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  بيني فرسودگي شغلي مشاوران نقش هوش هيجاني، سن و جنسيت در پيش
  1سيامك خدايي خياوي

  
  

  چكيده
فرسودگي شغلي مشاوران مدارس  بيني پيشسن و جنسيت در  هدف نقش هوش هيجاني، تحقيق با

مشاوران  ،آماري ي روش تحقيق از نوع همبستگي بود و جامعه. جوار مشگين شهر اجرا گرديدهممناطق 
به صورت  نفر 60از بين آنها تعداد بود كهالهرود و رضي در استان اردبيل  شهر، مدارس منطقه مشگين

 براي ).نفر 28 زن و نفر 32 مرد(گيري مورگان انتخاب شدند جدول نمونه ي مالحظه اي با تصادفي طبقه
هاي هوش هيجاني از  گردآوري داده برايرسودگي ماسالچ و ف ي ها از پرسشنامه گردآوري داده

ي به دست آمده با استفاده از روش رگرسيون ها داده .استفاده شدهوش هيجاني شات  ي پرسشنامه
فرسودگي شغلي را  ،درصد اطمينان 95هوش هيجاني با  :دست آمداين نتايج به  و شدچندمتغيري تحليل 

 95جنسيت با . كند مي بيني پيشفرسودگي شغلي را  ،درصد اطمينان 99سن تقويمي با  كند؛ بيني مي پيش
 براي شود پيشنهاد مي .ي نداردمعنادارثير أبيني فرسودگي شغلي مشاوران ت پيش درصد اطمينان در

هاي هوش هيجاني به  مولفه از جلوگيري از فرسودگي شغلي مشاوران شرايط كاري آنان مورد بررسي و
  .ي مختلف آموزشي بهره برداري الزم به عمل آيدها برنامهعنوان عامل بازدارنده فرسودگي در قالب 

  سن تقويمي و جنسيت هوش هيجاني، مشاوران مدارس، فرسودگي شغلي،: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
فرسودگي شغلي اولين بار در يك مجموعه اشعاري منسوب به ويليام شكسپير به نام  ي سازه

بعدها در  . )2006، 2كالكارني(مورد استفاده قرار گرفته است 1599 در سال 1»سالك احساساتي«
در ولي  )1391 شفيع آبادي،(.آن را به كار برددر مورد يك مراجع  3فردي به نام گرين 1961سال 
معرفي آن را بريتانيايي به نام فرويدنبرگ به جوامع علمي  پزشكي روان 1970 ي دهه
صورت  به 1970فرسودگي در دهه  )2006 ،5اوغلو و اوزجان كليم ؛2009 ،4پوليكاندريوتي(كرد

بيشتر مورد توجه  1980ي  در دهه شغل توصيف گرديد و بين فردي در 6واكنشي به فشارزاهاي
استرس  ،علمي در دل مطالعات مربوط به استرس ايجاد گرديد درآن زمان ي سازه اين .قرار گرفت

اي در زندگي وكار مردم حضور داشت و  به اندازه و به صورت يك مشكل همه گير شده بود
يك اپيدمي و  را آن1995گذاشت كه سازمان بهداشت جهاني در سال  اثرات خود را به جاي مي
فرسودگي با استرس يكي نيست ولي اعتقاد بر اين است كه مواجهه  .نگراني جهاني معرفي كرد

هاي نوظهور تمدني باعث ايجاد اين  محرك زاهاي شغلي و مداوم و مستمر با عوامل و استرس
شده  گيري نتيجهسرپرست و مدير موسسه رفاه دولتي  219اي روي  مطالعه شود مثال در حالت مي

 مهداد،(قويا با استرس ارتباط دارد )مسخ شخصيت(يزداي است كه فرسودگي عاطفي و شخصيت
آمده است كه در اثرمبتال شدن به اين سندرم، فرد حس ارتباط با كار را از دست داده،همه  ).1389

همين تجديد نظر طبقه بندي  اين بيماري درد).2012 ،7فراري و فرانسا(داند چيز را بي اهميت مي
خستگي توصيف شده  اصطالح حالت فرسودگي ناشي از با )ICD10(ها بيماريالمللي  بين

                                                                                                                            
1. The Passionate Pilgrim 
2. Kulkarni 
3. Green 
4. Polikandrioty  
5. Kalemoglo & Ozcan 
6. Stressors 
7. Franca & Ferrari 
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اي زيادي در توصيف آن ه تالش بعد از مطرح شدن اين واژه، ).2000 ،1و رينهارد وبر(است
ها رواج پيدا كرده است  يفي كه مقبوليت يافته و در نوشتهصورت گرفت با اين حال بهترين تعر

وي سندرم  براساس نظر .است ردهكارائه آن را  3»ماسالچ«است كه  2رويكرد چند بعدي
فرانسا و  ؛2012 ،4ر، وكيل و مراكينيوك، كوپيندار(گردد مشخص مي فرسودگي به وسيله سه بعد

 ،6واك و استروم ؛2011 ،5توسوسكي، پريب و توسوسكي –، لسيسن پژوسكوويچ ؛2012 فراري،
شدن فرد از منابع به معني تهي  ،8خستگي عاطفي )1389، مهدادو  2005 ،7ويالكازي ؛2007

به معني احساس خصمانه و  9مسخ شخصيت ؛عاطفي و هيجاني در هنگام برقراري ارتباط با مردم
كاهش  و هستنداعتنايي و بدگماني به افرادي كه دريافت كننده خدمات فرد  بي نگرش بدبينانه،
درك منفي تمايل به ارزيابي و  به معني احساس كاهش يافته از توان شخصي، 10رضايت شخصي

راس وآلتايمر سه وجه فرسودگي را به شرح زير معرفي  .است كار ارتباط با ويژه دره ب خود
هاي انرژي فرد تمام  دهد كه ذخيره زماني رخ مي ،فرسودگي جسماني. )1389 مهداد،( كنند مي
كه بعد از خستگي جسماني و در اثر تداوم آن اتفاق مي افتد و  فرسودگي عاطفي  شود؛ مي
مشتريان شركت و يا ارباب رجوع و  كه در اين حالت فرد نسبت به كار، سودگي روانيفر

  .كند همكاران خود با ديدي منفي برخورد مي
كه به  استمحيط كار  طوالني در يك استرس مزمن و اي از در حالت كلي، فرسودگي نتيجه

مسخ شخصيت و  خستگي،به وسيله  درمان نشده است و نگرفته و طور مناسب مورد توجه قرار
                                                                                                                            
1. Weber & Jackel-Reinhard 
2. Multidimensional Perspective 
3. Maslach 
4. Pindar, Coker, Wakil & Morakinyo 
5. Pejuskovic, Lecic-Tosevski, Priebe & Toskovic 
6.Valk & Oostroom 
7. Vilakazi 
8. emotional exhaustion 
9. depersonalization 
10. reduce personal accomplishment 
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شد كه اين سندرم در مشاغلي  در ابتدا تصور مي .شود مشخص مي كاهش رضايت از كيفيت كار
كارمندان  به تعدادي مشاغل از جمله پزشكان، شود كه با مردم سرو كار دارند و عمدتاً يافت مي

با اين حال  شد، ه ميمعلمان اشار روان درمانگران، مشاوران و بهداشتي، مددكاران اجتماعي، مراكز
دهد كه اين فرسودگي به ويژه در  نتايج تحقيقاتي چند نشان مي .شود در ساير مشاغل هم ديده مي

 استكه با استرس بيشترهمراه  1مشاغلي مانند جراحي، آتش نشاني، پرستاري، خدمات اورژانس
ابتدا شناسايي  در شودكه خستگي فيزيكي، عاطفي و رواني ايجاد مي فرسودگي، در .شود ميديده 

خستگي و عالقه افراطي به آن پيش درآمد ابتال به  درگيري بيشتر به كار، آن سخت است؛
  ).2006 ،3لوين الورف و ؛2008 ،2روزاك و زورك اوگرِستا،(استفرسودگي 

در  اي مقابله كه از راهبردهاي ناكارآمد كند ميفرسودگي حالت روان شناختي را توصيف 
شود، اين سندرم بعد از يك دوره تجربه استرسورهاي شغلي هيجاني و به  ي ميبرابر استرس ناش
پژوسكوويج (گذارد هاي مختلف شغلي و كيفيت كاري فرد تاثير مي شود و در زمينه مرور ايجاد مي
ه ب عامل ديگري كه همراه با استرس در تشديد بيماري يا تسهيل شرايط ابتال ).2011 و همكاران،

و به اين صورت توصيف  استنداشتن كنترل بر شرايط كاري  است تاثيرگذارفرسودگي شغلي 
توان  شود كه اگر شغل فرد همراه با استرس بوده ولي فرد در مورد شرايط كاري آزادي و مي

فقدان عالقه به كار، دلسردي از شغل، برخورد  .شود ميزان ابتال كمتر مي گيري داشته باشد تصميم
ي ديگر اين سندرم ها ويژگياز  هستندمراجعيني كه دريافت كننده خدمات  نامناسب با بيماران و

هاي آن هم  زاي دنياي متغير كنوني و پيچيدگي شرايط استرس ).2006كليم اوغلو و اوزجان، (است
 و بر اين اساس هر اندازه استرس شغلي و ثر در ابتال به اين بيماري مطرح شده استؤاز عوامل م

ط شغلي براي كارگر يا كارمند نامناسب باشد احتمال ابتال به اين سندرم بيشتر شرايط نامناسب محي

                                                                                                                            
1. emergency services 
2. Ogresta, Rusac &  Zorec 
3. Lavrova & Levin 
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از دست دادن لذت زندگي، عدم رضايت  اضطراب مداوم، خستگي عاطفي، افسردگي و .شود مي
رضايت شغلي پايين هم  احساس پوچي،بي هدف بودن، بي توجهي به اتفاقات روزمره، از زندگي،

، نگران كننده باشد شرايط تسهيل كننده آن مي از دگي و يا احتماالًي سندرم افسرها ويژگياز 
كه كوتاه مدت نبوده وتا پايان با انسان همراه  شود ميبيشتر  بدان دليلبودن اين سندرم 

  ).2006 الورف و لوين،(شود مي
افرادي كه  .تواند باعث بروز و توسعه اختالالت ديگري هم بشود خود سندرم فرسودگي مي

هاي بدكاركردي  نشانه تني و روان تني، شناختي، هاي روان آسيب مشكل را دارند نشانهاين 
آنها ممكن است خستگي مزمن، بد كاركردي شناختي در حافظه  .دهند اجتماعي از خود نشان مي

اختالل خواب به شكل ناتواني در به خواب رفتن و زود بيدار شدن از خواب و يا  توجه، و
  ).2006 لوين، الوروف و(سوءمصرف مواد مخدر داشته باشند افسردگي و احتماالً

يعني اينكه گاهي بعضي  فرسودگي دخالت دارند، ي در بروز و توسعه موقعيتي و فرديعوامل 
نوع شخصيت و يا عوامل سازماني يا موقعيتي، مانند پايين بودن ميزان  :هاي فردي از قبيل از مولفه

دادي از عوامل به شكل تع ،داردور و بروز اين سندرم دخالت درآمد يا مشكالت ارتباطي در ظه
  :دزير مي باش

داشتن انتظارات باال از  :انتظار افراد جوان بيش از افراد مسن در معرض سندرم قرار دارند، :سن
ميزان باالي غرق شدن در كار عامل : درگيري به كار ،استاطرافيان در ابتال مهم  ويژه بهديگران و 

تالش بر برتر نشان  :احساس برتري داشتن روحيه اجبار به كار سخت، :اجبار ،استتسهيل كننده 
 البته ناتواني در گفتن نه، تالش معطوف به پيشرفت بدون تكميل كارهاي قبلي، .دادن خود

ها و شرايط تسهيل كننده ابتال به  نهاز نشا... خود را قرباني كردن و  مشكالتي در قبول مسئوليت،
منبع كنترل  ،A روان رنجوري، الگوي رفتاري تيپ :صفات شخصيتي از قبيل .استاين سندرم 

آمده است  .شود رشد فرسودگي شغلي مي بدبيني، باعث افزايش در ميزان استرس و نهايتاً بيروني و
ند لذا آمادگي ابتال در آنها بيشتر شو مي كه پزشكان با توجه به اينكه با استرس زيادي روبرو
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 50تا  30 گزارش كرده است كه تقريباً) 2006(كولكارن ).2011 پژوسكوويج و همكاران،(است
وي تغييرات سريع  .استرس و مسخ شخصيت قرار دارند درصد از نيروي كار در معرض شديد

 يانيبروز فرسودگي در اروپا بر اساس گزارش ايشان ميزان .داند دنياي مدرن را در اين ميان مهم مي
اند كه مشاغل  از كاركنان آمريكا گفته درصد 75؛ است درصد 38 درصد بوده و در انگلستان 29

تا  23در گزارش آمده است كه ميزان شيوع فرسودگي در هندوستان  ؛ نهايتاًاستاسترس  آنها پر از
  .استدرصد  30

ست كه فرسودگي در طي مراحل مختلفي مدل فرايندي براي تحليل فرسودگي بر اين اساس ا
درگير شدن  بيش فعالي و يا: اين مراحل به ترتيب عبارتند از .سازد مي درگير را از يك فرايند، فرد

 ،1شكستن يا از دست دادن كنترل واكنش عاطفي، كاهش فعاليت، خستگي، بيش از حد در كار؛
نااميدي و  پسيكوتيك و نهايتاً يها واكنش ،2تخريب يا تجزيه شدن يا ايجاد احساس تحقير

  ).2000وبر و رينهارد،(ياس
آنهايي كه  اند كه در بين پرستاران شاغل در بيمارستان گزارش كرده )2012(فرانسا و فراري

  .مجرد بودند به اين سندرم مبتال شده بودند ت پايين داشته وتحصيال
يزان ابتال به سندرم فرسودگي بر اساس مطالعه تحقيقاتي خود م )2011(پژوسكوويچ و همكاران

جراحي گزارش  روان پزشكي و مشاغل پزشكي عمومي، فرسودگي در را با توجه به ابعاد
بعد مسخ شخصيت و كاهش كيفيت شخصي  پزشكان عمومي و خستگي عاطفي در كردندكه بعد

ا بعد مسخ شخصيت و كاهش كيفيت شخصي در بين افراد مورد مطالعه ب ،استدر جراحان بيشتر 
  . اجتناب همبسته بود –اي فرار مهارت مقابله

در تحقيقي با هدف تشخيص ميزان فرسودگي در كاركنان  )2006(كليم اوغلو و اوزجان
سطح بااليي  درصد 7/44 نمونه از كارمندان سالم به اين نتيجه دست يافتند كه 80بهداشتي به تعداد

                                                                                                                            
1. Break Down 
2. Degradation 



  بيني فرسودگي شغلي مشاوران تقش هوش هيجاني، سن و جنسيت در پيش

54 

در كاهش كيفيت  درصد 28 در مسخ شخصيت و درصد 2/32درخستگي عاطفي داشتند و 
تحت استرس  درصد 5/32 نفر از افراد مورد مطالعه يعني 13 اند؛ شخصي نمرات بيشتري گرفته

  .اند بودهشديد 
در گزارش پژوهشي با نام فرسودگي شغلي در مشاغل آموزشي مستند ) 2005(واالكازي

ش كارائي شخصي كردند كه بين درجه تحصيلي و خستگي عاطفي و هم چنين بين جنسيت و كاه
در  .ي شخصي دارنديهمبستگي مثبت معناداري وجود دارد و معلمان مرد احساس پائين كارا

 سطح تحصيالت و سن، جنس، وضعيت تاهل، :مجموع بين متغيرهاي جمعيت شناختي چون
  .معنا داري وجود ندارد ي كاري با فرسودگي رابطه ي تجربه

كه در مورد بررسي ميزان فرسودگي در بين  ،بر اساس تحقيق خود) 2001(1سيلوار
 7/6 گزارش كردند كه )سال 19تا  15 نفر در فاصله سني 1868(است، آموزان مدارس  دانش

ي با معناداردرصد از فرسودگي بسيار باال رنج مي برند؛ اضطراب، اختالل كنترل تكانه به طور 
در تبيين كاهش كيفيت  درصد 14اضطراب به ميزان  ؛استان در ارتباط آموز دانشفرسودگي 

از واريانس  درصد 9 روابط خانوادگي به ميزان و درصد 8اضطراب به ميزان  .شخصي تاثير دارد
  .كند مسخ شخصيت را تبيين مي

بررسي فرسودگي شغلي مديران آموزشي در  با عنوان يتحقيق در )1381(احمدي و خليفه
 :فرسودگي شغلي مديران در ابعاد دروني يعني كه گزارش كردند مقاطع سه گانه شهر اصفهان

خستگي عاطفي، خود گم كردگي و عدم موفقيت دروني و در ابعاد بيروني يعني موفقيت شغلي و 
فرسودگي شغلي مديران آموزشي مرد در ابعاد . مسئوليت ناپذيري كمتر از سطح متوسط بوده است

  .دروني و بيروني بيش از مديران زن بوده است
ي شخصيتي ها ويژگيبررسي ارتباط فرسودگي شغلي با  در )1383(افخم رسوليان و الهي،

در  خستگي عاطفي متوسط، بعد كه ميزان فرسودگي شغلي پرستاران دراند كردهپرستاران گزارش 
                                                                                                                            
1. Silvar 
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افراد مبتال به اختالل  .استدر بعد كاهش كارائي شخصي متوسط  بعدمسخ شخصيت پايين و
ترين ميزان كاهش كيفيت شخصي را  ميزان خستگي عاطفي و پايينوسواس اجباري باالترين 

شيفته به ترتيب داراي باالترين ميزان مسخ شخصيت و كاهش كيفيت خود داشتند؛ افراد نمايشي و
  .شخصي بودند
بررسي فرسودگي شغلي در «در تحقيقي تحت عنوان  )1384(شريفي و تهراني دوست سليماني،

خستگي  دچار )درصد 7/20(نفر 29 گزارش كردند از بين كاركنان »بهن روزكاركنان بيمارستا
دچار كاهش كيفيت شخصي ) درصد 55(نفر 77دچار مسخ شخصيت و ) درصد3/9(نفر 13 شديد،
كاهش كيفيت شخصي  مسخ شخصيت در زنان بيشتر از مردان بود؛ :ساير نتايج عبارتند از .بودند

اي نداشت؛ تحصيالت با خستگي  فرسودگي رابطهسن با  هلين بود،أدر افراد مجرد بيش از مت
سابقه كلي كاردرماني و سابقه روان پزشكي با فرسودگي  .معكوس نشان داد ي عاطفي رابطه

سالمت عمومي  ساعات كار در هفته با مسخ شخصيت ارتباط مستقيم داشت؛ .اي ندارد رابطه
 دستياران خستگي هيجاني و ازكاركنان خدماتي بيش .ارتباط بود در ضعيف با فرسودگي بيشتر

  .خستگي هيجاني در پرستاران بيش از دستياران بود .كاهش كيفيت شخصي نشان دادند
ي فرهنگ سازماني با انگيزش و ها مولفهدر تحقيقي با نام بررسي  )1390(غالمي حيدر آبادي

ن زن و كرده است كه فرسودگي شغلي مشاورا گيري نتيجهفرسودگي شغلي مشاوران شهر تهران 
ي از هم ندارد و هر چند ميزان فرهنگ سازماني بهبود پيدا كند ميزان معنادارمشاوران مرد تفاوت 

 .شود فرسودگي شغلي مشاوران كم مي

سن تقويمي و هوش هيجاني در تحقيق حاضر به عنوان متغير هاي پيش بين  ،1متغير هاي جنسيت
هاي گذشته در زمينه هوش هيجاني صورت  اي كه در سال ميزان توجه و عالقه. استوجه مورد ت

                                                                                                                            
در صورتي كه متغير اسمي دو طبقه اي باشد و در اين مورد از طريق كد گذاري صفر و يك براي طبقه مردان و زنان مي .  1

ز آماري داده ها تاليف توان از ضريب رگرسيون به مانند ساير متغير ها در مدل رگرسيون استفاده نمود،به نقل ازكتاب آنالي
  .، انتشارات كانون نشر علوم1387ترجمه اكبر فتوحي وفريبا اصغري،) 2006(نوروسيس ماريجا جي
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انجمن گويش  1995در سال را گرفته شايد بي علت و بدون حكمت نيست چرا كه اين سازه 
به  و )1385 زند، به نقل از شريفي و نجفي 2004 ،2كار(استسودمندترين اصطالح ناميده  1آمريكا
ز آنكه علم بدانند افسانه را بيش ا كه آناست اي مورد توجه محققين قرار گرفته  اندازه
اتفاقي در متون انتقادي و  به طور 1960دهه  اين اصطالح در ).2004همكاران،  و ماير(خوانند مي

روان پزشكي مورد استفاده قرار گرفت ولي دو دهه بعد از آن تاريخ بود كه مورد توجه عمومي 
اي تحت اين عنوان كه هوش هيجاني چرا مهم  با نوشتن مقاله 1995در سال  3دانيل گلمن .قرارگرفت

توجه همگان را به سوي اين واژه جلب كرد و از همان زمان بود كه مورد  استتر از هوش شناختي 
گذارد ولي همچنان اين  روز روبه فزوني ميه توجه قرار گرفت؛ با اينكه تحقيقات در اين زمينه روز ب

مطالعات و  .ابعاد آن به طوردقيق مشخص نشده است و )2004 ماير و همكاران،(مفهوم فريبنده بوده
 در مورد چرا كه باعث گرديد تحقيقات گسترده در مورد هوش هيجاني به نتايج درخشاني منجر شد

ها در مورد مفهوم هوش هيجاني تفاسير و  هر يك از اين نظريه .پردازي صورت گيرد اين سازه نظريه
مورد اشاره، تاثير يا رابطه اين سازه با متغير فرسودگي مورد بررسي با توجه به اهميت  .تعاريفي دارند

هوش هيجاني، جنسيت و سن در  :مطالعه حاضر نقش متغيرهاي چون به طوركلي در .گيرد قرار مي
  .استميزان فرسودگي شغلي مشاوران مدارس مورد توجه  بيني پيش

  روش
متغير هاي مورد توجه از روش همبستگي در اجراي تحقيق با توجه به محتواي مورد مطالعه و 

صورت  اي مداخلهگونه دست كاري، كاربندي يا  در اين روشِ تحقيقي، محقق هيچ. استفاده شد
  ).1389نادري و نراقي، (كند ها مي متغيرها فقط اقدام به گردآوري داده ي نداده و براي بررسي رابطه

                                                                                                                            
1. American Dialect Society 
2. Carr Alan 
3. Goleman Daniel 
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مشاوران مدارس مناطق جوار مشگين  آماري، ي جامعه :گيري جامعه، نمونه و روش نمونه
 60كه از بين آنها تعداد  است نفر 75 رضي  به تعداد شهر شامل مشاوران مشگين شهر، الهرود و

ها از  براي گردآوري داده .مورگان انتخاب شدند ي كريسي وگير نمونهجدول  ي نفر با مالحظه
  :ابزارهاي زير استفاده شده است

 كريستينا ماسالچ ورا نامه  اين پرسش :1فرسودگي كاري ماسالچ ي نامه پرسش) الف
سوال بوده كه در دو روش شدت و فراواني  22 پرسشنامه داراي .اند كردهتهيه  2سوزان جكسون

كند و جمع سه  نامه سه بعد سندرم فرسودگي شغلي را اندازه گيري مي پرسش .شود مي گذاري نمره
نامه داراي اعتبار و روايي  اين پرسش .شود در نظر گرفته مينمره به صورت نمره كل فرسودگي 

 و 79/0براي مسخ شخصيت  ،9/0 براي خستگي عاطفي جكسون پايايي دروني را ماسالچ و ؛است
همبستگي داخلي در هر سه بعد پرسشنامه با  .دست آورده اند هب 71/0براي كاهش موفقيت شخصي 

دو مطالعه  استنفر درحد قابل قبولي  11000نمونه اصلي با در  9/0 تا 71/0 آلفاي كرونباخ بين
 33/0نمونه بين  نفر 700اندكه در اولي با  در مدت يكسال بررسي كرده باز آزمون روايي را-آزمون

 فرانس ؛1383 همكاران، حكيم شوشتري و(بوده است 62/0 تا 34/0 مطالعه دوم بين در و 67/0 تا
روايي اين پرسشنامه را روي كارمندان دانشگاه تهران  )1387(همكارانعزيزي و ). 2012 فراري، و

سوال  18تناسب سه عامل را با  اجرا و به شيوه تحليل عاملي اكتشافي و تائيدي تحليل كردند نتايج،
  .دهد نشان مي
اين پرسشنامه بر اساس مدل هوش هيجاني : و همكاران 3هوش  هيجاني شات مقياس) ب

مقوله اي تنظيم شده  5سوال بوده وبر اساس مقياس ليكرت  33ته شده است و داراي ماير و سالوي ساخ
كه اين مقياس از اعتبار بااليي برخوردار بوده و همساني دروني  است نشان داده ها پژوهش .است

                                                                                                                            
1. Maslach burnout syndrom 
2. Jackson 
3. Shutte 
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و همكاران  1اوستين متفاوت است، 90/0تا  84/0سواالت آزمون بر حسب ضريب آلفاي كرونباخ از 
  ).1389نريماني و احدي، (اند گزارش كرده78/0هفته را  ضريب پايايي بازآزمايي مقياس به فاصله دو

  نتايج
 66/46(نفر 28مشاور مرد و  )درصد 33/53(نفر 32 :شركت كنندگان در پژوهش حاضر شامل

 ط سن آنهاقرار داشت و متوس 45تا  28 سن اعضاي نمونه در محدوده .مشاور زن بودند) درصد
تمامي مشاوران به طور رسمي در استخدام آموزش و پرورش بوده و به طور  .سال بود 28/36

 مورد مطالعهاطالعات توصيفي به دست آمده از متغيرهاي .سال سابقه كاري داشتند 8/16متوسط 
  .آمده است1در جدول شماره 

  ي مورد مطالعهها دادهاطالعات توصيفي  .1جدول 
  حداكثر  حداقل M SD متغير

  137  104  53/7  42/125 هوش هيجاني
  45  28  36/5  28/36 سن

  23  105  24/22  73/43 فرسودگي
اطالعات به دست آمده از متغير مالك با توجه به جنسيت و ابعاد سه گانه  2 در جدول شماره

  .فرسودگي شغلي درج شده است
  ي مورد مطالعهها دادهاطالعات توصيفي  .2جدول 

  
  جنسيتيگروه 

 ابعاد فرسودگي فرسودگي  شغلي
N درصد M SD شخصي كاهش رضايت  مسخ شخصيت  خستگي عاطفي  

  12/15  59/8  72/18  04/17 44/42 33/55 32  مرد
  57/16  64/9  00/19  02/27 21/45 67/44 28  زن
  80/15  08/9  85/18  24/22 73/43  100 60  كل

                                                                                                                            
1. Austin 
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جنسيت،  از طريقمفروض مورد مطالعه اين است كه فرسودگي شغلي مشاوران به چه ميزاني 
با توجه به ماهيت و نوع  آزمون آماريِ فرضيه، براي .شود مي بيني پيشهوش هيجاني و سن آنها 

 ي مدل ومعنادار ها كه مطرح شد از روش رگرسيون چند متغييري بهره برداري گرديد، داده
 .درج شده است 3آمده در جدول  ضرايب به دست

  
  يمعنادارو سطح  tضرايب رگرسيون استاندارد شده و نشده با  ي مدل،معنادارجدول  .3جدول
 .SS Df MS  F SIG  مدل

  003/0  232/5  782/2130  3  346/6392  رگرسيون
  239/407  56  387/22805  باقيمانده
    59  733/29197  كل

..............................  
نوع  B SEB β t α  متغيير

  يمعنادار
  بيني پيشنمودار  

  ********  ***** 083/0 76/1 *** 663/45 563/80  ثابت
 =563/80-290/0)هيجاني هوش(  معنادار 019/0 -42/2 -29/0 354/0 -857/0  هوش هيجاني

  فرسودگي شغلي
 = 563/80 + 0/ 416)سن تقويمي(  معنادار 001/0 449/3 416/0 499/0 722/1  سن

  فرسودگي شغلي
 =563/80+126/0)جنسيت( معنادارغير 297/0 05/1 126/0 270/5 553/5  جنسيت

  فرسودگي شغلي

  
؛ با آماره رگرسيون چندگانه به  Enterبا استفاده از روش  :نتايج رگرسيون چند متغيري

اين  ي به دست آمد؛معنادارمدل ) 177/0(تنظيم شده به ميزان Rو با مجذور ) =468/0R(ميزان
بر اين  .كند ي تبيين ميمعناداررا به طور  )فرسودگي شغلي(درصد از واريانس متغير وابسته 18 مدل

درصد اطمينان  95متغيير هوش هيجاني با  شود كه گيري مي اساس و با توجه به اطالعات فوق نتيجه
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البته اين تبيين در جهت منفي است يعني با  .گذارد ثير ميأفرسودگي شغلي مشاوران ت بيني پيشدر 
به اين صورت كه ابعاد مختلف هوش  .شود افزايش هوش هيجاني ميزان فرسودگي كمتر مي

د به عنوان سپر توان مي... هيجاني در زمينه هاي خودآگاهي، مديريت هيجاني، كنترل هيجاني و 
  .ي از ابتالي بيشتر به اين سندرم مورد بهره برداري قرار گيردحمايتي در جلوگير

فرسودگي شغلي مشاوران تاثير گذار  بيني پيشدرصد اطمينان در  99متغيير سن تقويمي با 
توان گفت كه مشاوران مدارس هر چقدر سن باالتري داشته باشند احتمال  در اين باره مي .است

استا انجام اقدامات مختلف بازدارنده و بررسي كاستي ها ورفع در اين ر .استابتال در آنها بيشتر 
  .موانع احتمالي از ابتالي مشاوران با تجربه به اين سندرم جلوگيري نمود

فرسودگي شغلي مشاوران تاثير معناداري  بيني پيشدرصد اطمينان در  95متغيير جنسيت با 
آزمون  اما استبيشتر  به مشاوران مردبا اينكه ميزان فرسودگي كاري مشاوران زن نسبت  .ندارد

  .ي نداردمعنادارفرسودگي تاثيرگذاري  بيني پيشدر  دهد كه اين متغير، آماري نشان مي

  گيري بحث و نتيجه
متغير هاي سن، هوش هيجاني و جنسيت  از طريقميزان و يا شدت فرسودگي  بيني پيش

فرسودگي  بيني پيشمفروض مورد مطالعه بود؛ هم چنانكه پيشتر مطرح شد جنسيت در تببين يا 
گذاري معناداري نداشت و هر چند مشاوران زن نمره بيشتري داشتند با اين حال ضرايب  شغلي تاثير

نتيجه به دست آمده در مورد . ين نشدبه دست آمده در مورد جنسيت منجر به تدوين معادله پيش ب
و  )1390(عدم تفاوت فرسودگي شغلي مشاوران مرد و زن با نتيجه تحقيق غالمي حيدرآبادي

 )1384(سليماني و همكاران )2012(نتايج تحقيق فرانسا و فراري با همسو بوده و )2005(ويالكازي
اين تحقيقات آمده است پرستاران خواني ندارد چرا كه به ترتيب در  هم )1381(و احمدي و خليفه

زن با تحصيالت كمتر و افراد مجرد فرسودگي بيشتري داشته و اين كه مسخ شخصيت در زنان 
با اين  .استدر مورد سوم، فرسودگي شغلي مديران مرد بيش از مديران زن  استبيشتر از مردان 

ي بيشتري در رفتارهاي ها عاملانسان موجودي چند بعدي بوده و  توان گفت كه اوالً نتيجه مي
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در كاركردهاي شغلي يا هايي  تواند منجر به تفاوت هر چند كه جنسيت مي. استگذار تأثيرانساني 
عدم  .بيني فرسودگي نشد هاي زندگي بشود با اين حال در اين مورد منجر به پيش ساير زمينه

كيد أهم مورد ت) 2005(الكازيوي را،ها در مورد نقش جنسيت در فرسودگي  هماهنگي نتايج يافته
م أكه به معني وجود تو »1اندروژني«شود كه با مطرح شدن مفهومي به نام  اشاره مي .است دادهقرار 

، به احتمال افزايش وسايل مختلف استزنانه و مردانه در يك فرد  شناختي روانخصوصيات 
هاي اينترنتي و ورود خواسته يا  هاي و گسترش برنام هاي تلويزيوني و ماهواره ارتباط جمعي، برنامه

هاي جنسيتي  ناخواسته آن در منازل، تنوع انديشه در مورد انسان هم بيشتر شده و هم چنان تفاوت
  .اي منجر بشود هاي بينابيني به نتايج فريبنده در حالت

فرسودگي كاري  بيني پيشكه در  استهوش هيجاني يكي ديگر از متغيرهاي مورد مطالعه 
يعني اينكه در بين  استي در جهت منفي معناداردهد و اين  ي را نشان ميمعنادارمشاوران اثر 

فرسودگي خود غلبه كرده و  بر اند هوش هيجاني بااليي دارند توانستهمشاوران مدارس آنهايي كه 
، درك و فهم خود آگاهي توان گفت افرادي كه توانائي مديريت فردي، مي .كنندآن را كنترل 

هاي ايجاد شده در شرايط سختي  توانند در مقابله با ناراحتي عواطف  و احساسات دارند راحت مي
هايي كه با نيروي انساني  تواند مورد توجه تمامي مراكز و سازمان و اين مي كنندايستادگي ... كار و 

وزشي ضمن خدمت در زمينه هاي آم سروكار داند قرار گيرد تا براي كاركنان و پرسنل خود برنامه
پرورش هوش هيجاني را نيز بگنجانند تا در نقش يك سپر حمايتي در مقابله با شكستن، خود كم 

  .كندعمل ... بيني و خستگي ناشي از كار و 
هاي مختلف  ريزان، صاحبان صنايع و مديران ارگان شود كه برنامه گيري مي بر اين اساس نتيجه

كاهش فرسودگي احتمالي  براي هستنداني و احتمال فرسودگي درگير و آنهايي كه با نيروي انس
ي مختلف آموزشي ها گروهتشكيل  .كننداي را اجرا  هاي حمايتي و بازدارنده كاركنان خود برنامه

                                                                                                                            
1. Androgyny 



  بيني فرسودگي شغلي مشاوران تقش هوش هيجاني، سن و جنسيت در پيش

62 

در گير كردن  هاي مختلف مالي و حمايتي براي كاركنان، و درماني، در نظر گرفتن انگيزش
هاي اداري و سازماني، تشكيل واحدهاي مختلف مددكاري و  ريزي كارگران و كارمندان در برنامه

  .شود از جمله مواردي است كه در اين زمينه پيشنهاد مي... 
گذاري خود را نشان داد، سن تقويمي  تأثيرفرسودگي شغلي  بيني پيشعامل ديگري كه در 

 زايش سن تقويمي،بيني به اين صورت است كه افراد و مشاوران مدارس به موازات اف پيش .است
فرانسا و  ،)1384(همكاران اين نتيجه با تحقيق سليماني و .دهند فرسودگي بيشتري را نشان مي

دارد چرا كه آمده است افراد خواني ن با متون مورد نظر در اين زمينه هم تقريباً و )2012(فراري
اري و كاهش كارائي شوند و يا اينكه ميزان فرسودگي ك تر بيشتر به اين مورد مبتال مي جوان

اي  هاي مشاوره ميتوان استدالل كرد كه برنامه در اين زمينه شود؛ متناسب با افزايش تجربه بيشتر مي
متولي موثر و كارائي نداشته و در مدارس مشاوران از كمترين  اي است كه تقريباً مدارس به گونه

نبود  .چند سال گذشته بيشتر شده استدر  اين جايگاه نامناسب تقريباً و جايگاه اداري برخوردارند
عدم  نبود پشتوانه اداري و سازماني مناسب، كسب درآمد، برايهايي  منابع مالي و يا جايگزين

 ،...وجود امكانات مشاوره اي در زمينه فيزيكي و رواني از جمله نبود اتاق مشاوره در مدارس و
وجود داشت،  1370يي كه در دههها مانند دوره هاي آموزشي و ضمن خدمت به نداشتن دوره

باعث شده است ... اند و  اي هر يك ساعت مشاور اختصاص دادهآموزاني كه بر تعداد بيشتر دانش
عالوه بر اين  .حفظ حرمت شخصي  مشاوران ايجاد شود هايي در مورد اهميت كاري و كه نگرا ني
 ه و با تجربه كاري كمتر،تعدادي از مشاوراني وجود دارند كه اخيرا استخدام شد در تحقيق،

براي آنها فرصتي جديد براي اخذ تجربه بوده و به شغل خود  استخدام شدن بعد از مدتي بيكاري،
شايد بتوان گفت كه با توجه به مدل فرايندي تحليل فرسودگي مشاوران با  .نگرند به ديد مثبت مي

مشاوران جديد در مرحله  بيش تجربه در مرحله شكستن و تخريب و ياس و نااميدي قرار دارند و 
  .رسند از كار كردن به رضايت شخصي مي لذا و فعالي قرار دارند
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بسيار  دهد كه ميزان فرسودگي در بين مشاوران مدارس تقريباً نتايج تحقيق حاضر نشان مي
. يستن معنادارولي اين ميزان در حد  استپايين بوده و ميزان آن در زنان در مقايسه با مردان بيشتر 

اين بودكه  بيني پيشبا توجه به ادبيات نظري و با توجه به تحقيقاتي كه مطرح گرديد استنباط و 
اي دارند از شدت فرسودگي بيشتري برخوردار باشند  مشاوران با توجه به اينكه شغل ياورانه

 به ن رابطهدر اي .استتر  درحالي كه اين ميزان با توجه به مقايسه متوسط نمره آزمون بسيار پايين
اينكه افرادي كه اين پرسشنامه را پر كردند خودشان مشاور بوده و  اوالً :توان اشاره كرد داليلي مي

ها آگاهي دارند و به احتمال در پاسخگويي به  گذاري آزمون نمره ي نسبت به نمرات و نحوه
هاي  وه بر اينكه برنامهعال .اند ت خود را به پاسخنامه منتقل كردههاي مثبتي از حاال جنبه سواالت،

تخصصي يا  به معناي علمي، ي مشاوره اي است كه تعدادي از مشاوران، مشاوره مدارس به گونه
هاي  هاي آنان بيشتر در زمينه فعاليت و يا اينكه مشاوره كنندد اجرا توانن باليني آن را در مدارس نمي

توصيه  لذا باشدنتايج با سوگيري همراه  احتماالً دليل، به همين است... تكميل پرونده و  كالسي و
  .بر رعايت احتياط است

ها و ادارات مختلف موضوعي مهم و  توان گفت فرسودگي كاري در سازمان مي نهايتاً
گذار بوده و الزم است از ابعاد مختف مورد شناسايي قرار گرفته و همزمان با افزايش سابقه تأثير

هاي  سازمان .رفع آن اقداماتي انجام داد برايكار و سن افراد شاغل نسبت به بررسي آن اقدام و 
در  بايدهاي سازمان خود  موريتأبهبود كارايي خود و حفاظت از كاركنان و م برايمختلف 

و خستگي روحي و رواني كاركنان خود قرار  شناختي روانشه كمك به جلوگيري از تخريب اندي
تواند در ايجاد بهداشت سازماني و سالمت اداري شده و به بهبود  كه همين مساله مي .گيرند

مشاوره در مدارس نياز به توجه جدي دارد و در صورتي كه به موقع در اين  .خدمات منجر بشود
بلند  دارد و بلكه در آنها را ازكاركردن بازمي ردد فرسودگي بيشتر مشاوران نه تنهاجهت اقدام نگ
سنديت علمي و  هاي مرتبط با آسيب همراه بوده و دراعتبار، شود مشاوره و فعاليت مدت باعث مي

  .كندكارائي آن مداخله 
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ديگر به هاي تحقيق در پاسخگويي به سواالت آزمون به مانند تحقيقات  انگيزش آزمودني
شايد  دهد و عالوه بر اينكه مشاوران خود به علت آشنايي با آزمون، احتمال خود را نشان مي

هم به عنوان يك محدوديت در نظر  1هاي بهتري را به سواالت داشتند و لذا آمايه پاسخ پاسخ
گردد  شود به نوع كار مشاوران در مدارس برمي محدوديت ديگري كه مطرح مي .شود گرفته مي

چرا كه كار مشاوران مدارس به معناي واقعي مورد باليني نبوده و شايد به علت درگيري كار آنها با 
حالت حمايتي و ياورانه تلقي نشود،  هاي موجود در محل كار، دقيقاً مسائل اداري و ساير مشغوليت

وع فرسودگي شود موض لذا پيشنهاد مي .گذار باشدتأثيرتواند به احتمال در نتايج  موضوعي كه مي
در مورد مشاوران به اندازه كافي تكرار و با نتايج تحقيق مشاوران باليني و آنهايي كه در مراكز 

  .هاي رواني مشغول هستند تكرار گردد مشاوره و بيمارستان

  منابع
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Role of emotional entelligence, age and gender as a predictor 
of counselors burnout syndrome 

S. Khodaee Khiavi1 
 
Abstract 

The research has been performed with the title "role of Gender, age and 
emotional intelligence as a predictor of burnout syndrome amongst the high 
school counselors in Ardebil Province."The research method was correlation 
and samples using stratified random sampling, considered morgan’s 
sampling table included 60 subjects, 28 female and 32 male subjects. 
Shutte’s EI questionnaire and "Maslach burnout syndrome" were used for 
collecting data.Collected data has been analyzed by using Multiple 
Regression. Results showed that EI affects the Burnout with 95% 
Significant; age affects it with99%. Also there is not a meaningful 
difference between male and female Bourn out.  

Keywords: burnout syndrome ,Emotional Intelligence(EI),age, gender, 
school Counselor   
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