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 چکیده
با نظریه واقعیت درمانی  آبادیشفیعانتخاب شغل  الگوی چند محوری اثربخشیهدف این پژوهش مقایسه  

گروه  و آزمونپسو  آزمونپیشگالسر بر فرسودگی شغلی معلمان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با 

شهر شیراز در سال  4جامعه آماری مطالعه حاضر، تمامی معلمان مدارس متوسطه دخترانه ناحیه  کنترل بود.

انجام گردید.  یاخوشهبه شیوه  گیرینمونه. استنفر  493بر بالغ  هاآنتعداد  ؛ کهبودند 6024- 20 یلیتحص

 4مدرسه، از بخش جنوبی ناحیه  0شهر شیراز  4بدین ترتیب که ابتدا از مدارس متوسطه بخش شمالی ناحیه 

مدرسه به تصادف انتخاب شد و معلمان این  0شهرشیراز  4مدرسه و از بخش مرکزی ناحیه  0شهرشیراز 

( پاسخ دادند. سپس از بین گروهی از معلمان که نمره 6221گی شغلی مسلش )مدارس به پرسشنامه فرسود

نفر انتخاب شد و به تصادف  60و مرکزی  یجنوب شمالی، یهابخشبیشتر از میانگین گرفتند. درهریک از 

گروه گواه جایگزین  و سومی در 9دیگری در گروه آزمایش  6نفره در گروه آزمایش  60 هایگروهیکی از 

 9ساعته آموزش بر اساس الگوی چند محوری و گروه آزمایش  0/6هشت جلسه  6گروه آزمایش  شدند.

 یامداخلهساعته آموزش بر اساس نظریه واقعیت درمانی دریافت کردند و در گروه گواه  0/6هشت جلسه 

آماری مناسب  یهاروشاجرا و یکماه بعد پیگیری انجام شد وداده ها با  آزمونپسصورت نگرفت 
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لی معلمان و بر فرسودگی شغ آبادیشفیعالگوی چند محوری  شدند. نتایج مطالعه نشان داد که وتحلیلتجزیه

 نظریه واقعیت درمانی گالسر بر فرسودگی معنادار دارد و نتایج آن در طول زمان پایدار است. یرتأثابعاد آن 

ایداری و پ اثربخشیبین  زمان پایدار است.معنادار دارد و نتایج آن در طول  یرتأثشغلی معلمان و ابعاد آن 

با نظریه واقعیت درمانی گالسر بر فرسودگی شغلی معلمان و ابعاد آن تفاوت  آبادیشفیعالگوی چند محوری 

 در طول زمان پایدار اثربخشیو این اند بوده مؤثرمعنادار وجود ندارد. لذا هر دو روش بر کاهش فرسودگی 

 گذاری تفاوتی ندارند. یرتأثمیزان  ازلحاظاست و 

 شغلی فرسودگی درمانی، واقعیت ، نظریهآبادیشفیع محوری چند الگوی: واژگان کلیدی

 مقدمه

زیرا در این مقطع دانش آموزان در دوران بلوغ ؛ وظایف معلمان دوره متوسطه سنگین است 

. مشکالت خاص دوران بلوغ و مشکالت باشندیممهم زندگی  یهاانتخابو در آستانه 

شغلی اضطراب و استرس باالیی را برای دانش آموزان در  -مربوط به طرح ریزی تحصیلی

این دوره به همراه دارد که همین اضطراب و استرس باعث عدم توجه کافی آنان به درس و 

ر صحیح لذا معلمان تالش مضاعفی را برای هدایت دانش آموزان به مسی شودیممدرسه 

 مسئلهو همین  شوندیمآنان برای ورود به جامعه در این دوره متقبل  سازیآمادهرشدی و 

 که لیئمسا از یکی .موجب فرسودگی شغلی بیشتر معلمان در این دوره گردد تواندیم

 .استشغلی  فرسودگی ،کندیم تهدید امروزه را معلمان

 اندداده نشان هاپژوهش .شغل متصدی و رخوت 0یافتادگ پا از یعنی شغلی فرسودگی

)پارکر، مارتین،  است شغلی یهااسترس شغلی، کننده فرسودگی ایجاد عوامل از یکی که

 .(9369، 4کولمار و لیم

 ،معلمی شغل در. استرس است پر یاحرفه ،معلمی کهاین بر مبنی دارد وجود شواهدی 

 مسائل و یاحرفه هاییتمسئول ،آموزاندانش  با تعارض زیاد، کاری فشار مانند عواملی

                                                           
3. burnout 
4. Parker, Martin, Colmar & Liem 
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اسکوهولت و تروتر و ) شوندیم محسوب عمده شغلی یهااسترس اداری، نظام با مرتبط

 .(9364، 0ماتیسون

. فرسودگی شغلی شودیم شغلی منتهی فرسودگی به مدت دراز در شغلی یهااسترس 

رفتاری، روان تنی و سازمانی  هیجانی، نگرشی، یهانشانهاز  یامجموعهدارای  معلماندر 

 ی،احساس درماندگ مثل به کار گیری ییهانشانهباعث بعد هیجانی ممکن است  در .است

ل فقدان منفی مث یهانگرشدر بعد نگرشی ممکن است  .افسردگی وعدم رضایت شغلی شود

غلی، شو بتدریج فرد دچار احساس پایین بودن ارزش  بروز نماید ارتباط مناسب با دانش آموز

رفتاری مشتمل بر کاهش  یهانشانه بی اعتمادی نسبت به کار و همکاران وسهل انگاری شود.

اجتماعی و تفریحی و افزایش مشکالت بین فردی  هایفعالیتمحدود شدن  ،عملکرد شغلی

 استاختالالت خواب و گوارش  سردرد، روان تنی مثل احساس خستگی، یهانشانه است.

 .شودیمغیبت و حوادث محیط کار مشاهده  مثل بی نظمی، ییهانشانه در بعد سازمانی هم و

 (.9364؛ اسکوهولت و همکاران، 9369)پارکر و همکاران، 

فرسودگی شغلی یعنی حالتی از خستگی جسمی، هیجانی و ذهنی که به دالیل فشار مدام 

 یهانشانهو  آیدیمو مکرر هیجانی ناشی از برخورد فشرده و دراز مدت با مراجعان به وجود 

د منفی نسبت به خو هایدیدگاهان احساس درماندگی، ناامیدی، سرخوردگی و پیدا کردن 

تحقیقات انجام شده کارکنان حرف خدمات اجتماعی از اولین  بر اساسو دیگران است. 

 را ناشی از مواجه هر مسئله، محققین این شوندیمکاندیداهای فرسودگی شغلی محسوب 

لمین . لذا معدانندیمروزه این افراد با شرایط استرس و فقدان شرایط مثبت در محیط کار 

 1و کیفدر 6033جوادی، )افرادی هستند که در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند  ازجمله

 (.6023، به نقل از غالمی حیدرآبادی، 9336و همکاران، 

                                                           
5. Skovholt & Trotter-Mathison 
3. Kiffeder 
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 و وری بهره میزان و کار به التزام کفایت، احساس یه،روح کاهش با شغلی فرسودگی 

 پیشگویی کننده مشکالت و بوده مرتبط شغل تغییر و کارکنان تأخیر و غیبت افزایش

 فرسودگی .هاستآنسطح پایین رضایت شغلی در  و ذهنی( و عاطفی جسمی، )فقر سالمتی

دانش با  مانمعلشغلی در پاسخ به فشارهای هیجانی مزمن پیشرفت کرده، در نتیجه در رابطه 

. به عبارتی گرچه کندن، همکاران، خانواده و محیط اجتماعی، اختالل ایجاد میآموزا

 و یافته توسعه زمان طول در به آهستگی ولی نیست روانی اختالل یک فرسودگی نوعاً

 .(9364، 1شود )سو، کوپر و فیلیپس تبدیل روانی ناتوانی به یک واقعاً ممکن است

باشد. در مشاوره راههای  مؤثرتواند در کاهش فرسودگی شغلی شغلی می یمشاوره 

ناخت اهمیت ش .شودیمو استفاده  گیردیمقرار  موردبررسیمقابله با فرسودگی شغلی 

و  مناسب بتوان از فرسودگیزدائی بدین منظور است که با راهکارهای خستگی هاییوهش

. واقعیت دکرد و این عارضه را در صورت بروز فرسودگی درمان نموخستگی بیشتر پیشگیری

ک بتواند به کاهش فرسودگی شغلی کم رسدیماست که به نظر  هایییوهشدرمانی یکی از 

 توسط که دارد اشاره و رفتاری شناختی راهبردهای از سری یک واقعیت درمانی به کند.

 رود )فولکمنمی کار دشوار به و زااسترس هایموقعیت در هایشخواسته یاداره برای فرد

 .(9334، 3ومسکووتیز

 مبتنی شود کهمی محسوب درمانیروان و مشاوره رویکردهای یکی از درمانی واقعیت 

عدم  و هاانتخاب در را شناختیروان مشکالت علت و است کنترل و انتخاب نظریه بر

 از افراد که شودمی درمان تالش این در .داندمی خود نیازهای ارضای در فرد مسئولیت

 هدف حقیقت سازنددر برآورده را خود نیازهای بنیادین بتوانند بهتر هایانتخاب طریق

 رفتار پایش نیازهای خود، از آگاهی برای افراد به کمک درمانی، واقعیت اصلی رویکرد

 جویان درمان اغلب اساسی مشکل که درمانگران معتقدند است، مناسب یهاانتخاب انجام و

                                                           
2 Siu, Cooper & Phillips 
8. Folkman, & Moskowitz 
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 زندگی که در است افرادی با کردن تعامل هنگام در موفق یا بخش روابط رضایت فقدان

 (.9331، 63؛ داربای2،9363دارند )کاکیا نیاز هاآن به

 با مواجهه یهمبستگی قوی با فرسودگی شغلی دارد. الزمه روانی فشار کهازآنجایی 

پذیری )نظیر واقعیت انعطاف و ایمقابله هایمهارت کسب فشارزا، عوامل و روانی فشار

 یرتأث از تواندمی روانی، فشار برابر در مناسب یمواجهه هایشیوه درمانی( است. اتخاذ

و کاهش  فرد بیشتر هرچه سازگاری به نتیجه در و بکاهد فرد روانی بهداشت بر آن منفی

 .(9334مسکووتیز، و ؛ فولکمن6026)محمدی پور، شود شغلی در او منجر فرسودگی

 از بعد بالفاصله چه گیرندمی کار به را درمانیروان فعاالنه راهبردهای که افرادی

 نشان را از فرسودگی شغلی کمتری سطوح ،ازآنپس هامدت چه و زااسترس رویدادهای

 (.6026،کیمیایی و شعرباف محمدیان آقادهند )امیری، می

 ما رفتارهای تمام یباًتقر و است رفتار دهیمیم انجام که اعمالی تمام گالسر، ازنظر 

دوبا، جیل، شوند )می هدایت اساسی نیازهای و درونی غرایز با هاانتخاب و شوندانتخاب می

 درونی هاییزهانگ دارای هاانسان نظریه، این اساس بر .(9332، 66گراهام، بریمن و میناترا

 را تفریح و سالمت بقا، آزادی، کردن، قدرت احساس خاطر، وتعلق به عشق نیاز تا هستند

 کاهش را اضطراب درمانی، واقعیت که آموزش دهدیم نشان هاپژوهشکنند.  محقق

 منبع . همچنین درشودیم افراد نفسعزت و پذیری مسوولیت افزایش باعث و دهدیم

 است )موسوی مؤثر زندگی رضایت و مثبت کنترل احساس وسوسه، میزان کنترل،

 (.60،9369جهان وفایی ؛69،9363اصل

ند بتواند به کاهش فرسودگی شغلی کمک ک رسدیمیکی دیگر از الگوهایی که به نظر  

 مشاوره در چند محوری الگوی در نیز (6029آبادی )شفیع  الگوی چند محوری است.

                                                           
9. Kakia 
31. Darba 
33. Duba, Jill, Graham, Britzman & Minatrea 
37. Mousavi Asl 
31. Vafayee Jahan 
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 است. نموده اشاره خود نظریه مبانی و اصول از یکی عنوانبه تصمیم گیری اهمیت به شغلی

 مختلف هایینهزم در باید لحظه هر در مسئله حل و حیات برای ادامه انسان وی ازنظر

 با باشد نداشته را موقع به و مناسب مسئلهحل  فردی قدرت اگر بگیرد. تصمیم درست

 هاییمتصم مهمترین از یکی کاری. حل مسائل گرددمی مواجه گوناگون مشکالت روانی

 با نتواند و باشد نیاموخته را مسئلهفرآیند حل  فرد چنانچه شود.می محسوب انسان زندگی

 زندگی بگیرد تصمیم وسیاسی درست شخصی اقتصادی، اجتماعی، عوامل به توجه

 خالقیت اطالعات، خطرپذیری، داشتن ،هاارزش نظیرنظام عواملی داشت. خواهد نابسامانی

موثرند. همچنین در این الگو با تاکید بر خویشتن پنداری، هدفمندی،  مسئلهدر حل  بلوغ و

 و ارضای نیازها که منجر به تصمیم ریزی، برنامهنفسعزتو نیازها زمینه افزایش  پویایی

ه نظر با توجه به آنچه بیان شد ب گردد.فراهم می شودیمصحیح برای مشکالت شغلی  گیری

و نظریه واقعیت درمانی گالسر با تاکید بر  آبادیشفیعرسد که الگوی چند محوری می

شوند لیکن  واقع مؤثرمحورهای بنیادینی که دارند بتوانند در کاهش فرسودگی شغلی معلمان 

 در این زمینه نیازمند تحقیقات گسترده است. گیرینتیجه

نواع مختلف برای رفع ا یهادرمانکه  دهدیمبررسی پیشینه تحقیقات انجام شده نشان  

 64نوالد و بورم ،وگنر، برگر، پوسچادلمشکل فرسودگی بکار گرفته شده است. برای مثال 

بر اقدام به درمان فرسودگی شغلی در معلمان  شناختیروانمداخله  ریتأث( به بررسی 9366)

سودگی فر ازلحاظی دارمعنینشان داد تغییرات  هاآن یمطالعهآمریکایی پرداختند. نتایج 

نشان داد که مداخالت  هاآنشغلی بین زن و مرد و بین سطوح معلمان پیدا شد. مطالعه 

بر اقدام به درمان فرسودگی شغلی در بین معلمان نقشی ندارد و احتیاج به  شناختیروان

 ورهمشا ریتأث(؛ به پژوهشی با هدف 6023نیا )در این زمینه است. ریاحی یتریطوالناقدامات 

دانشگاهی پرداختند.  کتابداران زنان شغلی فرسودگی کاهش بر درمانی کتاب و گروهی

 اما بوده مؤثرآزمایش  گروه در درمانی روش دو هر که داد نشان هاآنپژوهش  نتایج

                                                           
34. Wegner, Berger, Poschadel, Manuwald & Baur 
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( در 6023). احیا کننده و سودانی نشان داد موثرتر درمانی کتاب به نسبت درمانی مشاوره

مشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس بر کاهش عدم  اثربخشیتحقیقی به بررسی 

تایج پرداختند. ن احساس موفقیت فردی کارکنان متأهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان

در  متأهلنشان داد که نظریه سازگاری دیویس بر احساس موفقیت فردی کارکنان مرد 

پور  نورانی ،آبادیشفیع، فکری معنادار داشته است. ریتأثو پیگیری  آزمونپسدو مرحله 

روی  آبادیشفیع( اثربخشی مشاوره شغلی به شیوه الگوچندمحوری 6023) واحقر

کارآفرینی زنان سرپرست خانوار بررسی کردند. نتایج نشان داد که الگوی چند  هایمهارت

ت. ست خانوار شده اسکارآفرینی زنان سرپر هایمهارتباعث افزایش  آبادیشفیعمحوری 

 واقعیت تأثیر بررسی در پژوهشی به (6026امیری، آقا محمدیان شعرباف و کیمیایی )

دختر پرداختند.  دانشجویان ایمقابله راهبردهای و کنترل منبع تغییر بر درمانی گروهی

واقعیت درمانی بر تغییر نمرات منبع کنترل و کاهش استفاده از راهبرد  نتایج نشان داد که

 اثربخشی( در پژوهشی به مقایسه 6024)و زارع  آبادیشفیع. شریفی، است مؤثرهیجان مدار 

با نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون بر فرسودگی  آبادیشفیع الگوی چند محوری

شان اجتماعی شهر تهران پرداختند. نتایج ن نیتأمشغلی کارکنان واحد اسناد پزشکی سازمان 

یش در کاهش فرسودگی شغلی کارکنان ب آبادیشفیعالگوی چند محوری  اثربخشیداد که 

را تحت عنوان به کار  تحقیقی( 9333) کیم یه محدودیت و سازش گاتفردسون بود.ازنظر

در نوجوانان دختر کره جنوبی انجام  نفسعزتگیری واقعیت درمانی گروهی بر افزایش 

اری و کاهش مشکالت رفت نفسعزتنتایج نشان داد که واقعیت درمانی باعث افزایش  داد.

 این دو روش روی اثربخشیتحقیقی در زمینه مقایسه  کنیل .دختران نوجوان شده است

 یهاروش اثربخشیفرسودگی شغلی انجام نشده است. از سویی تحقیقاتی که به مقایسه 

 یاسهیمقادارند زیرا تحقیقات  یاژهیوجایگاه  پردازندیممختلف مشاوره بر یک متغیر 

ی مشاوره و صرفه جوی مؤثرتر یهاروشاطالعات بیشتری در اختیار محققان برای انتخاب 

پژوهش حاضر در راستای رفع کمبودهای پژوهشی  نیبنابرا؛ دهدیمدر وقت و هزینه قرار 
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 ثربخشیاو پایداری  اثربخشیآیا بین  "است که  سؤالال پاسخگویی به این موجود به دنب

ی معلمان بر فرسودگی شغل آبادیشفیعنظریه واقعیت درمانی گالسر با الگوی چند محوری 

 ."تفاوت معنادار وجود دارد؟ 

 روش پژوهش

طالعه مجامعه آماری  و گروه کنترل است. آزمونپسو  آزمونپیشروش تحقیق آزمایشی با 

- 20 شهر شیراز در سال تحصیلی 4حاضر، تمامی معلمان مدارس دخترانه متوسطه ناحیه 

ای انجام شد. گیری به شیوه خوشهنمونه نفر بودند. 493بر بالغ  هاآنبودند که تعداد  6024

مدرسه، از بخش  0شهر شیراز  4بدین ترتیب که ابتدا از مدارس متوسطه بخش شمالی ناحیه 

مدرسه به تصادف  0شهرشیراز  4مدرسه و از بخش مرکزی ناحیه  0شهرشیراز  4ناحیه جنوبی 

انتخاب شدند و معلمان این مدارس به پرسشنامه فرسودگی شغلی پاسخ دادند. سپس از بین 

نفر و از بین  60گروهی از معلمان مدارس بخش شمالی که نمره بیشتر از میانگین گرفتند. 

انتخاب و از  نفر 60بخش جنوبی که نمره بیشتراز میانگین گرفتند گروهی از معلمان مدارس 

نفر انتخاب شدند  60بین گروهی از معلمان بخش مرکزی که نمره بیشتراز میانگین گرفتند. 

و  9دیگری در گروه آزمایش  6نفره در گروه آزمایش  60 هایگروهو به تصادف یکی از 

شغلی  فرسودگی پرسشنامه از هاداده آوریعجم منظوربه .سومی در گواه جایگزین شدند

ماده است که  99سشنامه فرسودگی شغلی شامل پراست.  شده ( استفاده6236) 60مسلش

 مسخو  کارآمدی فقدان احساسسه گانه فرسودگی شغلی )خستگی عاطفی،  یهاجنبه

 مربوط یهانمرهمجموع  آزمون این در (.6236 مسلش و جکسون،سنجد )یم( را شخصیت

است و میانگین در  لیکرت روش به گذارینمره .شودیممحاسبه  جداگانه مقیاس زیر هر به

 در نظر گرفته شده است. 11نمره این پرسشنامه 

                                                           
35. Maslach 
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 شخصیت مسخ، 2/3مسلش و جکسون ضریب پایایی درونی را برای خستگی عاطفی 

 (6016)  نفیلیا ایراناولین بار در . اندکردهگزارش  16/3را  کارآمدی فقدان احساسو  12/3

؛ دادار تأیید قررد موان یرر در الین باای اوبر  آن را  پایاییر و عتباااین پرسشنامه را ترجمه و 

 .سته اشدآورد بر 13/3کرونباخ  آلفایآن با روش ضریب پایایی  و

 0/6هشت جلسه  6آزمایش  گروه پس از جایگزینی افراد در دو گروه آزمایش و گواه،

 هشت جلسه 9و گروه آزمایش  آبادیشفیعالگوی چند محوری  بر اساسساعته آموزش 

نظریه واقعیت درمانی گالسر دریافت کردند و در گروه گواه  بر اساسساعته آموزش  0/6

 رنهایتداجرا و یکماه بعد پیگیری انجام شد.  آزمونپسصورت نگرفت. سپس  یامداخله

 شدند. وتحلیلتجزیهآماری مناسب  یهاروشتوسط  اهداده
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 خالصه جلسات آموزشی واقعیت درمانی گالسر

 تکالیف محتوا اهداف جلسات

6 
 آشنایی با اعضا

 بیان کلیات

 آشنایی اعضا با هم 

 بیان قوانین گروه 

  تعریف فرسوووودگی  یدربارهپرسش از اعضا

 شغلی

     بررسوی مشوکالت ناشوی از فرسودگی شغلی

 معلمان

 مؤثربررسوووی عوامل 

بر فرسووودگی شووغلی 

در محیط کار از دید 

 شرکت کندگان

9 

آشنایی با مفهوم 

 یپذیرمسئولیت

 نظریه گالسر

 و آزادی پذیریمسوووئولیتمفهوم  آشووونایی با 

 هاانتخاب

 آشنایی با علل انتخاب درد و رنج 

بووررسوووووی عوولوول    

فرسوووودگی شوووغلی  

 بر اسوووواسمعلمووان 

تووئوووری انووتووخوواب   

 گالسر

0 

آشنایی با 

کلی  یهامؤلفه

رفتار از دید 

 گالسر

  کلی رفتار شووامل تفکر، یهامؤلفهآشوونایی با 

 احساس، رفتار و فیزیولوژی

   ه ورفتار نسوووبت ب آشووونوایی بوا اولویت تفکر

 فیزیولوژی و احساس در

  کلی رفتووار بووا  یهووامؤلفووهبررسوووی ارتبوواط

 عملکرد انسان

 هاییوهشوووبررسوووی 

کوواهش فرسوووودگی 

شوووغلی بووا توجووه بووه 

مووفوواهوویووم تووئوووری   

 انتخاب.

4 

آشنایی با 

 نیازهای

گانه از دید  0

 گالسر

  که  یازهایینو  هاخواسوووتهبررسوووی مهمترین

باعث احسووواس کفایت شوووخصوووی و کاهش 

احسواس مسوخ شوخصویت و خستگی هیجانی     

 شودیماعضا 

 تعیین لیست نیازها به ترتیب اولولیت 

بررسوووی رفتووار فعلی 

 دسووتیابی به آن ازنظر

 و نیازها. هاخواسته

0 

آشنایی با 

جایگاه ارزشیابی 

در تعیین رفتار 

 ازنظرکارامد 

 گالسر

  ارزیووابی رفتووارهووای فعلی برای دسوووتیووابی بووه

 هاخواسته

  ارزیابی فرد از نقاط قوت و ضووعف رفتارهای

 یرفتارهاو شناخت  هاخواسوته  ینتأمفعلی در 

 ناکارآمد برای رسیدن به

 هاخواسته 

 مشخص کردن

جایگزین  یرفتوارهوا  

کارامد برای دستیابی 

 به اهداف
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 تکالیف محتوا اهداف جلسات

1 
طرح ریزی برای 

 تغییر رفتار

 تعیین اهداف عملیاتی و کاربردی 

       تعیین رفتوارهوای کوارآمود برای رسووویودن به

 اهداف عملیاتی

  برای انجووام  ریزیبرنووامووهتعیین زمووانبنوودی و

 رفتارهای کارآمد

 تعهد نسبت به اجرای برنامه ارائه 

اجرای برنووامووه تهیووه 

 شده برای تغییر رفتار

جهوت دسوووتیوابی به   

 هاخواسته

1 
تجدید نظر در 

 برنامه

 ارزیابی میزان موفقیت برنامه طرح ریزی شده 

 پرهیز از تنبیه در صورت عدم اجرای برنامه 

     تغییر برنواموه در صوووورت نیواز و تعهد فرد به

 اجرای برنامه جدید

 ریزیبرنووامووهاجرای 

جدید برای دسووتیابی 

 به اهداف

 گیرینتیجه 3

 جمع بندی مطالب آموزش داده شده 

  اعضا سؤاالتپاسخگویی به 

  آزمونپساجرای 

 

 آبادیشفیعخالصه جلسات آموزشی الگوی چند محوری 

 تکالیف محتوا اهداف جلسات

6 

آشنایی با 

 اعضا

 بیان کلیات

 آشنایی اعضا با هم 

  قوانین گروهبیان 

  تعریف فرسودگی شغلی یدربارهپرسش از اعضا 

 بررسی مشکالت ناشی از فرسودگی شغلی معلمان 

بر  موؤثر بوررسوووی عوواموول   

فرسووودگی شووغلی در محیط 

 کار از دید شرکت کندگان

9 

آشنایی با 

 یندالگو

محوری 

 آبادیشفیع

 گی گذار بر فرسووود یرتأثعوامل چندگانه  آشوونایی با

 شغلی

 عدم شووناخت دقیق هامهارتکمبود برخی  ازجمله ،

 دقیق ریزیبرنامهو نداشتن  خود و نیازها

بوررسوووی نوقش هریووک از   

عووواموول چوونوود گووانووه در    

فوورسووووودگووی شووووغوولووی و  

 آن از دید معلمان یهامؤلفه

0 

آشنایی با 

مفهوم 

 پویایی

  تحرک و )مشوووخص کردن میزان پویووایی معلمووان

 (کارشادابی و به روز بودن اطالعات در محیط 

 بررسی نقش پویایی در کاهش فرسودگی شغل 

     بیوان تجوارب مرتبط بوا پویایی اعضوووا برای کاهش

 فرسودگی شغلی

کاهش  هاییوهشوووبررسوووی 

فوورسوووودگووی شوووغوولووی بووا   

 برای پویایی. ریزیبرنامه
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 تکالیف محتوا اهداف جلسات

4 

آشنایی با 

مفهوم 

 هدفمندی

  ر معلمان د ریزیبرنامهآشوونایی با میزان هدفمندی و

 محیط کار

      بررسوووی ارتبواط عودم هودفمندی با احسووواس عدم

 یهووامؤلفووهیکی از  عنوانبووهکفووایووت شوووخصوووی  

 فرسودگی شغلی

بررسووی راهکارهای افزایش 

احسواس کفایت شووخصی با  

و  ریزیبرنووامووهتوواکویوود بر  

 هدفمندی در کار

0 

آشنایی با 

مفهوم 

خویشتن 

 پنداری

 

  شانهایییتوانابررس تصور و پندار معلمان از خود و 

    بررسووی ارتباط خویشووتن پنداری منفی با احسوواس

دو  وانعنبهعدم کفایت شخصی و خستگی هیجانی 

 فرسودگی شغلی مؤلفه

 هاییوت موفقلیسوووت کردن 

خود در محول کار و گرفتن  

بوازخورد از همکاران درباره  

جهت  نقاط قوت خویشوووتن

افزایش خویشوووتن پنووداری 

 مثبت

1 
آشنایی با 

 نیازها

  نیازهای سووه گانه جسوومی، روانی و آشوونایی با انواع

 اجتماعی از دید الگوی چند محوری

  بررسی ارنباط عدم ارضای نیازها با احساس خستگی

 مؤلفهدو  عنوانبوه  هیجوانی و مسوووخ شوووخصووویوت   

 فرسودگی شغلی

مناسووب  هاییوهشووبررسووی 

نیووازهوای سوووه گوانووه    ینتوأم 

جسووومی، روانی و اجتماعی 

در محول کار جهت کاهش  

 فرسودگی شغلی

1 

آشنایی با 

مفهوم 

تصمیم 

 گیری

  آوریجمعآشوونایی با مراحل تصوومیم گیری شووامل 

اطالعات، تلفیق اطالعات  وتحلیلتجزیوه اطالعوات،  

 گیرینتیجهو 

  بررسی ارتباط عدم مهارت تصمیم گیری با احساس

 فرسودگی شغلی

تصوومیم گیری صووحیح برای 

محل  یهاچالش مواجهوه بوا  

کوووار جوووهوووت کووواهوووش 

 فرسودگی شغلی

 گیرینتیجه 3

 جمع بندی مطالب آموزش داده شده 

  اعضا سؤاالتپاسخگویی به 

  آزمونپساجرای 

- 

 آماری هایروش از استفاده با SPSS (96 نسخه) افزارنرم ازطریق هاداده وتحلیلتجزیه

 انحراف و میانگین از توصیفی، آمار بخش در .دیگرد انجام استنباطی و توصیفی آمار شامل

تحلیل واریانس و کوواریانس وتی وابسته  هایآزمون از استنباطی، آمار بخش در و معیار

 شد. استفاده
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 پژوهش هاییافته

ر بر با نظریه واقعیت درمانی گالس آبادیشفیعالگوی چند محوری  اثربخشی: بین 6فرضیه 

 فرسودگی شغلی معلمان و ابعاد آن تفاوت معنادار وجود دارد.

الزم برای تحلیل واریانس بررسی شد. بر اساس نتایج به دست آمده  هایفرضپیشابتدا 

 ترکوچک 30/3( که از خطای 336/3از آزمون المبدای ویلکز با توجه به سطح معناداری )

 باهم (حداقل در یکی از سه گروه )دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه هایآزمودناست 

تایج در بین سه گروه ن هاتفاوت تریجزئی دارند. بنابر این برای بررسی دارمعنیتفاوت 

فرسودگی شغلی گروه  یهانمرهتحلیل واریانس یک راهه گزارش شده است. همچنین در 

و واقعیت درمانی گالسر سطوح معناداری  آبادیشفیعتحت آموزش با الگوی چند محوری 

است لذا فرض صفر  تربزرگ 30/3که از  بود 01/3و  46/3لوین به ترتیب  Fمحاسبه شده 

F  با هم برابرند. هانمرهدو گروه در این  هاییانسوار دیگرعبارتبه شودیم ییدتألوین 

آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در خصوص بررسی تفاوت میانگینهای افتراقی  جینتا .1جدول 

آزمایشی با رویکرد نظریه الگوی چند محوری  هایگروهابعاد فرسودگی شغلی در بین  یهانمره

 و واقعیت درمانی گالسر و گروه کنترل آبادیشفیع

 منبع تغییرات متغیرها
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

میزان 
F 

 یمعنادارسطح 

(sig) 

فرسودگی 

 شغلی

 11/103 9 64/6130 بین گروهی

 46/02 49 13/6004 درون گروهی 336/3 04/96

  40 29/0962 کل

بعد خستگی 

 عاطفی

 31/199 9 60/6946 بین گروهی

 04/00 49 09/6104 درون گروهی 336/3 00/62

  40 23/0399 کل

بعد احساس 

 فقدان کارآمدی

 31/29 9 10/630 بین گروهی

 31/99 49 30/6639 درون گروهی 361/3 04/4

  40 03/6903 کل
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بعدمسخ 

 شخصیت

 31/26 9 36/624 بین گروهی

 41/66 49 00/133 درون گروهی 336/3 60/3

  40 91/310 کل

لی از ابعاد فرسودگی شغ یهانمرهجهت بررسی تفاوت میانگینهای افتراقی  6  در جدول

 30/3از خطای   تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد سطح معناداری به دست آمده

آماری معنادار است جهت بررسی دو به دوی گروهها آزمون تعقیبی  ازلحاظو  ترندکوچک

 شفه استفاده شده است.
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ر و ابعاد آن د افتراقی نمره فرسودگی شغلی یهانیانگیم یسهیمقانتایج آزمون شفه جهت  .2جدول 

 لگروه کنترو  یدرمانو نظریه واقعیت  آبادیشفیعبین سه گروه با استفاده از الگوی چند محوری 

 هانیانگیم هاگروه 
نظریه چند محوری 

 آبادیشفیع

نظریه واقعیت 

 درمانی گالسر
 کنترل

فرسودگی 

 شغلی

 336/3 61/3  11/61 آبادیشفیعنظریه چند محوری 

 336/3  61/3 16/60 نظریه واقعیت درمانی گالسر

  336/3 336/3 02/69 کنترل

بعد 

خستگی 

 عاطفی

 336/3 630/3  24/63 آبادیشفیعنظریه چند محوری 

 336/3  630/3 30/1 نظریه واقعیت درمانی گالسر

  336/3 336/3 30/9 کنترل

بعد احساس 

فقدان 

 کارآمدی

 366/3 090/3  40/0 آبادیشفیعنظریه چند محوری 

 360/3  090/3 16/0 نظریه واقعیت درمانی گالسر

  360/3 366/3 30/3 کنترل

بعدمسخ 

 شخصیت

 336/3 903/3  30/1 آبادیشفیعنظریه چند محوری 

 393/3  903/3 40/6 نظریه واقعیت درمانی گالسر

  393/3 336/3 10/3 کنترل

نتایج آزمون شفه در خصوص بررسی تفاوت میانگینهای افتراقی نمرات  9به استناد جدول 

ابعاد فرسودگی شغلی در بین دو گروه الگوی چند محوری و واقعیت درمانی سطح معناداری 

لذا اختالف  است تربزرگ 30/3محاسبه شده برای ابعاد فرسودگی شغلی از خطای 

با  در بین دو گروه تصادفی است و فرض صفر تحقیق  مذکورمیانگینهای افتراقی در متغیر 

 آبادیفیعشگفت که بین اثربخشی الگوی چند محوری  توانیم شودیم یرفتهپذ %20اطمینان 

 وجود ندارد. معناداریگالسر بر ابعاد فرسودگی شغلی تفاوت  با واقعیت درمانی

درمانی  با نظریه واقعیت بادیآشفیعالگوی چند محوری  اثربخشی: بین پایداری 9فرضیه 

 گالسر بر فرسودگی شغلی معلمان و ابعاد آن در طول زمان تفاوت معنادار وجود دارد.

ابعاد  های فرسودگی شغلی وتحلیل کوواریانس بررسی شد. در نمره هایفرضپیشابتدا 

خستگی هیجانی، احساس عدم کفایت شخصی و مسخ شخصیت سطوح معناداری محاسبه 

است لذا  تربزرگ 30/3بود که از  310/3و  49/3، 101/3، 601/3 لوین به ترتیب Fشده 
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ها های سه گروه در این نمرهشود یعنی واریانسمی ییدتأها لوین در این نمره Fفرض صفر 

 توان از تحلیل کوواریانس استفاده کرد.و می با هم برابرند

و  آبادیشفیعهای در گروه الگوی چند محوری خالصه محاسبات اثرات بین آزمودنی .3جدول 

 و پیگیری آزمونپسهای ابعاد فرسودگی شغلی در دو مرحله واقعیت درمانی گالسر در نمره

متغیرهای 

 وابسته
 منبع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 یآزاد

(df) 

میانگین 

 مجذورات

ی آماره

 Fآزمون 

سطح 

 یمعنادار

(sig) 

 Eta)اتا(

توان 

آمار

 ی

فرسودگی 

 شغلی

 2/3 43/3 336/3 13/612 13/042 6 13/042 آزمونپساثر 

00/9 گروه  6 00/9  92/3 94/3 361/3 90/3 

 130/3 49 61/930 خطا
 

  44 21/061 کل تصحیح شده

 بعد خستگی

 عاطفی

00/413 آزمونپساثر   6 00/413  11/03 336/3 19/3 2/3 

166/3 گروه  6 166/3  331/3 11/3 339/3 31/3 

 3/60 49 43/930 خطا
 

  44 6/241 کل تصحیح شده

بعد احساس 

فقدان 

 کارآمدی

93/991 آزمونپساثر   6 93/991  39/96 336/3 01/3 2/3 

 63/3 360/3 422/3 411/3 30/0 6 30/4 گروه

 11/63 49 10/014 خطا
 

  44 13/361 کل تصحیح شده

بعدمسخ 

 شخصیت

 2/3 19/3 336/3 11/02 49/623 6 49/623 آزمونپساثر 

 06/3 34/3 602/3 93/9 06/1 6 06/1 گروه

30/660 خطا  49 93/0 
 

01/401 کل تصحیح شده  44  

ها درج شده است و با در نظر داشتن خالصه محاسبات اثرات بین آزمودنی 0 در جدول

محاسبه شده در   fهای ابعاد فرسودگی شغلی، میزان فردی( در نمره هایتفاوتمیزان خطا )

و فرض صفر  معنادار نیست 30/3در متغیرهای وابسته در خطای  اثربخشیتفاوت پایداری 

مایشی الگوی دو گروه آز اثربخشیگفت بین پایداری  توانیم. پس شودیمتحقیق پذیرفته 

ار آماری وجود ندارد. هم الگوی چند محوری چند محوری با واقعیت درمانی تفاوت معناد
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وش بودند. لذا هر دو ر مؤثردرمانی بر پایداری کاهش فرسودگی آبادی و هم واقعیتشفیع

 گذاری تفاوتی ندارند.میزان تاثیر ازلحاظبر کاهش فرسودگی موثرند و 
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 گیریبحث و نتیجه

یت درمانی با نظریه واقع آبادیشفیعالگوی چند محوری  اثربخشی و پایداری اثربخشیبین 

 گالسر برفرسودگی شغلی معلمان و ابعاد آن تفاوت معنادار وجود دارد.

با  ابعاد فرسودگی شغلی و یهانمره هاییآزمودنبه استناد خالصه محاسبات اثرات بین 

 ودشیممعناداری به دست آمده مشاهد  ( سطحفردی هایتفاوتدر نظر داشتن میزان خطا )

و  آبادیشفیع)الگوی چندمحوری  9و  6ه بین نمرات فرسودگی شغلی دو گروه آزمون ک

بنابراین میزان اثربخشی  ؛(p>30/3ندارد )داری وجود واقعیت درمانی گالسر( اختالف معنی

آبادی و واقعیت درمانی بر فرسودگی شغلی معلمان دوره دو الگوی چند محوری شفیع

 آماری اختالف معناداری ندارد. همچنین ازلحاظیکسان است و  یباًتقرمتوسطه شهر شیراز 

 آماری تفاوت نداشته است ازلحاظاثربخشی دو الگو در طول زمان بر نمره کل فرسودگی 

(30/3<p در هردو گروه آزمون .)آبادی واقعیت درمانی )الگوی چند محوری شفیع 9و  6

خله از مداخله نسبت به قبل از مدا میانگین نمره کل فرسودگی بالفاصله بعد ( درگالسر

( 6024) آبادیبهرامو زارع  آبادیشفیعبا نتایج شریفی،  هایافتهشود. این کاهش دیده می

 ناهمخوان است.

آبادی با نظریه واقعیت درمانی علت عدم تفاوت اثربخشی الگوی چند محوری شفیع

شده برای های در نظر گرفتهتمرینتوان به ماهیت فرسودگی شغلی و ابعاد آن را می بر گالسر

اساس مفاهیم بنیادی هر دو روش چند محوری  کار روی هریک از ابعاد فرسودگی شغلی بر

 یرابطهو داشتن  پویا بودن در الگوی چند محوری کهطوریبه .و واقعیت درمانی نسبت داد

نستن است و دایت درمانی هر دو با احساس کفایت شخصی مرتبط درواقععاطفی و سازنده 

راهکارهای شاداب بودن در محیط کار و برقراری ارتباط صحیح با افراد باعث کاهش 

ویشتن خ آموزش خستگی عاطفی شده که به نوبه خود کاهش فرسودگی را به دنبال دارد.

یت درمانی هر دو موجب درواقعرفتار یهامؤلفهو آموزش  پنداری درا لگوی چند محوری

را بهتر بشناسد و بتواند در مواقع بحرانی عکس العمل های مناسب  که فرد خودش شودیم
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نشان دهد چون اگر فرد توانمند هم باشد اما تصور اشتباهی از توانایی خود داشته باشد 

فی خستگی عاط روازاین رودیمتحلیل  اشیانرژو  کندیماحساس شکست و عدم کفایت 

ع آن فرسودگی شغلی را در بر خواهد وبه تب یاحساس فقدان کارآمد و و مسخ شخصیت

که نیازهای خود را شناسایی کنند و  شودیمداشت. در هر دو الگو به افراد آموزش داده 

وقتی  مسئوالنه تهیه و اجرا کنند یهابرنامه یشانهاهدفبرای رسیدن به نیازها و دستیابی به 

ه تبع در محل کار و بشود باعث احساس کفایت شخصی  ینتأمکه نیازهای فرد شناخته و 

 موجب کاهش به عبارتی شودیمآن کاهش احساس مسخ شخصیت و خستگی هیجانی 

که تمامی راه  شودیم. در هر دو روش به افراد آموزش داده گرددیمفرسودگی شغلی 

ندتا پیشنهادی بپرداز یهاحلراه  وتحلیلتجزیهرا بنویسند و سپس به  مسئلهحل  یهاحل

 راه را برگزینند و تصمیم گیری صحیح ینترمناسبمطرح شده  یهاحلراه بتوانند از بین 

داشته باشند چون مهارت تصمیم گیری با احساس کفایت شخصی و خستگی هیجانی و مسخ 

. وقتی فردی نتواند درست و به موقع تصمیم گیری کند احساس عدم استشخصیت مرتبط 

و این سر در گمی و عدم کفایت او را خسته کرده و بعد از مدتی موجب  کندیمکفایت 

گفت  توانیمبنابراین ؛ که این خود فرسودگی شغلی را به دنبال دارد شودیممسخ شخصیت 

ی و مسخ داحساس فقدان کارآم بعد ی،عاطف یخستگ که سه بعد فرسودگی شغلی یعنی بعد

 ر روانی، آشفتگی روانی ومقابله ی دفاعی حاصلشخصیت که اینها نیز به نوبه خود از فشا

زمون آبه عمل آمده این نتیجه به دست آمد که در هردو گروه،  هاییگیریپکه طی  گرددیم

نمره کل  یانگین( م)واقعیت درمانی گالسر9آبادی( و آزمون )الگوی چند محوری شفیع 6

اینکه بین  جهینت اهش یافتند.فرسودگی بالفاصله بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله ک

غلی با نظریه واقعیت درمانی گالسر بر فرسودگی ش آبادیشفیعالگوی چند محوری  اثربخشی

با توجه به اینکه  .شودمی ییدتأفرض پژوهش  ؛ ومعلمان و ابعاد آن تفاوت معنادار وجود دارد

های یادگیری از ویژگیو پایداری نیز یکی  استپایدار در رفتار  نسبتاًیادگیری، تغییرات 

رد مهارت وقتی فو روندینماز بین  سرعتبهیادگیری  براثر شدهآموختهپس رفتارهای  است
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آن  به رفتار قبل از تواندینم بردیمباال موخت و تجاربش را آتصمیم گیری صحیح را 

ذا آموخته شده بهره بگیرد ل یهامهارتکند از بازگشت کند بلکه در هر شرایطی سعی می

الگوی  ثربخشیاو نتیجه اینکه بین پایداری  آمده پایدار باشد به دستطبیعی است که نتایج 

با نظریه واقعیت درمانی گالسر بر فرسودگی شغلی معلمان و ابعاد  آبادیشفیعچند محوری 

پایان باید  در .شودمی ییدتأفرض پژوهش  ؛ وآن در طول زمان تفاوت معنادار وجود دارد

 است بوده رو روبه هاییبا محدودیت دیگر هایپژوهش مانند پژوهش اینمتذکر شد که 

 .شود توجه هاآن به باید که

 این از است،گردیده انجامشهر شیراز  4معلمان مدارس متوسطه ناحیه  روی پژوهش این

همچنین کمبود  شود. حتیاطدیگر اقشار ا و هاسازمان دیگر به تعمیم نتایج در باید رو

محوری روی درمانی با الگوی چندنظریه واقعیت اثربخشیقبلی در زمینه مقایسه  یهاپژوهش

این  در .مرتبط کمتر یافت شود یهاپژوهشفرسودگی شغلی معلمان که باعث شد پیشینه 

وجود نداشت و نیز  هایآزمودنپژوهش امکان کنترل کلیه رویدادهای همزمان در زندگی 

 آزمونپسبه  هایآزمودندر پاسخگویی  توانستهیم آزمونپیشآمده از  به دستهشیاری 

 .گذاشته باشد یرتأث

ر و نظریه واقعیت درمانی ب آبادیشفیعبا توجه به تاثیرگذاری الگوی چند محوری 

ن مسئولین محترم آموزش و پرورش ضم شودیمفرسودگی شغلی معلمان و ابعاد آن پیشنهاد 

از طریق  یادوره هایآزمونضعیت فرسودگی شغلی معلمان از طریق اجرای بررسی و

 اموزشی از این دو روش برای کمک به معلمان فرسوده استفاده کنند. یهاکارگاه برگزاری

بر  و نظریه واقعیت درمانی آبادیشفیعالگوی چند محوری  اثربخشیبا توجه پایداری 

مسئولین محترم آموزش و پرورش قبل از ابتالی  شودیمفرسودگی شغلی معلمان پیشنهاد 

من ض یهادورهمعلمان به فرسودگی شغلی یا در مراحل اولیه فرسودگی شغلی معلمان در 

خدمت از الگوی چند محوری و نظریه واقعیت درمانی برای پیشگیری از فرسودگی شغلی 

 معلمان استفاده کنند.
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 منابع

بررسی اثربخشی مشاوره شغلی به شیوه سازگاری ( 6023) احیاکننده، منیژه و سودانی، منصور

شغلی دیویس بر کاهش عدم احساس موفقیت فردی کارکنان متأهل دانشگاه آزاد 

 .636-663، 9(3، )درمانیروان، فصلنامه فرهنگ مشاوره و اسالمی واحد بهبهان

 اثربخشی (.6026) علی ،و کیمیایی شعرباف ؛حمیدرضا ،محمدیان آقا ؛مرضیه ،امیری

 اندیشهمجله  .ایمقابله راهبردهای و کنترل منبع بر گروهی درمانی واقعیت رویکرد

 02-12ص . 94شماره  ،1 دوره، رفتار و

 فرسودگی کاهش بر درمانی کتاب و گروهی مشاوره ریتأث (.6023) .نصرت، نیا ریاحی

شماره ، 0. دوره سازمانی و شغلی مشاوره فصلنامه .دانشگاهی کتابداران زنان شغلی

 .21-669، ص 1

( مقایسه 6024)، مهدی آبادیبهرام، عبداهلل و زارع آبادیشفیعشریفی، اشرف السادات؛ 

 با نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون آبادیشفیعالگوی چند محوری  اثربخشی

لنامه فرهنگ فصاجتماعی،  نیتأمبر فرسودگی شغلی کارکنان اسناد پزشکی سازمان 
 .6-90، 1(96، )درمانیروانمشاوره و 

با تجدید شغل )های انتخاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه(. 6029آبادی، عبداهلل )شفیع

 ، چاپ بیست و سوم، تهران: رشد.نظر کلی و اضافات(

فرهنگ سازمانی با انگیزش و  یهامؤلفه( بررسی رابطه 6023)غالمی حیدرآبادی، زهرا 

 ،9(1) ،درمانیروانفصلنامه فرهنگ مشاوره و فرسودگی شغلی مشاوران شهر تهران، 

696-630. 

 .یقدس اهلل و احقر، رحمت ؛ نورانی پور،عبداهلل ،آبادیشفیع ؛ینکاتر فکری،

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از راه آموزش مهارتهای کارآفرینی "(.6023)

 ،(آبادیشفیعالگوی چندمحوری  بر اساسطراحی جلسات مشاوره شغلی  )با"

 شهیدبهشتی. دانشگاه ،ملی زنان سرپرست خانوار یشهما



 

 

 186 ... یمجاز یهاجامعه همراه با رسانه ینقش نوساز یبررس یفیک یلتحل

 

 یاقابلهم یهاروشبررسی میزان فرسودگی شغلی و بررسی ارتباط آن با ( 6016)فیلیان، عماد 
 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس. پرستاران،

فشارهای روانی و فرسودگی شغلی  (.6026فورا.)غالمی، ص و رحمت اله ،محمدی پور 

ی، کنفرانس ملی حسابدارحسابرسی، یهاگزارشحسابرسان مستقل بر کیفیت 
کاربردی استان -دانشگاه جامع علمی ،، گرگانیمدیریت مالی و سرمایه گذار

 . گلستان
Darbai M. (7112). Study of efficiency of teaching choice theory and reality 

therapy courses on increasing of intimacy among irreconcilable wives. 

MA. Dissertation. Tehran: Welfare and Rehabilitation University,p. 88. 

(Persian) 

Duba. Jill D., Graham, M. A., Britzman, M., & Minatrea, N. (7119). 

Introducing the “Basic Needs Genogram” in Reality Therapy-based 

Marriage and Family Counseling. International Journal of Reality 

Therapy, 78 (7), PP.35-39. 

Folkman, S., & Moskowitz, J. T. (7114). Coping: Pitfalls and promise. Annual 

Review of Psychology, 55(1), PP.245-288. 

Kakia L.) 7131(Effect of group counseling based on reality therapy on identity 

crisis in students of guidance schools. J Fundament Mental Health 

3:PP.411-412. (Persian). 

Kim, G. J. (7118). A SWOT analysis of the field of virtual reality 

rehabilitation and therapy. Presence, 34(7), PP.339-348. 

Maslach, C., & Jackson, S. E. (3983). The measurement of experienced 

burnout. Journal of occupational behavior, 7(7), PP.99-331. 

Mousavi Asl, J. (7131). The training effectiveness of group therapy on self-

responsibility and student teacher training center of Hazrat Khadija-

Zahra University. MA Counseling Thesis, Science and Research 

Branch of Khuzestan. (Persian). 

Parker, P. D., Martin, A. J., Colmar, S., & Liem, G. A. (7137). Teachers’ 

workplace well-being: Exploring a process model of goal orientation, 

coping behavior, engagement, and burnout. Teaching and Teacher 

Education, 78(4), PP.511-531. 

Siu, O. L., Cooper, C. L., & Phillips, D. R. (7134). Intervention studies on 

enhancing work well-being, reducing burnout, and improving recovery 

experiences among Hong Kong health care workers and teachers. 

International Journal of Stress Management, 73(3),P. 89. 

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%87&queryWr=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%20%D9%BE%D9%88%D8%B1&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7&queryWr=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7&queryWr=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/Papers-CAFM01=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-CAFM01=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html


 

 

 186 ... یمجاز یهاجامعه همراه با رسانه ینقش نوساز یبررس یفیک یلتحل

 

Skovholt, T. M., & Trotter-Mathison, M. J. (7134). The resilient practitioner: 

Burnout prevention and self-care strategies for counselors, therapists, 

teachers, and health professionals. Routledge. 

Vafayee Jahan, G. (7137). Compare the effectiveness of group training and 

upgrading programs to enrich lives and improve the therapeutic index 

therapeutic Abuse addiction material suppliers.MA psychology Thesis, 

Ferdowsi University of Mashhad (Persian) 

Wegner, R., Berger, P., Poschadel, B., Manuwald, U., & Baur, X. (7133). 

Burnout hazard in teachers results of a clinical-psychological  

intervention study. J Occup Med Toxicol, 8(3), P.12. 

 


