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چکیده
هدف پژوهش حاضر پیشبینی خستگی عاطفی بر اساس ابعاد کمالگرایی و هیجانات معلمان بود .روش
پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی
 6291-6291بود .با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای مناطق  5 ،69 ،4 ،1و  64به روش تصادفی
انتخاب و از هر منطقه  4دبستان دخترانه و  4دبستان پسرانه و از هر دبستان تمامی معلمان ابتدایی که
تمایل به همکاری داشتند ،انتخاب شدند .حجم نمونه پژوهش شامل  445نفر ( 661مرد و  649زن) بود.
دادهها با استفاده از پرسشنامههای فرسودگی شغلی مزلج و همکاران ()4446؛ هیجانات معلم چن ()4461
و کمالگرایی هیل و همکاران ( )4440جمعآوری شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از ضریب همبستگی
پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد .نتایج نشان داد که از ابعاد هیجانات معلم بعد شادی و عشق به
ترتیب با ضریب بتای ( )-4/464و ( )-4/446بهصورت منفی و معناداری خستگی عاطفی را پیشبینی
کردند ( .)P>4/446ابعاد غم ،خشم و ترس به ترتیب با ضریب بتای ( )4/600( ،)4/411و ()4/659
بهصورت مثبت و معناداری خستگی عاطفی را پیشبینی کردند .کمالگرایی منفی با ضریب بتای ()4/691
بهصورت مثبت و معناداری خستگی عاطفی را پیشبینی کرد .کمالگرایی مثبت نیز توانست بهصورت
منفی و معناداری با ضریب بتای ( )-4/241میزان خستگی عاطفی را در معلمان ابتدایی پیشبینی کند.
ایجاد زمینه بروز هیجانات مثبت در معلمان و همچنین آموزش شیوههای مقابله با کمالگرایی منفی
میتواند منجر به کاهش خستگی عاطفی در معلمان ابتدایی شهر تهران شود.
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مقدمه
شغل معلمی و تدریس یکی از مشاغل پراسترس است و معلمین همواره در حیطه شغلی
خود با استرس های مختلفی مواجه هستند و یکی از نتایج مهم این استرسها فرسودگی
شغلی است (علوی لنگرودی و غفوری .)6290 ،از نشانهها و ابعاد مهم فرسودگی شغلی
خستگی عاطفی 6است که بهعنوان حالتی از بههمریختگی جسمانی و روانی تعریف شده
است که در آن عملکرد شغلی و اثربخشی سازمانی افراد کاهش پیدا میکند (لی ،وونگ
و کیم .)4461 ،4خستگی عاطفی یکی از نگرشهای ناکارآمد در محیطهای کاری معاصر
است و معموالً با استرس زیاد کارکنان همراه است (چن ،چانگ و وانگ.)4469 ،2
خستگی عاطفی به از بین رفتن منابع هیجانی یا تخلیه توان روحی اطالق میشود و به
دنبال قرار گرفتن در موقعیت سخت کار به وجود میآید .خستگی نشانگر میزان استرس
موجود در پدیده فرسودگی شغلی است (مرادی و همکاران.)6291 ،
فرسودگی شغلی و بهتبع آن خستگی عاطفی ناشی از استرسها و فشارهای عصبی
است ،ازاینرو عوامل ایجادکننده استرس در ایجاد آن نقش مؤثری دارند و این عوامل در
سه بعد فردی ،سازمانی و محیطی مقولهبندی شدهاند .در بعد فردی یکی از عواملی که
میتواند با خستگی عاطفی رابطه معناداری داشته باشد ،هیجانات فرد است (چوی و
کیم .)4465 ،0پژوهشهای انجامشده در خصوص هیجانات معلمان نشان میدهد که این
سازه میتواند بر روی زندگی حرفهای شغلی (هانگ )4464 ،5و رضایت شغلی آنها
(موو ،پازاگلیا و رانکانی )4464 ،1تأثیرگذار باشد .چن ( )4461برای معلمان پنج عامل را
شناسایی کرده است که شامل (شادی ،عشق ،غم ،خشم و ترس) است .عامل شادی ناظر
به شادی معلم در رابطه با تعاملهای مثبت با دانشآموزان ،معلمان و مسئوالن مدرسه
است .عامل شادی همچنین نتایج هیجانهای معلم از حمایت معلمان و همکاران و احترام
از مسئوالن مدرسه را شامل میشود .عامل عشق یا عالقه به خوشحالی معلم بهواسطه
ماهیت شغل تدریس مانند احترام از دیگران ،ثبات ،حقوق معقول و مکفی و شواهدی از
رشد بچهها اشاره میکند .عامل غم یا اندوه به هیجانهای غمانگیز و ناخوشایند معلمان
به دلیل نادیده گرفتن تالشهای آنها ،پاداش غیرمنصفانه ،نگرشهای غیردوستانه
دانشآموزان و والدین اشاره میکند .عامل خشم به آزرده خاطرشدن معلمان درباره
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عیبجوییها و انتقادهای مردم ،مصائب و سختیهای نوبتکاری و تغییر مکان ناشی از
بروکراسی آموزشی و نادیده گرفتن دانشآموزان اشاره میکند .عامل ترس مربوط به
مشکالت دانشآموزان ،رقابت میان همکاران ،انتظارات افراطی والدین و عدم تعادل در
کار و زندگی میشود (چن 4461 ،نقل از کارشکی ،کوهی و آهنی .)6295 ،شواهد
محکمی وجود دارد از اینکه فرسودگی شغلی و بهویژه بعد خستگی عاطفی آن با حاالت
هیجانی معلمان در ارتباط است (کانتر و همکاران4466 ،6؛ کلر و همکاران.)4460 ،4
نتایج مدلهای ارائهشده در زمینه هیجانات معلم نشان میدهد که معلمان هیجاناتی مانند
غرور ،لذت ،عصبانیت و اضطراب را در محیط کار تجربه میکنند (فرنزل4460 ،2؛
هاگنائور ،هاسچر و وولت .)4465 ،0استرسها و حاالت هیجانی تداعی شده با شغل
معلمی میتواند منجر به خستگی فیزیکی و عاطفی آنها شود (براکت و همکاران،5
 .)4464تجارب هیجانی معلمان از طریق ارزیابی از محیط کاری به دست میآید .ارزیابی
به معنی متناسب بودن موقعیت با هدف است .اگر موقعیت با هدف تناسب داشته باشد
معلمان هیجانات مثبت را تجربه میکنند و اگر موقعیت با هدف متناسب نباشد معلمان
هیجانات منفی را تجربه میکنند (هانگ.)4461 ،
مرور مبانی نظری و تجربی خستگی عاطفی نشان میدهد که این پدیده با متغیرهای
زیادی در ارتباط است .یکی از این عوامل بالقوه ،کمالگرایی است (گاتوالس4466 ،1؛
اسمیت و همکاران .)4461 ،1کمالگرایی بهمنزله تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای
کامل و دستنیافتنی و تالش برای تحقق آنها است (واالن .)4462 ،9کمالگرایی به افکار
و رفتارهای خود تخریبگرانهای اشاره میکند که هدف آنها نیل به اهداف بهشدت
افراطی و غیر واقعگرایانه است (فریدمن و بوث .)4466 ،نتایج پژوهشها نشان میدهد
که کمالگرایی مثبت عواطف مثبت را افزایش و استرسهای روانشناختی را کاهش
میدهد و در مقابل کمالگرایی منفی همواره با عواطف منفی و کاهش بهزیستی
روانشناختی تداعی شده است (ماکینون و شری4464 ،؛ اسمیت ،سکلوفسکه و شری،
 .)4461کمالگرایی به تالش شدید یا وسواسی برای کامل بودن در هر کاری اشاره دارد
(کاتن و یسیلتاس .)4465 ،9افرادی که کمالگرایی مثبت دارند در کار و زندگی خود
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معموالً به نتایج مثبتی میرسند و در مقابل افراد با کمالگرایی منفی ،در کار و زندگی
سطوح باالیی از خستگی عاطفی را تجربه میکنند (کاتن و یسیلتاس .)4465 ،مروری بر
نتایج پژوهشهای داخلی نیز نشان میدهد که متغیر کمالگرایی با ابعاد فرسودگی شغلی
رابطه دارد .برای مثال پژوهش شفیعآبادی و نیکنام ( )6290نشان داد که کمالگرایی مثبت
رابطه منفی و معنادار و کمالگرایی منفی رابطه مثبت و معناداری با خستگی هیجانی در
پرستاران دارد .تقوایینیا ،رحیمیانبوگر و کرانی ( )6299نشان دادند مربیگری شناختی-
رفتاری بهطور قابلتوجهی ،کمالگرایی منفی و خود ناتوانسازی دانشآموزان را کاهش
میدهد .اسدپور ،یوسفی و فالح ( )6291نشان دادند در بعد کمالگرایی پیشرفتدهنده،
مؤلفههای میل به نظم و ترتیب دارای بیشترین تأثیر و تالش برای عالی بودن دارای
کمترین تأثیر است .در بعد کمالگرایی بازدارنده ،نگرانی در برابر اشتباهات دارای بیشترین
تأثیر و مؤلفه نشخوار فکری دارای کمترین تأثیر است.
با توجه به آنچه گفته شد هدف پژوهش حاضر پیشبینی خستگی عاطفی بر اساس
ابعاد کمالگرایی و هیجانات معلمان ابتدایی شهر تهران است.
روش
روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان
ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی  6291-6291بود .روش نمونهگیری ،خوشهای
چندمرحلهای بود .بهاینترتیب که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای تصادفی از
مناطق شهر تهران مناطق  5 ،69 ،4 ،1و  64به روش تصادفی انتخاب و از هر منطقه 4
دبستان دخترانه و  4دبستان پسرانه و از هر دبستان تمامی معلمان ابتدایی که تمایل به
همکاری داشتند انتخاب شدند .حجم نمونه پژوهش شامل  445نفر ( 661مرد و 649
زن) بود .شیوه گردآوری دادهها پژوهش ،پرسشنامه بود.
ابزارهای پژوهش عبارتاند از:
پرسشنامه خستگی عاطفی .برای اندازهگیری خستگی عاطفی از پرسشنامه فرسودگی
شغلی مزلج و همکاران ( )4446استفاده شد .این پرسشنامه شامل  45سؤال است که یکی
از ابعاد آن بعد خستگی عاطفی (شامل  9سؤال) را میسنجد و بر اساس مقیاس لیکرت
تنظیم گردیده است .در این پرسشنامه امتیاز باالی  41خستگی عاطفی باال ،امتیاز 61-41
متوسط و زیر  61خستگی عاطفی ضعیف را نشان میدهد .پایایی بعد خستگی عاطفی
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در پژوهش مرادی و همکاران ( )6291با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با  4/14به دست
آ مده است .همچنین روایی نیز در پژوهش مذکور با استفاده از شیوه روایی همگرا برابر
با  4/591به دست آمده است .پایایی بعد خستگی عاطفی پرسشنامه فرسودگی شغلی
مزلج و همکاران ( ) 4446در پژوهش حاضر با استفاده از شیوه آلفای کرونباخ برابر با
 4/91به دست آمد.
پرسشنامه هیجانات معلمان .پرسشنامه هیجانات معلم توسط چن ( )4461ساخته شده
است .این پرسشنامه شامل پنج عامل شادی ،عشق ،غم ،خشم و ترس است و از نوع
خودگزارشی و مداد کاغذی است که دارای  41سؤال است 1 .سؤال مربوط به عامل
شادی 0 ،سؤال مربوط به عامل عشق 0 ،سؤال مربوط به عامل غم 0 ،سؤال مربوط به
عامل خشم و  1سؤال آن مربوط به عامل ترس است (کارشکی ،کوهی و آهنی.)6295 ،
در پژوهش چن ( )4461ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد شادی ،عشق ،غم ،خشم و
ترس به ترتیب برابر با 4/94؛ 4/12؛ 4/91؛  4/91و  4/91به دست آمده است .در پژوهش
کارشکی و همکاران ( )6295آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با  4/99به دست آمده
است .همچنین روایی پرسشنامه با استفاده از شیوههای روایی محتوایی ،روایی همگرا و
روایی سازه و تحلیل عامل تأییدی و اکتشافی تأیید شده است (کارشکی و همکاران،
 .)6295پایایی پرسشنامه هیجانات معلم در پژوهش حاضر با استفاده از شیوه آلفای
کرونباخ به ترتیب برای ابعاد شادی ،عشق ،غم ،خشم و ترس برابر با ،4/14 ،4/11 ،4/96
 4/90 ،19به دست آمد.
پرسشنامه کمالگرایی .این مقیاس توسط هیل و همکاران ( )4440ساخته شده است
و دارای  54گویه است .در این مقیاس از ترکیب ابعاد نظم و سازماندهی ،هدفمندی،
تالش برای عالی بودن و معیارهای باال برای دیگران کمالگرایی مثبت و از ترکیب نمرات
ابعاد نیاز به تأیید ،تمرکز بر اشتباهات ،ادراک فشار از سوی والدین و نشخوار فکری
جنبه کمالگرایی منفی حاصل میشود .پایایی مقیاس در پژوهش جمشیدی ،حسینچاری،
حقیقت و رزمی ( )6299برای بعد کمالگرایی منفی برابر با  4/91و برای کمالگرایی
مثبت برابر با  4/96به دست آمد .در مورد روایی نیز همبستگی مقیاس با شاخصههای
سالمت عمومی و حاالت مرضی مطلوب گزارش شده است (جمشیدی و همکاران،
 .)6299پایایی پرسشنامه کمالگرایی هیل در پژوهش حاضر با استفاده از شیوه آلفای
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کرونباخ برای کمالگرایی مثبت برابر با  4/90و برای کمالگرایی منفی برابر با  4/11به
دست آمد.
یافتهها
در جدول  6ویژگیهای جمعیت شناختی شامل میانگین سنی ،میزان تحصیالت ،سابقه
خدمتی افراد نمونه به تفکیک مناطق آمده است.
جدول  .4ویژگ های جمعیت شناخت به تفکیک مناطق جغرافیای
متغیرها

فراوانی

میانگین سنی
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در جدول  4میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
جدول  .3میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
متغیرها
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15/94

61/91
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جدول  ،4نشان میدهد که میانگین خستگی عاطفی برابر با  69/51و انحراف معیار
آن برابر با  5/19است .میانگین نمره بعد شادی برابر با  61/16و انحراف معیار آن برابر
با  5/21است .میانگین ابعاد کمالگرایی مثبت و منفی به ترتیب برابر با  15/94و 52/24
است .سایر نتایج در جدول قابلمشاهده است.
در جدول  ،2ضرایب همبستگی بین ابعاد کمالگرایی و مؤلفههای هیجانات معلم با
خستگی عاطفی ارائه شده است
جدول  .2ضرایب همبستگ میان ابعاد کمالگرای و مؤلفههای هیجانات مع م با خستگ عاطف
متغیر

6

4

2

0

6
خستگی عاطفی
6
**-4/299
شادی
6
**4/609* -4/414
عشق
6
**-4/61* 4/241** 4/005
غم
**4/41** 4/446** -4/261** 4/294
خشم

5

1

6

6
**4/246** 4/69* 4/40** -4/45** 4/211
ترس
4/499 4/491 -4/620* 4/64
کمالگرایی منفی **-4/61* 4/061
کمالگرایی مثبت **-4/209

4/499

**4/651* -4/42

1

6

*-4/214** 4/666 -4/664
*P<4/45 **P<4/46

جدول  ،2نشان میدهد بین نمره خستگی عاطفی با نمره ابعاد شادی و عشق رابطهی
منفی و معناداری به ترتیب ( ) r=-4/414( ،) r=-4/299در سطح ( (P<4/46وجود دارد.
بین غم ،خشم و ترس با خستگی عاطفی رابطه مثبت و معناداری به ترتیب در سطح
( )4/294( ،)4/005و ( )4/211وجود دارد که در سطح ( (P<4/46معنادار هستند .بین
کمالگرایی منفی با خستگی عاطفی رابطه مثبت و معناداری ( )4/061در سطح (4/46
<(Pوجود دارد و بین کمالگرایی مثبت با خستگی عاطفی رابطه منفی و معناداری
( )-4/209در سطح ( (P<4/46وجود دارد.
برای بررسی نقش پیشبین ی کننده هر یک از ابعاد هیجانات معلمان و ابعاد کمالگرایی
از روش آماری رگرسیون همزمان استفادهشده که در ادامه به نتایج آن اشاره میشود .قبل
از اجرای آزمون رگرسیون الزم است مهمترین مفروضههای آن بررسی شود که در ادامه
به آنها اشاره میشود.

9

6
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حجم نمونه مکفی :تابچینگ و فیدل ( )4441فرمول زیر را برای محاسبه اندازه نمونه

با توجه به متغیرهای پیشبین ارائه کردهاند( N<54+9 m :تعداد متغیرهای پیشبین=)m
(به نقل از پاالنت ،ترجمه رضایی .)6299 ،در پژوهش حاضر  1متغیر پیشبین وجود
دارد که طبق فرمول باید حجم نمونه بزرگتر از  641نفر باشد ،این مفروضه با حجم
نمونه  445نفر در این پژوهش رعایت شده است.
چند هم خطی :چند هم خطی زمانی وجود دارد که متغیرهای پیشبین رابطه قوی با
همدیگر داشته باشند .بهمنظور تشخیص چند هم خطی از آزمون تولرانس 6و تورش
واریانس 4استفاده میشود .اگر مقدار شاخص تولرانس ،خیلی کوچک باشد (کمتر از )4/6
بیانگر این است که همبستگی چندگانه متغیرهای پیشبین با هم دیگر خیلی باالست و
احتمال چند هم خطی بودن را نشان میدهد .مقدار دیگری که ارائه میشود تورش
واریانس است که عکس مقدار تولرانس (شاخص تحمل )2است .مقادیر باالی  64بیانگر
چند هم خطی و ارتباط قوی بین متغیرهای پیشبین است .نتایج شاخصهای تولرانس و
تورش واریانس برای هر یک از متغیرهای پیشبین در این پژوهش در جدول  0ارائه
شده است .با توجه به اینکه در آزمون شاخص تولرانس و تورش واریانس در متغیرهای
این پژوهش تخطی از حد مالک صورت نپذیرفته است و با توجه به مقادیر این دو
شاخص چندهمخطی وجود ندارد و پیشفرض رعایت شده است.
جدول  .1نتایج آزمون مربوط به پیشفرض چند هم خط دادهها
متغیرهای پیشبین

شاخص تولرانس

شاخص تورش واریانس

Tolerance

VIF

شادی
عشق

4/940
4/964

6/49
6/44

غم
خشم
ترس

4/942
4/995
4/900

6/41
6/61
6/69

کمالگرایی منفی

4/141

6/11

کمالگرایی مثبت

4/594

6/10

3. tolerance index

1. tolerance
2. Vif
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مفروضه کجی ،کشیدگی و توزیع نرمال .یکی دیگر از تحلیلهای الزم قبل از هرگونه
تحلیل استنباطی بررسی کجی ،کشیدگی و نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش است.
چنانچه نمره کجی و کشیدگی قدر مطلق هرکدام از مقیاسها کمتر از قدر مطلق  4باشد،
تحلیلهای انجامگرفته خللی در نتایج ایجاد نمیکند .در غیر این صورت باید از تبدیل
مقیاسها بهمنظور برطرف کردن این مشکل استفاده کرد .جدول  ،5نشان میدهد که تمام
زیر مقیاسهای مورداستفاده در این پژوهش از نمره قدر مطلق کمتر از  4برخوردارند.
جدول  .9کج و کشیدگ برای زیر مقیاسهای پژوهش
مقیاسها

کجی

خطای استاندارد کجی

کشیدگی

خطای استاندارد کشیدگی

خستگی عاطفی
شادی
عشق
غم
خشم

-4/011
4/606
-4/254
-6/42
-4/699

4/600
4/600
4/600
4/600
4/600

6/10
6/99
4/124
6/61
-4/195

4/492
4/492
4/492
4/492
4/492

ترس
کمالگرایی منفی

4/600
-4/299

4/600
4/600

-6/21
-4/141

4/492
4/492

کمالگرایی مثبت

-4/059

4/600

-4/016

4/492

جدول  .6ضریب رگرسیون برای پیشبین خستگ عاطف بر اساس ابعاد هیجانات مع م و ابعاد
کمالگرای
مدل

R

R2

نمره کل هیجانات معلم و ابعاد
کمالگرایی

4/109

4/514

2

 Rتعدیلشده خطای معیار برآورد
4/501

2/94

جدول  ،1مقادیر  R2 ،Rو  R2تعدیلشده را نشان میدهد که مهمترین شاخص R2

تعدیل شده است که میزان برازندگی مدل را نشان میدهد .مقدار این ضریب بین صفر
تا یک است و هرچه به یک نزدیکتر باشد دقت بیشتر مدل را نشان میدهد .در این
فرضیه این مقدار برابر با  4/501بود که نشان میدهد  4/55درصد از تغییرات خستگی
عاطفی ناشی از متغیرهای هیجانات معلم و کمالگرایی است .عالوه بر این در جدول ،1
مقدار  ANOVAگزارش شده است که مقدار آن اعتبار آماری مدل را ارزیابی میکند.
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جدول  .7تح یل واریانس نمرات خستگ عاطف بر اساس ابعاد هیجانات مع مان و ابعاد
کمالگرای
مدل

شاخص
آماری

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

نمره کل هیجانات

رگرسیون

0414/25

1

594/22

29/16

4/446

معلم و ابعاد
کمالگرایی

باقیمانده
مجموع

2614/19
1422/40

461
440

60/16
-

نتایج جدول  ،1نشان میدهد که سطح معناداری برابر با ( )4/446است که میتوان
تأثیر متغیرهای پیشبین در متغیر مالک را پذیرفت .با توجه به معنادار بودن ضریب
رگرسیون ،برای تعیین سهم ابعاد هیجانات معلمان و ابعاد کمالگرایی در متغیر خستگی
عاطفی ضرایب استانداردشده و استاندارد نشده در جدول  9آمده است.
جدول  .8ضرایب رگرسیون استانداردشده و استاندارد نشده
مدل

مدل 6

ضریب استانداردشده

ضریب استاندارد نشده
متغیر

B

خطای استاندارد

Beta

T

سطح معناداری

)(constant

44/02

4/20

-

9/59

4/446

شادی
عشق
غم
خشم

-4/440
-4/019
4/056
4/452

4/456
4/661
4/490
4/645

-4/464
-4/446
4/411
4/600

-0/02
-0/42
5/21
4/04

4/446
4/446
4/446
4/461

ترس
کمالگرایی منفی
کمالگرایی مثبت

4/699
4/414
-4/664

4/419
4/469
4/461

4/659
4/691
-4/241

4/94
2/92
-1/91

4/440
4/446
4/446

نتایج جدول  ،9نشان میدهد که از ابعاد هیجانات معلم شامل بعد شادی و عشق به
ترتیب با ضریب بتای ( )-4/464و ( )-4/446بهصورت منفی و معناداری خستگی عاطفی

را پیشبینی کردند ( .)P>4/446ابعاد غم ،خشم و ترس به ترتیب با ضریب بتای
( )4/600( ،)4/411و ( )4/659بهصورت مثبت و معناداری خستگی عاطفی را پیشبینی
کردند .کمالگرایی منفی با ضریب بتای ( )4/691بهصورت مثبت و معناداری خستگی

خستگی عاطفی بر اساس ابعاد کمالگرایی و هیجانات ...

411

عاطفی را پیشبینی کرد .کمالگرایی مثبتت نیز توانست بهصورت منفی و معناداری با
ضریب بتای ( )-4/241میزان خستگی عاطفی را در معلمان ابتدایی پیشبینی کند.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر پیشبینی خستگی عاطفی بر اساس ابعاد کمالگرایی و هیجانات
معلمان بود .نتایج نشان داد که بعد شادی و عشق بهصورت منفی و معناداری خستگی
عاطفی را پیشبینی کردند .ابعاد غم ،خشم و ترس بهصورت مثبت و معناداری خستگی
عاطفی را پیشبینی کردند .نتایج این یافته با نتایج پژوهشهای (براکت و همکاران4464 ،؛
هانگ4461 ،؛ چوی و همکاران )4465 ،همسو است .افکار و رفتار معلمان تحت تأثیر
هیجانات آنان قرار دارد ،لذا هیجانات مثبت زمینه بروز خالقیت بیشتری در کالس درس
برای معلم فراهم میکند و معلمان انعطافپذیری بیشتر از خود نشان میدهند ،که این
انعطافپذیری و خالقیت میتواند موجب کاهش روزمرگی و خستگی عاطفی شود .نتایج
پژوهش کلر و همکاران ( )4460نشان داد که افزایش تجربه شادی در بین معلمان میتواند
بهعنوان سپری در برابر فرسودگی شغلی آنها عمل کند .ویژگیهای موقعیت شغلی و
اینکه بافت شغلی توسط معلم چگونه ادراک میشود و تجربههای هیجانی معلمان
میتواند سرانجام بهعنوان وسیلهای در جهت کاهش یا افزایش خستگی عاطفی باشد (کلر
و همکاران.)4460 ،
نتایج دیگر پژوهش نشان داد که کمالگرایی منفی بهصورت مثبت و معنادار و
کمالگرایی مثبت بهصورت منفی و معنادار میزان خستگی عاطفی را در معلمان ابتدایی
پیشبینی کرد .نتایج این یافته با نتایج پژوهشهای (گاتوالس4466 ،؛ اسمیت و همکاران،
4461؛ ماکینون و همکاران 4464 ،و کاتن و همکاران )4465 ،همسو است .در تبیین این
یافته میتوان گفت که هرکدام از ویژگیهای کمالگرایی مثبت و منفی دارای پیامدهایی
در محیط کاری افراد است .کارکنانی که دارای ویژگی کمالگرایی منفی هستند سطوح
پایینتری از سالمت روانی ،مشارکت در کار و رضایت شغلی را دارند و همچنین
افسردگی و میزان خستگی عاطفی آنها باالتر از افرادی است که دارای ویژگی کمالگرایی
مثبت هستند (کاتن و همکاران .)4465 ،در کمالگرایی منفی ،فرد به دنبال بینقص و
کامل بودن در همه زمینهها بوده و بیشازحد نگران ارزیابی و قضاوتهای منفی دیگران
است و با نادیده گرفتن خود واقعی خویش و آرمانی کردن افراطی آن در نظر خود و
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دیگران ،به طرق مختلف تحت استرس و فشار روانی قرار میگیرد .چنین فردی ممکن
است با بسیاری از مشکالت روانی چون اضطراب ،افسردگی مواجه شوند ،بنابراین افراد
دارای کمالگرایی منفی در شرایط سخت ،مقاومت و سرسختی کمتری از خود نشان
میدهند که میتواند منجر به خستگی عاطفی شود .ویژگی افراد دارای کمالگرایی مثبت
داشتن هدفمندی در زندگی ،تالش برای عالی بودن و نظم و سازماندهی است (هیل و
همکاران)4440 ،؛ بنابراین این انتظار منطقی است که کمالگرایی مثبت با خستگی عاطفی
رابطه منفی و معناداری داشته باشد .با توجه به رابطه هیجانات معلم با خستگی عاطفی
معلمان پیشنهاد میشود در دورههای آموزش ضمن خدمت و کارگاههای آموزشی
راهبردهای مقابلهای و راهبردهای تنظیم هیجانی به معلمان آموزش داده شود ،زیرا بدون
آموزش این راهبردها تجربههای هیجانی خشم ،اضطراب ،فرسودگی تکرار شده درنهایت
منجر به خستگی عاطفی میشود .نتیجهای که میتوان از پژوهش حاضر به آن دستیافت،
این است که معلمان در طول دوران خدمت خود برای افزایش توانمندی شغلی ،فقط به
میزان تحصیالت و سنوات خدمت خود اکتفا نکنند ،چراکه این دو عامل بهتنهایی
نمیتوانند بر توانمندی افراد مؤثر باشند .آموزش ضمن خدمت میتواند در افزایش
توانمندی معلمان مؤثر باشد .ولی برای افزایش این تأثیر الزم است دورههای آموزش
ضمن خدمت بهروزتر و بازنگری اساسی شوند ،تا در جهت افزایش کیفی فعالیتهای
آنان قرار گیرد .همچنین در خصوص محل و زمان برگزاری دورهها ،مراکز خاصی در
نقاط خوش آبوهوای کشور در مدتزمان حداقل شش هفته سال ،برنامهریزی شود تا
معلمین شاغل فرصت داشته باشند بهدوراز زندگی یکنواخت و روزمره شهری و
گرفتاریهای آن به بحث بپردازند ،تجارب خود را مبادله کنند ،به منابع مراجعه کنند و
به کنفرانسهایی که در موضوعات مختلف و مرتبط با کمالگرایی و کنترل هیجانات و
رفع خستگی عاطفی معلمان است و از سوی صاحبنظران ایراد میشود ،گوش فرا دهند؛
بنابراین ،آموزشهای یاد شده زمینه را برای مطالعات در طول سال فراهم میکند و
بازآموزی و بازسازی معلمان را تسهیل میبخشد.
باید به معلمان آموزش داده شود که تدریس و آموزش حرفهای ،امری هیجانی و
عاطفی است ،بنابراین باید هیجانات را بازشناسی ،تنظیم و بر روی آنها تفکر کرد .آگاه
کردن معلمان ابتدایی نسبت به پیامدهای ناخوشایند کمالگرایی منفی و آموزش
کمالگرایی مثبت میتواند گامی در جهت کاهش فرسودگی شغلی و بهتبع آن خستگی
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عاطفی باشد .بهبود محیط روانی اجتماعی به بهبود کیفیت جو سالم در کالس درس و
مدرسه کمک میکند .ویژگیهای جمعیتشناختی مدرسه نیز عامل تعیینکننده دیگری
در میزان جلوگیری از خستگی عاطفی و نارضایتی معلمان است .جو سالم ،خود نیز
تعیینکننده عوامل مهم دیگری همچون رضایتمندی کارکنان و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان است .سالمت عاطفی و روانی معلمان موجب افزایش احساس کارآمدی،
احساس خشنودی ،رفتار شهروندی سازمانی ،تعهد سازمانی ،دلبستگی شغلی ،کاهش
فرسودگی شغلی معلمان خواهد شد .این مجموعه متغیرهای وارد بر زندگی سازمانی
معلمان را میتوان «ابتهاج سازمانی معلمان» نامید .مکانیزمی که با ایجاد زمینه رفتارهای
تعریف شده در قالب نقش و همچنین بروز رفتارهای فرا نقشی دستیابی به شاخصهای
اثربخشی را در مدرسه تسهیل خواهد کرد .از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به
عدم کنترل متغیرهای اجتماعی -اقتصادی در مناطق مختلف تهران اشاره کرد .همچنین
محدودیت دیگر پژوهش میتوان به طوالنی بودن تعداد پرسشنامه با توجه به کمبود وقت
و زمان معلمان در مدرسه اشاره کرد .پیشنهاد میشود ،پژوهشهایی بهمنظور بررسی
ارتباط سایر متغیرهای پیشبینی کننده خستگی عاطفی معلمان صورت گیرد به این منظور
که مشخص شود سهم هر یک از این عوامل به چه میزان است تا اقدامات عملی در
کاهش خستگی عاطفی معلمان انجام شود.
سپاسگزاری
از کلیه اساتید و همکاران عزیز و سایر کسانی که در انجام این پژوهش بهویژه همکاران
محترم اداره کل آموزشوپرورش شهر تهران و مدیران و معلمان عزیز که ما را همراهی
کردند ،قدردانی میشود.
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