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Abstract
Aim: The research purpose is to investigate the
proportion
of
marital
conflict,
selfdifferentiation, occupational stress and locus of
control in the prediction of burnout. Method: A
total sample of 245 teachers were selected by
cluster sampling and were asked to fill out the
marital
conflict
questionnaire,
Rice
occupational
stress
inventory,
Bowen
Differentiation of self-inventory, Rutter locus of
control inventory and Geldard burnout
inventory. Results: The results of the step
regression analysis showed that marital
conflict, self-differentiation, occupational stress
and locus of control can predict 52.9 percent of
the total variance of burnout.
Keywords:
Marital
Conflict,
SelfDifferentiation, Occupational Stress, Burnout.

فهيمه پيرساقي

دانشجوی دکتری مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمی
)مهرداد حاجي حسني (نويسنده مسئول

یارشد مشاوره خانواده دانشگاه عالمه طباطبايی
 دانشجوی کارشناس
دکتر کيومرث فرح بخش

استاد يار دانشگاه عالمه طباطبايی
سميه سليماني

ی ارشد مشاوره تحصيلی دانشگاه عالمه
 دانشجوی کارشناس
1

طباطبايی

:چکيده

 خود، پژوهش حاضر با هدف تعيين سهم تعارض زناشويي:هدف
 استرش شغلي و منبع کنترل در پیشبيني فرسودگي،متمايزسازي

 جامعه اين پزوهش: روش.شغلي معلمان زن شهر تهران انجام شد
کليه معلمان زن ابتدايي شهر تهران بود که به روش نمونه گيري
 معلم انتخاب و با پرسشنامههاي تعارض542 خوشه اي تعداد
 منبع کنترل، استرس شغلي رايس، خود متمايزسازي بوئن،زناشويي
 و پرسشنامه فرسودگي شغلي گلدارد مورد بررسي قرار،راتر

 تحليل دادهها به شيوه رگرسيون گام به گام نشان: نتایج.گرفتند
 از واريانس فرسودگي52/9 داد که متغيرهاي پیشبين حدود
، خود متمايز سازي، تعارض زناشويي.شبيني مینمايند
 شغلي را پی
استرس شغلي و منبع کنترل در پیشبيني فرسودگي شغلي سهم
.دارند

، خودمتمايز سازي، تعارض زناشويي:واژههای کلیدی
. فرسودگي شغلي، منبع کنترل،استرس شغلي

Received: April 15, 2012
Accepted: November 06, 2012

91 /1/72:تاریخ دریافت
91 /8/61:تاریخ پذیرش

01

فصلنامه روانشناسی صنعتی /سازمانی  /سال سوم  /شماره  /01بهار 1931

مقدمه

يکي از عمدهترين مسائل شغلي که معموال به شکل واکنش در برابر فشارهاي شغلي و سازماني در ميان کارکنان خدمات انساني

یشود ،پديده فرسودگي شغلي 1است .فرسودگي شغلي کاهش قدرت سازگاري فرد با عوامل فشار زا است و سندرمي است
ديده م 
مرکب از خستگي جسمي و عاطفي که منجر به ايجاد خودپنداره منفي در فرد ،نگرش منفي نسبت به شغل و فقدان احساس ارتباط با
مراجعان به هنگام انجام وظيفه میشود(پرداختچي ،احمدي ،و آرزومندي .)88 13 ،اصطالح فرسودگي شغلي اولين بار توسط
فريدنبرگر ، 1974 ( 2به نقل از تانهان و کن )11 20 ،3مطرح شده است .وي پديده فرسودگي شغلي را در کارکناني که حرفههاي ياري

یکنند که توسط
رساني داشتند مورد بررسي قرار داد .وستمن ،اتزين و دانون ) 2001 (4فرسودگي شغلي را فشاري روانشناختي تلقي م 
سهاي مزمن روزانه ايجاد میشود .مسلش و جکسون ، 986 1 (5به نقل از آيکودايس ،6فانتاالکيس ،7و کاپرينس) 2003 ،،8معتقدند
استر 

یباشد .آنان معتقدند که فرسودگي
که فرسودگي به طور ناگهاني به وجود نمیآيد .بلکه آن نتيجه کار در يک دوره زماني طوالني م 
یباشد:
شغلي داراي سه مولفه اصلي به شرح ذيل م 

خستگي عاطفي :9خستگي عاطفي حالتي است که در آن شخص نيروهاي هيجاني خود را از دست داده است و قادر به برقراري

روابط عاطفي با ديگران نمیباشد .مسخ شخصيت :10در حالت مسخ شخصيت ،افرادي که در مرحله اول خستگي عاطفي را تجربه
کرده اند انرژي کافي جهت مراقبت از شغل و محيط کاريشان را ندارند ،در نتيجه فرد گرايش دارد که از خود محافظت کند .براي
رسيدن به چنين ،هدفي وي ممکن است پيوند خودش را از ديگر کارکنان قطع نمايد .همچنين در اين بعد از فرسودگي شغلي ،فرد
شها و رفتارهايي منفي ،معيوب و يا بي تفاوت گونه را به ديگران اعم از همکاران ،و يا مشتريان از خودشان نشان
ممکن است نگر 
یکنند .و
دهند .عدم کارايي فردي :11در اين بعد از فرسودگي شغلي ،افراد شروع به قضاوتهاي منفي در مورد توانايي خودشان م 
یدهد که در شغلشان از کفايت کافي بهره مند نيستند.
اين احساس به آنها دست م 
عابدي ( )1831ويژگيهاي فرسودگي شغلي را اينگونه توصيف کرده است .1 :فرسودگي شغلي با استرس شغلي رابطه دارد
یشود  .3فرسودگي شغلي داراي ابعاد مختلفي است  .4فرسودگي شغلي داراي
.2فرسودگي شغلي در محيطهاي کاري انجام م 
نشانگان متعددي است و بنابراين به آن سندرم فرسودگي شغلي میگويند  .5فرسودگي شغلي با سازههاي عدم رضايت شغلي و
افسردگي رابطهي نزديکي دارد و بايد از آنها تفکيک گردد.
در سازمانهاي آموزشي نيز مانند ديگر سازمانها ،هر عضو جديد در نخستين تماس حرفهاي خود اميدوار است که با جوي مناسب
مواجه شود تا بتواند نيازهاي اقتصادي ،اجتماعي و رواني خود را به نحوي مطلوب برآورده سازد .يکي از قشرهاي جامعه که بايد به
سالمت رواني آن انديشيد ،معلمان مدارس هستند .معلمان بر اثر کار شديد و مشکالتي که در روابط بين فردي در مدرسه با مدير و
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یکنند ،دائما در حالت
ديگر همکاران پيدا میکنند و همچنين انرژي اضافي که براي کنترل رفتارهاي نابهنجار دانش آموزان صرف م 
یباشند .از آنجا که در هر کشوري ،نظام آموزش و
یبرند .بنابراين به احتمال بيشتري در معرض فرسودگي شغلي م 
تنش به سر م 
یباشد و نيز کيفيت اين نظام آموزشي به ميزان کارايي معلمان وابسته است پرداختن به عواملي
پرورش از اهميت خاصي برخوردار م 
یباشد.
یدهد ،بدون شک ضروري م 
همانند فرسودگي شغلي که ميزان بهره وري معلمان را تحت تاثير قرار م 
فرسودگي شغلي معلمان به عنوان يک عارضه ناشي از فشار رواني طوالني مدت داراي خصوصياتي همچون خستگي عاطفي ناشي
از فشار رواني طوالني مدت داراي خصوصياتي همچون خستگي عاطفي ،جسماني ،نگرشي و اعتقادي است(حسني .)1831 ،تحقيقات
پاينز )6991(1نشان داد که زنان دشواري زيادي براي دستيابي به يک تعادل مطلوب بين شغل و مسئوليتهاي زندگي نشان دادند.

عواملي از قبيل آزادي کمتر ،خودمختاري کمتر ،تنوع کمتر و چالش کمتر زنان میتوانند فرسودگي بيشتري را به دنبال داشته باشد.
همچنين زنان فرصت کمتري را براي ابراز وجود و خودشکوفايي در اختيار دارند ،در سطح باالتري از هيجان درگير کارشان
یتوانند فرسودگي شغلي را به دنبال
یبرند و همه اين موارد م 
یشوند ،معموال در محيطهاي کاري از تبعيض و آزار و اذيت رنج م 
م 
داشته باشد .حميد ،چرخ آبی و امان اهلل نژاد( ) 390 1در تحقيق خود به اين يافته رسيدند که بين فرسودگی شغلی و ابعاد سالمت روان
روابط معنی دار چندگانهای وجود دارد.
در ارتباط با فرسودگي شغلي معلمان ،تحقيقات مختلفي صورت گرفته است .در برخي از اين تحقيقات متغيرهايي همانند جنسيت،
شآموزي که معلم با آن کار میکند به عنوان متغيرهاي تاثيرگذار در فرسودگي
سن ،سابقه تدريس ،وضيعت زناشويي و نوع دان 
شغلي ياد شده است(مسلش و جکسون ، 986 1 ،به نقل از ابوالقاسمی ،98 13 ،رادوو9991 ،2؛ ساس ،بروس ،و بونچيس .)11 20 ،3آنجا

شبيني
یباشد ،بنابراين ،عالوه بر اين متغيرها ،متغيرهاي ديگري را نيز میتوان به عنوان پی 
که فرسودگي شغلي معلول چندين علت م 

یتوان به متغيرهايي همانند تعارض زناشويي ،4خود متمايز سازي ،5منبع
کننده فرسودگي شغلي در نظر گرفت .از جمله اين عوامل م 

کنترل 6و استرس شغلي 7نام برد .در بين اين متغيرهاي ذکر شده ،منبع کنترل و استرس شغلي و نقش آنها در فرسودگي شغلي در
تحقيقات گوناگون مورد بررسي قرار گرفته اند( براي مثال شاکري نيا و محمدپور98 13 ،؛ عبدي ،و شهبازي0831 ،؛ صابري ،مروجي،
و ناصح 390 1 ،؛ قربان شيرودي ،شفيع آبادي ،و نوراني پور .)58 13 ،اما متغيرهاي تعارض زناشويي و خود متمايز سازي به عنوان
یتوانند در فرسودگي شغلي نقش داشته باشند کمتر در تحقيقات مورد توجه قرار گرفته است اما از آنجا که رابطه اين دو
عواملي که م 
شهاي گوناگوني مورد تاييد قرار گرفته است بنابراين در اين تحقيق نيز به عنوان متغيرهاي
متغير با ابعاد ديگر سالمت روان در پژوه 
یگيرند.
شبيني کننده فرسودگي شغلي مورد بررسي قرار م 
پی 
یگيرد ،تعارض زناشويي است .بروز
شبيني کننده فرسودگي مورد بررسي قرار م 
اولين متغيري که در اين تحقيق به عنوان پی 
تعارض در روابط انسانها با يکديگر امري رايج و اجتنابناپذير است ،به گونه اي که میتوان از تعارض به عنوان رايجترين پديدههاي
موجود در روابط انسانها نام برد .تعارض زماني ايجاد میشود که اعمال يک فرد با اعمال فرد مقابل تداخل کند .همچنان که دو فرد
یيابد(سعيديان ،28 13 ،به نقل از مرادي و ثنائي .)48 13 ،زن و مردي که به
یشوند ،پتانسيل تعارض افزايش م 
به هم نزديک تر م 
1
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یکنند .هر کدام تاريخچهئي شخصي و
یپيوندند ميراث رواني يکتا و جداگانهاي دارند و آن را وارد پيوند زناشويي خود م 
يکديگر م 
شخصيتي يگانه دارند که آنها را در همهي روابطي که با همسر خود دارند دخالت میدهند .زن و مرد ،از آن رو که هنوز هم به درون
یدهند نمیتوانند طبق واقعيت کنوني برخورد کنند .بنابراين ،در اين صورت تعارض بين زوجين،
فکندههاي پيشين خويش پاسخ م 
اجتناب ناپذير است(گالدينگ ، 986 1 ،ترجمه بهاري.)6831 ،
در تحقيقات مختلفي ،نقشي که تعارض زناشويي در بروز مسائل و مشکالتي از قبيل فرسودگي شغلي در گروههاي مختلف شغلي،
یتواند داشته باشد به طور مستقيم و غيرمستقيم مورد بررسي قرار گرفته است .رايس( )7991معتقد است که «مشکالت زناشويي و
م 
سهاي خانوادگي دليل جدي مشکالت عاطفي و رفتاري در پژشکان است .در تحقيقي که مقصودي و محمدي (  )98 13با هدف
استر 
بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي و دل زدگي زناشويي در زنان متخصص جراحي زنان و زايمان در بيمارستانهاي شهر تهران انجام
یباشد.
شبيني م 
دادند اين نتيجه حاصل شد که فرسودگي شغلي بر اساس مولفههاي دلزدگي زناشويي قابل پی 
یگيرد خود متمايزسازي است .با بررسي تحقيقات گذشته،
دومين متغيري که نقش آن در فرسودگي شغلي مورد بررسي قرار م 
پژوهشي که مستقيما رابطه بين تمايز يافتگي با فرسودگي شغلي را مورد ارزيابي قرار داده باشد ،يافت نگرديد .لذا ،در پژوهش حاضر
یشود .مفهوم تمايز يکي از
جهت بررسي نقش و ميزان تمايز يافتگي در فرسودگي شغلي از نظريه بين نسلي بوئن کمک گرفته م 
مفاهيم اساسي تئوري بوئن است ،به توانايي تجربه صميميت با ديگران و در عين حال استقالل از ديگران اشاره دارد(کلور.) 2009 ،1

يهاي جسمي ،سوء مصرف مواد و مشکالت اجتماعي با شکست
در تئوري سيستمي بوئن تمامي نشانهها مانند بيماري رواني ،بيمار 

در انطباق با سيستم ،خود متمايز سازي اندک و مبالغه در فرايند عاطفي ارتباط مثبتي دارد(هراس .) 2008 ،2افراد با تمايز يافتگي باال به
یتوانند در
هيجانات خود آگاهي دارند و قادر به سنجش متفکرانه موقعيت هستند .اين افراد توانايي رشد «خود مستقل» را دارند و م 
روابط عميق ،آرامش و راحتي خود را حفظ کنند و بنابراين از هم جوشي عاطفي و يا جدايي عاطفي براي تعديل تنشهاي دروني
یشوند و به اين ترتيب با جدايي از افراد
یکنند ،در حالي که افراد کمتر تمايز يافته يا با هم جوشي با ديگران متمايل م 
خود اجتناب م 
یآيند و يا به جدايي عاطفي تن میدهند ،بنابراين هنگام مواجه شدن با صميميت عاطفي واکنش اضطرابي نشان
مهم زندگي از پا در م 
یدهند (اسکورن و دندي ، 2004 ،به نقل از غفاري ،رفيعي ،و ثنايي.)98 13 ،
م 
افرادي که از نظر تمايز يافتگي مقياس پايينتري کسب میکنند در برابر استرس آسيب پذيرترند و بيشتر مستعد بيماري از جمله
یکند بيشتر احتمال دارد که مزمن شوند .افرادي که به لحاظ
بيماري جسمیو اجتماعي هستند و وقتي عملکرد مختل آنها ظهور م 
یتوانند به سرعت به نعادل عاطفي برسند(گالدينک،
یکنند پس از اينکه استرس بگذرد ،م 
تمايز يافتگي مقياس باالتري را کسب م 
 986 1ترجمه بهاري ،بهرامي ،سيف ،و تبريزي .)6831 ،فرد متمايز يافته قادر است در هر شرايطي مطابق خود واقعي اش عمل کند در
حالي که فرد متمايز نيافته بيشتر متاثر از ويژگيهاي « خود کاذب »3است( ليپت ،5 00 2 ،4به نقل از زارعي.) 390 1 ،

هر چند رابطه بين تمايز يافتگي با فرسودگي شغلي در تحقيقات گذشته مورد بررسي قرار نگرفته است اما نقش تمايزيافتگي در
رفتارهاي گوناگوني مورد پژوهش قرار گرفته است .براي نمونه ،پلگ(  ) 2008در پژوهشي به بررسي رابطه بين خود متمايز سازي و
رضايت زناشويي در نمونهاي به حجم  121نفر در مراحل مختلف زندگيشان پرداخت .نتايج اين پژوهش نشان داد که رضايت
زناشويي با ميزان تمايز يافتگي رابطه مستقيم دارد .بدين معنا که افراد داراي تمايز يافتگي باالتر رضايت بيشتري داشتند.
1
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کوون ) 2000 (1نيز در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافت که رابطه مثبت و معناداري بين سطح تمايز يافتگي با عزت نفس وجود
دارد.
شبيني کنندههاي فرسودگي شغلي در نظر گرفته شده است ،استرس شغلي
متغير سومي که در اين تحقيق به عنوان يکي از پی 
سهاي
کهاي جسمي و رواني نيازمندند .اين نوع استر 
یباشد .انسانها براي داشتن زندگي سالم همراه با تحرک و تالش به محر 
م 
یتواند ايجاد انگيزه نموده و بهبود عملکرد فرد را در پي داشته باشد .اما بايد توجه داشت که اگر
ینامند .که م 
رواني را استرس مثبت م 
اين تحريکات و فشارهاي رواني قوي يا مداوم بوده و بيش از نقطه اوج تحمل فرد باشد نتايج مطلوبي را به دنبال خواهد داشت
سهايي است که اگر بيش از حد باشد
(نصيري ، 1373 ،به نقل از انجذاب و فرنيا .)1831 ،فشارهاي رواني ناشي از شغل از جمله استر 
یتواند سبب عوارضي جسمي ،رواني و رفتاري براي فرد شده ،سالمت وي را به مخاطه انداخته ،اهداف سازماني را تهديد کرده و به
م 
کاهش کيفيت عملکرد منجر شود (کيت و نيو استورم ،ترجمه طوسي .) 370 1 ،آمار نشان میدهد استرس و عوارض ناشي از آن همه
یشود و به طور متوسط روزانه يک ميليون نفر به علت اختالالت و ناخوشيهاي ناشي
ساله موجب از بين رفتن صدها روزي کاري م 
یکنند (شاترلند و کوپر.)0991 ،2
از استرس از حضور در محل کار خودداري م 

سزاي محيطي ،شامل عوامل انضباطي دانش
یتوان به دو دسته تقسيم کرد .1 :عوامل استر 
عوامل استرسزا در حرفه معلمي را م 
سهاي شلوغ و پر جمعيت .2عوامل استرس آور فردي،
آموزان ،رابطه معلمان با مديران و همکاران ،بخش نامهها و قوانين مستمر ،کال 
يهاي شخصي ،تجارب منفي زندگي ،بد اخالقي و ضعف روحيه( ميچل.) 1988 ،
شامل ادراک منفي از خود و تواناي 
یدانند .ديک
ويلسون(  ) 2000در مورد استرس شغلي معلمان به اين نتيجه رسيده است که  0/ 67از معلمان شغل خود را پر استرس م 
و وانگنر(  ) 2001در نمونه اي  356نفري از معلمان به اين نتيجه رسيدند که سنگيني کار و ازدحام در کالس باعث استرس شغلي
یدهد که  0/4از ساعت کار بر اثر غيبت ناشي از استرس و نارضايتي شغلي کارکنان از دست میرود
یشود .مطالعه ديگري نشان م 
م 

(راس و اليزابت ،به نقل از انجذاب و فرنيا .)1831 ،بر اساس مدل تقاض – کنترل کاراساک ) 1979 (3مشاغلي که با استرس کاري باال

و کنترل پايين همراه هستند ،موجب پديدار شدن پريشاني رواني و جسمي میشوند .چنين محيطهاي کاري سرانجام منابع عاطفي و
رواني افراد را تخليه میکنند و ممکن است شروعي براي سندروم فرسودگي شغلي باشند (رحماني ،بهشيد ،زمانزاده و رحماني،
.)98 13
شبيني کنندههاي فرسودگي شغلي در نظر گرفته شده است ،منبع کنترل است.
آخرين متغيري در اين تحقيق به عنوان يکي از پی 

يکي از مفاهيم ويژه و با اهميت در نظريه يادگيري اجتماعي راتر 4منبع کنترل است .اين مفهوم داراي دو بعد دروني و بيروني است.
افراد با منبع کنترل بيروني معتقدند که موفقيت و شکستهاي آنها توسط عوامل بيروني مانند سرنوشت ،بخت ،شانس ،افراد قدرتمند
شبيني اداره میشوند ،اما افراد با منبع کنترل دروني معتقدند که اعمال و توانايي آنها ( عوامل دروني و
و نيروهاي محيطي غير قابل پی 
تهاي آنها است(بيابانگرد.) 1373 ،
تها و شکس 
شخصي) تعيين کننده موفقي 

1
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در واقع ،منبع کنترل به عقيده شخص در داليل بروز حوادث در زندگيش میباشد( استراسر ،کتز ،و کين .) 2002 ،1کانون کنترل
دروني با واقع بيني شناخت و منطقي بودن همراه است در حاليکه کانون کنترل بيروني احساساتي بودن ،عدم شناخت و غير منطقي
بودن در برابر حوادث يا علل رفتارها را به همراه دارد(کريمي.) 370 1 ،
در تحقيقي که کورانيان ،خسروي و اسماعيلي(  )78 13با هدف بررسي ارتباط نستوهي و منبع کنترل با فرسودگي شغلي انجام
دادند به اين نتيجه رسيدند که بين منبع کنترل بيروني با فرسودگي شغلي ارتباط معنادار مثبت وجود دارد و رابطه بين منبع کنترل
یباشد.
دروني با منبع فرسودگي شغلي به طور معناداري منفي م 

تحقيقات کاگان و سگال )2991(2نشان داده است افراد با درک از مرکز کنترل دروني مسئوليت پذيري بيشتري دارند و با انگيزه

بيشتري براي رسيدن به اهدافشان تالش میکنند .ليبرت(  )8991معتقد است افراد با منبع کنترل دروني براي بهبود شرايط محيطي خود
یکنند و به يادگيري مهارتها بها میدهند تا به سطح باالتري از موفقيت برسند .اين افراد ميزان باالتري از رضايت شغلي را
تالش م 
یکنند ،کمتر با خشونت رفتار میکنند و با استرس سازگاري بهتري دارند.
گزارش م 
نتايج تحقيق سليگمن و پيترسون(  ) 1988نشان داد که گرايش افراد به يکي از دو منبع کنترل( دروني و بيروني) با افسردگي و
سالمت فرد و عملکرد شغلي او رابطه دارد ،افراد با منبع کنترل دروني مقاومت بيشتري در مقابل فشارهاي شغلي از خود نشان
یدهند ،بر عکس افراد با منبع کنترل بيروني در برابر با فشارهاي شغلي چندان مقاوم نيستند( به نقل از خوي نژاد ،رجايي ،شکيب و
م 
رحيمي.)78 13 ،طبق مدل پيشنهادي دورمان ) 2003 (3فرسودگي شغلي معلمان ،عالوه بر اينکه متاثر از محيط کالسي ،تعارض نقش ،و

یباشد .از جمله مطالعات ديگري که نشان داده است بين منبع کنترل و فرسودگي
عزت نفس است ،از منبع کنترل نيز تاثير پذير م 
یتوان به تحقيقات هيپس0991 ،4؛ کادارويد 986 1 ،5و اسپکتور 1984 ،6اشاره کرد.
شغلي رابطه وجود دارد م 

شبيني کننده اين پديده الزم و
یباشد تالش در جهت شناسايي عوامل پی 
از آنجا که فرسودگي شغلي در بين معلمان شايع م 
ضروري میباشد .لذا ،هدف اصلي محققان در پژوهش حاضر ،شناسايي ميزان سهم هر يک از متغيرهاي تعارض زناشويي ،خودمتمايز
یباشد .مهمترين فرضيه تحقيق اين
شبيني فرسودگي شغلي در معلمان زن دوره ابتدايي م 
سازي ،منبع کنترل و استرس شغلي در پی 
شبيني فرسودگي شغلي داراي
است که هر يک از متغيرهاي تعارض زناشويي ،خود -متمايز سازي ،استرس شغلي و منبع کنترل در پی 
یکند.
شبيني م 
سهم میباشند و ترکيب خطي آنها ميزان واريانس فرسودگي شغلي را پی 
رو ش

ِصلی  390 1بوده است .روش نمونه گيري ،خوشه اي
جامعه پژوهش حاضر ،کليه معلمان زن دوره ابتدايي در شهر تهران در سال تح ِص

تصادفي بوده است .به اين ترتيب که از بين  19منطقه آموزش و پروش شهر تهران ،پنج منطقه ،6 ،3 ،2 ،1 ،و  8به صورت تصادفي
انتخاب شد .سپس از بين اين مناطق به صورت تصادفي تعداد  400معلم انتخاب و با پنج پرسش نامه تعارض زناشويي ،خود متمايز
سازي ،منبع کنترل ،استرس شغلي و فرسودگي شغلي مورد بررسي قرار گرفتند .اما از آنجا که از  400پرسشنامه توزيع شده542 ،
یباشد.
پرسشنامه به طور کامل تکميل شده بودند و قابليت استفاده داشتند ،لذا ،نمونه اين تحقيق شامل  542معلم زن در شهر تهران م 

1

Strauser, Ketz Ve Keim
Kagan & Segal
3
Dorman
4
Hipps
5
Cadavid
6
Spector
2

تعيين سهم تعارض زناشويي...،

51

پرسشنامه تعارض زناشويي :1اين پرسشنامه يک آزمون  42سوالي است که براي سنجش تعارضات زناشويي و جهت استفاده
در جامعه ايراني تهيه شده است .اين پرسشنامه  7بعد تعارضات زناشويي را میسنجد .که شامل کاهش همکاري ،کاهش رابطه ي
جنسي ،افزايش جلب حمايت فرزند ،افزايش رابطه فردي با خويشاوندان خود ،کاهش رابطه ي خانوادگي با خويشاوندان همسر و جدا
کردن امور مالي از يکديگر است .ضريب آلفاي کرنباخ براي کل پرسشنامه  0/ 71و براي هفت مقياس آن از  0/ 60تا  0/ 81متغير بوده

است .روش نمره گذاري پرسشنامه ليکرت  5درجه اي است( ايراهيمي ،نجفي ،مهرابي ،و صادقي .)6831 ،پرسشنامه تجديد نظر

شده خود متمايز سازي :2اين پرسشنامه خود سنجي توسط اسکورن و فريدمن(  ،8991به نقل از محسنيان ،کرملو و گنجوي،

خها در يک مقياس  6درجه اي
یباشد .پاس 
 )6831تهيه شد .و سپس مورد تجديد نظر قرار گرفت .اين پرسشنامه داراي  46سوال م 
ليکرت از  ( 1کامال مخالفم) تا  ( 6کامال موافقم) درجه بندي شده است .ضريب پايايي اين پرسشنامه توسط محسنيان ،کرملو و

گنجوي( 0/ 73 )6831گزارش شده است .پرسشنامه منبع کنترل راتر :3پرسشنامه منبع کنترل راتر (  ،6991به نقل از شرکت،
 29 ) 1379ماده دارد که هر ماده داراي دو گزاره است .از اين دو ماده 23 ،ماده آن داخلي يا خارجي بودن منبع کنترل آزمودني را
یسنجد .و  6ماده ديگر به صورتي طرح ريزي شده اند که آزمودني را در تشخيص هدف آزمون گمراه میکنند .به پاسخ هر ماده
م 
یشود .پايايي اين پرسشنامه توسط شرکت(  ) 1379به روش بازآزمايي  0/ 70گزارش شده است .حسن شاهي
نمره  0يا  1داده م 
(  ، 1378به نقل از طالب پور )0831 ،ضريب اعتبار اين مقياس را به روش آلفاي کرونباخ  0/ 78بر آورد کرده است.

یدهد .اين مقياس
پرسشنامه استرس شغلي رايس :4اين مقياس داراي  57ماده است که اطالعاتي در مورد استرس شغلي به ما م 

توسط حاتمي(  ) 1377ترجمه و هنجار يابي شده است .پرسشنامه داراي سه خرده مقياس روابط بين فردي ،وضعيت جسماني ،و عاليق
شغلي م 
یباشد .نمره گذاري آزمون در مقياس  5گزينه اي ليکرت به صورت( هرگز ،1 :به ندرت ،2 :گاهي اوقات ،3 :اغلب ،4 :و
یآيد .حاتمي(  ) 1377در پژوهش خود ميزان
یشود .نمرات استرس شغلي از جمع کل نمرات به دست م 
بيشتر اوقات )5 :انجام م 
پايايي محاسبه شده بوسيله آلفاي کرونباخ را  0/ 89و ميزان روايي براي کل پرسشنامه را  0/ 92گزارش داد( به نقل از جاويدي،
.)88 13

پرسشنامه فرسودگي شغلي گلدارد :5اين پرسشنامه در ابتدا جهت سنجش ميزان فرسودگي مشاوران تهيه شده بود و در حال

حاضر جهت سنجش فرسودگي ناشي از کار مورد استفاده قرار میگيرد .اين ابزار داراي  40عبارت است که احساس فرد نسبت به
یدهد .بر اساس هنجار پرسشنامه فرسودگي
کارش و اينکه افراد تا چه اندازه در معرض خطر فرسودگي ناشي از کار هستند را نشان م 
یباشند( نمره فرسودگي شغلي زير  )2 ،) 81افرادي که کار
یشوند )1:افرادي که بسيار فعال م 
شغلي گلدارد ،افراد به  4دسته تقسيم م 
یدهند( نمره فرسودگي شغلي  )3 ،) 81 - 20 1افرادي که وضعيت خوبي ندارند( نمره فرسودگي شغلي بين
خود را به خوبي انجام م 
 ،)121- 200و )4افرادي که نيازمند اقدام فوري هستند( نمره فرسودگي شغلي باالي  .) 200خاکپور و بيرشک(  )0831ضريب آلفاي
کرونباخ آزمون فرسودگي شغلي را  ،0/ 86و اسفندياري(  )0831با استفاده از روش بازآزمايي  0/ 73گزارش داده اند( به نقل از
صفري و گودرزي.)88 13 ،

1
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3
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5
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يافتهها

الف) يافتههاي توصيفي:

جدول شماره  .1فراواني متغيرهاي تحقيق
ميانگين

انحراف استاندارد

تعداد

نام متغير
تعارض زناشويي

542

211/ 67

33 / 55

خودمتمايز سازي

542

50 1/ 04

21 / 09

منبع کنترل

542

11/ 84

4/ 28

استرس شغلي

542

941/ 15

21 / 94

فرسودگي شغلي

542

141/ 08

23 / 76

یشود ميانگين و انحراف استاندارد براي متغيرهاي تعارض زناشويي به ترتيب ، 33 / 55 ،211/ 67
همانطور که در جدول  1مالحظه م 
براي خود متمايزسازي  21 / 09 ، 50 1/ 04براي منبع کنترل ،براي استرس شغلي  ، 21 / 94 ،941/ 15و براي فرسودگي شغلي ،به ترتيب
یباشد.
 23 / 76 ،141/ 08م 

ب) يافتههاي مربوط به فرضيههاي تحقيق

جدول.2نتايج همبستگي پيرسون بين متغيرها

متغير

تعارض زناشويي

تعارض زناشويي

1

خود متمايز سازي

-0/ 47

1

خود متمايز سازي

منبع کنترل

استرس شغلي

منبع کنترل

0/ 19

-0/ 20

1

استرس شغلي

0/61

-/ 23

0/ 22

1

فرسودگي شغلي

*0/ 58

*-/ 47

*0/ 32

*0/44

فرسودگي شغلي

1

*همبستگي در سطح  0/10معنادار است.

یگردد رابطه بين متغيرهاي تعارض زناشويي ،خود متمايز سازي ،منبع کنترل و استرس شغلي با
همانطور که در جدول  2مالحظه م 
یباشد.
فرسودگي به ترتيب برابر با  ،0/ 32 ،-0/ 47 ،0/ 58و  0/44است .که در سطح  0/10معنادار م 
جدول  ANOVA .3براي معناداري رگرسيون

مجموع مجذورات

درجه آزادي

معناداري

67 /44

0/10

ميانگين مجذورات

رگرسيون

99 8 72 /01

4

18224 / 77

باقي مانده

55 8 64 /52

042

270 / 230

137754 / 36

442

کل

F

یباشد(.)P< 0/10،F: 67 /44
با توجه به جدول شماره  3رگرسيون معنادار م 

جدول .4نتايج رگرسيون به شيوه گام به گام

متغیر مالک

فرسودگی شغلی

شبین
متغیر پی 

T

مقدار ثابت

تعارض زناشویی

0/ 30

8/ 90

خودمتمایز سازی

-0/52

-4/ 57

منبع کنترل

0/27

استرس شغلی

0/ 32

25/89/ 96

2/ 80

سطح معناداری

0/10

3/ 39

یدهد که هر چهار متغير پیشبين در
با توجه به نتايج به دست آمده از جدول  ،4تحليل دادهها به روش رگرسيون گام به گام نشان م 
شبيني فرسودگي شغلي سهم دارند .مقدار بتا براي تعارض زناشويي ،0/ 30 ،براي خود
معادله رگرسيون باقي مانده اند و در پی 
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یباشد .اين چهار متغير با هم مقدار  25/9واريانس
متمايزسازي ،0/52 ،براي منبع کنترل 0/27 ،و براي متغير استرس شغلي  0/ 32م 
شبين بر
یگيرد .ضريب بتا معرف ميزان تاثير متغير پی 
یکنند .بنابراين فرضيه تحقيق مورد تاييد قرار م 
شبيني م 
فرسودگي شغلي را پی 
یباشد.
متغير مالک م 

بحث و نتيجهگيري

شبيني
هدف اصلي از پژوهش حاضر ،تعيين سهم تعارض زناشويي ،خود متمايزسازي ،استرش شغلي و منبع کنترل در پی 

فرسودگي شغلي معلمان زن شهر تهران بوده است .با توجه به نتايج رگرسيون گام به گام در جدول  4هر چهار متغير پیشبين توان
یباشند .و اينکه فرسودگي شغلي بر اساس ترکيب خطي متغيرهاي تعارض زناشويي ،خود
شبيني فرسودگي شغلي را دارا م 
پی 
یگيرند .نتايج تحليل رگرسيون
شبيني است .بنابراين فرضيه تحقيق مورد تاييد قرار م 
متمايزسازي ،استرش شغلي و منبع کنترل قابل پی 
یکند .تحقيقي که به طور مستقيم رابطه بين تعارض
شبيني م 
نشان داد که تعارض زناشويي فرسودگي شغلي را به صورت مثبت پی 
یتوان تا حدودي با يافتههاي رايس( ،)7991مقصودي و محمدي
زناشويي و فرسودگي شغلي بررسي کرده باشد يافت نگرديد .اما م 
یتوان گفت که طبق نظر اولسن( ،6991به نقل از موسوي ،نوابي نژاد و عاطف وحيد،
(  )98 13همخوان دانست .در تببين اين يافته م 
 )48 13زوجيني که تعارض زناشويي بااليي دارند سطوحي باالتري از ناتواني را در تعامالت شان نسبت به افرادي که در آينده
یدهند.
یکنند ،نشان م 
اختالف پيدا نم 
زوجهايي که داراي الگوهاي تعاملي قبل از ازدواج درستي نيستند به ويژه آنهايي که با ناتواني ،عقب نشيني و عواطف منفي وارد
یتوان گفت که افراد دچار تعارض
یشوند بيشتر در خطر اختالفات زناشويي و طالق هستند .بنابراين ،با توجه به اين مولفهها م 
رابطه م 
زناشويي ،به دليل مشکالت بين شخصي ،احتمال بيشتري دارند که به شغل خود بيعالقه شوند و گاها بيشتر شغل خود را رها ترک
یتواند فرد را براي فرسودگي شغلي مستعد سازد .شفيعي نيا( )1831معتقد است رابطه زوجيني که به آساني به
کنند و اين زمينهها م 
یشود بر کوچکترين فعاليتهاي روزمره فرد اثر میگذارد و جنبههاي مختلفي از زندگي را دچار مشکل میکند.
چالش کشيده م 
بالشتين و شوارتز ، 1983 (1به نقل از موسوي ،نواب نژاد و عاطف وحيد )48 13 ،معتقدند زوجهايي که تعارضات بيشتري را در

یشوند ،بنابراين اين عامل همانند
یکنند به احتمال بيشتري از هم جدا م 
زمينههاي پول ،اشتغال زنان ،قدرت ،و يا روابط جنسي تجربه م 
یدهد .ماهوني ) 2006 (2معتقد است اگر تعارض
تهاي شغلي را تحت تاثير سوء خود قرار م 
یکند و فعالي 
يک سيکل معيوب عمل م 

زناشويي به طور ضعيفي اداره شود موجب تخريب زندگي زناشويي شده و اثرات زيان آوري بر سالمت فيزيکي و هيجاني به جاي
یگذارد.
م 
میتوان گفت با توجه به اينکه معلمان زن ،عالوه بر نقش شغلي خود ،نقش مادري ،همسري و ...را بر عهده دارند ممکن است اين
یبرد و با توجه
افراد نتوان در زماني مشخص وظايف خود را به خوبي انجام دهند اين تداخل نقشها ميزان تعارض زناشويي را باال م 
به اينکه تعارض زناشويي نتايجي از قبيل استرس ،اضطراب ،تنش ،غيبت از کار ،تاخير در ورود و ترک زود هنگام کار را به همراه
دارد( باقري )98 13 ،بنابرين ،میتوان انتظار داشت با توجه به اين عوامل افراد با تعارض زناشويي بيشتر مستعد فرسودگي شغلي باشند.
شايد بتوان گفت افرادي که تعارضات زناشويي بااليي دارند بيشتر وقت و انرژي خويش را صرف حل و فصل اين تعارض
یشوند به دليل فشارهاي ناشي از تعارض زناشويي که دارند قادر به
یکنند و هنگامي که با فشارهاي ناشي از شغل خويش مواجه م 
م 
یدهند و چه بسا اين افراد به دليل رفتارهاي
اخذ تصميم درست نيستند و به مرور عالقه خود را نسبت به شغلشان از دست م 
Blumstein & Schwartz
Mahoney
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تهاي همکاران خود را در محيط شغليشان را از
ناسازگارنهاي که میتوانند به دليل فشار تعارض شخصي داشته باشند به مرور حماي 
یتواند انگيزش فرد شاغل را در محيط شغلي کاهش دهد و چه بسا
دست بدهند .کاهش همکاري همکاران در محيط شغلي م 
یتوان انتظار داشت کساني که با تعارض زناشويي بيشتري دست و پنجه نرم
يها را نيز بيشتر کند .بنابراين با توجه به اين موراد م 
درگير 
یکنند بيشتر مستعد فرسودگي شغلي باشند.
م 
نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که خود متمايز سازي فرسودگي شغلي را به صورت منفي پیشبيني میکند .با توجه به اينکه
خودمتمايز سازي مفهومي است که بيشتر در زمينه مسائل خانوادگي مورد بررسي قرار گرفته است تحقيقي در زمينه رابطه بين خود
یتوان از اصول نظري کمک گرفت .فيشر ) 2006 (1معتقد است
متمايز سازي با فرسودگي شغلي يافت نگرديد .اما در تبيين اين يافته م 
افراد متمايز يافته به آساني تحت تاثير ديگران براي سهيم شدن يا جذب کردن اضطراب آنها قرار نمیگيرند و به خاطر ديگران،
یتوان انتظار داشت افرادي که از تمايز
یدهند .بنابراين ،م 
بها نشانه ي آسيب را نشان نم 
تها يا اضطرا 
موضوعات ،مشکالت ،شکس 
یباشند در مواجهه با مشکالت شغلي به طور معقول برخورد نمايند و هنگام بروز عالئم فرسودگي شغلي
يافتگي بيشتري برخوردار م 
یتواند زمينه بروز فرسودگي شغلي را در افراد با
ضمن کنترل احساسات خود سعي در کاهش آن عالئم بر آيند .بنابراين اين موارد م 
تمايز يافتگي باال کاهش دهد.
یکنند
گالدينگ( ، 986 1ترجمه بهاري و همکاران )6831 ،معتقد است افرادي که از نظر تمايز يافتگي مقياس پايين تري کسب م 
در برابر استرس آسيب پذيرترند و بيشتر مستعد بيماري از جمله بيماري جسمیو اجتماعي هستند و وقتي عملکرد مختل آنها ظهور
یکند بيشتر احتمال دارد که مزمن شوند .افرادي که به لحاظ تمايز يافتگي مقياس باالتري را کسب میکنند پس از اينکه استرس
م 
یتوان انتظار داشت که
یتوانند به سرعت به تعادل عاطفي برسند .لذا ،با توجه به اين مشخصه در افراد با تمايز يافتگي باال م 
بگذرد ،م 
اين افراد کمتر در معرض فرسودگي شغلي قرار بگيرنند .بوئن( به نقل از قادري ،تبريزي و احقر )88 13 ،معتقد است افرادي که به
یتوانند به وضوح ،افکار ،احساسات
تمايز يافتگي کافي رسيده باشند داراي تفکر واضح ،روشن ،مستقل و متمايز از ديگران هستند و م 
عقايد و هيجانات خود را از ديگران جدا سازند و تحت کنترل خود در آورند.
یرود و موجي از افکار و
بنابراين ،میتوان انتظار داشت با توجه به اينکه هنگام بروز فرسودگي شغلي فرد از نظر احساسي تحليل م 
یکنند افراد با تمايز يافتگي باال بتوانند اين احساسات منفي خود را کنترل نمايند و با به کارگيري
احساسات منفي را تجربه م 
شهايي معقول بتوانند احتمال فرسودگي شغلي را کاهش دهند.
رو 
شهاي
یکند .اين يافته با نتايج پژوه 
شبيني م 
نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که استرس شغلي به طور مثبت فرسودگي شغلي را پی 
ديک و وانگنر(  ،) 2001راس و اليزابت( به نقل از انجذاب و فرنيا )1831 ،و رحماني ،بهشيد ،زمانزاده و رحماني(  )98 13همخوان
یباشد .در تبيين اين يافته شايد بتوان گفت از آنجا که زنان با استرس ناشي از خانواده و خانه مواجه هستند ،برخورد آنها با استرش
م 
شغلي میتواند روند فرسودگي شغلي را در آنان تسريع ببخشد .فرسودگي شغلي نشانه استرس شغلي نيست بلکه آن نتيجه عدم کنترل
یآيد (رايس ،2991به نقل از
استرس شغلي است .فرسودگي شغلي به مثابه يک شرايط روانشناختي است که به دنبال استرس شغلي م 
بهزادي.)48 13 ،
یشوند و سازگاري با محيط کار
امروزه ،استرس در محيط کار يکي از مسائل در حال رشد است ،سازمانها هر روزه پيچيده تر م 

یتواند يک اثر منفي و بسيار گسترده اي بر سالمت شخص و
مشکل تر میشود (مايني و بنانو .) 2001 ،2فشار عصبي در محيط کار م 
Fischer
Mayne & Bonanno
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یگذارد(هارسن و باس .) 2002 ،1دنياي صنعتي و فراصنعتي،
عملکرد روزانه اش داشته باشد و روي همه ابعاد وجودي شخص تاثير م 
يهاي زيادي را به بار آورده است و نگراني افراد نسبت به کار و مشکالت اجتماعي ،وضع اقتصادي ،و نيازهاي گوناگون،
گرفتار 
انتظارات سازمان از کارمند ،پيشرفت تکنولوژي و نگراني از کهنه شدن معلومان و اطالعات همگي سبب شده که کارمندان در
سازمانهاي مختلف همواره دچار تنيدگي و هيجانات گوناگون شوند .اين مسائل باعث شده تا فشارهاي شغلي ،افزايش يابد و
موجبات بروز بيماريهاي جسمیو رواني را فراهم سازد .طبعا چنين مشکالتي در میتوانند در سرعت بخشيدن به فرسودگي شغلي
داراي نقش باشند (.آقا يوسفي ،علي پور ،داودي فر .)78 13 ،در تبييني ديگر شايد بتوان گفت از آنجا که در دوره ابتدايي ،معلمان
یرود که آنان
یگذارند؛ اين احتمال م 
نسبت به دورههاي ديگري تحصيلي به طور موظف روزهاي بيشتري از هفته را در مدارس م 
استرس شغلي بيشتري را نسبت به همکاران خود در دورههاي ديگر تحصيلي( راهنمايي و دبيرستان) تجربه نمايند و از آنجا که در نظام
یتوان انتظار داشت
آموزش و پرورش راهکارهايي در جهت حمايت از معلمان داراي استرس شغلي در نظر گرفته نشده است لذا ،م 
معلمان اين دوره به دليل استرس شغلي بيشتري که تجربه میکنند بيشتر در معرض فرسودگي شغلي باشند.
یکند.
شبيني م 
آخرين يافته تحقيق اين بود که نتايج تحليل رگرسيون نشان داد منبع کنترل فرسودگي شغلي را به صورت مثبت پی 

اين يافته با نتايج تحقيق خسروي و اسماعيلي(  ،)78 13کاگان و سگال( ،)2991ليبرت ،)8991(2سليگمن و پيترسون(  ، 1985به نقل از

ليبرت ) 1988 ،همخوان میباشد .در تبيين اين يافته چنين میتوان گفت که افراد با منبع کنترل دروني کمتر دچار مسائل هيجاني
یشوند و به صورت فعال تري با مشکالت برخورد میکنند و گرايش بيشتري براي حفظ و بهبودي سالمت خود دارند .افراد با منبع
م 
یدهند( نوويکي و
سهاي محيطي تحمل بيشتري از خود نشان م 
کنترل دروني از قدرت و ريسک باالتري برخوردارند و در مقابل استر 

یتوان انتظار داشت که افراد با منبع کنترل دروني کمتر در معرض فرسودگي شغلي
استريکلند ) 1989 ،3لذا با توجه به اين مولفهها م 

قرار بگيرند.
یتوانند با فشارهاي ناشي از کار کنار آمده ،اين افراد احساس میکنند
چنانچه معلمان از منبع کنترل دروني برخوردار باشند ،بهتر م 
یتوانند شخصا رفتارهاي خود را هدايت کنند در حالي که افراد با منبع کنترل بيروني احساس میکنند که نيرويهاي بيروني بر
که م 
رفتار تاثير گذار است و هيچ گونه کنترلي را بر رفتار خود ندارند( خاکزادان .)58 13 ،در واقع سازه منبع کنترل يکي از مفاهيم
یتوان از نشانههاي سالمت روان تلقي کرد .اعتقاد به
اکتشافي در حوزههاي مختلف روانشناسي است .احساس کنترل شخصي را م 
توانايي کنترل خويشتن ،بعد اساسي رفتار کارآمد به حساب میآيد .وقتي که شخص احساس کند تحت کنترل ديگران و تحت کنترل
ديگران و قرباني نيروههاي فراسوي خويش است ،طبعا با مشکالتي از قبيل خشم ،اضطراب ،افسردگي ،مشکالت رابطهاي ،و
نارضايتي شغلي مواجهه خواهند شد(شعاري نژاد ،1 37 1 ،به نقل از خاکزادان .)58 13 ،لذا ،با توجه به اين مطالب ،میتوان انتظار داشت
شبيني کرد.
یتوان پی 
با آگاهي از نوع منبع کنترل ،فرسودگي شغلي را در افراد م 
محدوديت پژوهش

از آنجا که نمونه حاضر معلمان زن دوره ابتدايي بوده است در تعميم نتايج به معلمان شاغل در دورههاي ديگر تحصيلي و نيز به

یبايستي احتياط کرد.
معلمان مرد ،م 
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Harsen & Buss
Liebert
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Nowicki and Stricland
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پيشنهادات پژوهش

شبيني پذيري فرسودگي شغلي بر اساس متغيرهاي تعارض زناشويي ،خود -متمايزسازي،
با توجه به اينکه نتايج تحقيق حاکي از پی 

یشود در برنامه ريزيهاي کالن خود ،جهت برخورد
استرس شغلي و منبع کنترل بوده است به مسوالن نظام آموزش پرورش توصيه م 
یشود از آنجا که نتيجه پژوهش
با سندروم فرسودگي شغلي به اين عوامل توجه داشته باشند.در ضمن به پژوهشگران آينده پيشنهاد م 
نشان داد خود متمايز سازي با فرسودگي شغلي رابطه دارد اما تحقيقات اندکي در اين زمينه صورت گرفته است – در تحقيقات آتي

خود به اين عامل مهم توجه داشته باشند.
منابع

تشناختي با شانس ابتال به سردردهاي
ابراهيمي ،ا ،.نجفي ،م ،.مهرابي ،ع ،.و صادقي ،ز .)6831( .رابطهي تعارضات زناشويي و برخي عوامل جمعي 

ميگرني .مجله دانشکده پژشکي اصفهان.) 26 ( 89 ،
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