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 1سعیده نصرتی

 چکیده 

 شهر یبدنتیترب رانیدب یشغل شیبر فرسا یاجتماع یستیبهز تأثیر» یهدف از پژوهش حاضر بررس

 لیوتحلهیزروش تج لحاظبهو  یکاربرد قاتیلحاظ هدف از نوع تحقپژوهش به نی. اتاس ز«یتبر

و  یشیمایصورت پآمار و اطالعات به یآوراست. روش جمع یلیتحل یفیتوص قاتیها از نوع تحقدهدا

که بود  زیشهر تبر یبدنتیترب رانیبد ق،یتحق نیا یبا استفاده از پرسشنامه استاندارد بود. جامعه آمار

 اساس فرمول دست آمد. برهنفر ب 499داد آن با استعالم از اداره کل آموزش و پرورش استان تع

انتخاب شدند.  یعنوان نمونه آماربه یاخوشه یتصادف یریگبه روش نمونه ،نفر 217کوکران تعداد 

 کیفگرادموبوط به اطالعات دو بخش مر است که از ینامه استانداردشامل پرسش قیابزار تحق

 یگو فرسود یعتمااج یستیل، بهزشام ینیع قیتحق هایسازهکننده نییتب یهادهندگان و مقولهپاسخ

از پرسشنامه  یاجتماع یستیبهز سازهمربوط به  یهاداده یآورجمع یشد. برا یگردآور یشغل

 یهاهداد یآورجمع یو برا باشدیم هیوگ 33 ی( که دارا1998) زیک یاجتماع یستیاستاندارد بهز

 هیگو 22 یرا( که دا1985) ماسالچ یشغل یاز پرسشنامه فرسودگ یشغل یفرسودگ سازهمربوط به 

شد و  یدهازیامت کرتیل یپنج ارزش اسینامه، و بر اساس مقپرسش کیاست استفاده و در قالب 

داد که ان نش جیاستفاده شد. نتا 05/0 یداریدر سطح معن SPSSافزار از نرم ادهبا استف لیوتحلهیتجز

که  تحقیق جهیتوجه به نتبا د. دار یمعنادار ریتأث یبدنتیترب رانیدب یشغل شیبر فرسا یاجتماع یستیبهز

دارد،  یو معنادار یمنف ریتأث یبدن تیترب رانیدب یشغل شیفرسا بر یاجتماع یستینشان داد بهز

 .باشدیم یکامالً ضرور ناریکارکنان و دب یاجتماع یستیبهز نیو جامع در تأم حیصح یزیربرنامه

 بدنی.یتربت رانیدب ،یغلش شیفرسا ،یاجتماع یستیبهز: واژگانکلید

 
 .ایران ،تبریز ،دانشگاه تبریز ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،مدیریت ورزشی ، گروهارشد یکارشناس. 1
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The effect of social welfare on job erosion of physical 

education teachers in Tabriz 

S. Nosrati1 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate “The purpose of this study is to 

investigate the "effect of social welfare on job erosion of physical education 

teachers in Tabriz." This research is applied research in terms of purpose and 

descriptive-analytical research in terms of data analysis method. The method of 

collecting statistics and information in this study was a survey using a standard 

questionnaire. The statistical population of this study was the physical education 

teachers of Tabriz, whose number was obtained by inquiring from the General 

Department of Education of the province 499 people. Based on Cochran's 

formula, 217 of them were selected as a statistical sample by cluster random 

sampling. The research tool included a standard questionnaire that was collected 

from two sections related to the graphic information of the respondents and the 

categories explaining the objective research variables including social welfare, 

communication skills and burnout. Keys Social Welfare Standard Questionnaire 

(1998) with 33 items was used to collect data related to social welfare variable. 

Data collection on burnout variable The Maslach (1985) burnout questionnaire 

with 22 items was used and in the form of a questionnaire, based on a five-point 

Likert scale and analyzed using SPSS and PLS software at the level 

Significance of 0.05 was used. The results showed that social welfare has a 

significant effect on job erosion of physical education teachers. According to the 

results of the research which showed that social welfare has a negative and 

significant effect on the job erosion of physical education teachers, correct and 

comprehensive planning is absolutely necessary in providing social welfare for 

employees and teachers. 

Keywords: social welfare, job erosion, teachers.  
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 مقدمه

مورد توجه  ریاخ یهااست که در سال یمله خطرات شغلزجا یشغل یفرسودگ

عوارض  ،یجسم معضل عالوه بر بروز اثرات نامطلوب نیقرارگرفته است. امحققان 

 یهاپاسخ فیتوص یبرا یبه همراه داشته است. از واژه فرسودگ زین یمتعدد یروان

عریف سازمان ت برو بنا  شودیشده استفاده متجربه یروان یارهاانسان در برابر فش

 شناختی که درروانفرآیندی ودگی شغلی عبارت است از بهداشت جهانی، فرس

خستگی عاطفی  صورتبهافتد و خود را میشرایط استرس شغلی شدید اتفاق 

کاهش  و و فقدان موفقیت (زداییشخصیت( ، مسخ شخصیت(خستگی هیجانی)

 کار در فرسودگی شغلی نیانقربا(. 2012، کونانی)دهد نشان می س کفایت فردیاحسا

 آنان در انگیزش و ماندمی باقی نخوردهدست آنان کاری هایمهارت شوند،می ناتوان

 و شغلی یهاساستر از پزشکی ناشیهای روانبیماری ترتیب، اینبه شود؛می خاموش

باعث کاهش کارایی و  توانندمی راداف رفتگی تحلیل همچنین، و شغلی محیط

 ماسالچ اعتقاد به (.2016 و زر،علوی، احمدی ) شوند سازمان در ادافر وریبهره

 کار محیط در فشارزا عوامل هب فردی درون پاسخ نوعی شغلی تحلیل رفتگی(، 2001)

 با شغل متصدی ظرفیت ازحدبیش و مکرر هایتماس کار، زیاد حجم آن که طی است

. شوندمی دیگران و خود به منفی نسبت نگرش و احساسات ایجاد باعث ندیگرا

معلمان به ترک شغل آنان کمک کرده  یشغل یکه فرسودگ دهدیمنشان  قاتیتحق

 (.1395 اران،و همک بیاد)است 



 

 

 

 

  227 زیتبر شهر یبدنتیترب رانیدب یشغل شیابر فرس یاجتماع یستیبهز تأثیر
 

سددازمان عدددود  کدده مدددارس از م سددتند  بددا  صددورتبههایی ه سددتقیم  یددا سیرم سددتقیم  م

یدددهدارس سیستمهای دیگر رابطه دارند. مسازمان سددتند و داراهای اجتماعی پیچ ی ای ه

کددنش و هستند که هر یک اعناصر بسیاری  خددود  حددیط  بددا م ز این عناصر، با یکدیگر و 

یک سیستم اجتماعی،  عنوانبهلمان در مدارس (. مع1386مقدم، نش دارند )عزیزیواک

هددمعنصر انسانی جایگاهی خاص دارد و در بین افراد حاضر در مدرسه، معل تددرین مان م

خدد طددرف نقش را برعهده دارند. معلمان به  نددد، از  کدده دار سددی  قددش حسا مدددیران، اطر ن

گددروهوالدین، دانش مدداعی و  سددی اجت هددای سیا سددمی آموزان، نهاد سددمی و سیرر هددای ر

خددار  از  موجود در مدرسه، تحت خددل و  گددری در دا فشار بوده، با مشکالت عدیده دی

یددده افزون مسئولیت مدارس ومدرسه روبرو هستند. با افزایش روز حددیط پیچ شدددن م تددر 

سددیار یهاترود که فعالیظار می، از معلمان و مدیران مدارس انتاهنآ شان را در سطحی ب

سدداننگسترده سددونتر از قبل به انجام بر فددزون آن2004، 1د )جان ظددار روزا یددن انت هددا را (. ا

مددان راتحت فشار دائمی قرار داده سددایش معل طددر می است و سالمتی و آ ندددازد و بدده خ ا

مددان وان و انرژی اولپس از مدتی از ت به دنبال آن و دکنها را دچار استرس میآن یه معل

هددد کدده  ن دریددا (.1989، 2کاسته شده و فرسودگی ایجاد خواهد شد )مور سددت  حددالی ا

فددی  نددد و از طر ندده را ندار یددن زمی هددارت  زم در ا صددم و م مددان، تخ تعداد زیادی از معل

یددن ورش نمیگونه توجهی به اصالح آموزش و پرمعلم هیچتربیتهای برنامه نددد. در ا ک

د مؤثر باشد تواند در بهداشت روانی افراآموزان نیز میدائم و ویژه با دانش لبستر، تعام
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ای است (. از طرفی، موضوع سالمت روانی معلمان خود بحث ویژه1380 زاده،ابی)مهر

لددوم عنوانبدده .سددازدتر مییت را پیچیدهآموزان وضعکه در کنار معلمی دانش ثددال، مع  م

یدداد  شیوع فرسایش شغلی درشده است که  کدداری ز شددار  بددا ف مددان  5/1معلمان  بددر معل برا

 (.2006و همکاران،  1دیگر است )پورتو

و  رودیشمار مدر جامعه به یاز ارکان توسعه اجتماع یکیپرورش  و آموزش نظام

آموزان دانش. است یاجتماع یهاعه مهارتتوس آنمهم  اریاز اهداف بس یکی

باید نیازهای جسمی و روحی که ستند اعی هاجتم توسعههای ملی و منبع رشد و سرمایه

رکن  عنوانبهمعلمان  و آنها را هموار کردهای رشد و شکوفایی ها را شناخت و راهآن

نقش  و کردن این اهداف دارند ای در عملیسهم عمده ،پرورش و آموزش یاصل

نقش خود  آنکه بتوانند ی. آنان براکنندیم فایکشور ا ندهینسل آ تیدر ترب یمهم اریبس

 یمعلم .باشند  زم برخوردار یهاو مهارت هاییاز توانا دی، باانجام دهند یدرستهرا ب

 ماتیها، نامالبا مسائل، مشکالت، کشمکش ییارویرو یبرا ییبا  یهاییکه از توانا

نژاد، همتی) دن باشآموزادانش یمطلوب برا ییالگو تواندیر باشد، مو... برخوردا

 دارای معلمان روی که مطالعاتی با همکاران ومیلس  (.2009، مردانیو علینژاد رمضانی

دلیل هب که این معلمان یافتند دست نتیجه این به، دادند انجام ویژه نیازهایا ب کودکان

 کاری فشار دچار کودکان نوع این با ارتباط برقراری داشتن مشکالت فراوان در

 در مانند فرسودگی شغلی را تنی روان هایاریبیم زمینه امر همین و باشندمی یبیشتر
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 مشاسلی در بیشتر و است شناختیروان درمنس یک شغلی فرسودگید. شوآنها سبب می

د گذرانمی ردیگ هایانسان با نزدیک تماس در را زیادی ساعات فرد که شودمی دیده

سودگی ، شدت فر(1393و همکاران ) حیدری در مطالعه(. 1991)میلس و همکاران، 

 زنان در بعد خستگی عاطفی در .لی و ابعاد آن با جنس ارتباط معنادار نداشتشغ

رسد فشارهای مربوط به محیط کار ر هستند زیرا به نظر میپذیرتمقایسه با مردان آسیب

تنیدگی روانی ار و خانواده، زنان را بیشتر از مردان در معرض ویژه تضادهای بین کو به

توانند نقش خود را در معلمان زمانی میدهند که نشان می هاشپژوه .دهدقرار می

 آموزان کمک کنند که ازکنند و به رشد و شکوفایی دانش ایفا تربیت و فرایند تعلیم

به د یلی همچون ماهیت شغلی  ماناما امروزه، معل ؛نظر جسمانی و روانی سالم باشند

طرف  گرفتن نیازهای آنان از ی، حقوق و مزایای ناکافی، نادیدهتغییرات سازمان

آموزان، دانش بدرفتاریمی و ظنبی( 2012 بهار و کونانی،شعبانی)های مرتبط سازمان

لذا با توجه به نقش  پیشرفت، در خطر انواع فشارهای روانی هستند. هایفرصتنبود 

و  هایی با ارزشآموزان که سرمایهشبسیار مهم و کلیدی معلمان در تعلیم و تربیت دان

و عوارض  یشغل یدر معرض خطر فرسودگساز کشور هستند و قرار گرفتن آنها آینده

هایی که ممکن است به ارتقا انجام پژوهشآن،  یو کشور یسازمان ،یفرد ندیخوشانا

ی شغلی معلمان کمک کند ضروری به نظر سالمت روانی و جلوگیری از فرسودگ

 شیبر فرسا یاجتماع یستیبهز تأثیرابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی رسد. بنمی

 انجام گرفت. زیشهرتبر یبدنتیترب رانیدب یشغل
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 ش پژوهشور

لحاظ روش تجزیه و لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بهاین پژوهش به

آوری آمار و روش جمع ت توصیفی تحلیلی است.ها از نوع تحقیقاتحلیل داده

از دو  ا استفاده از پرسشنامه استاندارد بودشی و بپیمای صورتبهعات در این مطالعه اطال

-سازهکننده های تبییندهندگان و مقولهک پاسخبخش مربوط به اطالعات دموگرافی

شد. برای  تحقیق عینی شامل، بهزیستی اجتماعی و فرسودگی شغلی گردآوری های

ارد بهزیستی یستی اجتماعی از پرسشنامه استاندهای مربوط به سازه بهزآوری دادهجمع

وفایی گویه و پنج بعد انسجام اجتماعی، شک 33( که دارای 1998) 1اجتماعی کیز

استفاده  استش اجتماعی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی و پذیر

ی دییرسشنامه را به کمک تحلیل عاملی تأروایی این پ( 1393شد. صفانیا و همکاران )

دست هب 82/0بازآزمون  -را از طریق آزمونخوب گزارش کردند و پایایی آن 

ه سازه فرسودگی شغلی از پرسشنامه های مربوط بآوری دادهآوردند. برای جمع

خستگی  ةلفسه مؤ گویه است که 22( که دارای 1985) 2لی ماسالچفرسودگی شغ

ساس مقیاس پنج و براگیرد ی، مسخ شخصیت و عدم کفایت شخصی را دربرمیعاطف

احب نظر روایی این از اساتید صشود، استفاده شد. سه تن امتیازدهی میارزشی لیکرت 

  دست آمد.هب 87/0یید کردند و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ تأپرسشنامه را 
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تبریز بود که تعداد آن با استعالم از  بدنی شهرآماری تحقیق، دبیران تربیت ةجامع

دست آمد. بر اساس فرمول کوکران نفر به 499آموزش و پرورش استان  اداره کل

ها، با وتحلیل دادهزیهی شدند. تجگیری تصادفنفر از آنان، به روش نمونه 217تعداد 

بندی هانجام گرفت؛ از آمار توصیفی برای طبق PLSو  25VSPSSافزار استفاده از نرم

از های پراکندگی و ی و محاسبه شاخمهای خام، طراحی جدول، توزیع فراواننمره

ها استفاده شد جهت آزمون نرمال بودن داده 1آمار استنباطی کلموگروف اسمیرنف

ها طبیعی بود. همچنین یع دادهاسمیرنف، نشان داد که توز-یجه آزمون کلموگروفنت

 استفاده شد. 05/0خطای  سطح در یدییتأ یملعا لیتحلها از برای آزمون فرضیه

 های پژوهشیافته

( و %29/55) نفر120غیر جنسیت، زنانیق نشان داد که در متهای توصیفی تحقیافته

دهند. در متغیر سن بیشترین ا تشکیل میمعه آماری ر( جا%71/44) نفر 97مردان 

نفر  60سال  35 تا 31%(، 77/43نفر ) 95 سال 35فراوانی مربوط به سن با ی 

 20به رده سنی  ( و کمترین فراوانی مربوط%66/15)نفر  34سال  30تا  26(، 64/27%)

وانی مربوط به اباشد. در متغیر میزان تحصیالت بیشترین فر( می%90/12سال ) 25تا 

نفر  13دیپلم %(، فوق54/46نفر ) 101%(، لیسانس 47نفر ) 102فوق لیسانس و با تر با 

باشد. در ( می%46/0نفر ) 1تنها تر با کمترین فراوانی مربوط به دیپلم و پایین و (98/5%)

 
1. Klomogrof esmirnof 
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 6س ( و سپ%25/32نفر ) 70سال با  15به با ی  متغیر میزان سابقه کار بیشترین فراوانی

نفر  49تر با سال و پایین 5%( مربوط است. سابقه کار 57/28نفر ) 62سال با  10تا 

رند. خالصه های بعدی قرار دا( در رتبه%58/16نفر ) 36ل با سا 15تا  11( و 58/22%)

 آورده شده است. 1جدول های توصیفی در یافته

 های توصیفی.: خالصه یافته1جدول 

 درصد فراوانی یفراوان طبقه متغیر پژوهش

 جنسیت
 زن

 مرد

120 

97 

29/55 

70/44 

 سن

 سال 20-25

 سال 26-30

 سال 31-35

 سال 35با ی 

28 

34 

60 

95 

90/12 

66/15 

64/27 

77/43 

 میزان تحصیالت

 ترم و پایینپلدی

 دیپلمفوق

 لیسانس

 لیسانس و با ترفوق

1 

13 

101 

102 

46/0 

98/5 

54/46 

47 

 سابقه کار

 ترسال و پایین 5

 سال 10تا  6

 سال 15تا  11

 سال 15با ی 

49 

62 

36 

70 

58/22 

57/28 

58/16 

25/32 
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ست توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق پرداخته شده ا در ادامه این بخش به آمار

 ه است.ذکر شد 2آن در جدول  ةکه خالص

 قیتحق یرهایمربوط به متغ یفیآمار توص: 2جدول 

دارداستان انحراف میانگین تعداد متغیر  بیشترین کمترین 

887/2 217 بهزیستی اجتماعی  185/0  37/2  44/3  

768/2 217 پذیرش  433/0  57/1  00/4  

017/3 217 شکوفایی  402/0  00/2  00/4  

873/2 217 مشارکت  384/0  67/1  33/4  

023/3 217 انسجام  491/0  33/1  50/4  

751/2 217 همبستگی  394/0  86/1  71/3  

210/4 217 فرسایش شغلی  265/0  59/2  77/4  

 (t و یعامل یبارها بیضرا) ریمس لیتحل

از  یکیعامل استفاده شد که  ای سازه ییپژوهش از روا ییروا یابیمنظور ارزبه

 یعامل لیوسط روش تحلو ت است ییمحاسبه اندازه روا یهااسیمق نیپرکاربردتر

و  ریمس بیدل طبق ضرااز روابط موجود در م کیهر  لی. تحلشودیمحاسبه م یدییتأ

t نشان داده  3در جدول  است قیتحق نوع روابط بین متغیرهایدهنده که در واقع نشان

 ت.شده اس
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  قیتحق یرهایمورد متغدر  یریگمربوط به مدل اندازه ریمقاد: 3جدول 

 .گریکدیو ارتباط آن با 

 متغیرها
 بارهای

 عاملی
T نتیجه میزان رابطه معناداری 

 تأیید متوسط، مثبت و معنادار 001/0 931/8 462/0 اجتماعی بهزیستی  پذیرش

 تأیید متوسط، مثبت و معنادار 001/0 951/7 441/0 بهزیستی اجتماعی شکوفایی 

 تأیید متوسط، مثبت و معنادار 001/0 835/7 390/0 ستی اجتماعیبهزی مشارکت 

 تأیید ، مثبت و معنادارقوی 001/0 320/12 659/0 بهزیستی اجتماعی انسجام 

 تأیید متوسط، مثبت و معنادار 001/0 783/7 415/0 بهزیستی اجتماعی همبستگی 

 تأیید ط، منفی و معنادارمتوس 010/0 986/1 -399/0 فرسایش شغلی بهزیستی اجتماعی 

شود که ارتباط تمامی (، مشخم می3ها )جدولطبق نتایج حاصل از یافته

پذیرش، شکوفایی، مشارکت، انسجام، همبستگی( با بهزیستی های پژوهش )لفهؤم

 یشغل شیبر فرسا یاجتماع یستیبهز همچنین .دار استمعنی 001/0اجتماعی در سطح 

  .دارد داریمعنی تأثیرارتباط ضعیف و زیشهرتبر یبدنتیترب رانیدب

 یریگجهینتبحث و 

فرسایش شغلی دبیران  های پژوهش حاضر نشان داد که بهزیستی اجتماعی بریافته

(، 1399های کوهی )منفی و معناداری دارد. این یافته با پژوهش تأثیربدنی تربیت

(، 1394مکاران )(، بخارایی و ه1396(، قدسی )1397ندانی و جعفریان یسار )که
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نژاد و خاک رنگین (، عجم1394(، عالیی و آراللو )1392همکارانش )بابایان و 

(، بومجانگ کیم و همکاران 2019(، حاماما و همکارانش )1390( و خزائی )1391)

 .است( همسو 2017(، کسلر، )2019)

به است و صرفاً  یو روان یاجتماع ،یشامل حا ت مثبت جسمان یاجتماع یستیبهز

مستلزم آن است که  یاجتماع یستی. بهزستین یو ناتوان یحتنداشتن درد، نارا یمعنا

داشته باشند و احساس کنند که  یحس هدفمند اجتماعارضا شوند و افراد در  ازهاین

 قیاز طر یستیکنند. بهز جامعه مشارکت رمهم هستند و د یقادر به تحقق اهداف فرد

جذاب  طینده و محدهمت مطلوب و مشاسل پاداشسال ،یروابط اجتماع یدارا طیشرا

هبود و موجود سبب ب طیاحساس مثبت از شرا نی. همچنکنندیم دایو سالم ارتقا پ

اشاره به  یشغل شیفرسا ی. از طرفشودیم یشغل شرفتیو پ یاجتماع یستیبهز یارتقا

و بدون عالقه به شغل خود و احساس عدم  نانهیحس بدب کیداشتن  ،یتگخس

شاسل را دارد. فرودن برگر و همکاران ازجمله  کی ایکارمند  کی عنوانبه یگستیشا

 یهابا نشانه یشغل یارند که فرسودگاعتقاد د یشغل یفرسودگ قیتحق شگامانیپ

. چرا که دهدیرخ م نییپا یاجتماع رشیعمدتاً در افراد با پذ یاز خستگ یمشخص

 شیزااف جهینفس و در نتعتمادبهآمدن ا نییموجب پا یاجتماع یستیدر بهز یناتوان

رابطه  یاجتماع رشینه تنها با پذ یشغل ی. فرسودگشودیدر فرد م یشغل یفرسودگ

 یکننده فرسودگینیبشیپ نیبهتر تواندیم زین یاجتماع یستیدارد بلکه بهز یدارمعنا

 ییدارد و ازآنجا یدر برابر استرس نقش محافظت یاجتماع یتسیشمار رود. بهزبه یشغل
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با نقش  یاجتماع یبستیلذا بهز شود،یم یشغل شیکه تداوم استرس باعث فرسا

 یشغل شیاز وقوع فرسا تیو درنهاخود نخست باعث کاهش استرس شده  یمحافظت

را (. دا1395 همکاران،و  یمی)کر شودیباعث کاهش آن م ایو  کندیم یریجلوگ

 بر کار او یمتعدد یثار منفکرده و آ ترمیفرد را وخ یکاف یاجتماع یستینبودن بهز

افراد  یاز طرف شوندیم یشغل شیفرسا شیعوامل باعث افزا نیا تیو درنها گذاردیم

دارند، در هنگام کار با استرس و  شتریب تیبا  احساس موفق یاجتماع یستیبهز یدارا

 یابیرا کمتر ارز هاتیمقدار تنش و استرس موقع د،شونیمواجه م یاضطراب کمتر

خود را در  یهاییو توانا کنندیم یابیودمندتر ارزتر و سکار خود را مثبت د،کننیم

عامل  نیکه ا کنندیم یابیتر و کارآمدتر ارزثبتم یها و مشکالت کارمقابله با چالش

باعث کاهش  تیو درنها یشغل طیشغل و مح بهنگاه مثبت آنان  شینخست باعث افزا

 ینییپا یاعاجتم یستیکه از بهز یافراد(. 1396 ،ی)قدس شودیم یشغل شیفرسا

به حضور  لیبه شغل خود، عدم تما یاقیاشتیمانند ب یبرخوردار هستند، معمو ً عالئم

 جادیعدم ا ،یکار یهاتیخود، عدم مشارکت در فعال یمستمر در کار و محل کار

. است یشغل یفرسودگ یهانشانه هانیا یکه تمام کنندیا تجربه مارتباط با همکاران ر

 ستمیافراد شاسل در س یری( نشان دادند مشارکت و درگ2008) تیو اشم نزیسور

 شیموجب افزا جهیداشته و در نت تأثیرها آن یاربر سطح انسجام عملکرد ک یاجتماع

اظهار  توانیم افتهی نیا نیی. در تبشودیها مآن یشغلعملکرد  شیو افزا یکار اقیاشت

 افتیدر یو انسجام اجتماع یرا افراد از عوامل اجتماع اتتأثیر نیترداشت که عمده
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ادامه  یمقاصد فرد را براو  هازهیانگ تواندیم یاجتماع یستیبهز نیبنابرا ؛کنندیم

 یبا تر یاجتماع متکه سال یجهت افرادنیقرار دهد. ازا تأثیرتحت  یکار

رو هر نیو ازا ندپردازیبه کار خود م یو شور و شوق بهتر زهیارند، با انگبرخورد

نشاط و تالش  ،ییایانجام شود، پو نیشاسل یسالمت اجتماع تیمنظور تقوه بهک یاقدام

 ییاینشاط و پو نیخود به همراه خواهند داشت. ا یا در عملکرد شغلآنان ر شتریب

 نیبنابرا ؛کندیفراهم م یشغل شیفرسا و کاهش یشغل اقیاشت یارتقا یبرا یتربس

هر جامعه  یو کارآمد ییایپو نیمدر تض ینقش مهم یاجتماع یتسیگفت بهز توانیم

 یکارکرد افراد در تمام در یانقش عمده یو ازآنجاکه سالمت اجتماع کندیم فایا

 حیصح یزیرجهت، برنامهنیازا رددا یلیو تحص یخانوادگ ،یاجتماع ،یفرد یهانهیزم

تا در جهت  است یمالً ضرورکا رانیکارکنان و دب یاجتماع یستیبهز نیو جامع در تأم

و  یتیدر افراد حرکت نمود )عنا یشغل شیو کاهش فرسا یشغل اقیاشت شیافزا

  .(1395همکاران، 

تواند تا حدودی توجه به بعد بهزیستی اجتماعی در کنار فرسودگی شغلی می

افراد را در ارتباط با دیگران بهبود بخشد، زیرا  وضعیت روحی و جسمی و اجتماعی

ه فرد، زیان به سالمت جسمی و روحی اوست. به مرحله زیان فرسودگی شغلی باولین 

مشاسل باید موردتوجه اولویت  همین دلیل توجه به مسئله بهزیستی اجتماعی

اسب، از های منهای شغلی و فرسودگی شغلی باشد تا بتوان با استفاده از ایدهپژوهش

( در 2004ه کرد. کایس )مدی استفادشغلی در جهت ارتقا و افزایش کارآ افت
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هش خود به این نتیجه دست یافت افرادی که بهزیستی اجتماعی با یی دارند پژو

توانند آینده کاری خود امیدوارترند و با خالقیت و آزادی عمل می نسبت به وضعیت

 ود ایفا کنند.نقش بهتری در اجرای کاری و مسئولیت خ

 پیشنهادات

 رانیدب یشغل شیفرسا بر یاجتماع یستیان داد بهزکه نش تحقیق جهیبا توجه به نت 

نقش  یاجتماع یستیهزگفت ب توانیم نیبنابرا ؛دارد یو معنادار یمنف ریتأث یبدنتیترب

و ازآنجاکه سالمت  کندیم فایهر جامعه ا یو کارآمد ییایپو نیدر تضم یمهم

 ،یجتماعا ،یفرد یهانهیزم یدر کارکرد افراد در تمام یاقش عمدهن یاجتماع

 یستیبهز نیو جامع در تأم حیصح یزیرجهت، برنامهنیدارد ازا یلیو تحص یخانوادگ

و  یشغل اقیاشت شیتا در جهت افزا است یکامالً ضرور نرایکارکنان و دب یاجتماع

جهت آموزش و  شودیم شنهادیپ نیدر افراد حرکت نمود بنابرا یشغل شیکاهش فرسا

 یسازماندرون یهاو تحول رییتغ یهاتیدر صدر اولو معلمان یاجتماع یازهاین نیتأم

 .ردیآموزش و پرورش قرار گ
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