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 چکیده
ر مدیران و فرسودگی شغلی د ایمقابلهراهبردهای  سی رابطه فشار روانی ناشی از کار،این پژوهش با هدف برر

نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران  مقطع ابتدایی انجام شده است. روش تحقیق از

طبقه ای متناسب با حجم و مدیر مرد به روش نمونه گیری  96و مدیر زن  37تعداد  از اینمقطع ابتدایی که 

(، 1691) چفرسودگی شغلی مسل ۀپرسشناماده از سه داده ها با استفبه عنوان نمونه انتخاب شدند.  تصادفی ساده

 (1663الیسون ) ایمقابله( و پرسشنامه راهبردهای 1691)کار جی ملج و سوینت پرسشنامه فشار روانی ناشی از 

 tآزمون ، رگرسیون گام به گام تجزیه تحلیل داده ها با به کارگیری آزمون ضریب همبستگی،. گردآوری شد

ای و فرسودگی شغلی رابطه شد. نتایج نشان داد که بین راهبردهای مقابله انجام انسمستقل و تحلیل واری

ای فرسودگی شغلی را به طور معنی داری در و استفاده از راهبردهای مقابله داری وجود داشتهمعکوس و معنی 

قادر به  ناشی از کار، فشار روانی از ابعاد وظیفههمچنین نشان داد که فقط بعد  هایافته. دهدمیمدیران کاهش 

درصد از  11، 799/0با ضریب بتای استاندارد  وظیفهدر واقع بعد  پیش بینی فرسودگی شغلی مدیران است.

ی مربوط به هامؤلفههمچنین نتایج بیانگر آن بودند که . را تبیین نموده استفرسودگی شغلی مدیران واریانس 

از راهبردهای  مولفه مشارکت. هستندفرسودگی شغلی مدیران  قادر به پیش بینی میزان ایمقابلهراهبردهای 

 را تبیین نموده است.فرسودگی شغلی مدیران درصد از واریانس  16، 171/0با ضریب بتای استاندارد  ایمقابله

فرسودگی شغلی توان تبیین ریت زمان و دیدگاه واقع گرایانه این مولفه در کنار سه مولفه ی برنامه سالمتی، مدی
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 ،در هر جامعه آموزشی مدیرانحساس با توجه به نقش و مسئولیت  ت.اس درصد رسانده 73را به دیران م

 الزم است مسئوالن آموزشی نسبت به سالمت روانی مدیران توجه خاص داشته باشند.

 دورۀ ، فرسودگی شغلی، مدیران،ایمقابلههای فشار روانی ناشی از کار، راهبرد واژگان کلیدی:

 .ابتدایی

 مقدمه 
 از و دارد نگاه ثابت و پایا حالتی در را خویش ثبات و تعادل تا بوده است آن بر همواره آدمی

 یا و خوردمی هم بر شخص وجسمی روحی و آرامش علتی هر به که هنگامی که است رو این

این  و حالت این. دهدمی نشان العمل عکس هاشکن این مقابل در ،گیردمی قرار تهدید مورد

 است بیرونی مخاطرات از فرار آن روشن مفهوم که اندنامیده گریز و جنگ اصطالحاَ را رایندف

 در را تهدیدهایی چنین با رویارویی قدرت و توان چون سازد و می گریز به وادار را فرد که

 هراس و اضطراب و باعث استرس که را عاملی و محرك بتواند تا کند می تالش بیند نمی خود

، 1آورد )استورا دست به را خویش پیشین حالت و موقعیت دیگر بار و کند مهار گشته وی

 (.1733ترجمه دادستان، 

بیشترین  فشار روانی برخی مشاغل نسبت به مشاغل دیگر بیشتر است. مدیران آموزشی غالباً

ق کنند. این گروه مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و باید در جهت تحقفشار روانی را تحمل می

 (. با271، ص. 1693، 2اهداف سازمان آموزشی و نیازها و انتظارات اعضاء حرکت کنند )مزر

 فعالیت هر آمیز موفقیت اجرای و برای دستیابی پرورش و آموزش سازمان حساسیت به توجه

 را اساسی متعهد نقش و انسانی سالم نیروی وجود فناوری، وسایل مالی، منابع بر افزون آموزشی

 و تئوری هایمدل در پیاپی و روزافزون هایپیشرفت وجود (. با1799 جعفری،) کندمی ایفا

 از آنچه. است نشده کامل هنوز مورد فرسودگی در تحقیق دانش تجربی، گوناگون مطالعات

                                                 
1. Astora 

2. Mazur 
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 به پاسخ در عالیم روانشناسی عنوان به شغلی فرسودگی از مفهومی آمده دست به هاپژوهش

 اصلی خالصه ۀجنب سه قالب در که است کار محیط تنش زای پایدار و فردی بین عوامل

بی  احساس: کار، ج به نسبت بی میلی و بدبینی ناتوانی، ب: احساس و خستگی الف:: شودمی

 چند از 2001در سال  2(. در پژوهشی دیگر میکلوتیز1،2007مانشور) ناکارآمدی و یا بودن فایده

 و ابهام نقش، تعارض از: عبارتند که است هکرد یاد شغلی فرسودگی علل عنوان به عامل

خود  شغل در کنترل فقدان و تصمیم گیری هایفرصت وجود عدم خودگردانی، سردرگمی،

 (. 2009، 7)نقل از رایموند

فرسودگی شغلی در ادبیات روانشناسی به کار  ۀتقریباً در حدود بیست سال است که واژ

ان یک مشکل مهم اجتماعی و فردی شناخته رود. در حال حاضر فرسودگی شغلی به عنومی

در واقع ارتباط فرد با کارش و مشکالتی که به دلیل آن (. 1663 ،1شده است )بایلی و همکاران

های اخیر شناخته باعث ایجاد ناخرسندی و نارضایتی می شود به عنوان یک پدیده مهم در سال

در ایالت  1630های دیده از سالشده است و استفاده از اصطالح فرسودگی شغلی برای این پ

 خصوص در بین افرادی که به کارهای خدمات انسانی اشتغال داشتند.ه متحده متداول گشت ب

دانند که به علت از ( فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی یا ناکامی می1669) 3مریت و ادوارد

شود به وجود خواه نمیخود گذشتگی فرد، روش زندگی یا ارتباطی که منجر به وصول نتیجه دل

( فرسودگی شغلی را سندرم خستگی جسمانی و عاطفی دانسته که 2001) 9آید. مسلچ و لیترمی

در نتیجه توسعه گرایشات منفی شغلی و از دست دادن احساس و عالقه نسبت به بیماران 

نویسد: ( در تعریف فرسودگی شغلی می1697) 3شود. فاربر)مددجو( و کارمند ایجاد می

                                                 
1. Manshor 

2. Meklovtize 

3. Raymond 

4. Boyle et al. 

5. Merrit and Edward 

6. Maslach & Leiter 

7. Farber 
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مواجه مستقیم و  ۀفرسودگی شغلی حالتی از خستگی جسمی، عاطفی و روحی است که در نتیج

 شود که از لحاظ عاطفی طاقت فرساست. دراز مدت با مردم در شرایطی ایجاد می

ای از خستگی و نا اشاره دارد به اینکه فرسودگی شغلی، مرحله 1661در سال  1اوهلر

د که فرد نتواند به اهداف خود چه از نظر زندگی و چه از آیامیدی است و زمانی به وجود می

در زمینه تعاریف ارائه شده در مورد فرسودگی  1697جهت کاری فائق آید. فاربر در سال 

ن در تعریف فرسودگی شغلی روی چند نکته اتفاق نظر اکه کلیه محقق گیردمیشغلی نتیجه 

شود رن و ثانیاً به محیط کاری مربوط میدارند، اوالً فرسودگی شغلی به نحوی با زندگی مد

ن به طریقی فرسودگی شغلی ا(. اما نکته اساسی این است که تقریباً کلیه محقق1739)اسماعیلی، 

دانند. طبق تعریف، تنیدگی عبارت است از یک نشانه درونی به را در ارتباط باتنیدگی شغلی می

)گولدبرگر و  دهدمیعرض تهدید قرار محیط فیزیکی، اجتماعی یا روانی که تعادل را در م

(. به اعتقاد خیلی از محققان فرسودگی شغلی شامل خستگی 22-70، صص. 1667 ،2برزینتر

جسمی، روحی و ذهنی است و همچنین منفی گرایی نسبت به کارها و زندگی نیز از عالئم 

من و ذهنی فرسودگی است. عالئم فرسودگی جسمی عبارتند از کاهش انرژی، خستگی مز

احساس درماندگی، عالئم خستگی روحی شامل افسردگی، احساس فقدان حمایت، ناامیدی و 

گرایی نسبت به کارها و زندگی نیز از عالئم آن است نداشتن راه فرار و همچنین منفی

 (.1739)اسماعیلی، 

 خانواده، سازمان، بر زیانباری پیامدهای تنیدگی، به واکنش از ناشی شغلی فرسودگی

 کارکنان، زیاد غیبت به توانمی آنها مهمترین از. گذاردمی فردی برجای و اجتماعی گیزند

 در و شغل تغییر محیط، در تضاد و روان تنی، کشمکش مختلف هایشکایت متوالی، تأخیر

 ،دهدمی رخ شغلی فرسودگی که (. هنگامی1799کمالی، ) کرد اشاره خدمت ترك نهایت

 فلسفه دادن دست از های سودمند،فعالیت ادامه در انرژی کاهش واقع بینی، روزافزون فقدان

                                                 
1. Oehler 

2. Goldberger and Breznitz 



 
 

 021                                                                 ...و ایمقابلهراهبردهای  کار، روانی ناشی از رابطه فشار 

 برای. شوندمی نمایان جسمانی و روانی هایاختالل و همدردی احساس نبود و زندگی نهایی

(. 1793سهرابی، ) کرد مقابله فرسودگی و روانی هایتنیدگی با باید مشکالت این بر آمدن فایق

 از و دهدمی تشکیل را ایحرفه زندگی ناپذیرجتنابا بخش روانی، فشار و استرس پدیده

برجای  خود از عواقبی زیاد میزان به استرس. گیردمی سرچشمه ازشغل ناشی تجربیات

 که دهدمی نشان تحقیقات نتایج. است شغلی فرسودگی بروز آن عواقب مهمترین که گذاردمی

 (. 1760دربندی،) برندمی رنج هاین عارض از فعال هایسازمان افراد از توجهی قابل درصد

های آموزشی، مسئولیت های زیادی بردوش مدیران آموزشی به عنوان رهبران سازمان

به  دارند. آن ها باید با معلمان، دانش آموزان، اولیاء و کارکنان و مقامات اداری و منطقه ای رو

بدهند. در عین حال،  های الزم و مناسبهای آنان پاسخرو شوند و برحسب مورد، به خواسته

ها، فشارهای سازمانی، سیاسی و غیره را نیز تحمل نمایند. باید کمبود منابع و امکانات، رقابت

داده، چناچه قادربه شناخت  قرار تحت فشار را هاوکارطوالنی روزمره،آن ترکیب این موارد

و روانی و درنهایت های جسمی های مقابله با آن نباشند، دچار ناراحتیروش و فشارشغلی خود

گردند. همچنین مشخص شده است که عوامل ناشی از وظایف دچار فرسودگی شغلی می

سازمانی، مشکالت زندگی خصوصی، انتظارات متفاوت کارکنان و دانش آموزان، روابط 

آموزان، روابط نامناسب مدیران با کارکنان مدرسه، نامناسب مدیران باکارکنان و دانش

مدیران مدارس و شرایط محیط مدارس، در مدیران فشار عصبی ایجاد  های شخصیویژگی

 1شافلی و مسلچ توسط شده انجام تحقیقات (. در این راستا طبق1736کند )حاجی بابایی، می

 و اکثریت نوع یک( 1 :کردند شغلی عنوان فرسودگی پدیده برای مشترك عنصر پنج( 1661)

 تأکید( 2. افسردگی و مفرط خستگی روانی، عاطفی یلتحل مثل پریشی روان هاینشانه فراوانی

بیمار  هاینشانه( 7. است جسمانی مشکالت از بیشتر روانی و رفتاری بیمارگونه هاینشانه بر

 .دهندمی نشان نبودند مبتال روانی بیماری نوع هیچ به قبالً که معمولی افراد در را خودشان گونه

                                                 
1. Maslach and Schaufeli 
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 وجود منفی رفتارهای و گرایشات زیرا آیدمی وجود به کاهش فرد بهره وری و کارایی در( 1

 است. کار با مرتبط شغلی فرسودگی بیمارگونه هاینشانه( 3 .دارد

( معتقد است که ابهام نقش، تعارض نقش، انتظارات غیرواقعی ازفرد، 1792) 1فونتا

همکاران،  تصمیم گیری، کشمکش های مکرر با مقامات باال، دور افتادن از حمایت ناتوانی در

تنوع، را عوامل ایجاد  کمبودکشمکش با همکاران، ناتوانی در اتمام کار، ارتباطات ضعیف و 

 اینکه از نظر صرفآدمی آورد. فشار روانی و فرسودگی شغلی در مدیران به حساب می ۀکنند

به  که آیدمی پیش مواقعی زندگی در هم باز ،باشد توانا اندازه چه تا مشکالت با آمدن کنار در

 باید بنابراین شود،نمی ارضا آسانی به همواره ما هایانگیزهکند. می روانی احساس فشار ناچار

 .داد نشان شکیبایی و صبر هاناکامی برابر در و انتخاب زد به دست برداشت، راه سر از را موانعی

 پاسخ ۀشیو ازآنها یک هر در بنندمی آنان هایناکامی بر راه که موانعی با آدمیان برخورد اثر بر

 نشان حدودی تا کننده ناکام هایموقعیت به فرد هر دهی پاسخ شیوه .کندمی رشد ایویژه دهی

 هایشیوه انسانی هر زندگی طول در خیر؟ یا است کافی بازندگی وی که سازگاری دهدمی

(. 1733 افالطونی،) یابدمی تکوین استرس زا هایموقعیت با آمدن کنار برای گوناگونی

 خنثی سازی در عمل و اقدام جهت از هم و شناختی لحاظ از هم فرد هر شخصیتی هایگرایش

 و شناختی ارزشیابی این .پردازندمی نفوذ اعمال به روانی فشار نامطلوب تاثیرات کردن سبک یا

 این دیگر بیان به .شوندمی نامیده «مقابله»یا  «سازگاری»یا  «انطباق»آن  با متناسب اقدامات

 نامطلوب بودن فرسایی و معنایی، طاقتبی میزان از شناختی لحاظ از شخصیتی هایگرایش

 بالفعل و فراهم کرده را هاییفعالیتبستر  ،و عمل اقدام جهت از و کاهندمی فشارزا رویدادهای

 (.1667 ،2الزاروس) رویدادهاست این با کردن نرم پنجه و دست و تعامل مستلزم که می سازند

                                                 
1. Fonta 

2. Lazarus 
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 زا استرس فعالیت با مواجهه برای هشیار تالش معادل را، مقابله( 6216) 1تون و همکاراناس

 موقعیت اهمیت سازی محدود طریق از شده آموخته های رفتاریپاسخ مقابله، این در .دانندمی

 مقابله است معتقد نیز (1661) 2کمپاس .دهندمی کاهش را ناخوشایند، استرس یا خطرناك

 طبق نظر مقابله. نیست درماندگی و استرس کاهش در موفقیت معادل الزاماً و است راهبرد صرفاً

. شودمی اطالق زا استرس عوامل با مواجهه در نایافته سازش و یافته سازش اقدامات به کمپاس

 تالش برای و هیجانی تنش بروز :اول مرحله: کندمی مطرح را ایمرحله دو پردازش او یک

 بررسی شامل، دوم مرحله. گیردمی نام مدار هیجان ایمقابله شیوه که است احساسات با مدارا

 اولیه تالش . دردارد نام مدار، لهأمس ایمقابله شیوه که مشکالت با منابع مقابله ارزیابی و هاشیوه

 عبارت مقابله که کنداشاره می 1633هان در سال به تعریف  (1662مقابله، رایس ) تعریف برای

 است: اول، اشکال دو دارای دیدگاه این .باشد واقعیت حفظ درصدد که تالشی ره از است

 شود. نمی شامل را مدار واقعیت غیر های شیوه دوم، .است مبهم بسیار مستقیم تحقیق برای

 قرار ارزیابی مورد منفی ایگونه به ایعده برای است ممکن مدار غیر واقعیت مقابله

 موفقیت برند می رنج خود توان از فراتر هایاسترس از که ادیافر برای است ممکن اما. گیرد

 ممکن کند، خودداری می چشمانش کردن باز یا کردن صحبت زدن، قدم که فردی. باشد آمیز

استون و . آورد حساب به مدار واقعیت غیر یا منفی ایمقابله شیوه یک عنوان به را آن است

های خواست با مدارا برای خودآگاه هایتالش املش مقابله که کردند ( ادعا1691) 7همکاران

ر قرا مدنظر را هشیارانه نیمه و ناهشیارانه ایمقابله فرایند نوع هیچ تعریف این. زاست استرس

 روان دفاعی سازوکارهای که این بر مبنی دارد فراوانی وجود شرایط حال این با. دهدمین

 وارده هایو آسیب عاطفی هایتعارض با مقابله رایب اما هستند ناخوداگاه اکثراً هرچند پویایی،

 .هستند مهم من به

                                                 
1. Astone 

2. Compass 

3. Ston 
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 ارائه مقابله از جامع بسیار تعریف یک (1790 ،به نقل از آقایوسفی)فولکمن و الزاروس 

 ویژه هایخواسته اداره برای رفتاری و شناختی هایتالش تغییر مداوم را مقابله آنها. اند کرده

 دانند.می شودمی برآورد منابع شخصی از فراتر یا منابع اتمام عامل نوانع به که درونی یا بیرونی

 آمیز موفقیت میزان از فرد ارزیابی حسب بر که است فرایند یک مقابله تعریف، این براساس

 از ایآموخته الگوی و نبوده خودکار مقابله اینکه به عالوه کند،می تغییر هایشتالش بودن

 تالش نیازمند اینکه مقابله دیگر نکته. است زا استرس هایموقعیت به فرد تالشمند دهی پاسخ

 اساسی ذخایر مقابله، منابع (1662) 1آن. براساس دیدگاه رایس بر تسلط و کنترل نه است

 :شامل فردی منافع .باشد فیزیکی یا اجتماعی، فردی، تواندمی منابع. هستند مقابله هایشیوه

 مانند باشد،می کمک کننده ها،موقعیت از بسیاری در که شودمی هایینگرش یا هاویژگی

 هایشبکه صمیمانه، روابط شامل اجتماعی منابع. خودکارآمدی و کنترل احساس نفس، عزت

 بدنی منابع .اصناف و خانواده دوستان، گروه مانند شودمی اجتمایی حمایت و ارتباطی گسترده

 همچنین ها،خواست رفع برای کافی جسمانی و توان بخش رضایت سالمتی شامل( فیزیکی)

 شود... میبودن و. شاغل تحصیالت، پول، مناسب، مسکونی /رفاهی وضعیت عینی منابع شامل

 مهم منابع را انرژی و سالمتی( 2000 ،2کر مک و سامرفیلد از نقل به) فولکمن و الزاروس

 توانندمی خسته و بیمار نحیف، افراد از بهتر و سالم تنومند آنان افراد نظر به. اندخوانده مقابله

 به تواند می که است مثبت مقابله، عاطفه منبع کنند. دومین اداره را درونی یا بیرونی هایخواسته

 منبع، سومین .کمک کند مستمر و شدید استرس از ناشی هیجانی هایشکست از پیشگیری

 منبع، چهارمین. کند مقابله استرس با دتوانمی که باشد معتقد فرد اینکه یعنی .است مثبت عقیده

 اجتماعی هایمهارت منبع، پنجمین. است مرتبط مثبت عقیده با که است لهأمس های حل مهارت

 پول مثل مادی منابع ای،مقابله منبع آخرین .مردم همکاری با برای فرد کافی توانایی یعنی .است

 مهم نفسه فی با استرس مقابله برای عیاجتما و مادی منابع الزاروس تبادلی دیدگاه در .است

                                                 
1. Rice 

2. Somer field & Mccare 
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 برخالف .دارد را اهمیت مرتبه باالترین که اوست برآوردهای و شخصی عقیده این بلکه نیست،

 معتقد الزاوس دانند،می استرس عامل را زندگی عمده رویدادهای و تغییرات راهه که و هولمز

 این در مقابله منابع اهمیت .شودیم روانی و استرس جسمانی باعث بیشتر روزمره وقایع که است

 و شود. الزاروسمی تهدیدکننده و خطرناك صورتی به استرس عامل ادراك مانع که است

 استرس با مقابله هنگام که باورند این بر که افرادی معتقدند( 1696 1،فرانکن از نقل به) فولکمن

 چنین که کسانی تا دارند یکمتر پذیری آسیب استرس به نسبت دارند، اختیار کمکی در منابع

 در که منابعی به هم آن و استرس ادراك براساس فرد پذیری آسیب بنابراین،. کنند نمی فکری

 استرس زایی عوامل آسیب میزان از تواندمی مقابله منابع از کدام هر. دارد بستگی دارد، دسترس

 بکاهد.

تایج مشابه و بعضاً متناقض مروری بر مطالعات انجام شده در مورد این موضوع یک طیف ن

 هایمکانیسم ۀمقایس عنوان تحت تحقیقی در( 1793). به عنوان نمونه، محمدی دهدمیرا نشان 

 نتیجه این به هند و ایران در هادبیرستان دبیران بین در روان سالمت و شغلی فرسودگی ای،مقابله

 دبیران و دارد وجود زن و ردمیان دبیران م در شغلی فرسودگی در معناداری تفاوت که رسید

 در( 1731)برخوردار هستند. فیلیان  بیشتری شغلی فرسودگی از زن دبیران با مقایسه در مرد

ای مقابله هایروش با آن ارتباط و شغلی فرسودگی میزان بررسی عنوان تحت پژوهشی

 از کمتر دارند، سرپرستان با تریصمیمانه ۀرابط که افرادی: که رسید نتیجه این به پرستاران

 .دارند قرار شغلی فرسودگی به ابتال معرض در کنندمی کار، مالحظه با سرپرستان که کارکنانی

 فرسودگی و روان سالمت شغلی، خشنودی ۀرابط بررسی عنوان تحت پژوهشی در( 1736)بهنیا 

 هایاطارتب: که رسیدند نتیجه این به اهواز پرورش و آموزش ابتدایی مقطع در معلمان شغلی

 تحت پژوهشی در( 1736) بابلی .دارد دنبال به را شغلی کاهش فرسودگی حمایتی و اجتماعی

 به آنها، ایهای مقابلهروش با آن رابطه و تهران متوسطه مدیران شغلی فرسودگی میزان عنوان

                                                 
1. Franken 
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شغلی مدیران  فرسودگی میزان و مدیران سن مدیریت، سابقه میان: که یافت دست نتیجه این

 طه معنا داری وجوددارد.راب

 کشور صنعت بخش مدیران روی بر( 1731) الوانی و ابطحی توسط که پژوهشی در

 در و روحی و جسمی خستگی احساس باعث اول درجه در استرس که بود آن بیانگر شد، انجام

 ( به1791 ،به نقل از جاهد) اسکندری .است بوده مدیران فکری تمرکز کاهش باعث دوم درجه

. است پرداخته شهر مشکین متوسطه مدارس مدیران عملکرد و روانی فشار بین رابطه بررسی

 رابطه آموزشی مدیران عملکرد و روانی فشار میان که بود این از حاکی آمده دست به نتایج

 شغلی، فرسودگی عنوان تحت تحقیقی در( 2001) مسلچ داری وجود دارد. معنی و مثبت

 فرسودگی ایجاد در سازمانی عامل شش رسیدکه نتیجه این به شغلی کارایی و رضایتمندی

 ارتباط نداشتن کم، کم، پاداش کنترل میزان کار، زیاد حجم: از عبارتند که دارند نقش شغلی

های محیط کار. ارزش و فرد هایارزش بین هاارزش تضاد کار، محیط در تبعیض اجتماعی،

 مدارس معلمان در فرسودگی و سترسا بررسی عنوان تحت تحقیقی در( 2000) آنتونیو

 کاهش در مؤثر متغیرهای از یکی حمایتی و اجتماعی هایارتباط که نتیجه رسید این به استثنایی

 گوش: کردند بندی دسته زیر مقوله شش در را اجتماعی حمایت های و. است شغلی فرسودگی

 و عاطفی هایچالش عاطفی، حمایت وتکنیکی، فنی هایچالش تکنیکی، و فنی حمایت دادن،

 عوامل تأثیر عنوان تحت تحقیقی در (1696) 1مازور و لینچ .اجتماعی هایموقعیت در حضور

 تنیدگی زای عوامل: که رسید نتیجه به این معلمان فرسودگی در شخصیتی و سازمانی اداری،

 ندۀکن بینی پیش صورت معناداری به انزوا و اجتماعی حمایت کاری، تراکم مانند سازمانی

 هایبرنامه عنوان تحت پژوهشی در( 7200)همکاران  و 2لی .باشدمی معلمان شغلی فرسودگی

 از بیش شغلی هایمسئولیت نقش، ابهام: یافتند دست به این نتایج صنعتی مؤسسه برای اولیه

پژوهش  این در. مؤثرند شغلی فرسودگی درایجاد منفی عوامل عنوان به هاارزش تعارض توان،

                                                 
1. Mazor and Lench 

2. Lee 
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 در مؤثر عوامل عنوان به را ومدیران دوستان همتایان، حمایت و شخصی دستاوردهای همچنین

 ها،ارتباط عنوان تحت تحقیقی در (2001) 1اسکات .اندآورده دست به شغلی فرسودگی کاهش

 اگر اداری کاری محیط های در رسیدکه نتیجه این به شغلی فرسودگی و اجتماعی هایحمایت

 با شدن مواجه از ناشی فشارهای-1 :شودمی پدیدار شغلی فرسودگی باشند زیر ویژگی های

 تالش و مالی نیازهای -7فشرده  و سخت رقابت -2. دیگران مکرر هایدرخواست و تقاضاها

 با همکاران ارتباط عدم -3. است آن شایسته فرد آنچه از محرومیت -1. درآمد کسب برای

 رفتار در شغلی فرسودگی مدت بلند عوارض عنوان تحت تحقیقی در( 1662) 2چرنیس

 و شغلی امنیت عدم سازمانی، ساختار سازمانی، هایخط مشی: که نتیجه رسید این به سازمانی

 سنگینی هدف، در تعارض آزاردهنده، و باال کنترل فرایند سازمانی، پیشرفت، و ارتقاء امکان

 تحرك اجتماعی، حمایت و ارتباط فقدان ها،مسئولیت و هانقش ها،ارزش در تعارض شغل،

 7فرسودگی شغلی باشند. کوباسا بر تأثیرگذار عوامل از تواندمی نقش تفریط و جغرافیایی

 مدیران کار محل در شغلی فرسودگی و استرس شدت ارزیابی عنوان تحت تحقیقی در (2003)

 کار، محل فیزیکی عوامل مثل فاکتورهایی شغلی فرسودگی عمده علت: که رسید نتیجه به این

 خود به را درصد بیشترین شخصیت مسخ و اجتماعی برخوردهای محیط کار، در تبعیض

 فرسودگی شغلی، رضایت بررسی عنوان تحت تحقیقی در (2002) 1بارت .است داده اختصاص

 تا متوسط میزان از هانمونه درصد 30 از بیش که نتیجه رسید این به شغل ترك قصد و شغلی،

 ابهام را شغلی فرسودگی بر عوامل مؤثر و .اندکرده تجربه را غلیش فرسودگی زیاد سطوح

 3داند. لوپزمی کار محیط در اجتماعی حمایت فقدان و کاری فشار ها،ارزش تعارض نقش،

 نتیجه این به اطفال بهداشتی کارکنان میان در شغلی فرسودگی عنوان تحت پژوهشی در (2003)

                                                 
1. Scoat 

2. Cherniss 

3. Kobasa 

4. Barrett 

5. Lopez 
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 همکاران، با تضاد اجتماعی، حمایت عدم: از عبارتند شغلی فرسودگی بر مؤثر عوامل رسیدکه

 حمایت عدم گروهی، کار فقدان حقوق، و مزایا بودن پایین کار زیاد، حجم شغلی، فشار

 تحت پژوهشی در( 2001) 1و نحوه ارزشیابی. نیکوال شغلی امنیت عدم سرپرستان، و مدیران

 شغلی فرسودگی تعیین کننده عوامل عنوان به استرس با مقابله و ایحرفه زااسترس عوامل عنوان

 حد پرستاران زن در شغلی فرسودگی: که رسید نتیجه این به هابیمارستان در شاغل پرستاران در

 در تجدید و شغلی فرسودگی بررسی عنوان تحت پژوهشی در (2009) 2کم است. ریچاردسون

 در شرکت پژوهش، انجام که رسید نتیجه این به درمانی دانشکده موسیقی بین در آن مورد

 کار، طوالنی ساعات و به دانشجویان موضوعات مربوط مالی، امور جلسات، و هاانجمن

 سوق شغلی فرسودگی به سوی را آنها که است دانشگاه علمی هیأت اعضای کار از هاییبخش

 شغلی فرسودگی میزان بررسی عنوان تحت تحقیقی در (2003) 7کالرك و همکاران .دهدمی

 شغلی استرس که مدیرانی: که رسیدند نتیجه این به سازمان باالیی و رده های میانی مدیران در

 از که مدیرانی برعکس و داشتند باالتری شخصی واسترس اضطراب بیماری دارند باالتری

 در. اندکرده تجربه را کمتری استرس و کردند فرسودگیمی استفاده استرس تطبیقی مکانیسم

 و داشتند شخصیت آنها مسخ سوم یک و باال فرسودگی مدیران پنجم یک مطالعه این

 1همکاران و نداشت. رایموند شغلی فرسودگی در تأثیری فردی دموگرافیک مشخصات

 این نتیجه به کانادایی مدیران شغلی فرسودگی میزان بررسی عنوان تحت پژوهشی در( 2009)

 از رضایت کند،می بازی شغلی رسودگیف ایجاد در را مهمی نقش عاطفی خستگی: که رسیدند

 خستگی با مستقیمی رابطه زیردستان با شده مصرف کاری ساعات میزان و و شغل زندگی

 داشت. عاطفی

                                                 
1. Nicola 

2. Richardson 

3. Clark et al. 

4. Raymond et al 
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 فرسودگی بر مؤثر عوامل بررسی عنوان تحت تحقیقی در( 7200) 1همکاران و منشور

 روابط و کاری شرایط ،کاری بار: که رسیدند نتیجه این به ملیتی چند هایشرکت مدیران شغلی

 پژوهشی در (2001) 2کیراکوباشند. کننده فرسودگی شغلی میایجاد عوامل مهمترین شغلی

: که رسید این نتیجه به معلمان استرس و شغلی فرسودگی بر مؤثر عوامل بررسی عنوان تحت

لی، شغ ارتقای هایفرصت وجود عدم تکالیف شان، دادن انجام برای دانش آموزان کم انگیزه

شود. می شغلی فرسودگی ایجاد باعث مناسب اجتماعی جایگاه عدم و کم پاداش کم، درآمد

 1211 نظر شوند؟می فرسوده معلمان چرا عنوان تحت تحقیقی در( 2010) 7همکاران و فریزن

 عامل مهمترین گردید مشخص و شدند جویا( فرسودگی انواع و علت)زمینه  در را معلم

 کاراست.  فشار یا استرس شغلی، فرسودگی

 ایمقابله راهبردهای کار، از ناشی روانی فشار رابطه ی بین هدف اصلی این پژوهش تبیین

زیر مورد بررسی قرار خواهند  هایفرضیهاست. در این راستا  مدیران در شغلی فرسودگی و

 گرفت: 

 دایی رامیزان فرسودگی شغلی مدیران مدارس ابت ابعاد فشار روانی ناشی از کار ترکیب -

 می کند. پیش بینی

مدارس میزان فرسودگی شغلی مدیران  ایمقابلهی مربوط به راهبردهای هامؤلفه ترکیب -

 کند.می پیش بینی ابتدایی را
 

 روش پژوهش

شهر  ابتدایی مقطع مدیران آن کلیه آماری روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه

 بودند. حجم (مدیر مرد 106مدیر زن و 113)نفر  229به تعداد  62-67تحصیلی سال در زاهدان

نفر  112برابر با  مورگان از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی وبا استفاده  پژوهش این نمونه

                                                 
1. Manshor et al 

2. Kyriacou 

3. Friesen et al 



 
 

012   
 39 زمستان، 2سال اول، شماره  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 
 ایطبقهتصادفی  تحقیق این در نمونه گیری مدیر مرد( برآورد شد. روش 96مدیر زن و  37)به

  آورده شده است. 1های افراد جامعه نمونه به تفصیل در جدول وِیژگیبود. 
 

 های افراد جامعه نمونهوِیژگی. 1جدول 
 فراوانی درصد فراوانی هاگروه

ت
سی

جن
 

 4.15 37 زن

 5.19 96 مرد

ت
یال

ص
تح

 

 319. 54 فوق دیپلم

 .391 .0. لیسانس

 917 6 فوق لیسانس

سن
 

74-7. .6 .715 

50-79 59 ..17 

54-5. 55 7. 

 7317 47 به باال59

ت
یری

مد
و 

ی 
رای

اج
ه 

ابق
س

 

 6. 53 سال4زیر

.0-4 45 79 

.4-.. 70 5.1. 

50-.9 .. 313 

 414. 55 سال50بیش از

 

، فشار روانی (1691 ،مسلش)شغلی  ها شامل سه پرسشنامه فرسودگیداده آوری ابزار جمع

 بوده است. ( 1663) 2الیسون ایمقابلهردهای و راهب (1691) 1ناشی از کار جی ملچ و سوینت

 گذاری باشد. نمرهخرده مقیاس می 1گویه و  16پرسشنامه فشار روانی ناشی از کار دارای 

 با آزمون این هایگزینه .گیردمی صورت ایدرجه 3 مقیاس براساس پرسشنامه این هایماده

محتوایی  روایی طریق از هاپرسشنامه رواییاست.  شده مشخص مخالفم کامالً موافقم تا کامالً

                                                 
1. Gmelch & Swent 

2. Allison 



 
 

 011                                                                 ...و ایمقابلهراهبردهای  کار، روانی ناشی از رابطه فشار 

است که برای کل پرسشنامه  شده محاسبه کرونباخ آلفای از طریق آزمون پرسشنامه و پایایی

شود از )به عنوان مثال: ناراحت می 1روانی ناشی از نقش ی آن یعنی فشارهامؤلفهو  93/0

ندارم(، فشار  خود را فوقما و جلب رضایت تقاضا پذیرش ییتوانا منکه  لیقب نیا ازافکاری 

 است نیارسنگیبس مکار نکهیاحساس اشوم از )به عنوان مثال: ناراحت می 2روانی ناشی از وظیفه

)به عنوان مثال:  7، تضاد میانجیگریم(به اتمام برسان یروزکار کی یط در آن را نمتواینم و

انش آموزان مدرسه مربوط د نیکه به والدرا  یاختالفات کنممی یسعشوم زمانی که ناراحت می

شوم یا استرس چند وجهی )به عنوان مثال: ناراحت می 1کنم( و استرس مرز پوشاحل را  شودیم

و  9/0، 33/0، 31/0(، به ترتیب برابر با ازخودم دارم ییباال یلیتوقعات خ انتظارات ومواقعی که 

  بود. 96/0

 گذاری باشد. نمرهده مقیاس میخر3گویه و  29دارای  ایمقابله راهبردهایپرسشنامه 

 با آزمون این هایگزینه .گیردمی صورت ایدرجه 3 مقیاس براساس پرسشنامه این هایماده

 رواییاست.  شده مشخص مخالفم کامالً و مخالفم ندارم، نظری موافقم، موافقم، کامالً

 کرونباخ لفایآ از طریق آزمون پرسشنامه محتوایی و پایایی روایی طریق از هاپرسشنامه

 فکره ب درکنارکار آیابرنامه سالمتی ) و بعد 91/0که برای کل پرسشنامه  است شده محاسبه

 آیا، کناره گیری )91/0( وعده های متعادل غذایی و... مثل توجه به وزن، هستید؟ سالمتی خود

آیاعالوه ، حمایت اجتماعی )67/0( اید؟برای یک مدت ترك کرده مدرسه را اداره یا

 آیا با، نگرش مثبت )99/0( های دیگری مشارکت دارید؟فعالیت در ،های کاریرفعالیتب

های محدودیت با شما آیاگرایانه )، دیدگاه واقع31/0(کنید؟برخورد می خوشبینانه طورمسائل به

 برنامه ریزی از های خودبرای فعالیت شما آیا، مدیریت زمان )99/0( آشنایی دارید؟ کارخود

                                                 
1. Role-Based Stress 

2. Task-Based Stress 

3. Conflict-Mediating Stress 

4. Boundary-Spanning Stress 
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 عضو مثل مربی بودن،یی مثل فعالیت ها در آیاو مشارکت ) 99/0( یین شده دارید؟پیش تع

 برآورد شد. 93/0( مشارکت می کنید؟ انجمن خدماتی و...

، مسخ 1ماده است که به سنجش خستگی عاطفی 22پرسشنامه فرسودگی شغلی شامل 

امه بر اساس مقیاس های این پرسشن. نمره گذاری مادهسنجدرا می 7، و عملکرد فردی2شخصیت

نظری ندارم، زمون با کامالً موافقم، موافقم، های این آگیرد. گزینهای صورت میدرجه 3

مخالفم و کامالً مخالفم مشخص شده است که به هنگام مطالعه این مقیاس توسط آزمودنی، 

 از هاپرسشنامه رواییکند. های تحت اختیار بیان میشخص احساس خود را با توجه به گزینه

محتوایی و پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شده است که  روایی طریق

کنم، کارم به لحاظ روانی توان و احساس میخستگی عاطفی)و ابعاد  62/0برای کل پرسشنامه 

کنم با برخی از دانش آموزان به صورت احساس می(، مسخ شخصیت )نیروی مرا گرفته است

کنم به راحتی احساس می( و عملکردفردی )دون شخصیت انسانی برخورد می کنماشیایی ب

 .بوده است 67/0و  32/0، 96/0( به ترتیب توانم با مشکالت دانش آموزان کنار بیایممی
 

 

 هایافته
 

 مقطع مدیران استفاده مورد ایمقابله راهبردهای و کار از ناشی روانی فشار اول: بین فرضیه

 دارد. وجود دار معنی ی طهراب ابتدایی

                                                 
1. Emotional Exhaustion 

2. Depersonalization 

3. Personal Accomplishment 
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 (142)تعداد  ایمقابله یراهبردها و ازکار یناش یفشارروان نیب یهمبستگ بیضر آزمون جینتا. 2 جدول
فشار روانی 

 )کل(

فشار ناشی از  تضاد میانجگری مرزپوشا

 کار

فشار ناشی از 

 وظیفه

 هامؤلفه

-/.9.* -/..0 -/0.6 -/.65* .../.-  برنامه سالمتی 

 کناره گیری ازشغل 053/- *49./- 034/ 093/- .04/-

 حمایت اجتماعی 93./- **5.9/- 009/- .5./- *.9./-

 نگرش مثبت 60./- **5.3/- 096/ 0.0/- *55./-

 دیدگاه واقع گرایانه 5../- 036/- .06/- 066/- 54./-

 مدیریت زمان **555/- **576/- 056/ 0.7/- *.../-

 مشارکت **553/- *35./- 06./ .00/- 53./-

 ایمقابلهراهبردهای  **.54/- **5.9/- 075/ 75./- **5.4/-

 )کل(

**p < 0./0        *p < 04/0        

با استرس  ایمقابلهحاکی از آن است که بین مولفه مدیریت زمان در راهبردهای  2جدول

بدین معنی که  رابطه معکوس و معناداری مشاهده شد، بر کار و استرس مبتنیمبتنی بر وظیفه 

یابد. بین هرچه مدیریت زمان در مدیران افزایش یابد استرس مبتنی بر وظیفه و کار کاهش می

رابطه معکوس و معناداری وجود دارد یعنی مشارکت و استرس مبتنی بر وظیفه  لفه افزایشؤم

تنی روانی و جسمی افزایش یابد استرس مب -های روحیهرچه مشارکت مدیران در سایر فعالیت

یفه و فشارروانی ناشی از کار و وظ ایمقابلهیابد. و در کل بین راهبردهای بر وظیفه کاهش می

 ایمقابلهکه هرچه مدیران از راهبردهای ه شد بدین معنی مشاهدو و معناداری رابطه معکوس 

 یابد.بیشتر استفاده کنند فشار روانی ناشی از کار کاهش می
 

 ۀرابط ابتدایی مقطع مدیران شغلی فرسودگی میزان و کار از ناشی روانی فشار بین دوم: فرضیه

 دارد. وجود دار معنی
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ی )تعداد شغل یفرسودگ زانیم و کار از یناش یروان فشار نیب یهمبستگ بیضر آزمون جینتا. 3جدول  

142) 

 تضادمیانجگری مرزپوشا فشارروانی )کل(
فشار ناشی 

 کاراز 

فشار ناشی 

 از وظیفه
 هامؤلفه

0/755** 094/0  .04/0  خستگی عاطفی **.0/7 **0/756 

0../0  009/0  03./0  ..7/0  055/0  مسخ شخصیت 

0/.69* 004/0-  003/0-  عملکردفردی **574. **0/7.9 

0/5.4** 070/0  093/0  فرسودگی شغلی )کل( **756. **.0/79 

**p < 0./0        *p < 04/0        
 

لفه خستگی عاطفی در فرسودگی ؤاز آن است که بین م حاکی 7نتایج بدست آمده از جدول 

رابطه معنادار  و فشار روانی ناشی از کار شغلی و استرس مبتنی بر وظیفه و استرس مبتنی بر کار

وجود دارد، یعنی هرچه فشار روانی ناشی از کار بیشتر باشد فرسودگی شغلی بیشتر  و مثبتی

نی ناشی از کار رابطه معناداری وجود ندارد. بین ی فشار رواهامؤلفهاست. بین مسخ شخصیت و 

مشاهده شد یعنی هرچه میزان  0 نی بر کار رابطه مثبت و معناداریعملکرد فردی و استرس مبت

ز بیشتر است. و بین فرسودگی شغلی و استرس مبتنی کار فرد بیشتر باشد استرس مبتنی بر کار نی

مشاهده شد ناشی از کار رابطه مثبت و معناداری ی و فشار روان و استرس مبتنی بر کار بر وظیفه

 یابد.یعنی با افزایش فشار روانی ناشی از کار، فرسودگی شغلی در مدیران افزایش می
 

میزان فرسودگی شغلی مدیران مدارس  ابعاد فشار روانی ناشی از کار ترکیب: فرضیه سوم

 کند.می پیش بینی ابتدایی را
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 (142)تعداد  گانهضریب همبستگی چند. 4 جدول

غیر
مت

 

انه
دگ

چن
ی 

تگ
بس

هم
ب 

ضری
ی  

تگ
بس

هم
ب 

ضری
ور 

جذ
م

انه
دگ

چن
 

ی 
تگ

بس
هم

ی 
ضر

ور 
جذ

م

ده
 ش

یل
عد

ه ت
گان

ند
چ

رد 
آو

 بر
رد

دا
ستان

ی ا
طا

خ
 

ب 
ضری

F ی
دار

عنا
م

 

799/0 وظیفه  173/0  126/0  339/6  313/21  001/0  

 
از طریق متغیرهای  انفرسودگی شغلی مدیراستاندارد پیش بینی ضرایب استاندارد و غیر. 5 جدول

  بینی در رگرسیون گام به گامپیش

تغی
و م

ت 
 ثاب

دیر
مقا

 ر

ین
ش ب

پی
 

یر 
ی غ

 بتا
ب

ضری

رد
دا

ستان
ا

رد 
دا

ستان
ی ا

طا
خ

رد 
دا

ستان
ی ا

 بتا
ب

ضری
 

دار
مق

T
ی 

دار
عنا

م
 

455/53 مقدار ثابت  .97/5  - 373/.5 00./0  

0/.65 وظیفه  505/0  79./0 990/5 00./0  

 

 

قادر به پیش بینی  بعد وظیفه از ابعاد فشار روانی فقط شودده میمشاه 1در جدول  چنانکه

درصد از  11، 799/0با ضریب بتای استاندارد فرسودگی شغلی مدیران است. در واقع بعد وظیفه 

  .را تبیین نموده استفرسودگی شغلی مدیران واریانس 

ن فرسودگی شغلی مدیران میزا ایمقابلهی مربوط به راهبردهای هامؤلفهفرضیه چهارم: ترکیب 

 .کندمدارس ابتدایی را پیش بینی می
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 (142)تعداد  ضریب همبستگی چندگانه. 6 جدول 

غیر
مت

 

ی 
تگ

بس
هم

ب 
ضری

انه
دگ

چن
ب  
ضری

ور 
جذ

م

انه
دگ

چن
ی 

تگ
بس

هم
 

ی 
ضر

ور 
جذ

م

نه 
گا

ند
 چ

گی
ست

همب

ده
 ش

یل
عد

ت
رد  

دا
ستان

ی ا
طا

خ

رد
آو

بر
 

ب 
ضری

F 

0/575a .../0  . ..5/0  547/6  540/75  00./0  

0/45.b 53./0  59./0  6.6/.  3.4/.4  00./0  

0/437c 756/0  7.5/0  946/.  305/..  00./0  

0/9.0d 737/0  . 745/0  505/.  47./6  005/0  

 

از طریق متغیرهای پیش  فرسودگی شغلی مدیرانضرایب استاندارد و غیر استاندارد پیش بینی . 7 جدول

  بینی در رگرسیون گام به گام

و 
ت 

 ثاب
دیر

مقا  ریمتغ
ین

ش ب
پی

 

ی 
 بتا

ب
ضری

رد
دا

ستان
ر ا

غی
 

ی 
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خ
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ی  
 بتا

ب
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ا

 

دار
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T
ی 
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90/.39 مقدار ثابت  ..6/5  - 55./.5  00./0  

-./335 مشارکت  74./0  7.7/0-  643/5-  00./0  

-976/0 برنامه سالمتی  .33/0  556/0-  905/7-  00./0  

-055/5 مدیریت زمان  . 475/0  5.9/0-  .05/7-  00./0  

./.7. دیدگاه واقع گرایانه  796/0  554/0  0.3/7  005/0  

 

ی مربوط به راهبردهای هامؤلفهگام،  چهارشود، طی مشاهده میفوق ول اچنانکه در جد

 لفه مشارکتؤماند. طی گام اول، بودهقادر به پیش بینی میزان فرسودگی شغلی مدیران  ایمقابله

را تبیین نموده فرسودگی شغلی مدیران درصد از واریانس  16، 171/0با ضریب بتای استاندارد 

)با ضریب  مولفه مشارکت، به -296/0با ضریب بتای  مولفه برنامه سالمتیاست. در گام دوم 

درصد  29را به فرسودگی شغلی مدیران ( افزوده شده و توان تبیین -111/0بتای استاندارد 
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 لفه برنامه سالمتیؤمنحصاری و افزوده مربوط به صورت اه درصد ب 3رسانده، که از این مقدار، 

توان لفه قبلی ؤدر کنار دو م -291/0لفه مدیریت زمان با ضریب بتای ؤدر گام سوم م بوده است.

صورت ه درصد ب 3که از این مقدار،  درصد رسانده 71را به فرسودگی شغلی مدیران تبیین 

در گام چهارم دیدگاه واقع  ده است.بولفه مدیریت زمان ؤمانحصاری و افزوده مربوط به 

را به فرسودگی شغلی مدیران توان تبیین در کنار سه مولفه قبلی  223/0با ضریب بتای  گرایانه

مولفه صورت انحصاری و افزوده مربوط به ه درصد ب 1که از این مقدار،  درصد رسانده 73

 ت.بوده اس دیدگاه واقع گرایانه
 

 یجه گیریبحث و نت

و فشار روانی  ایمقابلهست آمده از این سوال حاکی از آن است که بین راهبردهای ده نتایج ب

ناشی از کار رابطه معکوس و معناداری مشاهده شد بدین معنی که هرچه مدیران از راهبردهای 

یابد که نتیجه این تحقیق با بیشتر استفاده کنند فشار روانی ناشی از کار کاهش می ایمقابله

. بین همسو است (1799(، میرکمالی و مختاریان )1737(، دموری )1739خانی )اسد تحقیقات

ناشی از کار و فرسودگی شغلی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد یعنی با افزایش  فشار روانی

یابد. که این نتیجه با تحقیقات بیلینگز فشار روانی ناشی از کار، فرسودگی شغلی نیز افزایش می

( همسو 2001)( و نیکوال 2003(، کوباسا )1663و همکاران ) هورن ون، (1691) و موس

و  ایمقابلهال حاکی از آن است که بین راهبردهای ؤدست آمده از این سه باشد. نتایج بمی

میزان فرسودگی شغلی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد یعنی افزایش استفاده از 

 شغلی می شود. که این نتیجه با پژوهش های انشل فرسودگی باعث کاهش ایمقابلهراهبردهای 

 خوانی داشت.  هم( 2009) رمکو و آدام و( 2000اندرسون ) و

هنگامی که فردی همواره در برابر ابهام نقش، فشارکار، تضاد بین فردی و مشکالت 

کند که به انتظارات خود و سازمانش پاسخ دهد و همزمان سعی می گیردمیاقتصادی قرار

ترین اثر ایجاد شده خستگی، ناامیدی و فرسودگی است. با توجه به نقش و مسئولیت محتمل
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مدیران در هر جامعه الزم است مسئوالن آموزشی نسبت به سالمت روانی مدیران توجه خاص 

 دهدمیهایی که سالمت روانی مدیران را مورد تهدید قرار داشته باشند. یکی از پدیده

ی مقابله با فرسودگی شغلی مدیران باید ابتدا علل آن را شناخت و فرسودگی شغلی است که برا

در مرحله بعد تا آنجا که ممکن است علل مذکور را به حداقل رسانید. فشار روانی و تاثیر آن بر 

مدیران و سایر کارکنان واقعیتی انکار ناپذیر بر عملکرد آنان، زندگی خانوادگی آنها را تحت 

توجهی یا کم توجهی به این پدیده خسارت جبران ناپذیری برجای  . بیدهدمیثیر قرار أت

گذارد که رفع آن آسان نیست و رابطه مستقیمی با فرسودگی شغلی دارد. توجه به فشار می

کند همراه روانی ناشی از کار و تلقی آن به عنوان یک بیماری که سازمان ها را نیز تهدید می

برای  ایمقابلهکارگیری راهبردهای ه ن پدیده و افزایش بثر در بروز ایؤبا شناسایی عوامل م

 کاهش یا حذف آن اجتناب ناپذیراست که مسئوالن نباید بسادگی از کنار آن بگذرند.

 :شودبا توجه به تاثیر فرسودگی شغلی بر کارایی شغلی مدیران پیشنهاد می

انه و آموزشی در های پیشگیرای برای مدیران، برنامهاز طریق گسترش خدمات مشاوره .1

 ؛این خصوص گسترش یابد

اند از طریق خدمات مشاوره شغلی شناسایی مدیرانی که دچار فرسودگی شغلی شدهبا   .2

 ؛و سازمانی در جهت درمان این افراد اقدامات الزم انجام گیرد

خدمات به  های ایجاد فرسودگی و تنیدگی و عوارض ناشی از آن و ارائهشناخت زمینه  .7

 ؛یری از آنهامنظور جلوگ

 ارضای جهت در تالش و سازمان انسانی نیروی انتظارات و نیازها تشخیص و بررسی .1

 ؛آن

 ؛هافرصت از بهره گیری ضمن شغلی برانگیزاننده و فعال محیط ایجاد .3

 منظور به خدمات ارائه و آن از ناشی عوارض و عصبی فشار ایجاد هایزمینه شناخت  .9

 ؛آن کاهش
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 و ایجاد .آن کاهش منظور به مشاورهای خدمات ارائه و عصبی فشارهای سنجش  .3

 ؛مدیران از عاطفی حمایت و سازمان در انسانی روابط حفظ

 ؛انسانی و اجتماعی فیزیکی، فضای در تغییر با مدیران روانی یا فیزیکی شرایط تغییر  .9

 آموزش هایدوره تشکیل .جسمانی وضعیت بهبود برای متنوع هایبرنامه تنظیم  .6

 ؛مانز مدیریت

 از دائم و موقت کناره گیری حتی یا و مرخصی استراحت، برای هایفرصت ایجاد  .10

 ؛شغل

 لزوم جایگزین، قابل غیر و محدود منبع یک عنوان به زمان ویژه اهمیت به توجه با  .11

 مدیریت رشته دانشجویان برای زمان مدیریت مستقل درسی واحد و مبحث یک وجود

 .دشویم احساس
 

 

 فارسی منابع

ای و تاثیر روش نقش عوامل شخصیتی بر راهبردهای مقابله(. 1790) .قا یوسفی، علی رضاآ
 ، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.درمانگری بر عوامل شخصیتی افسردگی

. پژوهشی پیرامون فشارهای عصبی مدیران (1731) .ابطحی، سید حسین والوانی، سید مهدی

 11-10، 3. شماره مدیریتفصلنامه مطالعات بخش صنعت کشور، 

، ترجمه: پریرخ دادستان، تنیدگی یا استرس بیماری جدید تمدن(. 1733) .استورا، جین

 انتشارات رشد، چاپ اول.

 متأهل زنان در استرس با مقابله هایشیوه و جنسیتی نقش بین ارتباط (.1739) ریبا.ف اسدخانی،

 . الزهراء دانشگاه ،تربیتی انشناسیرو ارشد کارشناسی نامه پایان ،تهران شهر در شاغل

 ۀمجلهای مقابله با آن. های فرسودگی شغلی، علل و راه(. نشانه1739) .اسماعیلی، کوروش

 .9-10، صص ۀ، شمارفوالد



 
 

012   
 39 زمستان، 2سال اول، شماره  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 
های مختلف کنار آ مدن با فشار روانی بین ورزشکاران مقایسه شیوه(. 1733) .افالطونی، نازنین

، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی ن زنبسکتبالیست نخبه و غیر ورزشکارا

 دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز.

 ،بررسی میزان فرسودگی شغلی مدیران دبیرستان دولتی پسرانه شهر تهران(. 1736) .بابلی، بهمن

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ی علوم تربیتی دانشگاه تهران.

فرسودگی شغلی با خشنودی شغلی و سالمت روانی با توجه به  ۀرابط(. 1736) .بهنیا، غالمرضا

سرسختی در دبیران مرد دروس ریاضیات، علوم اجتماعی، فیزیک و  ۀمتغیر تعدیل کنند
 ۀپایان نام ،اهواز 33-39ادبیات نظام جدید متوسطه ی استان خوزستان در سال تحصیلی 

 .اد اسالمی واحد اهوازآز کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی، دانشگاه

رابطه بین فشار روانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه مشکین (. 1791) .حسین علی جاهد،

 .19-21، صص 136، تدبیر. شهر

 .23، ص33، دانشمند ۀمجلهای مقابله با فرسودگی شغلی. (. راه1799) .جعفری، مرتضی

همترین عوامل افزایش فشارعصبی بندی ملویتوشناسایی و ا(. 1736) .حاجی بابایی، مریم

. پایان نامه کارشناسی ارشد )استرس( مدیران آموزش و پرورش مقطع متوسطه شهر قم

 .مرکز آموزش مدیریت دولتی

نقش رضایتمندی شغلی و رضایت از زندگی در فرسودگی شغلی (. 1760) .دربندی، محسن

کارشناسی ارشد، دانشکده علوم  . پایان نامه( عسلویه1های پتروشیمی فاز )کارکنان مجموعه

 .تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

عوامل تعدیل کننده رابطه میان فشارهای شغلی با رضایت شغلی و  .(1737) دموری، داریوش.
نامه کارشناسی ارشد دانشکده ، پایانخستگی مفرط شغلی در مدیران وزارت راه و ترابری

 .دانشگاه تهرانعلوم اداری و مدیریت 

هوش هیجانی، فرسودگی شغلی، سالمت روانی کارکنان  ۀبررسی رابط(. 1793) .سهرابی، علی

 طباطبائی. هکارشناسی ارشد، دانشگاه عالم ۀنام ،پایان ایران خودرو
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 .شید فروغان، تهران، ارجمند و آگه، ترجمۀ مهشناسی برای معلمانروان(. 1792) .فونتا، دیوید

ای های مقابلهبررسی میزان فرسودگی شغلی و ارتباط آن با روش(. 1731، )فیلیان، عماد

  .دانشگاه تربیت مدرسپایان نامه کارشناسی ارشد، ، پرستاران

پایان  ،فرسودگی شغلی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی شهر یزد(. 1799) .کمالی، محمد

 ان.کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهر ۀنام

ای، فرسودگی شغلی و سالمت روان در های مقابلهمقایسه مکانیسم(. 1793) .محمدی، شهناز

 . 90-69 ; 19,  3 ،های آموزشینوآوریبین دبیران ایران و هند. 

ای فشارهای شغلی و (. بررسی مقایسه1799فرانک، ) ،مختاریان ؛سیدمحمد ،میرکمالی

مجله  ای دولتی شهر تهران،ن و مرد مدارس متوسطههای مقابله با آن در بین مدیران زروش

 .1-22 ; 2,  73 ،روانشناسی و علوم تربیتی
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