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Extended Abstract 

Abstract 

The corona epidemic has put a lot of pressure on teachers in terms of 

curricula. Therefore, the present study was conducted to investigate the 

burnout of teachers with regard to the mediating role of self-control and 

social support in corona epidemic. The research design was descriptive 

and correlative and its population included 110 primary school teachers 

in Boroujerd in the academic year 2020-2021. The sample size was 86 

people who were selected by means of simple random sampling method. 

The applied questionnaires included the Sherborne and Stewart (1991) 

Social Support Scale, Tangier Self-Control (2004), and Masslash 

Occupational Burnout (1981). Data were analyzed by means of SPSS-21 

software. Findings of the study showed a significant negative relationship 

(r = -0.752) between self-control and teachers' burnout. Also, there was a 

negative and significant relationship between social support and teachers' 
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burnout (r = -0.821); Therefore, it can be concluded that high self-control 

and social support of people around are associated with reducing teacher 

burnout. Due to the corona epidemic, this crisis is affecting the 

performance of teachers and provides the ground for their burnout. Given 

this issue, it is necessary to provide training and support systems and 

self-control training to prevent burnout of teachers in the corona 

epidemic. 

Introduction 

The epidemic of Corona has had a lot of pressure on teachers in terms 

of physical and emotional. Conditions with stress and severe anxiety, 

emergencies, and the occurrence of natural disasters can create a risk of 

mental and psychological complications in teachers. Studies have shown 

that there is a significant relationship between the prevalence of corona 

and mental health problems such as stress, burnout and anxiety (Mo, et al, 

2020; Nemati et al, 2020; Wu, et al, 2020). The rapid prevalence of 

corona pervasive disease has a great pressure on physical, social, 

economic and mental health of the whole community, especially teachers. 

Beside facing inconsistencies such as mortality, among the causes of 

occupational burnout, there are factors such as: low social support, high 

occupational pressure, lack of job security, low rights and benefits, 

decision-making in emergency situations based on inadequate 

information and accountability for the results of this decisions, effort 

with psychological pressure to avoid any mistake, (Talaei et al, 2008; 

Saberi, et al, 2008), the conflict of roles and values, lack of forces or their 

inappropriate distribution (Anoosheh et al, 2008) noted. 

The prevalence of the Corona virus creates a situation in which the 

psychological and physical aspects of the job burnout of teachers was 

investigated as one of the most important current issues. In this research, 

the two components of "social support" and "self-control" rules, one 

representative of the human social dimension and the other representative 

of the individual (self) human beings, tried to consider the separate 

effects of the society and the person himself on teachers' job burnout. 

One reason of conducting the present study was lack of the studies of any 

kind, with the mentioned variabels in epidemic corona on the teachers. In 

addition, considering the importance of job burnout and the limited 
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research in this area, the present study seeks to answer this question that 

if there is a relationship between self-control and social support on one 

hand, and teachers' job burnout on the other. Therefore, the overall 

purpose of this research is to investigate the job burnout of teachers due 

to the mediative role of self-control and social support in corona 

epidemic. 

Theoretical Framework 

Since birth, humans live in a network of social relationships, and as 

Vigotsky says; community is the origin of the psyche of human being, 

which forms by the process of connection (Leontiev, 2005). People may 

take care of their decisions or control it, or hurriedly interrupt their inner 

feelings in decision-making, which are referred to self-control behavior 

(Bashirir et al, 2012). 

In the research as a study of the relationship between social support 

and burnout of girls' school teachers, Saeedi (2017) showed that there 

was a significant relationship between social support and job burnout. 

This means that the higher the level of social support the lower the job 

burnout. Ernani (2016) in the research, as determining the contribution of 

control of emotions and self-control and assessment of psychological 

stress in the prediction of job burnout in the female nurses, showed that 

there is a significant negative relationship between self-control and job 

burnout, that in this regard, he suggested self-control promotion to reduce 

job burnout. 

Methodology 

The research design was descriptive and correlative. The statistical 

population of the study consisted of 110 primary school teachers in 

Boroujerd, in the academic year of 2020-2021. 86 people participated in 

the research that were selected by random sampling method. In order to 

check more closely, the research was conducted one year after the 

commencement of the epidemic disease. The completion of the 

questionnaire was so that concluded only teachers with at least 10 years 

of job background. Data were collected by means of SHERBURN & 

STEWART (1991) social support scale questionair, Tanji (2004) self-

control scale questionnaire, and Maslach, (1981) Job burnout scale. 
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Discussion and Results 

Demographic data analysis of the descriptive indices of the study 

showed that in the sample set of 86 people; informational support has an 

average of 3.72 and the standard deviation of 0.47, devise support has an 

average of 3.99 and the standard deviation of 0.42, self-esteem support 

has an average of 3.53 and the standard deviation of 0.6, social network 

support has an average of 16.4 and a standard deviation of 0.51, initial 

self-control has an average of 61.6 and a standard deviation of 0.48, 

preventive self-control has an average of 61.6 and 0.42 standard 

deviation, and burnout Job has an average of 2/18 and a standard 

deviation is 0.34; therefore, the mean dimensions of social support and 

self-control of cutting point 3 were higher (in the middle limit of the 5 

Likert spectrum), and therefore the dimensions of social support and self-

control were high, while the mean job burnout of the cutting point 4 was 

lower (the middle limit of the Likert 7 spectrum). And so the level of 

burnout has been lower. 

Considering that because the significance level of all components and 

sub-components is 0.000 and smaller than the error value of 0.05, for all 

components and sub-components the assumption zero denied, and the 

assumption one approved. 
Findings showed that there is a negative and significant relationship 

between self-control and its subscales of primary self-control and 

preventive self-control in the amount of -0.673, -0.709, respectively. 

Findings also showed that there is a meaningful negative relationship 

between social support and its subscales which include information 

support, social network support, self-esteem support, device support in 

the amount of -0.624, -0.678, -0.540, -0.587, respectively. 

 Conclusion 

The purpose of this study was to investigate the job burnout of 

teachers due to the role of self-control mediating and social support in 

corona epidemic. The findings of the research were consistent with the 

results of Ernani (2016), Bastami (2016), and Seibert et al (2016). In 

explaining this finding, it can be said that according to Barsirian et al 

(2012), the people with high self-control look after their decisions and 

control them, or involve in hurrying and mix their inner feelings with the 

decisions. Teachers with high self-control may have better results in 
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long-term performance. The findings of the research were consistent with 

the results of Ghasemi (2019), and Dogan et al (2015). In explaining this 

finding, it can be said that when the mental pressure rises, those who 

have high social support do not show the signals of depression. And 

therefore social support, by increasing the correct understanding of 

stressful psychological events, reduces the effect of psychological stress. 

The results of the findings showed that social support in the epidemic of 

Corona played an important role in the self-confidence of teachers, and 

will be effective in dealing with their burnout. 

Key words: Job burnout, self-control, social support, corona. 
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ای خودکنترلی و بررسی فرسودگی شغلی معلمان با توجه به نقش واسطه

 گیری کروناحمایت اجتماعی در همه

  1رضا شیبانی فر

 

  دهیچک

. لذا پژوهش اســت کرده معلمان وارد بر زیادی ی آموزشی فشـــارهابرنامه ازنظر کرونا گیریهمه

ای خودکنترلی و حمایت با توجه به نقش واسطهبررسی فرسودگی شغلی معلمان  حاضر باهدف

بود و جامعه آن  یهمبستگی و از نوع فیتوصشد. طرح پژوهش  انجام گیری کرونااجتماعی در همه

نفر  86م نمونه بود. حج 1399-1400معلمان مقطع ابتدایی شهر بروجرد در سال تحصیلی  نفر 110شامل 

 های مورداستفادهسشنامهانتخاب شدند. پر ی تصادفی سادهیرگنمونهتعیین شد که با استفاده از روش 

 گیفرسود ،(2004) تانجی خودکنترلی ،(1991) استوارت و شربورن اجتماعی حمایت شامل مقیاس

وتحلیل قرار گرفت. ورد تجزیهم SPSS-21افزار ها با استفاده از نرمداده .( بود1981)مسلش  شغلی

فرسودگی  یان خودکنترلی با( م=r-752/0) یزانمدار منفی به های حاصل از پژوهش رابطه معنییافته

و  ینفمرابطه حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی معلمان  نیبشغلی معلمان را نشان داد. همچنین 

خودکنترلی باال و حمایت  یجه گرفت کهتوان نتبنابراین می؛ اشتوجود د (=r-821/0)دار معنی

حران بگیری کرونا این اجتماعی اطرافیان با کاهش فرسودگی شغلی معلمان رابطه دارد. با توجه به همه

سئله ارائه نماید. با توجه به این مبر عملکرد معلمان تأثیر داشته و زمینه فرسودگی شغلی آنان فراهم می

ترلی بر پیشگیری فرسودگی شغلی معلمان در یتی و آموزش خودکنهای حماها و ایجاد سیستمآموزش

 رسد.گیری کرونا ضروری به نظر میهمه

 .کرونا ی، حمایت اجتماعی،خودکنترل فرسودگی شغلی، ی کلیدی:هاواژه

                                                 
 .راک، ایراناکارشناسی ارشد، گروه مشاوره مدرسه، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی،  . 1

rezasheybani1996@yahoo.com 
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 مقدمه

 کرده معلمان وارد بر زیادی فشـــار عاطفی و جســـمی ازنظر ویروس کرونا گیریهمه

 طبیعی بالیای بروز و اضطراری شرایط شدید، اضطراب و استرس با همراه شرایط .اســت

 اندداده نشـــان هایبررس. آورد وجود معلمان به در را و روانی روحی عوارض خطر تواندمی

 فرسـودگی اسـترس، مانند روانی بهداشتی مشکالت و روناک شـیوع بین توجهیقابل ارتباط که

. (  ,2020Wu et al؛ ,2020Nemati et al؛  ,2020Mo,et al) دارد وجود اضطراب و 1شـغلی

 و اقتصادی اجتماعی، جسمی، سـالمت روی بر زیادی فشار روناک گیرهمه بیماری سـریع شـیوع

 کند.می معلمان وارد خصوصبه جامعه افراد کل ذهنی

 بـه توانمی ومیرمرگ نظیر هاییاسترس با مواجه بر افزون شغلی فرسـودگی بروز علل از

 بودن پایین شغلی، امنیت وجود عدم باال، کاری فشار کم، اجتماعی حمایت: مـانند عواملی

 برای بودن پاسخگو و ناکافی اطالعت اساس بر اورژانسی مواقع در گیریمیتصم مزایا، و حقوق

 Talaei)اشتباه،  هرگونه از اجتناب روانی برای فشــار با همراه تالش ها،گیریتصمیم این نتایج

et al, 2008؛Saberi,et al, 2008)، نیروها نامناسب توزیع و کمبود ها،ارزش و هانقش تعارض 

(Anoosheh et al, 2008) کرد اشاره. 

 پرداختند، قرنطینه ایام در افراد شناختیروان اختالالت بررسی به که مطالعاتی زمینه ایندر 

 اضطراب، هیجان، اختالل زدگی،وحشت اختالل مانند روان آسیب از زیادی هاینشانه

اند کرده گزارش افراد در را خواب اختالالت و پرخاشگری پذیری،یکتحر افسردگی،

(Rubin, & Wessely, 2020) اضطراب که داده نشان کرونا ویروس مورد در مطالعات اخیر 

 را کودکان و هاخانواده روانسالمت  ها،خانواده قرنطینه سازی و کرونا ویروس بیماری از ناشی

 ؛Shahyad, And Mohammad, 2020) سازدمی شناختیروان اختالالت هاینشانه بروز مستعد

Alipour.And Abdullahzadeh, 2019 .)25 از که بیش دادند نشان چین از تازه هاییافته 

تجربه  را کرونا ویروس از ناشی اضطراب یا استرس از شدیدی سطح عمومی جمعیت درصد
                                                 
1. Burnout 
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 که دادند نشان گیرهمه هایبیماری مورد در قبلی مطالعات (.Qiu, J, et al, 2020کنند )می

 (.Taylor, et al, 2019) است هابیماری نوع این در شایع رفتار یک اضطراب

عنوان یکی از شیوع ویروس کرونا شرایطی را به وجود آورد تا فرسودگی شغلی معلمان به

های روحی روانی و چه ازلحاظ جسمانی و فیزیکی مسائل روز چه از جنبه ترینمهم

« ودکنترلیخحمایت اجتماعی و » یها. در این پژوهش از دو مؤلفه بانامگرفت قرار موردبررسی

آن  ت سعی براس انسان( که یکی نماینده بُعد اجتماعی انسان و دیگری نماینده بُعد فردی )خود

 م.علمان را مالحظه نماییثیرات اجتماع و خود فرد بر فرسودگی شغلی مصورت مجزا تأبه شد تا

شد از گیری کرونا بر روی معلمان یافت نبه اینکه هیچ پژوهشی با متغیرهای یادشده در همه نظر

د ان و محدوبر آن با توجه به اهمیت فرسودگی شغلی معلم افزون دالیل انجام این تحقیق بود.

ودکنترلی خپژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که بین  نه،بودن پژوهش در این زمی

ین هدف کلی ا نیبنابرا و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی معلمان رابطه وجود دارد؟

 تحمای و خودکنترلی ایواسطه نقش به توجه معلمان با شغلی فرسودگی پژوهش بررسی

 .استکرونا  گیریهمه در اجتماعی

 پیشینه پژوهش مبانی نظری و

گیری کرونا الزامی را به وجود آورد که به دنبال شناسایی عواملی در جهت کاهش همه

تواند بر فرسودگی شغلی معلمان مؤثر باشد، عوامل بسیاری می فرسودگی در بین معلمان باشیم.

انسان موجودی اجتماعی است و در طول حیات  است. 1یکی از این عوامل حمایت اجتماعی

های مختلف و به صوری متفاوت نیازمندی در جنبه نیا نیازمند همنوعان خود است. خویش

برد و ای از روابط اجتماعی به سر میمشاهده است. انسان از زمان تولد در میان شبکهقابل

روان آدمی اجتماع است و فرایندی که به آن  گوید خاستگاهطور که ویگوتسکی میهمان

حمایت اجتماعی با افزایش درک صحیح از  .(Leontiev, 2005) دهد ارتباط استشکل می

                                                 
1. social support 
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ها از طریق نیازها و انسانشود. رویدادهای روانی فشارزا باعث کاهش تأثیر فشار روانی می

شوند و بسیاری از اوقات زندگی خود را در قالب هایشان وارد مشاغل مختلف میخواسته

ناشی از کار در میان عامه مردم و سایر کسانی که کنند. امروزه فشار روانی مشاغل سپری می

نظر از تأمین دارند، رایج بوده و در رأس امور قرار دارد. کار صرفمسئولیت بیشتری به عهده

مالی، سایر نیازهای اساسی آدمی نظیر تحرک روانی و بدنی، تماس اجتماعی، احساسات خود 

تواند منبع فشار روانی نیز باشد می کند،ارزشمندی، اعتماد و توانمندی را ارضاء می

(Mohammadi, 2008.) 

 است. 1تواند بر فرسودگی شغلی معلمان مؤثر باشد خودکنترلییکی دیگر از عواملی که می

های سنجش ویژگیهای مهم فردی و قابلعنوان تفاوتبه 2به گفته کریتنر و کینکی یخودکنترل

ایط و موقعیت های رفتاری خود با شرابقت ویژگیکه بیانگر میزان مط شودمی رفتاری تعریف

های خود مراقبت کرده و آن را کنترل کنند یا گیریموجود است. افراد ممکن است در تصمیم

گیری شوند که اصطالحاً به این دچار تعجیل و دخالت دادن احساسات درونی خود در تصمیم

( دو Tangney et al, 2004نظر ) طبق .(Bashirir et al, 2012رود )رفتار خودکنترلی گفته می

بینی بهتر شخص برای انجام نوع خودکنترلی وجود دارد: خودکنترلی اولیه که اشاره به پیش

کننده که اشاره به جلوگیری از رفتار ناخوشایند و رفتارهای مطلوب دارد و خودکنترلی منع

 ها دارد.بینی آنپیش

(Ghasemi. 2019 در پژوهشی با عنوان )بر قصد ترک  بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی

خدمت کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی استرس شغلی و فرسودگی شغلی دانشگاه علوم 

پزشکی نشان داد که سرمایه اجتماعی بر استرس شغلی اثر منفی دارد. سرمایه اجتماعی بر قصد 

 مت اثر مثبت دارد.ترک خدمت اثر منفی دارد و فرسودگی شغلی نیز بر قصد ترک خد

(Saeedi.2017 در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی با فرسودگی )

                                                 
1. self-control 

2. Crittner & Kinky 
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شغلی معلمان مدارس دخترانه نشان داد که بین حمایت اجتماعی و فرسودگی شغلی رابطه 

ها باالتر باشد از داری وجود دارد. بدین معنی که هرچقدر میزان حمایت اجتماعی در آنمعنی

( در پژوهشی با عنوان Mohammadi.2013 .) .تری برخوردار هستندرسودگی شغلی پایینف

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر فرسودگی شغلی معلمان دزفول نشان داد بین اندازه شبکه 

داری وجود دارد، بین تنوع شبکه اجتماعی اجتماعی و فرسودگی شغلی رابطه معکوس و معنی

ی وجود دارد و بین متغیرهای سازمانی و فرسودگی معنادارمعکوس و و فرسودگی شغلی رابطه 

در پژوهشی با عنوان  (Ahmadi Rad, 2010) .شغلی همبستگی معنادار و معکوس وجود دارد

رابطه هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی در زنان شاغل نشان داد، حمایت 

شغلی دارد و حمایت اجتماعی از جهات  اجتماعی همبستگی منفی معناداری با فرسودگی

( در تحقیق Dogan et al, 2015) .بینی کننده فرسودگی شغلی باشدتوانند پیشگوناگون می

بینی فرسودگی از روی متغیرهای رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی پرداختند. خود به پیش

ترکیه پی بردند که دو آنان پس از بررسی وضعیت تعدادی از کارکنان یک سازمان در کشور 

درصد از متغیرهای فرسودگی  34سبب تبیین « رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی»متغیر 

شود. آنان همچنین اشاره نمودند که متغیرهای رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی شغلی می

( در پژوهش خود Cassidy, 2009) گردد.سبب کاهش فرسودگی در میان افراد شاغل می

ای بر فرآیند تنیدگی و فرسودگی ناشی از آن دارد. یح کرد حمایت اجتماعی نقش واسطهتصر

های روانی و جسمانی و کنند از آثار بیماریافرادی که حمایت اجتماعی بیشتری دریافت می

( رابطه بین استفاده Ceslowitz, 2006برند. در پژوهشی )ها کمتر رنج میفرسودگی ناشی از آن

شده طور تصادفی انتخابپرستار که به 150جتماعی و فرسودگی شغلی را در بین از حمایت ا

حمایت اجتماعی اجتناب، »بودند را موردبررسی قرارداد، نتایج نشان داد که پرستارانی که از 

استفاده کرده بودند از فرسودگی شغلی باالتری برخوردار « فرار، خودکنترلی و مواجهه شدن

های حل مسئله ارزیابی مجدد مثبت، جستجوی که از راهبردهای مقابلهبودند و پرستارانی 

 حمایت اجتماعی استفاده کرده بودند فرسودگی کمتری را گزارش کرده بودند.
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( با عنوان تعیین سهم کنترل عواطف و خودکنترلی و Ernani, 2016)در پژوهشی که 

ان خانم نشان داد که بین پرستاربینی فرسودگی شغلی در ارزیابی فشار روانی در پیش

نهاد بر خودکنترلی و فرسودگی شغلی رابطه منفی معنادار وجود داشت که در این رابطه پیش

 ( در پژوهشی باBastami, 2016ترویج خودکنترلی در جهت کاهش فرسودگی شغلی داشت. )

کارکنان شناختی، سخت رویی و خودکنترلی با فرسودگی شغلی عنوان رابطه سرمایه روان

شده بین خودکنترلی با فرسودگی شغلی در بعد خستگی عاطفی و شرکت پتروشیمی نشان داده

 معنادار مسخ شخصیت رابطه منفی معنادار و با فرسودگی شغلی بعد موفقیت فردی رابطه مثبت

بینی ابعاد فرسودگی شناختی و سخت رویی و خودکنترلی توان پیشوجود دارد و سرمایه روان

های گذشته نشان داده است که سطح پایین خودکنترلی منجر به نتایج پژوهش را دارد.شغلی 

 مواد و رفتارهای تکانشی را سوءمصرف ی،شود که پیامدهایی همچون چاقایجاد رفتارهایی می

 (.Seibert et al, 2016) داشتبه دنبال خواهد 

 پژوهش شناسی روش

فر از ن 110جامعه آماری پژوهش را تعداد . بود همبستگی نوع از و توصیفی پژوهش طرح

نفر در  86 شکیل داد.ت 1399-1400 سال تحصیلی در معلمان مقطع ابتدایی شهر بروجرد

 انتخاب شدند. یری تصادفی سادهگنمونهپژوهش شرکت کردند که با استفاده از روش 

یط تکمیل راش گیری بیماری کرونا گذشته بود.یک سال از همه تر،منظور بررسی دقیقبه

توانستند شاغل بودند می سال 10پرسشنامه به این صورت بود که تنها معلمانی که حداقل 

ت مقیاس حمای هایبا استفاده از پرسشنامه هادادهی آورجمعها را تکمیل نمایند. پرسشنامه

 .فرسودگی شغلی بود مقیاس و خودکنترلی مقیاس اجتماعی،

به متغیر حمایت اجتماعی از پرسشنامه شربورن و ی مربوط هادادهجهت گردآوری  

. این آزمون که میزان حمایت اجتماعی شد( استفاده Sherburn & Stewart, 1991) استوارت

زیر مقیاس است. این مقیاس  5عبارت و  19سنجند دارای دریافت شده توسط آزمودنی را می
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افقت خود را با هریک از عبارات یک ابزار خود گزارشی است و آزمودنی میزان مخالفت یا مو

 3امتیاز( )گاهی اوقات = 2ندرت =امتیاز( )به 1وقت =ای )هیچدرجه 5 دریک مقیاس لیکرت

و بیشترین  19ترین امتیاز سازد. پایینامتیاز( مشخص می 5امتیاز( )همیشه = 4()اغلب =ازیامت

است که آزمودنی از حمایت  است. نمره باالی آزمودنی در این مقیاس بیانگر این 95امتیاز 

اجتماعی مطلوبی برخوردار است. پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت با 

 Tamanaeiشده است. )گزارش 0.93تا  0.74ای از استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در دامنه

Far and Nik Mansour.2014ن ابزار از ( ضمن به تائید رساندن روایی صوری و محتوایی ای

 اعالم کردند. 0.97دیدگاه متخصصان روانشناسی، پایایی آن را با ضریب آلفای کرونباخ 

 ,Tanji) یتانج ی مربوط به متغیر خودکنترلی از پرسشنامههادادهجهت گردآوری  

شده. منظور سنجش میزان کنترل افراد بر خودشان ساختهاین پرسشنامه به ( استفاده شد.2004

( 2ندرت = ( )به1)هرگز= درجه 5سؤال بوده طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت با  13دارای 

است. نمره باال  13و حداقل  65( است. حداکثر نمره 5( )بسیار زیاد =4)زیاد= (3گاهی =)گاه

بیانگر خودکنترلی باالتر فرد خواهد بود و برعکس. همچنین پایایی پرسشنامه تانجی و همکاران 

آمده است و روایی و دستبه 0.85و  0.83ه آماری با استفاده از آلفای کرونباخ نمون 2بر روی 

( محاسبه و مورد تائید Mousavi Moghadam et al.2015) پایایی این پرسشنامه در پژوهش

 قرارگرفته است.

 مسلش ی مربوط به متغیر فرسودگی شغلی از پرسشنامههادادهجهت گردآوری 

(Maslach, 1981 ).این آزمون توسط  استفاده شد(Maslach.1981ساخته ) شده است که

ماده است که  22برآورد جدیدی از پدیده تنیدگی یعنی فرسودگی است. این پرسشنامه شامل 

های شخصیت زدایی و فقدان موفقیت فردی در چارچوب به سنجش خستگی عاطفی، پدیده

 7های این پرسشنامه بر اساس مقیاس اری مادهگذای پرداخته است. نحوه نمرههای حرفهفعالیت

های این آزمون با هرگز، خیلی کم، کم، متوسط، باالی گیرد. گزینهای صورت میدرجه

مسلش و جکسون ضریب پرسشنامه فرسودگی  شده است.متوسط، زیاد، خیلی زیاد مشخص



   
 101 ...          ای خودکنترلیبررسی فرسودگی شغلی معلمان با توجه به نقش واسطه                                

گزارش  0.71و موفقیت فردی را  0.79زدایی  تیشخص ،0.9شغلی را برای خستگی عاطفی 

پایایی این آزمون را با روش آلفای  بیضر( Badri Gregory.1995) نیهمچن اند.کرده

 است. کردهمحاسبه  0.84تا  0.75کرونباخ بین 

 پژوهش یهاافتهی

های توصیفی پژوهش نشان دادند که از بین تحلیل اطالعات جمعیت شناختی شاخص

مرد  درصد 9/34 زن و پرسشنامه به دهندگانپاسخ از درصد 1/65کننده؛ معلمان شرکت

سابقه  .اندزن بوده پرسشنامه به دهندگانپاسخ از بیشتری درصد شودمی گرفته نتیجه لذا. اندبوده

درصد  8/55سال و  20تا  10درصد بین  7/33، سال 10تا  0معلمان بین  درصد از 5/10خدمت 

شود سابقه خدمت درصد بیشتری از افراد ته میسال بوده است. پس نتیجه گرف 30تا  20بین 

معلمان درصد از  6/11سال بوده است. میزان تحصیالت  30تا  20دهنده به پرسشنامه بین پاسخ

درصد دکتری بوده  2/1درصد کارشناسی ارشد و  9/41درصد کارشناسی،  3/45، دیپلمفوق

از معلمان کارشناسی بوده شود میزان تحصیالت درصد بیشتری است. پس نتیجه گرفته می

درصد  3/16سال و  50-40درصد بین  8/62، سال 40-30معلمان بین درصد از  9/20سن  است.

دهنده به شود سن درصد بیشتری از افراد پاسخسال بوده است. پس نتیجه گرفته می 50بیشتر از 

 سال بوده است. 50-40پرسشنامه بین 

 های اصلییاز شاخصهای توصیفی برای میانگین امتآماره .1جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین تعداد هاشاخص

 5 1 47/0 72/3 86 حمایت اطالعاتی

 5 1 42/0 99/3 86 حمایت وسیله

 5 1 6/0 53/3 86 نفسحمایت عزت

 5 1 51/0 16/4 86 حمایت شبکه اجتماعی

 5 1 48/0 63/3 86 خودکنترلی اولیه

 5 1 42/0 61/3 86 کنندهخودکنترلی منع
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 5 1 34/0 18/2 86 فرسودگی شغلی

و انحراف  72/3نفری، حمایت اطالعاتی دارای میانگین  86، در نمونه 1با توجه به نتایج جدول  

نفس ، حمایت عزت42/0و انحراف معیار  99/3، حمایت وسیله دارای میانگین 47/0معیار 

و  16/4، حمایت شبکه اجتماعی دارای میانگین 6/0و انحراف معیار  53/3میانگین دارای 

، خودکنترلی 48/0و انحراف معیار  61/3، خودکنترلی اولیه دارای میانگین 51/0انحراف معیار 

و  18/2و فرسودگی شغلی دارای میانگین  42/0و انحراف معیار  61/3کننده دارای میانگین منع

 3قطه برش بنابراین میانگین ابعاد حمایت اجتماعی و خودکنترلی ن؛ است 34/0انحراف معیار 

اند و لذا میزان ابعاد حمایت اجتماعی و خودکنترلی تایی( بیشتر بوده 5)حد وسط طیف لیکرت 

)حد وسط طیف  4که میانگین فرسودگی شغلی نقطه برش در حد باالیی بوده است درحالی

 لذا میزان فرسودگی شغلی در حد پایینی بوده است. تایی( کمتر بوده و 7لیکرت 

حمایت ای بینی فرسودگی شغلی با توجه به نقش واسطهضریب تعیین مدل رگرسیونی جهت پیش .2جدول 

 اجتماعی و خودکنترلی

هاها و زیر مؤلفهمؤلفه شدهضریب تعیین تصحیح ضریب تعیین جذر ضریب تعیین   

624/0 حمایت اطالعاتی  389/0  382/0  

678/0 حمایت شبکه اجتماعی  460/0  454/0  

نفسحمایت عزت  540/0  291/0  283/0  

587/0 حمایت وسیله  345/0  337/0  

673/0 خودکنترلی اولیه  453/0  446/0  

کنندهخودکنترلی منع  709/0  503/0  497/0  

821/0 حمایت اجتماعی  674/0  670/0  

752/0 خودکنترلی  566/0  561/0  

860/0 کلی  740/0  734/0  
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درصد  74در این مدل رگرسیون  2آمده در جدول دستبا توجه به میزان ضریب تعیین به

حمایت اجتماعی و بین )پیش هایوسیله متغیر( بهفرسودگی شغلیتغییرات متغیر مالک )

بینی متغیر مالک، شود و ضریب همبستگی متغیر مالک و متغیر پیش( استخراج میخودکنترلی

 .شده است 860/0

حمایت اجتماعی ای فرسودگی شغلی با توجه به نقش واسطهبینی پیشجهت  چندگانهنتایج رگرسیون  .3جدول 

 و خودکنترلی

 
 ضریب رگرسیون استاندارد نشده

ضریب رگرسیون 

 استانداردشده
 tآماره 

سطح 

 معناداری

   بینی(بتا )مقدار پیش خطای استاندارد ضریب

 000/0* 809/25 - 205/0 300/5 مقدار ثابت

 000/0* -470/7 -576/0 072/0 -536/0 حمایت اجتماعی

 000/0* -606/4 -355/0 064/0 -293/0 خودکنترلی

 000/0داری برابر چون مقدار سطح معنی، در سطر اول )مقدار ثابت(، 3با توجه به نتایج جدول 

تر از مقدار ، بزرگ809/25برابر  "t"و قدر مطلق آماره  است 05/0تر از مقدار خطا و کوچک

ماند و مقدار ضریب آن درصد مقدار ثابت در مدل باقی می 95بنابراین با اطمینان  ؛است 96/1

 است. 300/5برابر 

تر از و کوچک 000/0داری برابر (، چون مقدار سطح معنیحمایت اجتماعیدر سطر دوم ) 

است،  96/1تر از مقدار ، بزرگ470/7 برابر "t"است و قدر مطلق آماره  05/0مقدار خطا 

ماند و مقدار ضریب آن در مدل باقی می حمایت اجتماعیدرصد متغیر  95بنابراین با اطمینان 

بینی تواند فرسودگی شغلی را پیشحمایت اجتماعی میشود است. پس نتیجه گرفته می -536/0

 است. منفی و معکوسدار آن درصد است که مق -6/57بینی نیز برابر و میزان این پیش کند
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تر از مقدار وچککو  000/0داری برابر (، چون مقدار سطح معنیخودکنترلیوم )سدر سطر  

است، بنابراین با  96/1تر از مقدار ، بزرگ606/4برابر  "t"است و قدر مطلق آماره  05/0خطا 

است.  -293/0د و مقدار ضریب آن ماندر مدل باقی می خودکنترلیدرصد متغیر  95اطمینان 

ن این و میزا بینی کندتواند فرسودگی شغلی را پیشخودکنترلی میشود پس نتیجه گرفته می

 است. وسمنفی و معکدرصد است که مقدار آن  -5/35بینی نیز برابر پیش

 3ها با فرسودگی شغلی در جدول های آنرابطه حمایت اجتماعی و خودکنترلی و مؤلفه

 شده است.ارائه

 مقدار ضریب همبستگی پیرسون .4 جدول

 مقدار خطا داریسطح معنی گیرینتیجه
مقدار ضریب 

 همبستگی
  هاها و زیر مؤلفهمؤلفه

ت اجتماعی حمایت اطالعاتی -0.624 0.05 0.000 وجود رابطه
حمای

 

 حمایت شبکه اجتماعی -0.678 0.05 0.000 وجود رابطه

 نفسحمایت عزت -0.540 0.05 0.000 وجود رابطه

 حمایت وسیله -0.587 0.05 0.000 وجود رابطه

خودکنت خودکنترلی اولیه -0.673 0.05 0.000 وجود رابطه

رلی
 

 کنندهخودکنترلی منع -0.709 0.05 0.000 وجود رابطه

 حمایت اجتماعی -0.821 0.05 0.000 وجود رابطه
 

 خودکنترلی -0.752 0.05 0.000 وجود رابطه

و  000/0برابر  هاها و زیر مؤلفهداری تمامی مؤلفهچون مقدار سطح معنی 4 با توجه به جدول 

فرض صفر رد و فرض  هاها و زیر مؤلفهاست، برای تمامی مؤلفه 05/0تر از مقدار خطا کوچک

 های زیر به دست آمد:یک تائید شد و یافته

  و  دارددار و معکوس وجود و فرسودگی شغلی رابطه معنی حمایت اطالعاتی نیب

 ست.ا -624/0مقدار ضریب همبستگی بین این دو مؤلفه 
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 دارددار و معکوس وجود شبکه اجتماعی و فرسودگی شغلی رابطه معنی حمایت نیب 

 ست.ا -678/0و مقدار ضریب همبستگی بین این دو مؤلفه 

 و مقدار ضریب  داردوجود  نفس و فرسودگی شغلی رابطهحمایت عزت نیب

 است. – 540/0 مؤلفههمبستگی بین این دو 

 و مقدار  دارد وجود دار و معکوسو فرسودگی شغلی رابطه معنی حمایت وسیله نیب

 است. – 587/0ضریب همبستگی بین این دو مؤلفه 

 و  دارددار و معکوس وجود و فرسودگی شغلی رابطه معنی خودکنترلی اولیه نیب

 است. – 0/ 673 مؤلفهمقدار ضریب همبستگی بین این دو 

 و  دارددار و معکوس وجود و فرسودگی شغلی رابطه معنی کنندهخودکنترلی منع نیب

 است. – 709/0مقدار ضریب همبستگی بین این دو مؤلفه 

 و  دارددار و معکوس وجود ی رابطه معنیشغلو فرسودگی  حمایت اجتماعی نیب

 است. – 821/0 مؤلفهمقدار ضریب همبستگی بین این دو 

 و مقدار  دارددار و معکوس وجود و فرسودگی شغلی رابطه معنی خودکنترلی نیب

 است. – 752/0ضریب همبستگی بین این دو مؤلفه 

 گیری نتیجه و بحث

ای معلمان با توجه به نقش واسطهپژوهش حاضر باهدف بررسی فرسودگی شغلی 

های حاصل از پژوهش نشان افتهی گیری کرونا اجرا شد.خودکنترلی و حمایت اجتماعی در همه

کننده به های آن خودکنترلی اولیه و خودکنترلی منعداد که بین خودکنترلی و خرده مقیاس

های حاصل از افتهی دار وجود دارد.رابطه منفی و معنی -709/0،-673/0ترتیب به مقدار 

( همسو 2016،Seibert et al)(، 2016،Bastami)(، Ernani،2016) یهاپژوهش پژوهش با نتایج

افرادی که خودکنترلی  (Bashirian.et al.2012) نظرتوان گفت طبق تبیین این یافته می در بود.
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کنند یا دچار تعجیل و می های خود مراقبت کرده و آن را کنترلگیریباالیی دارند، در تصمیم

معلمان با خودکنترلی باال  شوند.ها میگیریدخالت دادن احساسات درونی خود در تصمیم

رسد مدت به دست خواهند آورد زیرابه نظر میاحتمااًل نتایج بهتری در عملکردهای طوالنی

ها نده که باکار آنکنهای سرگرمموقع انجام دهند، از فعالیتها بهتر بتوانند کارها را بهآن

شود ها میپرتی که باعث اخالل در عملکرد آنکند اجتناب نمایند و از حواس تداخل پیدا

شود که شغل فرد کمتر های شغلی باعث میخودکنترلی باالتر در موقعیت جلوگیری کنند.

های گیرو فرد ضمن شناخت بهتر ویژهای فرد قرار بگیرد. ازاینتحت تأثیر تقاضاها و خواسته

 های بهتری برای روبرو شدن با شرایط گوناگون آن به کار ببندد. خودکنترلیشغلی شیوه

 .است مشاغل همه برای ایحرفه عملکرد کنندهتعیین عامل عنوانبه

 شخصی، و رشد ای،حرفه توسعه کیفیت توانیم معلمان، خودکنترلی سطح افزایش برای 

 خودکنترلی بهبود منظوربه آموزشی هایبرنامه ایجاد همچنین. داد افزایش را عمومی سالمت

 تواندبه شاگردان می هاآموزشوالدین و سختی انتقال  با روابط. کند کمک تواندمعلمان می

 هایبرنامه. دباشن داشته قوی خودکنترلی معلمان باید دلیل همین به و معلمان شود نگرانی باعث

 آموزش اغلب انمتخصص. ببرند باال موفقیت با معلمان را خودکنترلی سطح توانندمی آموزشی

 کنترل وسعهت دلیل، همین به. شوندمی روبرو پرخاشگری حتی عصبانیت، ناراحتی، شرایط با

 یگر نشتکا دارند، پایینی خودکنترلی که افرادی. معلمی است حرفه مهم اجزای از یکی خود

 فیزیکی هایحلهرا انتخاب و کم تحمل پذیری،ریسک به تمایل مانند خودخواهانه رفتارهای و

 ارائه. رنددا رفتاری مشکالت دارند پایینی خودکنترلی که یافراد. دهندمی نشان خود از

 و بودن بینخوش و بودن شاد اندیشی، مثبت مداوم، رفتار شامل باید بهداشتی هایمراقبت

 .معلمی است حرفه از مهمی بخش باال خودکنترلی. باشد پرخاشگری از اجتناب

که های آنها نشان داد که بین حمایت اجتماعی و خرده مقیاسهمچنین بخش دیگری از یافته

وسیله به ترتیب  تیحما نفس،عزت تیحما اجتماعی، شبکه اطالعاتی، حمایت شامل حمایت

های دار وجود دارد. یافتهرابطه منفی و معنی -587/0، -540/0، -678/0، -624/0به مقدار 
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 Ahmadi) (،Saeedi, 2017) (،Ghasemi, 2019) هایحاصل از پژوهش با نتایج پژوهش

Rad, 2010( ،)Dogan et al, 2015،) (Cassidy, 2009( ،)Ceslowitz, 2006 همسو بود. در )

توان گفت به هنگام افزایش فشار روانی، اشخاصی که از حمایت اجتماعی ین این یافته میتبی

شود و بنابراین حمایت اجتماعی با باالیی برخوردارند، عالئم افسردگی در آنان دیده نمی

 جینتا شود.افزایش درک صحیح از رویدادهای روانی فشارزا باعث کاهش تأثیر فشار روانی می

نفس معلمان گیری کرونا نقش مهمی در اعتمادبهها نشان داد حمایت اجتماعی در همهیافته

ی که از حمایت اجتماعی باالتری افراد داشته که در مقابله با فرسودگی آنان مؤثر خواهد بود.

 درواقع کنند.برخوردار هستند آشفتگی کمتری داشته و سالمت روان باالتری را گزارش می

یابند در مقابله با مشکالت کنترل که به درک و مدیریت رفتارهای خود دست می معلمانی

 در تواند عالئم افسردگی آنان را کاهش دهد.بیشتری بر روی رفتارهای خود داشته که می

ها و عموم افراد جامعه شرایطی را فراهم چنین شرایطی حمایت از سوی همکاران و خانواده

حمایت اجتماعی بهتر )ارتباط با  حساس کنترل بیشتری دست یابند.نماید که معلمان به امی

های های بهداشتی، کارکنان مراقبتخانواده، دوستان نزدیک، همکاران، کارکنان مراقبت

تواند به معلمان در بهبود فرسودگی شغلی ناشی از کرونا کمک کند و روانی و غیره( می

ها در طول راین به کاهش سطح هیجانات منفی آنها را بهبود بخشد، بنابناراحتی روانی آن

 .کندگیری کمک میهمه

 تحت مهم مشاغل از یکی کنندگان،مراجعه والدین و با هاآن مستقیم ارتباط دلیل معلمان به

 معلمان، شغلی رضایت برای سازیزمینه بنابراین، ؛هستند اجتماعی حمایت رویکرد تأثیر

 سالمت از اطمینان برای رویکردهایی ارائه حمایتی، هایجنبه ایجاد معلمان، به اختیار تفویض

 هایفعالیت ورزشی، هایفعالیت) رفاهی و مالی امکانات ایجاد معلمان و روانی و جسمی

 برگزاری روز،معلمان به آگاهی و دانش ارائه ،(غیره و یا هامهدکودک به دسترسی فرهنگی،

 مراقبت معلم در مادران کار برای سازیزمینه آموزشی، کارآمدی و آموزشی هایکارگاه مؤثر
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 کمک تواندمی غیره و همکاران، طرف از خارجی فشارهای کاهش خود، فرزندان از مناسب

 .باشد هاآن شغلی فرسودگی عدم و موفق عملکرد در مؤثری

ینکه پژوهش بر روی معلمان مقطع ا ازجمله رو بود،هایی روبهپژوهش حاضر با محدودیت

شود می رو پیشنهادنجام شد. ازاینا 1399-1400 یلیتحص ابتدایی شهر بروجرد در سال

 دیگر از ها مقایسه شود.پژوهشی در سایر شهرها بر روی معلمان سایر مقاطع انجام و یافته

 نیبنابرا ؛اطالعات بود آوریعنوان ابزار جمعها بههای پژوهش استفاده از پرسشنامهمحدودیت

 ه شود.آوری اطالعات استفادهای دیگری چون مصاحبه برای جمعشود از روشپیشنهاد می

کننده دیگری مانند استرس و احساس بهزیستی مورداستفاده متغیرهای تعدیل شودمی شنهادیپ

های حمایتی گردد که برنامهمنظور کاهش فرسودگی معلمان پیشنهاد میبه نیهمچن قرار گیرند.

منظور مقابله با استرس و فشار کاری و نیز ای بیشتری در مراکز آموزشی و مدارس بهو مشاوره

 حمایت اجتماعی معلمان اختصاص یابد.
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