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تبیین پدیدارنگاری نقش فرسودگی شغلی در کاهش سازگاری زناشویی زنان معلم
دوره ابتدایی
فرشته دانش ، 1کیوان صالحی ، 2مینا سادات میرشجاع

3

9دانشجو دکتری مشاوره ،پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 2دکتری تخصصی سنجش آموزش ،استادیار دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 3عضو مرکز تحقیقات عصبی  -عضالنی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

چکیده
مقدمه :خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است که سالمت و بالندگی جامعه به رشد و سالمت آن وابسته است .اگرچه هنوز خالء
ها و مطالب ناگفته ای درباره خانواده سالم وجود داشته و در مورد مفهوم واژه سالمتی اختالف نظر زیادی وجود دارد ،با این
حال می توان خانواده های سالم را دارای برخی از خصایص مشترک دانست که جن به هایی از کارکرد خانواده را مطرح می
کنند و موجب تمایز خانواده های بهنجار و کارآمد از خانواده های آشفته و ناکارآمد می گردند.
روش بررسی :هدف از پژوهش حاضر تبیین تبیین پدیدارنگاری نقش فرسودگی شغلی در کاهش سازگاری زناشویی زنان معلم
دوره ابتدایی بود .در این پژوهش  33نفر با استفاده یک مصاحبه نیمه ساختار یافته به عنوان نمونه مشارکت کردند.
یافته ها :نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها نشان داد که مقوله های تداخل بین کارهای منزل و شغل ،خستگی ناشی از کار
و تأثیر مشکالت محیط کار بر روابط درون خانه دارای باالترین میزان اهمیت از سوی مصاحبه شوندگان بوده اند.
بحث و نتیجه گیری :می توان با اتخاذ تدابیری در خصوص احیای محیط کار از یک سو ،و ارائه اموزش های الزم به زنان
شاغل در آموزش و پرورش به عنوان آموزگار ،ضمن ایجاد تعادل با کار و خانواده ،نسبت به افزایش سازگاری زناشویی آنان اقدام
کرد.
واژههای کلیدی :فرسودگی شغلی ،سازگاری زناشویی ،زنان معلم ،دوره ابتدایی

901

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال سوم ،شماره  ،22فروردین 9311

مقدمه
هیچ جامعه اي نمی تواند ادعاي سالمت کند مگر آنکه از خانواده هاي سالم برخوردار باشد .از طرف دیگر خانواده بر
آیند انعکاسی از کل جامعه است .نقش اصلی و آشکار خانواده انتقال سینه به سینه ارزشها و میراث فرهنگی و اعتقادي،
حفظ روابط خویشاوندي پرورش و تربیت نسل و تأمین نیازهاي اساسی انسانی و باالخره تعادل روانی و عاطفی در افراد
آنست .ازسوي دیگر فرآیندهاي درونی افراد پدیده هاي کامال درونی نیست .بلکه تحت تأثیر عواملی از بیرون است که
متقابال بر یکدیگر تأثیر دارند .سیسمی که بیش از حد همه بر فرد محیط است و رفتار هاي او را هر آن شکل می دهد،
خانواده است .رفتاري که در رابطه با سایر اعضاي خانواده می کند ،منحصر به رفتار سازشی و بهنجار نیست بلکه رفتار نا
بهنجارافراد را هم خانواده شکل می دهد ()1
با پیچیده تر شدن روز افزون جوامع امروزي رسالت سازمانها براي برآوردن انتظارات جوامع حساس تر و مهم تر می
شود .با توجه به حساسیت سازمان آموزش و پرورش براي دستیابی و اجراي موفقیت آمیز هر فعالیت آموزشی افزون بر
منابع مالی ،وسایل و فناوري ،وجود نیروي انسانی سالم و متعهد ،نقش اساسی را ایفا می کند .به عبارت دیگر تعهد
کاري و واکنش عاطفی فرد نسبت به کار و همچنین باال بودن سالمت روانی میزان تولید و قابلیت کار را باال می
برد( .)1نخستین بار فرویدنبرگر ( )1791فرسودگی شغلی را تعریف کرده است .فرسودگی شغلی پدیده اي عمومی و
فراگیر است که از کنش متقابل فرد با محیط کار ناشی می شود و نتیجه آن از دست دادن انگیزه ،اشتیاق ،انرژي ،و
کاهش عملکرد در زندگی است( . )2فرسودگی شغلی فقط به منزله خستگی و فشار ناشی از کار نیست ،بلکه به سبك
کلی زندگی فرد و ساعتهاي بیداري او نیز سرایت می کند .یکی از مهمترین حوزه هاي زندگی هر فردي ،زندگی
زناشویی او است .رابطه زناشویی رضایت بخش و سالم هرگز به طور تصادفی ایجاد نمی شود .زندگی زناشویی استوار و
شاد وقتی شکل می گیرد که زن و شوهر مهارت هاي الزم براي چنین رابطه اي را یاد بگیرند و بکار بندند ( .)3از سوي
دیگر سالیوان نقش خانواده و محیط پرورشی افراد را مورد بررسی قرار می دهد و تأثیر آن را بر چگونگی واکنش ها در
مقابل فشار روانی مهم میداند ،اگرچه در این دیدگاه ،بر ق درت مادر تاکید بسیاري وجود دارد ،ولی این امر به عنوان یك
عامل درونی شده ،تلقی می گردد و بروز این عوامل درونی شده در پرتو تعامل با همساالن و افراد خارج از چارچوب
محدود خانواده است ( .)1یکی از مهمترین واکنش هاي افراد در برابر استرس ها ،سازگاري است.
سازگار شدن با محیط مهمتری ن منظور و غایت همهي فعالیتهاي ارگانیزم است .در همهي دوران زندگی خود در هر
روز و ساعت سرگرم آنیم که خود دگرگون شده و دگرگون نشده را سازگارکنیم .زندگی کردن درحقیقت چیزي جز عمل
سازگاري نیست .به نظر مك دالند  1وقتی میگوییم فردي سازگار است که پاسخهایی که او را به تعامل با محیطش قادر
می کنند ،آموخته باشد .در نتیجه به نحو قابل قبول مانند اعضاي جامعهي خود رفتار کند تا احتیاجاتش ارضا شود ( .)5از
نظري لغوي فعل سازگار شدن به معنی متناسب بودن ،مربوط بودن و انطباق یا وفق دادن می باشد( .)6تیلور ،لتیا و
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شلی  2سازگاري اجتماعی را مترادف با مهارتهاي اجتماعی میدانند ،از نظر آنها مهارتهاي اجتماعی عبارت است از
توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در زمینههاي اجتماعی خاص که در عرف جامعه قابل قبول و ارزشمند باشد .این
مهارتها باید داراي بهرهاي دوجانبه باشد .به عبارتی دیگر در عین حال که براي شخص مفید است براي دیگران نیز
سودمند باشد( .)9عالمت اساسی اختالل سازگاري پیدایش عالئم هیجانی یا رفتاري قابل توجه از نظر بالینی در پاسخ به
یك یا چند عامل قابل شناسایی استرسزا است .عامل استرسزا می تواند یك واقعه واحد مثل ختم یك رابطه عاشقانه،
یا چند واقعه استرس زا مثل مشکالت شغلی و زناشوئی شدید باشد.آشفتگی در اختالل سازگاري ظرف سه ماه از شروع
یك عامل استرسزا آغاز میشود و بیش از شش ماه پس از آنکه عامل استرس زا یا عواقب آن خاتمه یافت ،طول نمی -
کشد ( .)9در این پژوهش به دنبال این هستیم تا نقش فرسودگی شغلی در بین معلمان زن دوره ابتدایی را به شیوه
پدیدارنگاري بررسی نماییم.
روش بررسی
در این پژوهش از روش کیفی پدیدارنگاري استفاده شده است .پژوهش کیفی معموال با ذکر نکات افتراق آن با پژوهش
کمی تعریف میشود .منظور از پژوهش کیفی را نوعی از پژوهش میدانند که یافتههاي حاصل از آن ،ازطریق روشهاي
آماري یا سایر ابزارهاي کمی سازي به دست نیامده است .دنزین و لینکلن  3تعریف کلی و عمومی زیر را براي پژوهش
کیفی ارائه میدهند« :پژوهش کیفی شامل روشهاي چندگانهاي است که نسبت به موضوع مورد نظر خود رویکرد
تفسیري و طبیعت گرایانه دارند .به این معنا که پژوهشگران کیفی پدیدهها را در محیط طبیعی آنها مورد مطالعه قرار
میدهند و این پدیدهها را بر حسب معنایی که افراد به آنها میدهند ،ادراک یا تفسیر کنند . )8( ».پژوهش حاضر نیز به
لحاظ فلسفی ،پژوهشی کیفی است.
در پژوهش حاضر ابتدا  35نفر از زنان آموزگاري که در شش ماه اخیر به دلیل مشکالت زناشویی به مراکز مشاوره
مراجعه کرده بودند به روش نمونهگیري در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شده و سپس مورد مصاحبه قرار گرفتند .در
فرا یند مصاحبه ابتدا با کسب اجازه از این افراد یك رابطه صمیمی و همدالنه با آنها برقرار می شد ،و پس از نشریح
اهداف پژوهش براي آنها ،رضایت آنها براي ادامه همکاري جلب می شد .محتواي سواالت در جدول  1ارائه شده است.
بعد از اینکه اعضاي نمونه پژوهش به پرسشها پاسخ دادند ،از آنها خواسته شد که پاسخ هاي خود را بر اساس اهمیت از
یك تا  22نمره دهی کنند.
روش گردآوري دادهها شامل مصاحبه و یادداشتبرداري بود .تحلیل دادهها بر اساس روش هفت مرحلهاي کالیزي  1گام
به گام انجام گرفت .در این پژوهش ،از سؤاالت باز پاسخ استفاده شد .مصاحبه با یك سؤال وسیع و کلی شروع شد و
سپس با استفاده از راهنمایی و جهتدهی ،سؤاالت اضافی براي تشویق و دستیابی به توضیحات بیشتر پرسیده شد .در
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پایان هر مصاحبه ،مطالب ثبت شده و یادداشتهاي در عرصه ،به متن نوشتاري تبدیل شد .گردآوري دادهها و تجزیه و
تحلیل به صورت هم زمان انجام شد .مالحظات اخالقی که در این پژوهش رعایت شد ،شامل آگاه نمودن مشارکت -
کنندگان در خصوص اهداف مطالعه ،حق انصراف از شرکت در مطالعه در هر زمان از تحقیق ،محرمانه نگه داشتن کلیه
اطالعات مربوط به آنان اعم از فایلهاي صوتی و متن نوشتاري ،اخذ رضایتنامه ،هماهنگی جهت زمان و مکان انجام
مصاحبه و حق آگاهی از نتایج مطالعه بود.
در پژوهش حاضر گردآوري داده ها از طریق روش مصاحبه حضوري ،با استفاده از یك طرح پرسش سازمان یافته است.
بدین معنا که پژوهشگر یك پرسشنامه با توجه به مفاهیم و محورهایی که قصد بررسی آنها را دارد ،طراحی می کند ،و
پس از ارائه آن به افراد موردنظر جهت مصاحبه و گفتگوي حضوري با سواالت ساختار یافته و ساختار نیافته  ،به بررسی و
تحلیل د اده هاي موجود می پردازد .جدول  1نمونه پرسشنامه طراحی شده توسط پژوهشگر را ارائه می باشد.
یافته ها
تحلیل دادهها با استفاده از روش کالیزي و به شرح زیر انجام شده است .در مرحله اول ،مطالب اصلی هر مصاحبه
استخراج و به همان صورت (زبان شرکتکنندگان) نوشته شد .در مرحله دوم ،هر متن مرور شده و عبارات مهم استخراج
گردید .در این مرحله ،واژهها و عبارات مهم و مرتبط با پدیده فرسودگی شغلی و ناسازگاي زناشویی از متون مصاحبه
استخراج گردید .سپس در مرحله سوم ،معناي هر عبارت مهم توضیح داده شد .از طریق مفهوم بخشی به هر یك از
واحدهاي معناي استخراج شده ،تالش شد تا معانی مشخص شوند .در مرحله چهارم تجزیه و تحلیل ،معناي خالصه به
صورت دستههایی از درونمایهها سازماندهی شدند ،که پژوهشگر جهت موثق و معتبر نمودن مطالب به توصیف اصلی
شرکتکنندگان رجوع نمود .همچنین به اختالفات میان و یا مابین دستههاي گوناگون توجه کرده و به دستهبندي
مفاهیم خالصه شده به درون دستههاي خاص پرداخته است .در مرحلهي پنجم کدها به صورت دستههاي مرتبط با هم
در یك دسته کلیتر و سپس خوشههایی قرار گرفتند که از این خوشهها مفاهیم محوري به دست آمد .یافتهها نشان داد
که بطور کلی افراد  36مورد را به عنوان دالیل اصلی تأثیر محیط کار بر ناسازگاري زناشویی را ذکر کردند که بر اساس
شباهت ،در  6د سته کلی بر اساس اهمیت میتوان دستهبندي کرد .بنابراین در پژوهش حاضر محور اصلی مورد نظر،
سازگاري زناشویی زنان معلم دوره ابتدایی می باشد که از منظر افراد انتخاب شده براي مصاحبه ،مورد بررسی قرار گرفته
شده است .در امتداد محور اصلی ،عامل فرسودگی شغلی به عنوان محور فرعی (محور رتبه دوم) مدنظر قرار می گیرد و
در تحلیل مصاحبه هاي مصاحبه شوندگان منتخب ،مورد توجه و تمرکز قرار خواهد گرفت.
تداخل بین کارهاي منزل و شغل که از آن در متون علمی با عنوان تعارض کار -خانواده یاد می شود ،به عنوان نوعی
ریزش منفی درنظر گرفته میشود که در اثر تبادل نگرشها و رفتارهاي بین دو حوزه کار و خانواده ایجاد میگردد و
موجب تقاضاهاي رقیب و متعارض میگردد( .)7این تقاضاها می تواند مستقیم باشند ،از قبیل نیاز به ایفاي همزمان دو
نقش ( خواسته شدن از شخص براي رسیدگی و مراقبت از فرزند بیمارش در طول زمان کار) یا اینکه غیرمستقیم باشند

992

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال سوم ،شماره  ،22فروردین 9311

(مانند نگرانی درباره ي حال فرزند بیمار در حالی که فرد به انجام وظایف شغلی خویش مشغول است) .به همین اعتبار در
چند دهه اخیر تحقیقاتی درباره علل و پیامدهاي تعارض بین کار و خانواده در حوزه پژوهشهاي رفتارسازمانی و منابع
انسانی انجام شده است که از یك سو سیاستها و خط مشیهایی در زمینه مدیریت این تنشهاي نقشی در حوزه منابع
انسانی سازمانها فراهم آ ورده است و از سوي دیگر به ارائه مدلهایی تجربی تبیین پیشایندها ،فرایندها ،سازوکارها و
پیامدهاي بروز این نوع تعارش در رابطه متقابل کار -خانواده و به ویژه تأثیر آن بر رضایت زناشویی و رضایت شغلی
منتهی شده است (.)12
در واقع این مؤلفه بیانگر این است که معلمان دوره ابتدایی (به خصوص آموزگاران پایه اول) به دلیل اینکه ناگزیرند
برخی از وظایف کالسی خود را مانند تصحیح اوراق امتحانی و چك کردن کارهاي عملی دانش آموزان را در منزل
انجام دهند ،به نوعی در انجام کارهایی که از آنها انتظار می رود به عنوان خانم خانه انجام دهند و یا برخی برنامه ها
مانند د ورهمی هاي فامیلی با تداخل همراه شود .به عنوان مثال یکی از آموزگاران (مصاحبه شونده  )5در این مورد گفته
است که « :همیشه با همسرم بر سر اینکه اوراق امتحانی را در منزل تصحیح می کنم ،جرو بحث داریم .وقتی از محل
کار به خانه بر می گردم ،مجبورم بالفاصله فکر تهیه ناهار باشم که تا همسرم برمی گردد ناهار آمده باشد .بعد از آن هم
آنقدر خسته ام که باید یك ساعتی بخوابم و بعد از آن هم مرتب کردن خانه و تهیه شام .اگر هم برنامه دورهمی داشته
باشیم که باید برویم .بنابراین تصحیح اوراق موکول می شود به آخر شب و قبل از خواب که همسرم بسیار از این وضع
ناراضی است» .همچنین برخی از معلمان نیز به دلیل این تداخل در انجام امور محوله به انها در محل کار نیز دچار
مشکل می شوند .یکی دیگر از اعضاي نمونه (مصاحبه شونده  )1بیان دارد« :هر وقت از مدرسه به خانه بر میگردم،
ناراحتم که بازهم بین کارهاي منزل و کرهاي مدرسه باید یکی را انتخاب کنم .همیشه هم کارهاي منزل را باید انجام
دهم و خیلی پیش می آید که کارهاي مدرسه را با تأخیر چند روزه انجام می دهم».
مقوله دیگري که داراي فراوانی بیشتري بود ،خستگی ناشی از کار می باشد .این مسأله به عنوان یکی از مهمترین
عوامل فرسودگی شغلی معرفی شده است .یکی از آموزگاران (مصاحبه شونده  )7در این خصوص گفته است« :آنقدر
کارهاي مدرسه و سرو کله زدن با دانش آموزان خسته ام می کند که وقتی به خانه بر میگردم ،فقط ناهار را که از شب
قبل پخته ام ،آماده می کنم و خودم ناهار نخورده به رختخواب می روم .اخیرا هم به دلیل فشار خون باالیی که دارم،
دارو هم مصرف می کنم که همین مسأله هم در انرژي من تأثیر منفی گذاشته است .هم همسرم و هم فرزندانم گاهی
اوقات شاکی می شوند که چرا همیشه اینقدر خسته ام و چرا خودم را بازنشسته نمی کنم .اما براي من خیلی زود هست
که بازنشسته شوم ،اما خستگی ناشی از کار هم به شدت باال هست» .در واقع در این زمینه می توان گفت ،معلمان تا
رسیدن به نقطه فرسودگی شغلی مراحلی را طی می کنند  .آنها در مرحله اول اشتغال با شور و هیجان  ،امیدواري زیاد ،و
حتی احساس رضایت تالش می کنند  .به تدریج افراد مستعد فرسودگی شغلی اکثرا فرصتهاي استراحت و تعطیالت را
فراموش کرده و از یاد می برند  .به تدریج توقعات غیر و اقعی آنها را ناکام می سازد و شروع به تردید در مورد اهداف ،
شیوه ها و ارزشهاي خود می کنند ،آن گاه رفته رفته عصبانی شده و شکوه آغاز می کنند ،احساس بی ارزشی کرده و
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افسرده می شوند و به این نتیجه می رسند که( :من نمی توانم آن طوري که می خواهم باشم) سپس بی عالقگی فرا
می رسد و به فرسودگی شغلی منتهی می شود (.)11
مقوله مورد نظر بعدي تأثیر مشکالت محیط کار بر سازگاري زناشویی زنان اموزگار بود .در خواست کار زیاد پدیده
آشنایی است .سه نوع کار اضافی و یا ترکیبی از این سه نوع شناخته شده است .1 :سطح مهارت مورد نیاز براي انجام
کار درخواستی ممکن است براي شخص خیلی باال باشد .2 .سرعت انجام کار ممکن است بیش از توان فرد باشد.3 .
حجم کار نیز می تواند بیش از توان شخص باشد .یکی از آموزگاران (مصاحبه شونده شماره  )8گفته است« :تا وقتی
آموزگار پایه دوم بودم خیلی سختی زیادي در کارم احساس نمی کردم ،اما از زمانی که در پایه ششم مشغول به تدریس
شده ام ،در کار با دانش آموزان مشکالت بیشتري را تجربه می کنم .درس ها بیشتر شده اند و هنوز برخی مطالب کتاب
براي آموزگاران گنگ و نامفهوم هستند؛ چه برسد به دانش آموزان .دانش اموزان هم چون وارد سن بلوغ شده اند
مشکالت رفتاري خاصی دارند که تا به حال تجربه آن را نداشته ام .همین مسائل باعث شده که با استرس وارد مدرسه
شوم و با خستگی و اعصاب خراب به خانه برگردم .این مسائل در روابطم با همسرو فرزندانم تأثیر بدي گذاشته است».
از سوي دیگر محیط کار جدید ،می تواند عامل ایجاد فشار روانی گردد .زیرا اطمینان فرد هنوز جلب نشده است .احساس
تهدیدهاي شخصی ،احساس در مخاطره بودن محیط اختصاصی کاري فرد ،ایستادن رئیس مربوطه در حین انجام کار و
صحبت در نزدیکی کارمندي که قربانی تصمیمات واهی و غیر منطقی شده و… فرد را دچار فشار روانی کرده در نتیجه
کار آیی او نقصان می یابد .حذف کلی تهدیدات شخصی در کار نیز می تواند باعث نقصان کارآیی گردد .روشن نبودن
نوع کاري که فرد می بایست ان جام دهد و یا عدم آگاهی از نتیجه کار انجام شده نیز می تواند عامل ایجاد فشار روانی
گردد .یکی از اعضاي نمونه در اینباره گفته است « :یکی از استرس آورترین مسائل در محل کار من ،بخشنامه ها و طرح
هایی هستند که آموزگاران ابتدایی ملزم به انجام انها هستند .همیشه بین انجام دادن انها و وقتی که باید براي تدریس
مطالب درسی به دانش آموزان اختصاص دهم دچار چالش می شوم .از طرفی اگر این طرح ها را انجام ندهیم توبیخ می
شویم  .همیشه استرس انجام ندان این طرح ها را در ذهنم دارم .حتی وقتی می خواهم شب ها بخوابم به این مسائل
فکر می کنم».
بحث
می توان گفت با توجه به عوامل استخراج شده از مصاحبه ها ،تأثیر کار بر محیط خانه داراي نقش محوري در عدم
سازگاري زناشویی آموزگران زن مقطع ابتدایی می باشد .چرا که تعارض کار -خانواده به تجربه اي که در آن تقاضاهاي
حوزه کار و خانواده با یکدیگر تداخل پیدا میکند و از منابع در دسترس فرد تجاوز میکند اشاره دارد ( .)12و زمانی اتفاق
میافتد که افراد در شرایطی قرار میگیرند که باید نقشهاي چندگانه را که نیاز به زمان ،انرژي و تعهد دارد ،انجام دهند
و همه آنها با یکدیگر تداخل پیدا میکند(.)13طبق تعریف گرین هاوس ( )1785این تعارض ها در ادامه به همراه
انتظارات اعضاي خانواده ،دانش آموزان ،اولیاي دانش اموزان و مدرسه ،همکاران ،سازمان آموزش و پرورش ،مطبوعات،
رسانه ها ،در کنار تفسیرهایی که از عدم کارآیی و اثر بخشی مدارس و به ویژه معلمان به عمل می آید ،ممکن است
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موجب تشدید فشار روانی در معلمان شود ( . )7همچنین شرایط نامطلوب کار که به دالیل فضاهاي آموزشی نامناسب
ایجاد می شود ،عدم تعادل بین درآمدها و هزینه هاي زندگی ،مشکالت ناشی از مسائل آموزش و پرورش ،مدرسه و
سبکهاي مدیریت ،رهبري مدیران و باالخره نبود ارتباطات مفید و حرفه اي میان کارکنان ،فشارهاي روانی و به دنبال
آن منجر به فرسودگی می شود ( .)11این فرسودگی در ادامه منجر به بروز شرایطی می شود که ذخیره هاي جسمانی
فرد بر اثر ادامه یافتن شرایط شغلی استرس زا کاهش می یابد و ممکن است به موازات آن نیروي عاطفی فرد نیز تحلیل
روند .خشنودي که پیشتر در هنگام ساعات تفریح یا در کنار خانواده و دوستان بدست می آورد ،کاهش می یابد و روي
هم رفته رضایت کلی شخص از زندگی کم میشود .بنابراین ضروري است که سازمان اموزش و پرورش ،در کنار برنامه
ریزي براي ارتقاي توانمندي هاي شغلی ،در خصوص ایجاد شرایطی که امنیت روانی اموزگاران زن را حفظ کند و از
طرفی پیش بینی برنامه هاي اموزشی براي این قشر از اموزگاران ،اقدام نماید.
نتیجه گیری:
این مطالعه نشان داد تجربیات معلمان ابتدایی می تواند نقش موثري در کاهش فرسئدگی شغلی داشته باشد و در نهایت
از غیبت از کار یا ئاگذاري ان به دیگران خودداري کند.
تقدیر و تشکر
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