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چکیده :این پژوهش بهمنظور شناسایی مراحل شل
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گیلری

This study was conducted to
investigate the stages of job burnout
formation among high school female
teachers in Marivan. To do this, ten
teachers with over twelve years of
experience selected via three methods of
simple, purposive, and snowball sampling
were profoundly interviewed. The present
study was done using phenomenological
method. Results of data analysis indicated
that job burnout includes five stages: 1.
;Realization of crisis; 2. Conflict; 3. Fatigue
4. Crisis and 5. Deadlock. To ensure the
validity of the data during the formation of
the categories, the advisor’s comments and
during the final formation of the categories,
the informers’ comments were exerted.

کلید واژهها :فرسودگی شلغلی ،پسیسارشناسلی ،معلملان زن،
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فرسودگی شغلی در معلملان زن شلا در ملسارت متوسل ه
شهر مریوان صورت گرفته است .در این راستا با تعساد  71نفلر
از معلمان با بیش از  77سال سابقه کار ،که با اسلتفاده از سله
روش نمونهگیری آسان ،هسفمنس و گلوله برفی انتخلا شلسه
بودنس ،مصاحبه عمیق به عم آمس .پژوهش حاضر بلا اسلتفاده
از روش پژوهش پسیسارشناسی صلورت پ یرفتله اسلت .نتلایج
تحلی دادهها با استفاده از راهبرد تحلی و مضلمون حلاکی از
ایلن اسلت کله فرسلودگی شلغلی در طلی  1مرحلله در بلین
معلمان زن ش میگیرد :مرحله اول:تحقق رویا؛ مرحلله دوم:
تعارض؛ مرحله سوم:خستگی؛ مرحلله ههلارم :بحلران؛ مرحلله
پنجم :بنبست .جهلت حصلول اطمینلان از اعتبلار دادههلا در
هنگام ش گیلری مقلوتت نظلرات اسلتاد راهنملا و پل از
ش گیری مقوتت نهایی نظرات اطالعرسانها اعمال گردیس.

شهر مریوان

Abstract:

 .7عضو هیأت علمی دانشگاه تهران s_s_movahed@yahoo.com
 .7دانش آموخته کارشناسی ارشس تحقیقات آموزشی دانشگاه خوارزمی
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مقدمه
با پیچیسهتر شسن روزافزون جوامع امروزی ،رسالت سازمانها برای برآورده ساختن انتظارات
جوامع ،حساتتر و مهمتر شسه است .بهطوری که میتوان اذعان کرد دنیای کنونی دنیای
سازمانهاست و آنهه امروز در بین اه فن و به اتفاقنظر به یقین تبسی شسه ،نقش اساسی
نیروی انسانی بهعنوان عام گرداننسه اصلی سازمانهاست .بهعبارت دیگر ،انسانها به کالبس
سازمان جان میدهنس .بیتردیس نیروی انسانی کارآمس و خودانگیخته میتوانس برای رشس خود و
توسعه و دستیابی به هسفهای برنامهریزی شسه سازمان ،بیشترین کارآیی را داشته باشس و با
توجه به حساسیت سازمان آموزش و پرورش برای دستیابی و اجرای موفقیتآمیز هر فعالیت
آموزشی ،افزون بر منابع مالی و ابزار و فناوری ،وجود نیروی انسانی سالم و متعهس نقش اساسی را
ایفا میکنس .بهعبارت دیگر تعهس کاری و واکنش عاطفی فرد نسبت به کار و همهنین بات بودن
سالمت روانی ،میزان تولیس و قابلیت کار را افزایش میدهس (گرین هاو.)7911 ،7
در هر سازمانی بهمنظور اثربخش نمودن امور و نی به هسفهای سازمانی از معیارهایی
استفاده میکننس که اهم این معیارها عبارتانس از ج  ،آموزش و حفظ نیروی انسانی کارآمس و
متخصص در سازمان و از آن جایی که توانمنسسازی کارکنان میتوانس موجب حفظ نیروی انسانی
متخصص شود ،مسیران بایس به دنبال شناخت عوام مؤثر بر توانمنسسازی کارکنان برای پیشبرد
مأموریتها ،هسفها ،سیاستها ،خطمشیها ،و استراتژیهای سازمان باشنس و نیروی انسانی نیز
از ارکان رشس و بقای سازمان محسو میگردد (شم مورکانی.)7991 ،
مفهوم فرسودگی شغلی در اوای دهه  7911برای اولین بار توسط فرویسنبرگر  7معرفی شس.
پژوهشگران صاحب نظر در راستای شناخت این مفهوم تعاریف متعسدی را ارائه دادهانس .برای مثال
پاینز 9و ارونسون )7947( 8فرسودگی شغلی را سنسرم خستگی عاطفی و جسمانی میداننس که
در نتیجه توسعه گرایشات منفی شغلی و از دست دادن عالقه و احسات نسبت به کار ایجاد
میشود (تیموری .)7949 ،فاربر )7949( 1فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی جسمی ،عاطفی
و روانی میدانس که در نتیجه مواجهه مستقیم و درازمست فرد با مردم و در شرای ی که از لحاظ
هیجانی طاقتفرساست ،در وی ایجاد میشود .لیتر و مسلش ( )7111فرسودگی شغلی را
بهعنوان یک پاسخ طوتنیمست به شرایط سخت کاری توصیف میکننس که حاکی از خستگی،
بسبینی و بیکفایتی در کار میباشس.

2. Freudenberger
4. Aronson

1. Green have
3. Pines
5. Farber
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به طور کلی روی ردهای مختلف نسبت به ماهیت و هیستی فرسودگی شغلی را میتوان به شرح
ذی خالصه نمود:
روی رد کَپنر :7در مسل کَپنر ،بین دو متغیر فشارها و آشفتگی روانی ،راب ه مثبت وجود دارد.
روی رد بالینی :فرودنبرگر فرسودگی را یک حالت خستگی و تحلی رفتگی میدانس که از کار
سخت و بسون انگیزه ناشی میشود .از این منظر مفهوم فرسودگی شغلی بیش از آن که بهصورت
نظری بیان شود به ش تجربی م رح شسه است.
روی رد روانشناختی–اجتماعی :این روی رد به این نتیجه رسیسه است که فرسودگی شغلی
یک ساختارهنس بعسی میباشس که از سه مؤلفه مرتبط به هم تش ی شسه است این مؤلفهها
عبارتانس از :خستگی عاطفی؛ نگرش منفی در پاسخ به دیگران؛ عسم موفقیت فردی.
روی رد تعاملی هرنی  :7در مسل هرنی  ،حرکت به سمت فرسودگی شغلی به ترتیب شام
مراح زیر است :فشار روانی؛ آشفتگی روانی؛ مقابله دفاعی (ساعتچی.)7949 ،
پیشینه پژوهش
براسات جستجوهای انجام گرفته ،تحقیقات کمی زیادی در زمینه فرسودگی شغلی ،حی هها و
آثار و پیامسهای مربوط به این موضوع انجام گرفته است ،اما متأسفانه پژوهشی کیفی مرتبط با
مقوله فرسودگی شغلی و هگونگی ش گیری این پسیسه در جامعه ایرانی در منابع داخلی یافت
نشس.
9
اس ات ( )7117به نقش عوام محی ی در بروز فرسودگی شغلی اشاره میکنس .بسین معنا
که در محیطهای کاری که دارای ویژگیهای زیر باشنس فرسودگی شغلی پسیسار میشود-7 :
فشارهای ناشی از مواجهه با تقاضاها و درخواستهای م رر دیگران؛  -7رقابت سخت و فشرده؛
 -9نیازهای مالی و تالش برای کسب درآمس؛  -8محرومیت از آنچه فرد شایسته آن است.
فرسودگی شغلی حاص از قرار گرفتن در هنین محیطهایی ،پیامسهای متنوعی را دربر دارد که
افزایش نق و انتقاتت ،یبت از کار ،کاهش بهرهوری فردی و سازمانی از آن جملهانس .این
پیامسها همهنین بر دریافتکننسگان خسمات نیز اثرات منفی بر جای میگ ارنس.
به سبب تأثیر فرسودگی شغلی بر افسردگی و اض را و بهطور کلی بر سالمت روانی ،گرینز
( )7999دریافت که زمانی که فرسودگی شغلی بر فرد عارض نشود او میتوانس خود را در مقاب
افسردگی و اض را زنسگی محافظت کنس ،در حالی که بی اری کمتر از حالت اشتغال همراه با
ناخشنودی و فرسودگی آسیبزاست.
2. Charnis

1. Kepner
3. Scott
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هرنی ( )7997حرکت به سوی فرسودگی شغلی را شام سه مرحله میدانس .مرحله اول:
فشار روانی که شام فشارزاهای درونفردی ،فشارزاهای بینفردی (تمات با مرجعان و راب ه با
هم اران) و فشارزاهای سازمانی (تراکم کار ،مقررات اداری ،و فشار کار) میباشس .مرحله دوم:
آشفتگی روانی که با مؤلفه های روانشناختی (عزت نف پایین ،خستگی عاطفی) ،مؤلفههای
جسمانی (سردرد و خستگی) و مؤلفههای رفتاری (اعتیاد به ال و اختالفات خانوادگی) همراه
است .این مرحله همان مؤلفه خستگی عاطفی در نظریه مازتک و هم اران است .مرحله سوم:
مقابله دفاع ی است که به اثرات فرآینس فرسودگی روانی وکیفیت کمک ارائه شسه به مراجعان از
سوی افراد یا نهادهای کمککننسه مربوط میشود .در مسل هرنی راهبردهای مقابله کارساز در
مواجهه با فشارزاها در نظر گرفته شسهانس ،راهبردهای مقابله کارساز به فرد اجازه میدهنس تا با
فشارزاها به روشی عینی و واقعگرایانه مقابله کنس ،نه بهصورت تغییرات ادراکی در قالب
م انیسمهای دفاعی.
پژوهشهای مازتک و هم ارانش ( )7947نشان داد که فرسودگی شغلی یک ساختار هنس
بعسی و از سه مؤلفه مرتبط با هم تش ی یافته است .این مؤلفهها عبارتانس از :تحلی یا خستگی
عاطفی که به از دست رفتن انرژیهای عاطفی شخص اشاره دارد ،در واقع حاتت قبلی که دارای
س ح انگیزشی بات بوده است ،در اثر فرسودگی از بین میرود و انجام کار برای وی خستهکننسه
میشود .مؤلفه دوم تش ی دهنسه ی فرسودگی شغلی ،تمای به نادیسه گرفتن فرد یا مراجع به
صورت یک فرد انسانی است بهطوری که او را از فردیت خود خارج و بهصورت یک شئ یرانسانی
درک میکنس (مسخ شخصیت) .مسخ شخصیت در حرفههای انسانی بهصورت تعام با مردم
بهعنوان یک شئ و برحسب برهسبهایی که استفاده میشود ،خود را نمایان میسازد .سومین
مؤلفه از فر سودگی شغلی ،احسات موفقیت فردی پایین است .در این مؤلفه که توجه کمتری را
به خود جلب کرده است ،احسات موفقیت فردی کاهش پیسا میکنس ،یعنی فرد احسات میکنس
عمل رد وی همراه با موفقیت نیست و یا بهعبارتی دقیقتر ،عمل رد یا موفقیت ادراکی م رح
است نه عمل رد و موفقیت واقعی.
محمسی( ) 7941پژوهشی با عنوان راب ه کیفیت زنسگی کاری و سالمت سازمانی در مسارت
متوس ه استان کردستان انجام داده است و نتایج حاص از پژوهش او نشان داد که -7 :بین دو
متغیر کیفیت زنسگی کاری و سالمت سازمانی راب ه مستقیم و معناداری وجود دارد -7 .از میان
مؤلفه های کیفیت زنسگی کاری ،مؤلفه تامین فرصت رشس و سپ مؤلفه قانونگرایی بیشترین
تأثیر را بر سالمت سازمانی دارنس.
خاکبازان ( ) 7941نیز در پژوهشی با موضوع بررسی راب ه میان منبع کنترل و فرسودگی
شغلی معلمان ابتسایی مسارت دولتی نیشابور نشان داد که  -7بین منبع کنترل درونی و بیرونی
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معلمان زن و مرد تفاوت معناداری مشاهسه نشس -7 .میزان فرسودگی شغلی در مؤلفه عمل رد
شخصی معلمان زن بهطور معناداری پایینتر از فرسودگی شغلی در مؤلفه عمل رد شخصی
معلمان مرد است -9 .از روی نمرات فرسودگی شغلی میتوان نمره کنترل (جهتگیری بیرونی)
معلمان را پیشبینی کرد -8 .قسرت پیشبینی فرسودگی شغلی در مؤلفه خستگی عاطفی بیشتر
از فرسودگی شغلی در مؤلفه عمل رد شخصی و مسخ شخصیت است.
قسیمی مقسم و طباطبایی ( )7941در یک پژوهش با عنوان شیوع فرسودگی شلغلی در بلین
معلمان و کارکنان سازمانی آموزش و پرورش و راب ه آن بلا جنسلیت ،ملسرک تحصلیلی ،مق لع
شغلی و موقعیت جغرافیایی ،و با نمونهای  7194نفری در استان کرمان به نتایج زیر دست یافتنس.
 -7در اکثر آزمودنیها درجاتی از فرسلودگی شلغلی (خفیلف تلا شلسیس) وجلود دارد -7 .تفلاوت
فرسودگی شغلی معلمان مقاطع آموزشی سهگانه و کادر اداری در هنس ملورد معنلادار اسلت-9 .
میزان فرسودگی شغلی معلمان و کارکنان مرد بیشتر از زنان است -8 .بلین فرسلودگی شلغلی و
مسرک تحصیلی راب ه مثبت وجود دارد -1 .میزان فرسودگی شغلی در معلمان و کارکنان شهرها
و نواحی مختلف ،متفاوت است؛ بهطوری که میزان این متغیر در معلمان شهرهای بزرگتر ،بیشتر
است .در تبیین این که هرا فرسودگی شغلی در معلمان شهرهای بلزرگتلر بیشلتر اسلت ،شلایس
بتوان به این عام اشاره کرد که در این مراکز جسای از فشارهای عصبی-روانلی مشلابه شلهرهای
کوهکتر ارتباطات انسانی وروابط عاطفی کمتر و محسودتر و مشل الت ملالی و اقتصلادی بیشلتر
است .در حالی که در شهرستانهای کوهکتر ،هم مش الت مالی بسیار کمتر است ،هم درآملسها
با هزینهها هماهنگ تر هستنس و هم ارتباطات دوستانه و صمیمانه بیشلتر اسلت کله تملامی ایلن
موارد به تخلیه هیجانی و کاهش بار اضل را در معلملان و کارکنلان شلهرهای کوهلک کملک
میکنس.

هسف و سؤال اصلی پژوهش
گیری فرسودگی شغلی در معلمان زن شا

هسف اصلی پژوهش حاضر ،شناسایی سیر ش
مسارت متوس ه شهر مریوان میباشس.
برای دستیابی به این هسف ،سؤال زیر م رح شس:


در

زنان شا در پست دبیری در مسارت متوس ه شهر مریوان هه رونسی را در سالهای
تجربه کاری خود طی نمودهانس تا به این مرحله از فرسودگی شغلی رسیسهانس؟

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش پسیسارشناسی صورت پ یرفته است .تحقیق کیفی
عبارت از مجموعه فعالیتهایی (هون مشاهسه ،مصاحبه و شرکت گسترده در فعالیتهای
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پژوهشی) است که هر کسام بهنحوی محقق را در کسب اطالعات دست اول ،دربارهی موضوع
مورد تحقیق یاری میدهنس .بسینترتیب ،از اطالعات جمعآوری شسه ،توصیفهای تحلیلی،
ادراکی و طبقهبنسیشسه حاص میشود .در روش مورد بحث ،دسترسی به اطالعات؛ یعنی
زنسگی کردن با مردم مورد پژوهش ،یادگیری فرهنگ آنها از جمله مبانی ارزشی ،عقیستی و
رفتاری ،زبان و تالش برای درک احسات ،انگیزش و هیجانهای آنها است .محقق کیفی ،رفتار
اجتماعی را به این دلی درک میکنس که خود را بهجای دیگران قرار میدهس (دتور.)7941 ،
پسیسارشناسی نیز ی ی از سنتهای پژوهشهای کیفی است که هسف آن شناسایی معنایی
میباشس که افراد به تجار زیسته خود میبخشنس.
فرآینس تحلی دادهها در پژوهش حاضر به شرح ذی و با استفاده از روش تحلی مضمون صورت
گرفته است.
 شناسایی اطالعرسانهایی که دهار فرسودگی شغلی شسهانس(با استفاده از پرسشنامه و .).. انجام مصاحبه با این اطالعرسانها (این مصاحبهها توسط ضبط صوت ثبت شسهانس). پیاده نمودن مصاحبهها روی کا . تحلی مضامین اولیه (شام  :خوانسن خط به خط دادهها ،استخراج مفاهیم و جمالت اصلی،تش ی مقوتت و مضامین اولیه).
 تحلی مضامین ثانویه (شام طبقهبنسی دادهها ،مشخص نمودن زیر طبقات ،تش ی طبقاتنهایی).

گروه هسف و م ان پژوهش
جامعه این پژوهش ،دبیران زن شا در دوره متوس ه (دوره اول و دوم) شهرستان مریوان را
شام میشود .نمونهگیری در این پژوهش در هارهو من ق نمونهگیری در روش پسیسارشناسی و
به صورت هسفمنس انجام شسه است .ن ته مهم در نمونهگیری مبتنی بر هسف آن است که در واقع
حوادث و تجربیات ،هسف نمونه گیری هستنس ،نه خود افراد .بنابراین حجم نمونه مم ن است به
تعساد افراد ،تعساد مصاحبهها و یا حوادث نمونهگیری شسه اطالق گردد (ادیب حاج باقری.)7941 ،
در این پژوهش نمونهگیری به سه صورت انجام گرفته است:
 -7نمونهگیری آسان :در این روش از افراد در دسترت یا داوطلب استفاده میشود .این روش
معموتً برای شروع نمونهگیری مورد استفاده قرار میگیرد.
 -7نمونهگیری مالکمحور :در این روش ،هسف شناخت تجربیات همهی گروههای شرکتکننسه
در پژوهش میباشس .طی این مرحله از طریق پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش تعسادی از
هم اران که در معرض فرسودگی بودنس انتخا شسنس.
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 -9نمونهگیری گلوله برفی :در این روش محقق از اولین اطالعرسانها که معموتً به روش آسان
انتخا شسهانس میخواهس که اگر افراد دیگری را میشناسنس که در زمینه مورد بررسی دارای
تجربیات و دیسگاه هایی هستنس ،برای شرکت در م العه معرفی نماینس (ادیب حاج باقری ،پرویزی و
صلصالی.)7949 ،
بسینترتیب در پژوهش حاضر تعساد  71نفر از دبیران شا در مسارت متوس ه بهعنوان
اطالعرسان شرکت نمودنس.
در پژوهشهای کیفی هنگام صحبت در مورد اعتبار یافتهها و نتایج حاص از تحقیق ،از مفهوم
قابلیت اعتماد صحبت میشود (تسلی  7و تش ری7؛  )7119که خود دارای دو بعس اصلی است :الف-
اعتبار :نتایج پژوهش تا هه انسازه مورد قبول اطالعرسانهای شرکتکننسه در آن است .در پژوهش
حاضر مقوتت و نتایج برای تأییس میزان اعتبار آن به شرکتکننسگان ارائه شس و نظرات آنها در
ارائه گزارش نهایی مسنظر قرارگرفت ،و  -قابلیت انتقال :نتایج پژوهش تا هه انسازه در موقعیتهای
مشابه دیگر قاب تعمیم است .به طور کلی ،اقسامات صورت گرفته در این پژوهش جهت حصول
قابلیت اعتماد به شرح ذی میباشنس:
 جهت کسب اطمینان از اعتبار کسگ اریها ،مقوتت تش ی شسه و نامگ اری شسه توسطپژوهشگر اول به وسیله استاد راهنمای پژوهش مورد بازبینی قرارگرفت .در نهایت با اعمال برخی از
نظرات و کسب اجماع ،مقوتت نهایی ش گرفتنس .همهنین با توجه به اینکه مقوتت میبایس
دارای دو ویژگی جامعیت و مانعیت باشنس ،نظر استاد نیز اخ شس و در نهایت مقوتت به نحوی که
در مقاله حاضر آمسهانس ،ش گرفتنس.
 مقوتت نهایی با اطالعرسانهای پژوهش در میان گ اشته شسنس .نظرات این افراد نشان دادکه مقوتت ش گرفته و نتایج استخراج شسه انع اسی نسبتاً صحیح از دیسگاههای آنهاست.

یافتههای پژوهش
هر هنس استفاده از واژه فرسودگی شغلی به صورت گسترده از دهه  11میالدی رواج یافت اما همین
واژه را میتوان در رمانی از "گرینی" مشاهسه کرد .وی در این داستان به بررسی زنسگی معماری
میپردازد که در اثر خستگی روانی و احسات یأت و ناامیسی ،شغلش را ترک کرده و به جنگ های
آفریقا پناه میبرد (ماسالچ)7117 ،
بنابراین نشانگان (سنسرم) فرسودگی شغلی یک حالت از پا افتادگی بسنی-هیجانی است که از
فشارهای هیجانی پی در پی ناشی میشود و با درگیری شسیس با دیگران برای دورههای درازملست
همراه است .در هنگام فرسودگی شغلی فرد مبتال بلهویلژه سله عالملت مهلم را نشلان ملیدهلس:
2. Tashakori

1. Teddlie
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افسردگی ،خستگی ،یأت .در حالت شسیس فرد حتی مم ن است به ف ر خودکشی یلا دسلت کلم
تغییر دادن شغ خود برآیس هرا که دایماً با این واقعیلت کله کلارش ثملر بخلش نیسلت مواجله
میشود ،مث پزش ی که بهطور دایم شاهس مرگ بیماران خود است ،روانشناسی که با علود م لرر
بیماری در مراجعان خود مواجه است ،معلمی که نمرات دانشآموزان خود را دلچسب نملیبینلس.
هم ارانی که در این پژوهش و در مصاحبهها شرکت کردهانس نیز به نلوعی درگیلر بلا ایلن پسیلسه
بودنس .در پایان پژوهش پنج مرحله را که معلمان نمونه پژوهش طی نمودهانس تلا بله ایلن نق له و
مرحله از زنسگی کلاری رسلیسه انلس ،شناسلایی شلسنس .در ادامله ایلن مراحل و عوامل ملؤثر در
ش گیری هر کسام به تفصی مورد بحث و بررسی قرار میگیرنس.

شکل  .1سیر شکلگیری فرسودگی شغلی در بین معلمان نمونه پژوهش

مرحله اول :تحقق رویا
در این مرحله به گفته همه اطالعرسانها ،شور و شعف و انرژی زیادی برای حضور در کالت
درت داشتهانس هرا که رؤیای هنس ساله شان برای حضور در یک کالت درت واقعی تحقق یافته
است .اکثر دبیرانی که در این پژوهش حضور داشتنس در رشتههای دبیری از دانشگاه یا مراکز
تربیت معلم فارغالتحصی شسه انس .در نتیجه در دوران تحصی واحسهای عملی را در مسارت و
کالتهای درت گ رانسه انس ،و این حضور باعث شسه که رؤیای حضور در یک کالت واقعی و به
عنوان دبیر را در ذهن بپروراننس؛ رؤیایی که نه تنها از دوران دانشجویی که از خیلی وقت قب در
ذهن آنها نقش بسته است .هر هنس هگونگی آن بال بع متفاوت است .بهطور مثال ی ی از
دبیران اینگونه رویایش را بیان میکنس" :از کالت پنجم و بعس از خوانسن درت با چهبان ،عالقه
شسیسی به شغ معلمی پیسا کردم .اینکه بتوانم با اون عشق و عالقه به مسرسه برم ،برای بچهها
بتونم هر هی رو در توان دارم انجام بسم ،و خالصه تمام عشق به کار رو در اون مسیر میدیسم.
پ هیچوقت به این ف ر ن ردم که میتونم شغلی یر از معلمی داشته باشم و احسات میکردم
نمیتونم هیچ کار دیگری رو انجام بسم .پ با این تفاصی در هنگام انتخا رشته کن ور با
وجود این ه رتبه خیلی خوبی داشتم و میتونستم رشتههای پزش ی و پیراپزش ی رو انتخا کنم،
اما وارد دنیای رویایی دبیری شسم" .اطالعرسانی دیگر بیان میکنس" :من در یک خانواده
فرهنگی بزرگ شسم ،برادرها و هنستایی از اقوام نزدیک ما در آموزش و پرورش شا بودنس،
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همین دلی باعث شس که همیشه خودم رو بهعنوان یک معلم تصور کنم .دبیری که با
دانش آموزانم دوست باشم ،فضای گرمی رو با هم ارام تجربه کنم ،و به این ترتیب وارد دانشگاه
تربیت دبیر شسم" .و همه اطالعرسانهای پژوهش با تصوراتی تقریباً مشابه با گفتههای سایر افراد
نمونه ،کار خود را با شور و شعف زیاد آ از نمودنس .داستان آ از به کار هر کسام از این دبیران
خود ماجرایی بود سرشار از انرژی .ی ی از اطالعرسانهای پژوهش عنوان میکنس که" :روز اول
حضور در مسرسه احسات عجیبی داشتم ،یک ح دوگانه ،هم خوشحال و شاد از این ه وارد
کالت درت و مسرسه می شسم ،هم مض ر بودم از اینکه می بایست یک کالت را با تعسادی
دانش آموز دبیرستانی اداره کنم .به هر حال وارد کالت شسم ،هنس دقیقه ابتسایی کالت
نمیتونستم هیچ واکنشی داشته باشم ولی هر طور بود هیجان خودم رو کنترل کردم و پ از
حضور و یا  ،تسری رو شروع کردم ،و آنهنان احسات زیبایی داشتم و در اون کالت آرامش
رو تجربه کردم ،که حات بعس از  74سال هنوز بهترین کالسم بهشمار میآیس".
و به این ترتیب همه شرکتکننسگان در پژوهش ،براسات اظهاراتشان شغ مورد عالقه
خود را در نهایت عالقه آ از کردنس و هیچگاه به ذهن آنها خ ور نمیکرد که خیلی زود این
عالقه ،شور و نشاط به اض را  ،د س ه و خستگی ختم میشود.

مرحله دوم :تعارض
با توجه به جنسیت اطالعرسانهای پژوهش (زن) و زنسگی در یک جامعه سنتی ،اکثریت آنها
در ابتسای شروع زنسگی شغلیشان ازدواج کرده و بسینترتیب با ورود همسر و فرزنس مرحله
جسیسی از سیر تحول شغلی آن ها آ از گردیسه است .در واقع هیچ بستری از نظر قسرت و
گستردگی تأثیر با خانواده برابری نمیکنس .خانواده پیونسهایی را بین افراد برقرار میکنس که
منحصر بهفرد هستنس .ارتباطهای صمیمانه و خشنودکننسه خانوادگی ،سالمت جسمانی و روانی
را در سرتاسر دوره رشس پیشبینی میکنس .در مقاب منزوی شسن از خانواده یا بیگانگی با آن،
ا لب با مش الت رشس ارتباط دارد .برطبق نظریه سیستمهای بوم شناختی ،تأثیرات دو سویهای
وجود دارنس که در آنها اعضای خانواده تأثیرات دوجانبهای بر ی سیگر دارنس .در واقع اص الح
سیستم به شب ه ای از روابط وابسته به هم اشاره دارد .این تأثیرات بهطور مستقیم و یرمستقیم
عم میکننس .در تأثیرات مستقیم ،اگر ارتباط محبتآمیز و صبورانه باشس ،پاسخهایی یاریگرانه
و هماهنگ را ایجاد می کنس ،در حالی که خشونت و ناش یبایی موجب خشم و مخالفت میشود.
هر یک از این واکنش ها به نوبه خود اتصال جسیسی را در زنجیره تعام ایجاد میکنس .در مورد
اول پیام مثبت ادامه مییابس و در مورد دوم پیام منفی یا اجتنا روی میدهس .در هر مورد ،رفتار
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یک عضو خانواده به ادامه نوعی تعام در دیگری کمک میکنس که یا به سالمت روانشناختی
کمک کرده یا آن را تضعیف میکنس (برک.)7991،
اطالعرسانهای پژوهش نیز در دومین یا سومین سال اشتغال خود و مواجهه با مش الت و
مسائ تأه و مسئولیت مادری ،یک نوع ح تعارض نقش در آنها ایجاد گردیسه است که
بعضی از آنها در هنگام مصاحبه و گفتگو در مورد این مرحله اص الح جالبی را ب ار میبردنس،
میگ میگ!!! و بعس از بررسی وجه تسمیه آن ،اطالعرسانها بیان میکردنس که با توجه به
نقشهای متفاوتی که در این برهه از زمان داشته و مجبور بودهانس تا این نقشها را هه بسا بهطور
همزمان ایفا نماینس ،بایس با سرعتی زیاد هماننس میگ میگ (اشاره معلمان زن به کارتونی است با
همین عنوان)!! وظایفشان را انجام داده تا در هیچ یک از آنها خللی ایجاد نگردد .اشاره ی ی از
اطالعرسانها بسین صورت است" :در ی ی دو سال اول اشتغال به این دلی که تنها مسئولیت
من تسری بود از کارم ل ت می بردم و هیچ مسئله دیگری نمیتوانست من را اذیت کنس .بعس از
تموم شسن مسرسه با وجود خستگی زیاد هون زمان فقط به خودم اختصاص داشت در واقع
سرمست بودم ،اما پ از ازدواج و تولس اولین فرزنس این شرایط کامالً تغییر کرد .در این شرایط نه
تنها نقشها و مسئولیتهایم بهطور ملموت افزایش یافت که این نقشها خیلی با هم تفاوت
داشتنس ".در واقع اطالعرسانهای پژوهش در این مرحله با تعارض نقش و تساخ مسئولیتهای
متنوع و متفاوت مواجه بودهانس .در ی ی از این نقشها که همان مادری بود ،زن میبایست در
تمام طول روز و بسون وقفه از فرزنسش مراقبت کنس و این مراقبت میتوانست شرایط سخت
بیماری فرزنس را نیز بهه مراه داشته باشس ،و در نقشی دیگر که همانا تسری و حضور در مسرسه
بود ،میبایست از قوانینی سخت و بسون منع ف مسرسه اطاعت کنس و تعاملی من قی و
خستگیناپ یر با دانشآموزان و کادر اجرایی آموزشگاه داشته باشس .نقشهای مختلف دیگری را
نیز زنان شا میبایست در نظر میگرفتنس به طور مثال نقش همسری ،نقش فرزنسی برای
خانواده خود و برای خانواده همسر .در این تعسد نقشها اگر همسر برای این زنان یاریدهنسه
نباشس به طور ق ع خستگی مفرط و دلزدگی از نقش را ایجاد خواهس کرد .که با توجه به گفته
اطالعرسانهای ما این هم اری و درک متقاب از سوی همسر آنهنان هشمگیر نبوده و باعث
ایجاد دلزدگی در آنها شسه است .بهطور مثال ی ی از اطالعرسانها اینگونه بیان میکنس که:
"همیشه خستگی و استرت مح کار و د س ههای آن را همراه خود به خانه میآوردم به امیس
التیام آن ،اما محیط خانه هم استرت و خستگی خود را داشت و به این ترتیب کم کم از حضور
در مسرسه خسته شسم و شور وشعفی که در اوای کار داشتم ،رنگ باخته بود" .اطالعرسانی دیگر
این مرحله را اینگونه توصیف میکنس" :در سالهای ابتسایی تسری همواره بسون هیچگونه
تأخیری در مسرسه حاضر میشسم و بهعنوان ی ی از دبیران موفق و منظم شناخته شسه بودم .اما
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پ از تولس اولین فرزنس و با توجه به شرایط حسات ،سخت و اجتنا ناپ یری که با آن روبهرو
شسم ،برای اولین بار نیم ساعت با تأخیر به مسرسه رسیسم ،برخوردی که کادر اجرایی آموزشگاه
با من داشتنس به گونهای بود که با دبیری نامنظم برخورد میکننس و این برای من بسیار سخت و
دردناک بود" .پ میتوان گفت که عواملی همهون درک متقاب همسر ،قوانین یرمنع ف
مسارت و عسم هم اری عوام آموزشگاه باعث ش گیری مرحله تعارض نقش در آ از رونس سیر
فرسودگی شغلی در اطالعرسانهای این پژوهش شسه است.

مرحله سوم :خستگی
با توجه به آنهه در مرحله دوم آمس ،اطالعرسانهای پژوهش به نق های از احسات دلزدگی
رسیسه انس که شور و شعف آ ازین کار را از دست داده و اگر این احسات با عوام دیگری تقویت
نمیگردیس هه بسا دلزدگی نیز افزایش پیسا نمیکرد .اما با توجه به اینکه هر سیستمی شرایط و
مسائ مختص به خود را دارد و با توجه به تعریف سیستم ،این عوام دیگر اجزای سیستم را نیز
خودبهخود درگیر میکنس ،سیستم آموزشی نیز از این قاعسه مستثنی نبوده و بهطور ق ع مسائ
جاری در سیستم آموزشی همه اجزاء را با خود همراه میکنس .اطالعرسانهای پژوهش نیز پ از
اینکه انرژی اولیه خود را از دستیافته دیسهانس ،پ از ههار یا پنج سال تجربه کاری ،دیگر
سیستم به نظر آنها یک سیستم منحصر به فرد و عاری از مش الت نمیباشس .به این ترتیب
معلمان به هر کسام از مسائلی که تا قب از آن ساده به نظر میرسیسهانس ،بهعنوان یک سس و
عام دلزدگی مینگرنس .از عوام سیستمی دیگر که باعث ایجاد خستگی در فرد میشود میتوان
به این عوام اشاره کرد :عسم انتقادپ یری عوام اجرایی آموزشگاه و مسئوتن ادارات ،محیط
فیزی ی مسارت ،بیانگیزگی دانشآموزان ،قوانین دست و پاگیر و بایس و نبایسهای آموزش و
پرورش ،برخورد حراستی و پلیسی با برخی مسائ ساده آموزشی ،محتوای قسیمی کتا ها .ی ی
از اطالعرسانها ورود به این مرحله را اینگونه بیان میکنس که" :برای انجام یک کار آموزشی به
تعسادی نقشه و وسای آزمایشگاهی نیاز داشتم و با توجه به اینکه آموزشگاه فاقس این ابزار بود
پ درخواست وسای خود را ابتسا به مسیریت مسرسه تحوی دادم ،پ از اینکه مسیر آموزشگاه
بیان کردنس که به دلی کمبود بودجه توانایی خریس این وسای را نسارنس ،بنا به پیشنهاد ایشان
درخواست خود را به اداره آموزش و پرورش شهر بردم .برخوردی که آن روز و در آن شرایط با
من شس را هیچوقت فراموش نخواهم کرد .در هنگام ارائه درخواست مسئول ی ی از واحسهای
اداره در آنجا حضور داشتنس .پ از توضیحات بنسه و اینکه وجود این نقشهها باعث درک بهتر
در دانشآموزان میگردد ،مسئول نامبرده مرا به گوشهای فراخوانس و با لحنی تنس و تهسیسآمیز
گفتنس که تو بهعنوان یک معلم فقط بایس به ف ر تسری کتا باشی نه این ه به دنبال تهیه
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وسای باشی ،با همان ام انات موجود کارت را انجام بسه و هرگز برای درخواست هیچ وسیلهای
مراجعه ن ن .و پ از این قضیه آنهنان دلهرهای در من ایجاد گردیس که نه تنها شوق آموزش را
از من گرفت که خستگی مفرطی را در من ایجاد نمود" .اطالعرسانی دیگر اینگونه بیان میکنس
که " :ی ی از عواملی که باعث گردیس تا خستگی و دلزدگی من بیشتر شود کتا های درسی بود.
کتا هایی که ما در حال حاضر تسری میکنیم خیلی با آنهه بهعنوان استانسارد میشناسیم،
فاصله دارد .کتا هایی که با س ح آگاهی دانشآموزان و شرایط اجتماعی بسیار ریب است.
بهطور مثال در کتا های ما عنوان می شود که پیاز کیلویی دو تومان یا از این دست تناقضات .و
این عسم همخوانی محتوای کتا با واقعیتهای جامعه باعث تمسخر درت و آموزش شسه است.
و من نمیتوانم از دانش آموزانم انتظار داشته باشم که دیگر م الب کتا را نیز بهطور کام قبول
داشته باشنس " .معلمی دیگر میگویس" :در ی ی از مسارسی که تسری داشتم از همان اوای سال
تحصیلی دانش آموزان مستعس را شناسایی کردم و در ساعاتی خارج از ساعات آموزشی کالتهای
ت میلی برایشان برگزار کردم و آنها را برای المپیادهای مختلف و البته مرتبط با رشته خودم
آماده نمودم .اتفاقاً همان دانشآموزان هم موفق به کسب رتبههای خو شهرستانی و استانی
شسنس .ولی مسیر آموزشگاه که از تالشهای من هم خبر داشت بسون هیچگونه تش ر و تقسیری از
کنار این قضیه گ شت و این برخورد و بسیاری دیگر از این دست برخودهای گزینش شسه که
همیشه تقسیرنامه مختص به عسه ای خاص بود ،در من یک نوع پا پ کشیسن از کارهایم ایجاد
نمود و احسات خستگی (از تالشهای خارج از وظیفه) را همهنان با خود همراه داشتم و این
خستگی هر روز و با هر برخوردی بیشتر میشس".با توجه به مصاحبههای انجام گرفته این مرحله
از فرسودگی شغلی تقریباً طوتنیترین مرحله میباشس و گاهی شایس تا  9سال ادامه مییابس .دلی
این امر را می توان در این عام یافت که افراد هنوز امیسی به تغییر شرایط سیستم دارنس و
امیسوارنس بتواننس شرایط کاری را تحت تسلط خود قرار دهنس .پ واکنش این افراد به مسائ
پیش آمسه کمی محتاطانه میباشس و بیشتر دوست دارنس تا از بزرگنمایی بیش از حس مسائ
اجتنا کننس.

مرحله ههارم :بحران
اطالعرسانهای پژوهش در این مرحله به یک س ح از خستگی رسیسهانس که با حضور در مسرسه
و پ از گ شت مست زمانی کوتاه احسات خستگی میکننس و در نتیجه تعام پیشین آنها با
محیط و تحم نامالیمات محیط کار دهار اختالل میشود .بسین معنا که اگر تا پیش از آن
رواب ی آرام و خونسرد داشتهانس و بهراحتی از کنار بی انضباطی دانشآموزان گ شتهانس و جو
شلوغ کالت برای آنها طبیعی جلوه مینمود و به سهولت قادر به تحم برخوردهای سنگین
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هم اران بودهانس ،در این مرحله اینگونه تعامالت برایشان سخت مینمایس و بهراحتی نمیتواننس
از کنار این شرایط عبور کننس .توانایی برقراری ارتباط گرم و صمیمی با هم اران و دانشآموزان
در آنان کاهش مییابس و بسین ترتیب وارد مرحله جسیسی در سیر فرسودگی شغلی میشونس که
با توجه به عناوین و م الب م روحه از سوی اطالعرسانها بهعنوان بحران نام برده میشود .در
مرحله بحران ،معلمان به س حی از دلزدگی رسیسهانس که بیش از پیشخواهان دوری گزیسن از
فضای آموزشگاه ،فضای کالت ،مسرسه و اماکن اداری هستنس .به گونهای که دبیران مصاحبه
شونسه عنوان کرده انس که حتی برای انجام کارهای اداری به هیچ عنوان به اداره آموزش و پرورش
مراجعه نمیکننس و اگر مجبور به این امر باشنس بهطور معمول همسر یا شخصی دیگر را برای
پیگیری امورات شخصی مأمور میکننس و نیز به مرحلهای رسیسهانس که عالقهای به حضور در
جمع هم اران در زنگ های تفریح نساشته و معموتً خود را با کارهای شخصی سرگرم میکننس،
البته وجود ام اناتی هم هون موبای  ،تبلت و لب تاپ این فاصله گرفتن از جمع را بیشتر میسر
نموده است .افراد در این مرحله در روابط خانوادگی و برخورد با اطرافیان هم دهار مش شسه و
خستگی و دلزدگی مفرط را به سایر محیطهای زنسگیشان منتق کرده و در همه جا بیان
میکننس که از حضور در کالت و مسرسه خسته شسهانس.
با توجه به متن مصاحبهها،عالوه بر خستگی روحی ،عام سیستمی دیگری که در این مرحله
وارد رونس میگردد ،روابط آسیبرسان هم اران با ی سیگر میباشس .به این معنا که بنا به گفته
اطالعرسانها ،در روابط هم اران صساقت و شفافیت گ شته از بین رفته و تقریباً اعتماد بین آنها
خسشهدار شسه است و این عسم ارتباط گرم و شفاف با دیگر کارکنان سازمان (مسرسه) ،گ ر زمان
را برایشان سخت و طوتنی و همراه با خستگی مفرط کرده است و این مسأله تساومبخش اجتنا
ببشتر آنها از حضور در این محاف میگردد .همهنین اجتنا آنها ،در یک دور باط تخریب
بیشتر روابط بین هم اران را به دنبال خواهس داشت .در کنار این مسائ  ،توجه بیش از حس
سیستم آموزشی به نتایج کمی و قبولیهای صس در صسی ،باعث گردیسه تا معلمان از کار و اثر
گزاری نقش خود دهار یأت شونس و همین یأت مزیس بر سایر دتی سیستمی ،آنها را از کالت
و مسرسه دور کرده است .اطالعرسانهای این پژوهش معتقسنس که وجود مسائ اجتماعی،
دلزدگی آنها را افزایش داده و به س حی از بحران رسانسه است که از بازنشستگی پیش از موعس
و دوری گرفتن از مسرسه و محیط کار بهصورت داوطلبانه استقبال میکننس .از جمله مسائ
دیگری که این معلمان م رح نمودنس این است که دیسگاه اولیا به نقش معلم دهار تزلزل گشته و
معلمان ماننس گ شته ،شأن و منزلت اجتماعی شایستهای نسارنس .در کنار این برخوردهای اجتماع،
وضعیت اقتصادی و معیشتی معلمان به خصوص در هنس سال گ شته و سی گرانی و وجود
تحریم ها ،فشار مضاعفی را به معلمان وارد نموده که این فشار هر هه بیشتر آنها را از محیط کار
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دلزده کرده است .با توجه به مصاحبههای انجام گرفته ،بیشتر اطالعرسانها در این مرحله از
فرسودگی قرار دارنس و این تعساد از معلمان در حال روز شماری برای فرا رسیسن زمان
بازنشستگی هستنس تا بنا به گفته خودشان از بایس و نبایسهای من قی و یرمن قی سیستم
خالص شونس .البته برای این ه این گ ر زمان برای آنها سریعتر باشس در سالهای باقی مانسه
خسمت معموتً دوست دارنس از پست تسری خارج شسه و در پستهای دیگری در مسرسه کار
کننس تا از این طریق بتواننس حجم کاری خود را کاهش دهنس.

مرحله پنجم :بن بست
این مرحله را میتوان شسیسترین حالت فرسودگی شغلی دانست .فرد در این مرحله از هر
موقعیتی برای کمکاری در محیط آموزشی ،یبتهای م رر از مسرسه ،بینظمیهای فراوان بهره
میبرد و حتی از نظر ظاهری نیز به نامقبولترین و هنجارش نانهترین ش مم ن در مسرسه
حضور مییابس .این فرد در برابر هرگونه تغییر و تحول آموزشی مقاومت میکنس و در زمان حضور
در کالت درت کمترین زمان را برای تسری اختصاص میدهس و در بقیه زمان کالت تقریباً در
حالت خوا آلودگی به سر می برد .معلم زن در این مرحله نه تنها هیچ اشتیاقی برای حضور در
مسرسه نسارد ،که در کمال خستگی پای در مسرسه میگ ارد ،حتی اگر بعس از هنس روز تع یالت
به مسرسه بیایس این خستگی همچنان در ظاهر و نحوه گفتار وی تأثیر گ ار میباشس .نحوهی
پوشش این هم ار نیز به خوبی معرف میزان خستگی ایشان میباشس ،بسین طریق که حتی
فرزنسان و اطرافیان نیز (به گفته خود هم ار) از طرز پوشش ایشان ناراحت میباشنس .او از
هرگونه تغییر در نظام آموزشی نیز نه تنها استقبال ن رده که کامالً در برابر این تغییرات
مقاومت می کنس .باتخص با تغییر نظام آموزشی در سالهای اخیر که منجر به تغییر در کتب
درسی و شیوه ی تسری گردیسه است ،به هیچ عنوان حاضر به تغییر روش مسیریت کالت و
تحول در تسری کتب جسیس نمیباشس و همهنان با همان روشهای منسوخ کالت را اداره
میکنس ،این قضیه عسم رضایت دانشآموزان و عوام مسرسه را بههمراه دارد و در نهایت این
مسائ خود باعث می شونس تا وی از هر فرصتی جهت یبت از مح کار بهره ببرد و حتی اگر در
کالت درت حضور یابس به سرعت تسری خود را به اتمام میرسانس.
بحث و نتیجهگیری
با نگاهی گ را به  1مرحله فوقال کر میتوان گفت که فرسودگی شغلی دارای سیری تسریجی و
مخر است که هر مرحله از آن میتوانس پیامسهای تأثیرگ ار ناخوشاینسی به جای گ ارد .البته
این پیامسها در مورد مرحله اول (تحقق رویا) نه تنها ناخوشاینس نبوده که باعث گردیسه لحظات
زیبایی هم برای معلم و هم برای دانشآموز فراهم سازد .مرحله دوم (تعارض) که در واقع شروع
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سیر تحول فرسودگی شغلی می باشس به فاصله کوتاهی از مرحله اول خود را نمایان میسازد ،در
این مرحله معلمان زن به دل ی رویارویی با مش الت زنسگی خانوادگی به نوعی دهار احسات
خستگی مفرط میشونس .بهنظر می رسس اگر در این مرحله معلمان زن ،همراهی و هم اری و
درک متقاب همسر را داشته باشنس و سیستم آموزشی با این معلمان سازگاری بیشتر داشته
باشس ،رونس فرسودگی را در ابتسای راه کنس میسازد .مرحله سوم (خستگی) در طول این مرحله
که طوتنیترین مرحله از رونس میباشس ،عوام سیستماتیک بیشترین اثرات خستگی را در فرد
در پی دارد .به این ترتیب می توان گفت که اگر بتوان سیستم آموزشی را ارتقای داده و
انع اف پ یری عوام اداری ،حراستی و اجرایی مسارت را به ش مؤثری افزایش بسهیم ،میتوان
رونس افزایشی احسات خستگی را در معلمان زن متوقف نمود و سیر فرسودگی را خودبهخود کنس
سازیم .مرحله ههارم (بحران) در این مرحله اطالعرسانهای پژوهش به دلی این ه عوام مؤثر
در فرسودگی نه تنها کنترل نگردیسه که در هر مرحله با همراهی عوام بیشتری تشسیس شسه
است دهار نوعی بحران در برقراری روابط روزمره و همیشگی خود میشود و گ ر زمان برای
آنها سختتر گشته است .در این مرحله میتوان با انجام تسابیر مناسب ح هم اری و اعتماد
را در بین هم اران افزایش داده و در پی آن به دنبال افزایش شأن و منزلت معلم در جامعه رونس
فرسودگی را متوقف نمود .مرحله پنجم (بن بست) این مرحله شسیسترین حالت فرسودگی ایجاد
میگردد و معلمان زن در این برهه به س حی از خستگی میرسنس که در ظاهر نمود پیسا
میکنس ،برای جلوگیری از این موضوع و متوقف نمودن آثار خستگی میتوان از ام انات رفاهی و
ورزشی بهره جست و س ح شادابی را در بین معلمان زن تا حسی افزایش داد .وخامت پیامسهای
ناشی از فرسودگی شغلی هنگامی ههره ناخوشاینس خود را نشان میدهس که دریابیم برخی
مشا به خاطر ماهیت خسماتی خویش میتواننس ناخوشنودیهای اجتماعی زیادی را نیز با خود
همراه داشته باشنس .از سوی دیگر یک معلم زن در زنسگی نقشهای هنسگانهای بهعنوان معلم،
مادر ،همسر و  ...ایفا میکنس و عسم رضایت شغلی او میتوانس ایفای نقشهای دیگر را نیز با
ش ست مواجه سازد .شایس بتوان در پایان به دستانسرکاران نظام آموزش و پرورش گوشزد کرد
که اگر سیر ش گیری این سنسروم روانشناختی به موقع و در مراح اولیه متوقف نشود ،توقف
آن در مراح بعسی یرمم ن مینمایس.
در راستای اجرای پژوهش ،پژوهشگر با محسودیتهایی روبرو بوده است که میتوان به
دشواری در یافتن اطالعرسانهایی که صادقانه حاضر به مشارکت در این پژوهش باشنس ،اشاره
نمود.
در خاتمه و با توجه به گفتههای اطالعرسانهای پژوهش میتوان پیشنهاداتی در جهت توقف
رونس فرسودگی شغلی در بین معلمان زن ارایه داد :اصالح قوانین و مقررات سازمانی در جهت
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متناسب ساختن فضای آموزشی با شرایط روحی و جسمی معلمان زن ،اصالح ساعات آموزشی
مسارت ،بازبینی کتب درسی ،برگزاری دورههای بازآموزی مناسب و بهبود وضعیت معیشتی
فرهنگیان که با تحقق این هسف منزلت اجتماعی معلمان نیز بهبود مییابس.
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