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میزان فرسودگی شغلی مشاوران مدارس شهرستان مرودشت در سال بررسی 

 29-29تحصیلی 
 فریبا دهقانی

 مدرس دانشگاه علمی کاربردی
Dehghan0011@yahoo.com 

 

 عبدالخالق فالحی

 کارمند آموزش وپرورش

khalegh_962@yahoo.com             

 فالحیرسول 

 کارمند آموزش وپرورش

fallahy12@yahoo.com            

 فاطمه دهقانی
 کارمند آموزش وپرورش

dehghanifateme39@gmail.com 

 چکیده 

با روش تحقیق  29-29در این مقاله میزان فرسودگی شغلی مشاوران مدارس شهرستان مرودشت در سال تحصیلی 

شخصیتی مورد در سه حیطه خستگی هیجانی ، مسخ شخصیت و کفایت  MBIنامه مسلش  توصیفی و به وسیله ی پرسش

نفر(مدارس شهرستان مرودشت می باشد.نتایج به  54ارزیابی قرار گرفته است. جامعه و نمونه آماری شامل تمامی مشاوران)

و میانگین شدت   29/01دست  آمده از این پژوهش در سه حیطه ی فوق عبارت است از: خستگی هیجانی، میانگین فراوانی 

قرار می گیرد، و نشان دهنده این است که مشاوران مدارس از نظر خستگی هیجانی در می باشد که در سطح پایین   39/05

می باشد که در سطح پایین قرار می   04/9و میانگین شدت   00/9وضعیت مطلوب قرار دارند. مسخ شخصیت میانگین فراوانی 

بی قرار دارند. کفایت شخصیتی گیرد و نشان دهنده این است که مشاوران مدارس از نظر مسخ شخصیت در وضعیت مطلو

می باشد که در سطح پایین قرار می گیرد و نشان دهنده آن است که   99/92و میانگین شدت   95/92میانگین فراوانی 

مشاوران مدارس دچار فرسودگی شغلی هستند. با توجه به نتایج تحقیق، ارائه کالس هایی برای تقویت توانایی و کفایت 

 ی به نظر می رسد. مشاوران مدارس ضرور

کفایت  ،مسخ شخصیت ، خستگی هیجانی  ،پرسش نامه مسلش ، فرسودگی شغلی  ،کلید واژه ها : مشاوران مدارس 

 شخصیتی
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 مقدمه  

در جهان امروز توانمندی، قدرت اقتصادی و رفاه هر کشوری در گروه استفاده بهینه از امکانات، منابع و نیروی انسانی آن 

کشور است.در این راستا هر چه نیروی کارشایسته تروکار آمدتر باشد، پیشرفت و توفیق در عرصه های گوناگون اقتصادی، 

اجتماعی بیشتر خواهد بود. بدون شک در عرصه رقابت های اقتصادی کار آمد بودن فرد، موسسه یا یک کشور در برابر رقبا در 

عالیتی مشخص را با کیفیت برتر، سرعت بیشتر و کوشش کمتر انجام داد، از این رو صورتی امکان پذیر است که بتوان کار یا ف

 سرعت و مهارت از عوامل سازنده ی کار آمدی به شمار می آیند.

در این مورد کارشناسان و پژوهشگران بر این باورند که کار آمدی هر فرد به عوامل گوناگون مانند هوش، استعداد، شرایط 

 حظات خستگی زدایی و . . . بستگی  دارد. کار، انگیزش، مال

اهمیت شناخت شیوه های خستگی زدایی بدین منظور است که با راهکارهای مناسب بتوان از میزان فرسودگی و 

 (.0923خستگی بیشتر پیشگیری کرد و این عارضه را در صورت بروز فرسودگی درمان نمود ) محمد رضا حاجی، جعفر قلی: 

الحی است که برای توصیف تغییرات منفی در نگرش خلق و رفتار افرادی که در مواجهه با فرسودگی شغلی اصط

 فشارهای مربوط به کار قرار می گیرند استفاده می شود. 

است که آن را سندرم روانشناختی متشکل از بعد  9و جکسون 0مرسوم ترین تعریف فرسودگی شغلی مربوط به مازالک

 (.0929کاهش احساس کفایت دانست ) میراب زاده و همکارن  خستگی هیجانی، مسخ  شخصیت و

مشاوران مدارس از جمله افرادی هستند که به طور مستقیم با دانش آموزان و والدین آن ها در ارتباط هستند و از نگاهی 

ا در قبال سالمت و دیگر از نزدیک مشکالت  اکثر افراد جامعه را لمس می  کنند و این ارتباط نزدیک مسئولیت بزرگ آن ها ر

زندگی انسآن ها دو چندان می کند.فرسودگی شغلی می تواند سالمت روان افراد و خصوصا گروهی که ارائه دهنده خدمات 

 (. 0929مراقبتی و درمانی به بیماران هستند را کاهش دهد ) میراب زاده و همکاران:

یی و مشاوره می شود و صالحیت تمام جامعه پس فرسودگی شغلی در مشاوران موجب نارضایتی از خدمات راهنما

مشاوران را زیر سوال می برد. بنابراین، شناخت و پیشگیری از فرسودگی شغلی می تواند در باال بردن بهداشت روانی افراد و 

 ارتقا سطح کیفیت و رضایت ارائه خدمات مشاوره ای موثر باشد.

 بیان مساله 

ت و رفاه روانی و جسمانی کارکنان تاثیر منفی داشته و موجب بروز اختالالت استرس شغلی پدیده ای است که روی سالم

جسمانی و روان شناختی به ویژه افسردگی، اضطراب، فرسودگی و نارضایتی شغلی می شود، عالوه بر  آن کارایی و عملکرد 

نیز تاثیر می گذارد. این امر هزینه  شغلی فرد را در محیط کار کاهش می دهد که به تبع آن بر اثر بخشی فعالیت های سازمانی

های سنگینی بر فرد، خانواده و جامعه تحمیل می کند. لذا اتخاذ و اجرای مالحظات  درمانی مناسب را ضروری جلوه می دهد) 

 (. 0929دلربایی، 

ی ، پزشکان بر طبق پژوهش های مختلف این اختالل در میان انواع مشاغل مددرسان نظیر مشاوران ،مدد کاران اجتماع 

و  . .  . موارد ی از این قبیل مشاهده شده و با محرک های تنش زایی مانند داشتن مراجعان بیش از حد در یک زمان، نداشتن 

 (.0925وقت کافی، فقدان حمایت یا قدردانی و.... مرتبط است ) امیریان زاده، 

                                                      
Masalach -1  
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. فعالیت کاری از نظر سالمت روانی هر شخص قسمت عمده ای از زندگی روزانه هر شخص صرف اشتغال به کار می شود

فعالیتی مهم به حساب می آید و کار وسیله ای است که برای فرد استقالل به همراه دارد و زمینه ی رشد عزت نفس را در او 

 هموار می کند.

ن می کند یکی از جنبه های مهم زندگی هر فردی، شغل اوست. شغل عالوه بر این که هزینه های زندگی ما را تامی

نیازهای روانی ما را نیز از قبیل تماس اجتماعی، احساس ارزشمندی، اطمینان، شایستگی، تمدن، ورزش ذهنی و جسمی را 

 ارضا می نماید. با این حال بعضی از جنبه های شغلی فشار زا هستند و موجب فرسودگی شغل می شوند.

شان اهمیت ندارد که مدد جو کیست. بلکه به این مسئله افرادی که همواره در صدد کمک به دیگران هستند، بر ای 

توجه دارند که مدد جویان نیازمند کمک هستند و باید به آن ها رسیدگی شود. این کارکنان با فشار مضاعف گریبانگیر هستند: 

تحت فشار قرار می  از یک طرف نیرویی از درون آن ها را برای عملکرد بهتر تحریک می کند و از سوی دیگر مراجعان آنان را

 (.0921دهند. اگر این عوامل فشارزای سازمانی اضافه شود فرد متعهد به سازمان، به سوی فرسودگی هدایت می شود ) آدریانی،

از آنجا که مشاوران مدارس جزوء افراد یاری رسان محسوب می شوند، و همان طور که بیان شد در خطر فرسودگی 

که فرسودگی شغلی و علل و عوامل  آن را شناخت، تا بتوان در سایه ی آن برنامه ای اتخاذ  شغلی قرار دارند، پس الزم است

کرد تا مشاوران کار آمد و دانش آموزان و جامعه ای سالم داشته باشیم. تاکنون تحقیقی جامع در مورد فرسودگی شغلی 

 شاوران مدارس مشخص و شناخته شود.مشاوران مدارس صورت نگرفته بنابراین ضروری است میزان فرسودگی در بین م

 اهداف تحقیق 

-29هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان فرسودگی شغلی در مشاوران مدارس شهرستان مرودشت در سال تحصیلی 

 می باشد. 29

مشاوران مدارش  9و احساس کفایت شخصی 9، مسخ شخصیت0این تحقیق بر آن است که میزان خستگی هیجانی

 بسنجد. شهرستان مرودشت را

 ، که رایج ترین ابزار اندازه گیری فرسودگی شغلی است، استفاده شده است. 5MBIدر این راستا از پرسش نامه مسلش 

 فرضیه های تحقیق 

 تحلیل رفتگی هیجانی مشاوران مدارس در فرسودگی شغلی تاثیر دارد. 

 مسخ شخصیت مشاوران مدارس در فرسودگی شغلی تاثیر دارد .

 فایت شخصی مشاوران مدارس در فرسودگی شغلی تاثیر دارد .کاهش احساس ک

 تعریف واژه ها و اصطالحات 

 تعاریف نظری -الف

فرسودگی شغلی : عبارت است از حالتی از خستگی جسمی ، هیجانی و ذهنی که به دلیل فشار مداوم و مکرر ناشی از 

 (.0929اده برخورد فشرده و دراز مدت با مراجعان به وجود می آید ) میراب ز

مشاوران  مدارس : افرادی هستند که به دانش آموزان در انتخاب واحدهای درسی، طرح ریزی های تحصیلی، انتخاب 

رشته و مشکالت تحصیلی کمک می کنند. این تعریف بدان معنا نیست که راهنمایی و مشاوره تحصیلی جدا از سایر انواع 
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طی با آن ها ندارد بلکه بر عکس این تقسیم بندی به خاطر سهولت مطالعه است و راهنمایی و مشاوره است و به هیچ وجه ارتبا

 (.0924غالبا انواع راهنمایی ها به هم آمیخته هستند )بیرجندی، 

خستگی هیجانی: محوری ترین عالمت فرسودگی است. فردی که دچار خستگی هیجانی شده است، احساس می کند زیر 

 (. 0929ی اش تخلیه شده است ) میراب زاده، فشار قرار دارد و منابع هیجان

مسخ شخصیت : زمانی رخ می دهد که فرد به اشخاصی که معموال دریافت کنندگان خدمات و مراقبت هستند پاسخ 

 (.  0929منفی می دهد و یا با بی تفاوتی با آنان برخورد می کند) میراب زاده، 

وان اجرای موفقیت  آمیز وظیفه است. در واقع این بعد نشان کاهش احساس کفایت شخصی: کم شدن احساس لیاقت و ت

 (.0929دهنده ارزیابی منفی فرد از خود در رابطه با انجام کار است)میراب زاده، 

: رایج ترین ابزار اندازه گیری فرسودگی شغلی می باشد. این پرسش نامه به  MBIپرسش نامه فرسودگی شغلی مسلش 

مقیاس اندازه   9دارد طالیی برای اندازه گیری میزان فرسودگی شغلی شناخته شده و شامل عنوان یک وسیله سنجش استان

ماده جداگانه درباره احساس ها و نگرش ها تشکیل شده است که جنبه های مختلف سندروم   99گیری مستقل است که از 

 فرسودگی شغلی را می سنجد) شرکت آزمون یار(.

 ب( تعاریف عملیاتی 

 به دست می آید. MBIماده پرسش نامه مسلش   99ی: نمره ای که از فرسودگی شغل

 پرسش نامه مسلش به دست می آید.  91و09و05و09و9و9و2و0و9خستگی هیجانی: نمره ای که از سواالت 

 پرسش نامه مسلش به دست می آید.   99و04و00و01و4مسخ شخصیت: نمره ای که از سواالت 

پرسش نامه مسلش به دست می   90و 02و02و03و09و2و3و5که از سواالت  کاهش احساس کفایت شخصی: نمره ای

 آید. 

 مبانی نظری و پیشینه 

فرسودگی شغلی شامل خستگی عاطفی، نگرش منفی در پاسخ به دیگران و ا حساس عدم موفقیت فردی است.مفهوم 

معرفی شد. فروید فرسودگی شغلی را  0برای اولین بار توسط فرویدنبرگر ش. 0945م./0234فرسودگی شغلی در اوایل دهه 

که منجر به وصول نتیجه  ی،فرد در روش زندگی یا ارتباطو ناکامی فرد میداند که به علت از خودگذشتگی حالتی از خستگی 

 .(0921)آدریانی،دی دلخواه نمی شو

گیری از کار فرانکن هودر فرسودگی شغلی را برای توصیف سندرومی به کار می برد که شامل خستگی و کناره 

است.افرادی که دچار فرسودگی شغلی هستند این تمایل را پیدا می کنند که خود یا شغلی را که به عهده دارند، سازمان محل 

کار خویش و به طور کلی زندگی خود را بی اعتبار جلوه دهند. به بیان دیگر این افراد جهان اطراف خود را بیشتر با عینک 

نمی توانند زیبایی های زندگی را ببینند و این احساس را پیدا می کنند که پیشرفت شخصی آن ها  خاکستری نگاه می کنند و

گذشته قادر نبوده اند پیشرفت شخصی زیادی داشته باشند و می پندارند در آینده نیز  در کند است، به این نتیجه میرسند

 .(0921پیشرفتی نخواهند داشت)آدریانی،

 ه فرسودگی شغلی:رویکردهای مختلف نسبت ب-

 رویکرد بالینی:-

 :دارند رراقفرسودگی شغلی  در معرض فروید معتقد است که چهار گروه بیشتر 

شان اهمیت ندارد که مدد جو غنی  کارکنان فداکار و متعهد: افرادی که همواره در صدد کمک به دیگران هستند برای -0

هری است یا روستایی، بلکه به این مسئله توجه دارند که مددجویان است یا فقیر، سفید است یا سیاه، جوان است یا پیر، ش

نیازمند کمک هستند و به آن ها رسیدگی شود. این کارکنان با فشار مضاعف گریبان گیر هستند. از یک طرف نیرویی از درون 
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د.اگر این عوامل فشار آور به ی مراجعان آنان را تحت فشار قرار می دهنیآن ها را برای عملکرد بهتر تحریک می کند و از سو

 عوامل فشار زای سازمانی اضافه شود، فرد متعهد به سازمان به سوی فرسودگی شغلی هدایت می  شود.

 افرادی که سازمان را به عنوان جایگزینی برای زندگی اجتماعی به کار می برند: -9

تعهد بیش از حد به کار  ،ن ها رضایت بخش نیستاین گروه از کارکنان افرادی هستند که زندگی بیرون از اداره برای آ

 واست که کارمند زندگی خارج از کار را رها کرده  آنبیانگر  . این موضوعدارند و مدت طوالنی را در سازمان کار می کنند

 است. خود فراهم زمینه ای برای تجربه فرسودگی شغلی

را  کنترل کنند و معتقدند هیچ کس نمی تواند کارها را به افراد سلطه طلب: این گروه نیاز زیادی دارند که دیگران -9

خوبی آن ها انجام دهد.به این دلیل است که افراد سلطه طلب سعی می کنند دیگران را از آموزش های الزم برای انجام کار 

ینی و تنفر افراد می گذارد و منجر به نگرش منفی و بد ب عقب نگه دارند. سلطه جویی این افراد اثرات منفی روی سازمان

جا که افراد سلطه جو  در تمام امور سازمان دخالت می کنند به تدریج دچار فرسودگی شغلی می  سازمان می شود و از آن

 شوند.

مدیران: گروه دیگری که استعداد زیادی برای مبتال شدن به فرسودگی شغلی دارند مدیرانی هستند که بیش از حد  -5

دیران هنگام شروع کار در موسسه از نیرویی قوی بر خوردارند و می توانند سازمان را فعال کنند و کار می کنند، گروهی از م

تمام امور سازمان را تحت کنترل و نظارت خویش بگیرند. حال اگر به موقع سیستم ایمنی پیش بینی نشود به تدریج مدیران 

ایی می کنند و خودشان را از دیگران جدا می کنند عالوه بر احساس می کنند که مشکالت چاره ناپذیرند، بنابراین احساس تنه

یران منجر به خستگی جسمی و دآن جدایی مانع پیشرفت و تخصص کارکنان دیگر سازمان نیز می شوند. کار بیش از حد م

 .(0925 ،قاسمی ،احمدی ن،روحی آنان می گردد و این اولین گام برای رسیدن به فرسودگی شغلی است)اکبریا

  ویکرد روان شناختی و اجتماعیر -

مسلش و همکارانش تالش کردند شرایطی که  منجر به فرسودگی شغلی می شود را روشن کنند. تحقیقات آن ها به این 

نتیجه رسید که فرسودگی شغلی یک سندروم روان شناختی است و از سه بعد خستگی عاطفی، نگرش منفی به دیگران و عدم 

  .(0921است )آدریانی،موفقیت فردی تشکیل شده 

 2رد تبادل شرنیسکروی -

  :در مدل تبادلی شرنیس حرکت به طرف فرسودگی شغلی شامل مراحل زیر است

متعددند و شامل عوامل فشار  هستندمرحله اول)فشار روانی(: پیامدهای فشار روانی که به وجود آورنده فرسودگی شغلی 

ور بین فردی )تماس با مراجعان، روابط همکاران، مدیران و سرپرستان( و عوامل عوامل فشار آ ،آور فردی )انتظارات، انگیزش(

 .فشار آور سازمانی )تراکم کاری، مقررات اداری بروکراتیک و فشار شغلی( است

عالئم  ،مرحله دوم )آشفتگی روانی(: این مرحله با عالئم روان شناختی )خستگی عاطفی، عزت نفس پایین(

 .عده( و عالئم رفتاری )استفاده از الکل، اختالالت خانوادگی( همراه استزخم م و جسمانی)سردرد

در این مرحله مقابله دفاعی از طریق یک سری تغییرات در نگرش و رفتار از قبیل سرزنش :مرحله سوم )مقابله دفاعی(

مک کننده ازطریق ان مشخص می شود، شخص کآنکردن مراجعان به خاطر خطای خود و فقدان عالقه و همدردی نسبت به 

در رفتن انرژی هیجان جلوگیری کند و در نتیجه با افراد به صورت شی یا عدد و شماره هاز به  کند مقابله دفاعی تالش می

 .(0925برخورد می کند نه به عنوان یک شخصیت انسانی)علی اکبری، احمدی و قاسمی،
 عوامل فرسودگی شغلی:-

 عوامل سازمانی -0

 عوامل بین فردی  -9
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 عوامل درون فردی  -9

 عوامل سازمانی 

الح ابهام نقش به روشن و مشخص نبودن اهداف، مسئولیت ها و محدودیت ها اطالق شده و به طالف ( ابهام نقش: اص

به بیان دیگر ابهام نقش موقعی رخ  ، ، تغییر سریع و مداوم سازمان مربوط می باشدفن آوریپیچیدگی تکالیف،  نظیرعواملی 

عدم درک  ناشی ازباشد و ممکن است می ه انتظاراتی که در محیط کار از یک فرد وجود دارد نا مشخص می دهد ک

بنابران زمانی که کارکنان نمی توانند به پیش بینی  ه انجام کار و یا عدم اطالع از نتایج آن باشد.نحومل، عدم آشنایی با اانتظارک

 .شونددر شغل خود بپردازند دچار ابهام می فعالیت ها 

 شود. فرد تحمیلنا متناقص به  ومتناقض ی ب( تعارض نقش: تعارض نقش زمانی رخ می دهد که خواست ها

برای مثال زمانی فرد دچار این وضعیت می شود که به او دستوراتی خارج از قلمرو و مسئولیت حرفه ای داده می شود یا 

 تضاد باشد. هنگامی که ارزش های اخالقی فرد با مدیران و سرپرستان در

شامل درخواست بیش از  ،مولفه های تراکم کار کمی تراکم کاری: تراکم کاری شامل مولفه های کمی و کیفی است. -ج

 پیچیدگی شغلی مربوط می شود.به حد است که زمانی کم برای رسیدگی به آن ها وجود دارد و تراکم کیفی 

بودن انتظار شغلی اولیه و تجارب شغلی بعدی تا حد  هماهنگکه انتظارات شغلی: بسیاری از محققان بر این باورند  -د

ند که دارتاکید بر این نکته مباحث تئوریکی فرسودگی شغلی  شان تعیین می کند. زیادی واکنش کارکنان را نسبت به شغل

را ناشی از دو نوع علل فرسودگی شغلی کارکنان  0شیوع انتظارات و واقعیت، یک عامل عمده در تجربه فشار روانی است. جکس

چه فرد قادر خواهد بود  دیگری انتظار سازمانی. انتظار پیشرفت به آن ویکی انتظار پیشرفت  :انتظار آن ها از سازمان می داند

عمل کند و انجام دهد مربوط است و انتظار سازمانی به ماهیت شغلی و سیستم هایی که فرد درون آن به عنوان یک شاغل 

 است. عمل می کند مربوط

 عامل بین فردی -9

تحقیقات مختلفی که بر روی نقش حمایت در فشار روانی و فرسودگی شغلی صورت گرفته است حمایت اجتماعی را به 

عنوان یک منبع کمک به افراد برای مقابله با فشار روانی و فرسودگی شغلی مشخص کرده است، حمایت اجتماعی موجب 

د که البته به ماهیت احتمالی فرد باز می گردد. به عبارت دیگر زمانی شکل می گیرد که فرد می شو ضباطیتسهیل رفتارهای ان

 .یدآروابط عمیقی حاکی از عالقه و نگرانی نسبت به هم بین افراد به وجود می 

 عوامل درون فردی: -9

عامل درون فردی در ای ابراز شغلی، متغیرهای جمعیت شناختی و ویژگی های شخصیتی افراد به عنوان رعدم آمادگی ب

 .(0925اکبری، احمدی و قاسمی  علیفرسودگی شغلی شناخته شده است )

ند در صورتی که از فرسودگی کنکاوی پیشنهاد می  پیشگیری و درمان فرسودگی: پژو هشگران و محققان علوم روان-

  :انجام دهید شغلی در رنج هستید یا می خواهید از مبتال شدن به آن مصون بمانید، اقدامات زیر را

چه قادر به چنین تغییراتی نمی باشید بعضی  در صورت امکان شرایط فیزیکی یا روانی کار خود را تغییر دهید و چنان -0

 .قبول نکنید را نداریدانجام آن  توان به از رفتارهای خود را تغییر دهید و مسئولیتی را که 

د استفاده کنید و اوقات خاصی از شبانه روز را به ورزش کردن یت بدنی خوعاز برنامه های متنوع برای بهبود وض -9

فرسودگی ناشی از  برابراختصاص دهید و از برنامه های غذایی مناسب استفاده کنید. بدین ترتیب مقاومت بدن شما در 

 فشارهای روانی مربوط به کار و خستگی شغلی افزایش می یابد.

استفاده کنید و در همان جلسه اول متوجه خواهید شد که تا چه میزان  از روش های خاص ایجاد آرامش)ریلکسشن( -9

در ایجاد آرامش برای شما موثر واقع می شود. تاکنون برای ایجاد حالت آرامش روش های گوناگونی معرفی شده است )مثل 
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د ضمن آشنایی با این روش ها از طریق شرکت در جلسات آموزشی شیوه دار ارسیکی، مراقبه و...(شما می توانی آموزش نظام

 را بیاموزید. های مقابله با فشار روانی

های بهتر و اثر بخش تر برای انجام دادن کارها را  دنبال کنید. زیرا اگر روشرا  روش های کارآمد برای انجام کارها -5

 انجام دادن وجود دارد.برای  یتجربه کنید متوجه می شوید، همیشه روش بهتر

برای رفع خستگی کارکنان می توان در کار روزانه آن ها تغییراتی داد و با جا به جا کردن آن ها تنوعی در کارشان به -4

وجود آورد، البته این تنوع باید طبق اصول و برنامه صحیح انجام پذیرد، همچینین می توان محیط های مناسب کارگری به 

 نظیم برنامه های تفریحی و دستجمعی خستگی روزانه آن ها را کاهش داد.وجود آورد و با ت

بهره گرفتن  ،از روشهای گوناگون مانند ایجاد عالقه، دادن آگاهی در مورد نتیجه کار، دوره های استراحت کوتاه مدت -9

 .(0923،) جعفر قلیدمی توان بهره برتقلیل  استرس ناشی از کار جهت رفتن به دامان طبیعت نیز و  خواب کافیاز

 تحقیقات داخلی:

 :می توان به موارد زیر اشاره کرد که تحقیقاتی در ایران درباره فرسودگی شغلی صورت گرفته

 .(0921 ،پرستاران گزارش داده است)اسفندیاری %29میزان فرسودگی شغلی را در سنندج در بیش از  ،اسفندیاری

در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی پیامی،در مطالعه ای که در پرستاران شاغل  

موارد در حد شدید گزارش  %95در ،پرستاران در حد کم با متوسط  %99، فرسودگی شغلی بیش از است تهران انجام داد

 .(0932،شده)پیامی

 %25/0ه است، شکی سمنان انجام دادستوده اصل، در تحقیقی که بر روی پرستاران و ماماهای شاغل در دانشگاه علوم پز

را در زمینه  %29/9آنان در حیطه خستگی هیجانی و %29/0از پرستاران و  ماماها از نظر مسخ شخصیت در وضعیت خوب و 

 .(0924،)ستوده اصله استکاهش احساسات کفایت شخصی در وضعیت متوسط گزارش کرد

در پرستاران  ارتباط فرسودگی با ویژگی های شخصیتی در بررسی دیگر که توسط رسولیان و همکارانش در خصوص

ی اجباری، خود شیفته بدون اختالل در سنمایشی، وسواانجام شده است نشان داده که تفاوت بین ویژگی های شخصیتی 

در مقیاس خستگی هیجانی فاقد ارتباط معنی بوده و  مقیاس های مسخ شخصیت و احساس بی کفایتی شخصیتی معنی دار

 .(0929،ت)رسولیاندار اس

زبه انجام ودر مطالعه ای که توسط سلیمانی و همکارانش در خصوص فرسودگی شغلی در کارکنان درمانی روان پزشکی ر

دچار  %44 و دچار مسخ شخصیت شدید %2/9از کل کارکنان دچار خستگی هیجانی شدید %91/3شد، نشان داده شد که 

 .(0925کاهش احساس کفایت شدید بودند)سلیمانی

 تحقیقات خارجی: 

فرسودگی پرستاران روان پزشکی را مورد بررسی قرار دادند.دراین  ش. 0939م/0223ملچور و همکارانش در سال -

 (. melchior0223) مطالعه نشان داده شد که فرسودگی شغلی ارتباط منفی با رضایت شغلی دارد

افراد دیده شد  %92عالیم فرسودگی به وضوح در ، ی ژاپنهای آموزشنابیمارست تسو بر روی پرستارانیدر مطالعه شیموم

shimomitsu9119) .) 

از نمونه ها از  %34ی که بارت بر روی پرستاران بخش خون و سرطان انجام داد مشاهده کرد که بیش از حقیقدر ت

 (.Brret 9119 رنج هستند)در فرسودگی در حد متوسط تا زیاد 

بیمارستان آموزشی انگلیس انجام شد، میزان  2در زن پرستار  22بر روی  والچنین در تحقیقی که توسط نیک هم -

 .( 9110ال وفرسودگی شغلی در حد کم مشاهده گردید) نیک

نیز نشان دادند که در شرایط کاری یکسان، میزان افسردگی افراد  ش. 0939م/0229گالس و همکارانش در سال  -

 ( 0221GLASS)متفاوت است 
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افراد و مسخ شخصیت در  %99وسط کیلفدر و همکارانش انجام شد مشخص شد که خستگی هیجانی در تکه در تحقیقی 

این افراد سال های بیشتری در منصب  .مورد مطالعه سطح پایینی از کفایت شخصیتی داشتند افراد %99وجود دارد.  افراد 3%

 ت.خصیت و سن وجود داشهمبستگی معنی دار منفی بین مسخ ش نفعلی خود کار کرده . عالوه برای

  شناسیروش 

چه هست می باشد و سعی دارد که  در پژوهش های توصیفی ، هدف محقق شرح آن،پژوهش حاضر از نوع توصیفی است 

آن محقق الزاما در پی کشف و توضیح روابط  صنتایج را به صورت عینی توصیف و بیان کند. درپژوهش توصیفی به معنی اخ

ون فرض ها و پیش بینی رویدادها نیست، بلکه توجه او بیشتر در جهت توصیف کردن و گزارش همبستگی و احتماال آزم

 .(0939 ،راقینیف سها و وقایع بر اساس اطالعاتی است که فرضا جنبه وصفی دارد ) نادری،  نویسی از موقعیت

 ابزار گرد آوری اطالعات -

ترین ابزار اندازه گیری  رایج MBIنامه مسلش  ، پرسششده استدر این تحقیق از پرسش نامه مسلش استفاده 

ماده جداگانه درباره احساس ها و   99فرسودگی شغلی، شناخته شده و شامل سه مقیاس اندازه گیری مستقل است که از 

 4ماده به تحلیل رفتگی هیجانی،  2نگرش ها تشکیل شده است که جنبه های مختلف سندرم فرسودگی شغلی را می سنجد. 

ماده به احساس کفایت شخصی می پردازد. فراوانی این احساسات با نمراتی از صفر ) هرگز ( تا  2ه مسخ شخصیت و ماده ب

  .شش ) هر روز ( سنجیده می شود

 نمره گذاری :

اره های هر یک از ابعاد فرسودگی شغلی جداگانه محاسبه می شود. در بعد خستگی هیجانی، زمجموع نمرات مربوط به گ

یا بیشتر بیانگر سطح باال و در بعد کفایت شخصی   09یا بیشتر بیانگر سطح باال، در بعد مسخ شخصیت نمرات   93نمرات 

باال و یا سطح  ،در صورتی که سطح خستگی هیجانی فرد یا مسخ شخصیت .یا کمتر بیانگر سطح پایین  می باشد  90نمرات 

صدق می کند. در ضمن این آزمون در ایران از نظر اعتبار و  کفایت شخصی پایین باشد مفهوم فرسودگی شغلی در مورد وی

 روایی مورد بررسی قرار گرفته است.

 جامعه آماری :

می  29-29در سال تحصیلی نفر(54)مشاوران مدارس شهرستان مرودشت تمامیجامعه آماری در این پژوهش شامل 

 .باشد

 نمونه آماری 

  .می باشد (29-29اوران مدارس شهرستان مرودشت در سال تحصیلیآماری )  مش هدر این تحقیق نمونه همان جامع

 روش آماری 

 کرده ایم.در این تحقیق از آمار توصیفی یعنی میانگین ، نمودار ، فراوانی و درصد استفاده 

 یافته ها 

ش نامه فرسودگی نفر از مشاوران به پرسش نامه ه پاسخ دادند که با استفاده از نتایج پرس 92پس از ارسال پرسش نامه  

 پرداختیم .29-29به بررسی و تحلیل میزان فرسودگی شغلی مشاوران مدارس در سال تحصیلی  MBIشغلی مسلش 

شاخص اصلی پرسش نامه یعنی خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و احساس کفایت  9برای تحلیل فرسودگی شغلی ابتدا 

لیاتی تر شدن پژوهش  به بررسی جنس در فرسودگی شغلی شخصی در مشاوران مدارس مورد بررسی قرار گرفت و برای عم

 پرداخته شده است.

 نتایج به دست آمده از تحلیل کمی در مورد میزان فرسودگی شغلی در مشاوران مدارس 

 تحلیل خستگی هیجانی 

قرار گرفت که ماده پرسش نامه مسلش نتایج آن مورد بررسی   99ماده از  2همانطور که قبال نیز بیان گردید به وسیله 

 داده ها به صورت زیر ارائه شده است :

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

9 

 

 
 ( 0-0جدول )

 

 شدت  فراوانی  آزمونی 

0 03 1 

9 3 2 

9 09 92 

5 99 09 

4 09 09 

9 2 04 

3 2 00 

2 2 2 

2 3 3 

01 01 09 

00 01 09 

09 2 9 

09 2 03 

05 9 9 

04 99 55 

09 92 93 

03 09 99 

02 9 3 

02 0 9 

91 4 4 

90 2 05 

99 9 2 

99 9 05 

95 09 09 

94 2 2 

99 1 0 

93 9 91 

92 1 5 

92 3 2 

91 95 95 

90 05 91 

99 01 99 

99 4 9 

95 2 01 

94 09 02 
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99 99 93 

93 01 2 

92 02 90 

 491 509 مجموع

 39/05 25/01 میانگین

 
 نتایج حاصل از بررسی خستگی هیجانی

 

(، این افراد از نظر خستگی هیجانی در طبقه کم قرار  39/05( و میانگین شدت) 29/01ن فراوانی)با توجه به میانگی    

 دارند. 

 تحلیل مسخ شخصیت 

 داده های به دست  آمده به صورت زیر است :

 
 ( 0-9جدول )

 

 شدت  فراوانی  آزمونی 

0 5 1 

9 1 1 

9 9 90 

5 04 91 

4 0 0 

9 9 9 

3 1 1 

2 0 0 

2 1 1 

01 9 9 

00 1 1 

09 1 1 

09 0 0 

05 1 1 

04 5 09 

09 4 9 

03 9 9 

02 1 1 

02 1 1 

91 9 9 
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90 9 9 

99 9 9 

99 1 0 

95 1 1 

94 1 1 

99 1 1 

93 1 2 

92 1 1 

92 1 1 

91 5 5 

90 0 2 

99 9 5 

99 0 0 

95 1 1 

94 1 1 

99 05 03 

93 1 1 

92 0 0 

 091 20 مجموع

 04/9 0/9 میانگین

 

 
 نتایج حاصل ازمسخ شخصیت

 

می باشد پس فرد در مسخ شخصیت در طبقه کم قرار   04/9و میانگین شدت   0/9با توجه به این که میانگین فراوانی  

 می گیرد. 

 تحلیل احساس کفایت شخصیتی

 تحلیل بر اساس داده های به دست  آمده به صورت زیر است: 
 ( 0-9جدول )

 شدت   فراوانی آزمونی 

0 01 02 

9 99 90 

9 99 51 

5 94 91 

4 95 50 

9 91 92 
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3 94 92 

2 93 93 

2 94 94 

01 59 59 

00 99 92 

09 59 92 

09 95 59 

05 54 54 

04 04 91 

09 99 92 

03 99 59 

02 52 49 

02 1 99 

91 94 94 

90 91 99 

99 51 59 

99 99 50 

95 1 50 

94 59 55 

99 1 59 

93 9 59 

92 1 50 

92 55 41 

91 92 92 

90 91 99 

99 51 55 

99 90 90 

95 93 99 

94 92 49 

99 94 99 

93 59 92 

92 95 92 

 0529 0133 مجموع

 99/92 95/92 میانگین
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 نتایج حاصل از بررسی احساس کفایت شخصیتی

 

 تی در طبقه کم قرار می گیرند.می باشد پس افراد از نظر سطح کفایت شخصی  99/92میانگین شدت 

 تحلیل خستگی هیجانی بر اساس جنس 

 (0-5جدول )
 

 مرد  زن جنس

فراوانی               

 شدت 

فراوانی            

 شدت 

 مجموع
X 
 

022 921 902 921 

2 39/

09 

99/09 4/

03 

 
 نتایج حاصل از خستگی هیجانی با توجه به جنس

 

 مذکر خستگی هیجانی در سطح کم قرار دارد.هم در جنس مونث و هم در جنس 

 تحلیل مسخ شخصیت بر اساس جنس 

 (0-4جدول )
 مرد  زن جنس

فراوانی               

 شدت 

فراوانی            

 شدت 

 22 49 99 92 مجموع

 4/4 90/9 54/0 93/0 میانگین  

 

 
 نتایج حاصل از مسخ شخصیتی

 

 خ شخصیت در سطح کم قرار دارد. هم در جنس مونث و هم در جنس مذکر  مس

 تحلیل کفایت شخصیتی بر اساس جنس 

  (0-9جدول )
 مرد  زن جنس

فراوانی               

 شدت 

فراوانی            

 شدت 

 429 524 211 429 مجموع

/21 54/99 میانگین  

51 

29/

91 

93 
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 نتایج حاصل کفایت شخصیتی

 

 ت شخصیتی در سطح کم قرار دارد.هم در جنس مونث و هم در جنس مذکر کفای

 نتیجه گیری 

 بحث و نتیجه گیری :

 فرضیه اول : تحلیل رفتگی هیجانی مشاوران مدارس در فرسودگی شغلی آنان تاثیر دارد 

( در بررسی خستگی هیجانی مشاوران مدارس شهرستان مرودشت  0-0بر اساس داده های به دست آمده از جدول )

است. از آنجا که خستگی هیجانی نمونه در طبقه کم قرار می گیرد) در   39/05و میانگین شدت  25/01میانگین فراوانی 

 صورتی فرد دچار فرسودگی شغلی است که نمره تحلیل رفتگی هیجانی باال باشد( در نتیجه این فرضیه رد می گردد.

ی شخصیتی  فاقد ارتباط معنی دار ( که بیان نموده خستگی هیجانی با ویژگی ها0929این نتیجه با تحقیق رسولیان)

 است هماهنگی دارد .

 فرضیه دوم : مسخ شخصیت مشاوران مدارس در فرسودگی شغلی آنان تاثیر دارد 

( در بررسی کاهش احساس کفایت شخصیتی مشاوران مدارس میانگین 0-9بر اساس داده های به دست آمده از جدول)

از آن جا که مسخ شخصیت نمونه در طبقه ی کم قرار می گیرد)در صورتی فرد می باشد.  04/9و میانگین شدت  0/9فراوانی 

 دچار مسخ شخصیت است که نمره باال بگیرد(، فرضیه دوم نیز رد می شود.

( و بیان می 0924این نتیجه با نتیجه تحقیق ستوده اصل که برروی پرستاران و ماماهای شاغل در دانشگاه انجام داد)

 ت در وضعیت خوب قرار دارند، هماهنگی دارد.کند از نظر مسخ شخصی

 فرضیه سوم: کاهش احساس کفایت شخصی مشاوران مدارس در فرسودگی شغلی آنان تاثیر دارد.

 95/92( در بررسی کاهش احساس کفایت شخصیتی مشاوران مدارس میانگین فراوانی 0-9بر اساس داده های از جدول )

نظر کاهش احساس کفایت شخصیی ،در طبقه کم قرار می گیرند و دچار فرسودگی می باشد. پس از  99/92و میانگین شدت 

که کاهش احساسات کفایت   0924شغلی هستند، در نتیجه این فرضیه پذیرفته می گردد. این نتیجه با تحقیق ستوده اصل 

شخصیت و فرسودگی  ( در بررسی که ویژگی و0929شخصیتی را در وضعیت متوسط گزارش کرده و رسولیان و همکارانش )

شغلی احساس کفایت شخصیتی را معنی دار بیان کرده و تحقیق سلیمانی و همکارانش در خصوص کارکنان درمانی 

 %99از افراد را دچار کاهش احساس کفایت شدید بیان کرده و در تحقیق که توسط کیلفدر انجام شده  %44روانپزشکی روزنه 

 کفایت شخصیتی داشتند ، هم سود است.  از افراد مورد مطالعه سطح پایینی از

 نتیجه کلی:

با توجه به نتایج به دست  آمده از پژوهش و نحوه تفصیر نتایج حاصل از پرسش نامه درباره فرسودگی شغلی ) در صورتی 

که سطح خستگی هیجانی فرد یا مسخ شخصیت و یا سطح کفایت شخصیتی پایین باشد ، مفهوم فرسودگی شغلی در مورد وی 

(  نتیجه می گیریم 95/92آورده  اند ) 90صدق می کند ( چون مشاوران مدارس در بعد کفایت شخصیتی نمرات پایین تر از 

 که مشاوران مدارس دارای فرسودگی شغلی می باشند. 

(که 0932(که  فرسودگی شغلی را در پرستاران گزارش داده و پیامی)0921نتایج این تحقیق با تحقیق اسفندیاری)

( ارتباط فرسودگی شغلی مادران با 0929پرستاران گزارش کرده و حکیم شوشتری) %99ودگی شغلی را در بیش از فرس

( که بیان کرده فرسودگی 0223مشکالت رفتاری کودکان آن ها انجام شده که این ارتباط از نظر آماری معنا دار بود و میلچور)

افراد  %92(  که بیان کرده ، اعالم فرسودگی به وضوح در 9119یمومستو)شغلی ارتباط منفی با رضایت شغلی دارد و مطالعه ش

از نمونه وی دچار فرسودگی شغلی در حد متوسط تا زیاد هستند،  %34( که بیان کرده 9119دیده شد و تحقیق بارت)

 هماهنگی دارد.
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حیطه   9گی شغلی بر اساس از آن جا که پژوهشگران برای عملیاتی تر شدن پژوهش به مطالعه تاثیر جنس در فرسود

(  جنس  0-9( و )0-4( ، ) 0-5خستگی هیجانی مسخ شخصیت و کفایت شخصیتی پرداخته اند، بر اساس داده های جدولی )

مونث و مذکر از نظر سطح قرار گرفتن با  نتیجه کلی هیچ تفاوتی ندارد. پس بر اساس این داده ها جنس در فرسودگی شغلی 

 ندارد.دخالت کمی یا دخالتی 

 پیشنهادها :

 الف( پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقق 

بر اساس یافته های پژوهش، مشاوران مدارس از نظر کفایت شخصیتی در سطح پایین قرار دارند که از علل پایین بودن 

 نمره احساس کفایت شخصیتی می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

 توانایی و لیاقت های خویش ارزیابی منفی فرد از خود و دست کم گرفتن 

 پایین بودن اعتماد به نفس آن ها 

 مرتبط نبودن رشته تحصیلی با شغل راهنمایی و مشاوره مدارس 

پیشنهاد می شود که جهت باال بردن توانایی و کارآیی مشاوران مدارس و همچنین به دلیل مرتبط نبودن رشته تحصیلی 

من خدمت برای آنان برگزار شود و معلمان، مدیران و تمام پرسنل را نسبت به با شغل مشاوران دوره هایی از کالس های ض

مسئولت های  مشاروان در مدارس آگاه سازند و برای باال بردن اعتما به نفس مشاوران به آنان مهارت های زندگی آموزش داده 

 شود. 

 محدودیت ها 

 عدم دسترسی مناسب به مشاوران مدارس 

 رف مشاوران عدم همکاری الزم از ط

 منابع 

. دانشکده علوم بررسی میزان فرسودگی شغلی کادر پرستاران شاغل در بیمارستان های سنندج(. 0921اسنفدیاری، غ.)(

  90-99. 90پزشکی.  شماره 

 . استهبان واحد اسالمی آزاد دانشگاه اساتید شغلی فرسودگی میزان ارزیابی(. 0925امیریان زاده، منصوره.)

 . راهنمایی و مشاوره تحصیلی.مرکز اطالعات علمی دانشگاه آزاد اسالمی(. 0924د مهدی.)بیرجندی، سی

مجله . بررسی وضعیت حمایت و ارتباط آن با فرسودگی شغلی پرستاران مراقبت ویژه(. 0932، میترا.) پیامی بوساری

 (.43-49(:99)2 ;0932علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زمستان 

 .فرسودگی شغلی در مدیران(. 0923ضا.)جعفر قلی، محمد ر

ارتباط فرسودگی شغلی مادران (. 0929الهی.) فاطمه و الدین خواجه نیلوفر  گل، عرب فریبا حکیم شوشتری، میترا،
 0929 تابستان و بهار "شناختی علوم های تازه " تربیتی علوم و شناسیروان: . نشریهپرستار با مشکالت رفتاری کودکان آن ها

 (39 تا 93  ص) 99 و 90 رهشما -

 . (. فرسودگی  شغلی و راه های مقابله با آن0929.)دلربایی

ارتباط فرسودگی شغلی با ویژگی های شخصیتی در (. 0929ابراهیمی.) افخم عزیزه و الهی فاطمه ، رسولیان، مریم
 .(95 تا 02 ص) 99 رهشما - 0929 بهار " رفتار و اندیشه " تربیتی علوم و شناسیروان: . نشریهپرستاران

بررسی فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران و (. 0924بختیاری.) امیرهوشنگ و اله ستوده اصل، نعمت
 مسلسل) 0)00 ;0924 بهار کردستان پزشکی علوم دانشگاه علمی .مجله ماماهای شاغل دانشگاه علوم پزشکی سمنان

92:))29-33. 
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فرسودگی شغلی در کارکنان درمانی روانپزشکی (.  0925دوست.) مهدی تهرانی یفی وونداد شر سلیمانی، کورش، 
 .(59 تا 99 ص)  92 شماره - 0925 زمستان " شناختی علوم های تازه " تربیتی علوم و شناسیروان: ، نشریهبیمارستان روز به

 کارکنان سازمانی شهروندی رفتار با یشغل فرسودگی رابطة بررسی (.0922کیانی.) و مهناز ربیعی طیبه، محمد ، شریفی
 .وبختیاری چهارمحال استان ایثارگران امور و شهید بنیاد سازمان

 کتابخانه محیط در شغلی فرسودگی و استرس(.0921حسین فر.) متقی احمد شعبانی و ،رقیه ، آدریانی رضایی

 .(30 تا 95 )ص.090 هشمار .0921 اردیبهشت " کلیات ماه کتاب " کتابداری و رسانی اطالع:نشریه

 فرسودگی شغلی ) کادر سوختگی(.(.0925علی اکبری، مهشید، آزاده احمدی و علی قاسمی. )

فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در (. 0929میراب زاده، آرش. شهرام ایرانی، مرسده سمیعی و گلنار فیض زاده.)
 . کارمندان بیمارستان روان پزشکی رازی

 (. روش های تحقیق در علوم انسانی با تاکید بر آموزش و پرورش. 0924. مریم سیف نراقی.)نادری ، عزت اله 
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