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 خالصه 

 مقدمه

 شغلي فرسودگي با سازماني شهروندی رفتار و زندگي هایمهارت بین مطالعه حاضر به بررسي رابطه 

 .رضوی بررسي شود حیدريه شهرستان تربت معلمان زبان انگلیسي

 روش کار

 دوم و اول متوسطه انگلیسي زبان معلمان کلیه آماری جامعهباشد. همبستگي مي مطالعه حاضر از نوع 

 نمونه. باشندمي نفر 444  تعداد و مناطق  اطراف آن به حیدريه تربت شهرستان پرورش و آموزش

 دوم و اول متوسطه انگلیسي ن  زباناز معلما نفر 182 شامل انجام شد و ساده تصادفيبه روش  گیری

 معلمان زبان ساعت زندگي هایمهارت پرسشنامه اطالعات، گردآوری ابزار بود.پرورش  و آموزش

 و پرسشنامه (1884)همكاران و پادساکف سازماني شهروندی رفتار نامهپرسش ،(1898)همكاران و چي

ها با استفاده از ضريب همبستگي پیرسون، باشد. در نهايت  دادهمي( 1891)مزالک شغلي فرسودگي

 .بررسي شدند   SPSSنرم افزار آماری  19به کمك  نسخه رگرسیون و تحلیل واريانس يك راهه 

 نتایج

 های زندگي با فرسودگي شغلي معلمان زبانمهارتدر مورد رابطه بین عه حاضر مطالهای يافته

با تحقیقات  انگلیسي و همچنین رفتار شهروندی سازماني با فرسودگي شغلي معلمان زبان انگلیسي

-و مهارت ها همخواني ندارد. اما در مورد ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانيدر بعضي از مؤلفه قبلي

 های زندگي با بیشتر تحقیقات قبلي همخواني وجود دارد.

   نتیجه گیری

(  =81/4r و >41/4p)بین مهارت های زندگي با رفتار شهروندینتايج به طور کلي نشان میدهد که 

لي در برخي رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین خرده مؤلفه ها رابطه معني داری وجود دارد. و

 ندارد. ( رابطه معناداری وجود=62/4r و <45/4pی با تفكر خالق )جوانمرد  خرده مولفه ها مثل 

 کلمات کلیدی

 سازماني، معلمان زبان انگلیسي. شهروندی رفتار زندگي، هایمهارتفرسودگي شغلي،   

 
 



 

 62سال  ،1ويژه نامه  جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -44

 مقدمه

 هایچالش بشری، زندگي سريع تغییرات و هاپیچیدگي

 و تعلیم هاینظام داده است؛ قرارانسان رابر ب در را فراواني

 هایمهارت آموزش دنیا در تالشند تا  سراسر در تربیت نیز

اين نوع  با هاانسان مؤثرتر و بهتر کردن برای سازگار 1زندگي

زندگي را سر لوحه کار خود قرار  ساير مسائل و هاچالش

 .(1دهند)

 و ارگان توسط بار اولین ازمانيس شهروندی رفتار مفهوم

 آنها از قبل اما شد، گرفته کار به میالدی 1894 سال در باتمن

 عملكرد بین شدن قائل تمايز با کاهن و کاتز همچون افرادی

 و هفتاد یدهه در خودجوش و نوآورانه رفتارهای و نقش

 مفهوم بیان با برنارد چستر ،هم آنها از ترقبل و میالدی هشتاد

 مورد را موضوع اين میالدی، 1889 سال در همكاری به لتماي

 رفتار زمینه در که نیز ایاولیه تحقیقات(. 6)دادند قرار توجه

 شناسايي برای بیشتر گرفت، انجام سازماني شهروندی

 بروز سازمان در کارکنان که بود رفتارهايي يا و هامسئولیت

 (.8)شدمي انگاشته ناديده اغلب اما دادند،مي

 محیط سازگاری با جريان در است ناچار حاضر عصر انسان

 لذا، .شود متحمل را فشارها و هامحدوديت شغلي، و اجتماعي

 زمان طي در شغلي، و سازگاری آمیز رضايت شغل يك

امر  همین و شده سازگاری عدم و نارضايتي منبع است ممكن

 رديدهگ خارج خود عادی و طبیعي روال از فرد که شود سبب

 روانشناسان اخیر، هایسالدر  .شود فرسودگي دستخوش و

 شغلي، فرسودگي نام به ایپديده باب در تحقیق به نسبت

 انجام زمینه اين در را متعددی هایپژوهش و داده نشان عالقه

فرسودگي شغلي سندرومي است که در نتیجه ( 4) اندداده

ار و به همراه پیامدهای بسیاری برای استرس مزمن در سرک

 شغلي فرسودگي در واقع .(5)سالمت و عملكرد شخص است

 و مزمن فشارهای برابر در واکنش يك عنوان به توانمي را

 چنین ( 2) تعريف نمود سازماني يا کاری فشارهای به پاسخ

 ايجاد با و کرده عمل واگیردار صورت تواند بهمي سندرومي

                                                           
1 - Life Skills 

 باقي ثابت  و مستمر صورت به کار با غیرطبیعي رتباطا

 (.7)بماند

 هایمهارت خود از بندی تقسیم آخرين در (6448) يونیسف

 فردی، میان و روابط ارتباط شامل که کلي طبقه سه زندگي،

 و مقابله ، مهارتانتقادی تفكر و گیری تصمیم مهارت

 است. ارائه کرده است شخصي مديريت

که  اصلي ويژگي هفت( 1877)جهاني بهداشت ازمانس

که  کندمي بیان را است زندگي هایمهارت دربرگیرنده

 :باشدمي ذيل موارد شامل

 نقاط از شناخت توانايي شامل مهارت اين :6آگاهي خود-1

 بینانه واقع تصوير و هارغبت ،نیازها ها،خواسته قوت و ضعف

 (.9ت )اس خود از

 آثار خلق خالق، و آفريننده تفكر مهارت :8خالق تفكر- 2

 باشد)بهداشتمي ذهن در موضوعات از تصويرسازی جديد،

 (.1377جهاني،

 فرد که هرموقعیتي از عبارتست : استرس4 استرس با مقابله- 3

  (. 8دهد) تغییر را خود معمول سازگاری شود مجبور

 و با مشكل مواجه رد مسأله حل مهارت: 5گیری تصمیم- 4

 مسأله حل و متنوع مناسب هایراه فتن يا در کوشش و سعي

 (.14)باشدمي

 به و منطقي مستدل است تفكری : 2انتقادی تفكر مهارت-5

 تصمیم و ، اعمالنظرات عقايد، نظر تجديد و بررسي منظور

 که آنها مؤيد و شواهد داليل مبنای بر آنها درباره گیری

  (.11)آن است پیامد منطقي و رستد نتايج

 تأثیر و ارتباط برقراری مهارت کسب : 7فردی بین روابط- 6

 مهارت آنان، با سازش و کردن و متقاعد ديگران بر مستقیم

 است سازنده ی افرد با يكديگر  و ارتباط خوب برقراری

(16.) 

                                                           
2 Self consciousness skill 
3 Creative thinking skill 
4 Opposition to stress skill 
5 Decision making skill 
6 Critical thinking 
7 Inter-personal relation skill 



 

 زاده ید محمدرضا هاشم زاده و حسین خدابخشس  و تصویر تن انگاره در زنان پیش بینی پذیرش همسر آزاری بر اساس درماندگی آموخته شده -54
 

 ديگران شامل با مهارت اين: 1مؤثر ارتباط برقراری مهارت- 7

 ديگران، بیشتر درباره اطالعات کسب آمدن، کنار وبيخ به

 به و عالقه به ديگران خود احساس و منظور انتقال توانايي

 (.18) باشدمي ديگران با دوستانه روابط برقراری

روان  یرويكردکه همكارانش ( و 1896) 6از ديدگاه مزالک

به فرسودگي شغلي دارند آن را دارای  شناختي اجتماعي

از سه مؤلفه مربوط به هم  مي دانند کهچند بعدی  یارساخت

 :عبارتند از و (14)است شدهتشكیل 

عاطفي که به از دست رفتن  مؤلفه اول: تحلیل يا خستگي

مؤلفه اين های عاطفي شخص مربوط است. مؤلفه دوم: انرژی

شامل تمايلي است  ،فرسودگي شغلي است هکه تشكیل دهند

به صورت يك فرد انساني در  ،يا بیمار هنندکه فرد ، مراجعه ک

و وی را از فرديت خارج ساخته و به صورت  هنظر گرفته نشد

 .کندميوی را درک  (8یتصيك شي غیر انساني)مسخ شخ

ساس حفرد او است  4سومین مؤلفه: اساس موفقیت فردی پايین

در قسمت بعد، . با موفقیت نیست هکند عملكرد وی همرامي

رسي بیشتر مساله فرسودگي شغلي معلمان در ايران و هم به بر

های زندگي و رفتار شهروندی مهارتچنین ارتباط آن با 

 شود. ميپرداخته 

 رواني به فشارهای مناسب پاسخ ارائه و سازگاری برای انسان

 ديگران با ارتباط های برقراریمهارت و هاتوانايي يادگیری به

مجازی نیازمند است، به عالوه به  و حضوری صورت به

حل  خود، خاص شیوه با زندگي هایاسترس با مهارت مقابله

 از تكنولوژی استفاده توانايي فردی، بعد در انتقادی مسايل

 غیره نیز نیازمند و مسأله حل مهارت شونده، متحول دائماً

 هیجانات بربشناسد،  را خود بايد فرد منظور اين برای .است

 جهت در و را کنترل هاآن بتواند و باشد داشته آگاهي خود

 ارتباط هاآن با و بتواند بشناسد را ديگران کند، هدايت مثبت

 نباشد؛ منفعل اطالعات متنوع، پذيرش در کند، برقرار مؤثر

 به توانايي به نیاز اين ترتیب به کند، ارزيابي را هاآن بلكه

                                                           
1 Effective communication skill 
2Maslach  
3 Social Psychological approach 
4Depersonalization (DPS ) 

 چنین از برخورداری .دارد را دانش رمؤث کارگیری

 واقع گويند. در زندگي هایمهارت را، هاييمهارت

 که است هاييتوانايي از ایمجموعه زندگي هایمهارت

 فراهم را ومفید مثبت رفتار و سازگاری هایزمینه

 (.15)آورندمي

 در نوزدهم قرن سیاسي و اجتماعي فرآيند مثابه به شهروندی

 ملت و دولت بین جدی تعامل صورت به مدني سنتي جوامع

 شده سیاسي و اجتماعي مهم مباحث از شده و  مطرح

 (. 12)است

دچار در محیط کار ای است که فرد گونهوقتي شرايط به 

 را شغلي فرسودگي توانیمنمي افسردگي مي شود بهتر است اگر

 را بهتر آن توانیممي حداقل ببريم، بین ازکار وی  محیط در

 استفاده رشد و يادگیری برای آن اثرات از نتیجه در و بشناسیم

 جهت سازمان هم و است شده قرباني آن که فردی هم تا کنیم

 (.17گردند) مند بهره آن از خود ثبات حفظ

زندگي و اصول های مهارترسد آشنايي با ميبنابراين به نظر 

شهروندی در چلوگیری از فرسودگي شغلي معلمان و کاهش 

اثرات سوء آن مؤثر باشد و اين مساله باعث شد تا نگارنده 

 دست به اين کار پژوهشي بزند. 

در اين پژوهش محقق درصدد پاسخگويي به اين سوال    

 های زندگي و رفتار شهروندیمهارتبین  است که آيا

فرسودگي شغلي معلمان زبان انگلیسي تربت  سازماني با

 رابطه وجود دارد؟حیدريه 

 روش کار

 کلیه آماری جامعه. است همبستگي پژوهش اين تحقیق روش

 پرورش و آموزش دوم و اول متوسطه انگلیسي زبان معلمان

 نفر 444  تعداد و مناطق  اطراف آن به حیدريه تربت شهرستان

 182 شامل ساده تصادفي گیری مونهن طريق از نمونه. باشندمي

 پرسشنامه اطالعات، گردآوری ابزار. شد انتخاب معلم نفر

 و چي معلمان زبان ساعت زندگي هایمهارت

 سازماني شهروندی رفتار پرسشنامه ،(1898)همكاران

 شغلي فرسودگي و پرسشنامه (1884)همكاران و پادساکف

ها با استفاده از ضريب ادهباشد. در نهايت  دمي( 1891)مزالک



 

  خدابخش زاده حسینسیدمحمدرضا هاشم زاده و   های زندگی و رفتار شهروندی سازمانی با فرسودگی شغلی معلمانبررسی ارتباط میان مهارت -54
 

به رگرسیون و تحلیل واريانس يك راهه همبستگي پیرسون، 

 بررسي شدند.   SPSSکمك نرم افزار آماری 

 ابزار پژوهش
 معلمان زبان ساعت زندگي های مهارت پرسشنامه-1

فرم اصلي و کامل اين پرسشنامه شامل  ،(1898)همكاران و چي

را تشكیل مي دهد. اما فرم خرده مقیاس  18سوال بوده و  144

کوتاه اين پرسشنامه )که در پژوهش حاضر از اين فرم استفاده 

سوال و سه خرده مقیاس )تصمیم گیری،  64خواهد شد( شامل 

 باشد.ميحل مسئله و تفكر خالق( 

به منظور بررسي روايي پرسشنامه پس از تدوين سواالت 

درسي به منظور  نفر از صاحب نظران حیطه برنامه ريزی 14از 

سنجش روايي بیروني )صوری و ظاهری( و روايي دروني )سازه 

و محتوايي( آن استفاده شد و روايي ظاهری و محتوايي آن مورد 

 (19تايید قرار گرفت.)

در تحقیق قیاسي به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه، پس 

نفر از نمونه های تحقیق، با  84از اجرای مقدماتي بر روی 

به عنوان ضريب  87/4از روش آلفای کرونباخ، ضريب  استفاده

 (.19اعتبار محاسبه گرديد )

پرسشنامه رفتار شهروندی سازماني پادساکف و ( 6

 (:1884)همكاران

پرسشنامه رفتار شهروندی توسط پادساکف و همكاران 

 متغیرهای خصوص در طراحي گرديده است. 1884در سال 

 دراين سازماني یشهروند رفتار سنجش جهت شده تعیین

شناسي، جوانمردی،  وظیفه که شامل نوع دوستي، پرسشنامه

 جهت باشد؛ به ترتیبمي وتكريم فضیلت مدني و احترام

 )وجدان کاری(، وظیفه4الي1 سواالت نوع دوستي سنجش

 ، فضیلت14الي  9، جوانمردی سواالت 7الي  5 شناسي سواالت

 64 الي 14 ريم سواالتو تك واحترام 18 الي 11 سواالت مدني

 .است شده در نظرگرفته

ضريب پايايي پرسشنامه از طريق آزمون آلفای کرونباخ در 

  بدست آمده است. 71/4( 1886پژوهش حسني و کريمي)

همچنین ضريب آلفای کرونباخ پرسشنامه پاساکف در پژوهش 

بدست آمده  954/4و   91/4( به ترتیب 1884مرادی و همكاران)

 (.18)شدايي آن مورد تايید مي بااست که پاي

 

 18914(پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش)مزالچ( 8

 ،يعاطف يماده است که به سنجش خستگ 66پرسشنامه شامل  نيا

در  یفرد تیو فقدان موفق ييزدا تیشخص یهادهيپد

 یخصوص براه پرداخته است و ب یاحرفه تیفعالچهارچوب 

مانند  یاحرفه یهادر گروه يز فرسودگا یریشگیسنجش و پ

 شود.يبه کار برده م رهیلمان زبان  و غمعپرستاران و 

مسلش و جكسون ضريب پايايي دروني را برای خستگي عاطفي 

گزارش   71/4و موفقیت فردی را  78/4، شخصیت زدايي 8/4

ر در لین باای اوبر ين پرسشنامها  پايايير و عتبااند. اکرده

آن با ضريب پايايي . و ستاگرفته ار تأيید قررد و م(64)انيرا

ست ه اشدآورد بر 79/4روش آلفای کرونباخ 

ضريب پايايي اين آزمون را با روش آلفای (61).همچنین

محاسبه کرده  94/4تا  75/4بین ( 66) 97/4تا  5/4کرونباخ بین 

  ،گي شغليدفرسوی پرسش نامهدن بوارد ستاندا. با عنايت به اند

گي دفرسوان سنجش میزای برزم الر عتبادارای ان پرسش نامه يا

 (64)باشد.شغلي مي

 نتایج

 هاهای جمعیت شناختي آزمودنيبررسي ويژگي

( زن  %6/59نفر )114( از نمونه آماری مرد و %9/41نفر)96

 باشد.مي

نفرمعادل 148دارای فوق ديپلم  % 2/4نفر معادل  8همچنین 

دارای  %8/17نفر معادل  85 دارای مدرک کارشناسي، 72%

دارای مدرک  %5/1نفرمعادل  8مدرک کارشناسي ارشد و

 باشد.دکتری مي

بیانگرسابقه تدريس مدرسان به شرح ذيل -8ی جدول شماره

سابقه  %2/8نفر معادل  7باشد:  مطابق با نتايج پژوهش تعداد مي

سابقه  %9/18نفر معادل  68سال؛ تعدا 14تا 2تدريس بین 

سابقه  %7/11نفر معادل  68سال؛ تعداد 15تا 11بینتدريس 

سابقه  %4/19نفر معادل  82سال؛  تعداد 64تا12تدريس بین 
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سابقه  %2/56نفر معادل  148سال و تعداد 65تا61تدريس

 سال دارند.62تدريس باالی 

سابقه تدريس  %2/8نفر معادل  7مطابق با نتايج پژوهش تعداد 

 11سابقه تدريس بین %9/18معادل نفر  68سال؛ تعدا 14تا 2بین 

سابقه تدريس بین  %7/11نفر معادل  68سال؛ تعداد 15تا

سابقه  %4/19نفر معادل  82سال؛  تعداد 64تا12

سابقه  %2/56نفر معادل  148سال وتعداد 65تا61تدريس

 سال دارند.62تدريس باالی 

 لي معلمان زبانهای زندگي با فرسودگي شغبین مهارتنتايج ضريب همبستگي  -5جدول

 متغیر

 فرسودگي شغلي معلمان زبان 

 يخستگ

يعاطف  

 تیشخص

  ييزدا

فقدان 

 تیموفق

  یفرد

فرسودگي 

 شغلي 

ت
هار

يم
دگ

 زن
ی

یریگ میتصم ها  4048 4046 4046 4045 

-4041 4046 حل مسئله  4041-  4044 

-4048 4044 تفكر خالق  4046-  4041-  

-4041 4044 های زندگيمهارت  4044 4041 

*P< 45/4              **P< 41/4  

های زندگي با مهارتدهد که بین نشان مي 1نتايج جدول

(رابطه  =41/4rو  <45/4p) فرسودگي شغلي معلمان زبان 

های معناداری مشاهده نشد همچنین بین خرده مقیاس

های زندگي و فرسودگي شغلي دبیران زبان  رابطه مهارت

 وجود ندارد.

نبین رفتار شهروندی سازماني با فرسودگي شغلي دبیران زبانتايج ضريب همبستگي  -2جدول   

 متغییرها

 فرسودگي شغلي دبیران زبان 

 يخستگ

يعاطف  

 تیشخص

  ييزدا

 تیفقدان موفق

  یفرد

فرسودگي 

 شغلي 

ني
زما

سا
ی 

ند
رو

شه
ار 

رفت
ينوعدوست   46/4-  44/4-  48/4-  48/4-  

يشناس فهیوظ  44/4-  44/4  46/4-  41/4  

یجوانمرد  45/4  44/4  48/4  44/4  

يمدن لتیفض  44/4  42/4  44/4  45/4  

مياحترام و تكر  48/4  41/4  48/4  45/4  

42/4 رفتار شهروندی  44/4  46/4  48/4  

 

*P< 45/4      

رفتار دهد بین نشان مي6نتايج ضريب همبستگي جدول 

  <45/4p)بان شهروندی سازماني با فرسودگي شغلي دبیران ز

-وجود ندارد. همچنین بین خرده مقیاس ایرابطه  (=r-48/4و

رفتار شهروندی سازماني با فرسودگي شغلي معلمان زبان  های 

 رابطه معناداری وجود ندارد.
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بین مهارت های زندگي با رفتار شهروندی  نتايج ضريب همبستگي -3جدول   

 

 

 های زندگيمهارت

 میتصم

یریگ  
هلحل مسئ  

تفكر 

 خالق

مهارت های 

 زندگي

ني
زما

سا
ی 

ند
رو

شه
ار 

رفت
ينوعدوست   ** 85/4  ** 94/4  ** 97/4  ** 94/4  

يشناس فهیوظ  ** 25/4  * 15/4  ** 82/4  ** 88/4  

یجوانمرد  ** 44/4  ** 68/4  62/4  ** 67/4  

يمدن لتیفض  ** 82/4  ** 76/4  ** 24/4  ** 22/4  

مياحترام و تكر  ** 99/4  ** 87/4  ** 68/4  ** 52/4  

فتار شهروندیر  ** 99/4  ** 94/4  ** 71/4  ** 81/4  

 

 

بین مهارت های زندگي با بیانگر اين است که  8نتايج جدول 

(  رابطه معناداری وجود =81/4rو  >41/4p)رفتار شهروندی

دارد و همچنین بین خرده مؤلفه ها رابطه معني داری وجود 

( =62/4rو  <45/4pی با تفكر خالق )جوانمرددارد. و با  

 رابطه معناداری وجود ندارد.

ی شغلينتايج تحلیل واريانس تك متغیری روی رفتار شهروندی سازماني بر اساس سابقه-4جدول   

 مجموع مجذورات متغیرها
درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

 سطح

 معني داری

61/167 رفتار شهروندی  4 94/81  67/1  69/4  

42/4777 باقیمانده  181 41/65    

27/4844 کل  185    

باشد بین رفتار دار نميمعني  Fبیانگر  اين است که  4جدول 

شهروندی سازماني بر اساس سابقه شغلي تفاوت وجود ندارد. 

تر است بزرگ45/4چون سطح معناداری آن از 

(45/4<69/4sig=پس آزمون .)شود.های تعقیبي انجام نمي 

 نتیجه گیری بحث و

 هایچالش بشری، زندگي سريع تغییرات و هاپیچیدگي

 و تعلیم هاینظام داده است؛ قرارانسان برابر  در را فراواني

 هایمهارت آموزش دنیا در تالشند تا  سراسر در تربیت نیز

اين نوع  با هامؤثرتر انسان و بهتر کردن برای سازگار 1زندگي

زندگي را سر لوحه کار خود قرار  ساير مسائل و هاچالش

ال اين تحقیق به بررسي عوامل موثر بر اين مساله (ح8)دهند

 پرداخته است.

                                                           
1 - Life Skills 

های زندگي با فرسودگي مهارتبه منظور بررسي رابطه بین 

از آزمون ضريب همبستگي استفاده شد. شغلي معلمان زبان 

های زندگي با فرسودگي شغلي مهارتنتايج نشان داد که بین 

(رابطه معناداری مشاهده  =41/4rو <41/4p)معلمان زبان 

 شود.نمي

های زندگي با  مهارتهای اين پژوهش در مورد رابطه بین يافته

 و دانلد و مك ترنرفرسودگي شغلي معلمان زبان با تحقیقات 

 (.2)ها تناسب و همخواني ندارددر بعضي از مؤلفه

در ادامه به منظور بررسي رابطه بین رفتار شهروندی سازماني با 

ي شغلي معلمان زبان  از آزمون ضريب همبستگي فرسودگ

رفتار دهد بین مياستفاده شده است. نتايج نشان داد که 

رابطه شهروندی سازماني با فرسودگي شغلي معلمان زبان  

 وجود ندارد.
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بررسي رابطه بین رفتار های اين پژوهش در مورد يافته

شهروندی سازماني با فرسودگي شغلي معلمان زبان  با 

ها تناسب و همخواني در بعضي از مؤلفه  (1) پژوهشحقیقات ت

( تناسب و 11دارد و با تحقیقات معمارمسجد و عابدی )

، (9)احمدی و همكارانهمخواني معكوس دارد. با تحقیقات 

فن (، 66) استون و جواهر امريك،ون (61) سومچ و بوگلر

اسب و ها تندر بعضي از مؤلفه نیز  (،68تسای) 1چیو و چینگ

 همخواني ندارد.

های زندگي با رفتار بین مهارت»همچنین به منظور رابطه  

شهروندی سازماني از ضريب همبستگي و رگرسیون دو متغیره 

های زندگي با استفاده شده است. نتايج نشان داد بین مهارت

رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین  رفتار شهروندی

ي با دوست نوع، یریگمیتصمي با دوست نوعهای خرده مؤلفه

-مهارتي با دوست نوعي  با تفكر خالق، دوست نوع ،حل مسئله

ي با شناس فهیوظ ،یریگمیتصمي با شناس فهیوظو  های زندگي

ي با شناس فهیوظ، تفكر خالقي با شناس فهیوظ، حل مسئله

 و های زندگيمهارتي با شناس فهیوظ، های زندگيمهارت

 ی باحل مسئله،جوانمرد گیری وی با تصمیمجوانمرد

-ي با تصمیممدن لتیفضهای زندگي و ی با مهارتجوانمرد

ي با تفكر مدن لتیفضي با حل مسئله، مدن لتیفض ،گیری

 مياحترام و تكرهای زندگي و ي با مهارتمدن لتیفض ،خالق

 مياحترام و تكر با حل مسئله، مياحترام و تكرگیری، با تصمیم

رفتار های زندگي و با مهارت ميترام و تكراح با تفكر خالق ،

رفتار  با حل مسئله، رفتار شهروندیگیری، با تصمیم شهروندی

های با مهارت رفتار شهروندی با تفكر خالق، شهروندی

ی و با جوانمردزندگي رابطه معني داری وجود دارد. اما با  

 تفكر خالق، رابطه معناداری وجود ندارد. 

از های زندگي رفتار شهروندی و مهارتن به منظور آزمون بی

متغیر  رگرسیون دومتغیری استفاده شده است که به نظر رسید.

 باشد.های زندگي ميرفتار شهروندی قادر به پیش بیني مهارت

ارتباط بین رفتار شهروندی و های اين پژوهش در مورد يافته

 (،4مهر و همكاران)حسینيتحقیقات های زندگي با مهارت

                                                           
1 Fen chiu and ching Tsai 

نژاد و تیموری. اما با تحقیقات تناسب و همخواني دارد

 همكاران و 6پیرس تناسب و همخواني ندارد (8)همكاران

 غیر و دولتي مدارس معلم 784 روی بر بررسي در(65)

 را معلمان و بیوگرافیكي روانشناختي های تفاوت دولتي

 فرسودگي باالتر کردند. يافته ها نشان داده که سطوح مطالعه

 اعتماد کار، از زياد غیبت تر، ضعیف جسمي سالمت با ليشغ

 ای مقابله های مكانیزم بیشتر استفاده و تر پائین به نفس

 .(6) بود مربوط پرخاشگرانه،

ژوهشي به بررسي رابطه بین (در پ68)تسای 8فن چیو و چینگ

فرسودگي شغلي، درگیری شغلي و رفتار شهروندی سازماني 

دهد که دو های اين تحقیق نشان ميتهپرداخته شده است . ياف

، ارتباط بعد خستگي عاطفي و احساس عدم موفقیت فردی

 منفي و معني داری با رفتار شهروندی سازماني دارد. مستقل، 

 مشاغل در شاغل زن 185 (عداد62)4وهمكاران بروکینگز،

 رضايت بیني و پیش شغلي فرسودگي با رابطه در را تخصصي

 نظیر عواملي داشتند اعالم و دادند قرار بررسي مورد شغلي

 فرسودگي میزان با منبع کنترل و بیزاری استرس، نفس، عزت

 .دارند رابطه شغلي

نیزدر يك پژوهش به بررسي رابطه (64)  5و زراته اسچیمن

میان فرسودگي شغلي، هیجان پذيری منفي و رفتار شهروندی 

نگتن سازماني کارکنان خدمات انساني در اياالت واش

اند. نتايج حاکي از آن بود که همبستگي معني داری پرداخته

بین متغیرهای اصلي و هريك از ابعاد وجود داشت. به طور که 

مشاهده گرديد همبستگي معني داری بین رفتار شهروندی 

 سازماني و ابعاد فرسودگي شغلي وجود دارد. 

در ادامه نیز جنسیت،سوابق شغلي،میزان تحصیالت ، با 

 غیرهای ديگر مود آزمون قرار گرفت که نتايج نشان داد: مت

داری های زندگي به لحاظ جنسیت تفاوت معنيبین مهارت

وجود دارد. بین رفتار شهروندی سازماني و جنسیت تفاوت 

                                                           
2 . . Pierce 
3  Fen chiu and ching Tsai 
4 Brookings & etal  
5 Schepman & Zarate 
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به لحاظ فرسودگي شغلي معلمان زبان  بین  وجود ندارد.

 جنسیت تفاوت وجود ندارد. 

سابقه شغلي تفاوت وجود های زندگي به لحاظ بین مهارت

ندارد. بین رفتار شهروندی سازماني بر اساس سابقه شغلي 

 تفاوت وجود ندارد.

بین فرسودگي شغلي معلمان زبان  به لحاظ سابقه شغلي تفاوت 

 وجود ندارد.

های زندگي بین مهارتارتباط های اين پژوهش در مورد يافته

لمان زبان  به و رفتار شهروندی سازماني با فرسودگي شغلي مع

تناسب و در خصوص  (65) با تحقیقاتلحاظ، سابقه شغلي 

 همخواني ندارد. 

های زندگي بر اساس میزان تحصیالت تفاوتي بین مهارت

بر اساس میزان رفتار شهروندی سازماني بین  وجود ندارد.

 تحصیالت تفاوت وجود ندارد.

ت به لحاظ میزان تحصیالفرسودگي شغلي معلمان زبان  بین 

 تفاوت وجود ندارد.

های زندگي بین مهارت ارتباطهای مطالعه حاضر در مورد يافته

و رفتار شهروندی سازماني با فرسودگي شغلي معلمان زبان  به 

سابقه شغلي و میزان  ،جنسیتلحاظ میزان تحصیالت به لحاظ، 

نژاد و تیموری(،65) همكاران و 1پیرسبا تحقیقات تحصیالت 

   و همخواني ندارد. ناسب (8)همكاران

های مطالعه حاضر حاکي از آن بود که در مجموع يا فته

های زندگي و رفتار شهروندی بررسي ارتباط میان مهارت

سازماني با فرسودگي شغلي معلمان زبان انگلیسي در برخي 

متغیره کامال معنادار بود و در برخي متغیرها و يا خرده 

 نشد.ها رابطه معناداری مشاهده مقیاس
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 Abstract 
Introduction: The present study investigates the relationship between life 

skills and organizational citizenship behavior with burnout in English 

teachers of Torbat Heydariyeh 

Methods: This study was a correlational study. The population of the study 

is 400 English teachers of first and second grade secondary education in 

Torbat Heydariyeh city and its surrounding areas. Sampling was done by 

simple random sampling and included 196 first and second grade English 

language teachers. Data gathering tools are the Life Skills Questionnaire of 

Chi Chi et al. Teachers (2010), the Podsakov et al. (1990) Organizational 

Citizenship Behavior Questionnaire, and the Maslach Burnout Inventory 

(1981). Data were analyzed using Pearson correlation coefficient, regression 

and one way ANOVA using SPSS 18 software. 

Results: : The findings of the present study regarding the relationship 

between life skills with burnout of English teachers as well as organizational 

citizenship behavior with burnout of English language teachers are 

inconsistent with previous research in some components. 

Conclusion: The results showed that there is a significant relationship 

between life skills and citizenship behavior (r = 0.91, p <0.01) and also 

between sub-components. But in some subscales such as fairness with 

creative thinking (p> 0.05 and r = 0.26) there is no significant relationship. 

Key words: Job burnout, Life skills, Organizational citizenship behavior, 

English language teachers. 

 


