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فعلی1

چکیده
فرسودگي شغلي يکي از عوامل اساسي در کاهش کارايي ،اثربخشي و از دست رفتن توان و انرژي منابع انساني و ايجاد عوارض
جسمي و رواني خصوصا در حرفه هاي خدمات اجتماعي مي باشد و کاهش آن باعث رضايتمندي کارکنان و مربيان بدليل
ارتقاء سطح کيفي ارائه خدمات آموزشي در محيط کارگاهي و همچنين افزايش بهره وري فعاليت هاي اداره کل آموزش فني
و حرفه اي مي شود .هدف اساسي پژوهش حاضر ،بررسي عوامل مرتبط با فرسودگي شغلي کارکنان اداره کل آموزش فني و
حرفه اي استان البرز بود .اين تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده ها از نوع توصيفي – پيمايشي است
تعداد افراد جامعه آماري  ٤٣٣نفر مي باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  ٥٨١نفر نمونه با روش نمونه گيري تصادفي
ساده انتخاب شدند .در اين پژوهش براي سنجش فرسودگي شغلي از پرسشنامه استاندارد ماسالچ و براي سنجش خصوصيات
دموگرافيک کارکنان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد .براي تعيين روايي ابزار از روايي محتوايي و نظر اساتيد راهنما
و افراد خبره در اين زمينه استفاده شد و براي تعيين پايايي پرسشنامه نيز از آلفاي کرونباخ استفاده شده است .داده هاي
بدست آمده توسط نرم افزار آماري  spssمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .تحليل داده ها از طريق شاخص هاي آمار توصيفي
و استنباطي بيان گر اين بود که ميانگين فرسودگي شغلي کارکنان کمتر از ميانگين فرضي است .بعالوه اين که ميزان
فرسودگي شغلي براساس جنسيت ،گروه هاي سني ،وضعيت استخدام و سابقه کار از لحاظ آماري معني دار نبود اما بر اساس
ميزان تحصيالت و ميزان درآمد معني دار بود .بطور کلي نتيجه تحليل حاکي از اين بود که ميزان درآمد و تحصيالت کارکنان
بر فرسودگي شغلي تاثير دارد.
واژگان کلیدی :فرسودگي شغلي ،تحليل رفتگي ،خصوصيات فردي ،اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان البرز
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مقدمه
 - 1-1طرح مسأله
در سال هاي اخير پديده ي فرسودگي شغلي توجه بسياري از پژوهشگران و دست اندرکاران بهره وري نيروي انساني را به خود
جلب کرده است .حجم دقيق فرسودگي شغلي مشخص نيست .با اين حال به دامنه ي وسيعي از نيروهاي کار و نيروي انساني
صدمه ميزند .افرادي که دچار فرسودگي هستند نه تنها براي خود ،بلکه براي ديگران نيز مشکل ايجاد کرده و سالمت روان و
کارايي آنها را به خطر مي اندازند .عامل اصلي فرسودگي شغلي تحمل فشار رواني ناشي از کار به مدت طوالني همراه با کار
زياد است .عالقه نداشتن به کار ،ناهماهنگي تخصص يا حرفه اي که فرد در آن مشغول به فعاليت است ،خارج از ظرفيت و
استعداد بودن مشاغل و غيره ،افراد را به سوي فرسودگي شغلي سوق مي دهد .موفقيت شغلي عبارت از احساس فرد از ميزان
کارايي و توانايي اش در انجام امور محوله است .فرسودگي شغلي عبارت از کاهش قدرت سازگاري فرد در مقابل عوامل تنيدگي
و سندرمي مرکب از خستگي عاطفي ،مسخ شخصيت و کاهش موفقيت فردي است که مي تواند در ميان افرادي که به نوعي
خدمات انساني انجام مي دهند اتفاق افتد .احساس خستگي ويژگي اصلي فرسودگي شغلي ،و عمده ترين مشخصه اين سندرم
پيچيده است .هنگامي که افراد تجربه فرسودگي شغلي خود يا ديگران را توصيف

مي کنند .اغلب اشاره به تجربه

خستگي دارند .خستگي نشانگر ميزان استرس موجود در پديده فرسودگي شغلي است .اما اين بعد در مشخص ساختن رابطه
اي که افراد با کار خود دارند ناتوان بوده است .خستگي چيزي نيست که به سادگي تجربه شود ،بلکه فعاليت هايي را به منظور
دور ساختن خستگي هيجاني و شناختي فرد از شغلش

برمي انگيزد که احتماال به عنوان شيوه ي براي فائق آمدن بر فشار

کار عمل مي نمايد.
 - 2-1اهمیت و ضرورت پژوهش
با توجه به شرايط سختي که کارکنان سازمان آموزش فني و حرفه اي دارند که با دغدغه هاي نظير حقوق پايين ،ساعات زياد
آموزش موظفي،سطح تحصيالت مختلف فراگيران و موارد مربوط به مهارت آموزي ...،مواجه

مي شوند ،توجه به نيازهاي

رواني و اجتماعي اين گروه ضروري به نظر رسيد .مسلما شادابي و نشاط مربيان و کارکنان اين سازمان در برخورد با کارآموزان
يا فراگيران مي تواند در فراگيري حرفه و اميد به زندگي مؤثر باشد .متأسفانه فشار کاري زياد و گاهي تعداد زياد مهارت آموزان
باعث مي شود تا برخي از مربيان صبر و حوصله و شادابي الزم را در برخورد با آنها را نداشته و با

بي حوصلگي به امر

آموزش بپردازند .از طرفي از آنجايي که فرسودگي نقش مهمي در کاهش تعهد و عملکرد افراد دارد هر چه ميزان عالقه و
رضايت ،از شغل بيشتر باشد تأثير بيشتري در ايجاد انگيزه و تشويق مراجعان (کارآموزان) براي مهارت آموزي و اشتغال
خواهند داشت.
با توجه به اين که فرسودگي شغلي همراه با حاالتي مانند حس غمگيني و عدم شادابي خواهد بود ،لذا پيشگيري از فرسودگي
در گروه مورد مطالعه پژوهش حاضر يعني کارکنان ،عالوه بر افزايش موفقيت در حرفه آموزي باعث ايجاد انگيزه درکارآموزان
مي شود که با آموزشي شاداب و خوش رو در فرآيند يادگيري روبرو خواهند شد.
در نهايت ،از آنجا که تنش هاي رواني و فرسودگي شغلي مي توانند بر احساس رضايت حرفه اي و همچنين برعملکرد کارکنان
تاثير منفي داشته باشد ،اميد است با انجام پژوهش هاي مرتبط با سالمت رواني و اجتماعي کارکنان شاغل در حوزه خدمات
انساني از جمله کارکنان اداره کل آموزش فني و حرفه اي و با همکاري دستگاه هاي متولي ،پيشنهادهاي سازنده اي در جهت
افزايش روحيه شادابي و پيشگيري از فرسودگي به دست آيد.

 - 3-1اهداف پژوهش
 - 1-3-1هدف اصلی
تعيين عوامل مرتبط با فرسودگي شغلي کارکنان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان البرز
 - 2-3-1اهداف جزیی
 .٥بررسي ميزان فرسودگي شغلي کارکنان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان البرز
 .٢مقايسه ميزان فرسودگي شغلي کارکنان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان البرز از نظر ميزان تحصيالت
 .٤مقايسه ميزان فرسودگي شغلي کارکنان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان البرز از نظر سن
 .٣مقايسه فرسودگي شغلي کارکنان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان البرز از نظر وضعيت استخدامي
 .١مقايسه ميزان فرسودگي شغلي کارکنان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان البرز از نظر سابقه کار
 .٦مقايسه ميزان فرسودگي شغلي کارکنان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان البرز از نظر ميزان درآمد
 .2پیشینه پژوهش
- 1-2تحقیقات داخلی
قديمي مقدم وحسيني طباطبايي(،)٥٤٨١درپژوهش خود با عنوان "شيوع فرسودگي شغلي در بين معلمان و کارکنان سازمان
آموزش و پرورش و رابطـه آن بـا جنسـيت ،مدرک تحصـيلي،مقطع شـغلي و موقعيـت جغرافيايي "دراستان کرمان به اين
نتيجه رسيدند که ميزان فرسـودگي شـغلي معلمـان وکارکنـان مـردگزارش شده است :در بعد خستگي عاطفي از جنبه
فراواني  ٢/٤٨درصد و از جنبۀ شـدت  ١٥درصـد (در حد کم ) است .در بعد مسخ شخصيت از جنبۀ فراواني  ٢/٣٥درصد در
حـد زيـاد و از جنبـۀ شـدت  ٣/١٥درصد و در حد متوسط است .و در بعد عدم موفقيت فردي از جنبه فراواني  ٦/٨٤درصد و
در جنبه شدت  ٦/٢٢درصد و در حد بااليي است.
در پژوهش قبادي بناب و همکاران ( ،)٥٤٨٣در مورد «عوامل مـؤثر بـر بـروز فرسـودگي شـغلي معلمـان دانش آموزان داراي
معلوليت عادي مقطع راهنمايي تهـران» نشـان مـي دهـد کـه اوقـات فراغـت و سـن ،پيش بيني کننده هاي مناسبي براي
خستگي عاطفي؛ جنسيت براي خستگي عاطفي و دگرگوني شخصيت؛ تيپ هاي شخصيتي براي خستگي عاطفي ،دگرگوني
شخصيت و فقدان موفقيت فردي هستند.
در تحقيق ساعتچي ( ،)٥٤٨٥تحت عنوان «عوامل درون سازماني مرتبط با فرسودگي شغلي بين کارگران نساجي در تهران »،
نتايج حاکي از آن بـود کـه بـين عوامـل چهـارده گانـه درون سـازماني (شـامل خـرده متغيرهايي نظير بي توجهي نسبت به
کارکنان ،مديريت غيراثربخش ،مشکالت بين فردي و احساس عـدم امنيت شغلي و رواني) و عوامل ششگانه فرسودگي شغلي
(شامل خرده متغيرهايي نظير ميزان افسـردگي ،عوارض اختالل هاي روان تني ،احساس خستگي و پوچي ،ناهمدلي ،احساس
گناه ،وسـواس و بـي عالقگـي نسبت به کار) ،رابطه وجود دارد .همچنين بين عامـل احسـاس عـدم امنيـت شـغلي و روانـي،
بـا ميـزان افسردگي در بين کارگران ،ارتباط قويتري وجـود دارد .کليـۀ عوامـل درون سـازماني بـيش از همـه ،بـا افسردگي
کارگران رابطه دارند.
مهاجر ( )٥٤٨٢در مطالعه اي با عنوان «بررسي ارتباط بين ويژگي هاي شخصيتي ،سابقه شغلي و ميزان حقوق ماهيانه با
فرسودگي شغلي دبيران آموزش و پرورش شهر تبريز» تعداد  ٢٨٥دبير را مورد مطالعه قرار داد .يافته هاي تحقيق نشان داد که
بين سابقه شغلي ،ميزان حقوق ماهيانه ،ابعاد شخصيتي برون گرايي ،با وجدان بودن و دلپذير بودن با فرسودگي شغلي رابطه
منفي وجود دارد اما رابطه ويژگي شخصيتي روان رنجور خوبي با فرسودگي شغلي رابطه اي مثبت است.
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 - 2-2تحقیقات خارجی
لي( )٢٥٥٥درتحقيقي باعنوان "ارتباط بين هوش هيجاني،هوش و اثرآنها بر فرسودگي شغلي درکارکنان سازمان ها درکره
"نشان داد که برخورداري از هوش هيجاني برکاهش فرسودگي شغلي موثر است.
توجيا ( )٢٥٥١دربررسي فرسودگي شغلي درکتابداران دانشگاهي يونان و رابطه آن با خصوصيات شخصيتي،نشان داد که
خستگي عاطفي و مسخ شخصيت درکتابداران درحد پايين و عملکرد فردي درحد متوسط است .براساس سايريافته ها
فرسودگي شغلي رابطه معني داري با جنسيت و سابقه اشتغال به کتابداري نداشت.
هيون جونگ کيم ،کانگ هيون شين ،تري امبريت ( ،)٢٥٥٥تحقيقي باعنوان "فرسودگي شغلي در هتل :نقش ويژگي هاي
شخصيتي "انجام دادند.اين مطالعه اثر بعد اصلي شخصيت (برونگرايي ،سازگاري ،وظيفه شناسي ،روان رنجوري و آزادي عمل)
را بر روي فرسودگي شغلي کارکنان هتل تعيين مي کند.
در تحقيق رود و آشيل ( ،)٢٥٥٢با عنوان «عالئم فرسودگي شغلي و عملکرد بهبود خدمات (تأثير تـدابير شغلي)» که هدف آن
توسعۀ تحقيقات قبلي ،در زمينۀ پيامـدها و پيشـامدهاي فرسـودگي شـغلي و نيـز بررسي نقش تدابير شغلي به عنوان يک
ويژگي موقعيتي -شخصيتي در جهـت بهبـود ميـزان فرسـودگي شغلي بود .نمونۀ آماري کارکنان مرکز تماس در زمينۀ امور
بانکي در نيوزلنـد بودنـد ،در ايـن تحقيـق ازتعداد  ٥٣فرضيه ٨ ،فرضيه پذيرفته شد و نشان داد که تدابير شغلي نقش
معناداري بر فرسودگي شغلي و عملکرد بهبود خدمات دارند.
در تحقيق تاناکودي و همکاران ( ،)٢٥٥٢با عنوان «اثرات فرسودگي شغلي و حمايت هاي اجتماعي نـاظر بر رابطۀ بين
تعارضات کاري -خـانوادگي و قصـد تـرک خـدمت (مطالعـه بـر روي کـارگران اسـتراليايي سرطاني)» اطالعات جمع آوري
شده از ميان کارگران  ٥٥٣مرکز سرطاني ،از طريـق روش تحليـل مسـير مورد آزمون قرار گرفت و فرضيات مربوط بـه
ميـانجي بـودن فرسـودگي شـغلي بـين تعارضـات کـاري -خانوادگي و قصد ترک خدمت همچنين براساس چارچوب ميانجي،
نقش حمايت هاي اجتماعي ناظر نيـز بسيار برجسته بود.
در تحقيق مونت گومري و همکاران ( ،)٢٥٥٦بـا عنـوان «تـداخل زنـدگي کـاري ،خـانوادگي ،فرسـودگي شغلي» ،يافته ها
نشان داد قوانين احساسي و کار متمرکز با فرسودگي شغلي و مشکالت رواني رابطه دارند که به طور خاص ،داراي پيامدهايي از
قبيل مخفي کردن احساسات منفي و اقدامات تظاهرگونه مي شود .در پژوهش لي و همکاران ( )٢٥٥١در کره جنوبي مواردي
چون ابهام نقش ،مسئوليت شغلي بيش از توان و تعارض نقش به عنوان عوامل مؤثر در ايجاد فرسودگي شغلي به دست آمـده
انـد .بنـابر يافتـه هـاي ايـن پژوهش در صورتي که کنترل شغلي و حمايت اجتماعي در سطح بااليي باشند ،فشارزاهاي شغلي
ناشي از عوامل مؤثر در ايجاد فرسودگي شغلي ،تأثير منفي کمتري خواهند داشت.

 .3مدل مفهومی تحقیق :

(نمودار شماره  :)٥مدل اثربخشي آموزشي ساهينديس ()٢٥٥٨
 .4سؤاالت تحقیق
 .٥فرسودگي شغلي کارکنان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان البرز چقدر است ؟
 .٢آيا ميزان فرسودگي شغلي کارکنان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان البرز از نظر سن متفاوت است ؟
 .٤آيا ميزان فرسودگي شغلي کارکنان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان البرز از نظر وضعيت استخدامي متفاوت است ؟
 .٣آيا بين فرسودگي شغلي کارکنان زن و مرد در اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان البرز تفاوتي وجود دارد؟
 .١آيا فرسودگي شغلي کارکنان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان البرز از نظر ميزان تحصيالت متفاوت است؟
 .٦آيا فرسودگي شغلي کارکنان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان البرز از نظر سابقه کار متفاوت است ؟
 -٥آيا ميزان فرسودگي شغلي کارکنان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان البرز از نظر ميزان درآمد متفاوت است ؟
ساهينديس ( )٢٥٥٨در پژوهشي با عنوان درک ،تعهد ،انگيزش ،رضايت شغلي ،نگرش کارکنان و تاثير آن بر اثربخشي آموزشي
با ارائه مدلي در زمينه اثربخشي آموزشي دريافتند که ارتباط مثبتي بين درک کارمند از اثربخشي يادگيري با رضايت شغلي،
انگيزش و تعهد کارکنان وجود دارد.
 .5روش تحقیق
پژوهش حاضر درصدد آن بوده است به بررسي سوال هاي پژوهش در زمينه عوامل مرتبط با فرسودگي شغلي کارکنان اداره
کل آموزش فني و حرفه اي استان البرز با استفاده از ديدگاه کارکنان بپردازد .از اين رو ،ابتدا ضمن مطالعه ،پژوهش هاي انجام
شده داخلي و پژوهش هاي مرتبط خارجي به بررسي عوامل موثر بر فرسودگي شغلي پرداخته شده تا بدين وسيله عوامل موثر
بر فرسودگي جمع آوري و دسته بندي شود بنابراين ،با استفاده از مجموعه داده هاي اوليه و مباني نظري پژوهش به عوامل
موثر بر فرسودگي شغلي پرداخته شده است .پژوهش حاضر به دليل اينکه نتايج اين پژوهش براي ارتقاء شغلي کارکنان و
همچنين براي جلوگيري از فرسودگي شغلي به کار گرفته خواهد شد از لحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ گردآوري داده ها
چون که به بررسي وضعيت موجود بر اساس ديدگاه ها و نظريه هاي مختلف فرسودگي شغلي و همچنين به نتايج پژوهش
هاي داخل و خارج از کشور مي پردازد توصیفی-پیمایشی است.
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 .6قلمرو پژوهش
جامعه تمامي عناصر بررسي است که به گروه تعريف شده اي تعلق دارد و نمونه مجموعه اندازه هايي از جامعه است که عمال
درجريان يک تحقيق گردآوري مي شود .گرچه گاهي اوقات به علت وسعت زياد جامعه ،بررسي جامعه امکان پذير نمي باشد
اما به هرحال بررسي تمام عناصر جامعه اطالعات کامل و دقيق تري بدست مي دهد .جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کليه
کارکنان اداري و آموزشي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان البرز مي باشد که در مجموع برابر با  ٤٣٣نفر مي باشد.
 .7مبانی نظری
 - 1-7فرسودگی شغلی
فرسودگي کاري اساسا ناشي از استرس شغلي است به طورکلي استرس عبارتست از" :وقتي فرد در شرايط و اوضاع احوالي
قرارگيرد که تحت فشار واقع شود ،يا احساس ناراحت کننده اي به او دست دهد ،عصبي باشد ،احساس ناکامي و تنش کند يا
در تعارض و بالتکليفي باشد ،مي گوييم تحت فشار رواني است .موارد استرس که در زندگي روزانه و زندگي اداري و شغلي
افراد پديد

مي آيند عمدتا شامل ناکامي اضطراب و کشمکش هاي دروني است که هر کدام از آنها به موانع و مشکالت

گوناگوني بر مي گردند .رايج ترين تعريف فرسودگي شغلي مربوط به مازالک و جکسون ( )٥٢٢٤است که آن را سندرمي
روانشناختي متشکل از سه بعد خستگي احساسي يا هيجاني ،مسخ شخصيت و کاهش احساس کفايت شخصي دانستند.
 - 2-7بوجود آورنده فرسودگی شغلی
عوامل زيادي در به وجود آمدن فرسودگي شغلي نقش دارند يکي از آن عوامل ،عوامـل بـين فـردي اسـت از نمونه اين عوامل
مي توان نقش حمايت در فشار رواني و فرسودگي شغلي را نـام بـرد (هيـوبر )٢٥٥٥ ،عامل به وجودآمدن درون فردي
است،عدم آمادگي براي احراز شغل ،متغيرهاي جمعيـت شـناختي (مثـل سن ،جنس ،وضعيت تأهل )و ويژگيهاي شخصيتي
افراد به عنوان عوامل درون فردي درفرسـودگي شـغلي شناخته شده است (جلد کار.)٥٤٥٢ ،
 - 3-7سالمت روان
تاکنون تعاريف متفاوت از سالمت رواني ارائه شده است :فقدان بيماري ،داشتن تعادل عاطفي ،سازش اجتماعي ،احساس
راحتي و آسايش ،يکپارچگي شخصيت ،شناخت خود و محيط و بسياري تعاريف ديگر .آنچه در بررسي تعاريف متفاوت سالمت
رواني ديده مي شود ،اختالف نظريه هايي است که ميان انديشمندان و صاحب نظران روانشناسي وجود دارد .برخي از اين
نظريه پردازان مانند آلپورت ،اريک فروم ،راجرز ،مازلو ،اريکسون ،يونگ و فرانکل به جنبه سالم طبيعت آدمي مي پردازند .اين
روانشناسان در تالش اند با غنا بخشيدن به شخصيت انسان نگرشي منحصر به فرد در مورد رشد رواني و کمال انساني عرضه
کنند ،به اعتقاد آنان سالمت رواني بسيار بيش از روان نژندي و يا روان پريش نبودن است.
 - 4-7بهره وری
کلمه بهره وري اولين بار بطور رسمي در سال  ٥٥٦٦توسط فرانسو اکنه طبيب لوئي پانزدهم طرفدار مکتب فيزيوکرات ها
مطرح شد (سومانث  .)٥٢٨٣مرکز

بهره وري آمريکا ( )٥٢٥٢( )APCبهره وري را ناشي از ضرب سود آوري در قيمت

تعديل شده مي داند .مرکز بهره وري ژاپن ( )٥٢٨٦معتقد است که بهره وري آن چيزي است که مي توانيم با مواد ،سرمايه و
فن آوري آن را به انجام برسانيم ،بهره وري صرفا روش فردي است ،آن يک نگرش است که بايد به طور مداوم خودمان و
چيزهاي اطرافمان را بهبود ببخشيم چيود ( )٥٢٨٨بهره وري را نسبت برون داد به درون داد مي داند .سينک وتوتل ()٥٢٨٢
بهره وري را نسبت برون داد واقعي به منابع مورد انتظار مي داند ،فيشر ( )٥٢٢٥بهره وري را نسبت کل درآمد بر هزينه به

اضافه سود مي داند .آفتاليون ( )٥٢٢٥بهره وري را نسبت بازده به مقدار عوامل توليد و مصرف مي داند .کاپلر و کوپر () ٥٢٢٨
بهره وري را مقايسه بين عوامل درونداد فيزيکي با عوامل برونداد فيزيکي مي داند .جکسون و پاترسون ( ) ٥٢٢٢بهره وري
کارايي و اثر بخشي و به عبارتي نسبت زمان ارزش افزوده به کل زمان مي دانند.
 - 5-7بهره وری نیروی انسانی
عوامل فردي و موقعيتي در بروز و توسعه ي فرسودگي دخالت دارند ،يعني اينکه گاهي بعضي از مولفه هاي فردي از قبيل :نوع
شخصيت و يا عوامل سازماني يا موقعيتي ،مانند پايين بودن ميزان درآمد يا مشکالت ارتباطي در ظهور و بروز اين سندرم
دخالت دارد ،تعدادي از عوامل به شکل زير مي باشد:
سن :افراد جوان بيش از افراد مسن در معرض سندرم قرار دارند ،انتظار :داشتن انتظارات باال از ديگران و به ويژه اطرافيان در
ابتال مهم است ،درگيري به کار :ميزان باالي غرق شدن در کار عامل تسهيل کننده است ،اجبار :داشتن روحيه اجبار به کار
سخت ،احساس برتري :تالش بر برتر نشان دادن خود .البته ناتواني در گفتن نه ،تالش معطوف به پيشرفت بدون تکميل
کارهاي قبلي ،مشکالتي در قبول مسئوليت ،خود را قرباني کردن و ...از نشانه ها و شرايط تسهيل کننده ابتال به اين سندرم
است .صفات شخصيتي از قبيل :روان رنجوري ،الگوي رفتاري تيپ  ،Aمنبع کنترل بيروني و بدبيني ،باعث افزايش در ميزان
استرس و نهايتا رشد فرسودگي شغلي مي شود .آمده است که پزشکان با توجه به اينکه با استرس زيادي روبرو مي شوند لذا
آمادگي ابتال در آنها بيشتر است
 .8نتیجه گیری
سوال اول :فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز چقدر است ؟
نتايج پژوهش حاکي از آن بود فرسودگي شغلي کارکنان به صورت طيف (خيلي کم :نمره ،٥کم نمره  ،٢تا حدودي نمره ،٤
زياد نمره  ،٣خيلي زياد نمره  ،)١در نظر گرفته شد .که در آن فرسودگي شغلي کل (خستگي هيجاني ،مسخ شخصيت ،کفايت
شخصي) ميانگين ( ،)2/66بدست آمد .که در بعد ميزان مسخ شخصيت (تمايالت منفي و بدبينانه نسبت به همکاران و
مراجعين ،احساس گناه ،گوشه گيري ،کاهش کار و فعاليت روزانه ) با ميانگين ()3/77بيشتر از ابعاد ديگر آن مي باشد ،و
خستگي هيجاني(خستگي مزمن ،اختالالت خواب ،عاليم جسمي مختلف) با ميانگين ( )2/33و کفايت شخصي(نارضايتي از
کار،احساسات مبني بر شکست و ناتواني ،از دست دادن قدرت تشخيص و درک حس دائمي از کاهش عملکرد شغلي) با
ميانگين ( )1/32ميباشد .اين نتايج حاکي از آن مي باشند کارکنان اداره کل آموزش فني حرفه اي استان البرز در بعد مسخ
شخصيت ،داراي تمايالت منفي و عدم همکاري شرکت در تصميم گيري ،کاهش کار و فعاليت روزانه مي باشند.
سوال دوم :آیا میزان فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز از نظر سن متفاوت
است ؟
تحليل واريانس يک راهه در مورد ميزان تفاوت فرسودگي شغلي در بين گروه هاي سـني مختلـف نشـان داد که ميزان
فرسودگي شغلي در گروه هاي سني مختلف تفاوت معنا داري با همديگر ندارند .ميتوان اذعان داشت که يافتههاي پژوهش
حاضر با تحقيق پاکي(،)٥٤٨٥و سلطاني( )٥٤٥٥در تضاد است .و همچنين با تحقيقات آشيل ( ،)٢٥٥٢ماسالچ ( )٥٢٢٨هم
راستا مي باشد.
سوال سوم :آیا میزان فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز از نظر وضعیت
استخدامی متفاوت است ؟
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تحليل واريانس يک راهه در مورد ميزان تفاوت فرسودگي شغلي کارکنان از لحاظ وضعيت استخدام نشان داد ،ميزان
فرسودگي شغلي در گروه هاي مختلف از لحاظ وضعيت استخدام تفاوت معنا داري با همديگر ندارند .مي توان اذعان داشت که
يافته هاي پژوهش حاضر با تحقيق ساعتچي ( ،)٥٤٨٥در تضاد است .و همچنين با تحقيقات سليماني ،شريفي و تهراني دوست
( )٥٤٨٣هم راستا مي باشد.
سوال چهارم :آیا بین فرسودگی شغلی کارکنان زن و مرد در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز تفاوتی
وجود دارد؟
آزمون ( )tمستقل در مورد ميزان فرسودگي شغلي از لحاظ جنسيت نشان داد ،که ميزان فرسودگي شغلي در بين کارکنان از
لحاظ آماري معنادار نمي باشد .مـي تــوان اذعـان داشــت کـه يافتــه هـاي پــژوهش حاضـر بــر خـالف يافتــه هـاي
تحقيــق رســتمي و همکاران ( ،)٥٤٨٥صاحب زاده و همکاران ( ،)٥٤٨٢عبدي ماسوله و همکاران ( )٥٤٨٦بود .و نتايج
تحقيـق توجيا( ،)٢٥٥١حريري و حسن زاده ( )٥٤٨٢و قديمي مقدم و همکاران ( .)٥٤٨١مويد تحقيق حاضر بـوده است.
سوال پنجم :آیا فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان البرز از نظر میزان تحصیالت
متفاوت است؟
تحليل واريانس يک راهه در مورد ميزان تفاوت فرسودگي شغلي کارکنان از لحاظ ميزان تحصيالت نشان داد ،که ميزان
فرسودگي شغلي در بين گروه هاي مختلف از لحاظ آماري معنادار مي باشد .و همچنين با استفاده از آزمون تعقيبي توکي
مشخص شد ،افراد داراي مدرک تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم داراي فرسودگي شغلي بيشتري نسبت به افراد داراي مدرک
تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس مي باشند .ميتوان اذعان داشت که يافته هاي پژوهش حاضر با نتايج تحقيقات قديمي مقدم
و حسيني طباطبايي( ،)٥٤٨١سليماني ،شريفي و تهراني دوست ( )٥٤٨٣هم راستا مي باشد.
سوال ششم :آیا فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز از نظر سابقه کار متفاوت
است؟
تحليل واريانس يک راهه در مورد ميزان تفاوت فرسودگي شغلي کارکنان از لحاظ سـابقه کـار نشـان داد ،ميزان فرسودگي
شغلي در گروه هاي مختلف از لحاظ آماري معنا دار نمي باشد .مي توان اذعان کرد نتايج بدست آمده برخالف نتـايج تحقيـق
مهـاجر (،)٥٤٨٢و در راسـتاي تحقيقـات سليماني ،شريفي و تهراني دوست ( )٥٤٨٣ميباشد.
سوال هفتم :آیا میزان فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز از نظر میزان درآمد
متفاوت است؟
آزمون ()tمستقل در مورد ميزان فرسودگي شغلي از لحاظ ميزان درآمد نشان داد ،کـه ميـزان فرسـودگي شغلي در بين
کارکنان از لحاظ آماري معنادار مـي باشـد .يعنـي افـراد غيـر از شـغل رسـمي خود(سـاير درآمدها) که درآمد بيشتري دارند
داراي فرسودگي شغلي بيشتري

مي باشند .تحقيق کنسيدين و کالوس(،)٢٥٥٤اسکات و نوالن ( )٢٥٥٥تحقيق ساعتچي

()٥٤٨٥مويد تحقيق حاضر بوده است .و همچنين تحقيق پرداختچي و همکاران ( ،)٥٤٨٨مشابهت دارد اما نتايج تحقيق
حريري وحسن زاده ( ،)٥٤٨٢نشان داد فرسودگي شغلي کارکنان برحسب وضعيت درآمد تفاوت معني داري ندارد.
 .8نتیجه گیری
عوامل متعددي در ميزان فرسودگي شغلي کارکنان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان البرز موثرند که خارج از کنترل
محقق بودند.از ميان هفت مولفه کيفيت خصوصيات دموگرافيک کارکنان مولفه هاي سن و وضعيت استخدام ،جنسيت ،سابقه
کار،بر ميزان فرسودگي شغلي ،از لحاظ آماري معنادار نبودند ،يعني اين مولفه ها بر ميزان فرسودگي شغلي کارکنان تاثير

نداشتند .و همچنين رابطه بين ميزان تحصيالت و ميزان درآمد از لحاظ آماري معنادار بود يعني اين مولفه ها بر ميزان
فرسودگي شغلي تاثير دارند .و همچنين افراد داراي مدرک تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم داراي فرسودگي شغلي بيشتري نسبت
به افراد داراي مدرک تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس مي باشند .و ميزان درآمد نيز بر فرسودگي شغلي تاثير داشت يعني
افراد غير از شغل رسمي خود(ساير درآمدها) داراي فرسودگي شغلي بيشتري مي باشند.
 .9پیشنهادها
 .٥نتايج پژوهش حاکي از آن است افراد داراي غير از شغل رسمي خود(ساير درآمدها) بيشترين فرسودگي شغلي را داشتند.
بنابراين مسئولين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان البرز نسبت به حقوق و مزاياي کارکنان توجه نمايد.
 .٢با توجه به نتايج به دست آمده ميزان تحصيالت کارکنان بر فرسودگي شغلي آنها تاثير گذاشته است ،بنابراين بايد نسبت به
ادامه تحصيل کارکنان در آن اداره کل تمهيدات الزم در نظر گرفته شود.
 .٤با توجه به اينکه امنيت شغلي مي تواند بر فرسودگي شغلي تاثير داشته باشد بنابراين با تبديل وضعيت استخدامي کارکنان
از قراردادي و حق التدريس به پيماني يا رسمي اقدام نمايد.
به منظور شناسايي مشکالت و تنگناها وکاهش فرسودگي شغلي کارکنان در محيط هاي کاري پيشنهاد مي شود واحد
مشاوره ويژه کارکنان راه اندازي شود تا با بررسي وضعيت موجود،راهکارهاي عملي جهت کاهش فرسودگي شغلي ارائه
نموده و نيز برنامه هاي کاربردي مديريت استرس را اجرا نمايند.
منابع
الف) منابع فارسی
 .1احمدي ،احمد و خليفه سلطاني ،افتخارالسادات ( .)٥٤٨٥بررسی فرسودگی شغلی مدیران آموزش مقاطع سه گانه
شهر اصفهان .مجلهي پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان.٢٥١-٢٨٣ ،)٥(٥٤ ،
 .2پاکي ،فاطمه(".)٥٤٨٥ساخت و هنجاریابی آزمون فرسودگی شغلی و پیش بینی عوامل فرسودگی شغلی در
معلمان شهرستان اسالمشهر" پايان نامه کارشناسي ارشد چاپ نشده ،دانشگاه عالمه طباطبايي تهران
 .3حسيني ،اعظم سادات (")٥٤٨٤بررسی و مقایسه کیفیت زنگی کاری معلمان شهر همدان "پايان نامه کارشناسي
فرجام ارشد چاپ نشده ،مديريت آموزش و پرورش استان همدان
 .4حسينيان ،سيمين ( .)٥٤٥٨فرسودگی شغلی در مجموعه مقاالت دومین سمینار راهنمایی و مشاوره .تهران:
انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي تهران.
 .5خاکبازان ،زهرا (« .)٥٤٨١بررسی رابطه بین منبع کنترل و فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی مدارس دولتی شهر
نیشابور» پايان نامه کارشناسي ارشد چاپ نشده ،دانشگاه عالمه طباطبايي
 .6دفت ،ريچارد ال ( .)٥٢٢٨تئوری و طراحی سازمان .ترجمۀ علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي ( .)٥٤٥٥تهران:
انتشارات مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني .چاپ دوم ،جلد اول.
 .7دوالن ،شمون .ال و شولر ،رندان .اس .)٥٤٥٨( .مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی( .مترجمان :محمدعلي طوسي و
صائبي) .تهران :انتشارات سازمان مديريت دولتي.
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تهران :انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي.
 .9رابينز ،استيفن ،مدیریت رفتار سازمانی ،ترجمه پارسائيان ،علي و اعرابي ( ،)٥٤٥٥جلد سوم ،انتشارات موسسه مطالعات
و پژوهشهاي بازرگاني.
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