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  مطالعه سالمت اجتماعی و فرسایش شغلی فرهنگیان
  )منطقه نیمبلوك شهرستان قائنات خراسان جنوبی: موردمطالعه(

 **،  مژگان فارسی  *محمدحسن شربتیان 
 20/9/1398: تاریخ پذیرش      12/3/1398: تاریخ دریافت

  
  چکیده

. باشـد  دف پژوهش حاضر رابطه سالمت اجتماعی با فرسایش شغلی فرهنگیان مـی ه
هـاي سـالمت اجتمـاعی کییـز و      منـدي از نظریـه   رویکرد نظري در این پژوهش بهره

شناسـی ایـن پـژوهش توصـیفی و      روش. فرسایش شغلی ماسالچ و جکسـون اسـت  
نـات در سـال   همبستگی بوده و جامعه آماري فرهنگیان بخش نیمبلوك شهرسـتان قائ 

نفـر   400باشد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر بـا   می 96-97تحصیلی 
 اي مبتنی بر تصادفی ساده و ابزار پرسشنامه استاندارد گیري خوشه صورت شیوه نمونه به

و ضریب  شده  است و از توافق داوران جهت رسیدن به روایی محتوایی استفاده شده
نتایج . بدست آمده است) 733/0(و فرسایش شغلی ) 763/0(اعی پایایی سالمت اجتم

انسـجام،  (هـاي آن بـه ترتیـب     بیانگر این است که میانگین سالمت اجتماعی و مؤلفه
و فرسایش شغلی و ابعـاد آن بـه ترتیـب    ) پذیرش، مشارکت، همبستگی و شکوفایی

. اسـت  در حد متوسط روبه بـاال ) مسخ شخصیت، عملکرد فردي و خستگی عاطفی(
میانگین جنسیت رابطه معناداري با متغیرهاي اصلی تحقیق داشته است نتایج رگرسیون 

) بتـا (دهد که بعد شکوفایی و مشارکت اجتماعی با مقدار، ضریب هبستگی  نشان می
همچنـین نتـایج معادلـه    . انـد  طور مستقیم داشته بیشترین تأثیر بر فرسایش شغلی را به

د از واریانس متغیر وابسته را تبیین کند و متغیـر سـالمت   درص 37تواند  بینی می پیش
  .واحد اثر مستقیم بر فرسایش شغلی داشته است 334/0اجتماعی در حدود 
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 مسئلۀ پژوهش
اي پیشرفت ترین فاکتوره کارآمدي و سالمت نیروي انسانی در هر سازمانی یکی از مهم

هاي خدمت همراه باشد منجر به  اگر این کارآمدي با فرسودگی در طی سال. است
منجر به ، 1بنابراین فرسایش شغلی. کاهش ابعاد مختلف سالمت انسان خواهد شد
. شود می) 1389گل پرور و همکاران، (تهدید سالمتی و بهزیستی کارکنان هر سازمانی 

بعاد سالمت از سوي سازمان جهانی بهداشـت در از سوي دیگر با توجه به اهمیت ا
راستاي توسعه پایدار جامعه باید اشاره به این کرد که بهتر زندگی کردن افراد در 

تواند در کاهش فرسایش شغلی و سایر ابعاد  هاي اجتماعی از جمله سازمان می محیط
ی، مختلف زندگی نقش مهمی ایفاء کند؛ پس ضرورت شناخت و تأثیر ابعاد جسم

هاي اجتماعی  اي در تعیین سیاست تواند سهم عمده روانی و اجتماعی سالمت جامعه می
وپرورش داشته باشد؛ بنابراین شناسایی تأثیر  و رفاهی هر سازمانی از جمله آموزش

بر فرسایش شغلی کارکنان از جمله معلمان در جهت  2هاي سالمت اجتماعی مؤلفه
اي  هاي خرد و کالن در هر جامعه ریزي رنامهها و ب گذاري تعیین و تدوین سیاست

بر این مبنا سالمت . ترین مباحث اساسـی هـر سازمانی محسوب شود تواند از مهم می
ها در  گردد و انسان هاي اجتماعی محسوب می اجتماعی شرط ضروري براي ایفاي نقش

هم آحاد توانند فعالیت کامل داشته باشند که هم خود را سالم بدانند و  صورتی می
هاي  در این صورت سالمت اجتماعی در ردیف ارزش. ها را سالم بدانند جامعه آن

گیرد و متغیرهاي منحصراً زیستی براي به دست دادن تعریفی از آن  اجتماعی قرار می
  ).291: 1391 هزارجریبی و صفري شالی،(کافی نخواهد بود 

معرفـی   1974در سـال  3فرسایش شـغلی بـراي اولـین بـار از سـوي فرودنبرگـر
دانـد کـه ناشـی از ارتباطـات و      وي این مفهوم را حالتی از خستگی و ناکامی مـی . شد

گل پرور و (شود  گیرد که نهایتاً به وصول نتیجۀ دلخواه منجر نمی روابط شغلی شکل می
                                                

1. Burnout 
2. Social Health 
3. Freudenberg 
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هاي هیجـانی، نگرشـی،    اي از عالئم و نشانه این سندرم مجموعه). 43: 1390همکاران،
تـرین تعریـف از فرسـایش     رایج). Ulusoy, 2003 & Demir(و سازمانی است رفتاري 

) فرسـایش شـغلی  (هـا ایـن مفهـوم     اند بـه نظـر آن   ارائه کرده 1شغلی را ماسالچ و جکسون
 4و کـاهش موفقیـت فـردي    3، مسخ شخصیت2سندرمی روانشناختی شامل خستگی عاطفی

یجانی یا تخلیه توان روحـی اطـالق   خستگی عاطفی به از بین رفتن منابع ه. شود تعریف می
مسخ شخصیت، تمایالت بدبینانه و پاسخ منفی بـه اشخاصـی اسـت کـه معمـوالً       ؛شود می

شوند و کاهش موفقیـت فـردي بـه کـم      کنندگان خدمت از سوي فرد محسوب می دریافت
وظیفه شخص و ارزیابی منفی از خود در رابطه بـا انجـام    شدن احساس شایستگی در انجام

هـا فرسـایش    بنابراین بـه نظـر آن  ). 65: 1385عبدي ماسوله و همکاران، (شود  لقی میکار ت
بـه کـار و کـاهش کـارآیی      5شغلی در نتیجۀ عوامل فشارزاي بین فردي و مزمن بـا بـدبینی  

  .)Maslach & et al, 2001: 399(گردد  آشـکار می 6شـغلی
عنـوان یکـی از    هاز سوي دیگر سالمت اجتماعی در جامعه علمی و پژوهشی ما ب

شـود و در دو دهـه اخیـر     ها تلقی مـی  عوامل مهم و اساسی در رشد و شکوفایی انسان
ــیاري از صــاحب  ــه بس ــورد توج ــجویان و پژوهشــگران روان  م ــناس،  نظــران، دانش ش

سالمت اجتماعی به معناي چگونگی ارزیابی فرد از . قرار گرفته است... شناس و جامعه
کـه   ازآنجـایی .گردد کند تعریف می ه در آن زندگی میعملکردش در جامعه و محیطی ک

شـود   ترین عوامل تأثیرگذار در هر نهاد و سازمانی محسـوب مـی   نیروي انسانی از مهم
رو بررسی وضعیت سـالمت اجتمـاعی کارکنـان هـر سـازمان و نهـادي یکـی از         ازاین

ز عنـوان بخشـی ا   موضوعات مهمی است که در واقـع در هـر اجتمـاع مـدنی بایـد بـه      
  . سازمانی به آن توجه ویژه داشت فرهنگ

                                                
1. Maslach & Jackson 
2. Emotional Exhaustion 
3. Depersonalization 
4. Decreased Personal Accomplishment 
5. Cynicism 
6. Reduced efficacy 
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عنوان گزارش شخصیِ افراد از  ، سالمت اجتماعی را به)1998( 1بر این اساس کییز
این ) 1996(، 2به عبارتی ازنظر الرسون. کند ها با دیگران تعریف می کیفیت ارتباطات آن

گران، همبستگی بـا  ها با جامعه، پذیرش دی عنوان ادراك افراد از یکپارچگی آن مفهوم به
در همین راستا ازنظر کییز . شود اجتماع و احساس فرد از مشارکت با جامعه تعریف می

، سالمت اجتماعی در سطح فردي به این معنا اسـت کـه فـرد سـالم     )2004( 3و شاپیرو
فهـم بـالقوه    صورت یک مجموعه معنادار، قابل ازنظر اجتماع فردي است که جامعه را به

کنـد کـه بـه جامعـه تعلـق دارد و در       وفایی تلقی کرده و احساس مـی براي رشد و شک
  .پیشرفت آن سهیم است

درصد کارکنان  60بر  بالغ  شده  طبق آمار اعالم 1397با توجه به این که در سال 
هاي شغلی  کنند، در بین گروه ها، فرسودگی شغلی را تجربه می شاغل در سازمان

جزء ...پرستاري، مددکاري اجتماعی، کارگري ومختلف، معلمی در کنار مشاغلی چون 
شود که از نرخ باالیی از افسردگی و فرسودگی شغلی برخوردار  مشاغلی محسوب می

دور از ذهن نیست که افسردگی و فرسایش  شده  است؛ پس با توجه به موارد بیان
فرسودگی شغلی معلمان (گیرد  شغلی تهدیدي جدي است که فرهنگیان را در برمی

)https://www.irna.ir.(  
بدنی  از سوي دیگر با توجه به تحقیقی که در خصوص فرسودگی معلمان تربیت

صورت گرفته بود، نتایج این ) 1395(استان خراسان جنوبی توسط درویشی و همکاران 
نوان یک مسئله ع داد که در بین معلمان این استان فرسایش شغلی به تحقیق نشان می

گونه بیان  توان این دیگر می عبارت به. تواند با ابعاد سالمت معلمان در ارتباط باشد می
کرد که با توجه به آنکه شهرستان قائنات دومین شهر بزرگ استان خراسان جنوبی به 

هاي کشاورزي،  مرکزیت بیرجند است و منطقه نیمبلوك در این شهرستان از ظرفیت
اي در توسعه  و مذهبی منسجمی برخوردار است و سهم عمده صنعتی، فرهنگی

                                                
1. Keyes 
2. Larson 
3. Keyes & Shapiro 
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توانند نقش تأثیرگذاري  اقتصادي و اجتماعی این شهرستان دارد؛ فرهنگیان این بخش می
در تربیت قشر فعال این منطقه داشته باشند، چرا که بر اساس تعریف سازمان جهانی 

  .ودش بهداشت، سالمت اجتماعی یکی از ابعاد سالمت محسوب می
سه رکن اصلی ) جسمانی و روانی(سالمت اجتماعی در کنار دیگر ارکان سالمت 

 .گردد دهنده سالمت شهروندان از جمله گروه اجتماعی معلمان محسوب می تشکیل
خوبی ایفاء نمایند که تعامالتشان را با  توانند نقش معلمی خود را به زمانی فرهنگیان می

جا آورند؛ وجود چنین تعامالتی  دیگري بهدیگران متناسب با نقش خود و نقش 
تواند ناشی از وجود این ارکان اساسی در زندگی روزمره باشد که این قشر از جامعه  می

رو با توجه به گزارش و تحقیق  ازاین. از چنین موهبتی در حد معقول برخوردار باشند
ه سالمت دغدغه نویسندگان را براي انجام پژوهشی در راستاي رابط شده  انجام

از سویی دیگر با توجه به . اجتماعی با فرسایش شغلی فرهنگیان دوچندان نموده بود
طور مستقیم صنف معلمان را مورد  آنکه در دو دهه اخیر چنین موضوعی که بتواند به

بحث و بررسی قرار دهد، کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است؛ بنابراین پژوهش حاضر 
فرسایش شغلی فرهنگیان در منطقه نیمبلوك شهرستان : نددر پی آن بوده است که بدا

شان قرار گرفته است؟ و  قائنات خراسان جنوبی تا چه حد تحت تأثیر سالمت اجتماعی
  توان براي جامعه مورد مطالعه ارائه داد؟ هاي عملیاتی را می چه برنامه

  
  پژوهش پیشینه

مطالعه باید به این اشاره کرد با توجه به منابع داخلی و خارجی در حوزه موضوع مورد 
طور مستقیم در دهه اخیر در گروه صنفی فرهنگیان به مطالعـه   که منبع یا پژوهشی که به

علمی و رابطه پژوهشی دو مفهوم یاد شده پرداخته باشد صورت نگرفته است بنـابراین  
در جدول ذیل در جهت غناي علمی موضوع مورد بحـث سـعی بـر ایـن شـده اسـت       

علمی و پژوهشی که نزدیک به موضوع حاضر و گروه صنفی موردنظر بوده نوشتارهاي 
  .اجمال توضیح داده شود است، به
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  ادبیات تجربی و پیشینه تحقیق منابع داخلی و خارجی -1جدول 

  نام پژوهش  محققین
نوع 

  نتایج  پژوهش

مطلبی و 
  کیانی

)1396(  

رابطه فرسودگی 
شغلی با سالمت 

روان معلمان 
: یمدارس استثنای

نقش میانجی 
  مشارکت شغلی

توصیفی و 
  همبستگی

فرسودگی شغلی از طریق مشارکت شغلی با سالمت 
مشارکت شغلی نقش . همبستگی دارد) 26/0( روان

میانجی بین فرسودگی شغلی و سالمت روان معلمان 
شود از طریق افزایش  پیشنهاد می. مدارس استثنایی دارد

یی، فرسودگی مشارکت شغلی در معلمان مدارس استثنا
  .ها را افزایش داد شغلی را کاهش و سالمت روان آن

بخارایی و 
  همکاران

)1395(  

فرسایش شغلی در 
صنعت هتلداري و 
رابطه آن با سالمت 

مطالعه (اجتماعی 
موري کارکنان 

  )هاي مشهد هتل

توصیفی و 
  همبستگی

ستاره  5الی  3هاي  دهد که کارکنان هتل نتایج نشان می
 1/41(سالمت اجتماعی در حد متوسط  مشهد از شاخص

همچنین میزان درجه فرسایش شغلی . برخوردارند) درصد
. است شده  مشاهده) درصد 4/42(کارکنان در سطح باال 

نتایج حاکی از رابطه معنادار و معکوس بین سالمت 
. اجتماعی و ابعاد آن و سازه فرسایش شغلی است

اجتماعی بر ابعاد ها، تأثیر معنادار سالمت  همچنین یافته
مسخ ) -206/0(خستگی عاطفی : فرسایش شغلی

را ) -113/0(و عدم موفقیت فردي ) - 228/0(شخصیت 
نتایج رگرسیونی حاکی از آن است که از . کنند تأیید می

میان ابعاد سالمت اجتماعی، بعد سهم داشت اجتماعی با 
بیشترین تأثیر را بر فرسایش شغلی ) -48/0(مقدار بتاي 

همچنین معادله . صورت مستقیم داشته است نان بهکارک
درصد از  3/55تواند  بینی میزان فرسایش شغلی می پیش

  واریانس متغیر وابسته را تبیین کند
صلیبی و 
  مدرسی

)1395(  

بررسی رابطه 
سالمت عمومی با 
فرسودگی شغلی و 
کفایت اجتماعی 

معلمان زن مدارس 
  ابتدایی شهر تهران

توصیفی و 
  همبستگی

نتایج این تحقیق نشان داده است که بین سالمت عمومی 
و فرسودگی شغلی ارتباط معکوس و معناداري وجود 
دارد؛ به این معنی که با افزایش سالمت عمومی، 
فرسودگی شغلی کاهش و با کاهش میزان سالمت 

یابد، اما بین سالمت  عمومی، فرسودگی شغلی افزایش می
  .معناداري وجود نداردعمومی و کفایت اجتماعی ارتباط 
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 بیانی
سمیعی  و
)1394(  

نقش استرس شغلی 
و فرسودگی شغلی 
بر سالمت روانی 

: معلمان ابتدایی
ون یک مدل آزم

  فرضی

  
تجربی، 

غیرآزمایشی 
  و همبستگی

استرس شغلی، خستگی هیجانی و مسخ شخصیت 
صورت مثبت و معنادار و احساس کفایت شخصی  به
بینی  صورت منفی و معنادار سالمت روانی را پیش به

اي خستگی هیجانی، مسخ  همچنین نقش واسطه. کنند می
شخصیت و احساس کفایت شخصی در رابطه بین 

استرس . سترس شغلی و سالمت روانی مشاهده شدا
ها  شغلی و فرسودگی شغلی در معلمان، سالمت روانی آن

آمده، الگوي مناسبی را  دست مدل به. اندازد را به خطر می
 .دهد جهت تبیین سالمت روانی معلمان در اختیار قرار می

دشتی و 
  همکاران

)1393( 

بررسی عوامل 
مرتبط با فرسایش 

نان مراکز شغلی کارک
درمانی  –بهداشتی 

  شهرستان همدان

توصیفی و 
  همبستگی

اند که میانگین نمره خستگی هیجانی  به این نتایج رسیده
 17/32و کفایت زندگی  71/4، مسخ شخصیت 44/21

میزان خستگی هیجانی با مسخ شخصیت و . بوده است
میزان کفایت شخصی با خستگی هیجانی رابطه 

  .داري را داراست معنی
 میکائیلی 

و 
  همکاران

)1392(  

نقش حمایت 
شده  اجتماعی ادراك

در فرسودگی شغلی 
  معلمان

توصیفی و 
  همبستگی

نتایج حاکی از آن بوده است که بین فرسودگی شغلی و 
  در کل و حمایت ادراك شده  ت اجتماعی ادراكحمای
در بعد خانوار و فرد مهم و بعد دوستان رابطه منفی  شده

درصد از واریانس فرسودگی شغلی  40دارد و حدود 
  .شود ، تبیین میشده  توسط مؤلفه حمایت اجتماعی ادراك

قدسی و 
همکاران 

)1390( 

رابطۀ بین عوامل 
اجتماعی و فرسایش 

ان شغلی معلم
  شهرستان قروه

توصیفی و 
  همبستگی

  
  
  

بر اساس نتایج، اندازة شبکۀ اجتماعی تأثیري در میزان 
فرسایش شغلی ندارد، اما بین تنوع شبکۀ اجتماعی و 

رابطۀ ) خستگی عاطفی و عدم کارآیی(فرسایش شغلی 
مشارکت ذهنی با ابعاد . معکوس و معنادار وجود دارد

رکت عینی با خستگی عاطفی و مسخ شخصیت و مشا
بین متغیر حمایت سازمانی و . عدم موفقیت رابطه دارد

همبستگی ) خستگی عاطفی و مسخ شخصیت(فرسایش 
متغیرهاي عدالت سازمانی . معنادار و معکوس وجود دارد

و محرومیت نسبی با بعد خستگی عاطفی داراي 
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همبستگی معنادار و معکوس هستند و متغیر پایگاه 
عد فرسایش شغلی رابطۀ معکوس و اجتماعی با هر سه ب

اي نتایج  همچنین در مورد متغیرهاي زمینه. معنادار دارد
) عدم موفقیت(این تحقیق حاکی است میزان فرسایش 

معلمان ابتدایی از راهنمایی و دبیرستان کمتر است و نمرة 
مسخ شخصیت معلمان داراي مدرك سیکل از مدارك 

عدم (سایش سابقۀ خدمت با فر. دیگر بیشتر است
  .رابطۀ معکوس دارد) موفقیت

آنتونی 
مرنتگو 

و  1مري
  همکاران

)2017(  

هاي شغلی،  خواسته
فرسایش شغلی، 

  تعامل در پرستاران،

توصیفی، 
آزمایشی و 
  همبستگی

بررسی اثر (وتحلیل چند سطحی اطالعات  به تجزیه
در ارتباط با فرسایش شغلی در بین ) تعدیل کار گروهی

دهد که  نتایج نشان می. است شده  هپرستاران پرداخت
هاي عاطفی و سازمانی با خستگی عاطفی و مسخ  خواسته

اند، ولی با  اي مثبت و مستقیم داشته شخصیت رابطه
  .اند داشته) منفی(قدرت رابطه معکوس 

و  2جنویو
همکاران 

)2016(  

بازنگري 
وانفعاالت بین  فعل

فرسایش شغلی و 
کار و تعامل، 
از رویکرد اکتشافی 
مدل معادالت 

  3ساختاري

توصیفی و 
  تحلیلی

توجهی بین  نتایج گواه بر این است که رابطه قابل
کار (هاي شغلی  فرسایش شغلی و تعامل کار با خواسته

. و منابع وجود دارد) ازحد، استقالل شغلی، شناخت بیش
و ) روانی و اجتماعی(همچنین فرسایش شغلی با سالمت 

  .طه داردراب) قصد ترك شغل(انگیزه 

و 4گرین 
  همکاران

)2015(  

نقش عوامل فردي و 
درفرسایش  سازمانی

 شغلی در میان ارائه
خدمات   دهندگان 

سالمت روان مبتنی 
  برجامعه

 - توصیفی
  تحلیلی

نتایج حاکی از آن است که متغیرهاي نمایندگی ابعاد 
گرا، بیشترین میزان واریانس  جوسازمانی و رهبري تحول

  .ندا ش فرسایش شغلی داشتهرا در ارائه گزار

                                                
1. Montgomery & et al 
2. Genevieve & et al 
3. ESEM 
4. Green & et al 
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کوستلیو
 1س

)2014(  

بررسی میزان درك 
فرسودگی شغلی در 
میان مربیان فوتبال 

  یونان

توصیفی و 
  تحلیلی

مربیان فوتبال سطح پایینی از : دهند که نتایج نشان می
اند و هرچقدر استرس بیشتري  فرسودگی را تجربه کرده

رسودگی را در مسابقات تحمل کنند عالوه بر افزایش ف
خورد و  ها نیز برهم می ها، سالمت روانی آن شغلی در آن

ارتباط مثبت و معناداري بین سنین مختلف با هر سه بعد 
فرسودگی شغلی بدست آمد، و نتیجه آنکه با افزایش سن 

یافته بود اما عملکرد  میزان فرسودگی شغلی کاهش
  ..شخصی با افزایش سن بیشتر شده بود

  
در داخـل و در  (ه تحقیق باید اذعـان کـرد کـه تـاکنون تحقیقـی      با توجه به پیشین

پیرامون رابطه سالمت اجتماعی و فرسایش شغلی صورت نگرفته است، در بین ) خارج
ها و  منابع داخلی بیشتر موضوع سالمت روانی و فرسایش شغلی در بین کارکنان سازمان

هـاي اخیـر    جتماعی در سالهاي صنفی از جمله فرهنگیان، پرستاران و مددکاران ا گروه
  . مدنظر قرار گرفته است

در اکثر تحقیقات انجـام شـده سـنجش میـزان فرسـودگی شـغلی در ارتبـاط بـا         
همچنـین  . موضوعات روانشناختی در سطح فردي غالباً مورد استقبال قرار گرفته اسـت 

بـین  در ... هاي حمایت ادراکی، سرمایه اجتماعی و در بعد سالمت اجتماعی بیشتر جنبه
هاي اجتماعی جوانان، زنان، سالمندان و یا شهروندان مـورد بررسـی قـرار گرفتـه      گروه

هاي اخیر مرتبط بـا حـوزه    هاي صنفی بیشتر پرستاران در دهه است، و نیز در بین گروه
  . اند فرسایش شغلی و ابعاد سالمت روانی و سالمت عمومی مورد مطالعه قرار گرفته

گونه  توان این در جدول باال می شده هاي تجربی ذکر ینهبه عبارتی با توجه به پیش
هاي حمایت اجتمـاعی، سـرمایه اجتمـاعی و سـالمت      بیان کرد که بعد سالمت به جنبه

هاي روانی سالمت مانند استرس را مدنظر قـرار   عمومی پرداخته و در جایی دیگر جنبه
ل که در رابطه با فرسودگی عنوان متغیر مستق جاي متغیر سالمت اجتماعی به داده و یا به

                                                
1. Koustelios 



  
  
  
  
 1398، تابستان 39شماره ، سال دهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     182 

ازحد،  کار بیش(هاي شغلی  شغلی است به بحث تعامالت پرداخته؛ تعامل کار با خواسته
تنوع شبکه اجتماعی، مشارکت ذهنی و (و یا عوامل اجتماعی ) استقالل شغلی، شناخت

مورد سنجش قرار گرفته اسـت و همچنـین   ) عینی، عدالت سازمانی و محرومیت نسبی
هاي تجربی متغیر وابسته این تحقیق که همان فرسودگی شغلی است، از  شینهدر دیگر پی

پژوهش حاضـر درصـدد   . طریق مشارکت شغلی و کفایت اجتماعی سنجیده شده است
خواهد بود که تأثیرگذاري سالمت اجتماعی را بر متغیر فرسایش شغلی بسنجد، چرا که 

 شده  اعی و متغیرهاي دیگر انجامبا توجه به متغیرهاي حمایت اجتماعی، تعامالت اجتم
نوعی این متغیرها، زیرمجموعه متغیر سالمت اجتماعی با توجه  هاي اخیر؛ به در پژوهش

گیرند زیرا   قرار می) انسجام، پذیرش، مشارکت، همبستگی و شکوفایی(به پنج بعد کییز 
تغیـر  تر است و همچنین بررسی همـه ابعـاد م   تر و جامع بررسی سالمت اجتماعی کامل

عنـوان متغیـر مسـتقل در ایـن      سالمت با عوامل سازمانی و فردي در ارتباط بـوده و بـه  
  .گیرد پژوهش قرار می

  
  چارچوب نظري پژوهش

صورت مزمن شکل گیرد و  تدریج به هر زمان که توانایی فرد در شرایط نامناسب به
به  عوارض روحی، روانی همراه با فشار عصبی، اختالالت، استرس و خستگی را

درجات مختلف در فرد ناشی از شغل و کارش بوجود آورد چنین پیامدي را فرسایش 
دیگر وقتی انگیزه شغلی روبه  عبارت به. توان عنوان کرد شغلی یا فرسودگی شغلی می

توان  از لحاظ لغوي فرسایش شغلی را می. شویم رود دچار فرسایش شغلی می کاهش می
ردگی همراه است و از تالش براي کمک به بیماران تحلیل قواي روانی که گاهی با افس

  ). 8:1380 پورافکاري،(گردد، تعریف کرد  فشار روانی ناشی می روانی یا افراد تحت
ها درگیري و تعهد  فرسایش شغلی نشانگان خستگی مفرط عاطفی به دنبال سال

و به عبارتی فرسایش شغلی خستگی فیزیکی، هیجانی . است"کار و مردم "نسبت به
این نشانگان . مدت در موقعیت کار سخت است روانی به دنبال قرار گرفتن طوالنی
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ها به انجام کار و  حالتی است که در آن قدرت و توانایی افراد کم و رغبت و تمایل آن
  .یابد فعالیت کاهش می

طورکلی فرسایش شغلی به دلیل قرار گرفتن  به) 1371( 1به نظر ساراسون 
معرض فشار روانی، در ارتباط با کار و مردم، نوعی اختالل  مدت شخص در طوالنی

این نوع . تلقی می گردد، که با نشانگان فروپاشی هیجانی، جسمی و ذهنی همراه است
کند  آورد و احساس ناخرسندي را فرد تجربه می ین  میینفس فرد را پا اختالل، عزت

  : داند ل سه مؤلفه میماسالچ فرسایش شغلی را شام). 1371ساراسون و ساراسون،(
هاي عاطفی فرد  که به از دست رفتن انرژي: 2تحلیل رفتن یا خستگی عاطفی - 1

ها  شود که آن هاي خستگی عاطفی هنگامی آشکار می در کارکنان نشانه. مربوط است
  .ها رابطه برقرار کنند آسانی خود را به همکاران یا مراجعان عرضه کنند و با آن نتوانند به

کارکنان با فرسایش شغلی وقتی به مسخ شخصیت : 3شخصیت مسخ - 2 
کنند و نسبت به همکاران یا مراجعان به  هایی منفی و بدبینانه پیدا می رسند، نگرش می

  .خیزند دشمنی برمی
منظور از این مؤلفه کاهش احساس موفقیت : 4احساس عدم موفقیت فردي - 3 

مراه با موفقیت نیست و احساس کند عملکردش ه در فرد است، یعنی فرد احساس می
  ).Maslach, 2001. (کنند که در کار خود پیشرفتی ندارند می

کند که مؤلفۀ  دیگر در ارتباط با این سه مؤلفه وي به این نکته اشاره می عبارت به
 ؛شود اول، بیشتر خستگی هیجانی است که منجر به خستگی و کوفتگی کارکنان می

گیري  عنا که از کناره، به این ماي کارکنان به همراه داردمؤلفه دوم زوال شخصیت را بر
نوعی  شود که به  کنندگان این مولفه ناشی می هیجانی  و مراقبت مستقیم با مراجعه

حسی نسبت به دیگران را بوجود می آورد و مؤلفۀ سوم، کاهش  توجهی و بی نگرش بی

                                                
1. Sarason 
2. Emotional Exhaustion 
3. Depersonalization 
4. Lack of personal Accomplishment 
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ند فعالیت سودمندي را ک که فرد شاغل احساس  فعالیت است، که عبارت است از این
در مجموع مسالچ و همکارانش بر اساس ). 79:1396، 1ارونسون. (دهد انجام نمی

شود، روشن  تحقیقات شان تالش کردند شرایطی را که منجر به فرسایش شغلی می
بنابراین فرسایش شغلی در تئوري ماسالچ یک سندرم روانشناختی است همراه با . کنند

صورت همزمان و همتا در واکنش  ر مرتبط هستند، اما کمتر بهبه یکدیگکه سه مؤلفه 
  ).1379بهنیا، . (آیند هاي شغلی به وجود می نسبت به استرس

از سوي دیگر یکی از نیازهاي ضروري زندگی بشر، تأمین رفاه، آرامش و  
سالمت سه نوع است که . شود نامیده می 2آسایش براي افراد جامعه است که سالمت

امروزه سالمت . و سالمت اجتماعی 4شناختی ، سالمت روان3سالمت ذهنی: از اند عبارت
عنوان سالمت اجتماعی نیز یادشده است،  اجتماعی که در برخی از منابع داخلی از آن به

معتقدند دو رویکرد اصلی در ) 2001( 5راین و دسی. اهمیت دوچندانی یافته است
گرا  شناسان لذت دیدگاه روان.ت گراییگرایی و فضیل لذت: تعریف سالمت وجود دارد

آن است که سالمت برابر با شادکامی فاعلی و مرتبط باتجربه لذت در مقابل تجربه 
در مقابل . توان چنین برداشتی از سالمت را سالمت هیجانی نامید ناخشنودي است و می

ضاي امیال اند و براین باورند که ار اندیشمندان دیگر سالمت را بافضیلت برابر دانسته
نظریات متعددي درزمینه سالمت . گیرد رغم ایجاد لذت، همواره سالمت را در بر نمی به

عنوان چارچوب نظري این  اجتماعی وجود دارد، اما نظریه سالمت اجتماعی کییز به
  .است شده  تحقیق انتخاب

 شناختی نشأت گرفته شناختی و روان نظریه سالمت اجتماعی کییز از یک اصل جامعه
به نظر وي این مفهوم به چگونگی ارزیابی فرد از عملکردش در برابر اجتماع . است

فهم و  صورت یک مجموعه معنادار، قابل پردازد، فرد سالم کسی است که اجتماع را به می
                                                

1. Eronson 
2. Health   
3. Subjective well-being   
4. Psychological well-being   
5. Ryan & Deci   
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کند که به جامعه تعلق دارد، از طرف  بالقوه براي رشد و شکوفایی دانسته و احساس می
  ). Keyes, 1998: 133(ر پیشرفت آن سهیم است شود و د جامعه پذیرفته می

  :شمرد که عبارتند از  وي پنج مالك را براي سالمت اجتماعی برمی
فهم، منطقی و قابل  یعنی اعتقاد به اینکه اجتماع قابل :1انطباق اجتماعی - 1

بینی و  فهم، قابل پیش صورت قابل بینی است؛ و شامل ارزیابی فرد از اجتماع به پیش
حقیقت درکی که فرد نسبت به کیفیت سازماندهی و اداره دنیاي اجتماعی مخصوص در 

کنند،  هاي اجتماعی بوده و احساس می مند به طرح افراد سالم، عالقه. اطراف خود دارد
قادر به فهم وقایع اطراف شان هستند خود را با تصور این که در حال زندگی در یک 

ها و آرزوهاي شان را از جهت  ند و خواستهده دنیاي متکامل و عالی هستند، فریب نمی
انطباق اجتماعی معادل مفهوم تسلط بر محیط در . بخشند فهم و درك زندگی ارتقاء می

مقیاس روان است، تسلط یعنی احساس صالحیت و توانمندي براي مدیریت محیط 
انطباق اجتماعی متضاد پوچی و . هاي مناسب شخصی پیچیده و انتخاب یا خلق زمینه

بینی  درك و قابل پیش صورت منطقی، هوشمند، قابل معنایی و در مجموع دنیا را به یب
 ).Ibid:138(دیدن است 

یا همان انسجام اجتماعی به معناي احساس بخشی از  :2همبستگی اجتماعی - 2
احساس حمایت شدن از . جامعه بودن، فکر کردن به اینکه فرد به جامعه تعلق دارد

اي است که در آن  بنابراین انسجام اجتماعی آن درجه. شتن در آنطریق جامعه و سهم دا
ها را  ها و کسانی که واقعیت اجتماعی آن کنند که چیز مشترکی بین آن مردم احساس می

  ).13: 1392سام آرام، (هایشان  سازند وجود دارد مثل همسایه می
ی ارزش یا سهم داشت اجتماعی عبارت است از ارزیاب:  3مشارکت اجتماعی - 3

اجتماعی که فرد دارد و شامل این عقیده است که آیا فرد جزئی مهم از جامعه است و 

                                                
1. Social Coherence   
2. Social Cohesion 
3. Social Participation 
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مشارکت اجتماعی باوري است که طبق آن . کند چه ارزشی را به جهان خود اضافه می
کند چیز ارزشمندي براي عرضه به  داند و فکر می فرد خود را عضو حیاتی اجتماع می

کنند که احساس دوست داشته شدن کنند و  ین افراد تالش میا. دنیا و اجتماع خود دارد
. ها ارزش قائل است، سهیم باشند در دنیایی که صرفاً به دلیل انسان بودن براي آن

مشارکت اجتماعی موازي با بعد هدف در زندگی از مقیاس سالمت روان است 
اجتماعی همچنین مشارکت  1دیگر به نظرکییز و شاپیرو عبارت به). 34: 1387 ،حسینی(

تواند  فرد خودکارآمد می. پذیري و خودکارآمدي است شبیه به مفاهیم مسئولیت
مسئولیت اجتماعی . رفتارهاي معینی را انجام داده و مقاصد خاصی را به اتمام برساند

از مجموع این دو مفهوم مشارکت . یعنی ایجاد تعهدات مشخص در ارتباط با اجتماع
  ).Keyes & Shapiro, 2004: 358(آید  اجتماعی پدید می

به معناي دانستن و اعتقاد داشتن به این است که جامعه  :2شکوفایی اجتماعی - 4 
که اجتماع سرنوشت خود  دیگر باور به این عبارت به. به شکل مثبتی در حال رشد است

 ,Keyes. (کند اش مسیر تکاملی خود را کنترل می را در دست دارد و به مدد توان بالقوه

افراد واجد سطوح مطلوب این بعد از سالمت اجتماعی نسبت به وضعیت ). 10 :2004
کنونی و آینده جامع امیدوارترند و معتقدند جهان به مکانی بهتر براي هم افراد تبدیل 

  ). 88: 1383 فارسی نژاد،(خواهد شد 
اتی شامل پذیرش تکثر با دیگران، اعتماد به خوب بودن ذ :3پذیرش اجتماعی - 5

شوند فرد در  ها باعث می ها است که همگی آن دیگران و نگاه مثبت به ماهیت انسان
این بعد از ). Keyes, 1998: 123(کنار سایر اعضاي جامعه انسانی، احساس راحتی کند 

افرادي که نگرش مثبتی به . سالمت اجتماعی نسخه اجتماعی پذیرش از خود است
پذیرند افراد  و بد زندگی خود را توأمان می هاي خوب شخصیت خود دارند و جنبه

                                                
1. Keyes & Shapiro 
2. Social Actualization 
3. Social Acceptance 
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منظور از این مفهوم درك فرد از جامعه با . داراي سالمت روانی و اجتماعی هستند
  ).315: 1391 هزارجریبی، و صفري شالی،(توجه به خصوصیات سایر افراد است 

ثبت ها کییز بعد سالمت روانی و اجتماعی را نشانه کارکرد م با توجه به این مؤلفه
احساس خوب و (خواند و معتقد است اگر فرد شرایط دو بعد سالمت احساسی  می

و بعد کارکرد مثبت را داشته باشد، از سالمت روانی برخوردار ) رضایت از زندگی
افراد بالنده احساس خوبی به زندگی دارند . نامد وي این وضعیت را بالندگی می. است

کییز نبود سالمت روانی را . اند عال و سازندهو در رابطه با دیگران و در جامعه، ف
افراد پژمرده، احساس خوبی به زندگی ندارند و کارکرد روانی و . خواند پژمردگی می

این افراد دچار یأس و نومیدي بوده و زندگی خود را پوچ و . شان مشکل دارد اجتماعی
  )173: 1397منی، شربتیان و ای(این وضعیت با افسردگی تفاوت دارد . بینند خالی می

سالمت اجتماعی، یک گام فراتر از آن  به شده  انداز مطرح در پژوهش حاضر چشم
ما در این نوشتار سالمت اجتماعی را تنها معادل با . نماید چیزي است که کییز مطرح می

اي چون  پیوستار مثبت و در سطح سنجش فردي در نظر نگرفته و معتقدیم که جامعه
قائنات به دلیل بافت سنتی و در حال تغییر با مسائل اجتماعی و فرهنگیان شهرستان 

مندي از مواهب اجتماعی براي بسیاري از افراد و  اي مواجه هستند؛ بهره روانی عدیده
بنابراین در این مطالعه رویکرد . هاي اجتماعی مختلف ناممکن است ها در طبقه گروه

ود تا چنین جامعه نامتعادلی را به ش سالمت اجتماعی، مجموعه اقداماتی را شامل می
اي  چراکه مشکالت و مسائل اجتماعی وارده بر افراد در چنین جامعه. تعادل بازگرداند

هاي اجتماعی، منجر به ایجاد  صرفاً به پیامدهاي بیرونی محدود نشده، بلکه عدم تعادل
ن کییز هنگام براي افراد نیز شده است، بنابرای... سطح پایداري از استرس، افسردگی و

اش آن است که افراد در نقطه  فرض ذهنی سنجش سالمت اجتماعی افراد جامعه، پیش
منظور از این . صفر یعنی جایی هستند که شرایط و بسترهاي الزم فراهم بوده است

زیست، چیدمان  هاي عینی و ذهنی همچون سالمت، محیط شرایط و بسترها، حوزه
ها، رفاه شهروندي، عدالت اجتماعی،  هبود زیرساختزدایی، توسعه و ب شهري، محرومیت

  . است ...مشارکت شهروندي، حقوق شهروندي، امنیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و



  
  
  
  
 1398، تابستان 39شماره ، سال دهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     188 

وجود باید توجه نمود که سالمت اجتماعی تنها به پایگاه اجتماعی و  با این
اقتصادي شهروندان یک جامعه بستگی ندارد، بلکه شامل انعکاسی از موقعیت 

اگرچه ممکن است وجود تمامی این . وندان در بافت اجتماعی آن جامعه هم هستشهر
اي، افراد آن جامعه از سالمت اجتماعی موردنظر کییز برخوردار  شرایط در جامعه

با تعاریفی که از سالمت اجتماعی و فرسودگی شغلی در سطور باال بدان اشاره . نباشند
گر کارکنان در محیط کاري خود باور کنند که گونه برداشت کرد که ا توان این شد، می

توانند مانند دیگر کارکنان، سرنوشت خوبی براي خود رقم بزنند و نسبت به دیگر  می
گونه که هستند، بپذیرند و احساس  تفاوت نباشند؛ همکاران خود را همان کارکنان بی
د، وقتی کارکنان در ها داشته و نیز در قبال شان مسئولیت و تعهد داشته باشن تعلق به آن

محیط کاري از سالمت اجتماعی برخوردار باشند، این احساس تعلق، تعهد و داشتن 
مسئولیت در قبال همکاران منجر به این خواهد شد که عالوه بر آنکه نگرش منفی 

ها رابطه برقرار کنند؛ با  راحتی با آن توانند به نسبت به همکاران نداشته باشند، بلکه می
  .ها تالش خواهند کرد که به اهدافشان برسند عاد سالمت اجتماعی، آنداشتن اب
  نگارندگان طراحیتوسط  زیربا توجه به مبانی نظري در سطور باال مدل مفهومی  

  .شده است
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 نمودار مفهومی تأثیر سالمت اجتماعی بر فرسایش شغلی -1 نمودار

  
در سطور قبل و مباحث نظري و تدوین مدل مفهومی بیان  با توجه به آنچه که

  .گردد گونه بیان می هاي این تحقیق این شد، فرضیه
  
  فرضیه اصلی 
رسد بین میزان برخورداري فرهنگیان از سالمت اجتماعی با درجه  به نظر می 

 .ها رابطه وجود دارد فرسایش شغلی آن

  هاي فرعی فرضیه
ورداري فرهنگیان از سالمت اجتماعی با خستگی رسد بین میزان برخ به نظر می

  .ها رابطه وجود دارد عاطفی آن

 فرسایش شغلی

 متغیر مستقل
 فرضیه اصلی

 متغیر وابسته

 خستگی عاطفی

 مسخ شخصیت

احساس عدم 
 موفقیت فردي

 فرعیفرضیه 
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رسد بین میزان برخورداري فرهنگیان از سالمت اجتماعی با مسخ  به نظر می
  .ها رابطه وجود دارد شخصیت آن

رسد بین میزان برخورداري فرهنگیان از سالمت اجتماعی با احساس  به نظر می
  .ا رابطه وجود دارده عدم موفقیت فردي آن

هاي سالمت اجتماعی با  رسد بین میزان برخورداري فرهنگیان از مؤلفه به نظر می
  .ها رابطه وجود دارد درجه فرسایش شغلی آن

   
  روش پژوهش

براي  شده در این تحقیق، از روش کمی، راهبرد پیمایش و ابزار پرسشنامه استاندارد
قیق پیمایش بر اساس تعمیم اطالعات حاصل از تح. است شده  ها استفاده گردآوري داده

همچنین هدف این . شود کل جامعه آماري انجام می به) نمونه(بخش کوچکی از جامعه 
جامعه آماري این تحقیق . پژوهش کاربردي، مقطعی، توصیفی و همبستگی بوده است

وپرورش بخش نیمبلوك شهرستان قائنات واقع در خراسان  شامل فرهنگیان آموزش
حجم نمونه این پژوهش با استفاده از . بوده است 97- 96نوبی در سال تحصیلی ج

درصد و  95نفر بوده است که با توجه سطح اطمینان  384فرمول کوکران برابر با 
مورد ) فرهنگیان(عنوان پاسخگو  نفر به 400در این تحقیق  05/0گیري  خطاي نمونه

در سطح اي مبتنی بر تصادفی ساده  هخوشگیري  روش نمونه. اند انتخاب قرار گرفته
  . مورد سنجش قرارگرفته است) شهري و روستایی(مدارس 

در سه بعد ) 2001(سؤاالت پرسشنامه فرسایش شغلی توسط ماسالچ و جکسون 
گویه بر اساس طیف لیکرت  22خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، عملکرد فردي شامل 

  آوري بین پاسخگویان جامعه مورد مطالعه جمع در) 5تا  1(اي مبتنی بر بازه دامنه  و رتبه
سنجی با  هاي روان براي بررسی ویژگی) 1998(سؤاالت پرسشنامه کییز . است شده

شکوفایی اجتماعی، پذیرش اجتماعی، (استفاده از تحلیل عوامل تأییدي مدل پنج بعدي 
تیبی حاوي مبتنی بر مقیاس تر) مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی و انطباق اجتماعی
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 2887و  373بر روي دو نمونه ) 5تا  1(گویه بر مبناي طیف لیکرت و باز دامنه  33
میزان ) 50: 1395محققی کمال و عبداهللا تباردرزي،(نفري در جامعه آمریکا اجرا شد 

ضرایب آلفاي کرونباخ در مطالعه اول براي ابعاد انسجام اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، 
مشارکت اجتماعی و پذیرش اجتماعی به ترتیب برابر با همبستگی اجتماعی، 

، 64/0، 64/0و در مطالعه دوم به ترتیب برابر با   77/0، و 75/0، 81/0، 57/0،69/0
). 60: 1391صفاري نیا،(بدست آمده که ضرایب قابل قبولی است  41/0و  66/0، 73/0

  .کند بیان میاجمال تعاریف مفهومی و عملیاتی این تحقیق را  جدول ذیل به 
  

  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها -2جدول 
/ متغیروابسته

  مستقل
  گویه  تعریف عملیاتی  تعریف مفهومی

لی
شغ

ش 
سای

فر
فی  

عاط
ی 

ستگ
خ

  

 نـوعی  عاطفی خستگی

 جسمی تخلیه احساس
 بـه  کـه  اسـت  روحی و

 شغلی واسطۀ فشارهاي
  شود  می ایجاد

)Mashch& Leiter, 2005(
  

 قبالً که فردي

 انگیزه، داراي
 سرزنده و پرانرژي،

پرنشاط در کار 
خود بوده است، 

 احساس اما حال

 کارش کند می
 و کننده خسته

  .است شده معنا بی
  

 و توان روانی لحاظ به کارم کنم می احساس*
  .است گرفته مرا نیروي

 کنم می احساس کاري روز یک پایان در*

  .ام گرفته قرار -سوءاستفاده مورد
 تصور از بروم سرکار دبای که روزي صبح*

  .کنم می خستگی احساس سرکار به رفتن
 برایم واقعاً روز تمام براي همکارانم با کار*

 .فرساست طاقت و سخت

 و توان روانی لحاظ به کارم کنم می احساس*
 .است گرفته مرا نیروي

 .کنم بیهودگی احساس که شده باعث شغلم*

 .مده می انجام سختی به را کار کنم می احساس*
 و است سخت همکارانم با داشتن سروکار*

 .دهد می قرار روانی فشار تحت مرا

  .ام رسیده خط آخر به کنم می احساس*
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ت
صی

شخ
خ 

مس
  

  

پاسخ منفی و سنگدالنه، 
ــاس و  ــاري از احسـ عـ

ــی  ــا ب ــراه ب ــایی  هم اعتن
مفرط نسبت به مشتریان 

ــاب ــوع  و اربـــ رجـــ
)McGrath,1989(  

از دست دادن تمام 
ت عالقه و احساسا

ــر   ــاطفی در براب ع
ــا   ــان و یـ مراجعـ
ــه  ــخگویی بـ پاسـ

ــه ــان، ب صــورت  آن
  غیرانسانی

 همکارانم از برخی با کنم می احساس -

 انسانی شخصیت بدون اشیایی صورت به

 .کنم می برخورد،
 ام کرده انتخاب را شغل این که زمانی از -

  .تفاوتم بی دیگران به نسبت
 به نسبت مرا شغل این که نگرانم این از -

 ..کند سنگدل ردمم
 از بعضی سر بر نیست مهم برایم واقعاً -

 ..آید می چه همکارانم

 از برخی براي همکارانم کنم می احساس -

  ..دانند می مقصر مرا مشکالت

دي
 فر

کرد
عمل

  

کنــد  فـرد احســاس مــی 
وي با موفقیت  عملکرد

همراه نیسـت؛ در واقـع   
توان گفت که در این  می

رابطه موفقیـت ادراکـی   
است نه موفقیت  مطرح
: 1380ساعتچی،( واقعی

74 (  
  

در واقــع احســاس 
ــت   ــاهش موفقی ک
فردي یک ارزیابی 
ــود در  ــی از خ منف
رابطه با انجام کـار  
است کـه ناشـی از   

 کم شدن احساس
شایستگی در انجام 

شخصـی   وظـایف 
  .است

 را همکارانم احساسات توانم می آسانی به*

  .کنم درك
 با متوان می راحتی به کنم می احساس*

 .بیایم کنار همکارانم مشکالت

 زندگی بر شغلم طریق از کنم می احساس*
 .گذارم می مثبت تأثیر همکارانم

 انرژي و نیرو از سرشار کنم می احساس*
 .هستم

 براي آرامی محیط توانم می آسانی به*

 .کنم فراهم همکارانم
 و نشاط احساس همکارانم با کار از پس*

 .کنم می شادمانی

 برایم باارزشی و مهم تاوردهايدس شغلم*
 .است داشته

 و عاطفی مشکالت با خود شغلی حیطه در*
  .کنم می برخورد بامتانت بسیار روانی
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عی
تما

 اج
ت

الم
س

 

عی
تما

 اج
جام

انس
  

ارزیابی یک فـرد بـا در   
ــر گــرفتن کیفیــت    نظ
ــه  ــا جامع همراهــی او ب
ــرافش اســـــت   اطـــ

هزارجریبـی و صــفري  (
  )317: 1391 شالی،

احساس تعلق به 
جامعه و اجتماع و 
توجه دیگران به 

  فرد

اي به نام  کنم متعلق به مجموعه من فکر می -
 .جامعه هستم

کنم که بخشی مهم از اجتماعم  من فکر می -
 .هستم

اي براي  کنم اگر خواسته یا ایده من فکر می -
 .کردند گفتن داشتم، سایر افراد به من توجه می

 .امعه من منبع آرامش و راحتی من استج -

اي براي  کنم اگر خواسته یا ایده من فکر می -
 .گرفت گفتن داشتم جامعه من را جدي نمی

عنوان یک  سایر افراد اجتماع براي من به -
 .اند شخص ارزش قائل

من نسبت به سایر افراد اجتماعم احساس  -
  .کنم نزدیکی نمی

عی
تما

 اج
ش

ذیر
پ

  

جامعه بـا   ادراك فرد از
توجــه بــه خصوصــیات 
ــت  ــراد اسـ ــایر افـ . سـ

دیگـر پـذیرش    عبارت به
تکثر با دیگران و اعتماد 
بــه خــوب بــودن ذاتــی 

  .دیگران
  ) 89: 1394صفاري نیا، (

تأثیر مثبت متقابلی 
که فرد و یا جامعه 
ــدن   ــود آم در بوج
اعتماد به دیگري و 
ــذیرش وي  از  پــ
سوي دیگري مـی  

  .شود

اد اجتماعم اثر رفتار من روي سایر افر*
 .گذارد می

 .اعتماد هستند کنم افراد دیگر قابل من فکر می*

 .اند به نظر من مردم مهربان*

 .به نظر من مردم خودمحورند*

اعتماد  کنم که مردم قابل من احساس می*
 .نیستند

کنم که مردم فقط براي خودشان  من فکر می*
 .کنند زندگی می

راد کنم مردم به مشکالت اف من فکر می*
  .دهند دیگر اهمیت می
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عی
تما

 اج
ت

ارک
مش

  

نوعی کنش هدفمنـد در  
فراینــد تعــاملی بــین    
کنشــــگر و محــــیط  
ــت  ــاعی او در جه اجتم
نیل به اهداف معین و از 

تعریف  شده  پیش تعیین
ــی ــود م ــفاري ( .ش ص

  )60: 1391نیا،

ارزیـابی هـاي کــه   
فرد از ارزش خود 
ــاس  دارد و احســ

کند  که عضو و  می
ز یا سـهم مهمـی ا  

جامعه خود اسـت  
توانـــــد  و مـــــی

چیزهاي باارزشـی  
ــان و   ــراي اطرافی ب
جهان خـود ارائـه   

  .دهد

توانم کار ارزشمندي بـه   کنم می من فکر می -
 .دنیا عرضه کنم

اي  هاي روزانه من هیچ نتیجه ارزنده فعالیت -
 .براي جامعه ندارد

من زمان و توان الزم را ندارم تا چیز مهمی  -
 .نمام عرضه ک به جامعه

کنم کار من نتیجه مهمی بـراي   من فکر می -
 .جامعه ندارد

من محصول ارزشمندي براي سـهیم شـدن    -
 .در اجتماع ندارم

به نظر من مردم این روزها بیشـتر متقلـب    -
  .اند شده

عی
تما

 اج
یی

وفا
شک

  

ارزیــابی پتانســیل خــط 
سیر جامعه عنـوان مـی   

درك افراد از ایـن  . شود
ها هـم از   موضوع که آن

ــ ــود  رش ــاعی س د اجتم
ــه   ــرد و اینک ــد ب خواهن
نهادها و افراد حاضر در 
جامعه به شکلی در حال 

انـد کـه نویـد     شکوفایی
ــی ــد توســعه را م  .دهن

هزارجریبـی و صــفري  (
  ) 314: 1391شالی،

احساس نسبت بـه  
پیشرفت در جامعه 
و اعتقاد بـه اینکـه   
ــاعی  ــام اجتمـ نظـ
عـــاملی مـــؤثر در 
پیشـــرفت فـــرد  

  .خواهد بود

دم که اجتماع مانع پیشـرفت مـن   من معتق *
 .است

من معتقدم کـه اجتمـاع در جهـت تحقـق      *
 .کند هاي من تغییر نمی خواسته

کنم کـه تشـکیالت اجتمـاعی     من فکر نمی *
نظیـر قـانون و دولـت در زنـدگی مـن مــؤثر      

 .باشند

صورت یک تحول دائمـی   من اجتماع را به *
 .بینم می

براي  به نظر من جامعه مکانی پربار و مفید *
 .افراد آن است

به نظر مـن پیشـرفت اجتمـاعی، مفهـومی      *
 .ندارد

به نظر من دنیا براي هـر فـرد دارد مکـانی     *
  .شود بهتري می
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عی
تما

 اج
گی

بست
هم

  

اعتقاد به اینکه اجتمـاع  
فهم، منطقی و قابل  قابل
دانسـتن  . بینی است پیش

منــد بــودن بــه  و عالقــه
جامعه و مفاهیم مربـوط  

: 1392 ام،سام آر( به آن 
11(  

احساس درك 
کردن تغییرات 

پیچیده جامعه و 
  سازگاري با آن

 .دنیا براي من پیچیده است -

توانند  محققین تنها افرادي هستند که می -
دهد،  آنچه پیرامون دنیاي اطراف شان رخ می

 .را درك کنند

توانم بفهمم که در دنیا چه پیش  من نمی -
 .خواهد آمد

در عجیب و بیگانه ق ها آن اغلب فرهنگ -
 .آورم ها سر درنمی هستند که من از آن

کنیم  به نظر من دنیایی که در آن زندگی می -
 .ارزش درك کردن دارد

بینی آنچه در اجتماع آینده  به نظر من پیش -
  .اتفاق خواهد افتاد، کار سختی است

  
صـورت گرفتـه    Spss22افـزار   ها با استفاده از نرم وتحلیل داده که تجزیه ازآنجایی

هاي فرسایش شغلی و سالمت اجتمـاعی، در ایـن پـژوهش     است، پس استفاده از سازه
ناشی از گزارش میزان باالي نتایج تأیید تحلیل عاملی و نتایج اعتبار ساز ه اي متغیرهاي 

براي هر دو سازه  KMOبا توجه به این مبحث نتایج آزمون . یاد شده بدست آمده است
هـاي   در این پژوهش بدست آمده است؛ بنابراین داده 699/0و  789/0 به ترتیب برابر با

همچنـین نتیجـه آزمـون    . تقلیل به تعدادي عامل زیربنـایی و بنیـادي اسـت    تحقیق قابل
دار بدست آمده است  معنی 01/0بارتلت براي هر دو سازه در سطح خطاي کوچکتر از 

س همانی و واحـد نیسـت؛ بـه    دهد ماتریس همبستگی بین گویه ها، ماتری که نشان می
طرف بین گویه هاي داخل هر عامـل همبسـتگی بـاالیی وجـود دارد و از      عبارتی ازیک

گونـه همبسـتگی    طرف دیگر بین گویه هاي یک عامل با گویه هاي عامـل دیگـر هـیچ   
همچنین از آلفاي کرونباخ جهت . ها است شود که نشان از اعتبار این سازه مشاهده نمی
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مقـادیر پایـایی درونـی     3است جدول  شده  زي درونی سؤاالت استفادهپایایی و همسا
  .را به تصویر کشانده است KMOمتغیرها، آزمون بارتلت و 

  
  ضریب پایایی متغیرهاي مستقل و وابسته -3جدول 

  مؤلفه/ متغیر
تعداد 

  ها گویه
آلفاي 
 KMO  کرونباخ

آزمون 
  بارتلت

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

  00/0  36  318/1212  665/0  807/0  9  خستگی عاطفی
  00/0  10  707/426  768/0  750/0  5  مسخ شخصیت
  00/0  28  464/947  713/0  782/0  8  عملکرد فردي
  00/0  231  811/4646  706/0  733/0  22  فرسایش شغلی
  00/0  21  022/1720  668/0  768/0  7  انسجام اجتماعی
  00/0  21  933/1563  756/0  840/0  7  پذیرش اجتماعی

  00/0  15  156/977  709/0  706/0  6  ت اجتماعیمشارک
  00/0  15  979/904  839/0  845/0  6  همبستگی اجتماعی
  00/0  15  360/563  550/0  571/0  7  شکوفایی اجتماعی
  00/0  21  819/13728  756/0  764/0  33  سالمت اجتماعی

  
و فرسـایش   764/0مقدار آلفاي سالمت اجتماعی برابـر   3بر اساس نتایج جدول 

بـراي متغیـر    KMOبا توجـه بـه نتـایج آزمـون     . بدست آمده است 733/0برابر  شغلی
بـوده اسـت، مقـدار آزمـون بارتلـت       756/0سالمت اجتماعی کـه مقـدار آن برابـر بـا     

بدست آمده است در نهایت باید بیان  05/0متغیر یاد شده در سطح خطاي  819/13728
انـد در ایـن تحقیـق در حـدود      عامل سالمت اجتمـاعی توانسـته   33عامل از  6کرد که 

. گویه مرتبط با مقیاس سالمت اجتماعی را تبیـین کننـد   33درصد از واریانس  185/72
بوده و مقدار آزمون  706/0برابر با  KMOبراي متغیر فرسایش شغلی این مقدار آزمون 

بدست آمده است، در نهایت باید بیان  05/0در سطح خطاي  811/4646بارتلت برابر با 
 930/74اند در این تحقیق در حدود  عامل فرسایش شغلی توانسته 22عامل از  8د که کر
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در نهایت بـا  .گویه مرتبط با مقیاس فرسایش شغلی را تبیین کنند 22درصد از واریانس 
توان بیان کرد که گویه ها، ماتریس متغیرهاي تحقیق  و بارتلت می KMOتوجه به مقادیر 

هاي سالمت اجتماعی و فرسایش شغلی براي تحلیل  ایت دادههمانی و واحد نیستند در نه
توان اشاره به این کرد که  دیگر می عبارت تواند مناسب باشد، به عاملی تا حد متوسطی می

  .قبول است ها قابل مقادیر بدست آمده از متغیرها براي تحلیل و تفسیر یافته
  

  ها وتحلیل داده تجزیه: ها یافته
  هاي توصیفی یافته 
فرهنگیان مرد به  ،طور کل در جامعه مورد مطالعه ها به ا توجه به نتایج یافتهب

نسبت زنان بیشتر مشغول به فعالیت هستند، با توجه به سطح تحصیالت جامعه مورد 
مطالعه و گسترش سطح دانش در سازمان آموزش و پرورش، استقبال از مقاطع 

پاسخگویان این  چهارم سه زبیش ا. تحصیلی کارشناسی اهمیت زیادي داشته است
 40تا  30پاسخگویان هم در گروه سنی بین  سوم یک اند، در حدود پژوهش متأهل بوده

سال برابر با  59سال تا  23سال و بازه سنی بین  95/38اند که میانگین سنی  قرار داشته
پاسخگویان در وضعیت استخدامی پیمانی بوده و در  سوم یک در حدود. بوده است 37
و وضعیت . اند سال قرار داشته 15تا  10درصد پاسخگویان داراي سابقه بین  41ود حد

 شده  میلیون تومان عنوان 4فرهنگیان جامعه مورد مطالعه باالتر از  چهارم یک درآمد مالی
  .است
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  فرهنگیان اي توزیع فراوانی متغیرهاي زمینه خالصه -4جدول 
  اي متغیرهاي زمینه 

  جنس
جمـع   نفـر،  114درصـد زن برابـر بـا     5/28 نفـر،  286ن برابر با درصد مردا 5/71

  نفر 400پاسخگویان 
وضعیت 
  تحصیلی

درصـد،   78برابـر بـا   ) نفـر  312(درصد، لیسـانس   3/2برابر با ) نفر 9(دیپلم  فوق 
  .درصد 05/0برابر با ) نفر 2(درصد، دکتري  3/19برابر با ) نفر 77(لیسانس  فوق

  .درصد 5/77برابر با ) نفر 310(درصد،متأهل  5/22برابر با ) نفر 90(مجرد    وضعیت تأهل

  گروه سن

 134سال برابر بـا   40تا  30، بین )درصد 5/19(نفر  78سال برابر با  30تا  20بین 
  )درصد 5/33(نفر 

نفر  100سال برابر با  60تا  50، بین )درصد 22(نفر  88سال برابر با  50تا  40بین  
  )درصد 25(

 وضعیت
  استخدامی

) درصـد  8/32(نفر برابـر بـا    131پیمانی، )درصد 5/13(نفر برابر با  54قراردادي  
) 5/25(نفـر برابـر بـا     102التدریس  و حق) درصد 3/28(نفر برابر با  113رسمی، 

  .درصد

  سابقه کار

  .)درصد 8/22(نفر  91سال برابر با  10تا  5،بین )درصد 13(نفر  52سال برابر با  5کمتر از 
نفـر   61سال برابر با  20تا  15 ،)درصد 5/40(نفر  162سال برابر با  15تا  10بین 

  ).درصد 3/15(
  )درصد 5/8(نفر  34سال برابر با  20باالتر از  

  درآمد

میلیون تومان برابر بـا   3تا  2، بین )درصد 5/13(نفر  54میلیون تومان برابر با  2تا 
  ).درصد 32(نفر  128
میلیـون تومـان    4و باالتر از ) درصد 29(نفر  116یون تومان برابر با میل 4تا  3بین 
  ).رصد 5/25(نفر برابر با  102
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  1هاي سالمت اجتماعی و فرسایش شغلی توزیع درصد فراوانی پاسخگویان برحسب شاخص -5جدول 
انحراف  میانگین پاسخ بی زیاد  متوسط کم مقادیر ها شاخص

 معیار

 حداکثر حداقل

 انسجام
 اجتماعی

 207 147 56 فراوانی
 8/51 8/36 5/11 درصد معتبر 31 14 6952/0 60/3 -

پذیرش 
 اجتماعی

 189 128 83 فراوانی
- 51/3 6830/0 14 34 

 3/47 32 8/20 درصد معتبر

مشارکت 
 اجتماعی

 194 153 53 فراوانی
- 45/3 6813/0 9 28 

 5/48 3/38 3/13 درصد معتبر

وستگی پی
 اجتماعی

 192 155 49 فراوانی
 5/48 1/39 4/12 درصد معتبر 29 9 6328/0 47/3 4

شکوفایی 
 اجتماعی

 149 172 71 فراوانی
8 38/3 6224/0 13 32 

 38 9/43 1/18 درصد معتبر

سالمت 
 اجتماعی

 216 123 59 فراوانی
2 48/3 5178/0 72 141 

 3/54 9/30 8/14 درصد معتبر

خستگی 
  عاطفی

 94 198 86 فراوانی
22 00/3 6697/0 15 39 

 9/24 4/52 8/22 درصد معتبر

مسخ 
 شخصیت

 65 176 159 فراوانی
- 19/3 7564/0 9 25 

 3/16 44 8/39 درصد معتبر

عملکرد 
 فردي

 82 196 110 فراوانی
12 04/3 7306/0 13 38 

 1/21 5/50 4/28 درصد معتبر

فرسایش 
 شغلی

 96 115 183 فراوانی
6 06/3 5734/0 48 94 

 4/24 2/29 4/46 درصد معتبر

                                                
ي مورد سنجش ا فاصله شبهي ماهیتاً دارد و در سطح ا رتبهاساس طیف لیکرت که جنبه  بر ي یادشدهرهایمتغ .1

بر مبناي سازه  5یار جدول بوده است، مقدار میانگین و انحراف مع) 5تا  1(قرار گرفته است، بازه متغیرها بین 
 Sumبا دستور  100است؛ همچنین بر اساس مقیاس صفر تا  شده استخراجي آن ها مؤلفهمقیاس کمی متغیرها و 

  .است شده محاسبهي جدول ها مؤلفهو حداکثر متغیرها و  حداقلمیزان  Spss افزار نرمدر 
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بیانگر توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دو متغیـر اصـلی و ابعـاد آن     5جدول 
 3/54(طور که هویداست فرهنگیان جامعه مورد مطالعه در سطح زیـاد   همان. بوده است

ی برخوردارنـد؛ کـه در ایـن میـان بـاالترین مقـدار       از شاخص سالمت اجتماع) درصد
و بعـد ازآن   ) 60/3(میانگین در بین ابعاد سالمت اجتماعی، از آن بعد انسجام اجتماعی 

) 46/4(میزان فرسایش شغلی دبیـران  . است) 48/3(ابعاد پذیرش و مشارکت اجتماعی 
ین مسـخ شخصـیت   است، که در این میان بـاالترین مقـدار میـانگ    شده  درصد ارزیابی

طور کل میانگین میزان  همچنین به. است) 04/3(و بعد از آن بعد عملکرد فردي ) 19/3(
هـا بـاالتر    آن) 06/3(دبیران به نسبت میزان فرسـایش شـغلی   ) 48/3(سالمت اجتماعی 

در نهایت بر اساس آزمون کولموگروف و اسمینروف کـه بـه نرمـال بـودن     . بوده است
نتایج حاکی از آن است که متغیرهاي سـالمت اجتمـاعی   . ردازدپ متغیرهاي پژوهش می

بدست آمده اسـت   05/0باالتر از سطح معناداري ) 842/5(و فرسایش شغلی ) 752/6(
دار بـوده اسـت    که حاکی از آن است که تطابق توزیع نمونه با توزیع نظـري غیرمعنـی  

. رمـال بـوده اسـت   هـاي آن در سـطح ن   بنابراین توزیع متغیرهـاي مـورد نظـر و مؤلفـه    
دیگر توزیع صفت در بین نمونه با توزیع آن در جامعه نرمال نبـوده و تفـاوت    عبارت به

حبیب پور گتابی (و فراوانی مورد انتظار وجود دارد  شده  معناداري بین فراوانی مشاهده
  ).641: 1391 و صفري شالی،
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  سته در بین دو گروه جنسیتفروانی و آزمون مقایسه میانگین متغیر مستقل و واب -6جدول 

  
سالمت اجتماعی بـا  ) 833/1(آزمون لون ) F(با توجه به این که سطح معناداري  

تر است فـرض   کوچک 05/0بدست آمده که از ) 177/0(برابر با ) Sig(سطح معناداري 
همچنـین   .شـود  ها براي دو گروه زن و مرد فرهنگیان پذیرفته مـی  عدم برابري واریانس

و سطح معناداري گویاي آن است که میانگین دو گروه مرد  )t= – 130/2( نتایج آزمون
جامعه مورد مطالعه تاییدمی شود و این دو گروه با سطح اطمینان ) 57/3(و زن ) 45/3(

با توجه به نتـایج جـدول سـطح    . درصد در میانگین سالمت اجتماعی تفاوت دارند 95
بـوده  ) 920/0(برابر با ) Sig(، فرسایش شغلی با سطح خطاي آزمون لون) F(معناداري 

ها بـراي   تر است فرض عدم برابري واریانس کوچک 05/0است بیانگر این است که از 
همچنین با توجه به نتایج آزمون . شود جامعه فرهنگیان پذیرفته می) زن و مرد(جنسیت 

)309/2 – =t (دو گروه مـرد   و سطح معناداري گویاي آن است که میانگین)و ) 021/3

متغیرهاي 
  تحقیق

  ها آزمون براي میانگین  آزمون لون

آزمون 
F 

Sig  
t  df 

  معناداري
Sig.  

(2-tailed)  

تفاوت 
  ها میانگین

تائید یا 
  رد

سالمت 
  اجتماعی

833/1 177/0 
082/2- 
130/2-  

398  
319/218  

038/0 
034/0  

11893/0  
11893/0  

تائید 
  .شود می

: انحراف معیار  4544/3: میانگین  268: تعداد  مرد
52324/0  

: انحراف معیار  5734/3: میانگین  114:تعداد  زن
49630/0  

  فرسایش شغلی

010/0  920/0 
338/2- 
309/2-  

398  
5820/202  

020/0 
022/0  

14768/0-  
14768/0-  

تائید 
  .شود می

: انحراف معیار  4544/3: میانگین  268: تعداد  مرد
52324/0  

: انحراف معیار  5734/3: میانگین  114:تعداد  زن
49630/0  
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 95جامعه مورد مطالعه تائیدمی شود و ایـن دو گـروه بـا سـطح اطمینـان      ) 168/3(زن 
در نهایت زنان جامعه مورد مطالعه به . درصد در میانگین فرسایش شغلی تفاوت دارند

هـاي آن بیشـتر    نسبت مردان در خصوص اهمیت به متغیر سـالمت اجتمـاعی و مؤلفـه   
هاي آن در سـازمان بیشـتر از مـردان،     وه براین فرسایش شغلی و مؤلفهاهمیت داده، عال

  .1ها را تحت تأثیر قرار داده است آن
  

  ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي اصلی و فرعی تحقیق -7جدول 
  متغیر
 مستقل

  متغیر
 وابسته

 شدت رابطه
سطح 

 معناداري
نوع آزمون 
 همبستگی

نتیجه 
 آزمون

  نوع
 رابطه

 ماعیانسجام اجت

لی
شغ

ش 
سای

فر
 

 مثبت تأیید پیرسون 05/0 018/0

 مثبت تأیید پیرسون 05/0 030/0 پذیرش اجتماعی

 مثبت تأیید پیرسون 05/0 025/0 مشارکت اجتماعی

 مثبت تأیید پیرسون 05/0 016/0 همبستگی اجتماعی

 مثبت تأیید پیرسون 05/0 044/0 شکوفایی اجتماعی

عی
تما

 اج
مت

سال
 

 مثبت تأیید پیرسون 05/0 024/0 یخستگی عاطف

 مثبت تأیید پیرسون 05/0  029/0  مسخ شخصیت

 مثبت تأیید پیرسون 05/0  024/0  عملکرد فردي

 مثبت تأیید پیرسون 05/0  026/0  فرسایش شغلی
  

سالمت اجتماعی و ابعاد آن (میزان و شدت رابطه میان متغیرهاي تحقیق  7جدول 
هاي  فرضیه) ها رابطه(در کلیه موارد . دهد را نشان می) آن هاي و فرسایش شغلی و مؤلفه

داري  مطابق جدول میزان همبستگی بین همۀ متغیرها با سطح معنی. اند شده تحقیق تأیید
دهنـده رابطـه معنـادار     نشـان ) نسبتاً ضـعیفی (و شدت رابطه مختلف  05/0کوچکتر از 

. ش شغلی و ابعاد آن بوده اسـت هاي آن با فرسای مستقیم بین سالمت اجتماعی و مؤلفه
هاي سالمت اجتماعی و فرسایش  دهد که رابطه معنادار و بین همه مؤلفه نتایج نشان می

                                                
ق وضعیت تأهل، میزان درآمد و تحصیالت اي تحقی نکته حائز اهمیت این که در بین متغیرهاي زمینه -1

  .اند پاسخگویان، تفاوت میانگین و تأثیري بر متغیرهاي مورد مطالعه نداشته
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در نهایت همبستگی کل بین متغیر سالمت اجتماعی و متغیر فرسایش . شغلی وجود دارد
و سـطح   242/0شغلی مورد سنجش قرار گرفت، کـه میـزان همبسـتگی آن بـا شـدت      

نتایج گواه این است که رابطه معنـاداري بـا   . فرض تحقیق را تأیید کرد 05/0معناداري 
  .شدت ضعیف بین سالمت اجتماعی و متغیر وابسته فرسایش شغلی وجود دارد

را نشان  نتایج اصلی رگرسیون خطی چند متغیره بر مبناي روش همزمان 8جدول 
فرسـایش  (ر متغیـر وابسـته   هاي متغیر مستقل ب که میزان تأثیر شاخص براي این. دهد می

در این جدول، ضریب بتا اهمیت . است شده  تحلیل شود از این آزمون استفاده) شغلی
کند و بزرگ بودن بتا اهمیت و نقش آن را در پیشگویی متغیـر   نسبی متغیرها را بیان می

  .کند وابسته مشخص می
  یر وابستههاي متغیر مستقل با متغ رگرسیون خطی چند متغیره مؤلفه -8جدول 

متغیرهاي 
 مستقل

 ضرایب معیار نشده
ضرایب 

 T شده معیار
سطح 

  معناداري
ضریب 
  تولرانس

عامل تورم 
واریانس 

)vif(  B بتا معیار خطاي  
مقدار 
  -  - 000/0 654/10 - 184/0 958/1  ثابت

انسجام 
  898/1  410/0 000/0 599/2 107/0 103/0 671/2  اجتماعی

مشارکت 
  851/1  317/0 000/0 802/3 307/0 112/0 216/3  اجتماعی

همبستگی 
  829/1  441/0 000/0 677/1 131/0 071/0 019/1  اجتماعی

شکوفایی 
  817/1  432/0  000/0  846/4  506/0  096/0  266/4  اجتماعی

سالمت 
  980/1  519/0  000/0  192/4  334/0  052/0  252/3  اجتماعی

ضریب 
  )R(همبستگی 

مجذورات 
)R(  

R(ضریب
 (

  شده تعدیل
خطاي 

سطح معناداري   Fآماره   استانداردشده
)Sig(  

422/0  178/0  368/0   52314/0  080/17  000/0  
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نتایج رگرسیونی میزان تأثیر سالمت اجتماعی بر متغیر فرسایش شـغلی   8جدول 
هـا در مـدل رگرسـیونی، متغیرهـاي شـکوفایی       دهد که از میان ایـن مؤلفـه   را نشان می

و مشارکت اجتماعی بـه ترتیـب بـا مقـدار ضـریب بتـاي       اجتماعی، سالمت اجتماعی 
کننـد؛   به بهترین وجه متغیر وابسته فرسایش شغلی را تبیین می 216/3و  266/4،252/3

توان نتیجه گرفت که به ازاي افزایش یک انحراف استاندارد در این متغیرها میزان  که می
راف اسـتاندارد افـزایش   انح 216/3و  266/4،252/3فرسایش شغلی به ترتیب به میزان 

سهم بسیار اندکی  019/1خواهد یافت، همچنین متغیر همبستگی اجتماعی با میزان بتاي 
در تبیین متغیر وابسته دارد و متغیر پذیرش اجتماعی با هیچ بتایی در سـطح معنـاداري   

اهمیـت   tمقـدار  . سهمی در تبیین متغیر فرسایش شغلی فرهنگیان نداشـته اسـت   01/0
دهد با توجه به اینکه در این تحقیق  ر هر متغیر مستقل را در مدل نشان مینسبی حضو

تر  جز متغیر همبستگی اجتماعی و پذیرش اجتماعی، بزرگ براي همۀ متغیرها به tمقدار 
گیریم که متغیرهاي  دار هستند؛ بنابراین نتیجه می معنی 05/0و در سطح خطاي  59/2از 

  .اند ی در تبیین متغیر وابسته داشتهدار ولی کم مورد نظر تأثیر معنی
، در مبحث رگرسیون خطی در جهت هم خط نبودن 8هاي جدول  بر اساس یافته

. اسـت  شده  استفاده) vif(  2 و عامل تورم واریانس 1متغیرهاي مستقل از آماره تولرانس
دهـد کـه    در نوسان است و نشان مـی ) 1(تا ) 0(با توجه به اینکه ضریب تولرانس بین 

تغیرهاي مستقل تا چه اندازه رابطه هم خطی با یکدیگر دارند، هر چه مقدار تولرانس م
باشد میزان هم خطی کمتر است، و بـرعکس هرچـه مقـدار    ) 1نزدیک به عدد (تر  بیش

دهد کـه میـزان هـم خطـی باالسـت و       نشان می) نزدیک به صفر باشد(تر  تولرانس کم
حبیب پور گتابی و (باالیی برخوردار است خطاي استاندارد ضرایب رگرسیون از تورم 

هـاي متغیـر    با توجه به نتایج ضرایب تـولرانس مؤلفـه  ) 510-509: 1390صفري شالی،
شکوفایی اجتمـاعی، انسـجام اجتمـاعی، مشـارکت اجتمـاعی و انطبـاق       : مستقل شامل

                                                
1. Tolerance 
2. Variance Inflation Factor 
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خیلی نزدیک نیستند از هم خط بودن برخوردارند،پس ) 1(اجتماعی به ترتیب به مقدار 
ها از وضعیت  توان گفت این مؤلفه به عبارتی می. رایب رگرسیون داراي تورم هستندض

در زمـان اجـراي پـژوهش    ) فرسـایش شـغلی  (خیلی قوي بـراي تبیـین متغیـر وابسـته     
کند که هـر چـه    همچنین مقدار عامل تورم واریانس به این اشاره می. برخوردار نبودند

با توجه ). 510:همان(زان هم خطی بیشتر است تر باشد، می بزرگ) 2(این مقدار از عدد 
در . توانند برخوردار باشـند  هاي سالمت اجتماعی از هم خطی باالیی می به نتایج مؤلفه

انـدازه کـافی واریـانس     اند بـه  هاي سالمت اجتماعی نتوانسته نهایت باید بیان کرد مؤلفه
  . متغیر وابسته را تبیین کنند

بدسـت آمـده اسـت کـه نشـان       422/0متغیرها بین ) R(مقدار ضریب همبستگی 
هاي متغیر مستقل با وابسته رابطه همبستگی خیلـی قـوي در    دهد بین مجموعه مؤلفه می

 368/0برابـر بـا    شده  اما مقدار ضریب تعیین تعدیل. زمان پژوهش وجود نداشته است
شغلی درصد از کل تغییرات میزان فرسایش  37است که بیانگر این است که نزدیک به 

  .هاي متغیر سالمت اجتماعی در این معادله است در بین فرهنگیان متأثر از مؤلفه
معنـادار اسـت،    01/0تـر از   که در سطح خطـاي کوچـک   F=080/17 مقدار آماره

هاي متغیـر مسـتقل و    توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی پژوهش مرکب از مؤلفه می
تواند نه چندان قوي متغیـر وابسـته را    میمدلی است که ) فرسایش شغلی(متغیر وابسته 

  .تبیین کند
  

 )فرسایش شغلی(هاي آن بر متغیر وابسته  اثر کل متغیر مستقل و مؤلفه -9جدول 

 متغیر مستقل
متغیر 
 وابسته

  اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم

  انسجام اجتماعی

لی
شغ

ش 
سای

فر
 

107/0 )040/0= (104/0*390/0 147/0=107/0+040/0 

  056/0+307/0=363/0 451/0*126/0) =056/0( 307/0  رکت اجتماعیمشا
  230/0+131/0=361/0  377/0*611/0) =230/0( 131/0  همبستگی اجتماعی
  024/0+506/0=53/0  256/0*095/0) =024/0(  506/0  شکوفایی اجتماعی
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  نمودار تحلیل مسیر -2شکل 

  
  

است که متغیر  شده  مشخص) همزمان(با توجه به آزمون رگرسیون چند متغیره 
رسایش شغلی داشته است در چندان قوي بر ف سالمت اجتماعی تأثیر مستقیم ولی نه

ها  تحلیل رگرسیونی به روش همزمان براي ترسیم نمودار تحلیل مسیر تأثیر این مؤلفه
نتایج آزمون تحلیل مسیر . طور جداگانه عالوه بر خود متغیر احتساب شده است به

واحد بر فرسایش شغلی  334/0طور مستقیم با  مشخص گردیده که سالمت اجتماعی به
  .گذارد یم میتأثیر مستق

  
  

انسجام 
 اجتماعی

مشارکت 
 اجتماعی

همبستگی 
 اجتماعی

شکوفایی 
 اجتماعی

یان
هنگ

ی فر
شغل

ش 
سای

فر
 

107/0 
307/0 

131

506/0 

عی
تما

 اج
ت

الم
س

 

۶١
١

/٠ 
095/0 

126/0  

256/0 
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  گیري بحث و نتیجه
تبع آن  در سازمانی که فرصت برابري و عدالت براي همه اعضا وجود نداشته باشد، به

دیده و اعضاي سازمان عملکرد مثبتی با مخاطبان  سالمت اجتماعی کارکنان صدمه
ندارند و این نکته نشانگر این است که سالمت سازمان، ممکن است از طریق فرسایش 

در واقع در سازمانی که شکاف بین اعضاي آن کم باشد و اعضاء . لی به خطر افتدشغ
تواند منبعی از اعتماد، اطمینان، آرامش و  نسبت به هم احساس نزدیکی کنند، این امر می

بروز عملکردهاي مثبت سازمانی باشد، بنابراین چنین فردي، نقش سازنده و مثبتی در 
ا توجه به چنین نقشی، فرد در حال تحول مستمر سرنوشت سازمان خواهد داشت، ب

کند تا این نیروها را شکوفا سازد  اي برخوردار است که تالش می بوده و از نیروي بالقوه
  .و از تجارب جدید استقبال کند

روانشناختی و (گونه که سالمت اجتماعی در کنار سایر ابعاد سالمت  همان 
. جوامع و حل مسائل اجتماعی داشته باشدتواند نقش پررنگی در توسعه  می) جسمی

هاي شغلی جامعه ما در حال  ها و محیط رو مسئله فرسایش شغلی که در سازمان ازاین
هاي صنفی و شغلی در حوزه منابع انسانی  گسترش است بیانگر این است که گروه

عنوان کلید موفقیت اهداف سازمانی و پیشرفت و تحول مستمر جامعه با مشکالت  به
هاي ناسالم در حوزه سازمان روبرو هستند و این امر باعث  سیار از جمله رقابتب

رو منابع  فرسودگی و کاهش چشمگیر ابعاد مختلف زیست اجتماعی شده است، ازاین
عنوان نیروي کارآمد عامل اصلی جامعه در فرایند تحول و رشد اقتصادي به  انسانی به

بر این مبنا باید مقوله سالمت ). 81: 1388 شریعتی(شود  یک مزیت رقابتی تبدیل نمی
اجتماعی فرهنگیان و همچنین جلوگیري از فرسایش شغلی در دستور کار مدیریت 

  .وپرورش جامعه ما قرار گیرد آموزش
هـاي   در راستاي استفاده بهینه از امکانات بالقوه موجود جامعه در سـطح سـازمان  

و متغیرهــاي تأثیرگــذار بــر دولتــی و خصوصــی در گــام نخســت، شناســایی عوامــل  



  
  
  
  
 1398، تابستان 39شماره ، سال دهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     208 

که یکی از این عوامل تأثیرگذار نیروي انسانی  سازمانی ضروري است و ازآنجایی توسعه
است، چرا که در فضاي پرشتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیـاي امـروز، آنچـه کـه     

سید (شود، نیروي انسانی باکیفیت، خالق و پویاست  ها می منجر به کسب مزیت سازمان
تواننـد   می) مدارس(ها  در سایه روابط انسانی مناسب است که سازمان).1382، جوادین

ارتباط میان افراد و روحیه کار گروهی را بهبود بخشیده و باعث همکاري اعضاي گروه 
ها به مکان مناسبی براي کار و زندگی تبـدیل   شوند و در نتیجه باعث شوند که سازمان

  . رکنان جلوگیري کنندشوند و بتوانند از فرسایش شغلی کا
وپرورش وظیفه خطیري را بر عهده دارد تا بتواند روحیه  در اینجا مدیریت آموزش

تبع آن میزان ارکان سـالمت کارکنـان را بـاالبرده و     کاري کارکنان را بهبود بخشیده و به
وپـرورش در راسـتاي    از منظر دیگـر سـازمان آمـوزش   . فرسایش شغلی را کاهش دهد

غلی فرهنگیان در گام اول باید در بین کارکنان خود این احسـاس را  کاهش فرسایش ش
هسـتند و ایـن سـازمان بـه     ) سازمان(بوجود آورد که این اعضاء بخشی از اجتماع شان 

شـوند و سـهم    ها تعلق دارد و از طریق سازمان در هر شرایطی این افراد حمایت می آن
دیگر در واقع فرهنگیـان بایـد    عبارت مهمی این اعضاء در پیشرفت آن سازمان دارند؛ به

وپــرورش و حتــی  هــا و ســازمان آمــوزش احسـاس کننــد کــه نقطــه اشــتراکی بــین آن 
انسجام (سازد  ها را در سازمان می همکارانشان وجود دارد که رفتارها و عملکردهاي آن

  ). اجتماعی
در یابد که  شان در سازمان کاهش می در گام دوم فرهنگیان زمانی فرسایش شغلی

مورد آینده خود و سازمان شان امیدوار باشند و معتقد به این باشند که وضعیت خود و 
در گام بعدي فرهنگیـان  ). شکوفایی اجتماعی(شود  که هست بهتر می سازمانشان از این

هاي روزانـه   واسطه همین امر فعالیت احساس کنند که عضو حیاتی از سازمان هستند، به
صـورت خودکارآمـد    دیگر این افراد بـه  عبارت شمارند؛ به ش میخود را با سازمان باارز

رسـانند و تعهـدات    دهند و مقاصد خاصی را به اتمـام مـی   رفتارهاي معینی را انجام می
در گـام نهـایی   ). مشـارکت اجتمـاعی  (پذیرنـد   مشخصی را در ارتباط با سازمانشان می
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کنند و با نگاهی مثبـت و   میدبیران با توجه به موقعیت سازمان خود آن را درك و فهم 
همبستگی و (کنند  اعتماد به خوب بودن ذاتی در کنار سایر همکاران احساس راحتی می

  ).پذیرش اجتماعی
هـاي ایـن پـژوهش میـزان      توان بیان کرد که مطابق با یافتـه  گونه می رو این ازاین 

بـوده  ) 48/3(برخورداري از سالمت اجتماعی فرهنگیان در سـطح متوسـط روبـه بـاال     
بعد انسجام اجتماعی باالترین میانگین را در بین ابعاد بـه خـود اختصـاص داده    . است

همخوانی دارد؛ در این تحقیق ) 1395(است؛ که این نتیجه با نتایج بخارایی و همکاران 
. اسـت  شـده   سطح سالمت اجتماعی در نمونه مورد بررسی در حـد متوسـط ارزیـابی   

حـاکی از آن اسـت کـه در بررسـی فرسـایش شـغلی        هاي این پـژوهش  همچنین یافته
هاي آن از متوسط  و مؤلفه) وابسته(فرهنگیان در جامعه مورد مطالعه، وضعیت این متغیر 

از ) درصد 49(که تقریباً نیمی از پاسخگویان  طوري به. روبه باالیی برخوردار بوده است
پیشـینه داخلـی در    برند؛کـه مطـابق بـا    مسئله فرسایش شغلی در سازمان خود رنج مـی 

هاي جامعه ما  عنوان یک مسئله عمده در سطح سازمان پژوهش حاضر فرسایش شغلی به
  .در حال پیشروي است

از سویی دیگر با توجه به نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده مبنی بر رابطه 
سالمت اجتماعی بر فرسایش شغلی در این پژوهش؛ گویاي این است که متغیر مستقل 

درصد تغییرات متغیر فرسایش  8/36هاي آن در حدود  و مؤلفه) جتماعیسالمت ا(
توان گفت که متغیر سالمت اجتماعی  کند، با توجه به این نکته می شغلی را تبیین می

. تأثیر معنادار تقریباً قوي بر فرسایش شغلی فرهنگیان جامعه مورد مطالعه ما دارد
که فرسودگی در سطح سازمان و محیط گونه که نظریات مختلف گویاي این است  همان

اي در کیفیت و کمیت کار بوجود  مالحظه اي ساختاري است که کاهش قابل کاري مسئله
هاي عاطفی و اجتماعی مرتبط است  آورد و این مسئله با از دست دادن انرژي می

)Maslach, 2001.(  
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وضـوح   حال اگر بخواهیم رابطه سالمت اجتماعی و کاهش فرسایش شغلی را بـه 
تـوان   درك کنیم و رابطه بین این دو متغیر را در این پزوهش مورد تبیین قرار دهیم، می

معتقدند مقیاس سالمت اجتماعی بخشـی  ) 2004(و کییز ) 1996(بیان کرد که الرسون 
سـنجد و   را مـی ) احساس، تفکر، رفتار و عملکـرد (هاي درونی فرد  از سالمت و پاسخ

رو  ازاین. یت فرد از زندگی و محیط اجتماعی خواهد بودنشانگر رضایت یا فقدان رضا
توان بیان کرد که هر چه احسـاس تعلـق فرهنگیـان بـه      هاي تحقیق می با توجه به یافته

ها بیشتر باشد، امید بهتر شدن وضـعیت سـازمانی بیشـتر     سازمان و حمایت از سوي آن
ي فرهنگیـان بیشـتر   همچنین تعهد کاري و مشارکت در امور سـازمان بـرا  . خواهد بود

  .یابد گسترش می
توان به این مطلب اشاره کرد که با توجه بـه   در نهایت بر اساس نتایج تحقیق می 

تـوان بـدون    را نمـی ) از جمله کاهش فرسایش شغلی(نظر کییز عملکرد شخصی افراد 
توجه به معیارهاي اجتماعی و روانی ارزیابی کرد و فرسایش شغلی عالوه بـر ایـن کـه    

تواند باشد به عوامل متعدد اجتماعی و روانی دیگري نیـز   ر از سالمت اجتماعی میمتأث
در این پژوهش عامل اجتماعی دیگري چون جنسیت با سالمت اجتماعی . مرتبط است

و فرسایش شغلی رابطه داشته است، نتایج بیانگر این است که میانگین زنـان بیشـتر از   
اداري بین جنسیت با متغیرهاي مورد مطالعه وجود مردان بوده است؛ بنابراین مقایسه معن

  .اند اي رابطه معناداري با متغیرهاي مورد سنجش نداشته هاي زمینه دارد؛ سایر مؤلفه
توان با توجه به نتایج تأثیرگذاري ابعاد سالمت اجتماعی؛  راهکارهایی را  حال می

ترین تبیین متغیر با توجه به باال: جهت کاهش فرسودگی شغلی فرهنگیان ارائه داد
گونه بیان  توان این ؛ می)درصد 51(سالمت اجتماعی، توسط بعد شکوفایی اجتماعی 

کرد که در ابتدا باید تقویت امیدواري فرهنگیان را در مورد وضعیت آینده کاري افزایش 
باید بیان کرد که اگر ) درصد 31(داد، بعدازآن با توجه به تبیین بعد مشارکت اجتماعی 

ها و نیازهاي معنوي و مادي این قشر از جامعه در محیط کاري مورد توجه قرار  ستهخوا
توانند با مشارکت پایداري که با سازمان خود دارند،  گیرد، این گروه صنفی می
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هاي انسانی کارآمدي به جامعه تحویل دهند و از این طریق جایگاه سازمانی و  سرمایه
بد؛ و در نهایت با توجه به تبیین دو بعد همبستگی و شان ارتقاء یا هاي اجتماعی سرمایه

درصد بدست آمده است؛ باید ذکر کرد  24انسجام اجتماعی که در مجموع در حدود 
هاي سازمانی تطبیق دهند و  که، دبیران جامعه مورد مطالعه باید خود را با واقعیت

این صورت  انتظارات خود را با شرایط سازمان و جامعه هماهنگ نمایند که در
سازي خود را در راستاي اهداف سازمانی و جامعه  توانند حس توانمندي و ظرفیت می

ابراز کنند تا از این طریق بتوانند از سمت جامعه و مسئوالن موردحمایت قرار گیرند و 
توان بیان کرد که با تقویت  در نهایت می. سازمانی خود داشته باشند سهمی در توسعه
یابد و از فرسایش شغلی  ن اعضاء، سالمت اجتماعی افزایش میاین ابعاد در بی

  .سازمانی کاسته خواهد شد درون
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 منابع
 حسین شکرکن، تهران :، ترجمهروانشناسی اجتماعی، )1396( .ارونسون، الیوت :

  .ویرایش هشتم  انتشارات رشد،
 وانی با ، رابطه فرسودگی شغلی با خشنودي شغلی و سالمت ر)1379. (بهنیا، غالمرضا

کننده سرسختی در دبیران مرد دروس ریاضیات، علوم اجتماعی،  توجه به متغیر تعدیل
طرح . 77ـ  78فیزیک و ادبیات نظام جدید متوسطه استان خوزستان در سال تحصیلی 

  .وپرورش استان خوزستان پژوهشی شوراي تحقیقات آموزش
 فرسایش شغلی در صنعت )1395. (بخارایی، احمد؛ شربتیان، محمدحسن؛ طوافی، پویا ،

 ،)هاي مشهد کارکنان هتل: مطالعه موردي(هتلداري و رابطۀ آن با سالمت اجتماعی 
  . 14، شماره 4، دوره ریزي توسعه گردشگري فصلنامه علمی  پژوهشی برنامه

 نقش استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر )1394. (اصغر و سمیعی، رضا بیانی، علی ،
فصلنامه آموزش بهداشت و . آزمون یک مدل فرضی: تداییسالمت روانی معلمان اب

  . 4سال دوم، شماره  ،ارتقاي سالمت
 روان پزشکی انگلیسی-فرهنگ جامع روانشناسی ،)1380. (اهللا پورافکاري، نصرت -

  .، جلد اول، تهران، فرهنگ معاصر، چاپ سومفارسی
 کاربردي راهنماي جامع  ،)1390. (حبیب پور گتابی، کرم و صفري شالی، رضاSpss  در

  .چاپ سوم نشر لویه و انتشارات متفکران،: ، تهرانتحقیقات پیمایشی
 بررسی میزان سالمت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در )1387. (حسینی، سیده فاطمه ،

نامه کارشناسی  پایاندانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی، 
  .ه علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکدارشد مددکاري اجتماعی

 دشتی، سعید؛ فردمال، جواد؛ سهیلی زاده، مختار؛ نوآبادي، رضا و صالحی نیا، حمید .
، بررسی عوامل مرتبط با فرسایش شغلی کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی )1393(

  .1، شماره 13، دوره مجله علمی پژوهان، 1391شهرستان همدان در سال 
 ارتباط هوش )1395. (ی، مصطفی؛ جلیلوند؛ جمشید، صفت گل، مهدیه و عامري، مهديدرویش ،

مجموعه مقاالت دومین  بدنی استان خراسان جنوبی، معنوي و فرسودگی شغلی معلمان تربیت
  .المللی چابهار بدنی و ورزش، دانشگاه بین همایش ملی دستاوردهاي نوین تربیت
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 بهمن :، ترجمهروانشناسی مرضی، )1371. (اربارا آرساراسون، ایروین جی و ساراسون، ب
  .رشد، چاپ اول: نجاریان و همکاران، جلد اول، تهران

 انتشارات دانشگاه : ، تهرانهاي مددکاري اجتماعی نظریه، )1392. (اهللا سام آرام، عزت
 .چاپ دوم عالمه طباطبائی،

 رایش،ویرایش دومنشر وی: تهران ،شناسی بهره وري روان ،)1380. (ساعتچی، محمود.  
 تهران، انتشارات نگاه مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، )1382. (سیدجوادین، رضا ،

  .دانش
 شناختی سالمت اجتماعی  ، تحلیل جامعه)1397. (شربتیان، محمدحسن و ایمنی، نفیسه

) سال در شهرستان قاین 30تا  18جوانان : مطالعه موردي(جوانان و عوامل مؤثر بر آن 
، سال بیست نهم، شناسی کاربردي دانشگاه اصفهان فصلنامه علمی پژوهشی جامعه

  ) .69پیاپی (شماره اول، 
 بررسی عوامل مؤثر بر قابلیت سودآوري مشتري با رویکرد )1388. (شریعتی، امیرحسین ،

، نامه کارشناسی ارشد پایانهاي شهر اصفهان،  شرکت، مطالعه مروري، هتل به شرکت
  .بازرگانی دانشگاه اصفهان گروه مدیریت

 انتشارات آواي نور : ، تهرانروانشناسی سالمت اجتماعی، )1394. (صفاري نیا، مجید
  .،چاپ اول

 تهرانهاي روانشناسی اجتماعی و شخصیت آزمون، )1391. (صفاري نیا، مجید ، :
  .انتشارات ارجمند، چاپ اول

 المت عمومی با فرسودگی ، بررسی رابطۀ س)1395. (صلیبی، ژاسنت و مدرسی، گالله
شغلی و کفایت اجتماعی معلمان زن مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 

نامه زنان پژوهشگاه علوم انسانی و  فصلنامه علمی  پژوهشی پژوهش، 1392-1393
 .15، شماره 7، دوره مطالعات فرهنگی

 ی عراقی، ابوالفضلعبدي ماسوله، فتانه؛ کاویانی، حسین؛ خاقانی زاده، مرتضی و مؤمن .
پرستار،  200، بررسی رابطه فرسایش شغلی با سالمت روان، مطالعه موردي )1386(

 .6، شماره 65، دوره مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
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 هاي هویت با سالمت اجتماعی و  ، بررسی رابطه سبک)1383( .فارسی نژاد، معصومه
هاي شهر تهران،  دختر و پسر پایه دوم دبیرستان خودکارآمدي تحصیلی دانش آموزان

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،، نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی پایان
  .دانشگاه تهران

 مطالعه رابطه بین عوامل )1390. (محمد؛ افشار کهن، جواد و میهمی، حامد قدسی، علی ،
دو فصلنامه علمی  پژوهشی  اجتماعی و فرسودگی شغلی معلمان شهرستان قروه،

  .2، سال دوم، شماره مسائل اجتماعی دانشگاه خوارزمی

   ،دسترس در قابل) 1397(گزارش فرسودگی شغلی معلمان : 

     ]https://www.irna.ir/news/82911153 [ 12/3/1398تاریخ مراجعه. 

 ب فرد شغل با ، الگوي ارتباط عدم تناس)1390( .زاده، خیراهللا پرور، محسن و حسین گل
 -فرسایش شغلی هیجانی و تمایل به ترك خدمت، شواهدي براي الگوي استرس

  ) .17پیاپی ( 1، سال پنجم، شماره فصلنامه روانشناسی کاربردينامتعادلی جبران، 
 الگوهاي پیشگیري از استرس شغلی، )1389. (گل پرور، محسن؛ نیري، شیرین، و مهداد، علی ،

هاي اخالقی در  هاي انحرافی از طریق مدیریت، رهبري و ارزشفرسودگی هیجانی و رفتار
  ).13پیاپی ( 4، شماره فصلنامه روانشناسی کاربرديآهن،  شرکت سهامی ذوب

 درآمدي ( سالمت اجتماعی ،)1395. (محققی کمال، سید حسین و عبداهللا تبار درزي، هادي
  .چاپ اول، سخنوران انتشارات: تهران ،)ها بر مبانی نظري، مفاهیم، ابعاد و شاخص

 رابطه فرسودگی شغلی با سالمت روان معلمان )1396( .مطلبی، کبري و کیانی، قمر ،
سال  ،فصلنامه مدیریت ارتقاي سالمتنقش میانجی مشارکت شغلی، : مدارس استثنایی

  .ششم، شماره سوم
 نقش )1392. (میکائیلی، نیلوفر؛ رحیمی، ندا؛ عالیی، سارا؛ عزیزي، رحمان و نوري، المیرا ،

مجموعه مقاالت دومین در فرسودگی شغلی معلمان،  شده  حمایت اجتماعی ادراك
  .کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران

 تهران، انتشارات آناتومی رفاه اجتماعی، )1391. (هزارجریبی، جعفر؛ صفري شالی، رضا ،
  .چاپ اول، جامعه و فرهنگ
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