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 مقدمه

زیرا شغل عالوه برتامین . ساز شغل در ابعاد گوناگون زندگی انسان آشکار استامروزه اهمیت و نقش سرنوشت

ساز بسیاری از نیازهای غیر مادی او های زندگی، ارتباط مستقیمی با سالمت جسمی و روانی فرد دارد و زمینههزینه

. شودشتغال به کار میای از زندگی روزانه هر شخص صرف اقسمت عمده(. 0971 امیری وهمکاران ،) .باشدنیز می

 (.0979بیگلو و همکاران ،) آیدفعالیت کاری ازنظر سالمت روانی شخص، فعالیت مهمی به حساب می

. های ناشی از محیط کار است که اصطالحاً فرسودگی شغلی نام داردیکی از مشکالت اجتماعی عصر ما استرس

پردازان و پژوهشگران مرتبط با مفاهیم سالمت روانی مورد توجه نظریه 0791های ی فرسودگی شغلی از دههپدیده

توانیم تحلیل قوای روانی که گاهی با افسردگی فرسودگی شغلی یا کارزدگی را از لحاظ لغوی می. قرارگرفته است

پور )شود، تعریف کردهمراه است و از تالش برای کمك به بیماران روانی یا افراد تحت فشار روانی ناشی می

وامل النی مدت به عشغلی سندرمی روانی است که شامل واکنش طو ، فرسودگی 0عقیده مسلش به (.0991 افکاری،

 .باشدمی زا در محل کاراسترس

اساساً، فرسودگی شغلی شامل تنش شدیدی است که منجر به نابرابری، و یا عدم تجانس بین کارمند و محیط کار 

بدون تهیه کامل منابع احساسی و . تواند از عوارض آن باشداسترس می تأثیر کلی مواجه مزمن کار همراه با. شودمی

خستگی بخش عمده . توانند ما را از پا درآورندزا میروحی، تنش، خستگی، کارهای تکراری و عوامل استرس

نشان ت الالهای دیگری نیز وجود دارد که آن را به عنوان سندرم مجزا ازدیگر اختهفرسودگی شغلی است، اما مولف

 مسلش و عده زیادی از دیگر محققان، یك مفهوم بالینی از فرسودگی شغلی را بر اساس بیش از سی سال . دهدمی

 (.2101، 2تیسوننقل از )اند تفحص توسعه داده

ها مهمترین عامل در انتخاب شغل به یکی از عوامل موثر در موفقیت در هر شغلی داشتن رغبت است و رغبت

گیرند و انتخاب فرد تری به خود میلبته با افزایش سن و تکامل انسان معموال رغبت ها فرم واقعیا ،آیندحساب می

های مناسب شغل وجود ترجیح شغلی است و در واقع همچنین الزمه تمام انتخاب شود،بیشتر به واقعیت نزدیك می

 (.0997 ، نیا شاکری) کنددهد و سپس آن را انتخاب میانسان اول شغلی را ترجیح می

ترین وسیله برای تطبیق فرد های فردی و معمولهای شغلی یکی از قوی ترین و پایدارترین بخش تفاوترغبت

( 0759، 0799، 0795، 0779 ،0777، 2110)5هالند (.2119، ،به نقل از تریسی0779، 9هوگان)با محیط می باشد
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های پنجاه ساله خود نشان داد که شخصیت فرد  ای در بررسی پرداز معاصر شغلی و حرفه روانشناس و نظریه

براساس این نظریه، افراد . ای او داشته باشد طور کلی در زندگی حرفهه تواند نقش مهمی در انتخاب شغل و ب می

توان از نظر شخصیتی در یکی از شش تیپ واقعگرا، جستجوگر، هنری، اجتماعی، متهور و قراردادی  جامعه را می

های خاص خود را دارد و محصول تعامل خاصی بین عوامل ژنتیکی و محیطی  ر تیپ ویژگیه. بندی کرد طبقه

فریقایی جهت راهنمایی و آاین نظریه تا به امروز در کشورهای امریکایی، اروپایی، آسیایی، استرالیایی و . است

ان نیز این نظریه در سال در ایر(. 2109و همکاران، 0زورلو)مشاوره شغلی و تحصیلی مورد تایید قرار گرفته است 

تا به امروز توسط نگارندگان و دیگران در مدارس، دانشگاهها،  0991توسط شفیع آبادی معرفی و از سال  0957

بندی خود شخصیت افراد را بر شش نوع هالند در طبقه .ها و ادارات مورد بررسی و تایید قرار گرفته است سازمان

بندی  این طبقه. سنتی، تهوری و هنری هستند ،ین، معنوی، اجتماعی، قراردادی نماید که عبارت از واقعبتقسیم می

 .شود الگوی مختلف شخصیتی را شامل می 921کلی است و در جزء حدود 

اولین مشکل (. 2110بادی، آشفیع ) هالند معتقد بوده است که عالیق شغلی افراد با تیپ شخصیتی آنها رابطه دارد

شود و برند و قدرت آنان برای کار کردن کم میان است که از فرسودگی جسمی رنج میقربانیان فرسودگی شغلی 

-نها فرسودگی هیجانی است و درواقع دچار افسردگی و درماندگی میآدومین مشکل . بیشتر اوقات خسته و ناتوانند

و با دیگران مانند یك شوند سومین مشکل آنها فرسودگی نگرشی است این افراد نسبت به دیگران بدگمان می. شوند

کنند، بدبین، عصبانی و منفی باف هستند، زود کنند و نسبت به افراد نگرش منفی دارند، پرخاشگری میشی رفتار می

فرسودگی . بینندروند و خود را در بن بست میباشند و با کوچکترین ناراحتی از کوره در میرنج و بی حوصله می

خوابی، هایی همچون بیاختالل  باشد و یا بای پایین میل، غیبت و یا روحیهعاملی برای دست کشیدن از یك شغ

در ابتدا فرسودگی، یك اختالل . روی آوردن به الکل و مواد مخدر و مشکالت خانوادگی و زناشویی ارتباط دارد

 .یل شودیابد و ممکن است به یك ناتوانی روانی تبدروائی نیست ولی به آهستگی در طول زمان گسترش می

های فرسودگی هزینه. بر استها یك پدیده هزینهفرسودگی شغلی برای افراد یك تجربه دردآور و برای سازمان

های جدایی کارمند، اتالف وقت، هزینه برای آموزش کارمند جدید، ها نیز همچنین غالبا ناشی از هزینهبرای سازمان

با توجه به این که فرسودگی در سازمان . خدمت کارکنان استوری و اثربخشی پایین و سطوح باالی ترك بهره

کند و به علت اثرات مخربی که فرسودگی شغلی بر مسری است، خیلی زود گروهی از همکاران خود را مبتال می

ها علی الخصوص آموزش و اثربخشی و عملکرد افراد دارد، تشخیص فردی و جلوگیری از شیوع آن در سازمان

های شغلی موجب خواهد شد تا معلمان کمتر دچار در این بین ایجاد رغبت. رسده نظر میپرورش ضروری ب
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در واقع محقق در این تحقیق در پی پاسخ به این . فرسودگی شده و بتوان موقعیت کارزدگی آنها را بهبود بخشید

 رد؟ای وجود داهای شغلی با فرسودگی شغلی در معلمان، رابطهسوال است که آیا بین رغبت

 روش شناسی

 _از نظر ماهیت تحقیق، پژوهش حاضر توصیفی. از نظر هدف تحقیق، پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود

به کار برد، از  پرورش و موزشها باالخص آتوان نتایج حاصل از این پژوهش را در سازمانو چون می. پیمایشی بود

پنج  منطقه در که دهند می تشکیلمعلمان شهر تهران  هکلیجامعة آماری در پژوهش حاضر، . باشدنوع کاربردی می

به منظور تعیین حجم نمونه و با .اند بوده خدمت به مشغول 79 -79 تحصیلی سال در تهران شهر پرورش و آموزش

حجم نمونه بنابراین .استفاده شده است برای جامعه محدوداز فرمول کوکران توجه به محدود بودن جامعه آماری 

های پژوهش  داده .نددش انتخاب پرسشنامه به پاسخ برایبود و به صورت نمونه گیری در دسترس نفر  051 ،پژوهش

های آماری  در سطح توصیفی از شاخص. حاضر در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

ضریب همبستگی های آماری  وننظیر فراوانی، انحراف معیار و میانگین استفاده شد و درسطح استنباطی از آزم

در پایان پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از  .استفاده شد پیرسون و رگرسیون چندمتغیره

 .تجزیه و تحلیل شد spssنرم افزار آماری 

 22دارای رایج ترین ابزار اندازه گیری فرسودگی شغلی است که  :(0790)پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش 

قسمت جداگانه تشکیل شده است و هر سه جنبه فرسودگی شغلی، خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و احساس 

از آنجا که در تحقیق حاضر از پرسشنامه های معتبر استفاده شده است که دارای  .کفایت شخصی را در بر می گیرد

متخصصان بررسی شده استاد راهنما و ط روایی آزمون شده می باشند، ولی جهت اطمینان بیشتر پرسشنامه توس

( 2112)رضایی .لذا روش مورد استفاده جهت بررسی روایی پرسشنامه روش روایی محتوی بوده است. وتائید شدند

، پایایی درونی برای هریك از (0779مسلش )مسلچ، جکسون ولیتر : پایایی.گزارش کرده است 97/1روایی ان را با 

وضریب بازآزمایی ان  71/1تا  90/1فرسودگی شغلی مسلش را با ضریب آلفای کرونباخ خرده آزمون های پرسشنامه 

گزارش کرده  92/1پایایی این آزمون را با روش آلفای کرونباخ ( 2112)رضایی. گزارش داده اند 91/1تا 91/1را 

با توجه به اینکه  .ته استمورد تأیید قرار گرف )0990(در ایران توسط فیلیان  اعتبار و پایایی این پرسشنامه .است

 .است،  لذا متغیرها داری پایایی الزم می باشند 91/1میزان آلفای محاسبه شده باالتر از 

 چهار شامل، سنج تحصیلی شغلی هالند  رغبتاستاندارد پرسشنامه  (:2110) پرسشنامه رغبت سنج شغلی هالند

گزارش نتایج و پردازش  بوده،ها  و خود سنجی شغلیرغبت به مشاغل، تجربیات فعالیت ، ها رغبت به فعالیتفرم 

تهوری، و اجتماعی،  ها، دارای شش زیر مقیاس واقع گرا ، جستجوگر، هنری، درقسمت فعالیت .باشداطالعات می 

این ابزار .عنوان فعالیتی تشکیل شده است  00شامل ( سوال 99درمجموع ) سوال  00که هرکدام از قراردادی است 
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طراحی ( 2115 ، به نقل از اسپوکان،0779)ش تیپ های رغبت شغلی برمبنای مدل شش ضلعی هالند به منظور سنج

درسال . در ایران نیز پژوهش های متفاوت برروی دانش آموزان، دانشجویان و شاغلین انجام گرفته است. شده است

سیمین حسینیان و دکتر سیده منور ها دکتر تا به امروز بارها توسط خانم 0991آبادی و ازسال توسط شفیع 0957

نشان داد روایی پرسشنامه رغبت سنج هالند، به جز (  0995 یزدی و حسینیان ،)در مطالعه . یزدی انجام گرفته است

( 0999)در پژوهش تقی زاده . در زیر مقیاس خدمات شخصی، سایر زیر مقیاس ها از اعتبار مناسبی برخور دارند

پایایی . مورد تایید قرار گرفت/. 72تا /.  9دبیرستان های استان قم، روایی آزمون  برای دانش آموزان سال اول

نشان داد که تمام زیر مقیاس های هجده گانه ( 0995 یزدی و حسینیان،) پرسشنامه رغبت سنج هالند در مطالعه 

گزارش /. 99تا /. 90پایایی آزمون  (0999)و در مطالعه تقی زاده /. (.  7تا /. 99)  ازپایایی قابل قبولی برخوردارند از

 .شده است

 یافته ها

 یتیشخص پیت ،یهنر یتیشخص پیت ،یاجتماع یتیشخص پیت) شغلی هایرغبت نیب:  یاصل فرضیه آزمون

 شغلی فرسودگی با (نیب واقع یتیشخص پیت ،یقرارداد یتیشخص پیت متهورانه، یتیشخص پیت جستجوگرانه،

 .دارد وجود رابطه معلمان در (، خستگی عاطفیشخصیت مسخ، شخصی عملکرداحساس کاهش )

 یتیشخص پیت ،یهنر یتیشخص پیت ،یاجتماع یتیشخص پیت) شغلی هایرغبت نیب: فرضیه فرعی اول

احساس کاهش  با( نیب واقع یتیشخص پیت ،یقرارداد یتیشخص پیت متهورانه، یتیشخص پیت جستجوگرانه،

 .دارد وجود رابطهدر معلمان  شخصی عملکرد

ترین متغیرها یك به یك بدین صورت که در آن قوی. نماییمدر این قسمت از رگرسیون گام به گام استفاده می

در گام . درصد گردد 5داری بیشتر از یابد که خطای آزمون معنیشوند و این کار تا زمانی ادامه میوارد معادله می

 عملکرداحساس کاهش )با متغیر وابسته ( R)همبستگی آن  اول متغیر اجتماعی وارد معادله شده است که میزان

متغیر  بعبارتی. بدست آمده است =R2 19/1در این مرحله ضریب تعیین برابر با  . بدست آمده است 07/1( شخصی

بین در گام دوم با وارد شدن دومین متغیر یعنی متغیر واقع. کنداز تغییرات متغییر وابسته را تبیین می 19/1 اجتماعی

به عبارت دیگر بر . افزایش یافته است =R2 09/1و ضریب تعیین شده به  =R 29/1ضریب همبستگی چندگانه به 

اجتماعی و  به وسیله دو متغیر( شخصی عملکرداحساس کاهش )اساس ضریب تعیین  درصد تغییرات متغیر وابسته 

نی متغیر جستجوگر ضریب همبستگی چندگانه به و در نهایت با وارد شدن سومین متغیر یع. شودبین تبیین میواقع

 0/1 R=  09/1و ضریب تعیین شده به R2= 09به عبارت دیگر بر اساس ضریب تعیین . افزایش یافته است 

 جستجوگربین و به وسیله سه متغیر  اجتماعی، واقع( شخصی عملکرداحساس کاهش )درصد تغییرات متغیر وابسته 
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 می تغییر%  09 اندازه به مالك متغیر متغیر، سه مقدار در تغییر واحد یك با که است معنی این به و شودتبیین می

 .کند

 شخصی عملکرد احساس کاهشمتغیر کننده بینیپیش متغیرهای رگرسیون .1جدول

 سطح معنی داري (df)درجه آزادي  f بتا R R2 منابع تغییر

 29/9 20/1 19/1 07/1 اجتماعی

0 

079 

077 

129/1 

 یاجتماع

 بینواقع
29/1 09/1 29/1 09/7 

2 

079 

077 

119/1 

 یاجتماع

 بینواقع

 جستجوگر

 0/1 09/1  9/1 9 /9 

9 

079 

077 

119/1 

 

 یتیشخص پیت ،یهنر یتیشخص پیت ،یاجتماع یتیشخص پیت) شغلی هایرغبت نیب: فرضیه فرعی دوم

 معلمان شخصیت مسخ با( نیب واقع یتیشخص پیت ،یقرارداد یتیشخص پیت متهورانه، یتیشخص پیت جستجوگرانه،

 .دارد وجود رابطه

( شخصیت مسخ)با متغیر وابسته ( R)ی وارد معادله شده است که میزان همبستگی آن تهوردر گام اول متغیر 

ی تهوربعبارتی متغیر . بدست آمده است =R2 02/1 ر این مرحله ضریب تعیین برابر باد. بدست آمده است 29/1

در گام دوم با وارد شدن دومین متغیر یعنی متغیر قراردادی ضریب . کندتغییرات متغییر وابسته را تبیین میاز  02/1

به عبارت دیگر بر اساس . افزایش یافته است =R2 90/1و ضریب تعیین شده به  =R 59/1همبستگی چندگانه به 

 .شودی و قراردادی تبیین میتهوردو متغیر به وسیله ( شخصیت مسخ)درصد تغییرات متغیر وابسته  90ضریب تعیین 

 شخصیت متغیر مسخ کننده بینیپیش متغیرهای رگرسیون .2جدول

 سطح معنی داري (df)درجه آزادي  f بتا R R2 منابع تغییر

 99/7 1/ 2 02/1 29/1 تهوری

0 

079 

077 

11 /1 

 تهوری

 قراردادی
59/ 90/1 59/1 5 /02 

2 

079 

077 

110/1 

 یتیشخص پیت ،یهنر یتیشخص پیت ،یاجتماع یتیشخص پیت) شغلی هایرغبت نیب: فرضیه فرعی سوم

 معلمان خستگی عاطفی با( نیب واقع یتیشخص پیت ،یقرارداد یتیشخص پیت متهورانه، یتیشخص پیت جستجوگرانه،

 .دارد وجود رابطه
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( خستگی عاطفی)با متغیر وابسته ( R)همبستگی آن بین وارد معادله شده است که میزان در گام اول متغیر واقع

بین  بعبارتی متغیر واقع. بدست آمده است =R2 07/1در این مرحله ضریب تعیین برابر با  . بدست آمده است 99/1

در گام دوم با وارد شدن دومین متغیر یعنی متغیر اجتماعی ضریب . کنداز تغییرات متغییر وابسته را تبیین می 19/1

به عبارت دیگر بر اساس . افزایش یافته است =R2 99/1و ضریب تعیین شده به  =R 92/1ستگی چندگانه به همب

-بین تبیین میبه وسیله دو متغیر اجتماعی و واقع( شخصی عملکرد)درصد تغییرات متغیر وابسته  99ضریب تعیین 

و ضریب  =R 99/1مبستگی چندگانه به در نهایت با وارد شدن سومین متغیر یعنی متغیر جستجوگر ضریب ه. شود

درصد تغییرات متغیر  0 به عبارت دیگر بر اساس ضریب تعیین . افزایش یافته است =R2 0/1 تعیین شده به 

 با که است معنی این به و شودبین و جستجوگر تبیین میبه وسیله سه متغیر اجتماعی، واقع( خستگی عاطفی)وابسته 

 .کند می تغییر%  0  اندازه به مالك متغیر متغیر، هس مقدار در تغییر واحد یك

 یعاطف یخستگ متغیر کننده بینیپیش متغیرهای رگرسیون .3 جدول

 سطح معنی داري (df)درجه آزادي  f بتا R R2 منابع تغییر

 05/ 9 99/1 07/1 99/1 بینواقع

0 

079 

077 

117/1 

  بینواقع

 اجتماعی
92/1 99/1 99/1 29/09 

2 

079 

077 

110/1 

 اجتماعی 

  بینواقع

 جستجوگر

99/1  0/1 9 /1 29/07 

9 

079 

077 

11 /1 

 بحث و نتیجه گیري

 یتیشخص پیت ،یاجتماع یتیشخص پیت) مستقل یرهایمتغ که گرفت جهینت توان یم ونیرگرس لیتحل به توجه با

در  (نیب واقع یتیشخص پیت ،یقرارداد یتیشخص پیت متهورانه، یتیشخص پیت جستجوگرانه، یتیشخص پیت ،یهنر

 .هستندموثر ( فرسودگی شغلی معلمان)وابسته  یرمتغ ینیب یشپ

احساس کاهش )درصد تغییرات متغیر وابسته  09با توجه به نتایج پژوهش حاضر بر اساس ضریب تعیین 

 90تعیین شود، بر اساس ضریب تبیین می جستجوگربین و به وسیله سه متغیر  اجتماعی، واقع( شخصی عملکرد

شود و بر اساس ی و قراردادی تبیین میتهوربه وسیله دو متغیر ( شخصیت مسخ)درصد تغییرات متغیر وابسته 

بین و جستجوگر به وسیله سه متغیر اجتماعی، واقع( خستگی عاطفی)درصد تغییرات متغیر وابسته  0 ضریب تعیین 

عالوه براین متغیر  .بینی استهای شغلی آنها قابل پیشغبتاز طریق ر معلمانفرسودگی شغلی  شود بنابراینتبیین می

همچنین  .معلمان دارند سهم را در پیش بینی فرسودگی شغلیبه ترتیب بیشترین  جستجوگربین و اجتماعی، واقع
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بینی بین و جستجوگر توان پیشهای اجتماعی، واقعدرصد، تیپ 77دهد که با احتمال های تحقیق نشان مییافته

البته همبستگی منفی و معکوس دارند، به عبارتی میزان خستگی عاطفی در این سه . ییر خستگی عاطفی را دارندمتغ

زیرا افراد تیپ واقع بین در کارها جدیت وعالقه  بیشتری دارند و . باشدتیپ کمتر از بقیه تیپ های شخصیتی می

د تیپ جستجوگر نیز به دنبال مشاغل پیچیده ای کار می برند و افراه راهکار عملی ب برای حل مشکالت ،تفکر و

هستند که نیاز به تفکر دارد و افراد تیپ اجتماعی نیز انسانهایی مسئول و بشردوستند و قراردادهای اجتماعی را بهتر 

 ها و تعهد و عالقه  بیشتر درکار،از نظر تیپ به دلیل ارتباط بیشتر با انسان 9می پذیرند، می توان نتیجه گرفت هر

تیپ دیگر درگیری کمتری با  2با توجه به نتایج این پژوهش ، افراد اجتماعی نسبت به . عاطفی کمتر خسته می شوند

درصد توانایی  77های اجتماعی ، واقع بین و جستجوگر با احتمال براین معلمان با تیپعالوه. خستگی عاطفی دارند

براین این افراد احساس کاهش عملکرد شخصی را بینی احساس کاهش عملکرد شخصی رانیز دارند؛ بناپیش

های از طرفی دیگردر بین تیپ. متغیر و متغیر وابسته وجود دارد سهباز همبستگی منفی و معکوس بین این .ندارند

بینی مسخ شخصیت را دارند و رابطه بین این شخصیتی هالند، در این تحقیق ، دو تیپ قراردادی و تهوری توان پیش

( 2109)0نتایج این بخش با پژوهش ادونیسی. درصد معنادار است 77نمره مسخ شخصیت با احتمال دو تیپ با 

های شخصیتی در نهایت از میان تیپ .باشد، زیرا افراد تیپ قراردادی نیز کمرو، منظم و اجتماع گریزندهمسو می

این . غیر فرسودگی شغلی داشته اند بینی متبین، اجتماعی و جستجوگر بیشترین سهم رادر پیشمذکور، سه تیپ واقع

 2، اسیخیا(2101)های زوپیاتیس و کنستانتی های تحقیقات صورت گرفته در این زمینه از جمله پژوهشنتایج با یافته

ساله خود نشان  51های  هالند در بررسیدر تبیین این یافته می توان گفت  .مطابقت دارد (2101) 9و جانگ( 2101)

. های او داشته باشد  طور کلی در زندگی حرف تواند نقش مهمی در انتخاب شغل و به می داد که شخصیت فرد

گرا جستجوگر، هنری،  توان از نظر شخصیت در یکی از شش تیپ واقع براساس نظریه هالند، افراد جامعه را می

صی بین ول تعامل خاهای خاصی خود را دارد و محص بندی کرد و هر تیپ ویژگی اجتماعی متهور و قراردادی طبقه

، محیط  طور، در این نظریه شش مدل محیطی نیز اعم از محیط واقع گرایانه همین. عوامل ژنتیکی و محیطی است

از آنجایی که افراد در  .وجود دارد که هر محیط تحت تسلط یك تیپ شخصیتی قرار دارد... جستجوگرایانه و 

کار گیرند و ارزشهای خود را  های خود را به ها و گرایش توانایی ها، کنند که بتوانند در آن مهارت محیطی رشد می

توانیم برخی از نتایج اینگونه  نشان دهند، اگر بتوانیم الگوی شخصیتی یك فرد و الگوی محیطی او را بدانیم، می

روکار داشتن هایی عالقه دارد که پیامد آن س طبق نظر هالند تیپ واقعگرا به فعالیت .بینی کنیم جورشدنها را پیش

تیپ جستجو گر با  .کند های آموزشی یا درمانی اجتناب می است و از فعالیت... الت و  منظم با اشیاء، ابزار، ماشینآ

                                                                                                                                                                                              
 

1 Adonisi, M 

2 Asikhia 

3 Zhang 
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شناختی  های فیزیکی، زیست ای، نمادی و منظم پدیده هایی سروکار دارد که پیامد آن بررسی خالق مشاهده فعالیت

 .کند های ترغیبی، اجتماعی و تکراری اجتناب می ها است و از فعالیت یدهمنظور فهم و کنترل این پد و فرهنگی به

های پیچیده، آزاد و غیرمنظم است مثل سروکار داشتن با  هایی سروکار دارد که پیامد آن فعالیت تیپ هنری با فعالیت

یافته و  های سازمان مواد فیزیکی، کالمی یا انسانی برای خلق اشکال یا محصوالت هنری و نوعی بیزاری از فعالیت

منظور آگاهاندن، تعلیم،  هایی است که منجر به اداره کردن دیگران به دنبال فعالیت یپ اجتماعی نیز بهت .مرتب دارد

یافته، مرتب و صریح باشد و به مواد  صورت سازمان هایی که به شود و از فعالیت رشد، درمان یا راهنمایی آنان می

دهد که پیامد آن، اداره کردن دیگران  هایی را ترجیح می تیپ متهور، نیز فعالیت .کند میو ابزار مربوط شود پرهیز 

 یافته، مشاهده های سازمان آوردن درآمد اقتصادی است و از انجام فعالیت برای تحصیل اهداف سازمان یا به دست

های ساده، مرتب و  امد آن فعالیتدهند که پی تیپ قراردادی، رفتارهایی را ترجیح می .جوید ای و نمادی بیزاری می

ها، بایگانی مطالب، تکثیر مطالب، اطالعات نوشتاری و  ها است، مانند نگهداری پرونده سروکار داشتن منظم با داده

های  ها است و از انجام فعالیت های اداری و پردازش داده کار انداختن ماشین عددی که طبق نقشه تعیین شده و به

بنابراین ما میتوانیم با ). 0999 ،به نقل از حسینیان و یزدی 0779هالند، ) جستجوگرایانه بیزار است مبهم، آزاد یا 

از فرسودگی شغلی نیز  در معلمان که یکی از  ت شغلی در افراد را باال ببریم وانتخاب شغل مناسب هر تیپ رغب

 مهمترین اقشار جامعه هستند جلوگیری نماییم
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 منابع

آوری با ابعاد فرسودگی  رویی و تاب رابطه بین سخت(.  097) .شهیدی، الله ؛ن؛ فرهادی، طاهره؛ آقاسی، آفرینمسلم؛ رجایی، راشیصلی آزاد، ا

 . 2-92 :(2)01 جامعه،مت سال شغلی مراقبین معلولین جسمی، ذهنی و چندگانه سازمان بهزیستی شهر اصفهان،

کارهای بهبود  بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در میان کارکنان بانك و ارائه راه(. 0971) .راغب، ف  دلبری ؛دی، محمدرضااس ؛امیری، م

 .99-59 :(9)9 .مدیریت بازرگانی .وضعیت آن

ای بین رضایت از زندگی، تاب آوری و فرسودگی شغلی پرستاران  بررسی مقایسه(. 0972) .نیکوزاده کردمیرزا، ع ؛امینی، ف؛ فرح بخش، ك

 .7-09 :(0)0فصلنامه مدیریت پرستاری، . ها ر بخشهای ویژه و سای بخش

های عمومی  بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در میان کتابداران کتابخانه(. 0979) .مصیب زاده، ش ؛اری، سبیگلو، م ح؛ غف

 .99-59 :(0) 21عمومی،  های تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانه (.های عمومی شهرستان اردبیل کتابخانه: مطالعه موردی)

 .201معاصر،ص  فرهنگ: تهران(.چاپ سوم )روان پزشکی انگلیسی فارسی جلد اول  –فرهنگ جامع روانشناسی  (.0991) .آ ن پور افکاری،

استان قم شغلی برای دختران دانش آموز سال اول دبیرستان های –تهیه و اعتبار یابی فرم کوتاه رغبت سنج تحصیلی . (0999) .ف تقی زاده،

 .دانشگاه الزهراء.،پایان نامه ارشد

آوری و سالمت سازمانی با فرسودگی شغلی در معلمین زن مقطع ابتدایی شهر  رابطه تاب(. 0970) .علیخانی، م ؛یی، ع کیز ؛خواه، م حجت

 .  -95، ص 00شناختی،  شناسی تحلیلی روان: شناسی روان .کرمانشاه

فصلنامه علمی  . SDS هدایت شغلی از طریق همخوانی شخصیت با محیط شغلی و هنجارهای آزمون (.0999. )م یزدی، س ؛حسینیان، س

 .25و  2پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، شماره 

، (بهبودوتحول)مدیریت  مطالعات .آوری تأملی بر تقلیل فرسودگی شغلی در پرتو تاب(.  097) .مقصودی، ط ؛دامغانیان، ح؛ جمشیدی، ل

2 (99): 051-029. 

فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم  .آوری با فرسودگی شغلی در پرستاران زن استرس و تاب ٔرابطه(. 0997) .محمدپور، م ؛نیا، ا شاکری

  .090-097 :( 0)2. پزشکی کرمانشاه
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Abstract 

 
Purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship between job satisfaction 

and burnout in Teacher Education Teachers in Tehran. Methodology: The present study is 

descriptive-survey and is an applied research. The statistical population of this study comprised 

all teachers who served in Tehran's 5th educational district in the academic year of 97-96. 

Sample size was selected using Cochran's formula of 150 people. The subjects were selected by 

sampling to answer the questionnaire. The research instrument was the Armed Occupational 

Exposure Questionnaire (1981) and the Laboratory Ophthalmologist Scale and Questionnaire in 

the Netherlands. Data analysis was performed using descriptive statistics (mean and standard 

deviation, chart drawing and table), and inferential test (Pearson correlation and stepwise 

regression) in spss statistical software at a significant level of 0.05%. Results: Regarding the 

results of regression test, job satisfaction components are effective in predicting burnout 

problems. This means that people in the brigade are more realistic in the affairs and technical 

affairs of those who are skilled in finance and business, and ordinary people are contractors out 

of the community, and those who can be able to work with tools through the tool, so Work 

with people who are already tired. 

Key Words: Job hotspot, job burnout, education teachers. 
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