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 18/1/96تاریخ پذیرش:  12/07/95تاریخ دریافت: 

 چکیده

 بیشوتر از  معموواًهای خدمات انسانی حرفه تعریف شده است که شناختیروان نشانگانفرسودگی شغلی به عنوان یک  زمینه و هدف:

هوای فرسوودگی بوی های شخصیتی به عنووان پویشهدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی ها در معرض آن قرار دارند.حرفه سایر

 شیراز بود.های شغلی در مربیان مهدکودک

فور از ن 100ای بوه حجو  بود. نمونه 1395-94در سال تحصیلی های شهر شیراز تمامی مربیان مهدکودک پژوهشآماری جامعه  :روش

 آوریجمعجهت  مورداستفادهاز نوع همبستگی بود. ابزار  توصیفی انتخاب شدند. پژوهش حاضر ایمرحلهمربیان، به روش تصادفی چند

هوا از بود. به منظور تحلیل داده (1985کری و کاستا، مک) پنج عاملی نئو و سیاهه (1981) مقیاس فرسودگی شغلی مسلشها شامل داده

 روش تحلیل همبستگی متعارف استفاده شد. 

ضوریب ) آزردگویروانکه الگوویی از نمورات بواا در  دادنددر تابع اول در ای  پژوهش نشان  آمدهدستبهضرایب ساختاری  ها:یافته

( با الگویی از نمورات بواا در تحلیول -507/0 ( گرایی(  و برون-743/0(پذیری (،  و الگویی از نمرات پایی  در توافق765/0، ساختاری

در توابع  آمدهدسوتبههمبسته هستند. ضرایب ساختاری  ،(531/0) ( و فقدان موفقیت فردی619/0) بینی خود(، دگرسان940/0) عاطفی

و  (747/0) ( با الگویی از نمرات پایی  در فقودان موفقیوت فوردی854/0) گراییدهد که الگویی از نمرات باا در برونان میدوم نیز نش

  (  خود همبسته است.-350/0) دگرسان بینی

فرسودگی شغلی بر کار مربیان مهدکودک را روش  ساخت و بر لوزوم توجوه بوه متغیرهوای  تأثیراهمیت  ،پژوهش حاضر :گیرینتیجه

 کند. می تأکیدهای شخصیتی ویژگی ازجملهبر فرسودگی شغلی  تأثیرگذار

 مهدکودک انهای شخصیتی، مربی: فرسودگی شغلی، ویژگیهاکلیدواژه
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 مقدمه
فرایندی از خستگی جسومی و روانوی اسوت  1فرسودگی شغلی

ی ناشی از درگیری درازمودت در انسوان که در اثر فشار هیجان

( فرسوودگی شوغلی 1تعریف مسولش ) بر اساس. شودمیایجاد 

بینوی ، دگرسوان2شوامل تحلیول عواطفی شناختیرواننشانگانی 

و  (2) سویدر و زیمورم . است 4و فقدان موفقیت فردی ،3خود

فرسودگی شغلی کواهش قودرت کنند بیان می  (3کوکینوس )

( 4سنگلی  و سانجیون ) .استآور تنشسازندگی فرد با عوامل 

کوه  کننودمعرفی میموقعیتی را فرسودگی در معلمان و مربیان 

ایو  مشوکل  تأثیرمعلمان تحت تنهانهشود و مشاهده می معمواً

نیز با تبعات ای  مشکل هستند بلکه سیست  آموزشی کل کشور 

 مواجه است.

عواموول  تووأثیرتحووت توانوودمیفرسووودگی شووغلی در افووراد 

 هووایویژگی مختلفووی قوورار گیوورد کووه یکووی از آن عواموول،

اکنش افراد در برابر فرسودگی ممکو  و و شخصیتی فرد است

 شخصیت شان متفاوت باشد.های شخصیتیویژگی تبعبهاست 

 دهودموی اجازه که انسان حیات از هاییجنبه از است عبارت

 از رفتاری چه معی  احوال و اوضاع در آدمی کنی  بینیپیش

 رفتوار خاصوی شویوه بوه فردی ره(. 5) داد خواهد نشان خود

 رفتواری هوایو مهارت ،نیازهوا توانوایی، انتظارات، و کندمی

 از .اوست شخصیتی الگوی بر اساس که دارد فردیمنحصربه

و  وظوایف اهوداف، اسواس بور نیوز هواناسوازم هموه طرفوی

 را خاصی توقعات و انتظارات نیازها، خود جاری هایفعالیت

 هایشخصویت از یوک هور بورای ایو بوربنوا؛ کننودمی توأمی 

 با شغلی هر (.5) است مناسب متفاوتی شغلی محیط متفاوت،

 زیوادیعوامول تنشوگر  مشاغل برخی اما است همراه تنیدگی

 هایمسئولیت و وظایف نوع کار، آن معلول امر ای  و دارند

 ناپوذیراجتنابفرسودگی شغلی بخش  . است هاشغل گونهای 

هوایی کوه بوا . اغلوب حرفوهدهودای را تشکیل میزندگی حرفه

                                                           
1. Job burnout 

2. Emotional exhaustion  

3. Depersonalization 

4. Personal accomplishment 

مشواغلی هسوتند کوه  ازجملوهدارنود  سوروکارخدمات انسوانی 

 خصوو  بوه معلموی حرفهکنند. ایجاد می بسیاریفرسودگی 

 مشواغل ازجملوه مهودکودک و دبستانپیش سطح در معلمی

  (.6) است تنشپر
امووروزه نقووش و اهمیووت شخصوویت مربیووان در پوورورش 

اسوت.  شودهشناختههوای کودکوان اموری ها و توانواییاستعداد

شناسان معتقدند که مربیان در انتقال و یادگیری بسیاری از روان

مفاهی  و گسترش توانایی ذهنی کودکان سه  بوه سوزایی ایفوا 

پورورش کودکوان توسوط مربیوان کنند. واضح است فرایند می

شوود کوه مربیوان از زمانی بوه بهتوری  شوکل خوود محقوق موی

سالمت روانی در ابعاد مختلوف برخووردار باشوند. فرسوودگی 

منفوی خواهود  توأثیرشغلی مربیان در تعلی  و تربیوت کودکوان 

تواند منجر به فرسوودگی شوغلی در از مشکالتی که میداشت. 

ان بوه تغییورات مکورر قووانی  و تومربیان مهدکودک شود، می

کودکوان در  مسواللهای مربوط بوه ها، تنشنامهمقررات، آیی 

هووای ناشووی از پرداخووت نشوودن محوویط مهوودکودک، نگرانووی

های ناشوی از رقابوت جایی مکرر نیروها، اضطراببهحقوق، جا

کننووده، عوودم در حوووزه کوواری، عوودم وجووود والوودی  حمایووت

             ررات جوواری و تحمیووولآشوونایی والوودی  کودکوووان بووا مقووو

اشاره  آنهابه مدیریت کودکان از سوی  غیرمعقولهای خواسته

 .  (7) کرد

نشوان دادنود  (9اسمیت، کامرمیر و روکو  ) (،8) یانگمی

نقش مهمی  تنیدگیهای شخصیتی در فرسودگی و یژگیوکه 

توانود کوارایی مربیوان را فرسوودگی شوغلی موی کنود وایفا می

( بوه ایوو  نتیجوه رسووید کووه 10سواهی و رقوووی ) کواهش دهوود.

ارتبواط مببتوی دارد و میوزان واکونش  آزردگیروانبا  تنیدگی

های شخصیتی ارتباط نزدیکی با ویژگی آورتنشفرد به عوامل 

بیکر، وندرزی، لویگ و  و (11) کی ، شی  و سوانگر فرد دارد.

آن بوا  رابطوه و بر فرسودگی شوغلی( 13حجت )و ( 12) دارد

ی، وجودانی دگور، بورونآزردگویروانشخصویتی ) پنج عامول

کوکینووس  .کردنود تأکیودو بازبودن به تجربوه(  ،بودن، توافق

کوه بوی   ندبه ای  نتیجه رسوید (14و همکاران ) انگالن و (3)
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 های شخصیتی و فرسودگی شوغلی رابطوه وجوود دارد.ویژگی

افووراد بووا ( دریافتنوود برخووی 15) هوویک  و الکسوواندر و جووونز

 های شخصیتی خا  بیشوتر مسوتعد فرسوودگی هسوتند.ریخت

بیوان کردنود کوه و اسمیت و همکواران ( 16و همکاران ) بارت

را بوه سومت  آنهواتواند های شخصیتی مربیان میبرخی ویژگی

( نشان دادند کوه 17و همکاران ) . سچپرزفرسودگی سوق دهد

و  ،یدگور، بورونشناسویوظیفه ازجملوههای شخصیتی ویژگی

 تأثیرگوذارپذیری در میزان درگیری معلموان بوا شغلشوان توافق

هوای شخصویتی و به بررسی ویژگی (18وانگ و زنگ ). است

بر شخصیت مربیان مهدکودک پرداختند. هو  تأثیرگذارعوامل 

بوور  تأثیرگووذارهووای شخصوویتی ( نیووز بووه بررسووی ویژگووی19)

    دبووا وجووو فرسووودگی  شووغلی مربیووان مهوودکودک پرداخووت.

نج عاملی نظری محتمل، در مورد ارتباط بی  مدل پ هایهفرضی

در موورد ایو   موجوود پیشوینه شخصیت و فرسودگی شوغلی و

کوه  پژوهش داخلویموضوعات در زندگی و اهمیت آن، هیچ 

 ودر پژوهش آنتونی. (20بر ای  حیطه تمرکز کند وجود ندارد )

شوغلی و فرسوودگی در  تنیدگی( نیز به بررسی 21همکاران )و 

های کنار آمدن آنهوا راهبردمعلمان ابتدایی و دبیرستان و نقش 

شده است و با شرایط به عنوان یک ویژگی شخصیتی پرداخته 

آینده،  هایپژوهشدر شود در ای  پژوهش پیشنهاد می تلویحاً

شود و مطالعه بر روی سایر معلمان مقاطع و مربیان مهدکودک 

نها چند مطالعه ت قرار گیرد. مدنظرخصیتی های شگر ویژگیید

های شخصیتی پنج عاملی پرداخته است اما به به بررسی ویژگی

و بر روی ای   در ایران خصوصاًهای پژوهش حاضر متغیر همه

 هوایپژوهشهمچنوی  در  پرداختوه نشوده اسوت. خوا  نمونه

بور فرسوودگی  موثثرور مووقعیتی آتونشعوامل پیشی  بیشتر به 

هووای شخصوویتی افووراد یژگوویو و شووغلی پرداختووه شووده اسووت

 با توجوه بوه مطالوب مطور  کمی قرار گرفته است.  موردتوجه

مربوووط بووه  مسوواللشووده و خووال پژوهشووی موجووود و اهمیووت 

های اهمیت فرسودگی شغلی در حیطهو  آنهاکودکان و مربیان 

مهوو  و  مسوواللفرسووودگی شووغلی از  کووهییازآنجوواکوواری و 

 تنیدگیهای ناشی از در جامعه امروز است و پیامد توجهجالب

و فرسودگی شغلی به ضرر جامعه خواهد بود و از طرف دیگر 

کشور  های آیندهکودکان سرمایهبا در نظر گرفت  ای  نکته که 

هستند و سالمت روانی افرادی که با ایو  کودکوان در ارتبواط 

وهش در ای  مورد روشو  هستند بسیار مه  است، ضرورت پژ

در پوژوهش حاضور، یوافت   اربردیکو ، هدفشود. بنابرای می

راهکارهوایی بورای کواهش  ارالهعلل بروز فرسودگی شغلی و 

در  کوهییازآنجا. استفرسودگی شغلی در مربیان مهدکودک 

بینوی های شخصویتی در پویشپیشی  نقش ویژگی هایپژوهش

بنوابرای   قرار نگرفته اسوت موردتوجهفرسودگی شغلی چندان 

مربیووان بینووی فرسووودگی شووغلی هوودف از ایوو  پووژوهش پوویش

های شخصیتی اسوت. بنوابرای  در بر اساس ویژگی مهدکودک

مطر  اسوت کوه آیوا  سثالراستای هدف پژوهش حاضر، ای  

 مربیوانبوی  فرسوودگی شوغلی در های شخصویتی پویشویژگی

  است؟ مهدکودک

 روش
حاضور  پوژوهش: کنندگانتشژرکالف( طرح پژژوهش و 

. تحلیول همبسوتگی اسوت 1همبستگی متعوارفاز نوع  توصیفی

به ای  معنا کوه در ایو  ، تعارف شبیه رگرسیون چندگانه استم

بینووی بووه منظووور پوویش بینوویپیشروش ترکیبووی از متغیرهووای 

شوود. تفواوت ایو  دو روش در می کاربردهبهمتغیرهای مالک 

(. جامعوه پوژوهش، تموامی 22) تعداد متغیرهوای موالک اسوت

 -1394در سوال تحصویلی های شوهر شویراز مربیان مهدکودک

از ای  میوان بوا اسوتفاده از بود. ( 1395تا آذر  1394)دی  1395

ای بوه حجو  نمونوهای، مرحلوهتصوادفی چند گیرینمونهروش 

. به ای  ترتیب که ابتدا از میوان ندانتخاب شد نفر از مربیان 100

مهووودکودک و سوووپ  از میوووان هووور  10هوووا، مهووودکودک

 ورت تصووادفی انتخوواب شوودند.مربووی بووه صوو 10مهوودکودک، 

سو   بوودن دارا از بودنود عبوارت مطالعوه بوه ورود معیارهای

دیووپل ،   تحصوویلی سووال، داشووت  حووداقل موودرک 20حووداقل 

 و تمایول ،معنوادار پزشکیروان و جسمی هایناتوانی  نداشت 

                                                           
1. Canonical correlation 
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حضور مربی در یکی مطالعه،  در کردن شرکت برای یترضا

 نیوز مطالعوه از خورو  معیارهوای های انتخابی.از مهدکودک

 از موانعکوه  پزشوکیروانجسومانی و  مشکالت وجود شامل

 باعو  کوه مربی و مرخصی غیبت د،وشمی پرسشنامه تکمیل

 عودم و نشوود، گیورینمونوه خوشوه آن در آزمودنی شودمی

 .بودند مطالعه در شرکت به تمایل

 ب( ابزار

: ایوو  پرسشوونامه توسووط 1فرسووودگی شووغلی مسوولش سوویاهه. 1

بوه کوه  اسوت گویوه 22شوامل  ت و( ساخته شده اسو1مسلش )

و فقودان موفقیوت  ،بینوی خووددگرسان سنجش تحلیل عاطفی،

 نحووهای پرداختوه اسوت. فردی در چهوارچوب فعالیوت حرفوه

مقیواس پونج  بور اسواسهوای ایو  پرسشونامه گویهگذاری نمره

 کوامالًمووافق  توا  کوامالًهوا از . گزینوهاسوتای لیکورت درجه

( 23) مسوولش و جکسووون. (23)مخووالف  مشووخه شووده اسووت 

ای  آزمون را با استفاده از آلفای کرونباخ برای هر یوک  اعتبار

بینوی خوود ، دگرسوان9/0تحلیول عواطفی  هوایمقیاسخردهاز 

 شیرکول. به دست آوردند 71/0فقدان موفقیت فردی  و ،79/0

تحلیوول ی هووامقیاس( آلفووای کرونبوواخ هوور یووک از خوورده23)

را به ترتیب  موفقیت فردی و فقدان ،بینی خوددگرسان ،عاطفی

ای  پرسشونامه بورای گزارش کرده است.  77/0، و 71/0، 82/0

( بررسی و 23، به نقل از 1371اولی  بار در ایران توسط فیلیان )

قورار  وردبررسویمتوسط چند نفر از متخصصی  در ای  حیطوه 

ندی مرضایتپرسشنامه  باروایی همزمان ای  پرسشنامه گرفت. 

( محاسوبه شوده 23توسط بودری گرگووری ) 2شغلی فیلدورت

  است.  آمدهدستبهدار معکوس و معنی است که رابطه

: ای  پرسشنامه ابتودا تحوت 3وشخصیتی نئ هایویژگی سیاهه. 2

 (1985) و کاسوتا کوریتوسوط موک سوثال 185بوا ن نئوو عنوا

 سوثالی 60شوده اسوت. در ایو  پوژوهش از آزموون نئوو ساخته

 ،دیگربرون، آزردگیروانپنج عامل ای  سیاهه و  استفاده شد

سونجد. هور جودانی بوودن را مویو ، وتوافق ،به تجربه باز بودن

                                                           
1. Maslach burnout inventory (MBI) 

2. Fildort 

3. Neo five_factor inventory 

 را جوواب آزموودنی(. 24) است گویه 12مقیاس دارای خرده

 مخوالف ، مخوالف ، کوامالًای )درجوه 5 لیکرت طیف یک در

     کنود.موی انتخواب مووافق ( کوامالً و مووافق  نودارم، نظوری

 4و  3، 2، 1، 0 هواینمره بور اسواس آزموون ای  گذارینمره

  سوال مناسوب اسوت. 17ایو  آزموون بورای افوراد بواای  .است

، 83/0بوه ترتیوب را عامول  5 اعتبارکری و کاستا  ضریب مک

( 24زارعی ) (.24) گزارش کردند 70/0و ، 79/0، 80/0، 75/0

تا  -34/0از  کیزنآضرایب همبستگی ای  آزمون را با آزمون 

 وسویله تحلیول بوه آزموون روایی + گزارش کرده است.55/0

 چرخش اساس بر و (سثالی 240بلند ) نسخه هایسثال عاملی

 کوه سووا اتوی شود، محاسوبه اصولی عامول 5 حوول هاعامل

 را عامول یوک حوول تشخیصوی اعتبوار و بار عواملی حداکبر

 (. 25) شدند استخرا  کوتاه نسخه برای داشتند

گرفتوه  مربوطوههوای های ازم از بخشمجوز: اجرا ج( روش

 15 ذکرشودههوای هوا بوا ابوزارپر کردن پرسشونامه معمواًشد. 

بوورد و پوو  از ورود بووه هوور مهوودکودک، دقیقووه زمووان مووی

به مربیان در مورد هدف اجرای پژوهش توضیحاتی  طورکلیبه

 موافقوت یوا عودم موافقت شد که گفته انمربی بهو  شدمی اراله

 اعالم از پ  همکاری از انصراف یا پژوهش در شرکت با آنها

کوودک هوا در مهودفعالیوت آن شغل و ادامه بر تأثیری موافقت،

قبل از در ای  پژوهش  کنندگاناز تمام شرکت نخواهد داشت.

گفتوه شود کوه  آنهاو به اجرا موافقت برای شرکت گرفته شد  

افشا نخواهد شد و نتوایج  عنوانهیچبه آنها ت خصوصیاطالعا

ایوو  پووژوهش بووه صووورت جمعووی و در قالووب اعووداد گووزارش 

خواسته  آنهااز  شد وها بی  مربیان توزیع پرسشنامه. شدخواهد 

. را مطالعه کنند و بوه دقوت پاسوخ دهنود هاتمامی گویهشد که 

هوا اعموال هیچ محدودیت زمانی برای تکمیول پرسشونامه ضمناً

ها نیوز بوا اسوتفاده از میوانگی ، روش تجزیه و تحلیل داده نشد.

همبسوتگی متعوارف بوه و انحراف استاندارد، همبستگی سواده، 

 است. گرفتهانجام SPSS 22 افزارنرمکمک 
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 هایافته
سال با میانگی  سنی  60تا 20 موردبررسی سنی کل نمونه دامنه

انحووراف و ) بووود.  میووانگی  41/8و انحووراف اسووتاندار  49/31

و   هووای شخصوویتیهووای کارکنووان در ویژگوویهنموور (معیووار

 86/19 آزردگوویروان: اسوتبوه ایو  شور  فرسوودگی شوغلی 

 39/28پووذیری (، توافووق02/5) 98/29گرایووی (، بوورون70/6)

(، وجوودانی بووودن 79/3) 66/24(، گشووودگی بووه تجربووه 44/3)

بینووی (، دگرسووان24/5) 82/24(، تحلیوول عوواطفی 13/3) 10/30

در (. 40/4) 56/19و فقدان موفقیت فردی  ،(69/2) 50/8خود 

گوزارش هوای پوژوهش ماتری  همبستگی بی  متغیور 1جدول 

 .شده است

 

 های پژوهشبین متغیرماتریس همبستگی  .1جدول

 دار است.     معنی 1/0است.     ** همبستگی در سطح دار معنی 05/0همبستگی در سطح *

 یریپذتوافق بابی  تحلیل عاطفی  1با توجه به نتایج جدول 

(41/0r=- )گرایی و برون(21/0r=-) ار و دمنفی و معنی رابطه

د. دار وجوود دارینومببوت مع رابطه (=45/0r) آزردگیروان با

نفی و م رابطه (=30/0r)پذیری توافق با بینی خود سانبی  دگر

 طوهرابگرایوی و بورون (=45/0r) آزردگویروان   دار و بامعنی

 بووادار وجووود دارد. بووی  فقودان موفقیووت فووردی مببوت و معنووی

فی من رابطه (-=41/0r)گرایی و برون (-=21/0r)پذیری توافق

دار مببت و معنی رابطه( =22/0r)آزردگیروانبا و  دارو معنی

 وجود دارد.

متغیرهای پژوهش از  رابطهدر پژوهش حاضر برای بررسی 

هوای ویژگوی .روش تحلیل همبستگی متعارف استفاده گردیود

فرسوودگی شوغلی بوه  هایمثلفوهبی  و شخصیتی به عنوان پیش

عنوان مالک در نظر گرفته شد تا رابطوه چنودمتغیری مشوترک 

      نتووایج  2 میووان ایوو  دو دسووته متغیوور بررسووی شووود. جوودول

تحلیل همبستگی متعارف را نشان کامل  داریهای معنیآزمون

 دهد.می

 

 داری برای مدل کامل تحلیل همبستگی متعارفها معنیآزمون .2جدول

 داریسطح معنی خطا df فرضیه F dfنسبت  ارزش نام آزمون

 <001/0 282 15 10/4 537/0 اثر پیالیی

 <001/0 254 15 40/4 528/0 ویلکز امبدا

 <001/0 272 15 40/4 770/0 اثر هتلینگ

 
توافق 

 پذیری

وجدانی 

 بودن

گشودگی به 

 تجربه
 گراییبرون آزردگیروان

تحلیل 

 عاطفی

-دگرسان

 بینی خود

فقدان 

موفقیت 

 فردی

        1 پذیریتوافق

       1 **25/0 وجدانی بودن

      1 *22/0 -04/0 گشودگی به تجربه

     1 03/0 12/0 -18/0 آزردگیروان

    1 ** -30/0 14/0 *22/0 **34/0 گراییبرون

   1 * -21/0 **45/0 -00/0 -11/0 ** -41/0 تحلیل عاطفی

  1 **32/0 *30/0 **45/0 07/0 -11/0 ** -30/0 بینی خوددگرسان

 1 **31/0 **44/0 ** -41/0 *22/0 -10/0 -14/0 * -21/0 فقدان موفقیت فردی
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داری شوود معنویمشواهده موی 2جودول  درطور کوه همان

دهود کوه بوی  دو ( نشان موی p<001/0مقدار امبدای ویلکز )

های شخصیتی و فرسوودگی شوغلی( رابطوه گیژوی) دسته متغیر

واریانسوی اسوت کوه  دهندهنشواندار وجوود دارد. امبودا معنی

مدل کامول ر اندازه اث λ-1 درنتیجهشود، نمی تبیی توسط مدل 

، اندازه اثر سوه اساسر ای  ب سازد.آشکار می  2rرا در ماتری  

. اندازه اثر، 1-528/0=472/0تابع متعارف تحلیل برابر است با  

مقدار واریان  مشترک بی  دو دسته متغیر است که مدل کامل 

در ایوو   آمدهدسووتبه، بنووابرای  مودل اسووتقوادر بووه تبیوی  آن 

       درصووود از واریوووان  بوووی  فرسوووودگی شوووغلی  47پوووژوهش، 

تعداد توابوع یوا ابعوادی  د.کنی  میهای شخصیتی را تبییژگیو

آید برابر با تعداد متغیرها در که در تحلیل متعارف به دست می

بی  یوا موالک( اسوت. چوون در ایو  تری  دسته )پیشکوچک

 ،بینی خوودپژوهش متغیر مالک شامل تحلیل عاطفی، دگرسان

و فقدان موفقیت فردی است، بنابرای  سه تابع یا بعد بوه دسوت 

آموده  3اطالعات مربوط بوه ایو  سوه توابع در جودول  که آمد

 است.

 

 های توابع حاصل از تحلیل متعارفویژگی .3جدول 

 

 

 

داری توابع در تحلیل متعارف راه آسانی برای آزمون معنی

به صوورت جداگانوه وجوود نودارد. یوک روش بورای بررسوی 

داری توابع، توجه به مقدار واریوان  اسوت کوه هور توابع معنی

شووود کووه مجووذور مشوواهده مووی 3در جوودول  .کنوودتبیووی  مووی

و   ،15/0، 36/0ترتیب برابر بوا های متعارف توابع به همبستگی

( توابعی 26پیرو شری و هنسون ) بر اساس دیدگاهاست. 023/0

، کنوار گذاشوته کننوددرصد واریان  را تبیوی   10که کمتر از 

 36بنوابرای  توابع اول و دوم کوه  ؛شووندشوند و تفسیر نمویمی

، کننوددرصود از واریوان  مشوترک را تبیوی  موی 15درصد و 

درصود( موورد تفسویر قورار  023/0و تابع سووم ) شودتفسیر می

توانود بوه کموک موی پژوهشگر، بااعالوه بر روش  گیرد.نمی

. در کنودداری آماری توابع را آزموون تحلیل کاهش بعد معنی

گانوه ایو  پوژوهش ونتایج تحلیل کاهش بعد توابوع د 4جدول 

  نشان داده شده است.

 نتایج تحلیل کاهش بعد برای توابع متعارف .4جدول

 داریسطح معنی خطاDf فرضیه F dfنسبت المبدای ویلکز شماره ریشه

 <001/0 37/254 15 40/4 52/0 3تا  1

 3تا  2

 3تا 3

82/0 

97/0 

29/2 

73/0 

8 

3 

186 

94 

001/0> 

53/0 
 

داری اثور نتایج آزمون معنی 4در ردیف اول و دوم جدول 

شده است. ایو  آزموون  گزارش 3تا  2و  3تا  1توابع  1یتجمع

دار است یوا خیور. دهد که آیا ترکیب هر دو تابع معنینشان می

)یوا  3توا  1طور که پیش از ای  گفته شد اثر تجمعی توابع همان

(. اثور p<001/0دار اسوت )مدل کامول( از نظور آمواری معنوی
                                                           
1. cumulative effect 

دارند. به عبارت دیگر ( نیز معنیp<001/0) 3تا  2تجمعی تابع 

داری از واریان  مشترک میان دو دسته هر دو تابع میزان معنی

یر توسوط هور کنند و رابطه بی  دو دسته متغمتغیرها را تبیی  می

جوا نشوان داد کوه بوی  دو نتایج تا به ای . شوددو تابع تبیی  می

داری وجوود دارد و هور سوه رابطه معنی طورکلیبهدسته متغیر 

داری از واریوان  بوی  دو دسوته ، مقدار معنیآمدهدستبه تابع

 مجذور همبستگی همبستگی متعارف درصدتراکمی درصد مقدار ویژه شماره تابع

1 56/0 66/73 66/73 60/0 36/0 

2 

3 

17/0 

02/0 

23/27 

06/3 

93/96 

00/100 

38/0 

15/0 

15/0 

023/0 
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بی  و ، اما نقش هر کدام از متغیرهای پیشکندمتغیر را تبی  می

بوه  سوثالمالک در توابع چقودر اسوت؟ بورای پاسوخ بوه ایو  

 5نی . جدول کساختاری متغیرها رجوع می ضرایب استاندارد و

ضوورایب اسووتاندارد، ضوورایب سوواختاری و مجووذور ضووریب 

)یووا واریووان  تبیووی  شووده( را بوورای مجموعووه  آنهوواسوواختاری 

 دهد.بی  و مالک در تابع متعارف اول نشان میمتغیرهای پیش

 ضرایب استاندارد، ساختاری و مجذور ضرایب ساختاری متغیرها در تابع اول .5جدول

 مجذور ضریب ساختاری ضریب ساختاری استانداردضریب  متغیر

  88/0 94/0  79/0 تحلیل عاطفی

 بینی خوددگرسان

 فقدان موفقیت فردی

33/0 

07/0 
 

61/0 

53/0 

38/0 

28/0 
 

c2R    36/0  

  58/0 76/0  66/0 آزردگیروان

  25/0 -50/0  -09/0 گراییبرون

  55/0 -74/0  -53/0 توافق

  0007/0 02/0  08/0 تجربهگشودگی به 

  05/0 -24/0  -18/0 وجدانی بودن
 

( فقط متغیرهای دارای ضرایب 27پیرو آلپورت و پترسون )

گیرنود. بوه و تفسیر قورار موی موردتوجه 30/0ساختاری حداقل

در تابع اول از  دهد کهمینشان  5ای  ترتیب مندرجات جدول 

اهمیت تحلیل عواطفی )ضوریب های مالک به ترتیب بی  متغیر

 بینووی خووود )ضووریب سوواختاری،(، دگرسووان94/0سوواختاری، 

( سه  بیشتری در ترکیب 53/0( و فقدان موفقیت فردی )61/0

های مالک دارند. از سووی دیگور، در ایو  توابع از خطی متغیر

)ضریب  آزردگیروانبی  به ترتیب اهمیت بی  متغیرهای پیش

( و -74/0)ضوریب سواختاری،  پذیری(، توافق76/0ساختاری، 

( سووه  بیشووتری در -50/0ی ) ضووریب سوواختاری، ردگووبوورون

ضورایب  6جودول بوی  دارنود. شترکیب خطوی متغیرهوای پوی

 آنهوااستاندارد، ضرایب ساختاری و مجذور ضریب سواختاری 

بوی  و شده( را برای مجموعه متغیرهای پویش)یا واریان  تبیی 

 دهد.نشان میمالک در تابع متعارف اول 
 

 دومضرایب استاندارد، ساختاری و مجذور ضرایب ساختاری متغیرها در تابع  .6 جدول

 مجذور ساختاری ضریب ساختاری ضریب استاندارد متغیر

  88/0 21/0  74/0 تحلیل عاطفی

 بینی خوددگرسان

 فقدان موفقیت فردی

28/0- 

98/0- 
 

35/0- 

74/0- 

38/0 

28/0 

 

 

c2R    15/0  

  01/0 13/0  40/0 آزردگیروان

  72/0 85/0  08/1 گراییبرون

  0007/0 -02/0  -32/0 توافق

  03/0 19/0  03/0 گشودگی به تجربه

  05/0 23/0  02/0 وجدانی بودن

 

از بوی   دومکوه در توابع  دهدنشان می 6مندرجات جدول 

متغیرهووای مووالک بووه ترتیووب اهمیووت فقوودان موفقیووت فووردی 

بینووی خووود )ضووریب ( ودگرسووان-74/0)ضووریب سوواختاری، 

هوای ( سه  بیشتری در ترکیوب خطوی متغیور-35/0 ساختاری،

مالک دارنود. از سووی دیگور، در ایو  توابع از بوی  متغیرهوای 

( سوه  85/0گرایوی )ضوریب سواختاری، بوی  فقوط بورونپیش
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بوی  دارد. همچنوی ، ی در ترکیب خطی متغیرهوای پویشبیشتر

که مقدار واریان  مشوترک  است 15/0ضریب تعیی  متعارف 

بی  و موالک را تعیوی  بی  دو مجموعه متعارف متغیرهای پیش

 کند. می

 گیرینتیجهبحث و 
های شخصیتی به هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی

     در مربیووان مهوود هووای فرسووودگی شووغلیبووی ن پوویشعنوووا

در تابع  آمدهدستبهضرایب ساختاری  شیراز بود.های ودکک

دهند که الگویی از نمرات باا در اول در ای  پژوهش نشان می

پووذیری و نموورات پوایی  در توافوق الگوویی از و آزردگویروان

گرایووی بووا الگووویی از نموورات بوواا در تحلیوول عوواطفی، بوورون

بینوی خوود و فقودان موفقیوت فوردی همبسوته هسوتند. دگرسان

دهود در تابع دوم نیز نشوان موی آمدهدستبهضرایب ساختاری 

گرایی بوا الگوویی از نمورات که الگویی از نمرات باا در برون

بینوی خوود همبسوته پایی  در فقدان موفقیت فوردی و دگرسوان

در هیک  و الکسان با نتایج پژوهش حاضر است. نتایج پژوهش

(، گورپیوود، اکریتووز و 2سوووایدر و زیموورم  ) ،(17) و جووونز

و همکواران  (، انگوالن9(، کی ، شوی  و سووانگر )20سینگ )

(، سووونگلی  و 10، بیکووور و همکووواران )(3، کوکینوووس )( 11)

( 28) همچنوی  رنتووز. اسوتهمسو ( 23) (، حجت4سانجیون )

کننودگان کوودک و شیوع فرسوودگی شوغلی در بوی  مراقبوت

افووراد دارای قوورار داد.  موردبررسوویمربیووان مهوودکودک را 

کننود و خاصوی رفتوار موی شخصیتی متفاوت به شیوه هایجنبه

های رفتاری توانایی و مهارت و دارای انتظارات خاصی هستند،

 ها، توقعات و اهداف متفاوت دارند.، انگیزهفردمنحصربه

هایی مطر  کرد که شخصیت توانها میدر تبیی  ای  یافته

زیواد  که اضوطراب، افسوردگی و احسواس گنواه و کالفگوی را

در هور  ،خو هستندآزردهروان دیگر کنند و به عبارتتجربه می

اع  از خانواده، گروه دوسوتان یوا در محول کوار، ایو   محیطی

کننود. چنوی  فوردی در عواطف منفی را به محیط نیوز القوا موی

با دیدی منفوی برخوورد مامی عوامل، تمحیط کارش، نسبت به 

گونوه ءشخصوی و شویکند و با گذشت زمان نگرشوی غیورمی

ی بواا دگورند. افوراد بوا ویژگوی بورونکپیدا می آنهانسبت به 

هسوتند  بینیخووشمببت مبول خوشورویی و  هایدارای هیجان

ایوو  افووراد کمتوور دچووار تحلیوول عوواطفی  درنتیجووه( 12و  11)

دیودگاه مببوت و مطلووبی  دگوربرون. همچنوی  افوراد شوندمی

( 11کی  و همکواران ) (.2) بخشی شغلی دارندراثدنسبت به خو

، تسولط، فعوال بوودن و خوود اعتماد بوه را به وسیله دیگربرون

کنند. ای  افراد عواطوف مببتوی تعریف می هاجستجوی هیجان

الگوویی دهند بنابرای  نشان می نسبت به کار و دیگران از خود

فرسووودگی شووغلی  برابوور در دیگووراز نموورات پووایی  بوورون

ش خوود ( در پژوه12بیکر و همکاران ) .(11است ) انتظارقابل

بورای جسوتجوی تعوامالت  گورددریافتند که تمایل افارد بورون

بیکر  کند.اثر میبینی خود را بیبیشتر با دیگران فرایند دگرسان

توانوود مووی آزردگوویروانن دادنوود کووه ( نشووا12و همکوواران )

میووزان خسووتگی عوواطفی باشوود و  کننوود بینوویپوویش تنهاییبووه

 ،شامل اضطراب، خصومت، افسردگی آزردگیروان ازآنجاکه

از نظووور عووواطفی  آزردهشوووود، افوووراد روانرنجوووی مووویزود و

منفووی و  تنیوودگیو مسووتعد دچووار شوودن بووه  بینیپیشغیرقابوول

پوذیری افراد بوا توافوق(.  10هستند ) شناختیروانهای ناراحتی

       تمایوول بووه صووداقت و  و حووامی هسووتند ،بوواا، گوورم، پشووتیبان

فردی و توجه به دیگران دارند. ایو  افوراد بوا فردی و بی درون

 روحیهلیل د نباشد به بیمارگونهپذیری باا البته اگر توافق درجه

مببووت از سوووی همکوواران  بازخوردهووایهمکوواری و دریافووت 

کمتر دچار فرسودگی شغلی و عوارض منفی جسمی و روانوی 

 .(24) شوندمیآن 

مطر  کورد کوه   توانمیپژوهش  هایمحدودیتبه عنوان 

 مربیان مهدکودک شوهر شویرازحاضر مربوط به  پژوهشنتایج 

با ها مربیان مهدکودک سایر شهرتعمی  نتایج به  درنتیجه، است

و به عالوه جون  مربیوان در پوژوهش  مواجه استمحدودیت 

حاضر کنترل نشد که بهتر است در مطالعات بعدی کنترل شود. 

 هایمحودودیتدیگور از یکوی  تواندمی ک  بودن حج  نمونه

هووا از پووژوهش باشوود. در ایوو  پووژوهش بوورای گووردآوری داده
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 با توجه به اینکه پرسشنامه، جنبه و پرسشنامه استفاده شده است

با تمایل خوود بوه پرسشونامه پاسوخ  مربیانودگزارشی دارد و خ

حالت سووگیری وجوود  هایشانپاسخ، ممک  است در دهندمی

 داشووته باشوود. ممکوو  اسووت توورس کارکنووان از عواقووب ارالووه

 اخوورا ( و سووبک رهبووری آمرانووه ازجملووهاطالعووات واقعووی )

تواند خود دلیلی بورای کو  کوردن ، میمهدکودکموجود در 

باشود. عودم اعتمواد  شودهآوریجمعصحت و سوق  اطالعوات 

ی مرتبط با منوافع پژوهشهای نتایج طر  سازیپیادهکارکنان به 

پاسوخ  ارالوهدر  آنهواانسانی، خود منجر به پوایی  آمودن تعهود 

شوود بوه پیشونهاد موی شوود.ها میپرسشنامه سثااتصادقانه به 

مشوابه  هایپژوهش، پژوهشهای ای  یافته پذیریی تعممنظور 

و بوا  مورد همچنوی  نمونوهسوایر شوهرها و هوای کودکمهددر 

 هووایپژوهشدر همچنوی  . صووورت گیورد تعوداد نمونوه بیشوتر

 گونواگون و ابزارهوایهای آزمایشوی از روشبا استفاده  بعدی

مشاهده و مصاحبه، روابط علی بوی  متغیرهوای  ازجملهدیگری 

شوود، پیشونهاد موینظور کواربردی، از  .شوودپژوهش مشخه 

نسووبت بووه پیگیووری و اجوورای نتووایج  هووامهوودکودکمسووئولی  

وارد عمول  تریجدی طوربهمرتبط با منابع انسانی  هایپژوهش

در اجورای هور چوه  مربیوانشوند تا منجر به اشتیاق و همکاری 

بوورای پیشووگیری از  ی آتووی شووود.پژوهشوو هووایهپروژبهتوور 

 هسوتند مندفرسودگی شغلی بهتر است افراد به کاری که عالقه

های شخصیتی ازم بورای انجوام درسوت وظوایف و از ویژگی

فورد بورای  تری مناسب. وقتی ، مشغول شوندشغلی برخوردارند

 بوروزشوود، احتموال های یک شوغل انتخواب تصدی مسئولیت

فرسودگی  به عارضه احتمال ابتال و استهای روانی کمتر تنش

 یابد. شغلی نیز کاهش می

و مودیران مربیوان بودی  وسویله از تموامی : دانیو قدر تشکر

همکاری کردند  انگرشکه با پژوه های شهر شیرازمهدکودک

 .کمال تشکر را داری 

 بورای پوژوهش ایو  شوود کوه موی یوادآور :تضژاد منژافع

 .است نداشته دنبال به منافعی تضاد گونههیچ نویسندگان
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Abstract 

Background and Purpose: Job burnout is usually defined as a psychological syndrome that jobs 

related to human service are usually more than other jobs are affected. The purpose of this study 

was to investigate the role of personality traits as predictors of job burnout in kindergarten 

teachers. 
Method: The statistical population of the study was all teachers of kindergartens in Shiraz during 

the school year 2012-2013. A sample of 100 teachers was selected using multi-stage random 

sampling.This study was descriptive and correlational method. Job burnout inventory (1981) and 

NEO five-factor inventory (1985) were used to collect of data. For analyzing data, canonical 

correlation was used.  

Results: Structural coefficients showed that the pattern of high scores in neuroticism (0.765) and 

the pattern of low scores in agreeableness (-0.743) and extraversion (-0.507) are correlated with a 

pattern of high scores in emotional exhaustion (0.940), depersonalization (0.619) and personal 

accomplishment (0.531). The structural coefficients obtained in the second function also show 

that a pattern of high scores in extraversion (0.854) are correlated with the pattern of low scores 

in depersonalization (-0.350) and personal accomplishment (0.747).  

Conclusion: The present study highlights the importance of the effect of job burnout on the work 

of kindergarten educators, and emphasizes the need to pay attention to the variables affecting job 

burnout, including personality traits.  

Keywords: Job burnout, personality traits, kindergarten teachers 
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