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  چکیده
نقش همجوشی شناختی، ادراك تعامل پژوهش حاضر با هدف تعیین  :مقدمه

 .فتصورت گربینی فرسودگی شغلی معلمان اجتماعی و اجتناب شناختی در پیش
جامعه آماري  .استتوصیفی و از نوع همبستگی  مطالعهروش اجراي : روش

که به روش  ندتهس 1395 - 1394هرستان اردبیل در سال کلیه معلمان مرد ش ،پژوهش
 براي جمع .به عنوان نمونه انتخاب شدند هاآننفر از  104 گیري در دسترسنمونه

، ادراك تعامل )2014گیالندرز، (ها، از ابزارهاي همجوشی شناختی   آوري داده
و مقیاس ) 2008سکستون و دوگاس، (، اجتناب شناختی )1994گالس، (اجتماعی 

   با روش وهشپژ هاي داده. استفاده شد) 1981 ،و جکسون الچماس( فرسودگی شغلی
نتایج : هایافته .تجزیه و تحلیل شدند و رگرسیون چندگانه ضریب همبستگی پیرسون

نشان داد بین همجوشی شناختی، ادراك تعامل اجتماعی و اجتناب شناختی با 
ن نتایج رگرسیون چندگانه نشا. فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداري وجود دارد

و متغیر دیگر پژوهش  - 17/0، ادراك تعامل اجتماعی 19/0داد همجوشی شناختی 
) 19/0و تبدیل صور به فکر  21/0، حواس پرتی 18/0واپس زنی (اجتناب شناختی 

    ). >٠۵/٠p(کنند بینی میبه شکل معناداري فرسودگی شغلی معلمان را پیش
مجوشی شناختی، ادراك تعامل توان نتیجه گرفت که هبنابراین می :گیرينتیجه

اجتماعی و اجتناب شناختی در زمره متغیرهاي مرتبط با فرسودگی شغلی معلمان 
  .بینی آن را دارندند و توانایی پیشهست

ك تعامل اجتماعی، اجتناب شناختی، همجوشی شناختی، ادرا: واژگان کلیدي
  .فرسودگی شغلی

 

Abstract  
  
Introduction: This study aimed to investigate the role of 
cognitive fusion, perception of social interaction and cognitive 
avoidance components in the prediction of teachers’ job 
burnout. Method: The research design was descriptive 
/correlational study. The population  included all male 
teachers in Ardabil in 2015-2016, of which 104 persons were 
selected as the statistical sample using the convenience 
sampling. For data collection, the Cognitive Fusion Scale 
(Gillanders, 2014), Perception of Social Interaction Scale 
(Glass, 1994), Cognitive Avoidance Scale (Sexton & Dugas, 
2008) and Job Burnout Scale (Maslach & Jackson, 1981). 
Research data were analyzed using Pearson correlation 
coefficient and multiple regression methods. Results: The 
study results showed a significant relationship between 
cognitive fusion, perception of social interaction and cognitive 
avoidance with teachers job burnout. Multiple regression 
analysis showed that cognitive fusion 0.19, perception of 
social interaction -0.17 and cognitive avoidance components 
(thoughts repression 0.18, distractions 0.21, changing image 
to thought 0.19) significantly predict job burnout of the 
teachers (p<0.05). Conclusion: Thus, it can be concluded that 
cognitive fusion, perception of social interaction and cognitive 
avoidance are considered as the predicting variables related to 
job burnout. 
 
Keywords: Cognitive Fusion, Social Interaction, Cognitive 
Avoidance, Job Burnout. 
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  مقدمه
اثرات  اي است که در آنپدیده 1شغلی فرسودگی

سوي انواع  بهتجمعی فشار محیط کار، به تدریج افراد را 
نیکبخت، ( دهدمیهاي جسمی و روحی سوق بیماري

فرسودگی  ).1393ساالري، حسین پور و یکانی نژاد، 
شغلی یک اصطالح شناخته شده در نظریه و عمل است 

سال پیش تاکنون به خود  50که توجه پژوهشگران را از 
، 2نیکودیجوي، آنلکوي و اکاوي(جلب کرده است 

مزمن است  عاطفیحالت  یک شغلی فرسودگی). 2012
 هیجانیو  جسمانی، شناختی تگیخس مؤلفهاز سه  که

و  بکویچ، زیوجینویج، ماکسیمویج( شده است تشکیل
عالئم فرسودگی شغلی شامل  ).2012، 3ماکسیمویچ

خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و افت عملکرد است 
عوامل مختلفی در ایجاد ). 2011، 4واسا و رابرتسونا(

هاي که شامل فعالیت هستندفرسودگی شغلی دخیل 
لمی و فشارهاي مختلف اقتصادي، فردي و جمعی، ع

اي و تردید در اجتماعی مربوط به اساتید، انتظارت حرفه
شوند میمورد مفید بودن مطالعات و آینده کاري 

 ؛2011، 5کیمپوس، زوکولوتو، بونف، جردانی و ماروکو(
). 1392به نقل از مرزوقی، حیدري و حیدري، 

امروزي مدرن  زندگی به نحوي با فرسودگی شغلی
که عوارض زیادي در خانواده،  طوريه ب .ارتباط دارد

   گذارد که از اي میبر ج فردي و اجتماعی زندگی
 ، تأخیرهايتوان غیبت و ترك خدمتمیا هترین آنمهم

شناسی، تضاد در نقش، روان فمختل متوالی، شکایات

                                                             
1. Job Burnout 
2  . Nikodijevi, Anelkovi & Okovi 
3  . Backović, Zivojinović, Maksimović & 
Maksimović 
4. Wattsa & Robertsona 
5. Campos, Zucoloto, Bonafé, Jordani & 
Maroco 

 فردي با همکاران را نام بردو تعارضات بین تغییر شغل
نتایج ). 1394حسینی، شریعتی و خوشبو، ضیایی، (

جو : تحقیقات نشان داده است که عوامل مختلفی مانند
، )2008، 6سالمال، ساولینین و هالوپینین(منفی محیط 

، 7بروگام، زیل، مندوزا و میلر(طول مدت خدمت 
هاي شخصیتی شناختی و رفتاري ، ویژگی)2009

، 9هیس( ، فشار روانی طوالنی)2013، 8سلیک و ارال(
سواري و بشلیده، (هاي شخصیتی ، ویژگی)2015
شعبانی بهار و زمان کونانی، (، سالمت عمومی )1389
و ) 1393عظیمی، پیري و زوار، (، عملکرد )1391

در ) 1394ضیایی و همکاران، (کیفیت زندگی 
  . فرسودگی شغلی نقش دارند

از عوامل روانی و اجتماعی که ممکن است در 
 10ثیرگزار باشد همجوشی شناختیأتفرسودگی شغلی 

پدپده همجوشی شناختی ). 1396فرد، صمدي(است 
خود افتد که شخص در بافت فکري   زمانی اتفاق می

همجوشی شناختی مفهومی شناختی و  .گرفتار شود
کند که پس اجتماعی است و چنان شخص را گیج می

از مدتی به عنوان تفسیر درست از تجارب شخصی 
دیگر قابل تشخیص از تجارب واقعی فرد تلقی شده و 

این  از همجوشی شناختی منظور ).1393زارع، ( نیستند
 که گیرد قرار ثیر افکارشتأ تحت طوري است که فرد

 و رفتار شوندمی موجب و هستند واقعی کامالً گویی
 فرد و شوند حاکم رفتاري منابع تنظیم دیگر بر تجربه
کند می پیدا تريکم حساسیت مستقیم، نتایج به نسبت

                                                             
6  . Salmela-Aro, Savolainen & Holopainen 
7  . Brougham, Zail, Mendoza & Miller 
8. Celik & Oral 
9  . Hayes 
10. Cognitive Fusion. 
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 در ).2015، 1گیالندرز، آشلیگ، مارگاریت و کرستین(
 نتیجه این به) 2014( 2ترایندید و ایران، اینس از خارج

ثیرگزار در عوامل تأاز  شناختی همجوشی که رسیدند
 و نتایج تحقیق گیالندرز .استبروز اختالالت روانی 

شناختی از  که همجوشی نشان داد) 2015( همکاران
در ایران  .استثیرگزار در کیفیت زندگی افراد أامل تعو

نشان داد که بین ) 2016(فرد نیز نتایج تحقیق صمدي
همجوشی شناختی و اختالالت روانی رابطه معناداري 

  . وجود دارد
از عوامل روانی و اجتماعی دیگر که ممکن است 

ار باشد ادراك تعامل ثیرگذأدر فرسودگی شغلی معلمان ت
جا که ما از آن). 1396فرد، صمدي(است  3اجتماعی

کنیم، درك صورت اجتماعی زندگی میهها بانسان
دیگران نقش مهمی در  رفتارهايدرست و دقیق 

، شامل آگاهی از رویدادها، ادراك. کندمان ایفا میزندگی
شود و مستلزم جستجو، به ها میو موقعیت اشیامردم، 

ادراك تعامل . دست آوردن و پردازش اطالعات است
فرآیند فعالی است که موجب فهم و درك  ،اجتماعی

اشکال متفاوت مثبت و  دارايشود و رفتار دیگران می
شواهد تجربی  ).1391پور، باباخانی و ممی( منفی است

هاي روانی از نقش ادراکات فردي در سالمت و بیماري
 ).1393بیرامی، موحدي و موحدي، (کند حمایت می

پژوهشی نشان داده است که بین جو محیط  هايیافته
و نحوه ادراك فرد از آن ) 2008سالمال و همکاران، (
با فرسودگی شغلی ) 1393نیا و فوالدچنگ، حسن(

 یزد چنین نتایج تحقیقهم .رابطه معناداري وجود دارد
نشان داد بین ادراك تعامل اجتماعی ) 1389(خواستی 

   .ي وجود داردبا خشم و خطرپذیري رابطه معنادار

                                                             
1. Gillanders, Ashleigh, Margaret & Kirsten 
2. Inês & Trindade 
3  . Perception of Social Interaction 

که ممکن است در فرسودگی از عوامل دیگري 
فرد، صمدي(است  4اجتناب شناختی باشد ثرؤشغلی م

اجتناب شناختی، انواع راهبردهاي ذهنی است ). 1396
که بر اساس آن افراد افکار خویش را در جریان 

، 5سکستون و دوگاس( دهندارتباطات اجتماعی تغییر می
خورد با یک موقعیت هر فردي در بر). 2009، 5دوگاس

 .سازدهایی درباره خود و محیطش میاجتماعی فرضیه
درباره  گیرانهو سو گرایانهها معیارهایی کمالفرضیه این

گیري به شکل منجر تواندعملکرد اجتماعی است که می
، 6داناهی و استوپا( هاي جسمی و روانشناختی شودنشانه
از انواع راهبردهاي اجتناب شناختی ). 2010، 6استوپا

نشانی فکر، جانشینی فکر، حواس پرتی، جمله فرو
اجتناب از محرك تهدید کننده و تبدیل تصور به فکر 

بساك نژاد، (توسط محققین مختلف گزارش شده است 
نتایج مطالعات نشان داده ). 1389زاده، معینی و مهرابی

هولوي، (که اجتناب شناختی در اختالالت روانی 
مختاري، (افسردگی ، )2006، 7هایمبرگ و کلس
برقی (و اضطراب ) 1394بخش، خسروي و نجات

نقش ) 1394ایرانی، محمدي، بگیان کوله مرز و بختی، 
  .دارد

 اجتناب ار،کوجود تنش و خستگی در محیط 
ایجاد ناپذیر است و از آن گریزي نیست، اما باید عوامل 

بردن یا  نخستگی را بازشناخت و براي از بی و تنش
نشانگان  .اري تالش نمودکدر محیط ها اهش آنک

بخشی، کارآمدي خدمات فرسودگی شغلی بر روند اثر
آموزان  تحصیلی دانش معلمان، بهداشت روانی، عملکرد

مشکالت و موانع  آموزان را باگذارد و دانشاثر منفی می
رو الزم است با تشخیص و کند از اینمتعدد روبرو می

                                                             
4. Avoid Cognitive 
5. Sexton & Dugas 
6. Danahy & Stopa 
7  . Holaway, Heimberg & Coles 

85  



  

  ...در  ب شناختیو اجتنا اجتماعی نقش همجوشی شناختی، ادراك تعامل :یل صدري دمیر چی و حمیدرضا صمدي فردعاسما
 

  

 

با  .شودجلوگیري  درمان به موقع از عواقب سوء آن
 توجه به احتمال بروز فرسودگی شغلی در معلمان

با ) 1387رستمی، نوروزي، زارعی، امیري و سلیمانی، (
توان در جهت کاهش این شناسایی عوامل مؤثر می

با توجه به اهمیت  .روانشناختی، گام برداشت مشکل
موضوع و مطالب گفته شده و از آنجایی که تاکنون 

غیرهاي ذکر شده را در فرسودگی پژوهشی نقش مت
شغلی معلمان بررسی نکرده است، مطالعه حاضر با 
هدف بررسی رابطه بین همجوشی شناختی، ادراك 

ختی با فرسودگی شغلی تعامل اجتماعی و اجتناب شنا
ها بر بینی فرسودگی شغلی آنچنین پیشمعلمان و هم

   .اساس متغیرهاي ذکر شده صورت پذیرفت
  
  

  روش
جامعه . استتوصیفی، از نوع همبستگی  پژوهش روش

آماري مطالعه کلیه معلمان مرد شهرستان اردبیل در سال 
با توجه به اینکه در تحقیقات  .بودند 1394- 1395

دالور، ( استنفر  100توصیفی حداقل تعداد نمونه 
گیري در  به روش نمونه، در این پژوهش )1380

عنوان نمونه نفر از معلمان به  104دسترس تعداد 
- 22در دامنه سنی ) درصد 1/23(نفر  24. انتخاب شدند

در دامنه ) درصد 5/62(نفر  65سال قرار داشتند،  34
در دامنه ) درصد 4/14(نفر  15سال و  47- 35سنی 
نفر  20سطح تحصیالت . سال قرار داشتند 60- 48سنی 

) درصد 4/65(نفر  68فوق دیپلم، ) درصد 2/19(
. فوق لیسانس بودند) درصد 4/15(نفر  16لیسانس و 

داراي سابقه خدمت ) درصد 5/13(نفر  14چنین هم
سایقه خدمت ) درصد 2/20( نفر  21سال،  5کمتر از 

سابقه خدمت ) درصد 3/66(نفر  69سال و  10تا  5بین 

 دادنو عد از انتخاب نمونه ب. سال بودند 10بیشتر از 
دست آمده  به جنتایاین آزمون و  اینکهخاطر از  اطمینان

نوشتن  اینکهبر  کیدتأدارد و  جنبه پژوهشی صرفاً آناز 
ابزارها  ،ندارد ضرورتیوجه هیچ  به خانوادگینام و نام 

اطالعات  گردآوري شرح ابزار .ها به اجرا درآمددر آن
  :ندهستبه صورت ذیل 

گیالندرز،  توسط مقیاس :1مقیاس همجوشی شناختی
به منظور  )2014( 2فالکسمنبلدرستون، باند، دمپستر، 

شده و در ایران توسط  تهیه سنجش همجوشی شناختی
این  .ترجمه و هنجاریابی شده است) 1393(زارع 

از (اي درجه 7 لیکرت طیف در الؤس 7 مقیاس داراي
دامنه  .است) همیشه درست تا هرگز درست نیست

سازندگان . خواهد بود 49تا  7نمرات مقیاس بین 
و ضریب  93/0مقیاس را لفاي کرونباخ آ ضریب مقیاس

گزارش  80/0 ايهفته 4پایایی بازآزمایی را در فاصله 
 همجوشی مقیاسبراي  ضریب این ایران در. کردند

در مطالعه  ).1393زارع، ( آمد دست به 76/0 شناختی
و  91/0را  ضریب آلفاي کرونباخدیگري در ایران 

 86/0را هم هفته  5فاصله  ضریب پایایی بازآزمایی به
به نقل از اکبري، محمدخانی و (اند کردهگزارش 

در مطالعه حاضر ضریب پایایی به  ).1395ضرغامی، 
  .به دست آمد 81/0روش آلفاي کرونباخ 

 1994مقیاس در سال : 3مقیاس ادراك تعامل اجتماعی
      ادراك افراد ازبه منظور ارزیابی  4توسط گالس 1994
این مقیاس شامل . است هاي اجتماعی ساخته شدهتعامل

این فکر  - 1(اي درجه 5 است که بر پایه مقیاس ماده 30

                                                             
1  . CFQ 
2. Gillanders, Bolderston, Bond, Dempster & 
Flaxman 
3  . PSIQ 
4  . Glass 
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این فکر خیلی کم  - 2اصالً به ذهن من نرسیده است؛ 
این فکر گاهی به ذهن من  - 3به ذهن من رسیده است؛ 

این فکر خیلی زیاد به ذهن من رسیده  - 4رسیده است؛ 
 )تاین فکر همیشه به ذهن من رسیده اس - 5است؛ و 

تفکر منفی  در این مقیاس افرادي که در .شودارزیابی می
  دارند در آورند، تمایل نمره باالیی به دست می

باشند و با حفظ افکار ی هاي اجتماعی عصبموقعیت
انتقادي در مورد تعامل با دیگران عصبی بودنشان را 

اي برخوردار یید شدهاین ابزار از روایی تأ .تشدید کنند
 مطالعهار مقیاس در خارج از ایران در اعتب. ستا

و در ایران در پژوهش  85/0برابر با  )2000( 1کوبایاشی
در این  .گزارش شده است73/0برابر با ) 1387(هادیان 

به  79/0پژوهش ضریب پایایی به روش آلفاي کرونباخ 
  .دست آمد

مقیاس توسط سکستون و  :2مقیاس اجتناب شناختی
اي سنجش اجتناب شناختی بر 2008 در سال 3دوگاس
و در ایران توسط بساك نژاد و  ساخته شدهافراد 

. ترجمه و هنجاریابی شده است) 1389(همکاران 
اي درجه 5سوال در طیف لیکرت  25مقیاس داراي 

بوده و هدف آن سنجش اجتناب شناختی از ابعاد 
، )14 ،6 ،5 ،2 ،1 ( هايسوال زنیمختلف واپس
 ،8( پرتی، حواس)25 ،20 ،17 ،11 ،4( جانشینی افکار

 ،18 ،16 ،9 ،7( ها، اجتناب از موقعیت)21 ،13 ،12 ،10
. است )24 ،23 ،19 ،15 ،3( تبدیل تصور به فکر و) 22

براي بدست آوردن امتیاز کلی مقیاس، مجموع امتیازات 
 25دامنه نمرات بین . شوداالت با هم جمع میؤهمه س

ن و دوگاس سکستو پژوهش .خواهد بود 125تا 
ثبات درونی باالیی  مقیاسداد که این نشان  )2008(

                                                             
1  . Kobayashi 
2. CAQ 
3. Sexton & Dugas 

در . بود 85/0هفته  6در طی  آنبازآزمایی  و پایاییداشته 
ضریب پایایی این مقیاس به روش آلفاي کرونباخ ایران 

و به ترتیب  91/0براي نمره کل اجتناب شناختی برابر 
 ی، براي جانشین90/0زنی افکاربراي خرده مقیاس واپس

، براي اجتناب از 89/0پرتی ، براي حواس71/0فکر 
و براي تبدیل تصورات به افکار برابر  90/0ها موقعیت

ضریب روایی مقیاس از طریق ضریب  .است 84/0
برابر با  4همبستگی با سیاهه فرونشانی فکر خرس سفید

. دار بودمعنی >01/0pبه دست آمد که در سطح  48/0
از ویژگی  مقیاسدهند که این ن مینشاها  بنابراین یافته

برقی ایرانی و ( است وردارخروانسنجی مطلوبی بر
ضریب پایایی مطالعه چنین در این هم ).1394 همکاران،

  . دست آمد به 93/0تا  81/0 بین به روش آلفاي کرونباخ
و  الچماس توسط مقیاس :5مقیاس فرسودگی شغلی

سط طراحی شده و در ایران تو )1981( 6جکسون
ترجمه و ) 1390(اکبري، غفارثمر، کیانی و اقتصادي 

سوال با لیکرت  22مقیاس داراي . هنجاریابی شده است
این مقیاس سه زیر مقیاس دارد که . اي استدرجه 6

، 8، 6، 3، 2، 1(هاي الؤس فرسودگی هیجانی: عبارتند از
، 15، 11، 10، 5(شخصیت زدایی ، )20، 16، 14، 13
 ،19، 18، 17، 12، 9، 7، 4( صیو مشکالت شخ) 22
 براي به دست آوردن نمره کلی نمرات زیر . )21

و نمره  هاپایایی خرده مقیاس. شودها جمع میمقیاس
به  84/0تا  74/0بین  ابزار در مقیاس اصلیاین کلی 

در ایران ). 1981ماسالچ و جکسون، (دست آمد 
 .به دست آمد 88/0تا  62/0بین ضریب پایایی مقیاس 

با رضایت شغلی ابزار روایی همزمان این چنین هم
است که نتایج نشان دهنده مناسب بودن  شدهمحاسبه 

                                                             
4. White Bear Thought Suppression Inventory 
5. MBI  
6  . Maslach & Jackson 
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عزیزي، فیض آبادي و ( است مقیاسروایی همزمان 
در این  ).1390؛ اکبري و همکاران، 1387صالحی، 

مطالعه ضریب پایایی مقیاس به روش آلفاي کرونباخ 
  .به دست آمد 89/0تا  76/0بین 

  هاي ضریب همبستگی   هاي پژوهش با روش دهدا

و با استفاده از نرم افزار  پیرسون و رگرسیون چندگانه
 =05/0p داري سطح معنیو  23نسخه  spssآماري 

  . تجزیه و تحلیل شدند

  هایافته

 هاي توصیفی متغیرهاي مورد مطالعهآماره .1جدول

  M  SD متغیر
  90/6  42/26  همجوشی شناختی

  09/13  80/76  مل اجتماعیادراك تعا

  اجتناب شناختی

  83/4  54/11  زنی افکارواپس
  14/4  06/11  جانشینی افکار

  11/5  45/12  پرتیحواس
  51/4  31/11  هااجتناب از موقعیت

  01/5  07/12  تبدیل تصورات به افکار
  31/9  34/35  فرسودگی شغلی

 

جدول فوق میانگین و انحراف معیار 
براي بررسی  .دهدش را نشان میمتغیرهاي پژوه

رابطه متغیرهاي پژوهش با فرسودگی شغلی از 

آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که 
  .آمده است 2نتایج در جدول 

  ضریب همبستگی متغیرهاي پژوهش با فرسودگی شغلی معلمان. 2جدول 
  سطح معناداري  ضریب پیرسون  متغیر

  001/0  621/0 همجوشی شناختی

  001/0  -634/0 راك تعامل اجتماعیاد

  اجتناب شناختی

  001/0  474/0  زنی افکارواپس

  001/0  312/0  افکارجانشینی

  001/0  602/0 پرتیحواس

  001/0  384/0 هاموقعیتاجتناب از 

  001/0  588/0 تبدیل تصور به فکر

 

طبق نتایج جدول فوق بین همجوشی 
 جتناب شناختی، ادراك تعامل اجتماعی و ا

 

 

شناختی با فرسودگی شغلی معلمان رابطه 
  . معناداري وجود دارد
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بینی فرسودگی شغلی در گام آخر براي پیش
معلمان بر اساس متغیرهاي پژوهش از آزمون 

  .رگرسیون چندگانه استفاده شد
 شودمی مالحظه 3همانطور که در جدول 

است که  671/29محاسبه شده برابر با  F مقدار
 بینیپیش داري آماري بوده که نشان ازمعنیبیانگر 

فرسودگی شغلی از روي متغیرهاي معقول 
  .پژوهش است

  
  هاي رگرسیون چندگانهآماره .3جدول 

  

هاي آزمون رگرسیون، الگوي براساس یافته
  توانند رگرسیون معنادار است و متغیرهاي پژوهش می

  

  

     طور معناداري فرسودگی شغلی معلمان را به
  ).=F ۶٧١/٢٩و >P ٠۵/٠(بینی کنند پیش

  هاي ضرایب رگرسیون چندگانهآماره .4جدول 
  B  Se Β  T P  مدل

  012/0  559/2  195/0  332/0  851/0  همجوشی شناختی
  011/0  -585/2  -171/0  088/0  -226/0  ادراك تعامل اجتماعی

  029/0  211/2  183/0  395/0  873/0  زنی افکارواپس  اجتناب شناختی
  020/0  370/2  212/0  432/0  024/1  پرتیحواس

  024/0  291/2  194/0  828/1  187/4  تبدیل تصور به فکر

  
 ق معلومبا توجه به ضرایب بتاي جدول فو

، ادراك 19/0شود که همجوشی شناختی می
هاي و از بین مؤلفه - 17/0تعامل اجتماعی 

 ،18/0زنی افکار واپس(اجتناب شناختی 
و تبدیل تصور به فکر  21/0پرتی حواس

به شکل معناداري فرسودگی شغلی ) 19/0
  .کنندبینی میمعلمان را پیش

  

  
  و بحث گیرينتیجه

 عملکردبر  منفی شکل بهکه  عواملیاز جمله 
را در  مطالعاتی اخیراًاثرگذار بوده و  معلمان

 فرسودگیاختصاص داده،  مدارس به خود
به نقل از  ؛2008، 1لی و آشفورث( است

فرسودگی شغلی  ).1393عظیمی و همکاران، 
تواند در معلمان احساس خستگی ایجاد و می

                                                             
1  . Lee & Ashforth 

  SS  df  MS  F  p  R R2  مدل
  58/0  69/0 001/0 671/29 588/6951 6 529/41709  رگرسیون

          290/234  97  125/22276  باقیمانده

            103  654/64435  کل
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ها نسبت به تحصیل و در نگرش بدبینانه آن
کفایتی درسی اثرگذار و احساس بیمطالب 

 ).2010، 1دیوید(شغلی را در آنان ایجاد کند 
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش همجوشی 
شناختی، ادراك تعامل اجتماعی و اجتناب 

بینی فرسودگی شغلی معلمان شناختی در پیش
قسمت اول نتایج نشان داد . صورت پذیرفت

بین همجوشی شناختی و فرسودگی شغلی 
در . لمان رابطه مثبت معناداري وجود داردمع

توان گفت که تبیین نتیجه به دست آمده می
فرسودگی شغلی یک مشکل بهداشت عمومی 

تواند سالمت عمومی شود که میمحسوب می
شعبانی بهار و (ثیر قرار دهد د را تحت تأفر

ثر بر سالمت از عوامل مؤ. )1391زمان کونانی، 
فرد، صمدي(نیز همجوشی شناختی است 

 فرسودگی )2009( 2بروس طبق نظر). 2016
یک دوره  براي افرادافتد که می اتفاق زمانی
را تجربه  و اضطراب استرس طوالنی زمانی

) 2015(و همکاران  گیالندرزاز طرفی  .کند
ترین شناختی قوي مطرح نمودند که همجوشی

افراد  بینی کننده نشانگان اضطراب درپیش
ثیرگزار أختی از عوامل تهمجوشی شنا. است

و بروز ) 2016فرد، صمدي(در کیفیت زندگی 
) 2014، ترایندید و اینس(اختالالت روانی 

از طرفی بین اختالالت روانی . است
خورشیدیان، هاشمیان، اسدالهی و نجیمی، (

ضیایی و همکاران، (و کیفیت زندگی  )1393
با فرسودگی شغلی رابطه معناداري ) 1394

                                                             
1. David 
2. Bruce 

بر همین اساس معلمانی که  .وجود دارد
ها باال باشد از کیفیت همجوشی شناختی در آن

زندگی مطلوبی برخوردار نبوده و بر اساس 
نتایج مطلعه حاضر بیشتر احتمال خواهد 

  . داشت دچار فرسودگی شغلی شوند
قسمت دیگر نتایج نشان داد بین ادراك 
تعامل اجتماعی و فرسودگی شغلی معلمان 

در تبیین . رابطه منفی معناداري وجود دارد
 توان گفت کهنتیجه به دست آمده می

آید که هایی پدید میفرسودگی بیشتر در شغل
ها کاري را در از ساعت افراد زمان زیادي

فرسودگی . دگذراننمی دیگرانارتباط نزدیک با 
و  جسمی خستگیاز  مرکب است حالتی
در منفی  خودپنداره ایجادمنجر به  که عاطفی
 شودمی دیگرانارتباط با  احساس فقدان فرد و

افرادي که نسبت ). 2003ماسالچ و جکسون، (
گیري به جهان پیرامون خود و روند شکل

بین هستند و به این فرایند رویدادها خوش
د صالحیت روانی و اجتماعی اعتماد دارند واج

بر رقم زدن وقایع مثبت و بر نقش خود  هستند
. کید دارندها تأُها و شکستو منفی موفقیت

این افراد احساس خوشبختی کرده و از زندگی 
یزدخواستی، (خود رضایت بیشتري دارند 

ره اهاي انجام شده درببررسی ).1389
معلمان نشان داده است که  فرسودگی شغلی در

در شرایط کاري یکسان، افراد به یک اندازه 
بیان دیگر،  شوند و بهدچار فرسودگی نمی

شماري از جمله بی فرسودگی، از تعامل عوامل
 آیدپدید می فرديمیان و عوامل فردي
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نتایج ). 1994، ماسالچ و مارك، 1شوفلی(
مطالعات نشان داده است بین جو محیط 

ادراك فرد  و نحوه) 2008سالمال و همکاران، (
با ) 1393نیا و فوالدچنگ، حسن(از آن 

از . فرسودگی شغلی رابطه معناداري وجود دارد
ها باال بینی در آنسوي دیگر افرادي که خوش

باشد کمتر احتمال خواهد داشت دچار 
بر ). 1393فرخی، (فرسودگی شغلی شوند 

) 1983( 2انسون و تورسکهمین اساس ج
جتماعی مثبت، ادراك تعامل امعتقدند که 

بینانه و ادراك تعامل هاي بسیار خوشارزیابی
 اي راهاي بسیار بدبینانهاجتماعی منفی، ارزیابی

به عبارت دیگر اگر به جاي . شوندمی موجب
 هايهاي منفی در ارتباطمرکز بر جنبهت

هاي مثبت مانند شکل دادن جنبه   بر اجتماعی
ان صحیح و کمک به دوست یک رابطه دوستانه

، احساس آرامش به فرد دست توجه شود
بر همین اساس معلمانی که ادراك . خواهد داد

تعامل مثبتی داشته باشند، احتماال داراي روابط 
  مناسبی با اطرافیان خود بوده و ارزیابی 

تري نسبت به محیط اطراف خواهند بینانهخوش
افرادي که ادراك تعامل اجتماعی در . داشت

د، خشم بیشتري از خود بروز ها منفی باشآن
عالوه ه ب). 1389یزدخواستی، (خواهند داد 

ها باال افرادي که خشم و پرخاشگري در آن
باشد مستعد فرسودگی شغلی خواهند بود 

بر همین ). 1393خورشیدیان و همکاران، (
اساس ادراك تعامل اجتماعی در بروز خشم و 
پرخاشگري نقش دارد و خشم و پرخاشگري 
                                                             
1  . Schaufeli 
2. Johnson & Tversk 

ثیرگزار در فرسودگی شغلی أعوامل ت نیز از
  .شودمحسوب می

. استمتغیر دیگر پژوهش اجتناب شناختی 
نتایج نشان داد بین اجتناب شناختی و 

. فرسودگی شغلی رابطه معناداري وجود دارد
توان گفت که فرسودگی در تبیین این نتیجه می
شود که افراد براي مدت شغلی زمانی ایجاد می

و استرس را تجربه کنند طوالنی اضطراب 
از طرفی اجتناب ). 1986ماسالچ و جکسون، (

ثیرگزار در بروز اضطراب أشناختی از عوامل ت
انواع ). 1393برقی ایرانی و همکاران، ( است

راهبردهاي اجتناب شناختی از جمله فرو 
نشانی فکر، جانشینی فکر، حواس پرتی، 

ها و تبدیل تصور به فکر اجتناب از موقعیت
در . سط محققین مختلف گزارش شده استتو

تمامی این راهبردها عامل اصلی انحراف ذهن 
هاي از موضوع نگران کننده به سوي موضوع

تواند گاهی موضوعاتی که می. دیگر است
این . تر از موضوع از اولیه باشدکننده نگران

کنند که اجتناب شناختی محققین گزارش می
شود ران کننده نمیمنجر به محو کامل افکار نگ

دهنده را ایجاد  بلکه زمینه نشخوار ذهنی آزار
 ).1389بساك نژاد و همکاران، (کند می

راهبردهاي اجتناب شناختی در ظاهر 
ري هستند، ولی در درازمدت ؤثراهبردهاي م

افراد پس از  .شوندباعث افزایش اضطراب می
اجتماعی به  طوشایند در روابخیک تجربه نا

ته و محتویات خپردا نی موقعیتپردازش ذه
ود را درباره موقعیت با استفاده از خذهنی 

دهند و می ییرغتی تخشناب انواع راهبرد اجتنا
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کنند تا از تمهیدات اجتنابی براي تالش می
 کننده درباره موقعیت رهایی از افکار نگران

رسد به نظر می. ویش بهره جویندخاجتماعی 
 افراد در راهی است کهاجتناب شناختی 

هاي مواجهه با رویدادهاي اجتماعی و تماس
فشارزا  طکنند تا به شرایمی بفردي انتخا بین

تی به خشنا براهبردهاي اجتنا. گویند پاسخ
تواند منجر منطقی میتفکرات غیر ایجاد لدلی

برقی ایرانی (در افراد شود به عملکرد اجتنابی 
ی طبق نظر دوگاس و راب ).1393و همکاران، 

اجتناب شناختی در بروز ) 2007( 1چاوود
. اختالالت روانی از جمله اضطراب نقش دارد

ها چنین افرادي که اجتناب شناختی در آنهم
باال باشد بیشتر احتمال خواهد داشت دچار 

کلسی، دیکسون و (اختالالت روانی شوند 
از سوي دیگر همان طور که ذکر ). 2012، 2لورا

ی و فرسودگی شغلی شد بین اختالالت روان
خورشیدیان و (رابطه معناداري وجود دارد 

 )2004( 3کرنر دوگاس و). 1393همکاران، 
معتقدند که افراد با اختالل اضطرابی، سطح 

در . کنندباالیی از اجتناب شناختی را تجربه می
 شناختی جتناباتوان بیان کرد که مجموع می

انی هیج هايمؤثر افراد به محرك هاپاسخ مانع
   و جایگزینی راهبردهاي مدیریت هیجان 

همین دلیل راهبرد کارآمدي  و بـه شودمی
   .نیست

  که داد نتایج نشان آخر در نهایت قسمت

                                                             
1. Dugas & Robichaud 
2  . Kelsey, Dickson & Laura 
3. Dugas & Koerner 

همجوشی شناختی، ادراك تعامل اجتماعی و 
بینی معنادار اجتناب شناختی قابلیت پیش

 توانمی .فرسودگی شغلی معلمان را دارند
شناختی، ادراك همجوشی  که نتیجه گرفت

 زمره در تعامل اجتماعی و اجتناب شناختی
 فرسودگی شغلی معلمان با مرتبط متغیرهاي

بنابراین  .دارند را آن بینیپیش توانایی و بودند
توان در کاهش هاي پژوهش حاضر را مییافته

   .فرسودگی شغلی معلمان به کار بست
هاي پژوهش حاضر از جمله محدودیت

. اشاره نمودود پیشینه پژوهش به کمب توانمی
معلمان به  آماريمحدود شدن جامعه  هم چنین

 هاياز محدودیت شهرستان اردبیل و مرد بودن
که امکان تعمیم  استپژوهش حاضر  دیگر

 .سازدنتایج به معلمان زن را محدود می
شود تحقیقات آتی، در دیگر شهرها   پیشنهاد می

نتایج با و معلمان زن انجام گیرد تا تعمیم 
چنین به هم .اطمینان بیشتري امکان پذیر باشد

دلیل همبستگی متغیرهاي همجوشی و اجتناب 
شود این شناختی در سالمت افراد پیشنهاد می

علمان نیز مورد بررسی متغیرها با سالمت م
 با گذراندنشود در آخر توصیه می .قرار گیرد

 هاي ضمنآموزش آموزشی، در قالب هايدوره
 در کاهش معلمانو توانمندسازي خدمت 
شناختی، ادراك تعامل اجتماعی  همجوشی

گامی در توان منفی و اجتناب شناختی می
بهزیستی و سالمت فردي و سازمانی  راستاي
  .برداشت معلمان
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