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چكيده
هدف از مقاله حاضر ،بررسی نگرش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر و نقش مولفه هاي فردي و خانوادگی در آن بود .به همین منظور 1131 ،نفر از
نوجوانان و جوانان (  211دختر و  216پسر) به روش نمونه گیري خوشه اي طبقه بندي شده انتخاب و به ابزارهاي تحقیق شامل مقیاس نگرش سنج
مواد مخدر و مقیاس سنجش مولفه هاي فردي و خانوادگی پاسخ دادند .اطالعات گردآوري شده با استفاده از آزمونهاي  tدو گروه مستقل و تحلیل
واریانس یكطرفه تحلیل شدند .نتایج نشان داد بین جنسیت ،وضعیت تاهل و تحصیالت و نگرش نوجوانان و جوانان نسبت به مواد مخدر تفاوت معناداري
وجود ندارد .ولی مقایسه نگرش نوجوانان و جوانان شهر دزفول نسبت به مواد مخدر با توجه به نحوه رابطه فرد با برادر و خواهر ،شیوه تربیتی والدین،
نحوه نظارت و كنترل والدین بر فرزندان تفاوت معناداري را نشان داد .همچنین ،نتایج این تحقیق بیانگر ناكارآمدي روشهاي مبتنی بر كنترل شدید و شیوه
نظارت بی تفاوت یا فقدان كنترل و آزادي كامل می باشد .بنابراین ،ضروري است كه والدین از روشهاي انضباطی ساختارمند ،مقتدرانه و باثبات یعنی
شیوه هاي منطقی و مهربان بودن و یا شیوه نظارت و كنترل رضایت بخش استفاده نموده و نظارت و كنترل مناسب روي فرزندان خود داشته باشند (نه
كنترل شدید و نه آزادي كامل؛ بلكه میانه روي و پرهیز از هر گونه افراط و تفریط).
کليد واژگان :نگرش ،مواد مخدر ،نوجوانان.

مقدمه

ناشی می شود و نتیجه آن از دست رفتن انگیزه ،اشتیاق،

در دهه هاي اخیر توجه به استرس شغلی و مطالعه آن

انرژي و كاهش عملكرد زندگی است (فرهمند.)3 :1182 ،

گسترش روز افزونی یافته است .از جمله دالیل آن تاثیر

مسلش و همكاران در تحقیقاتشان به این نتیجه رسیدند

استرس شغلی در بروز بیماري هاي روان تنی و همچنین

فرسودگی شغلی یک سندرم روان شناختی است و از سه

افزایش شیوع استرس شغلی در سطح وسیع جامعه است،

بعد خستگی عاطفی ،نگرش منفی در پاسخ به دیگران و

كه پیامد آن فرسودگی شغلی حاصل از پاسخ تاخیري به

عدم موفقیت فردي تشكیل شده است (اصغري:1182 ،

عوامل استرس زاي مزمن هیجانی و بین فردي در حیطه

 .)19به عقیده مسلش افراد مبتال به فرسودگی شغلی سه

مشاغل است (ایرانی .)9 :1181 ،مساله فرسودگی شغلی

مرحله را پشت سر می گذارند .در مرحله اول شخص

نخستین بار توسط فروید نبرگر ( )1264مطرح گردید و

احساس می كند احساسی ندارد و چیزي ندارد كه به

دیگران با دقت بیشتري به آن پرداختند .این پدیده عمومی

دیگران بگوید و از نظر عاطفی فرسوده و از كار افتاده

و فراگیر از كنش متقابل و یگانه شخصیت فرد با محیط

گردیده در مرحله دوم شخص بیش از پیش اهمال نشان می
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دهد و به وظایف شخصی خود بی احساس می شود و در

مختلف كشور صورت گرفته است .در این خصوص عارفی

مرحله سوم به این نتیجه می رسد كه از نظر كاري ناموفق

و همكاران ( )1182در پژوهشی با عنوان میزان فرسودگی

است .این سندرم هم عالئم جسمانی و هم عالئم روان

شغلی و رابطه آن با منتخبی از متغیرهاي جمعیت شناختی

شناختی و رفتاري دارد كه این نشانه ها و عالئم به صورت

در اعضاي هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی به این نتیجه

نشانه هاي جسمانی ،شامل اختالل در خواب و عوارض

رسید از میان متغیرهاي جمعیت شناختی سن ،جنس ،نوع

جسمانی و آمادگی براي بیماري(از قبیل سردردها و عالئم

استخدام ،رشته تخصصی ،سابقه كار و بعد علمی ،تنها

درد معده-روده اي) .نشانه هاي درونی ،خلق و خوي

وضعیت تاهل تفاوت معنادار بین شركت كنندگان را تایید

پرخاشگرانه ،بدگمانی و بدبینی (صالحیان و همكاران،

كرده است .پرداختچی و همكاران ( )1186در پژوهش خود

 .)94 :1121نشانه هاي اجتماعی عبارتند از گسستن ارتباط

تحت عنوان بررسی رابطه كیفیت زندگی كاري و فرسودگی

طوالنی مدت ،گوشه گیري یا درگیري با اعضاي خانواده یا

شغلی در رابطه با مدیران و معلمان شهرستان تاكستان نشان

همكاران .نشانه هاي سازمانی ،غیبت از كار ،تضعیف روحیه

داده اند از میان مولفه هاي كیفیت زندگی كاري به ترتیب

و درصد باالي بیكاري و كاهش كارایی پدیدار می گردد.

متغیر پرداخت منصفانه ،تناسب اجتماعی ،فضاي كلی

فرویدنبرگر افراد مبتال به این عارضه را افراد دینامیک و

زندگی و توسعه قابلیت هاي فردي بیشترین تاثیر را بر

فعال می داند كه با همه وجود كار می كنند و خود را غرق

فرسودگی شغلی داشته است .رستمی و همكاران ()1186

در كاري كه برعهده گرفته اند می-نمایند .و با شغل خود

در ارتباط با فرسودگی شغلی و سالمت روان با نقش كنترل

به طور جدي درگیري هیجانی پیدا می كنند .این افراد زود

كنندگی جنسیت و تاب آوري معلمان ابتدائی شهر تهران به

سركار می روند و دیر از كار بر می گردند ،توانایی نه گفتن

این نتیجه رسیده اند خرده مقیاس هاي اضطراب ،نشانه

در برابر كار را ندارند و تفریح رفتن آن ها به خاطر كارشان

هاي جسمانی و افسردگی در پرسشنامه سالمت روانی بین

است (اصغري .)41 :1182 ،فرسودگی شغلی در بین

معلمان زن و مرد تفاوتی وجود داشته است .صابري

شاغلین حرفه هاي خدمات انسانی نظیر آموزش و پرورش

( )1182نیز در پژوهش خود تحت عنوان بررسی عوامل

خصوصا حرفه معلمی شایع است .از آن جا كه معلم و مربی

مرتبط با فرسودگی شغلی در رابطه با معلمان مدارس شهر

به عنوان نخستین عامل بهبود كیفیت آموزش در نظام

كاشان به این نتیجه رسیدند كه با افزایش سن و سابقه كاري

آموزشی و موضوع سالمت روانی معلمان و تاثیر آن برنحوه

فرسودگی شغلی كاهش می یابد و افزایش مدرک تحصیلی،

رفتار ،تدریس و كارایی معلم و پیشرفت تحصیلی دانش

اختالالت روان پزشكی ،نوع مسكن ،عدم رضایت از

آموزان موضوعی است كه بیشتر متخصصان آموزش و

زندگی زناشویی و جنس مرد به طور معنی داري باعث

پرورش بر اهمیت آن تاكید دارند .لذا شناخت و پیشگیري

افزایش فرسودگی شغلی در معلمان گردیده است .مهاجر

از آن در ارتقاء سطح كیفیت خدمات ارائه شده نقش بسزایی

( )1181در یافته هاي حاصل از پژوهش خود با عنوان

خواهد داشت .بررسی تحقیقات انجام گرفته در زمینه

ارتباط بین ویژگی هاي شخصیتی ،سابقه شغلی و میزان

فرسودگی شغلی در این زمینه حاكی از آن است كه تاكنون

حقوق ماهیانه با فرسودگی شغلی در ارتباط با دبیران

مطالعات زیادي در مورد فرسودگی شغلی در مناطق

آموزش و پرورش شهر تبریز به این نتیجه رسیده است بین
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سابقه شغلی ،میزان حقوق ماهیانه ،ابعاد شخصیتی برون

عملكرد شخصی  8گویه و مسخ-شخصیت  3گویه را به

گرایی ،وجدان پذیر بودن و دلپذیر بودن با فرسودگی شغلی

خود اختصاص داده است .هر سوال با مقیاس شدت اندازه

رابطه منفی وجود دارد .اما رابطه ویژگی شخصیتی روان

گیري و با نمرات صفر (هرگز) تا ( 6هر روز) سنجیده و

رنجوري با فرسودگی شغلی رابطه مثبت بوده است .در

در سه سطح فرسودگی باال ،متوسط و پایین تقسیم بندي

مطالعات خارج از ایران نیز راسل و همكارانش ( )1286به

شده است .اعتبار و پایایی علمی پرسشنامه فرسودگی شغلی

این نتیجه رسیدند تنها متغیر كه به طور معناداري با تعداد

مسلش اولین بار در ایران توسط فیلیان مورد تایید قرار

حوادث فشار روانی محیط كار مرتبط ایت ،سن معلمان

گرفت (حریري و حسن زاده .)63 :1182 ،وي در مطالعات

بوده به این معنا كه معلمان جوان فشارهاي شغلی بیشتري

خود در دو مرحله آزمون مجدد اعتبار درونی این پرسشنامه

را گزارش كرده اند .لذا هدف از انجام پژوهش حاضر

را  1/22گزارش نموده است .همچنین در پژوهش حاضر

بررسی عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی معلمان زن در

قبل از اجراي نهایی پرسشنامه ،محقق آن را بر روي یک

مدارس متوسطه شهرستان قائم شهر بوده است.

نمونه  11نفري اجرا نموده كه ضریب آلفاي به دست آمده
براي فرسودگی شغلی ( )1/86مبین آن بود؛ پرسشنامه

روش ها

مذكور از پایایی قابل قبولی برخوردار بوده است .در این

پژوهش حاضر از نظر اجرا پژوهش توصیفی از نوع

پژوهش اطالعات با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و

پیمایشی و همین طور همبستگی بوده كه به صورت مقطعی

درصد فراوانی براي متغیرهاي كیفی و میانگین و انحراف

در سال  1121انجام شده است؛ جامعه پژوهش كلیه معلمان

معیار براي متغیرهاي كمی) و همین طور براي برآورد

زن در مدارس متوسطه شهرستان قائم شهر بوده اند .كه از

استنباط ویژگی هاي جامعه مورد نظر براساس ویژگی هاي

این تعداد  139نفر با توجه به جدول مورگان به روش نمونه

بدست آمده از نمونه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون،

گیري خوشه اي-تصادفی براي انجام پژوهش انتخاب

آزمون  tمستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده

شدند ،و پس از اخذ مجوز رسمی از آموزش و پرورش

و داده ها با نرم افزار  SPSSنسخه 12مورد ارزیابی قرار

شهرستان مورد نظر و توجیه افراد شركت كننده كه نتایج

گرفته است.

این پژوهش تاثیر در آینده حرفه اي آن ها نخواهد داشت.

یافته های تحقیق

و آزاد بودن آن ها براي مشاركت در این مطالعه جمع آوري
اطالعات آغاز گردید .ابزار مورد استفاده در این مطالعه

در این مطالعه كلیه  111( 139درصد) نفر حجم نمونه

پرسشنامه دموگرافیک شامل اطالعات زمینه اي (سن ،سابقه

برآورد شده به پرسشنامه ها پاسخ داده اند كه از این تعداد

كار ،سیستم استخدام ،وضعیت تاهل ،میزان درآمد و میزان

 % 8/2از معلمان مجرد با میانگین  14/18و انحراف معیار

تحصیالت) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش شامل 99

 93/16و  % 21/4متاهل با میانگین 91/11و انحراف

گویه ،كه تنها ابزاري است كه هر سه بعد فرسودگی شغلی

معیار 91/14بوده اند % 42/6 .از معلمان سابقه كاري -91

خستگی عاطفی  ،عملكرد شخصی و مسخ شخصیت را

 12سال با میانگین  12/81و انحراف معیار  91/22را دارا

می سنجد .در این پرسشنامه ،خستگی عاطفی  2گویه،

بودند .از نظر سنی بیشترین فراوانی در گروه سنی41-43
54

بررسی عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی معلمان زن در مدارس متوسطه شهرستان قائمشهر /قبادی لموکی و همکاران

سال با میانگین  91/46و انحراف استاندارد  99/11مشاهده

آماري در جدول  1نشان داده بین فرسودگی شغلی با

شده است .بیشتر معلمان حقوق  4111111-2111111ریال

متغیرهاي سابقه كار ،میزان درآمد و سن رابطه معنی داري

را دریافت كرده اند كه این میزان میانگینی برابر  16/62با

وجود نداشته است (.)p>0/05

انحراف معیار  99/63را در برداشته است .آزمون هاي
جدول  .2نتایج آزمون ضریب همبستگي پيرسون بين فرسودگي شغلي با متغيرهای سن ،سابقهکار و ميزان درآمد در معلمان زن

كمتر از  3سال

11/14

16/46

 11-2سال

92/91

94/26

 13-11سال

13/14

12/46

 91 -12سال

12/81

91/22

 93-91سال

91/16

99/61

بیشتر از  92سال

16/82

92/83

كمتر 4111111ریال

93/61

12/69

 2111111-4111111ریال

16/62

99/63

8111111-2111111ریال

99/41

12/42

11111111-8111111ریال

94/93

98/28

كمتر از 93

93

2/82

 11-92سال

13

11/23

 13-11سال

12/31

91/21

 41-12سال

18/11

91/23

 43-41سال

91/46

99/11

بیشتر از  43سال

98/44

14/43

سابقهکار

سطوح مختلف

ميانگين

انحراف استاندارد

درجه آزادی

ضریب همبستگي

139

سطح معنيداری

1/11

ميزان درآمد

139

1/84

-1/13

سن

139

1/31

1/32

-1/13

جدول  .1نتایج آزمون  tبرای مقایسه ميانگين نمره فرسودگي شغلي براساس متغير وضعيت تاهل در معلمان زن
شاخصها

میانگین

انحراف معیار

متاهل

91/11

91/14

مجرد

14/18

93/16

درجه آزادي

اختالف میانگین

آزمون t

سطح معنیداري

131

2/64

1/12

1/98
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جدول  .9نتایج آزمون تحليل واریانس یک طرفه برای تعيين تفاوت بين فرسودگي شغلي با متغيرهای سيستم استخدام و ميزان تحصيالت در
معلمان زن
نام متغير

وضعيت استخدام
مدرک تحصيلي

سطوح متغير

ميانگين

انحراف معيار

رسمی

12/68

91/32

آزمایشی

14

99/21

پیمانی

11/36

13/38

حق التدریس

94/41

91/31

فوق دیپلم

94/31

2/12

لیسانس

12/11

91/82

فوق لیسانس

94/32

91/13

درجه آزادی

148

142

مقدار آزمون

1/84

1/89

سطح معنيداری

1/46

1/44

همچنین بر طبق جدول  9بین فرسودگی شغلی معلمان زن

محیط فیزیكی كار مانند :نور ،صدا و  ...را داشته باشد .هر

متاهل با معلمان زن مجرد تفاوتی مشاهده نشده است

كدام از این عوامل نقش موثر و تعیین كننده اي در نحوه ي

(.)p>0/05

شناخت و معنی كردن استرس را به همراه دارد و می تواند
به نوعی خطر ابتال به فرسودگی شغلی را در معلمان كاهش

از طرفی نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه حاكی از

دهد .در این مطالعه یافته ها عدم ارتباط بین سن با

آن بود كه سیستم استخدام و میزان تحصیالت نتوانسته اند

فرسودگی شغلی را تایید كرده است .این یافته با نتایج

پیش بینی كننده خوبی براي فرسودگی شغلی باشند (

حاصل از پژوهش هاي عارفی و همكاران ( ،)1188فرح

جدول .)1

بخش ( ،)1183میزاب زاده ( )1182و راسل ( )1286مطابق

بحث و نتیجه گیری

بوده است .بنابر یافته هاي این پژوهش بین سن با فرسودگی

براساس یافته هاي پژوهش فرسودگی شغلی معلمان در

شغلی ارتباط معنی دار مشاهده نشده است .عدم ارتباط

حیطه هاي خستگی عاطفی ( ،)66/2مسخ شخصیت

حاصل از نتیجه این پژوهش می تواند به دلیل تثبیت شدن

( )84/2و عملكرد فردي ( )26/8در حد خفیف بوده است.

معلمان در مكان آموزشی و افزایش مكانیسم هاي تطبیقی

این یافته با یافته هاي حاصل از مطالعات صابري و همكاران

باشد كه از عوامل كاهنده فرسودگی شغلی به شمار می رود

( ،)1288كارالتو ( )9112و پیترز

(عارفی و همكاران .)81 :1182 ،از طرفی ناهمگونی سن

( )1228همسو بوده است .در این ارتباط ،فرسودگی خفیف

شروع بكار در دوره هاي مختلف هرم شغلی نشان دهنده

در معلمان می تواند دالیل متعددي از قبیل ویژگی هاي

توزیع متفاوت در خصوص سن افراد در مشاغل متفاوت

فردي معلمان شامل :درک افراد از استرس ،سازگاري تجربه

می باشد و می تواند موید این امر باشد .بین میزان درآمد با

شده در آن ها ،آستانه تحریک پذیري باال و  ،...ویژگی هاي

فرسودگی شغلی ارتباط معنی داري مشاهده نشده است .در

ذهنی محیط كار شامل ارتباطات موثر ،شیوه مدیریت

این خصوص حریري و حسن زاه ( )1182و مومنی و

مناسب ،عدالت موجود در سازمان ،قوانین و مقررات،

همكاران ( )1186به این نتیجه رسیدند ،بین متوسط درآمد

آگاهی ،تسلط و استاندارهاي كاري و هم چنین ویژگی هاي

ماهیانه كارمندان با فرسودگی شغلی آنان از نظر آماري

( ،)1182ساروس
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ارتباط معنی داري وجود نداشته است .عدم ارتباط دو متغیر

نشده ،اما مطالعه صابري و همكاران ( )1182در این زمینه

ناشی از نظام پرداخت هماهنگ حقوق بوده است به این

نشان داد كه افزایش مدرک تحصیلی ،افزایش فرسودگی

صورت كه مقدار حقوق در شرایط یكسان و مساوي در

شغلی را با خود به همراه دارد .از طرفی بین میزان

سایر سازمان ها مطابقت داشته است (میراب زاده:1182 ،

تحصیالت با فرسودگی شغلی پرستاران ارتباط معكوس و

 .)82لذا حقوق دریافتی با انتظارات و حجم كاري كه انجام

معنی داري وجود دارد به این صورت كه با افزایش میزان

شده هماهنگ بوده و این امر رضایت از كار را در معلمان

تحصیالت فرسودگی شغلی كمتري دیده می شود .از طرفی

بیشتر كرده و از فرسودگی كاسته است (پرداختچی و

عدم تفاوت بین دو متغیر به علت برخورداري معلمان از

همكاران .)44 :1188 ،بین سابقه كار معلمان با فرسودگی

منزلت اجتماعی و باال رفتن وجهه اجتماعی آن ها و یا

شغلی ارتباط معنی دار وجود نداشته است .این یافته از

وجود دیگر زمینه هاي موفقیت آمیز در زندگی شخصی در

پژوهش با یافته هاي مطالعه عارفی و همكاران ()1182

مقابله با عوامل استرس زاي شغلی بوده است .عدم تفاوت

همسو بوده است .معلمان در هر دوره از سابقه كار كه قرار

در سیستم استخدام با فرسودگی شغلی معلمان زن نیز

دارند با نحوه ي برخورد با تنش هاي موجود در كار آشنا

احتماال به دلیل وجود فاكتورهاي محیطی ،سازمانی و

هستند ،بنابراین قابلیت انعطاف پذیري باال سبب شده كه

اجتماعی نظیر حمایت هاي اجتماعی موثر در فرسودگی

استرس كمتري را تجربه كنند .اما نتایج حاصل از مطالعات

شغلی بوده است .آن چه كه حائز اهمیت است بروز

حریري و حسن زاده ( ،)1182فرح بخش ( )1183نتایجی

فرسودگی شغلی امري ناگهانی نیست بلكه فرآیندي پیش

مغایر را در برداشت .با توجه به نتایج به دست آمده

رونده و رشد مرحله اي دارد .و اثر مهلكی حتی فراتر از

فرسودگی شغلی معلمان زن مجرد و متاهل نیز تفاوتی را

فرسایش روان خواهد داشت .این امر یک خطر جدي براي

در برنداشته است .در پژوهش خزایی و همكاران ()1183

عملكرد شغلی پدید می آورد كه هزینه هاي آن توسط هر

تحت عنوان فرسودگی شغلی پرستاران و برخی از عوامل

كسی كه از شخص آسیب دیده تاثیر می پذیرد ،احساس

مرتبط با آن نشان داده شده بین تاهل با فرسودگی شغلی

می شود .هم در محیط كار و هم در خانه .لذا با توجه به

تفاوت معنی دار وجود دارد و مقایسه نمره عدم موفقیت

تایید فرسودگی خفیف در معلمان زن و وجود سطوح

فردي بین افراد متاهل و مجرد تفاوت معنی دار را نشان

مختلف آن و اثرات مخربی كه برسالمت و كیفیت كار

داده است (یوزباشی .) 1181 ،لذا عدم ارتباط در این

آموزش می گذارد .به مسئوالن اداره آموزش و پرورش

پژوهش می تواند ناشی از رضایت مندي از زندگی

شهرستان قائمشهر توصیه می شود با برگزاري دوره-هاي

زناشویی و تاثیر حمایت هاي خانواده و همكاران در ایجاد

آموزشی و ارائه خدمات مشاوره اي ،فرهنگی سهم عمده

احساس مثبت از توانمندي در معلمان مجرد باشد كه از

اي را در اصالح فرسودگی شغلی داشته و به دیگر سخن،

عوامل كاهنده و كنترل كننده فرسودگی شغلی بوده است .

با حمایت هاي روانی و عاطفی از این دسته از افراد در

همچنین نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد كه

بهبودیشان گامی مهم بردارند.

بین مدرک تحصیلی با فرسودگی شغلی معلمان زن نیز
تفاوتی وجود ندارد .در این رابطه موردي همسو یافت
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Abstract
Occupational burnout problem in working many of human services is visible as chafe tiredly, Personality astray
and personal UN successfully. This research was Study the factors associated with the female teacher’s
occupational burnout in Qaemshahrs secondary schools. This is a descriptive and sectional research and it was
integeration in 1391 that 152 people of female teachers of high school of Qaemshahr are selected in it by the way
of beard-accidentally sampling. Indigent in formation was collected by Maslach standard questionary and it is used
of piersoun integeration test, T test and Anova for statistically analyzing. Based on this study, most of teachers
suffer from slight occupational burnout, but based on the result of this research there are people that have average
to violent occupational burnout.So, it is recommended to the answerables that perform needed performance for
regulation and prophylaxis from this operations.
Keywords: occupational burnout, female teachers, Maslach, secondary schools.
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