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چكیده
Abstract
The purpose of this study was to predict
هدف پژوهش حاضر پیش بینی فرسودگيی اواي ی براسوا
emotional exhaustion based on social
ابتودايی
 خواوداگ گر ععممواا-سايش اجتماای و تعارض كار
undermining and work-family conflict in
elementary school teachers of Kerman city. It  كواربرگ و ا ورور، پوژوهش ا ورور هودف.شهر كرعاا بدگ
was applied research based on its aim and its  جاععه آعوار پوژوهش.روش تدصی ی ا ودع همبستگی بدگ
method was descriptive and correlation. The
statistical population involved all primary 0011 شاعل كمیه ععمماا گور ابتدايی شهر كرعاا به تعوداگ
school teachers of Kerman city (1600 teachers: . بدگ0570-79  عرگ) گر سال تحصیمی011  ا و0011( و ر
1200 females and 400 males) in 2017-2018  و ور بودگ501 حجم عطمدب ومدوه با تدجه به فرعدل كدكراا
academic years. According to Cochran
formula, 310 teachers (232 females and 78  ا050 كه با است اگ ا روش ومدوه يیر تصاگفی يبقوها
males) were selected by stratified random
 بورا جمو آور. عرگ به انوداا ومدووه اوتبواب شودود97 و
sampling method. Social Undermining گاگ ها ا پرسشناعه ها سايش اجتمواای گافوی و همرواراا
Questionnaire (Duffy et al., 2002), Workfamily Conflict Questionnaire (Carlson et al., ) و0111(  خاوداگ كارلسدا و همراراا- تعارض كار،)0110(
2000) and Maslach's Emotional Exhaustion  برا تجزيوه و.) است اگ شد0773( فرسدگيی ااي ی عسمچ
Inventory (1985) were used to collect data.
Pearson correlation coefficient and multivariate تحمیوول گاگ هووا ا آ عوودا ضووريت همبسووتگی پیرسوودا و
 يافته ها وشاا گاگ كه بوی.ريرسیدا چندعتغیر است اگ شد
regression were used to analyze the data. The
findings indicated that there was a significant  سووايش همر و ار و سووايش سرپرس و بووا،سووايش اجتموواای
and positive correlation between social
undermining, the coworker undermining and فرسدگيی ااي ی ععمماا رابطه عثب و ععناگار وجدگ گارگ
supervisor undermining with emotional  خواوداگ و تعوارض- بی تعوارض كوار،  همچنی.)P ≥1/13(
exhaustion in teachers (P≤ .05). Also, there was  كار با فرسودگيی اواي ی ععممواا رابطوه عثبو و- خاوداگ
a significant and positive correlation between
work-family conflict and family-work conflict  سووايش،  اووهو بوور اي و.)P ≥1/13( ععنوواگار وجوودگ گارگ
with emotional exhaustion in teachers (P≤.05). 30/0  خواوداگ گر عجمودع ااگروود-اجتماای و تعوارض كوار
In addition, social undermining and work- گرصد ا تغییرات فرسدگيی ااي ی ععممواا گور ابتودايی را
family conflict have been able to predict 56.6%
of the variance of emotional exhaustion of  با تدجه بوه.)R2=1/300( به يدر ععنی گار پیش بینی كنند
teachers (R2 = 0.566). According to the results وتايج پژوهش عی تداا بیاا كرگ ععمماوی كه سايش اجتماای
of the research, it can be concluded that
teachers who have less social undermining and  ا سطح فرسدگيی،  خاوداگ گر آوها كم تر اس-و تعارض كار
.ااي ی پايی تر برخدرگارود
work-family conflict have lower levels of
emotional exhaustion.
،  خوواوداگ- تعووارض كووار، سووايش اجتموواای:كلیدددوا ههددا
Keywords: social undermining, work ععمماا عدار ابتدايی،فرسدگيی ااي ی
family conflict, emotional exhaustion,
elementary school teachers
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مقدمه 
رابطها كه افراگ با كارشاا گارود و گشدار هايی كه عیتداود واشی ا اي رابطه بویوا وه باشود،
عدتها اس كه بهانداا پديد ا برجسته ا اصر عدرا شناخته شد اس  .است اگ ا اصوطه
«فرسدگيی» 0برا اي پديد ا گهه 0791گر اياالت عتحد و بهويژ گر عیاا افراگ كه به كوار
گر حد خدعات اوساوی عشغدل بدگود ،آغا شد .اي كاربرگ عتداول ا رُعواا وديسوند ا بوه ووام
يري  0با انداا «يک عدرگ فرسدگيی» 5كه گر سال  0700عنتشور شود ،آعود اسو كوه گر آا
ععمار كه ا لحاظ روحی اذاب عیكشوید و وااعیود شود بودگ ،شوغمش را رهوا عویكنود و بوه
جنگلها افريقا عیروگ .حتی پیش ا ودشت اي رعاا هوم ،ودشوتههوا تبیموی و غیرتبیموی،
پديد عشابهی را كه شاعل خستگی شديد و ا گس گاگا آرعاايرايی و اشتیاق بوه شوغل خودگ
اس  ،تدصیف كرگ اود .فرسدگيی بهانوداا يوک عسوأله اجتمواای ا سود شواغها و ع سوراا
اجتماای عدتها ابل ا اي كه به كاودا تدجه پژوهشگراا بورا عطالعوات سیسوتماتیک تبوديل
شدگ ،شناسايی شد بدگ .ادرت براوگیزاوند اصطه فرسودگيی بورا رسویدا بوه وااعیو هوا
تجارب افراگ گر عحل كار ،ااعمی اس كه فرسدگيی را گر عحدوگ پژوهش ،عهم و بحو براوگیوز
ومدگ اس (عسمچ ،شدفمی و لیتر .)577 :0110 ،0تنیوديی و فشوارها اصوبی شوديد واشوی ا
عاهی  ،وودع يوا وضوعی واعناسوت كوار بوه پیودايش حوالتی گر كاركنواا عنجور عویشودگ كوه
«فرسدگيی» واعید عیشدگ .گر ايو حالو  ،كوار عاهیو خودگ را ا گسو عویگهود .ارباویواا
فرسدگيی بهيدر تح الم ری گر كار واتداا عیشدود ،عهارتها كار آواا گسو وبودرگ بواای
عیعاود و اوگیزش گر آواا خاعدش عیشدگ (اكبر اگ و وقی اگ .)57 :0575 ،
فرسدگيی به يک بیمار جهاوی تبديل شد اس كه رو عیمیارگها و ر ا عرگم گر كارشواا
تاثیريذارگ و به لحاظ ا گس گاگا بهر ور  ،اممررگ ضعیف ،اَشرال عبتمف خورو ا شوغل و
كاهش سهع ذهنی و جسمی ،صدها عیمیارگ گالر هزينه برجا عیيذارگ (تدرينگی ،بابا ،هناوود
و واوگ .)300 :0105 ،3فرسدگيی عتشرل ا سه عؤل وه فرسودگيی اواي ی ،0بودبینی و كواهش
احسا عدفقی ها شبصی اس (آهدخدش و امیبیگوی .)03 :0570 ،فرسودگيی اواي ی بوه
9
ععنی تحمیل رفت اورژ يا عناب ااي ی و هیجاوی اس كه برا فهم فرايند فرسودگيی شوغمی
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گر ورر يرفته عیشدگ (ارشد  ،ویسوی و اسوماایمی سودگرجاوی .)557 :0570 ،ا آاجوايی كوه
فرسدگيی ااي ی پیاعودها شوديد رو سوهعتی فورگ گارگ و اغموت بوهانوداا بعود عركوز
فرسدگيی گر ورر يرفته عیشدگ ،پژوهشگراا رو فرسدگيی ااي ی بهانوداا ااعول فرسودگيی
عتمركز شد اود (تیدتف ،هاو ،بیرم  ،گورسمر ،كمینجاا ،شدفمی و يوراف .)9 :0109 ،0فرسودگيی
ااي ی با احسا فرگ گر اي عدرگ كه عناب ااي یاش تبمیه شد و فااد اورژ اسو  ،شوناخته
عیشدگ (لم ،هدآوگ و جاوس  )507 :0101 ،0و با اممررگ شغمی عرتبط اسو (تواري :0110 ،5
 .)500فرسدگيی ااي ی خطر بیمار و يدل عودت تورش شوغل بوه خواير بیموار را افوزايش
عیگهد و عیتداود بر گيگر ابعاگ وديی ویز تأثیر بگذارگ (آهودال ،كیديمواكی ،هدورودو  ،ويرتواو ،
كاسرین  ،واهترا و الورديس 073 :0117 ،0؛ يمی  ،هود يباجراعديک ،جواوزگوتیر و اهمبودر ،3
.)300 :0101
شداهد حاكی ا آا اس كه اداعل سوا عاوی عاونود سودف رفتارهوا سرپرسوتاا و همرواراا
عدجت افزايش احسا فرسدگيی ااي ی گر كاركناا عیشدگ (چوی و لیاووگ .)000 :0105 ،0گر
9
واا  ،تعاعهت سا عاوی برا كاركناا وتايجی به همرا گارگ كه آارا عجمداه پیاعدها كاركناا
واعید اود و سايش اجتماای 7يری ا عدضدااتی اس كه گر ارتباط با عجمداه پیاعدها كاركناا
عدرگ تدجه ارار يرفته اس (خائفالهی و امیپدر گرويشی .)00 :0577 ،سايش اجتماای يا ودای
بدرفتار  ،عشرمی عتداول اس كه كاركناا گر عحل كار با آا عداجه عیشدود .سايش اجتمواای
بیاا احساسا ت عن ی و واعطمدب وسب به يک شبص خاص با هدف جمديیر ا رسیدا آا فرگ
به اهدافش عیباشد .سايش اجتماای بهيدر ععمدل با احساسات خواص ،تن ور گاشوت يوا خشوم
وشاا گاگ عیشدگ (اودر و سیدي  .)70 :0100 ،7سايش اجتماای ا گو بعد تشوریل شود اسو :
 )0سايش همرار :01به بدرفتار هايی ي ته عیشدگ كه فرگ ا يرف وزگيکتري همرار خودگ ،گر
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عحل كار با آوها عداجه اس ؛  )0سايش سرپرس  :0به بدرفتار هايی ي ته عویشودگ كوه فورگ ا
يرف سرپرس خدگ گر عحل كار با آوها روبهرو اس (گافی ،ياوتر و پايدا.)557 :0110 ،0
سايش اجتماای كه ودای رفتار ضد اجتماای گر سوا عاا اسو  ،عدجوت عویشودگ توا افوراگ
رفتارهايی اوجام گهند كه عاو ايجاگ و ح ظ روابوط بوی فورگ عثبو بوا همراراوشواا شود و
گستیابی به عدفقی ها شغمی و خدشواعی را به خطر عیاودا گ .ايرچه خطور سوايش اجتمواای
به اودا حممه فیزيری جد يرفته ومیشدگ ،اعا رفتار سايش اجتماای پیاعدها آسیت ايوی بوه
لحاظ وگرشها و رفتارها عن ی عرتبط با شغل و كاهش بهزيستی فرگ عدرگ سايش را بوه گوبوال
گارگ (گافی ،شاو و تپر .)0100 :0110 ،5سايش اجتماای بوا وگورش شوغمی ضوعیف شواعل اودم
رضاي شغمی ،تعهد سا عاوی كم و ااتماگ بی فرگ  ،پیاعدها سهع و بهزيستی شواعل فشوار
روحی ،تنیوديی و افسورگيی و پیاعودها رفتوار عاونود رفتارهوا اوحرافوی وریور خشودو و
خرابرووار  ،غیبوو  ،وا ووه گر كووار ،اممروورگ شووغمی ضووعیف و رفتووار غیرشووهروود  ،پريشوواوی
روااشناختی ،وارضايتی ا شغل و وديی و اصد ترش شوغل (هودبمر و بورا  )0003 :0110 ،0و
تحمیل رفتگی ،تهی شدا ،فرسدگيی ااي ی ،ضعف گر تعاعهت و رويارويیهوا و كواهش اممرورگ
فرگ و سا عاوی همرا اس (هرشردوي  .)077 :0100 ،3همچنی  ،پوژوهش ورور  ،ببیو و
عهد پدر ( ) 0570وشاا گاگ كوه سوايش اجتمواای بوه صودرت عن وی و ععرود رو اممرورگ
سا عاوی عؤثر اس  .شجاای باغینی و بهشتیفر ( )0570گر پژوهش خدگ به اي وتیجوه رسویدود
كه رابطه ععرد و ععناگار بی سايش اجتماای و تعارض فرگ كاركناا گستگا ها اجرايوی
شهر كرعاا وجدگ گارگ؛ بی سايش عستقیم تدسط همرار با عیزاا تعارض فرگ كاركناا رابطوه
ععرد وجدگ گارگ ،اعا بی سايش كهعی و سايش فیزيری تدسط همرار با عیزاا تعارض فورگ
كاركناا رابطه عستقیم وجدگ گارگ .اودر و سیدي ( )0100ویز گر پژوهش خدگ بوه توأثیر سوايش
اجتماای بر افزايش استر و كاهش بهزيستی كاركناا باوک گر پاكستاا اشار گاشتهاوود .هودر،
كیم و پارش )0103( 0يی عطالعه ا توأثیر عثبو بویوزاكتوی كاركنواا بور فرسودگيی اواي ی
كاركناا باوک گر كر جندبی را عدرگ تأكید ارار گاگ اود .وتايج پژوهش يد و فراوکويوک)0105( 9
ویز وشاا گاگ كه اوداع عبتموف سوايش اجتمواای (سوايش سرپرسو  ،سوايش همروار و سوايش
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عشتر ) ا يريق تأثیريذار بر فرسدگيی ااي ی بر كجرفتار كاركناا باوک توأثیر عویيوذارگ.
براسا پژوهش وو و هد )0117( 0ورارت خشدو آعیز سرپرسو بوهيودر عثبو بوا فرسودگيی
ااي ی ارتباط گاش .
پژوهشگراا سا عاوی همچنی با بررسی اداعل عؤثر بر فرسدگيی ااي ی گريافتند كه يری ا
اي اداعل ،تعارض كار-خاوداگ  0عویباشود (هوال ،گوالرگ ،تودكی ،وين یمود و تاعپسودا0101 ،5؛
عنصدر و ترعبمی .)0100 ،0ا آا جايی كوه كوار و خواوداگ گو بعود عهوم ووديی افوراگ عحسودب
عیشدود ،همیشه اي اعراا وجدگ گارگ كه بی اي گو وقش بورا افوراگ تعوارض بوه وجودگ آيود
(حداگياا و عحمد اگ  .)057 :0575 ،تعارض كار -خاوداگ ودای تداخل وقشها اسو كوه گر آا
فشارها واشی ا حیطه كار و خاوداگ ا برخی جهوات عتقابول و واسوا يار اسو (يرينهواو و
بیدتل .)90 :0773 ،3اي تعارض تأثیر ياگ بر كی ی كار و خاوداگ گارگ .همچنی  ،ارتباط بوی
كار و خاوداگ گوجاوبه اس  ،يعنی كار عیتداود با اعدر خاوداگ و خاوداگ عیتداود با اعدر عربدط به
كار توداخل كنود ،يورا تجربیوات فورگ ا هور حیطوه عویتداوود بوه حیطوه گيگور عنتقول شودگ
(افتبارصعاگ و باو  .)70 :0570 ،بنابراي  ،تعارض كار -خاوداگ  ،وودای ا تعوارض بوی وقشوی
اس كه گر آا فشار حاصل ا جنبوههوايی ا كوار و خواوداگ عتقوابه گر برخوی عودارگ واسوا يار
هستند؛ يعنی عشارك گر وقش كار (خاوداگيی) به عدجت عشارك گر وقش خاوداگيی (كار )
گشدارتر عیشدگ .تعارض كار -خاوداگ يک ع هدم گو يرفه اس  .لذا تعارض خاوداگ -كار ،0جهتوی
ا تعارض كار -خاوداگ اس كه گر آا عسايل خاوداگيی با حیطه كار تداخل عیيابد .به ابوارت
گيگر ،تعارض خاوداگ  -كار عاوی ات اق عیافتد كه وظوايف و عسوئدلی هوا خواوداگيی ،عواو ا
اوجام گرس و به عدا ترالیف شغمی عیشدود (حسابی ،عقصدگ  ،اعاعی سیگاروگ  ،كواظمووژاگ
لیمی و عن رگ عژگهی.)003 :0570 ،
9
تعارض عتقابل كار -خاوداگ به سه گسته تقسیم عیشدگ :تعارض عبتنوی بور عواا  ،تعوارض
عبتنی بر رفتار 7و تعارض عبتنی بر تداافرسايی( 7كالیاث و كالیاث .)5 :0105 ،01تعارض بر پايوه
1. Wu & Hu
2. Work-Family Conflict
3. Hall, Dollard, Tuckey, Winefield & Thompson
4. Mansour & Tremblay
5. Greenhaus & Beutell
)6. Family- Work Conflict (FWC
7. Time-based Conflict
8. Behavior- based Conflict
9. Strain- based Conflict
10. Kalliath & Kalliath
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عاا واتی ايجاگ عی شدگ كه گر عقدار عاا صرفشد گر يک حد عثل كوار ،بوه گلیول عداجوه
شدا با ویا ها حد گيگر عثل خاوداگ اختهل بهوجدگ عیآيد .تعارض بر پايه فشار واتی ات واق
عیافتد كه اممررگ يک وقش بهگلیل استر ا بدگا وقش عتقابل كواهش يابود ،عاونود خسوتگی
حی كار بهگوبال بی خدابی يا عرااب ا كدگش و عسئدلی ها عنزل .تعارض بور پايوه رفتوار بوه
عشرهت رفتار ايهق عیشدگ كه گر وتیجه جابهجايی بی وقشهوا ايجواگ عویشودگ (حسوابی،
عقصدگ  ،اعاعی سیگاروگ  ،كاظموژاگ لیمی و عن رگ عژگهی .)003 :0570 ،بهيدر كموی ،تعوارض
كار -خاوداگ جه بررسی سه شرل ا اي تعارض (ابعاگ عبتنی بر عاا ،عبتنی بر تداافرسايی و
عبتنی بر رفتار) گر هر كدام ا گو جه تعارض (كار -خاوداگ و خواوداگ  -كوار) بسوط گاگ شود
اس (عتشرای ،ویسی و ارشد .)07 :0570 ،
تعارض كار -خاوداگ ویز برا افراگ و سا عااها به يک اوودا حوائز اهمیو اسو  ،يورا ايو
تعارض گر سا عااها سبت فرسدگيی شغمی ،كواهش گر بهور ور و تعهود سوا عاوی و گر وهايو
عدجت افزايش غیب و ترش شغل عیشدگ (فرهاگ  ،عدحود  ،وعمچوی ،گارايوی و عحمود اگياا،
 .)53 :0570تعارض كار -خاوداگ كه به گلیل تداخل وقشها فرگ رخ عیگهد ،بهانداا وودای ا
استر كاركناا رو به افزايش اس (كاسک ،پیچمر ،باگور و همور )071 :0100 ،0و بوا پیاعودها
عن ی وسیعی ا جممه افزايش فرسدگيی ااي ی ،كاهش رضاي شغمی و اممررگ شغمی و كواهش
بهزيستی فرگ همرا اس (شريعتی و رحیمی0573 ،؛ كاراتپ و ترینرا 095 :0110 ،0؛ ريچور،
اسرراعل و لیندبر .)015 :0103 ،5تعارض كار -خاوداگ گر سا عااها بااو فرسودگيی اواي ی و
كاهش رضاي شغمی و افزايش اصد ترش سا عاا گر كاركناا عیشودگ (بودلز ،جاوسودا و هیور،0
 .)09 :0779احمد )090 :0117( 3يی پژوهشی به اي وتیجه رسید كوه تعوارض كوار -خواوداگ
عدجت افزايش فرسدگيی ااي ی كاركناا عیشدگ كه فرسدگيی ااي ی ویز به ودبه خدگ اممرورگ
شغمی كاركناا را كاهش عیگهد.
عطالعه جداگ  ،رسدلی ،ورر و حسونی ( )0570وشواا گاگ كوه عؤل وههوا تعوارض كوار-
خاوداگ (تداخل وقش كار با وقش خاوداگيی ،خرگ عقیوا توداخل وقوش خواوداگيی بوا وقوش
كار  ،اضافهبار وقش خاوداگيی و اضافهبار وقش كار ) با ابعاگ كی ی ووديی كوار ععممواا ا
عتأهل شهر كر  ،همبستگی عن ی و ععنویگار گاشوتند .واهیود  ،حریموی و عهود پودر رابور

37

1. Kossek, Pichler, Bodner & Hammer
2. Karatepe & Tekinkus
3. Richter, Schraml & Leineweber
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سايش اجتماای و تعارض كار -خاوداگ گر ععمماا ابتدايی شهر كرعاا

( )0570گر پژوهشی گريافتند كه بی تعارض كار -خاوداگ  ،استر شغمی و گريیور شوغمی بوا
فرسدگيی شغمی ععمماا ا شهرستاا باف رابطوه عثبو و ععنواگار وجودگ گارگ ،لویر بوی
حماي عديريتی و حماي همراراا بوا فرسودگيی شوغمی رابطوه ععرود و عن وی وجودگ گارگ.
حماي عديريتی و حماي همراراا با كی ی وديی كار رابطه عثب و ععناگار گاشو ولوی
بی تضاگ كار -خاوداگ  ،استر شغمی و گريیر شغمی با كی ی وديی رابطه ععرد و عن وی
وشاا گاگ.
عطابق وتايج عطالعه حداگياا و عحمد اگ ( )0575تعارض كار -خاوداگ بر فرسودگيی شوغمی
كاركناا باوک ها گولتی شهرستاا يناباگ توأثیر عثبو و ععنواگار و عتدسوطی گارگ .يافتوههوا
پژوهش ارع بهرامآباگ ( )0575وشاا گاگ كه بروايرايی ،عقبدلی  ،حماي اجتماای و تعوارض
كار -خاوداگ بیش ا  05گرصد ا وارياو تحمیل ااي ی را تبیی عیكنند .گر اي عیاا ،تعارض
كار -خاوداگ با ضريت بتا=  1/50بیشتري سهم را گر پیشبینوی تحمیول اواي ی گر وواا ععموم
شهرستاا اراش گاشته اس  .باراااوالگ و كاو فارساوی ( )0575ویز به اي وتیجوه رسویدود كوه
رابطه بی خستگی ااي ی و عسخ شبصی با تعارض كار -خاوداگ عشاوراا گور عتدسطه شوهر
كرعاا ععناگار و عثب اس  .عطالعه عنصدر و ترعبمی ( )0100وشاا گاگ كه رابطوه بوی تعوارض
كار -خاوداگ و تعارض خاوداگ -كار با فرسدگيی ااي ی بهيدر ععناگار بی كاركناوی كوه عايول
به كار پار وا بدگود با كاركناوی كه كار پار وا را عطمدب ومیگاوستند ،ت اوت گاش ؛ بهيودر
كه اي رابطه گر يرو اول اد تر ا يرو گوم بودگ .عداسویا )0103( 0گر پوژوهش خودگ بوه ايو
وتیجه گس ياف كه ععمماا ا كنیا اداعل استر ايی را كه عنجر بوه تعوارض كوار -خواوداگ
عیشدود ،چنی برشمرگود :واتداوی گر گرياف حماي اابل ااتماگ ا سد كاريراا خاوگی ،وجدگ
يووک كوودگش بیمووار ،اوترووارات بوواال همسوور گر خاوووه ،حجووم يوواگ كارهووا گر خاوووه و عدرسووه،
اوعطافپذير كم گر برواعهها و تعداگ رو هايی كه ععمماا بیش ا سااات كار ااگ گر عدرسوه
عیيذراوند و غیر ؛ استر اهايی كه بر تعارض كار -خاوداگ تأثیر عیيذاشتند ،عنجور بوه وتوايج
واعطمدب عیشدود .تعارض كار -خواوداگ عنجور بوه فرسودگيی اواي ی ،بودبینی و اودم كوارايی
حرفه ا آواا عیشد .يافتهها عطالعه ايمیوز ،جاوسودا ،جوا و كینوی )0103( 0وشواا گاگ كوه
تقاضاها كار و پريشاوی ااي ی و همچنی فرسدگيی شناختی ،ااي ی و جسومی بوا تعوارض
كار -خاوداگ تجربه شد تدسط كاركناا عدرسه عرتبط بدگود .وتايج عدلسا ععاگالت ساختار
گر پژوهشها روبید ،اوساكا ،رسید ،يدري و پیورو )0103( 5و هوال و همرواراا ( )0101اثورات
1. Muasya
2. Ilies, Johnson, Judge & Keeney
3. Rubio, Osca, Recio, Urien & Peiró
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عتقابل هم عاا تعارض كار -خاوداگ بر فرسدگيی ااي ی و بوالعر را تأيیود كورگ .ايو وتیجوه
وشاا گهند يک فرايند عارپیچ بدگ كه گر آا تعارض كار-خاوداگ ا تداوايی پویشبینوی خسوتگی
ااي ی برخدرگار اس و گر ای حال ،خستگی اواي ی عدجوت افوزايش تعوارض كوار -خواوداگ
عیشدگ.
وتايج پژوهشهايی كه گر ايراا به بررسی فرسدگيی شغمی ععمماا پرگاختهاود ،وشاا عیگهد
كه گر عیاا اي يرو شغمی ،فرسدگيی عتوداول اسو  .ايو ععضول رواووی كوه برآينود شوغمی و
سا عاوی اس  ،گاع يیر تعداگ ياگ ا ععمماا شد و پیاعدها شغمی و اجتمواای آا رو بوهرو
ومايااتر عیشدگ .با تدجه به شیدع باال و يسترگيی آا ومیتداا فقط با تریه بر شورايط و اداعول
فرگ به وتايج رضاي ببشوی گر عودرگ آا گسو يافو (ادسوی ،افشواركه و عیهموی:0571 ،
 .)050ععمماا گريیر كار اواي ی هسوتند (يوائد ،يوائد ،وووگ ،لوی ،لوی ،يود و سودئی:0103 ،0
 ،)00310يرا ععممی ا جممه عشاغل خدعاتی اسو كوه ویا عنود تعاعول پیدسوته بوا همرواراا،
گاوشآعد اا و اولیا آا هاس و به تعديل كرگا ادايف گر كار ویا عند اس (لديوگ و گوالرگ،0
 .)500 :0115ا اي رو ،ععمماا ویز همچدا ساير افراگ شاغل گر هر سا عاا با استر ها ،فشوارها
و عشرهت عبتم ی عداجه هستند كه ادارض يواگ گر سوا عاا ،خواوداگ  ،ووديی اجتمواای و
فرگ آاها برجا عیيذارگ .برا فائق آعدا بر اي عشرهت و پیشوگیر و گرعواا فرسودگيی
ااي ی ععمماا ،ال م اس كه ايو عسوأله ا سود عسوئدالا عودرگ تدجوه اورار يیورگ و ضوم
شناسايی امل آا ،روشها عقابمه ا كه بااو كواهش يوا بريورف ومودگا فرسودگيی اواي ی
عیشدگ ،به كار يرفته شدود (ااتماگ و فقیه007 :0579 ،؛ خاا ،راسمی ،يدسف ،عالیک ،خواا و
خاا.)0055 :0100 ،5
با تدجه به عطالت بیاا شد و ا آاجايی كوه ععممواا بوهانوداا ویورو اوسواوی و عجريواا
برواعهها آعد ش و پرورش ،رك اساسی به شمار عیروود و اممررگ آوواا تحو توأثیر سوهع
رواوی آوها ارار گارگ (كرگ و واستی ايی90 :0570 ،؛ حصیرچم  ،شاكر ویوا و صواگای:0579 ،
 )07و ا سد گيگر ،اغمت پژوهشها صدرت يرفته گر اي عینه به صوناي خودعاتی همچودا
باوکگار  ،هتلگار و بیمارستااها اختصاص يافته اس و وقش سوا هوا سوايش اجتمواای و
تعارض كار -خاوداگ بهانداا پیشبی ها فرسدگيی ااي ی گر جاععه آعوار ععممواا عودار
ابتدايی كشدر عدرگ غ م پژوهشگراا ارار يرفتوه اسو ؛ اوجوام ايو پوژوهش عویتداوود ضوم
عشبص ومدگا وحد تأثیريذار عؤل هها سايش اجتماای و تعوارض كوار -خواوداگ بور عتغیور
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فرسدگيی ااي ی ،عینه اوجام برواعهريز ها گر جه كاهش رفتوار سوايش اجتمواای و تعوارض
كار -خاوداگ و به تب آا كاهش فرسدگيی ااي ی ععمماا را فراهم ومايد .لذا هدف كمی پوژوهش
حاضر پیشبینی فرسدگيی ااي ی براسا سايش اجتماای و تعارض كوار -خواوداگ گر ععممواا
گور ابتدايی شهر كرعاا بدگ .گر اي راستا ،فرضیهها ير عطر و عدرگ بررسی ارار يرفتند:
 بی سايش اجتماای و تعارض كار -خاوداگ با فرسدگيی ااي ی ععمماا ابتدايی رابطه وجودگگارگ.
 بی سايش همرار با فرسدگيی ااي ی ععمماا ابتدايی رابطه وجدگ گارگ. بی سايش سرپرس با فرسدگيی ااي ی ععمماا ابتدايی رابطه وجدگ گارگ. بی تعارض كار -خاوداگ با فرسدگيی ااي ی ععمماا ابتدايی رابطه وجدگ گارگ. بی تعارض خاوداگ  -كار با فرسدگيی ااي ی ععمماا ابتدايی رابطه وجدگ گارگ.
روشپژوهش 
اي پژوهش ا ورر هدف ،كاربرگ و ا ورر روش پژوهش به لحاظ ارتباط بی عتغیرها ،گر عور
پژوهشها تدصی ی ا ودع همبستگی اس  .جاععوهآعوار ايو پوژوهش شواعل كمیوه ععممواا
ابتدايی شهر كرعاا گر سال تحصیمی  0570-79به تعداگ  0011و ر ( 0011ا و  011عرگ) بدگ
كه براسا فرعدل ومدوهيیر كدكراا تعداگ  501و ر ( 050ا و  97عرگ) به شید ومدوهيیور
تصاگفی يبقها بهانداا ومدوه اوتباب شدود .برا يرگآور گاگ ها پژوهش ا پرسشناعههوا
ير است اگ شد:
 پرسشناعه سايش اجتماای گافی و همراراا ( :)0110اي پرسشناعه گارا  00سؤال و گر گو
بعد سايش همرار (سؤالها  )0-05و سايش سرپرس (سؤالها  )00-00اسو  .عقیوا
ومر يذار اي پرسشناعه گر يک يیف شش گرجها ا هريز= ،0يک يا گو بار=  ،0حودوگ
يک بار گر ه ته=  ،5چند بار گر ه ته=  ،0تقريبا هر رو =  3و هر رو =  0گرجهبند شود
اس  .برا به گس آورگا ومر كل اي عقیا بايد ومرات سؤالها آارا با هم جم ومودگ.
گاعنه ومرات اي پرسشناعه بی  00تا  030اس  .هرچه ومر فرگ بیشتر باشد ،وشوااگهنود
سايش اجتماای بیشتر اس  .برا بررسی روايی اي عقیوا ا تحمیول اواعمی اكتشوافی 0و
تأيید  0و روايی تشبیصی 5است اگ شد كه بیاوگر روايی عطمدب اي عقیوا بدگوود .پايوايی

1. Exploratory Factor Analysis
2. Confirmatory Factor Analysis
3. Discriminant Validity
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اي عقیا به روش ثبات گرووی 0با ضريت آل وا كرووبواخ بررسوی شود كوه بورا سوايش
سرپرس برابر با  1/70و برا سايش همرار برابر بوا  1/71اسو كوه عؤيود پايوايی عطمودب
عقیا اس (گافی و همراراا .)0110 ،گر ايراا ،روايی اي عقیا به روش روايی عحتودايی
يبق ورر اساتید گاوشگاهی و عتبصصاا و پايايی آا به روش ضوريت آل وا كرووبواخ بورا
سايش سرپرس ( )1/70و سايش همرار گر سطح فرگ ( )1/79عدرگ تأيید ارار يرفته اس
(خائفالهی و امیپدر گرويشی .)33 :0577 ،روايی عحتدايی پرسشوناعه عودرگ تأيیود اسواتید
صاحتورر ارار يرفته و پايايی عؤل ه سايش همروار  ،1/70پايوايی عؤل وه سوايش سرپرسو
 1/75و پايايی كل پرسشناعه گر اي پژوهش با است اگ ا روش آل ا كرووباخ  1/70بهگس
آعد اس .

 پرسشناعه تعوارض كوار -خواوداگ كارلسودا ،كاكموار و ويمیواعز :)0111( 0ايو پرسشوناعه 07
يديها گر گو جه (تعارض كار -خاوداگ و تعارض خاوداگ  -كار) تنرویم شود كوه هور كودام
گارا  7يديه اس و سه بعد برا هور جهو كوه شواعل تعوارض كوار بوا خواوداگ بور عبنوا
تداافرسايی با سه يديه (يديههوا  )9-7گربوار توأثیر خسوتگی جسومی بور عسوئدلی هوا
خاوداگيی ،خستگی ااي ی بر عسئدلی ها خاوداگيی و تأثیر فشوار اصوبی بور اوجوام كارهوا
عدرگ اهاه ،تعارض كار با خاوداگ بر عبنا عاا با سه يديه (يديهها  )0-5گربار تأثیر عواا
اوجام كار بر فعالی ها عنزل ،تأثیر عاا اوجام كار بر ايجاگ تعاگل بی كار و وديی و ا گسو
گاگا فرص برا اوجام گاگا برخی وظايف خاوداگيی ،تعارض كار با خاوداگ بر عبنوا رفتوار بوا
سه يديه (يديهها  )05-03گربار كاربرگها رفتار عشرليشوايی گر عنوزل و عحویط كوار،
تأثیر رفتارها گر عحل كار و خاوداگ و ت اوت رفتار كارعند خدب با والد يا همسر خودب ،تعوارض
خاوداگ با كار بر عبنا تداافرسايی با سوه يديوه (يديوههوا  )01-00گربوار توأثیر فشوارها
اصبی عنزل بر عحیط كار ،تأثیر فشار اصبی خاوداگيی بر تمركز كار و تأثیر تنش و اضوطراب
عحیط خاوداگ بر تداوايی اوجام كار ،تعارض خاوداگ با كار بر عبنا عاا با سه يديه (يديوههوا
 )0-0گربار تداخل عاوی وظايف خاوداگيی و شغمی ،تداخل وظايف خاوداگيی با وظايف كارعنود
خدب و حذف برخی وظايف كار به گلیل عسئدلی ها خاوداگيی و تعارض خاوداگ با كوار بور
عبنا رفتار با سه يديه (يديهها  )00-07گربار ت اوت رفتار گر عحیط عنوزل و كوار ،توأثیر
رفتار ضرور گر عنزل بر عحیط كار ،ادم كاربرگ رفتارها عشرليشايی گر عنزل بور عحویط
كار كه هر كدام گارا سه يديه بسطيافته اس  .اي پرسشناعه بور اسوا عقیوا  3گرجوها
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1. Internal Consistency
2. Carlson, Kacmar & Williams
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لیررت (كاعه عبال م ،عبال م ،بیت اوت ،عدافقم ،كاعه عدافقم) پاسخ گاگ عیشدگ كه به ترتیت
ومر  0تا  3به هر يک ا اي يزينهها تعمق عیيیرگ .پو ا پاسوخگهوی ،ومورات شوش خورگ
عقیا با هم جم عیشدگ كه گر وتیجه ومر بیشوتر وشواوه تعوارض بیشوتر اسو (حسوابی و
همروواراا .)059 :0570 ،روايووی ايو عقیووا بووا اسووت اگ ا تحمیوول اوواعمی تأيیوود و روايووی
تشبیصی و پايايی آا ا يريق بررسی ثبات گرووی به روش ضريت آل ا كرووباخ برا هر يوک
ا ابعاگ تعارض كار -خاوداگ عبتنی بور عواا ( ،)1/79تعوارض خواوداگ -كوار عبتنوی بور عواا
( ،)1/97تعارض كار-خاوداگ عبتنی بر تداافرسوايی ( ،)1/73تعوارض خواوداگ -كوار عبتنوی بور
تداافرسايی ( ،)1/79تعارض كار -خاوداگ عبتنی بر رفتار ( )1/97و تعارض خاودگ -كوار عبتنوی
بر رفتار (( )1/73كارلسدا و همراراا )005 :0111 ،و برا كول پرسشوناعه ( )1/77بوه گسو
آعد اس (كارلسودا و كاكموار .)0157 :0111 ،گر ايوراا ،حسوابی و همرواراا ()057 :0570
اصل پرسشناعه را ا يک پژوهشگر ايراوی عقیم استرالیا گرياف كرگ و پ ا ترجموه بوه بواا
فارسی برا با ترجمه به باا اوگمیسی ،گر اختیار عتبصص باا ارار گاگود .سوپ پرسشوناعه
ترجمه شد همرا با عت اصمی گر اختیار  00و ر ا ااضا هیأت اممی گاوشرد شهید بهشتی
شهر رش يذاشته شد تا با اسوت اگ ا شواخصهوا ااتبوار عحتودا ( ،)CVIروايوی عحتودايی
پرسشناعه تعیی شدگ كه گر وهاي تکتک يديهها گر سه حیطه واضح بودگا ،عورتبط بودگا و
ساگيی ومر  1/7تا  0را كست كرگود .برا تعیی پايوايی ابوزار ،پرسشوناعه تدسوط  01و ور ا
پرستاراا ترمیل شد .اوسجام گرووی ابزار ویز با است اگ ا روش آل ا كرووباخ عحاسبه شد كوه
1/70به گس آعد .همچنی  ،ثبات گرووی ابزار گر گو جه اودا يیر شود كوه بورا تعوارض
كار -خاوداگ  1/99و تعارض خاوداگ  -كار  1/90به گس آعود كوه وشوااگهنود ثبوات گروووی
عناست اي ابزار اس  .اهو بر اي  ،عتشرای و همراراا ( )07 :0570به عنرودر تعیوی روايوی
عقیا تعارض كار -خاوداگ ا تحمیل ااعمی اكتشافی و تأيید و بورا بررسوی ضوريت پايوايی
عقیا ا ضريت آل ا كرووباخ و تنصیف بهر يرفتند كه به ترتیوت ضورايت  1/70و  1/70بوه
گس آعد .گر پژوهش حاضر ویز روايی عحتدايی پرسشناعه عدرگ تأيید اساتید صاحتورور اورار
يرفته و پايايی عؤل ه تعارض كار -خاوداگ عبتنی بر عاا  ،1/77پايايی عؤل ه تعوارض خواوداگ -
كار عبتنی بر عاا  ،1/75پايايی عؤل ه تعارض كار -خاوداگ عبتنی بر تداافرسايی  ،1/99پايوايی
عؤل ه تعارض خاوداگ  -كار عبتنی بر تداافرسوايی  ،1/71پايوايی عؤل وه تعوارض كوار -خواوداگ
عبتنی بر رفتار  ،1/75پايايی عؤل ه تعارض خاوداگ  -كوار عبتنوی بور رفتوار  1/77و پايوايی كول
پرسشناعه تعارض كار -خاوداگ گر اي پژوهش با است اگ ا روش آل ا كرووباخ  1/79بهگسو
آعد اس .
05

فايمه سهجقه تذرجی و آواهیتا بحرينی اگ

 پرسشناعه فرسدگيی ااي ی عسمچ ( :)0773جه سنجش فرسدگيی ااي ی (عؤل وه اصومی
فرسدگيی شغمی) ا خرگ عقیوا  7يديوها فرسودگيی اواي ی گر پرسشوناعه فرسودگيی
شغمی برا ععمماا عسمچ )0773( 0است اگ شد .گر اي پرسشناعه پاسخها رو يک عقیا
ه گرجها ا ص ر (هريز) تا ( 0همیشه) عشبص عیشدود .گر خورگ عقیوا فرسودگيی
ااي ی ،ومر باالتر ا  51ععرف عیزاا فرسودگيی اواي ی يواگ ،ومور بوی  07 -07ععورف
عیزاا فرسدگيی ااي ی عتدسط و ومر كمتور ا  09ععورف عیوزاا فرسودگيی اواي ی كوم
عیباشد (سااتچی ،كاعروار و اسوگرياا .)550 :0575 ،عسومچ ،جرسودا و لیتور:0779( 0
 )077روايی همگرا اي عقیا و پايايی خرگ عقیا فرسدگيی ااي ی را بوه روش ضوريت
آل ا كرووباخ و با آ عايی كه به فاصمه  0توا  0ه توه اوجوام شود ،بوه ترتیوت  1/71و 1/70
عحاسبه ومدگود .گر ايراا ،ارشد و همرواراا ( )500 :0570ضوريت پايوايی خورگ عقیوا
فرسدگيی ااي ی را با است اگ ا روش آل وا كرووبواخ ( )1/70و ضوريت روايوی سوا آا را
 )P< 1/110( 1/95يزارش كرگود .گر پژوهش حاضر ویز روايوی عحتودايی پرسشوناعه عودرگ
تأيید اساتید صاحت ورر ارار يرفته و پايايی پرسشوناعه بوا اسوت اگ ا روش آل وا كرووبواخ
 1/90بهگس آعد كه حاكی ا همساوی گرووی اابل ابدل اي آ عدا اس .
روش اجرا گر پژوهش حاضر به اي صدرت بدگ كه پ ا گريافو ايهاوات و عجود هوا
ال م گر عدرگ جاععه ععمماا گور ابتدايی ا آعد ش و پرورش شهر كرعواا و اوتبواب عودار
هدف ،عحقق پرسشناعه ها عدرگ ورر را به صدرت او راگ به ععمماوی كه گاويمت همرار گر
تحقیق بدگود ،ارائه ومدگ .با تدجه به احتمال اف ومدوه ،تعداگ  551پرسشناعه گر عیاا ععمماا
تد ي شد و پ ا حذف پرسشناعه ها عبدوش ،گاگ ها حاصول ا  505پرسشوناعه عودرگ
تحمیل ارار يرف  .برا تجزيه و تحمیل گاگ ها به گس آعد ا پرسشوناعههوا ،ا روشهوا
آعار تدصی ی (تد ي فراواوی و گرصد ،عیاوگی و اوحراف استاودارگ) و آعار اسوتنبايی (ضوريت
همبستگی پیرسدا و تحمیل ريرسیدا چند عتغیر بوه روش هوم عواا) گر وورم افوزار آعوار
 SPSS22است اگ شد.
يافتههايپژوهش 

ا بی  505شرك كنند گر اي پوژوهش 037 ،و ور يعنوی  70/93گرصود ا و  30و ور يعنوی
 09/03گرصد عرگ بدگود .سطح تحصیهت  013و ر يعنی  03/31گرصد كارشناسی بدگ .كمتوري
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1. Maslach
2. Maslach, Jackson & Leiter
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فراواوی با  5و ر يعنی  1/70گرصد به سطح تحصیهت گيپمم تعموق گاشو  .بیشوتري فراواووی بوا
 039و ر يعنی  31/00گرصد به افراگ با سابقه كار  01تا  01سال و كمتري فراواوی بوا  51و ور
يعنی  7/37گرصد به افراگ با سابقه كار كمتر ا  01سال تعمق گاش .
برا بررسی وحد پاسخيوديی عشوارك كننودياا بوه عتغیرهوا پوژوهش ا آعوار تدصوی ی
(عیاوگی و اوحراف استاودارگ ،عقاگير چدلگی و كشیديی) است اگ شد كه وتوايج آا گر جودول 0
يزارش شد اس .
شاخصهايتوصیفیمتغیرهايپژوهشومقاديرچولگیوكشیدگی 

جدول:2
انحراف

متغیر 

میانگین 

سايش همرار

5/50

1/999

سايش سرپرس

5/07

1/779

0

معیار 

چولگی 

كشیدگی 

كمترين  بیشترين 

0/91

3/01

1/007

1/500

3/93

1/157

1/310

سايش اجتماای

5/00

1/990

0/51

3/30

1/070

1/079

فرسدگيی ااي ی

0/00

0/000

0

9

-1/107

-1/371

تعارض كار -خاوداگ عبتنی بر عاا

5/07

1/703

0

3

-1/101

-1/017

تعارض كار -خاوداگ عبتنی بر
تداا فرسايی

5/07

1/779

0

3

1/100

-1/570

تعارض كار – خاوداگ عبتنی بر
رفتار

5/00

0/100

0

3

-1/157

-1/900

تعارض كار -خاوداگ

5/05

1/750

0/00

3

1/009

-1/007

تعارض خاوداگ – كار عبتنی بر
عاا

5/17

0/100

0

3

1/010

-1/050

تعارض خاوداگ – كار عبتنی بر
تداا فرسايی

5/07

0/100

0

3

1/007

-1/750

تعارض خاوداگ  -كار عبتنی بر رفتار

0/70

1/751

0

3

-1/195

-1/070

تعارض خاوداگ  -كار

5/17

1/730

0/57

3

1/000

-1/315

شاخص كمی تعارض كار -خاوداگ

5/00

1/705

0/31

3

-1/101

-1/017

هماايدر كه گر جدول  0عشاهد عیشدگ ،عقاگير چدلگی و كشیديی بی  +0توا  -0بیواوگر
اي عطمت اس كه تد ي عتغیرها پژوهش گر بی پاسخ گهندياا ورعال اسو (حصویرچم و
همراراا .)50 :0579 ،با تدجه به ورعال بدگا تد ي عتغیرها گر بی پاسخگهندياا ،برا بررسی
فرضیهها پژوهش ا آعار پاراعتريک است اگ شد اس .
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فرضیهاول:بینسايشاجتماعیوتعارضكار-خانوادهبافرسودگیعاطفیمعلمان
ابتدايیرابطهوجوددارد .
برا بررسی رابطه بی سايش اجتماای و تعارض كار -خاوداگ با فرسدگيی اواي ی ععممواا
ابتدايی ،گر عرحمه اول ا ضريت همبستگی پیرسدا اسوت اگ شود كوه ضورايت آا گر جودول 0
آورگ شد اس .
ضرايبهمبستگیپیرسونرابطهبینسايشاجتماعیوتعارضكار-خانوادهبافرسودگی

جدول:1
عاطفیمعلمانابتدايی 
شاخص

مقدارهمبستگی

سطحمعناداري

سايش اجتماای

1/050

1/110

تعارض كار-خاوداگ

1/951

1/110


يافتهها جدول  0وشاا گاگ كه ضرايت همبسوتگی بوی سوايش اجتمواای و تعوارض كوار-
خاوداگ با فرسدگيی ااي ی ععمماا عثبو و ععنواگار اسو ( .)P≥1/13بنوابراي  ،وجودگ رابطوه
عثب و ععناگار بی سايش اجتماای و تعارض كار -خاوداگ با فرسدگيی اواي ی ععممواا تأيیود
عیيرگگ كه به اي ععناس  :با افزايش ومر كل سايش اجتماای و تعارض كار -خاوداگ  ،شواخص
فرسدگيی ااي ی ععمماا گور ابتدايی افزايش عیيابد.
گر عرحمه گوم و پ ا پی برگا به وجدگ رابطوه عثبو و ععنواگار بوی سوايش اجتمواای و
تعارض كار -خاوداگ با فرسدگيی ااي ی ععمماا ،جهو بورآورگ ايو رابطوه ا ريرسویدا چنود
عتغیر هم عاا است اگ شد كه يافتهها آا گر جدول  5يزارش شد اس .

بینیفرسودگیعاطفیمعلمانبراساسمؤلفههايسايش


خالصهتحلیلرگرسیونبرايپیش
جدول:3
اجتماعیوتعارضكار-خانواده 
سايش اجتماای

b
1/090

SE
1/177

β
1/035

t
0/751

1/110

تعارض كار-خاوداگ

1/771

1/170

1/333

01/370

1/110

متغیر

F= 073/903 ،P > 1/110

R2 =1/300

سطحمعناداري

R = 1/930

براسووا يافتووههووا جوودول  ،5عقوودار  Fگر سووطح  1/13ععنوواگار اسو  .بنووابراي  ،فوورض صو ر
«ريرسیدا ععناگار ویس » با ايمینواا  1/73رگ عویشودگ .عقودار ضوريت همبسوتگی چندياووه ()R
 1/930و ضريت تعیی ( )R2ویز برابر با  1/300اس ؛ به اي ععنوا كوه  30/0گرصود تغییورات عتغیور
00
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عهش (فرسدگيی ااي ی ععمماا) را عیتداا براسا عتغیرها پویشبوی وارگ شود تبیوی ومودگ و
بقیه عتعمق به ساير عتغیرهايی اسو كوه گر ايو عطالعوه لحواظ وشود اوود .همچنوی  ،بوا تدجوه بوه
ععنیگار ضرايت  βفرض ص ر «ضرايت بتا برابر با ص ر اس » با ايمینواا  73گرصود رگ عویشودگ و
عؤل هها سايش اجتماای و تعارض كار -خاوداگ تداا پیشبینی فرسدگيی ااي ی ععمماا را گارود.
فرضیهدوم:بینسايشهمكاربافرسودگیعاطفیمعلمانابتددايیرابطدهوجدود
دارد .
برا بررسی رابطه بی سايش همرار با فرسدگيی ااي ی ععممواا ،گر عرحموه اول ا ضوريت
همبستگی پیرسدا است اگ شد كه ضريت آا گر جدول  0آورگ شد اس .
جدول:4ضريبهمبستگیمتقابلسايشهمكاربافرسودگیعاطفیمعلمان 
متغیر

مقدارهمبستگی

سطحمعناداري

سايش همرار

1/307

1/110

يافتهها جدول  0وشاا عی گهد كه ضوريت همبسوتگی بوی سوايش همروار بوا فرسودگيی
ااي ی ععمماا عثب و ععناگار اس ( .)P≥1/13بهابارت گيگر ،با افزايش ومر سوايش همروار،
شاخص فرسدگيی ااي ی ععمماا ابتدايی افزايش عیيابد.
گر عرحمه گوم و پ ا پی برگا به وجودگ رابطوه عثبو و ععنواگار بوی سوايش همروار بوا
فرسدگيی ااي ی ععمماا ،جه بورآورگ ايو رابطوه ا ريرسویدا گو عتغیور اسوت اگ شود كوه
يافتهها آا گر جدول  3يزارش شد اس .
خالصهتحلیلرگرسیونبرايپیشبینیفرسودگیعاطفیمعلمانبراساسمؤلفهسايش

جدول:5
همكار 
β
(استاندارد

متغیر

B

(ضريت ثاب )

0/070

---

سايش همرار

1/777

1/307

شده)

آزمونمعناداري
مقدار

سطح

آمارهt

معناداري

0/000

1/110

01/710

1/110

R

R2

رگرسیون
مقدار

سطح

آماره  Fمعناداري
1/307

1/097

000/950

1/110
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براسا يافتهها جدول  ،3عقدار  Fگر سطح  1/13ععناگار اس  .عقدار ضوريت همبسوتگی
( 1/307 )Rو ضريت تعیی ( )R2ویز برابر با  1/097اس ؛ به اي ععنا كه  09/7گرصد تغییورات
عتغیر عهش (فرسدگيی ااي ی ععمماا) را عیتداا براسا عتغیور پویشبوی وارگ شود تبیوی
ومدگ .همچنی  ،با تدجه به ععنیگار ضريت  βعیتداا ي و كوه عؤل وه سوايش همروار توداا
پیشبینی فرسدگيی ااي ی ععمماا را گارگ.
فرضیهسوم:بینسايشسرپرستبافرسودگیعاطفیمعلمانابتدايیرابطهوجود
دارد .
برا بررسی رابطه بی سايش سرپرس با فرسدگيی ااي ی ععمماا ،گر عرحمه اول ا ضريت
همبستگی پیرسدا است اگ شد كه ضريت آا گر جدول  0آورگ شد اس .
جدول:6ضريبهمبستگیمتقابلسايشسرپرستبافرسودگیعاطفیمعلمانابتدايی 
متغیر

مقدارهمبستگی

سطحمعناداري

1/050

1/110

سايش سرپرس

هماايدر كه گر جدول  0عشاهد عیشدگ ،بی ومر سايش سرپرس بوا فرسودگيی اواي ی
ععمماا رابطه عثب و ععناگار وجدگ گارگ ( .)P≥1/13بهابارت گيگر ،بوا افوزايش ومور سوايش
سرپرس  ،شاخص فرسدگيی ااي ی ععمماا ابتدايی افزايش عیيابد.
گر عرحمه گوم و پی برگا به وجدگ رابطه عثب و ععناگار بی سايش سرپرس بوا فرسودگيی
ااي ی ععمماا ،جه برآورگ اي رابطه ا ريرسیدا گوعتغیر است اگ شد كوه يافتوههوا آا گر
جدول  9يزارش شد اس .
خالصهتحلیلرگرسیونبرايپیشبینیفرسودگیعاطفیمعلمانبراساسمؤلفهسايش

جدول:0
سرپرست 

متغیر

B

β
(استاندارد
شده)

آزمونمعناداري
مقدار

سطح

آماره t

معناداري

مقدار

سطح

آماره  Fمعناداري

(ضريت ثاب )

0/150

---

5/770

1/110

سايشسرپرس

0/150

1/050

00/070

1/110

07

R

R2

رگرسیون

1/050

1/010

010/010

1/110
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پیشبینی فرسدگيی ااي ی براسا

سايش اجتماای و تعارض كار -خاوداگ گر ععمماا ابتدايی شهر كرعاا

براسا يافتهها جدول  ،9عقدار  Fگر سطح  1/13ععناگار اس  .عقدار ضوريت همبسوتگی
( 1/050 )Rو ضريت تعیی ( )R2ویز برابر با  1/010اس ؛ به اي ععنا كه  01/0گرصد تغییورات
عتغیر عهش (فرسدگيی ااي ی ععمماا) را عیتداا براسا عتغیور پویشبوی وارگ شود تبیوی
ومدگ .همچنی  ،با تدجه به ععنیگار ضريت  βعیتداا ي كه عؤل ه سوايش سرپرسو توداا
پیشبینی فرسدگيی ااي ی ععمماا را گارگ.
فرضیهچهارم:بینتعارضكار-خانوادهبافرسودگیعاطفیمعلمانابتدايیرابطده
وجوددارد .
برا بررسی رابطه بی تعارض كار -خاوداگ (و عؤل هها آا) با فرسدگيی اواي ی ععممواا،
گر عرحمه اول ا ضريت همبستگی پیرسدا است اگ شد كه ضرايت آا گر جودول  7آورگ شود
اس .
خانواده(ومؤلفههايآن)بافرسودگیعاطفیمعلمان 

جدول:8ضرايبهمبستگیمتقابلتعارضكار-
متغیر

مقدارهمبستگی

سطحمعناداري

تعارض كار -خاوداگ عبتنی بر عاا

1/390

1/110

تعارض كار -خاوداگ عبتنی بر تداا فرسايی

1/370

1/110

تعارض كار -خاوداگ عبتنی بر رفتار

1/007

1/110

تعارض كار -خاوداگ

1/900

1/110

يافته ها جدول  7وشاا عی گهد كه تمام ضرايت همبستگی بی تعارض كوار -خواوداگ (و
عؤل ه ها آا) با فرسدگيی ااي ی ععممواا عثبو و ععنواگار اسو ( .)P≥1/13بنوابراي  ،بوا
افزايش ومر تعارض كار -خاوداگ (و عؤل ه ها آا) ،شاخص فرسدگيی ااي ی ععمماا افزايش
عیيابد.
گر عرحمه گوم و پ ا پی برگا به وجدگ رابطه عثب و ععناگار بی تعارض كار -خواوداگ (و
عؤل هها آا) با فرسدگيی ااي ی ععمماا ،جه برآورگ ايو رابطوه ا ريرسویدا چنود عتغیور
هم عاا است اگ شد كه يافتهها آا گر جدول  7يزارش شد اس .
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معلمانبراساسمؤلفههايتعارض

خالصهتحلیلرگرسیونبرايپیشبینیفرسودگیعاطفی

جدول:7
كار-خانواده 
ضرايبغیراستاندارد

متغیر

ضريب

سطح

مقدار 

B

انحرافمعیار

استاندارد β

آمارهt

معناداري

1/373

1/057

---

0/310

1/105

تعارض كار -خاوداگ عبتنی بر عاا

1/007

1/190

1/077

3/777

1/110

تعارض كار -خاوداگ عبتنی بر تداا فرسايی

1/509

1/171

1/050

0/550

1/110

تعارض كار -خاوداگ عبتنی بر رفتار

1/030

1/193

1/551

0/105

عقدار ثاب

F= 013/001 ،P > 1/110

R2 =1/305

1/110

R = 1/900

براسا يافتهها جدول  ،7عقدار  Fگر سطح  1/13ععناگار اس  .عقدار ضوريت همبسوتگی
چندياوه ( 1/900 )Rو ضريت تعیی ( )R2ویز برابر با  1/305اس ؛ به اي ععنا كه  30/5گرصود
تغییرات عتغیر عهش (فرسدگيی ااي ی ععمماا) را عی تداا براسا عتغیرهوا پویشبوی وارگ
شد تبیی ومدگ و بقیه به ساير عتغیرهايی عتعموق اسو كوه گر ايو عطالعوه لحواظ وشود اوود.
همچنی  ،با تدجه به ععنیگار ضريت  ،βفرض ص ر (ضرايت بتا برابر با ص ر اس » با ايمینواا
 73گرصد رگ عیشدگ و عؤل هها تعارض كار -خاوداگ عبتنی بور عواا ،تعوارض كوار -خواوداگ
عبتنی بر تداافرسايی و تعارض كار -خاوداگ عبتنی بر رفتار تداا پیشبینوی فرسودگيی اواي ی
ععمماا را گارود.
فرضیهپنجم:بینتعارضخانواده-كاربافرسودگیعاطفیمعلمانابتددايیرابطده
وجوددارد .
برا بررسی رابطه بی تعارض خاوداگ  -كار (و عؤل هها آا) با فرسدگيی ااي ی ععمماا ،گر عرحموه
اول ا ضريت همبستگی پیرسدا است اگ شد كه ضرايت آا گر جدول  01آورگ شد اس .
كار(ومؤلفههايآن)بافرسودگیعاطفیمعلمان 

جدول:27ضرايبهمبستگیمتقابلتعارضخانواده-

91

متغیر

مقدارهمبستگی

سطحمعناداري

تعارض خاوداگ – كار عبتنی بر عاا

1/370

1/110

تعارض خاوداگ – كار عبتنی بر تداا فرسايی

1/357

1/110

تعارض خاوداگ  -كار عبتنی بر رفتار

1/007

1/110

تعارض خاوداگ  -كار

1/077

1/110
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پیشبینی فرسدگيی ااي ی براسا

سايش اجتماای و تعارض كار -خاوداگ گر ععمماا ابتدايی شهر كرعاا

يافتهها جدول  01وشاا عیگهد كه تمام ضرايت همبستگی بی تعوارض خواوداگ  -كوار (و
عؤل ه ها آا) با فرسدگيی ااي ی ععمماا عثب و ععناگار اس ( .)P≥1/13بنابراي  ،با افوزايش
ومر تعارض خاوداگ  -كار (و عؤل هها آا) ،شاخص فرسدگيی ااي ی ععمماا افزايش عیيابد.
گر عرحمه گوم و پ ا پی برگا به وجدگ رابطه عثب و ععناگار بی تعارض خاوداگ  -كوار (و
عؤل هها آا) با فرسدگيی ااي ی ععمماا ،جه بورآورگ ايو رابطوه ا ريرسویدا چنودعتغیر
هم عاا است اگ شد كه يافتهها آا گر جدول  00يزارش شد اس .
بینیفرسودگیعاطفیمعلمانبراساسمؤلفههايتعارض


خالصهتحلیلرگرسیونبرايپیش
جدول:22
خانواده-كار 
ضرايبغیراستاندارد

ضريب

مقدار

سطح

استاندارد β

آمارهt

معناداري

1/790

1/003

---

0/503

1/110

تعارض خاوداگ – كار عبتنی بر عاا

1/570

1/171

1/070

0/703

1/110

تعارض خاوداگ – كار عبتنی بر تداا فرسايی

1/070

1/199

1/003

0/310

1/105

تعارض خاوداگ  -كار عبتنی بر رفتار

1/001

1/190

1/013

7/577

متغیر
عقدار ثاب

F= 79/970 ،P > 1/110

B

انحراف
معیار

R2 =1/077

1/110

R = 1/910

هماا يدر كه گر جدول  00عشاهد عیشدگ ،عقدار  Fگر سطح  1/13ععنواگار اسو  .عقودار
ضريت همبستگی چندياوه ( 1/910 )Rو ضريت تعیی ( )R2ویز برابر با  1/077اسو ؛ بوه ايو
ععنا كه  07/7گرصد تغییرات عتغیر عوهش (فرسودگيی اواي ی ععممواا) را عویتوداا براسوا
عتغیرها پیشبی وارگ شد تبیی ومدگ و بقیه به سواير عتغیرهوايی عتعموق اسو كوه گر ايو
عطالعه لحاظ وشد اود .همچنی  ،با تدجه به ععنیگار ضرايت  ،βفرض ص ر (ضرايت بتا برابر بوا
ص ر اس » با ايمیناا  73گرصد رگ عیشدگ و ا بی عؤل هها تعارض خاوداگ  -كار ،عؤل ههوا
تعارض خاوداگ  -كار عبتنی بر عاا ،تعوارض خواوداگ  -كوار عبتنوی بور توداافرسوايی و تعوارض
خاوداگ  -كار عبتنی بر رفتار پیشبینی فرسدگيی ااي ی ععمماا را گارود.
بحثونتیجهگیري 

يافته عربدط به فرضیه اول پژوهش وشاا گاگ كه بی سايش اجتماای و تعارض كوار -خواوداگ بوا
فرسدگيی ااي ی ععمماا ابتدايی رابطه عثب و ععناگار وجدگ گارگ و اي گو عتغیر گر عجمودع
تداا پیشبینی فرسدگيی ااي ی ععمماا را گارود .اي وتیجوه بوا وتوايج پوژوهش اوودر و سویدي
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( )0100عبنی بر اي كه سايش اجتماای عدجت افوزايش اسوتر و كواهش بهزيسوتی كاركنواا
عیشدگ و پژوهش هدر و همراراا ( )0103گر خصدص تأثیريذار عثب بیوزاكتی كاركنواا بور
فرسدگيی ااي ی ،يد و فراوکويک ( )0105گر عدرگ تأثیر سايش اجتماای بر فرسدگيی اواي ی،
وو و هد ( )0117گربار ارتباط عثب بی ورارت خشدو آعیز سرپرس بوا فرسودگيی اواي ی و
راعاراجاا ،بارساگا و بدراش )0117( 0عبنی بر تأثیر گاشت عیزاا احترام سوا عاوی بور فرسودگيی
ااي ی كاركناا ،همسد اس  .همچنی  ،ايو وتیجوه بوا عطالعوات واهیود و همرواراا (،)0570
حداگياا و عحمد اگ ( ،)0575ارعبهرامآبواگ ( ،)0575بواراااوالگ و كواو فارسواوی (،)0575
عنصدر و ترعبمی ( ،)0100ريچر و همراراا ( ،)0103عداسیا ( ،)0103ايمیز و همرواراا (،)0103
روبید و همراراا ( ،)0103هال و همراراا ( )0101كه وشاا گاگود بی تعارض كوار -خواوداگ بوا
فرسدگيی ااي ی و فرسدگيی شغمی رابطه عثبو و ععنواگار وجودگ گارگ ،هومسود و هماهنوگ
اس .
گر تبیی اي يافته عیتداا ي كه وجدگ رااب شديد گر گروا سا عااها و بیثباتی شوغمی و
ادم ايمیناا عدجت بهوجدگ آعدا عشورهت و تونشهوا گرواسوا عاوی شود و رفتارهوا ضود
اجتماای گر بسیار ا سا عااها را گر پی گاشته اسو (عیرعحمود .)0570 ،سوايشاجتمواای كوه
برخاسته ا تعاعهت اجتماای عن ی اس (وصراص هاوی ،اهعه ،شائمی و تیمدر  ،)0573 ،بهانوداا
يک ععضل جديد سا عاوی باا تضعیف كی ی وديی كار و روابط عیاا كاركناا عویشودگ و بوا
ايجاگ تنش ،خصدع  ،پرخاشگر و افسرگيی ،ادم رضاي شغمی و عدفقیو شوغمی را گر پوی گارگ
(ورديیعقدم ،بهشتیفر و ص ارياا .)0100 ،0بنابراي  ،عنطقی بوه ورور عویرسود كوه وجودگ رفتوار
سايشی گر سطح عدرسه عنجر به افزايش استر و تحمیل اورژ ااي ی و هیجواوی ععممواا شودگ،
يرا ععممی كه تح رفتار سايشی ارار عیيیرگ بهلحاظ اواي ی احسوا خسوتگی كورگ و گچوار
تبمیه اورژ ااي ی عیيرگگ .به ابوارت گيگور ،فشوارها روااشوناختی واشوی ا تعواعهت عن وی
عیاافرگ عینه برو فرسدگيی ااي ی را برا ععمماا پديد عیآورگ .ا يورف گيگور ،اودم ايجواگ
تعاگل عیاا اوترارها شغمی و خاوداگيی ،عدجت ايجاگ عسايل عبتم ی عیشدگ (سبکرو ،الوهيوار
و ابراهیم اگ پزشری .)0571 ،گر واا  ،تعارض كار -خاوداگ عدجت كاهش كی ی ووديی شواغها
عیشدگ (احمديااعاژي و همراراا)0570 ،؛ چرا كه تعارض كوار -خواوداگ عنبو اساسوی اسوتر
شغمی اس (هاشمی شیخشباوی ،ارشد و بذرافر  )0571 ،و ايو اسوتر عنجور بوه بوا گ هوا
عن ی ا جممه فرسدگيی ااي ی و فرسدگيی شوغمی عویيورگگ (لوی ،كویم ،پوارش و يودا0105 ،5؛

90

1. Ramarajana, Barsadea & Burack
2. Nekoie Moghadam, Beheshtifar & Safariyan
3. Lee, Kim, Park & Yun
فصمناعه عشاور شغمی و سا عاوی /گور  ،00شمار  /01پايیز 0577

پیشبینی فرسدگيی ااي ی براسا

سايش اجتماای و تعارض كار -خاوداگ گر ععمماا ابتدايی شهر كرعاا

شدلیبندرريگی اگ  ،بشمید  ،هاشمی شیخ شباوی و ارشد  .)0571 ،ا آاجا كه ععمموی شوغل پور
استرسی اس (خسرو گاوش ،عرمدعی ،هرائوی و رحیمویفروشواوی )0570 ،و اكثور ععممواا گور
ابتدايی شرك كنند گر اي پژوهش را واا تشریل گاگ اود كه به گلیل تأهل و عاگر بودگا ،فشوار و
تعارض وقش بیشتر را تجربه عیكنند ،برو فرسدگيی ااي ی گر آواا اورارواپذير اس .
وتايج عربدط به فرضیه گوم پژوهش وشواا گاگ كوه بوی سوايش همروار بوا فرسودگيی اواي ی
ععمماا گور ابتدايی رابطه عثب و ععناگار وجدگ گارگ و عؤل وه سوايش همروار توداا پویشبینوی
فرسدگيی ااي ی ععمماا را گارگ .عطالعه يد و فراوک ( )0105كه گر كُر اوجام يرف  ،وشاا گاگ كوه
اوداع عبتمف سايش اجتماای ا جممه سايش همرار بر فرسودگيی اواي ی و گروتیجوه كوجرفتوار
كاركناا تأثیر عیيذارگ .عطالعه شجاایباغینی و بهشتیفر ( )0570ویز وشواا گاگ كوه بوی سوايش
اجتماای تدسط همرار و تعارض فرگ رابطه ععرد وجودگ گارگ .وتوايج عطالعوه هودر و همرواراا
( )0103ویز بیاوگر آا اس كه بیوزاكتوی همرواراا بوهيودر عثبو بور فرسودگيی اواي ی توأثیر
عیيذارگ .اي رابطه را ویوز عویتوداا چنوی تبیوی ومودگ كوه بودرفتار هوايی كوه فورگ ا يورف
وزگيکتري همرار خدگ گر عحل كار با آوها عداجه اس (گافی و همراراا )0110 ،عدجوت تضوعیف
تداوايیهايی عاوند برارار و وگهگار روابط عثب عیاافرگ  ،عدفقی ها شوغمی ،سوهع رواووی،
ااتبار و عحبدبی گر سا عاا شد و عینه تحمیلرووديی فرگ را فراهم عیسا ود (ورر و همراراا،
 .)0570گر واا  ،رفتارهايی وریر اوتقاگ ،به ومايش يذاشت ادايف عن وی و وارگ كورگا فشوار رو
تداوايی افراگ گر گستیابی به اهداف عهم شغمی تأثیر عیيذارگ (جد ف 0و همرواراا )0100 ،و بااو
كاهش بهزيستی و اممررگ كاركناا عیشدگ (ابوا و اتود .)0100 ،0بنوابراي  ،بودرفتار هوا بوی
فرگ گر عحل عدرسه همچدا عبتل كرگا تداومند ها فورگ گر رسویدا بوه اهوداف شوغمیاش،
خدگگگار ا ارائه ايهاات عهم و ال م به فرگ و رفتارهايی عاوند تدهی  ،حركوات ونود بوا ااضوا
صدرت ،بديديی و شايعهسا با افزايش اضطراب رواوی گر فرگ ا رسیدا و بوه عدفقیو شوغمی و
شهرت جمديیر كرگ و حالتی ا خستگی ذهنی را گر ععمم بهوجدگ عویآورگ كوه ا آا بوا انوداا
فرسدگيی ااي ی ياگ عیشدگ (يد و فراوکويک0105 ،؛ گافی و همراراا.)0110 ،
يافته سدم عطالعه وشاا گاگ كه بی سايش سرپرس با فرسدگيی ااي ی ععمماا ابتدايی رابطوه
عثب و ععناگار وجدگ گارگ و سايش سرپرس تداا پیشبینی فرسدگيی اواي ی ععممواا را گارگ.
اي يافته با وتايج عطالعات شجاایباغینی و بهشوتیفور ( ،)0570هودر و همرواراا ( )0103و يود و
فراوک ويک ( )0105عبنی بر تأثیريذار سايش سرپرس بر فرسدگيی ااي ی كاركنواا ،عطابقو
1. Joseph
2. Abas & Otto
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گارگ .وتايج وو و هد ( )0117ویز حاكی ا آا بدگ كه ورارت خشدو آعیز سرپرس بهيدر عثبو بوا
فرسدگيی ااي ی ارتباط گارگ .عطالعه اودر و سیدي ( )0100ویز كه گر پاكستاا اوجام يرف  ،وشاا
گاگ كه سايش سرپرس عدجت افزايش اسوتر و كواهش بهزيسوتی كاركنواا عویشودگ .براسوا
تعريف عدجدگ ،سايش سرپرس شاعل بدرفتار هايی اس كه فرگ ا يرف سرپرس خدگ گر عحول
كار با آوها عداجه اس (گافی و همراراا .)0110 ،براسا ورريه اوصاف فهيور و كروپواوزاود 0كوه گر
سال  0777ارائه شد ،هنگاعی كه كارعند تدسط سرپرس عدرگ سايش اجتماای اورار يیورگ ،اگراش
بیادالتی خداهد گاش و ايو احسوا آ رگيوی گر و برجسوته شود و بوزر وموايی عویكنود
(خائفالهی و امیپدر گرويشی .)0577 ،ویرو اوساوی كوه تحو سوايش اورار يرفتوه ،گارا ت رور
اگراكی ادال يرا ضعی ی اس و اي ت رر غمط و واااگالوه او را بهسود رفتارهوا هنجارشورناوه
سدق عیگهد (وصراصو هاوی و همرواراا .)0573 ،بنوابراي  ،عنطقوی بوه ورور عویرسود كوه توداوم
بدرفتار ها عدير عدرسه با ععمماا پیاعدها سهع و بهزيستی شاعل فشوار روحوی ،تنیوديی و
افسرگيی و گروتیجه فرسدگيی ااي ی و وگرش شغمی ضعیف را برا آواا به همرا گاشته باشد.
يافته عربدط به فرضیه چهارم پژوهش وشاا گاگ كه بی تعارض كوار -خواوداگ بوا فرسودگيی
ااي ی ععمماا ابتدايی رابطه عثب و ععناگار وجدگ گارگ و عؤل وههوا تعوارض كوار -خواوداگ
عبتنی بر عاا ،تعارض كار -خاوداگ عبتنی بر تداافرسايی و تعارض كوار -خواوداگ عبتنوی بور ر
فتار تداا پیشبینی فرسدگيی ااي ی ععمماا را گارود .اي يافته با وتايج پژوهشهوا واهیود و
همروواراا ( ،)0570حووداگياا و عحموود اگ ( ،)0575ارعبهوورامآبوواگ ( ،)0575بوواراااوالگ و
كاو فارساوی ( ،)0575عنصودر و ترعبموی ( ،)0100ريچور و همرواراا ( ،)0103عداسویا (،)0103
ايمیز و همراراا ( ،)0103روبید و همراراا ( )0103و هال و همرواراا ( )0101هومخوداوی گارگ.
اي عحققاا گر عطالعات خدگ گريافتند كه بی تعارض كار -خاوداگ با فرسدگيی ااي ی كاركناا
رابطه عثب و ععناگار وجدگ گارگ.
برا پیشبینی فرسدگيی ااي ی ععمماا براسا تعارض كوار -خواوداگ ايو تبیوی عطور
اس كه ا آا جايی كه تعارض كار -خاوداگ يديا واهمخداوی و تضاگ بی الزاعات و خداستهها
گو وقش عت اوت اس (عیهمیک و تراوكیک ،)0100 ،0عدجد فشوار رواووی و خسوتگی عویباشود
(ایسیعراگ و خمیمیصدرآباگ0570 ،؛ يمدا .)0100 ،5كار و خاوداگ گو حد عهم گر ووديی هور
فرگ عحسدب عی شدود ولی بسیار ا افراگ به هنگام برآورگ ساخت هم عاا وقشهوا كوار و
خاوداگيی گچار تعارض و عشرهت عتعدگ عی شدود كه گر افزايش اسوتر شوغمی عوؤثر اسو
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(بابايیاا ،عحمد عهمدئی ،امیزاگ و كرعی .)0570 ،گر صدرتی كوه افوراگ عواا بیشوتر را بوه
تقاضاها گر عحل كار اختصاص گهند كه ا عاا ضرور عدرگ ویوا بورا اوجوام گاگا تقاضواها
عربدط به وقشها گر خاوداگ براهد ،عدجت بیورمی عیشدود .به هموی صودرت ايور رفتارهوا
عناست برا كار ،برا خاوداگ واعناست باشد و ویز تهش و كدشش تجربه شد گر كوار ،بورآورگ
ساخت تقاضاها عربدط به وقشها گر خاوداگ را گشدار سا گ (عتشرای و همرواراا ،)0570 ،بور
استر ها كار و خاوداگيی ،بیمار ها جسماوی و افسرگيی فرگ افزوگ عیشدگ (حوداگياا و
عحموود اگ  )0575 ،و خسووتگی هیجوواوی و فرسوودگيی شووغمی را بووهوجوودگ عوویآورگ (فرهوواگ و
همراراا0570 ،؛ لمبرت ،هدياا و التمیر.)0101 ،0
وتايج عربدط به فرضیه پنجم پژوهش وشاا گاگ كه بی تعوارض خواوداگ  -كوار بوا فرسودگيی
ااي ی ععمماا ابتدايی رابطه عثب و ععناگار وجدگ گارگ و عؤل وههوا تعوارض خواوداگ  -كوار
عبتنی بر عاا ،تعارض خاوداگ  -كار عبتنی بر تداافرسايی و تعارض خاوداگ  -كار عبتنی بر رفتار
تداا پیشبینی فرسدگيی ااي ی ععمماا را گارود .اي يافته با وتايج عطالعات واهید و همرواراا
( ،)0570حداگياا و عحمد اگ ( ،)0575ارعبهرامآبواگ ( ،)0575بواراااوالگ و كواو فارسواوی
( ،)0575عنصدر و ترعبمی ( ،)0100ريچر و همراراا ( ،)0103عداسیا ( ،)0103ايمیز و همرواراا
( ،)0103روبید و همراراا ( )0103و هال و همراراا ( )0101عبنی بر تأثیر تعارض خاوداگ  -كار
بر فرسدگيی ااي ی كاركناا ،همسد اس .
گر تبیی اي يافته عی تداا ي كه تغییرات شگرف گر عاهی عحویطهوا كوار و خواوداگ
ا جممه افزايش عشارك واا گر با ارها كار و تعدگ خاوداگهايی كه گر آوها هم ا و هم عورگ
شاغل اس  ،سبت شد كه عسئدلی ها وديی كار و خاوداگيی با عشرهت عتعودگ عداجوه
شد و گر وتیجه تعارض خاوداگ  -كار شرل بگیرگ .به ابارت گيگر ،كاركناوی كه وتداوند به راحتی
با چالشها سا عاوی كنار آيند ،بیشتر تعارض وقش را تجربه عیكنند ،يرا بوار اضوافی واشوی ا
تعدگ وقش عدجت تهیسا اورژ كارعنداا عیشدگ و به همرا عحرشها تنش ا خواوداگيی
و سراي شرايط تنش ا يک وقش به وقش گيگر ،عینه را بورا خسوتگی شوغمی ،افسورگيی و
استر آعاگ عیكند (وقد و تركماا .)0570 ،ا آاجا كه ععمماا گر ووديی خواوداگيی خودگ
وقش همسر يا والدينی را اي ا عی كنند و عمر اس با عشرهتی همچدا وجدگ همسر يا فر ود
بیمار ،پرستار ا والدي سالمند و اعثال اي ها روبهرو باشند ،احسا خداهند كرگ عودت عواوی
كه صرف اوجام فعالی ها خاوداگيی عیشدگ ،ا صرف وا برا شغمشاا عیكاهد ،عیزاا اورژ
كه صرف اوجام كارها خاوداگيی عویكننود ،ا اوورژ آوهوا بورا شوغل عویكاهود و رفتارهوا و
1. Lambert, Hogan & Altheimer
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هنجارها خاوداگيی گر رفتارها و هنجارها شغمی آوها تداخل عیكننود .بودي ترتیوت ،چنوی
فرگ فشار و استر واشی ا وظايف خاوداگيی را تجربه خداهود كورگ كوه ا تداووايیهوا او گر
اوجام وظايف شغمیاش عیكاهد و احسا خستگی و فرسدگيی ااي ی را گر او بهوجدگ عیآورگ.
عنحصر بدگا ومدوه پژوهش به ععمماا ابتدايی شهر كرعاا ،بیت اوتی و ادم تمايول برخوی ا
ععمموواا بوورا شوورك گر پووژوهش و عقطعووی بوودگا اجوورا پووژوهش ،پووژوهش حاضوور را بووا
عحدوگي هايی روبه رو ومدگ اس كه گر تعمیم يافتهها بايد عدورر ارار يیرود .بر اي اسا  ،بوه
ساير پژوهشگراا اوجام چنی عطالعها گر شهرها و سا عااها گيگر بهصدرت يدلی و به شوید
كی ی يا آعیبته تدصیه عیشدگ .همچنی  ،با تدجه به وجدگ رابطه عثب بی سوايش اجتمواای و
عؤل ه ها آا با فرسدگيی ااي ی ععمماا ،به عديراا عدار ابتدايی پیشنهاگ عویشودگ كوه بوه
روابط بی فرگ ععمماا تدجه كرگ و برا ادم بورو عشورهت گر ايو عینوه توهش وماينود.
همچنی  ،عديراا عی تداوند با تدجه كرگا به ايد ها كاركناا و عهیا ومدگا فرصو اسوت اگ ا
عهارتها كاركناا ،ادم ايجاگ عاو گر عسیر پیشرف شغمی كاركناا با ارضا ویا به پیشرف ،
حماي كاركناا گر برابر گيگراا با حماي اجتماای ا آواا و تبعیض اايول وشودا بوی آوواا و
گفاع ا حقدق كاركناا خدگ با عدورر اورار گاگا اوصواف و اودل ،القوا حو لیااو گاشوت و
شايستگی به كاركنواا بوا بوا خدرگ اممرورگ و گر اختیوار اورار گاگا ايهاوات شوغمی بوا ايجواگ
فرص ها ياگيیر و رشد عداوم ا يريق بريزار كوه هوا آعد شوی عبتموف عتناسوت بوا
وظايف شغمی كاركناا ا برو رفتارها سايشی تدسط سرپرس جمديیر به امل آورود.
به گلیل تأثیريذار بدگا تعارض كار -خاوداگ و عؤل هها آا بر فرسدگيی ااي ی ععمماا ،گر
راستا كاهش تعارض كار -خاوداگ  ،ت ديض وظايف و عسئدلی هوا بوه اوودا گر عواا كوافی
عی تداود ا تعارض عبتنی بر فشار كار ععمماا براهد .با بريزار كاريا ها آعد شی و بريزار
جمسات عشاور ا  ،عیتداا تعارض عبتنی بر رفتار ععممواا را كواهش گاگ .همچنوی  ،ا سوااات
كار اوعطافپذير برا ععمماوی كه عیزاا بااليی ا تعارض كار -خاوداگ عبتنی بر عاا را گاروود،
عیتوداا اسوت اگ ومودگ .البتوه بوا تدجوه بوه عتمركوز بودگا وروام آعود ش پورورش گر كشودر،
اوعطافپذير گر ساا كار ععمماا ویا عند بررسیها كارشناساوه بیشتر اس  .با اناي به
رابطه عثب بی تعارض خاوداگ  -كار و عؤل ههوا آا بوا فرسودگيی اواي ی ععممواا ،پیشونهاگ
عیشدگ كه وجی با تقسیم كارها خاوه ا برو تعوارض خواودگا  -كوار و پیاعودها عن وی آا
اجتناب ومايند .اي كار ویا عند فرهنگسا گر فضا تقسیم كار و افزايش همروار گر عحویط
خاوه عیاا وجی اس  .همچنی  ،آعد ش عديري عاا به ععمماا عیتداود بوهانوداا راهروار
برا حل عسأله تعارض كار -خاوداگ عؤثر باشد
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