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زمینه و هدف :فرسودگی شغلی اعضای هیئت علمی و مدرسان در نظام های آموزشی يک مشکل شناخته شده میباشد که بر روی
تعامل با دانشجویان تاثیرگذار است .لذا ،این مطالعه با هدف تعیین میزان سندرم فرسودگی شغلی در بین اعضای هیئتعلمی و
مدرسان یکی از دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه و تدوین شده است.

روش بررسی :مطالعهی حاضر يك مطالعهی توصيفي تحلیلی بود که به صورت مقطعي در سال  1395انجام شد .پرسشنامه
فرسودگی شغلی  Maslachتوسط  40نفر از اعضاي هيئت علمی و مدرسان دانشکده که بهصورت سرشماری انتخاب شده بودند،
تکمیل شد .دادهها در نرم افزار  SPSSمورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها :نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین و انحراف معیار سنی اعضای هیات علمی  48±18سال بود و اکثریت()%42/5
آن ها سابقه کار آموزشی  21-30سال داشتند .تحلیل رفتگی عاطفی شرکت کنندگان در پژوهش در سطح باال و در بعد مسخ
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شخصیت در حد متوسط بود و عملکرد شغلی آنها پایین تر از حد متوسط گزارش گردید .هم چنین ،ارتباط معنی داری بین تحلیل
رفتگی عاطفی با جنس( )P=0/043و مسخ شخصیت با سابقه کار اجرایی( )P=0/043به دست آمد.

نتیجه گیری :با توجه به فراوانی قابل توجه فرسودگی شغلی در میان اعضای هیئت علمی و مدرسان ،جهت ارتقای عملکرد شغلی
آنها برگزاری جلسات حضوری و تحلیل و آسیب شناسی علت های ایجاد فرسودگی شغلی و به کارگیری مکانیزم های حمایتی
از این افراد پیشنهاد میشود.
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بررسی سندرم فرسودگی شغلی در میان اعضای هیئت علمی و مدرسان

بررسی سندرم فرســودگی شغلی در ...

مقدمه

علوم پزشکی اصفهان انجام شد که نتایج پژوهش نشان داد که از بین

زندگي انساني آشكار است ،زيرا شغل عالوه بر تأمين هزينههاي

دیدگاه دستیاران بیشترین تاثیر را در پیشگیری از فرسودگی شغلی آنها

زندگي ،ارتباط مستقيمي با سالمت جسمي و رواني فرد دارد و زمينه

دارد(.)10

ساز ارضای بسياري از نيازهاي غيرمادي او نيز ميباشد( .)1منابع

بر اساس مطالعات انجام شده بعد از سال  ،1974از نظر بسیاری

مختلف تنيدگي شغلی و حرفهاي از قبيل نقش سازماني فرد ،جريان

از پژوهشگران ،فرسودگی شغلی در سازمان ها به عنوان يک مشکل

پيشرفت حرفهاي ،روابط حرفهاي ،ساختار و جو سازماني ،ممكن است

عمده شناخته شده است(8و)3؛ بهطوریکه در حدود نيمی از افراد را

به واكنش هاي رواني مختلفي منجرشوند كه فرسودگي شغلي يكي از

در سازمان ها درگير خود کرده است( .)11-13عوارض این سندرم در

اين واكنش ها محسوب ميشود(.)2

مقاالت مختلف با موارد متعددی در سطح فردی ،بين فردی ،خانوادگی

یکی از ابعادی که کم و کیف انجام شغل و ارایهی خدمات

و اجتماعی شناخته شده است که منجر به خسارات روانی و مالی

توسط نیروی کار را تحت تأثیر قرار میدهد ،فرسودگی شغلی

زیادی به جامعه میشود؛ از جمله میتوان به کاهش سطح سالمتی و

( )Job Burnoutکارکنان است( .)3فرسودگي شغلي عبارتست از:

روانی فرد ،غيبت از محل کار(13و6و ،)4اختالل در عملکرد بين فردی

كاهش قدرت سازگاري فرد در مقابل عوامل تنيدگيزا( .)4این سندرم

و مشکالت خانوادگی(9و ،)4کاهش ميزان رضامندی شغلی افراد ،تغییر

مركب از مسخ شخصيت ،تحلیل عاطفي و كاهش عملکرد فردي

شغل ،و کاهش کيفيت خدمات و کاهش رضايت مراجعه کنندگان

است و بیشتر در مشاغلی دیده میشود که فرد ساعات زیادی را در

اشاره کرد(14و12و .)11همچنین ،ميزان این سندرم در سازمانهای

تماس نزدیک با انسانهای دیگر میگذراند( .)5بر اساس پژوهشهاي

دولتی بيش از سازمانهای خصوصی است( )2و در سالهای اخير روند

 Maslachو  ،Leitherافرادي كه از فرسودگي شغلي رنج ميبرند،

رو به رشدی در بخش دولتی داشته است(14و.)13

نشانههايي را بروز ميدهند كه هركدام مربوط به يكي از ابعاد فرسودگي

اگرچه مطالعات متعددی در نظام سالمت ایران درمورد این

شغلي است( .)6اين سندرم که محصول استرس طوالني مدت در محل

سندرم صورت گرفته است ،اما در مورد فرسودگی شغلی اعضای

كار مي باشد( ،)7اثرات متعددي در زندگي اجتماعي ،فيزيولوژيكي و

هیئت علمی و مدرسان شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

روانشناختي فرد به جاي ميگذارد(8و6و .)3احساس تحلیل رفتگی،

مطالعات کمی انجام شده است .از آنجاکه فرسودگی شغلی عارضهای

ويژگي اصلي فرسودگي شغلي و عمدهترين مشخصهی اين سندرم

بسیار مهم برای اعضای هیئت علمی و مدرسان به شمار میرود و این

پيچيده محسوب میشود .هنگاميكه افراد تجربه فرسودگي شغلي

افراد به عنوان قشری مستعد برای این سندرم شناخته شده اند ،لذا

خود يا ديگران را توصيف مي كنند ،اغلب به تحلیل رفتگی عاطفی و

مطالعهی حاضر در نظر دارد تا به تعیین میزان سندرم فرسودگی شغلی

خستگي اشاره دارند(.)6

در بین اعضای هیئت علمی و مدرسان یکی از دانشکدههای دانشگاه

دهقانی و همکاران طی مطالعه ای که در سال  1396در بین

علوم پزشکی تهران بپردازد .بديهی است با نتايج حاصل از اين مطالعه

 240نفر از پرستاران شهرستان الهیجان انجام شد ،بر ضرورت توجه

میتوان گام بزرگی در جهت شناخت و کاهش فرسودگی شغلی و

به فرسودگی شغلی به دلیل حساس بودن آن تاکید داشتند .آن ها در

ابعاد آن در میان استادان دانشگاه ها برداشت و عملکرد فردی و شغلی

این مطالعه نشان دادند که با وجود اینکه فراوانی فرسودگی شغلی در

آنها را افزایش داد.

میان جامعهی مورد پژوهش کم بود ،ا ّما به دلیل پراهمیت بودن موضوع،
الزم است به این امر توجه بیشتری شود( .)9همچنین پژوهشی با

روش بررسی

عنوان«بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن» در سال

پژوهش حاضر يك مطالعهی توصيفي-تحلیلی و مقطعي

 1387توسط کالنی و همکاران بر روی دستیاران پزشکی دانشگاه

بود كه در بین اعضای هیئت علمی و مدرسان شاغل یکی از
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امروزه اهميت و نقش سرنوشت ساز شغل در ابعاد گوناگون

سه عامل سازمانی ،فردی و محیطی ،دو عامل محیطی و سازمانی از

حسین درگاهی و همكاران

دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال  1395انجام گرفت.

و  Jacksonنیز همسانی درونی پرسشنامه را با ضریب آلفای کرونباخ

دانشکدهی مزبور بهصورت هدفمند و با توجه به سابقهی مطلوب

بین  %71-%90و ضریب بازآزمایی  %60-%80گزارش کردند(.)4

انتخاب شد .معيارهاي ورود به مطالعه برای پاسخ دهندگان ،تمايل

هیئت علمی و مدرسان یکی از دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی

به همكاري و دارای حداقل یک سال سابقه کار در دانشکده مزبور

تهران بود که به دلیل پایین بودن تعداد اعضای جامعهی پژوهش و در

و معیار خروج از مطالعه ،نبود تمایل به همکاری در پژوهش حاضر

دسترس بودن همه آن ها ،انتخاب افراد به صورت سرشماری صورت

بود .برای جمع آوری اطالعات ،از پرسشنامهی استاندارد فرسودگی

گرفت .پس از هماهنگی با مدیریت دانشکدهی مزبور و انجام مکاتبه

شغلی  Maslachاستفاده شد .این پرسشنامه رایجترین ابزار

اداری ،پژوهشگران در طی بازهی زمانی یک ماه پرسشنامه مربوطه

اندازه گيری فرسودگی شغلی مي باشد .پرسشنامه مزبور از  22گويه

را به اعضای هیئت علمی و مدرسان شخص ًا تحویل داده و همزمان

جداگانه تشکيل شده است که سه جنبه فرسودگی شغلی شامل :تحليل

توضیحات کافی در مورد اهداف پژوهش و رعایت اصل محرمانگی در

رفتگی عاطفی( 9گويه) ،مسخ شخصيت( 5گويه) و عملکرد شخصی

استفاده از داده ها ارایه شد که با توجه به همکاری باالی پاسخ دهندگان

( 8گويه) را میسنجد .در مطالعهی حاضر ،پرسشنامه دارای دو

نرخ پاسخگویی برابر  %100بهدست آمد .پس از تکمیل و جمع آوری

قسمت شامل :اطالعات دموگرافیک افراد مورد پژوهش مانند سن،

پرسشنامهها ،داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری

جنس ،وضعيت تأهل ،نوع همکاری(عضو هیئت علمی یا مدرسان

 SPSSتحلیل گردید .برای سنجش همبستگی بین متغیرها از آزمون

غیرهیئت علمی) ،سابقهی کار آموزشی و مدیریتی و تعداد ساعات کار

همبستگی  Spearmanاستفاده شد و به منظور ارایه نتایج توصیفی نیز

در هفته بود.

از فراوانی مطلق ،فراوانی نسبی ،میانگین و انحراف معیار بهره برداری

پایایی این پرسشنامه توسط  Maslachو همکاران با استفاده
از روش آلفای کرونباخ ،همسانی درونی را برای فراوانی فرسودگی
شغلی  0/83و برای شدت فرسودگی شغلی  0/84محاسبه کردند(.)5

الزم شد.

یافته ها

در مطالعهی حاضر ،ضریب پایایی کل پرسشنامه برای فراوانی  0/82و

نتایج به دست آمده در مطالعهی حاضر در زمینهی اطالعات

برای شدت فرسودگی شغلی برابر  0/72محاسبه شد .عالوه بر این ،این

دموگرافیک نشان داد( )%77/5اعضای هیات علمی و مدرسان دانشکده

پرسشنامه در ایران در تعدادی از مطالعات فرسودگی شغلی از جمله

متاهل و میانگین سنی آنها  48±18سال قرار داشت .همچنین اکثریت

دهقانی و همکاران مورد استفاده قرار گرفته است که روایی همگرای

پاسخ دهندگان( )%70عضو هیئت علمی ،در دامنه سابقه کاری

آن  %73و ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی  %89گزارش گردید(.)9

 21-30سال( )%42/5و دارای سابقه کار اجرایی( )%67/5بودند .عالوه

همچنین در مطالعهی کالنی و همکاران نیز مشخص شد که پایایی

بر این ،میانگین و انحراف معیار سابقه کار اجرایی( 8/6±71/47سال)،

پرسشنامه برای هر یک از ابعاد سندروم فرسودگی شامل :تحلیل

تعداد روزهای کاری اعضای هیئت علمی و مدرسان در هفته برابر

عاطفی ،مسخ شخصیتی و عملکرد شخصیتی به ترتیب ،0/82 ،0/90

 4/14±1/21و در روز برابر  5/29±2/09ساعت قرار داشت.

 0/75و نمرهی کل آن برابر  0/90به دست آمد( .)10اگرچه Maslach

جدول  :1تعیین فراونی و شدت ابعاد فرسودگی شغلی در بین استادان و مدرسان مورد مطالعه

فراوانی

خستگی یا تحلیل
عاطفی
مسخ شخصیتی

469

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

باال

40

100

100

متوسط

0

0

100

پایین

0

0

100

باال

29

72/5

72/5
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آن در همکاری با پژوهش های مدیریتی ،رفتار سازمانی و نوآوری

جامعهی پژوهش در این مطالعه شامل  40نفر از اعضای

بررسی سندرم فرســودگی شغلی در ...

خستگی یا تحلیل
عاطفی

مسخ شخصیتی

شدت

عملکرد شخصی

پایین

0

0

100

باال

0

0

0

متوسط

2

5

5

پایین

38

95

100

باال

38

95

95

متوسط

0

0

95

پایین

2

5

100

باال

27

67/5

67/5

متوسط

13

32/5

100

پایین

0

0

100

باال

2

5

5

متوسط

2

5

10

پایین

36

90

100

همانگونهکه در جدول  1مشاهده میشود ،فراوانی و شدت
ابعاد فرسودگی شامل :خستگی یا تحلیل عاطفی و مسخ شخصیت در

باال قرار دارد و عملکرد شغلی آن ها نیز در  %90موارد در سطح پایین
گزارش شده است.

اکثریت اعضای هیئت علمی و مدرسان دانشکدهی منتخب در سطح
جدول  :2ارتباط فراوانی و شدت ابعاد مختلف فرسودگی شغلی در میان استادان و مدرسان با عوامل دموگرافیک آن ها

فراوانی
تحلیل رفتگی مسخ شخصیت

شدت
عملکرد شخصی

تحلیل رفتگی

مسخ شخصیت

عملکرد شخصی

جنس

0/128

0/416

0/281

0/043

0/551

0/670

تاهل

0/060

0/673

0/645

0/130

0/591

0/818

سابقهی کار اجرایی

0/450

0/043

0/143

0/183

0/027

0/120

سن

0/505

0/112

0/624

0/965

0/054

0/325

نوع استخدام

0/629

0/486

0/501

0/923

0/320

0/975

نوع همکاری

0/897

0/897

0/491

0/322

0/170

0/287

سابقهی کار آموزش

0/457

0/622

0/701

0/358

0/562

0/650

ساعت کار در هفته

0/10

0/420

0/350

0/9

0/320

0/280

همانگونهکه در جدول  2مشاهده میشود با استفاده از آزمون

شغلی در میان اعضای هیئت علمی و مدرسان یکی از دانشکده های

همبستگی  Spearmanمشخص شد که مسخ شخصیت از نظر فراوانی

منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران طراحی و اجرا شده است .در

و شدت با سابقهی کار اجرایی( P=0/043و  ،)P=0/027و جنسیت نیز

مطالعات پیشین ،مشخص شده است که استادان دانشگاه ها ،سطح باالیی

با شدت تحلیل رفتگی عاطفی( )P=0/043ارتباط مثبت و معنی داری

از استرس را تحمل کرده و مستعد فرسودگی شغلی هستند(16و.)15

دارد.

این مسئله میتواند ارایه بر خدمت آموزشی آن ها تأثیر بگذارد(.)17
نتایج مطالعهی حاضر مشخص کرد که اکثریت قریب بهاتفاق

بحث

اعضای هیئت علمی و مدرسان از نظر فراوانی و شدت خستگی
مطالعهی حاضر به منظور تعیین فراوانی و شدت فرسودگی
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عملکرد شخصی

متوسط

11

27/5

100

حسین درگاهی و همكاران

مسئله میتواند بر ارایه خدمات آموزشی و فرایند تدریس و رضایت

نشد .نتایج مطالعهی عبدی ماسوله و همکاران( )20و مقصودی و

دانشجویان تأثیر بگذارد(16و .)15در مطالعهی قاری علویجه و

محمدی( )22کام ً
ال با یافتههای مطالعهی ما همسو میباشد که گزارش

همکاران در میان پرستاران دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز فراوانی

کردند ویژگیهای دموگرافیک بر هیچیک از سه حیطهی فرسودگی

مسخ یا زوال شخصیت ،کاهش عملکرد شخصی و خستگی یا تحلیل

شغلی تأثیرگذار نیستند .فارسی و همکاران( )23و  Portogheseو

عاطفی متوسط و شدید به ترتیب برابر  61 ،29و  67درصد گزارش

همکاران( )24جنسیت زنان را با فرسودگی شغلی مرتبط دانسته اند

شده است( )18که در مقایسه با مطالعهی حاضر ،میزان خستگی عاطفی

که با نتیجهی مطالعهی حاضر هم خوانی دارد ،اگرچه Albermarin

و مسخ شخصیت و عملکرد شغلی در میان استادان و مدرسان میزان

و  ،)25( Garcia Ramirezپارسایی محمدی و همکاران( )21و

بیشتری را نشان میدهد.

مقصودی و محمودی( )22بیان کردند که جنسیت بر هیچیک از

طالیی و همکاران در میان کارکنان بیمارستان های شهر مشهد

حیطههای فرسودگی شغلی تأثیرگذار نیست .وجود یافتههای متفاوت

شدت خستگی یا تحلیل عاطفی ،مسخ شخصیت و کاهش عملکرد

در این زمینه مشخص کنندهی این واقعیت است که تأثیر جنسیت بر

شخصی متوسط و شدید را به ترتیب  44 ،61و  36درصد گزارش

فرسودگی شغلی به مطالعات بیشتری نیاز دارد.

نمودند( )19که در مقایسه با نتایج مطالعهی حاضر ،اعضای هیئت

در مورد رابطهی سن و فرسودگی شغلی ،فارسی و

علمی و مدرسان از این نظر در وضعیت نامناسبتری قرار دارند.

همکاران( )23سن پایین را در مقایسه با سنین باالتر از ریسک

عبدی ماسوله و همکاران در مطالعهی خود بر روی پرستاران دانشگاه

فاکتورهای مهم فرسودگی شغلی عنوان کردند .عالوه بر این،

علوم پزشکی تهران نیز شدت مسخ یا زوال شخصیت ،زوال عملکرد

 Alber Marinو  ،)25( Garcia-Ramirezاعتقاد دارند که سن

شخصی و خستگی یا تحلیل عاطفی را متوسط و شدید به ترتیب ،20

کمتر از  55سال بر میزان فرسودگی شغلی باالتر تأثیر بیشتری دارد.

 14/9و  37درصد گزارش کرده اند( .)20به نظر میرسد که فرسودگی

 Portogheseو همکاران( )24افزایش سن را بر میزان فرسودگی

استادان و مدرسان در حوزهی آموزش نسبت به پرستاران در حوزهی

شغلی مؤثر میدانند ،اما مقصودی و محمدی( )22و پارسایی محمدی

درمان که خود جزو مشاغل سخت به شمار میآید ،بیشتر است .علت

و همکاران( )21اعتقاد دارند که سن بر میزان و شدت فرسودگی شغلی

آن را میتوان در چند منظوره بودن شغل اعضای هیئت علمی دانست

بی تأثیر است .اگر چه ممکن است سن پایینتر در مقایسه با سنین

که باید از نظر آموزشی ،پژوهشی و اجرایی فعالیت داشته باشند و از

باالتر بر فرسودگی شغلی تأثیر بیشتری داشته باشد ،ا ّما مسلم ًا شرایط

نظر فرهنگی نیز به عنوان یک الگو معرفی شوند.

محیطی و جو سازمانی محل کار به عنوان متغیر میانجی در این میان

در دیگر نتایج مطالعهی حاضر مشخص شد که استادان و

نقش بسزایی دارند که میتواند در آینده مورد بررسی بیشتری قرار

مدرسان با سابقه کار مدیریتی بیشتر ،مسخ شخصیتی بیشتری را احساس

گیرد .عالوه بر این کمبود آموزش های بدو خدمت نیز در فرسودگی

میکنند .این مهم با نتایج مطالعه پارسایی محمدی و همکاران()21

شغلی کارکنان با سن پایین تأثیر قابل توجهی بر فرسودگی شغلی دارد.

همسو میباشد ،شاید بتوان علت را در تضاد نقش اعضای هیئت علمی

عالوه بر این ،طالیی و همکاران( )19اختالف معناداری بین

به عنوان یک مدرس با نقش یک عضو مدیریتی در سازمان دانست که

کاهش عملکرد شخصی و وضعیت تأهل کارکنان درمانی بیمارستان

بدین ترتیب ،فرد ممکن است در این شرایط احساس جدایی از افکار

گزارش کردند Alber Marin .و  )25( Garcia-Ramirezمشخص

حرفه ای خود را داشته باشد و دچار نوعی تغییر در ادراک و تجربه

کردند که مجرد بودن با شدت فرسودگی شغلی ارتباط معنی دار و

نسبت به محیط اطراف شود که بر روی فعالیت تدریس آن ها مؤثر

مثبت دارد Portoghese .و همکاران( )24نیز مجرد بودن را بر میزان

خواهد بود.

فرسودگی شغلی مؤثر میدانند.

در نتایج مطالعهی حاضر ،اختالف معناداری در شدت و فراوانی

همچنین  Portogheseو همکاران( )24سابقه کار را با میزان

ابعاد فرسودگی شغلی با دیگر ویژگیهای دموگرافیک مانند سن،

فرسودگی شغلی مرتبط دانستهاند و طالیی و همکاران( )19نیز
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عملکرد شخصی نیز  %90آنها ،با کاهش شدید مواجه میباشند .این

وضعیت تأهل ،سابقه کار آموزشی و تعداد ساعت کار در هفته مشاهده

بررسی سندرم فرســودگی شغلی در ...

بیمارستانها ارتباط معناداری را نشان میدهد؛ که با نتایج مطالعهی

خودارزیابی از دانشکده موردنظر انجام شده است .ثالث ًا پژوهش مزبور

حاضر انطباق ندارد .مقصودی و محمدی( )22میزان ساعت کار کمتر

در یکی از دانشکده های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران به انجام

در هفته را در فرسودگی زنان متخصص زنان و زایمان تأثیرگذار

رسیده است که امکان دارد نتایج آن در دیگر دانشکده های دانشگاه

دانستهاند ،اما روغنی زاد و همکاران( )26ارتباط معناداری را در بین

علوم پزشکی تهران و دانشگاه های علوم پزشکی کشور قابل تعمیم

میزان ساعات کار در هفته در میان دندانپزشکان و میزان فرسودگی

نباشد.

آنها گزارش نکردند .در مطالعهی حاضر نیز این ارتباط یافت نشد.
باتوجه به اینکه اکثر ویژگیهای دموگرافیک در میزان فرسودگی

نتیجه گیری

شغلی اعضای هیئت علمی و مدرسان مطالعهی حاضر تأثیر معنی

با توجه به نتایج به دست آمده و باال بودن فرسودگی شغلی

داری بر فرسودگی شغلی نداشتهاند ،لذا میتوان عوامل محیطی و جو

در میان اعضای هیئت علمی و مدرسان در ابعاد خستگی یا تحلیل

سازمانی و کمبود آموزش های بدو خدمت و ضمن خدمت و نوع و

عاطفی و مسخ شخصیت و عملکرد شغلی به نظر میرسد که اعضای

شیوهی مدیریت و رهبری را دلیل فرسودگی باالی آن ها دانست .اگر

هیئت علمی و مدرسان دانشکده منتخب در دانشگاه علوم پزشکی

چه تأثیر عوامل سازمانی مانند محل فعالیت( ،)19تعداد فرزندان(،)21

تهران جهت ارایه عملکرد شغلی باال نیازمند برون رفت از شرایط

کار تیمی( ،)27روش رهبری( ،)28مهارتهای مدیریتی( ،)29بارکاری

خستگی عاطفی و مسخ شخصیت میباشند .لذا پیشنهاد میشود که

زیاد( ،)30ارتقا و نبود دسترسی به داده های مورد نیاز( )31نیز بر میزان

با برگزاری جلسات و نشست های حضوری با این افراد ،موضوع

فرسودگی شغلی استادان به اثبات رسیده است.

فرسودگی شغلی تحلیل و آسیب شناسی شده و حمایت بیشتری از

اگرچه شیوهی مدیریت و رهبری مدیران و سرپرستان از ریسک

دیدگاه آنها برای رفع فرسودگی به عمل آید و مشخص شود کدامیک

فاکتورهای مهم در ایجاد فرسودگی شغلی عنوان شده است( )32اما با

از عوامل فردی ،سازمانی ،مدیریتی و محیطی بر روی فرسودگی شغلی

توجه به چگونگی انتخاب و انتصاب مدیران ارشد دانشکده ها توسط

تأثیر بیشتری دارد تا با اصالح روش ها و فرایندها و بازبینی برنامه ها و

اعضای هیئت علمی ،این ارتباط در محیط های آموزشی چندان قابل

اهداف سازمانی ،اقدامات اصالحی در جهت ارتقای جسمی و روحی

تعریف و تبیین نمیباشد ،مگر اینکه تغییرات مداوم مدیران ارشد و

و اجتماعی اعضای هیئت علمی انجام شود.

تغییر و تحول در فرهنگ سازمانی دانشکده ها و انطباق سریع اعضای
هیئت علمی با آن موجب استرس در این افراد میشود که ممکن

تشکر و قدردانی

است در فرسودگی آن ها اثرگذار باشد( .)33حاجلو گزارش کرد که

نویسندگان مقاله الزم میدانند که از کلیه اعضای هیئت علمی،

فرسودگی شغلی تا حد زیادی تحت تأثیر استرس باال و رضایت شغلی

مدرسان و مربیان آموزشی دانشکده منتخب دانشگاه علوم پزشکی

پایین قرار دارد( )34که در این صورت ،نقش عوامل سازمانی بسیار

تهران که نهایت همکاری را در اجرای پژوهش حاضر انجام دادند

مهمتر از عوامل فردی در ایجاد فرسودگی شغلی خواهد بود.

تشکر و قدردانی نمایند .این مقاله حاصل طرح پژوهشی با کد 29234

پژوهش حاضر نیز مانند دیگر پژوهش ها دارای محدودیتهایی
است .اوالً این پژوهش به صورت مقطعی از نظر زمانی انجام شده

و کد اخالقی  IR.TUMS.REC.1394.1894میباشد که زیر حمایت
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار دارد.

است ،لذا ممکن است نتایج این پژوهش در زمان دیگر قابل تکرار
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Background and Aim: In educational systems, the burnout of faculty members and
lecturers is a big problem that affects their interaction with students. Therefore, this
research aims to determine the rate of burnout syndrome among the lecturers and
faculty members in a school in Tehran University of Medical Sciences (TUMS).
Materials and Methods: This study was a descriptive-analytical and crosssectional research performed by Maslach′s burnout questionnaire among 40
academic members and lecturers selected by census method. The data were analyzed
by SPSS software.
Results: The mean age of respondents was 48±18 years. Some (42.5%) of the
subjects had 21-30 years of educational work experience. The emotional burnout
of the participants was at a high level in this study. However, in the dimension of
depersonalization disorder, it was moderate. Meanwhile, their job performance was
below moderate. Also, there was a significant correlation between emotional burnout
and gender (P=0.043) and between depersonalization disorder and executive work
experience (P=0.043).
Conclusion: Due to the remarkable high frequency of job burnout among faculty
members and lecturers, holding in-person meetings, the analysis and pathology of
causes of burnout, and application of supportive mechanisms are recommended to
improve their job performance.
Keywords: Job Burnout, Faculty Members and Lecturers, Tehran University of
Medical Sciences
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