازمدت تعامل ناسالم بين فرد و محيط ناشي ميشناختي است كفرايندي روان

 است كه دربرگيرنده اختالليدر تعريف ديگر آمده است كه فرسودگي شغلي ) 2004كلي، (
باشد و تاثير منفي بر هاي فردي مي مسخ شخصيت و كاهش احساس موفقيت،خستگي عاطفي

 به ولي نيست رواني اختالل يك شغلي، دگيفرسو نشانگان. )2006ياگيل، ( دكيفيت خدمات دار
 عبدي(گردد  رواني تبديل ناتواني يك به است ممكن و يابدمي گسترش زمان طول آهستگي در

   .)66ص  ،1386 ،ماسوله و همكاران
 افراد فردي و سازماني ،اجتماعي زندگي ،خانواده در نامطلوبي پيامدهاي شغلي فرسودگي

 تاخيرهاي ،خدمت ترك ،كار از غيبت به توانمي آن سازماني ايپيامده ترينمهم از كه دارد
ديگر عالئم  .)250ص ،1389 همكاران، و انيسي( برد نام عملكرد كيفيت كاهش و متوالي

 ،گيرياي كناره تمايل غيرطبيعي بر، فقدان تعهد،هاي طوالنيفرسودگي شغلي شامل غيبت
سنبل، (  در عملكرد جدي در شغل استاعتماد به نفس ضعيف و ناتواني ،نارضايتي شغلي

2003(.  
 اثربخشي  ارزيابي معلم دراگر ،عدي بستگي داردشغلي در بين معلمان به عوامل متفرسودگي     

 ديگر عامل. تواند به تشويش و نگراني منجر شودخود احساس كند شايسته تدريس نبوده مي
كه اين ناشي از عدم مديريت الس باشد آموزان در كتواند بدرفتاري دانشمياسترس و فرسودگي 

شود كه اثربخشي تدريس و يادگيري تنزل پيدا و باعث مي بودهآموزان موثر كالس درس و دانش
سلسله مراتب موجود در در محيط كار و هاي متقابل معلمان با يكديگر چنين كنش، همكند
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شواهد فراواني وجود دارد  .كند استرسايجاد تواند در معلمان و مقررات حاكم در آن ميسازمان 
 كه ممكن است منجر به حالت كندهاي زيادي را تجربه ميكه معلم در حوزه كاري خود استرس

عملكرد ضعيف يا تغييرات در شخصيت و نگرش شود و اين به نوبه خود باعث بيماري  افسردگي،
   .)2008بارنت و مك كورميك،  (شودو بازنشستگي پيش از موعد مي

هاي متعددي كه در زمينه فرسودگي شغلي در اقصي نقاط جهان انجام رغم پژوهشعلي
هاي يف ثابتي براي فرسودگي شغلي ارائه نشده است، ليكن بنا به توافق تاكنون تعر،پذيرفته

، نشانگان )1982-1998 مسلش،( 1چندبعدي فرسودگيتئوري بعمل آمده و نيز براساس 
   .)13 ص،1385 ، حدائق،ده بزرگي( استفرسودگي شغلي چنين تعريف شده 

. هاي فرسودگي استعامل اصلي فرسودگي است و آشكارترين درجه نشانه: 2خستگي عاطفي -1
در حقيقت خستگي عاطفي يك بعد موردنياز براي تعريف فرسودگي شغلي است و بدون آن 

جاني و شود كه افراد به لحاظ هيخستگي عاطفي موجب مي .مفهوم فرسودگي ناقص است
 ،اميچل(احتماال اين راهي براي مقابله با فشارهاي كاري است  و شناختي از كارشان فاصله بگيرند

-مياشاره   فردبه نقصان يافتن منابع هيجانياين مولفه . )24ص ،1388 ،به نقل از كردي ؛1999
زر و هالوم، شوار( باشدهاي آن مي فقدان انرژي و فرسوده شدن از مشخصه، ناتواني،خستگي. كند

هاي انجام شده مربوط ها و تحليلبيشترين گزارش از ميان سه جنبه فرسودگي شغلي، ).2008
  ).64ص ،1388 گودرزي؛ ،صفري( فرسودگي شغلي بوده استعاطفي به جنبه خستگي 

ن فرد شاغل و مسخ شخصيت تالشي است براي ايجاد فاصله ميا :4بدبيني  و3مسخ شخصيتي -2
خدمات فرد شاغل صورت  و هاويژگي كه به وسيله ناديده پنداشتن او،خدمات  كنندگاندريافت

شود اي است كه موجب ميمسخ شخصيت يك ساز و كار مقابله ).2008مسلش و ليتر، ( گيردمي
 ،1385 حدائق، ،ده بزرگي( تا فرد نوعي جدايي از كار و فاصله گرفتن عاطفي را تجربه كند

نسبت به اوضاع  ،هاي منفي ويا بيش از اندازه سرد پاسخ مسخ شخصيت مربوط به).63ص
در نهايت سبب   احساس نامناسب بودن و،مختلف شغلي فرد است كه سبب ايجاد نگرش منفي

  ).13 ص،1385 حدائق، ،بزرگيده( گرددشغل او مي پيدايش شكاف بين فرد و
نبود موفقيت   ظرفيت وبه احساس عدم: 5يا ناكارآمدي شغلي  وعدم كفايت شخصي كاهش يا -3
كارآمدي و با كاهش  )13ص ،1385حدائق،  ،ده بزرگي( گرددوري در كار مربوط ميبهره و

                                                            

1. Multidimensional theory of burnout 
2. Exhaustion 
3. Depersonalization 
4. Cynicism 
5. Decreased Professional efficacy 
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و دربرگيرنده ناتواني افراد در كنار آمدن با  . معادل است روحيهوتوانايي  ،وري بهره،ايحرفه
شايستگي و پيشرفت  در ارتباط با اين نشان دهنده كاهش احساسات فرد. باشدنيازهاي شغلي مي

  .)2008شوارزر و هالوم، ( باشددر كار مي
ضي از تحقيقات بع در بعد ديگر تا حدودي پيچيده است، دو رابطه بين عدم كفايت شخصي و    
ولي در موارد . رسد كه بعد عدم كفايت شخصي نتيجه دو بعد ديگر فرسودگي استنظر ميبه

صورت كه بهجاي اينها بهكند كه اين مولفهه و تاكيد مي اين فرضيه مورد تاكيد قرار نگرفت،ديگر
 ،مسلش و همكاران( كنندهمراه همديگر رشد ميطور موازي و بهبه وار قرار داشته باشند،زنجيره
  ).24ص ؛1388 ،به نقل از كردي ؛2001

اين باورند كه نقش  گروهي از پژوهشگران بر فرسودگي شغلي يك پديده چندعاملي است و
جمله عوامل فردي كه به آن پرداخته از ) 2001كليفدر، ( وامل فردي در اين ميان بارزتر استع

 است يي يكي از متغيرها1منبع كنترل .)2000شيميت،  (باشدشده است درك از مركز كنترل مي
و شواهد  بررسي قرار گرفته است هاي محيط شغلي موردكه بطور گسترده رابطه آن با استرس

سيلورسون در تحقيق خود با عنوان چن چن و  .آن با استرس تقريبا روشن است رابطهمربوط به 
 در 2008تاثير منبع كنترل بر متغيرهاي استرس شغلي، عملكرد شغلي و رضايت شغلي در سال 

تايوان به اين نتيجه رسيدند كه افراد داراي منبع كنترل دروني عملكرد بهتر و  رضايت شغلي 
  ).2008چن چن و سيلورسون،  (كنندسترس شغلي كمتري را تجربه ميبيشتري داشته و ا

مارتين و همكاران در پژوهشي نشان دادند كه افراد با منبع كنترل دروني نـسبت بـه افـرادي                  
-توانند با مشكالت مربوط به محـيط و اسـترس         كه داراي منبع كنترل بيروني هستند، بيشتر مي       

د را افزايش داده و در محيط كار عملكـرد عـالي داشـته              هاي شغلي غلبه كنند، رضايت شغلي خو      
 در )1966 (اي شخصيتي است كه ابتدا توسط راتر خصيصه،منبع كنترل .)2005مارتين، ( باشند

 راتر منبع كنترل را عبـارت از انتظـار كلـي فـرد از               .راستاي تئوري يادگيري اجتماعي مطرح شد     
فهـم شخـصي     كنتـرل و  ) بيرون(يا در فراسوي     ون و كند كه يا در در    نتايج يك رويداد تعريف مي    

كنتـرل نظـام باورهـاي افـراد دربـاره علـل            نبـع    م .)125ص   ،1386 سعودنيا،مـ (وي وجود دارد    
-ميكه  دهند است   هايشان را به آنان نسبت مي     شكست ها و تجاربشان و عواملي كه افراد موفقيت     

كنتـرل مـا تـاثير    نبـع  م .ي راتـر سـنجيد   درون–كنترل بيروني نبع توان آن را از طريق مقياس م
كنتـرل بيرونـي معتقدنـد كـه رفتارهـا يـا            منبـع    داراي    اشخاص . داشت رفتار ما خواهد   زيادي بر 

                                                            

1. Locus of Control 
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در كوشش براي بهبود موفقيـت   ،كنند اثري ندارد هايي كه دريافت مي   ها در تقويت  هاي آن مهارت
آينـده بـاور چنـداني     در زمـان حـال و   آنان به امكان كنترل زندگي خود .بيننداي نمي خود فايده 

 زنـدگي خـود دارنـد و        معتقدند كه كنترل كاملي بـر      ،گيري دروني دارند   كساني كه جهت   .ندارند
   .)66، ص 1381، طالبيان شريف،نوفرستي( كنندابق با همين باور رفتار ميمط

االن هاي بزرگسبه ويژگياز يك طرف حساس بودن شغل آموزشياران در نهضت سوادآموزي 
تحصيل كه از آنجايي  ،كند همين امر شغل آموزشيار را از شغل معلمي متمايز مي،شودمربوط مي

 راي شركت دربزرگسال بدعوت از  مند كردن و بنابراين عالقه،استبراي بزرگساالن اختياري 
را ها و مشكالت زيادي تواند دشوارياست كه اين خود مي موزشيارهاي آموزشي بر عهده آكالس

 ضعف بينايي و ، اضطرابهاي فردي بزرگسال از جملهچنين ويژگيهمراه داشته باشد، همبه
 ، محدوديت زماني و آزادي در ترك تحصيل،وسعت مسئوليتسرعت عمل پايين،  ،شنوايي

از طرف ديگر اين حرفه با خدمات انساني  ،گذاردمي ط كاري سختي را پيش روي آموزشيارشراي
 حمايت و امنيت شغلي كمتري ،از توجهنسبت به شغل معلمي  اما در جامعه شدباميدر ارتباط 
انگيزه   مشكالت و وظايف شغلي بيشتر باشد كه هرچهگفتتوان  ميبر اين اساس .استبرخوردار 

 اضطراب و ، رواني–تواند منجر به خستگي روحي شود و اين ميفرد براي احراز مسئوليت كم مي
باشند  بسياري از آموزشياران نهضت سوادآموزي در پي آن مي.لي شوددر نهايت فرسودگي شغ

اي در كارشان بدست آورده و متعاقب آن تعداد بيشتري سوادآموز هاي قابل مالحظهكه موفقيت
-ها نيز موثر مي بلكه در نتايج شغلي آن،اين امر نه تنها در پيشبرد اهداف شغلي. جذب نمايند

بيني نشده و فقدان هايشان در محيط شغلي بوسيله عوامل پيشليكن ممكنست تالش. باشد
 نقش منبع توان به مي شده در باالمشكالت مطرحبا توجه به  .نتيجه بماندكنترل شخصي بي

استرس  يار داراي منبع كنترل دروني باشد، به اين ترتيب كه اگر آموزش.اشاره كردكنترل 
شود كمتر دچار اين امر باعث مي كند وتالش ميتغيير شرايط جهت  كمتري ادراك كرده و در

كنترل وجود آمده را تحت  اما آموزشيار داراي منبع كنترل بيروني شرايط به،فرسودگي شود
اين استرس به مرور زمان  كند ونميتالشي ها براين در جهت رفع آن بنا،دندا ميعوامل خارجي 

اي مثل منبع كنترل قش احتمالي متغير واسطهبا توجه به ن .شودتبديل به فرسودگي شغلي مي
 اين ،متغير  تحقيق در ايران در زمينه رابطه اين دوكمبودنيز  در ميزان فرسودگي شغلي و
فرسودگي شغلي آموزشياران نهضت سواد بر  منبع كنترل را تاثيرتحقيق در پي آن است كه 
  .آموزي شهر تهران بررسي كند

-بيني كننده يكي از مولفهبع كنترل بيروني يك عامل پيشتحقيقات بيرن نشان داد كه من
 در پژوهشي كه . تنها براي دبيران دبيرستان است، عدم كفايت شخصيهاي فرسودگي شغلي بنام
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 نفر از معلمان مدارس خصوصي كوئيزلند انجام داد 246بر روي  براساس مدل بيرن دورمان
بيني كننده سه مولفه نترل بيروني عامل پيش منبع ك،عالوه بر متغيرهاي سازمانيدريافت كه 

 ).2003دورمان، ( فرسودگي شغلي است

- است كه منبع كنترل يكي از اسنادهاي حياتي رواننشان داده ديگر  يپژوهشهاي يافته
نتايج  .گذاردهاي شغليشان تاثير ميشناختي است كه بر ادراك معلمان از محيطشان و نگرش

بر روي ي رابطه بين منبع كنترل و فرسودگي شغلي با رضايت شغلي منظور بررسبهپژوهشي كه 
هاي با مولفهبين منبع كنترل بيروني  نفر از معلمين مدارس تركيه انجام گرفت نشان داد 290

به اين معنا كه معلمين   رابطه مثبت و معنادار وجود دارد،و مسخ شخصيتخستگي عاطفي 
 يفرسودگي بيشتر، ا معلمين داراي منبع كنترل درونيب در مقايسه داراي منبع كنترل بيروني

كه فرسودگي با ه نتايج نشان داد پژوهشي در .كننددر ابعاد عاطفي و مسخ شخصيت ادراك مي
نمرات بيشتري تر نسبت به كاركنان مسنصورت كه كاركنان جوانتر سن ارتباط دارد به اين

شغلي، ، در فرسودگي تجربهباو تر  مسننشان داد كه معلمين 1ليكن فريدمن .كنندميكسب 
 ).2003سنبل،  (، داراي ميانگين نمرات باالتري هستندبخصوص در مولفه مسخ شخصيت

 نقش دو ويژگي شخصيتي و خلقيات مثبت و منفي بر فرسودگي شغلي در  در مورد،   تحقيقي
سازد كه نشان مي رنتايج تحقيق خاط .است بيمارستان مورد توجه قرار گرفته دوبين پرستاران 

فرسودگي شغلي است را  ابعاد از كاهش يافتن توفيق شخصي كه يكيبرونگرايي بطور معناداري 
بيني رنجوري بطور معناداري تحليل عاطفي و مسخ شخصيت را پيشنمايد و روانبيني ميپيش
ا بطور متفاوتي هاي شخصيت ابعاد فرسودگي رسازد كه جنبهآشكار مي ها يافته،بنابراين .كندمي
  .)2004كلي،  (كندبيني مييشپ

نشانگان فرسودگي شغلي در پرستاران شاغل  تحقيقي با عنوان درك از مركز كنترل ونتايج 
ميزان كلي فرسودگي شغلي در  ، نشان داد 1382در يك بيمارستان روانپزشكي در سال 

در بعد  و ، شخصيت پايين در بعد مسخ،متوسطعاطفي پرستاران مورد بررسي در بعد خستگي 
  ميزان فرسودگي شغلي در افراد با درك از مركز كنترل داخلي و.كفايت شخصي متوسط بود

 نمره .در گروه دوم ميزان فرسودگي شغلي باالتر بود دار آماري داشت وخارجي تفاوت معني
اط ارتبميزان مسخ شخصيت   وعاطفيمقياس درك از مركز كنترل راتر با ميزان خستگي 

كاري  با ساعتعاطفيچنين خستگي هم. ارتباط مستقيم داشت سابقه كار وبا سن  معكوس و

                                                            

1. Friedman 
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توان خطر فرسودگي بنابراين به كمك درك از مركز كنترل مي. فرد داراي رابطه مستقيم بود
   .)1385 ،خواجه الدين و همكاران( بيني كردشغلي را پيش
هاي عوامل وابسته به آن در كاركنان بيمارستاناي با عنوان فرسودگي شغلي و نتايج مقاله

داري بين سه بعد فرسودگي شغلي با دانشگاهي مشهد نشان داد كه ارتباط آماري معني
شغل و بيمارستان محل  نوع رابطه استخدامي، تحصيالت، سنوات كاري، ،متغيرهايي شامل سن

  ).1385طاليي و همكاران، ( كار وجود دارد
شناختي در ن بررسي فرسودگي شغلي و ارتباط آن با متغيرهاي جمعيتدر تحقيقي با عنوا

  tآزمون ري تحليل واريانس يكطرفه وبين اساتيد و كاركنان دانشگاه و با استفاده از آزمون آما
 اين نتايج بدست آمد كه بين افراد و زنان و مردان با سنين مختلف و ،هاي مستقلبراي گروه
  ).1388 صفري، گودرزي،( دار نيستمتاهل معني و افراد مجرد

  
  هاي تحقيق فرضيه
بيروني، در مقايسه با آموزشياران داراي منبع كنترل آموزشياران داراي منبع كنترل  :اولفرضيه 
   .دهند خستگي عاطفي بيشتري نشان مي،دروني

منبع كنترل آموزشياران داراي منبع كنترل بيروني، در مقايسه با آموزشياران داراي : دومفرضيه 
  . دهند مسخ شخصيت بيشتري نشان مي،دروني

آموزشياران داراي منبع كنترل بيروني، در مقايسه با آموزشياران داراي منبع كنترل : سومفرضيه 
  .دهند بيشتري نشان ميعدم كفايت شخصي ،دروني
 رب )تاهل ضعيت و، سابقه، تحصيالت،جنسسن، ( شناختيهاي جمعيتمولفه :چهارم فرضيه

  .گذاردفرسودگي شغلي آموزشياران تاثير مي
  

    پژوهشروش 
  طرح و روش آماري تحقيق

چنين دليل مقايسه فرسودگي شغلي در افراد داراي كنترل دروني و بيروني و هماين پژوهش به
از نوع كاربردي و روش آن توصيفي است افراد با وضعيت تاهل، سطح تحصيالت و سابقه متفاوت، 

- هاي فرسودگي شغلي و منبع كنترل با بههاي مربوط به آزموناده شدن دادهپس از آمكه 
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استفاده   خيمجذور  و آزمون 1چندگانه  از روش آماري تحليل واريانس SPSSافزاركارگيري نرم
  .شده است

  
  گيريجامعه آماري، نمونه و نمونه
كه در شهر تهران در   آموزشياران زن نهضت سوادآموزي است، كليهجامعه آماري اين پژوهش

بر  كهباشد مي  نفر440جامعه آماري  تعداد .اند مشغول به تدريس بوده87-88 سال تحصيلي
گيري نمونهروش با استفاده از  .عنوان نمونه انتخاب شدندبه نفر 205جدول مورگان  طبق

اطق شمال من ،مناطق چهارگانه تهران از بينآماري اي و متناسب با حجم جامعه خوشهتصادفي 
چنين با توجه هم. اجرا شدهاي موردنظر پرسشنامه براي نمونهدر نهايت  و ندانتخاب شدو جنوب 

هاي امكان اجراي تحليل  و به منظور كنترل نتايج تحقيق وبه تعداد بسيار اندك آموزشياران مرد
 سال و 32ونه ميانگين سني گروه نم. عنوان نمونه انتخاب شدندبه فقط آموزشياران زن ،ريآما

 درصد گروه نمونه متاهل و بقيه مجرد بوده و 2/72.  سال است9ميانگين سابقه خدمت آنان 
  . دتن درصد آنان مدرك كارشناسي داش8/48 درصد آنان فوق ديپلم و 3/26  آنان ديپلم،9/22

  تحقيقهاي ابزار
  . نوع ابزار سنجش استفاده شده است2در پژوهش حاضر از 

  2 مقياس كنترل دورني و بيروني راتر–الف 
 از .باشدمي) الف و ب(ماده داراي يك جفت سوال هر  ماده است كه 29اين پرسشنامه شامل 
در  . يكي را انتخاب كند و عالمت بزند،شود بين هر جفت سوال يك مادهآزمودني خواسته مي

براي منبع كنترل از آن تر پايين براي منبع كنترل بيروني و نمرات 9تر از نمرات باالاين مقياس 
استفاده از پرسشنامه منبع كنترل جوليان راتر را به عنوان  3 بيرن.دروني درنظر گرفته شده است

دورمان،  (ييد كرده استمقياسي براي سنجش منبع كنترل در تحقيقات فرسودگي شغلي تا
ناشي از كار و فرسودگي  با عنوان استرس 2000در مطالعه چالوين و همكاران در سال  .)2003

 α= /.87كنندگان ايدز از اين پرسشنامه استفاده شده است كه ضريب آلفا شغلي در مراقبت
و پايايي /. 84و /. 49راتر روايي اين مقياس را بين  چنينهم .)2000چالوين، (گزارش شده است 

                                                            

1. MANOVA 
2. Ratter External-Internal Locus of Control Scale 
3. Byrne 
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 ،1380 ،طالب پور( ودگزارش نم/. 83تا /. 48آن را به روش بازآزمايي در فاصله زماني دو ماه 
  ). 91ص
  1 مقياس فرسودگي شغلي مسلش–ب 

فرم نهايي پرسشنامه هاي مورد پژوهش از وضعيت فرسودگي شغلي نمونهسنجش منظور به
مربوط به سوال   9باشد كه مي عبارت 25اين پرسشنامه داراي  .استفاده شده استلش سم

 عبارت مربوط 8 مسخ شخصيت و  عبارت مربوط به سنجش5 سنجش احساس خستگي عاطفي،
در اين پژوهش از عامل  . سوال به درگيري اختصاص دارد3و  عدم كفايت شخصيبه سنجش 

-خواسته مياز آزمودني  ،در پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش. نظر شده استدرگيري صرف
در  .طيف شدت و فراواني مشخص نمايددو احساس و برداشتي كه از شغل خود دارد را در  شود،

به بعد  .م1986بنا به گفته پرفسور شافلي از سال  .باشداين تحقيق فقط طيف فراواني مدنظر مي
نامه با پرسش(با توجه به اين مطلب كه ارتباط بين اين دو  .شودتنها از نمره فراواني استفاده مي
ان با حذف نمره توباشد، ميمي 8/0 - 9/0 )نامه با نمره فراوانينمره فراواني و شدت و پرسش

 ).84 ص،1385 حدائق، ،بزرگيده( تنها براساس نمره فراواني در هر سه بعد عمل كرد شدت و
نامه فرسودگي شغلي مسلش براي اولين بار در ايران توسط فيليان مورد اعتبار و پايايي پرسش

ارش نموده  گزα/. = 78 آزمون مجدد –تاييد قرار گرفت كه ضريب پايايي آن را با روش آزمون 
كردي در تحقيق خود بعد از به دست آوردن روايي اين پرسشنامه توسط  ).1388 ،طاليي(است 

 گزارش كرده 8/80جنبه شدت   و در7/84پايايي آن را در جنبه فراواني  ،متخصصان مربوطه
ها توسط چند تن از متخصصان در اين پژوهش روايي پرسشنامهچنين هم .)1388 ،كردي(است 
 و α= /.86 از طريق روش آلفاي كرونباخ پايايي پرسشنامه راتر  وه مورد تاييد قرار گرفتمربوط

  .به دست آمد α= /. 83پرسشنامه مسلش 
  

  هادادهتحليل  تجزيه وروش 
آمار نوع شاخص منظور دستيابي به اهداف پژوهش و تهيه پاسخ براي سواالت، از دو به

) 9نقطه برش عدد (هاي منبع كنترل ابتدا براساس داده .توصيفي و استنباطي استفاده شده است
بندي شده و سپس با استفاده از روش آماري تحليل  بيروني طبقه_ دو گروه درونيه گروه نمونه ب

 سن، ،منبع كنترلبه تفكيك نوع هاي فرسودگي شغلي  هريك از مولفه،واريانس چندگانه

                                                            

1. Maslach  Burnout Inventory 
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ها براي  در بخش ديگر تحليل.ه قرار گرفتند سابقه و سطح تحصيالت مورد مقايس،وضعيت تاهل
استفاده  خيمجذور  از روش آماري هاي فرسودگي شغليمولفهيافتن ارتباط منبع كنترل با 

  .گرديد
  

  ي پژوهشهايافته
افـراد رابطـه    ) درونـي و بيرونـي    ( با منبع كنتـرل   ) فراواني( بين مولفه خستگي عاطفي   : 1فرضيه  

  .معناداري وجود دارد
H0=X = µ                 H1 = X ≠ µ 

 
نتايج آزمون خي دو در مورد فرضيه اول. 1جدول   

  فرسودگي شغلي            
  جمع كل  باال  متوسط  پايين  منبع كنترل

 38 15 85 32  دروني
 41 27 14 82  بيروني
 73 65 29 167  جمع كل

  2,953  مقدار خي دو  

  /.228  سطح معناداري  

 
  مون خي دو در مورد فرضيه دوم نتايج آز.2جدول  
  مسخ شخصيت
  جمع كل  باال  متوسط  پايين  منبع كنترل

 13 38 42 93  دروني
 21 34 30 85  بيروني
 34 72 72 178  جمع كل

  3,753  مقدار خي دو  
  /.153  سطح معناداري  

 معنادار 05α/.= معناداري سطح در دو خي مقدار چون فوق جدول هايداده به توجه با    
ها رابطه معناداري با منبع توان نتيجه گرفت كه ميزان فرسودگي شغلي آزمودني لذا مي،يستن

از ( عبارت ديگر بين مولفه مسخ شخصيتبه. شودلذا فرض تحقيق رد مي .ها نداردكنترل آن
  . افراد رابطه معناداري وجود ندارد) دروني و بيروني( با منبع كنترل) جنبه فراواني
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ـ    ( بـا منبـع كنتـرل     ) فراوانـي ( ن عدم كفايت شخصي   بي: 3 فرضيه افـراد رابطـه     )يدرونـي و بيرون
  .معناداري وجود دارد

  
H0=X =  µ               H1 = X  ≠ µ                                                                   

  
  نتايج آزمون خي دو در مورد فرضيه سوم. 3جدول 

  شخصيكفايت عدم   
  جمع كل  باال  متوسط  پايين  منبع كنترل

 3 3 84 87  دروني
 1 1 78 79  بيروني
 4 4 162 166  جمع كل

  /.836  مقدار خي دو  
  /.360  سطح معناداري  

  
معنادار  α 05/.= اريمعناد سطح در دو خي مقدار چون فوق جدول هايداده به توجه با    

ها رابطه معناداري با منبع توان نتيجه گرفت كه ميزان فرسودگي شغلي آزمودني لذا مي،نيست
عبارت ديگر بين مولفه عدم كفايت به. گرددمي  بنابراين فرض تحقيق رد.ها نداردكنترل آن

  .عناداري وجود نداردافراد رابطه م) دروني و بيروني( با منبع كنترل) از جنبه فراواني(شخصي 
 بـر  )ضـعيت تاهـل    و ، سـابقه  ،سـن، جـنس، تحـصيالت     ( شـناختي هاي جمعيـت   مولفه :4 فرضيه

  .گذاردفرسودگي شغلي آموزشياران تاثير مي
H1 = X1≠ X2≠ X3 ≠ X4        H0=X1 = X2 = X3= X4   
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  شناختي جمعيت ايهمولفه تاثير با رابطه در چندمتغيره واريانس تحليل نتايج. 4 جدول
   شغلي فرسودگي ميزان روي 

   منابع تغييرات                
  متغير

مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

ميانگين 
  مجذورات

  ميزان
F 

سطح 
  معناداري

442/5  جنس  1 442/5  065/0  800/0  

964/651  تحصيالت  4 991/162  937/1  108/0  

916/42  سن  2 458/21  255/0  775/0  

501/609  سابقه  11 409/55  658/0  776/0  

  
  

خستگي 
  عاطفي

874/17  وضعيت تاهل  2 937/8  106/0  899/0  

204/3  جنس  1 204/3  111/0  739/0  

701/214  تحصيالت  4 675/53  864/1  120/0  

910/56  سن  3 970/18  659/0  579/0  

426/223  سابقه  13 187/17  597/0  854/0  

  
  
  

مسخ 
855/28  وضعيت تاهل  شخصيت  2 428/14  501/0  607/0  

213/84  جنس  1 213/84  416/1  236/0  

844/682  تحصيالت  4 711/170  870/2  025/0  

742/77  سن  3 914/25  436/0  728/0  

708/517  سابقه  11 064/47  791/0  649/0  

  
  

عدم 
كفايت 
195/52  وضعيت تاهل  شخصي  2 098/26  439/0  646/0  

  
 در Fشناختي با توجه به مقدار هاي جمعيتد كه از مولفهدههاي جدول فوق نشان ميداده    

ها و در جنبه عبارت ديگر كليه مولفهبه. ددگر فرض تحقيق رد ميα 05/.=سطح معناداري 
  .فراواني تاثيري روي فرسودگي شغلي ندارد

  
  گيرييجهتن بحث و

ن نهضت سوادآموزي هدف اين پژوهش تعيين عوامل تاثيرگذار بر فرسودگي شغلي آموزشيارا    
 سابقه خدمت و ميزان تحصيالت از عواملي هستند ،وضيعت تاهل ،سن ، منبع كنترل.بوده است

  .كه تاثيرشان بر فرسودگي شغلي مورد بررسي قرار گرفته است
هاي فرسودگي شغلي در دو گروه از آموزشياران زن با اين اساس در پژوهش حاضر مولفه  بر

هاي  بعالوه فرسودگي شغلي در گروه.وني مورد مقايسه قرار گرفتمنبع كنترل دروني و بير
نتايج  . وضعيت تاهل و سابقه خدمت مورد مقايسه قرار گرفت، از لحاظ مدرك تحصيليمختلف
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  بر.نداردهاي فرسودگي شغلي تاثير از مولفهيك هيچ منبع كنترل برپژوهش حاضر نشان داد كه 
خواجه  ،)2003( سنبل ،)2004( كلي ،)2003( دورمانتحقيقات  خالف نتايج پژوهش حاضر،

 .هاي فرسودگي شغلي رابطه وجود داردنشان داد كه بين منبع كنترل و مولفه )1385(الدين 
-شناختي بر مولفهشود كه متغيرهاي جمعيتچنين از نتايج تحقيق حاضر چنين استنباط ميهم

هاي پژوهش در تاييد يافته )1388(درزي صفري، گو، نتايج تحقيق هاي فرسودگي تاثيري ندارد
در  .و فرسودگي شغلي وجود نداردتاهل  ،سن ،جنسداري بين رابطه معنيحاضر نشان داد كه 

سابقه و تحصيالت با  ،دهنده رابطه سننشان )1385( عين حال نتايج تحقيق طاليي و همكاران
  .باشدمي هاي فرسودگي شغليمولفه
توان مينبودن آن با نتايج ذكر شده   همسوت آمده از اين تحقيق وتوجه به نتايج به دس با

بلكه  باشدنميها آنناشي از شخصيت در نهضت سوادآموزي عامل فرسودگي آموزشياران گفت 
جايي كه آموزشيار در فرايند انجام وظايف خود با از آنگفته شد  هلئطور كه در بيان مسهمان

هاي  به دليل كمبود امكانات و تجهيزات مناسب در كالسده بيروني روبروست ويمشكالت عد
 حجم كار زياد و ، وجود روابط ضعيف، نبود عدالت و امنيت شغلي در ارتباط با آموزشياران،درس

عالقه شوند، شود آموزشياران نسبت به كار خود بيباعث مي ،هاي كم جامعهطور كلي حمايتبه
توانند خود را به محيط ها به قدري دشوار است كه نميآنبنابراين كنار آمدن با مشكالت براي 

هاي طوالني مدت در وجود استرسبدين ترتيب  كار دلخوش كرده و وابستگي نشان دهند،
جايي كه از آن .شودها ميه فرسودگي شغلي در آناي آموزشياران منجر بزندگي شغلي و حرفه

شود بنابراين سازمان نهضت سوادآموزي ي ميفرسودگي شغلي از تقابل ناسالم فرد و محيط ناش
 بر اين اساس ،عهده داردنقش مهمي در پيشگيري از استرس و فرسودگي شغلي آموزشياران به

  : شودصورت ذيل ارائه ميپيشنهادات تحقيق به
 ، كارگاه آموزشي،همايش(هاي آموزشي اي از برنامهريزي و اجراي طيف گستردهبرنامه -1

ويژه مديران سازمان  )... وجلسات بحث و گفتگو ،مقاالت و جزوات آموزشي ، كتبارائه ،سخنراني
پژوهشي مرتبط با فرسودگي شغلي و افزايش  -منظور ارائه اطالعات علمينهضت سوادآموزي به

ها نسبت به مفاهيم بنياني و مباني نظري اي آنهاي حرفهسطح دانش و بهبود نگرش و مهارت
 .ارهاي كنترل و كاهش آنفرسودگي شغلي و راهك

 .هاي تدريس آموزشيارانهاي آموزشي در جهت افزايش مهارت و بهبود روشبرگزاري دوره -2
 .تشويق و اعطاي پاداش در قبال عملكرد مطلوب آموزشياران -3
 .هاي ناشي از كارهايي براي آموزشياران جهت مقابله با استرس و تنشتشكيل كارگاه -4
هاي سوادآموزي به ازمان جهت دعوت بزرگساالن در كالساستفاده از ديگر نيروهاي س -5
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 .طراب در آموزشيارانضاي در جهت كاهش نگراني و اعنوان وسيله
 .هاي توانمندسازي در سازمان نهضت سوادآموزيسازي و اجراي برنامهپياده -6
 ايجاد و افزايش امنيت شغلي براي كليه آموزشياران، بخصوص آموزشياراني كه داراي سابقه -7

 .خدمت كمتري هستند
ارائه گزارش توصيفي و  شغلي آموزشياران و ارزيابي ادواري و منظم سطح فرسودگي -8

 .              اي دقيق و معتبر به مديران و كاركنان سازمانمقايسه

     
  هاي تحقيق محدوديت

 .نبود منابع و سوابق تحقيقاتي در زمينه فرسودگي شغلي آموزشياران نهضت سوادآموزي -1
تعداد بسيار محدود آموزشياران مرد و عدم امكان مقايسه فرسودگي شغلي آموزشياران زن  -2

 .و مرد
 .ها و ديگر مناطقپذيري نتايج اين پژوهش به آموزشياران شهرستانعدم امكان تعميم -3
  .آوري اطالعاتعنوان تنها وسيله و ابزار جمعاستفاده از پرسشنامه به -4
  

  منابع
 اعضاي شغلي فرسودگي و رواني فشار ميزان بررسي" ،)1386( .محمدرضا ،ابديع ،.احمد سيد احمدي،
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 ،3شماره  ،4مجله علوم رفتاري، دوره  "مرتبط با فرسودگي شغلي در كاركنان نيروي دريايي

  .153-249صص
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اط آن با متغيرهاي جمعيت بررسي فرسودگي شغلي و ارتب" ).1388( حسنيه ،گودرزي شهربانو، صفري،

سال  سازماني،/شناسي صنعتيهاي روانفصلنامه تازه "شناختي در بين اساتيد و كاركنان دانشگاه
  .1شماره ،نخست
انگيزش پيشرفت و عملكرد  بررسي تاثير آموزش شناختي بر منبع كنترل،" ).1380( اكبر  طالب پور،

دانشگاه  ،نامه كارشناسي ارشدپايان ."ن شهرتحصيلي دانش آموزان شاهد مقطع متوسطه در شاهي
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