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بررسی پیشبینی پذیری فرسودگی شغلی بر اساس ویژگیهای
شخصیتی و خودکارآمدی در معلمان ابتدایی

1

علی رضاوندی ،2زهرا ایرانمنش ،3وحید منظری

توکلی4

چکیده
هرردف تحقیررق حاضررر پرریش بینرری فرسررودگی شررغلی بررر اسرراس ویژگرریهررای شخصرریتی و
خودکارآمدی در معلمان ابتدایی شهر کرمان بود .روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی برود.
جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیهی معلمان ابتدایی شهر کرمان در سرال تحصریلی -99
 1398به تعداد  145نفر بود که با استفاده از روش نمونهگیری تمامشماری تعرداد  145معلرم
به عنوان نمونه انتخاب شدند که  132نفر آنها در پژوهش شرکت کردند .ابزارهای اندازهگیری
پرسشنامهی فرسودگی شغلی مسلش ( ،)1981پرسشنامهی پنج عاملی شخصیت نئرو کاسرتا و
مککری ( )1992و پرسشنامهی خودکارآمدی شرر و همکراران ( )1979برود .بررای تجزیره و
فصلنامه پویش د ر آموزش ع لوم تربیتی و مشاو ره

تحلیل اطالعات از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار
 SPSS-22استفاده شد .نتایج نشان داد که ویژگیهای شخصریتی و خودکارآمردی قرادر بره
پیش بینی فرسودگی شرغلی بودنرد .برا توجره بره نترایج بره دسرت آمرده ،برا افرزایش میرزان
خودکارآمدی و بهبود ویژگیهای شخصیتی معلمان ابتدایی میتوان از فرسرودگی شرغلی آنران
جلوگیری کرد.
واژگان کلیدی :فرسودگی شغلی ،ویژگیهای شخصیتی ،خودکارآمدی ،معلمان.

 1تاریخ دریافت مقاله – 1400/9/8 :تاریخ پذیرش مقاله1400/12/1 :
 2کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
 3استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فرهنگیان ،کرمان ،ایرانiranmanesh.z478@gmail.com .
 4استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،کرمان ،ایران
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مقدمه
نیروی انسانی ،مهمترین و ارزشمندترین عامل ،از منابع مختلف تولید است .عامل انسانی در
سازمان ،کلیه کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران ،سرپرستان ،کارشناسان ،کارمندان و
کارگران را در سطوح مختلف شغلی دربرمیگیرد و اشتغال از جمله مسائلى است که همیشه،
دولتها و ملتها را به خود مشغول داشته است(آپلبائوم استیون و هونگر .)2017 ،1هر چند
شغل و حرفه به ظاهر ،به بعد معیشتى انسانها مربوط مىشود ،ولى با بعد فردى ،خانوادگى،
اجتماعى ،سیاسى و فرهنگى آنان نیز ارتباطى تنگاتنگ دارد .اگر کسى به شغل خود عالقهمند
باشد ،خالقیت و استعداد وى در زمینهی کارىاش شکوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگى و
افسردگى نخواهد شد .به عکس ،اگر کسى از حرفهاش راضى نباشد ،هم خودش دچار
فرسودگی و سرخوردگى مىشود و هم کارش بىنتیجه خواهد بود(روگیرو آندرسانو 2و
همکاران.)2018 ،
با پیشرفت علم و مدرنیته شدن و همچنین افزایش ساعت کاری ،آلودگیهای مختلف،
استرسها و فرسودگی شغلی 3افراد در حال افزایش است و موجب آسیب رساندن به سالمت
کارکنان از جمله معلمان میشود .فرسودگی شغلی یک سندرم جسمانی-روانی است که به
همراه خستگی است که منجر به رفتار و نگرش منفی نسبت به خود و کار شده و سبب کار
غیرمولد و غیبت از کار ،اخالق پایین و عدم رضایت شغلی ،فرسودگی و خستگی جسمی و
روانی و کاهش کارآمدی میشود .فرسودگی شغلی شامل سه جنبهی خستگی هیجانی ،مسخ
شخصیت و فقدان موفقیت فردی میباشد(خدابخشی و همکاران .)1395 ،فرسودگی شغلی،
برای توصیف دگرگونیهای منفی نگرش ،روحیه و رفتار در رویارویی با فشارهای روانی مربوط
به کار است .این فرسودگی بیشتر در شغلهایی پدید میآید که افراد زمان زیادی از ساعت-
های کاری را در ارتباط نزدیک با سایر مردم میگذرانند .شغل معلمی و تدریس یکی از
مشاغل پر استرس میباشد و معلمین همواره در حیطهی شغلی خود با استرسهای مختلفی
مواجه هستند(لطفی نیا و محسنی نیا .)1389 ،معلمان در شرایط کاری یکسان ،به یک اندازه
دچار فرسودگی نمیشوند و به بیان دیگر ،فرسودگی ،از تعامل عوامل بیشماری از جمله

. Appelbaum Steven & Hongger
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عوامل فردی ،میان فردی ،شغلی و ویژگیهای شخصیتی پدید میآید .شخصیت ،1یکی از
عوامل مهمی است که بر عمل و رفتار مدیران تأثیرمیگذارد و این تأثیر پذیری از شخصیت در
نهایت در تصمیمات مدیریتی و رفتار سازمانی آنان مؤثر خواهد بود(کیم ،جورج و کالسن،2
.)2019
شخصیت مجموعه صفات و رفتار منحصر به فرد و نسبتاً با ثبات میباشد .شخصیت ویژگی-
هایی است که فرد را قادر به ایجاد ارتباط با دیگران میسازد .مفهوم شخصیت از آن جهت
برای مدیریت اهمیت دارد که نقش عمدای در ادراک ،ارزیابی و واکنش فرد در برابر محیط
دارد(ژیلیو.)2017 ،3
شخصیت به عنوان سازمان درونی سیستمهای عاطفی ،احساسی ،شناختی و مفهومی فرد
تعریف شده که تعیین کنندهی واکنشهای منحصر به فرد انسان به محیط است .پنج بعد
بزرگ شخصیت عبارتند از  :روان نژندی ،برون گرایی ،توافق پذیری ،انعطاف پذیری ،وظیفه-
شناسی
رواننژندی ،به تمایل فرد برای تجربه اضطراب ،تنش ،خصومت ،تکانشوری ،افسردگی و
خودکمبینی اشاره دارد .برونگرایی ،به تمایل فرد برای مثبت بودن ،جرأت طلبی ،پرانرژی بودن
و صمیمی بودن اشاره دارد.توافقپذیری ،به تمایل فرد برای بخشندگی ،مهربانی ،سخاوت،
همدلی و همفکری ،نوع دوستی و اعتمادورزی همراه است .تجربهپذیری ،به تمایل فرد برای
کنجکاوی ،عشق به هنر ،هنرمندی ،انعطافپذیری و خردورزی اطالق میگردد .وظیفهشناسی،
نیز به منظم بودن ،کارا بودن ،داشتن قابلیت اعتماد و اتکا ،خودنظمبخشی ،پیشرفتمداری،
منطقی بودن و آرام بودن فرد اشاره میکند(کدیور و جوادی.)1398 ،
فصلنامه پویش د ر آموزش ع لوم تربیتی و مشاو ره

نتایج مطالعات کیم و همکاران( ،)2019نشان داد که شخصیت معلمان با فرسودگی شغلی
ارتباط دارد( .)5همچنین کاستیلو-گوآدال 4و همکاران( ،)2019در پژوهش خود بر روی معلمان
اسپانیایی نشان دادند که ویژگیهای شخصیتی معلمان میتواند فرسودگی شغلی را پیشبینی
کند .لطفی نیا و محسنی نیا( ،)1389در پژوهش خود نشان دادند که بین ویژگیهای
شخصیتی با فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی ارتباط وجود دارد.

1
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یکی از متغیرهای مرتبط با فرسودگی شغلی ،خودکارآمدی 1است .باور شخص در مورد
تررواناییهایش برای حصول سطوح تعیرررین شده خودکارآمدی میباشد .اینکه ما معیارهای
رفتارمان را تا چه اندازه درست برآورد کرده باشیم ،احساس کارآیی شخصی ما را تعیین می-
کند .کارآیی شخصی احساسهای شایستگی  ،کفایت و قابلیت در کنار آمدن با زندگی است.
برآورده کردن و حفظ معیارهای عملکردمان  ،کارآیی شخصی را افزایش میدهد  ،ناکامی در
برآوردن و حفظ آن معیارها ،آن را کاهش میدهد(راچل و تامی.)2016 ،2
خودکارآمدی ،پیشگویی کنندهی مهم رفتار شمرده میشود؛ زیرا بهعنوان بخش مستقلی از
مهارتهای اساسی فرد عمل میکند .هنگامی که اشخاص با مشکالت رفتاری ،مواجه میشوند،
شناختی از آن رفتار در ذهن خود میسازند .همچنین ممکن است دارای باورهایی باثبات
درخصوص آن بوده که میتواند به فهم و تالش جهت حل مشکالت کمک کند .انتظارات ویژه
فرد در مورد توانایی هایش برای انجام اعمال خاص بر کوشش فرد در انجام یک عمل و پایداری
در ادامه آن و ایجاد انگیزه های مناسب تاثیر دارد(خسروشاهی ،میرزائیان و حسن زاده،
 .)1398خودکارآمدی یکی از حوزههای مهم در روانشناسی است که تأثیر درخورتوجهی در
سالمت روانی و پیشگیری از اختاللهای روانی دارد .احساس خودکارآمدی میتواند موقعیت
تهدیدآمیز را مبدل به موقعیت مطمئن کند .مدیرانی که دارای احساس خودکارآمدی واضح،
خوب تعریف شده ،هماهنگ و تقریبا باثبات هستند از سالمت روانشناختی بیشتری
برخوردارند .این افراد به دیدگاهی روشن در مورد خود رسیده اند وکمتر تحت تاثیر وقایع
روزانه و ارزیابیهای این وقایع قرار میگیرند؛ در نتیجه در عملکرد شغلی خویش موفقتر
خواهند بود(مشکانی و افروز.)1398 ،
مطالعات امیراحمدی و همکاران( ،)1397نشان داده است خودکارآمدی با فرسودگی شغلی
رابطهی معناداری دارد و خودکارآمدی معلمان به طور منفی میتواند فرسودگی شغلی را در
آنان پیش بینی کند .همچنین نتایج پژوهش بارنس 3و همکاران( ،)2018نشان داد که هر چه
میزان فرسودگی شغلی کمتر باشد ،معلمان از کارآمدی باالتری برخوردارند .مشکانی و

1. Self-Efficacy
2 . Rachel & Tammy
3. Barnes
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افروز( ،) 1398در مطالعه خود دریافتند که بین خودکارآمدی و ویژگیهای شخصیتی ارتباط
معنادار وجود دارند.
فرسودگی شغلی یکی از علل عمدهی عوارض جسمی وروانی در نیروی انسانی شاغل ،بخصوص
در حرفههای خدمات انسانی مانند معلم بوده و نیز در کاهش کارآیی آنها مؤثر میباشد با
توجه به نقش کلیدی آموزش و پرورش در تربیت فرزندان کشور و نقش مهم معلم در این
خصوص بر اساس مبانی نظری و پژوهشهای صورت گرفته ،هدف تحقیق حاضر پیش بینی
فرسودگی شغلی بر اساس ویژگیهای شخصیتی و خودکارآمدی در معلمان تربیتبدنی شهر
کرمان بود.
مواد و روشها
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می-
باشد .جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیهی معلمان تربیتبدنی شهر کرمان در سال
تحصیلی  1398-99به تعداد  145نفر بود که با استفاده از روش نمونهگیری تمامشماری ،همه
آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند که در نهایت  132نفر آنها در پژوهش شرکت کردند.
فصلنامه پویش د ر آموزش ع لوم تربیتی و مشاو ره

ابزارهای مورد استفاده جهت جمعآوری اطالعات عبارت بودند از :پرسشنامهی
فرسودگی شغلی مسلش و جکسون( ،)1981پرسشنامهی پنج عاملی شخصیت نئو
کاستا و مککری ( )1992و پرسشنامهی خودکارآمدی شرر و همکاران ()1979
پرسشنامهی فرسودگی شغلی مسلش و جکسون( :)1PBIاین مقیاس توسط مسلش و
جکسون 2در سال  1981ساخته شد .که فرسودگی شغلی و سه جنبهی آن را مورد مطالعه
قرار میدهد (مسلش و جکسون .)1993 ،پرسشنامهی فرسودگی شغلی از بیست و دو ماده
تشکیل شده است ،که جنبههای سهگانه فرسودگی شغلی(خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و
فقدان موفقیت فردی) را میسنجد .مسلش و جکسون( ،)1993پایائی درونی را برای هر یک از
خرده تستها محاسبه کردهاند ،پایایی درونی بر اساس آلفای کرونباخ برای خستگی
عاطفی ،0/90مسخ شخصیت  ،0/70و فقدان موفقیت فردی  0/71گزارش کردهاند و ضریب
1 .Professional Burn out Inventory
2. Maslach & Jackson
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بازآزمایی آن  0/60تا  0/80گزارش شده است .روایی مقیاس نیز مناسب بیان شد .این
پرسشنامه توسط فیلیان( ،)1371در ایران برای اولین بار هنجاریابی شد که ضریب پایائی ان را
با روش آزمون مجدد  0/75و روایی آن را نیز مطلوب گزارش کرد.
پرسشنامهی پنج عاملی شخصیت نئو کاستا و مککری(  :)NEO1پرسشنامهی پنج عاملی نئو
فرم کوتاه شده پرسشنامهی پرنج عاملی شخصیت است که توسط کاستا و مککری2
( ،)1992تهیره شرده اسرت .این پرسشنامه برای بره دسرت آوردن انردازه مختصرر و مفیردی
از پرنج عامرل بنیرادی شخصیت ساخته شده و شامل  5حیطه و  60سؤال است .ایرن حیطره
هرا بره ترتیررب عبارتنررد از :روان رنجررور خررویی ( ،)Nبرررون گرایی ( ،)Eگشررودگی برره
تجربرره ( ،)Oتوافق پذیری ( )Aو وجدان گرایی( .)Cهر یک از این پنج حیطه با 12سرؤال
سرنجیده مریشرود .سازندگان مقیاس همبستگی پنج زیر مقیاس فرم کوتاه با فرم بلند از
 0/87تا  0/94گزارش کردند .ضریب آلفای کرونباخ برای روان رنجررور خررویی  ،0/85برررون
گرایی  ،0/72گشررودگی برره تجربرره  ،0/68توافق پذیری  ،0/68وجدان گرایی  0/79به
دست آمد(کاستا و مککری .)1992 ،در ایران مقیاس توسط افروخته و همکاران(،)1398
ترجمه و هنجاریابی شده است و ضریب پایایی بررای عوامرل مرذکور را با اسرتفاده از ضرریب
آلفرای کرونبراخ بره ترتیرب  0/87 0/68، 0/56، 0/73، 0/86گزارش کرده است .به منظور
بررسی روایی از همبستگی بین نمرات گویه ها با نمرهی کل استفاده شده که دامنه این
همبستگی  0/38تا  0/62بره دسرت آمرده که این مسأله بیانگر روایی مطلوب ابزار است.
پرسشنامهی خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران(  :)GSE3برای سنجش
خودکارآمدی از مقیاس ده سؤالی استفاده شده است که نظامی و همکاران در سال  1979آن
را تهیه کردهاند .این پرسشنامه شامل بیست ماده بوده که در تجدید نظرهای بعدی به ده ماده
تقلیل یافته است .پایایی و روایی این مقیاس در سال  1385توسط رجبی روی  293دانشجوی
روانشناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز و  294دانشجوی روانشناسی دانشگاه آزاد مرودشت
بررسی شد .ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  ،0/82برای دانشجویان روانشناسی شهید
چمران اهواز  0/84و برای دانشجویان دانشگاه آزاد مرودشت 0/80بدست آمد(نظامی و
1. NEO Five Factor Personality scale
2 . Costa & McCrae
3
.Generalized Self-Efficacy Scale
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همکاران .)1996 ،همچنین ضریب روایی همزمان یرای این مقیاس و و مقیاس عزت نفس
روزنبرگ بر روی  318نفر از پاسخ گویان  ،0/30در دانشجویان روانشناسی دانشگاه شهید
چمران اهواز  0/20و دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد مرودشت 0/23برآورد شد که همه
آنها معنا دار بودند(رجبی.)1385 ،
یافتهها
تحلیل دادهها به منظور بررسی پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس ویژگیهای شخصیتی و
خودکارآمدی در معلمان تربیتبدنی شهر کرمان صورت گرفت .میانگین سنی افراد شرکت
کننده در تحقیق  39/84و انحراف استاندارد  5/62بود .همچنین  32/درصد معلمان شرکت
کننده در این پژوهش دارای مدرک فوق دیپلم 46/25 ،درصد آنان دارای مدرک لیسانس و
 21/25درصد نیز دارای مدرک فوق لیسانس و باالتر بودند.
شاخص های میانگین و انحراف استاندارد در جدول  1نشان داده شده است.
فصلنامه پویش د ر آموزش ع لوم تربیتی و مشاو ره

جدول شماره :1شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

فرسودگی شغلی

66/75

7/85

روان رنجوری

13/48

2/81

برون گرایی

23/27

3/22

انعطاف پذیری

17/47

4/45

موافق بودن

10/78

3/16

باوجدان بودن

28/85

4/44

خودکارآمدی

23/85

3/25
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جدول شماره :2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
2

4

3

6

5

متغیرها

1

 .1فرسودگی

1

2شغلی
.روان

**0/55

1

رنجوری
.3برون

**-0/61

**-0/41

1

4گرایی
.انعطاف

**-0/47

**-0/37

**0/59

1

5پذیری
.موافق

**-0/38

*-0/27

**0/44

**0/61

1

 6بودن
.باوجدان

**-0/55

-0/18

*0/33

*0/26

0/19

1

بودنمعناداری در سطح  0/01و * بیانگر معناداری در سطح  0/05میباشد.
** بیانگر

بر اساس نترایج آزمرون همبسرتگی برین متغیرهرای پرژوهش در جردول  2برین ویژگریهرای
شخصیتی و خودکارآمدی با فرسودگی شغلی رابطه معناداری در سطح  P<0/01وجود دارد.
برای پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس ویژگیهای شخصیتی و خودکارآمدی از تحلیل
رگرسیون استفاده شد .که نتایج آن در جدول  3نشان داده شد.
جدول شماره  .3نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس ویژگی-
های شخصیتی و خودکارآمدی
متغیر پیشبین

B

SE.B

Beta

T

Sig

R2

VIF

روان رنجوری

0/451

0/47

0/274

27/65

>0/001

0/274

0/624

برون گرایی

0/624

0/21

0/193

13/35

>0/001

0/398

0/547

انعطاف پذیری

1/147

0/35

0/315

47/86

>0/001

0/186

0/587

موافق بودن

0/986

0/28

0/399

29/33

>0/001

0/126

0/712

باوجدان بودن

1/028

0/73

0/554

21/38

>0/001

0/317

0/638

خودکارآمدی

0/639

0/47

0/185

16/91

>0/001

0/376

0/755

بر اساس نتایج جدول  3رگرسیون پیشبینی پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس ویژگیهرای
شخصیتی و خودکارآمدی معنیدار است ).(P=0/001
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بحث
پژوهش حاضر با هدف پیشبینی فرسودگی شغلی بر اساس ویژگیهای شخصیتی و
خودکارآمدی در معلمان ابتدایی شهر کرمان انجام شد .نتایج این پژوهش نشان داد که
ویژگیهای شخصیتی و خودکارآمدی قادر به پیش بینی فرسودگی شغلی بودند .نتایج
مطالعات لطفی نیا و محسنی نیا ،نشان داد که از عوامل شخصیتی ،برونگرایی ،انعطاف پذیری و
با وجدان بودن تأثیر بیشتری را بر فرسودگی شغلی معلمان دارند(لطفی نیا و محسنی نیا،
 .)1389پژوهش کیم و همکاران( ،)2019نشان داد که شخصیت معلمان با فرسودگی شغلی
ارتباط دارد .همچنین کاستیلو-گوآدال و همکاران( ،)2019در پژوهش خود بر روی معلمان
اسپانیایی نشان دادند که ویژگیهای شخصیتی معلمان میتواند فرسودگی شغلی را پیشبینی
کند.
مطالعات امیراحمدی و همکاران( ،)1397نشان داده است خودکارآمدی با فرسودگی شغلی
رابطهی معناداری دارد و خودکارآمدی آموزگاران به طور منفی میتواند فرسودگی شغلی را در
آنان پیش بینی کند .همچنین نتایج پژوهش بارنس و همکاران( ،)2018نشان داد که هر چه
میزان فرسودگی شغلی کمتر باشد ،معلمان از کارآمدی باالتری برخوردارند.
فصلنامه پویش د ر آموزش ع لوم تربیتی و مشاو ره

در تبیین این یافتهها میتوان گفت ،عوامل رواننژندی مثل ترس ،غم ،دستپاچگی ،عصبانیت،
اضطراب ،افسردگی ،شتابزدگی و پرخاشگری هر چه در یک فرد بیشتر باشند و خصوصیات
یک فرد را تشکیل دهند باعث میشود مقدار زیادی از انرژی فرد را گرفته و فرد نتواند درست
تصمیم بگیرد و درست عمل کند .بنابراین از بازدهی فرد کاسته شده و فرد زود خسته شده و
میزان کارایی پایین بیاید و به تدریج آثار فرسودگی چه از نظر جسمی و روحی و شغلی در فرد
پدیدار شوند(کیم و همکاران .)2019 ،معلمانی که برونگرا هستند ،یعنی با دیگران انس می-
گیرند ،برای اشتباهات جزئی خود را سرزنش نمیکنند ،ناامید نمیشوند ،در زندگی فعالاند و
پرتالش و با جرأت هستند ،تصمیم درستی را در مواقع بحرانی میگیرند .از اذیت دانشآموزان
زود نمیرنجند چون به خصوصیات سنی آنها واقفند و کمتر به فرسودگی شغلی مبتال می-
شوند .هر چه یک معلم در مواقع بحرانی عصبانی نشده ،خود نگهدار باشد با مشکالت دانش-
آموزان کنار بیاید زود اشتباه دانشآموزان را ببخشد ،شرایط سنی آنها را درک کند و با اولیاء
و همکاران دیگر تعامل صحیح داشته باشد و مشکالت را تحمل کند و فشار عصبی برخود
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نیاورد و منعطف باشد به مدت طوالنی میتواند به شغل معملی بدون فرسودگی ادامه دهد و از
این شغل لذت ببرد ،طوری که میتوان گفت با افزایش ویژگی دلپذیربودن معلمان ،فرسودگی
شغلی کاهش مییابد .هر چه یک فرد دلسوز باشد ،کارهایش را بخواهد با دقت و تمام و کمال
انجام دهد ،وظیفهاش را بنحو احسن انجام دهد و سعی کند در کار و حرفهی خودش پیشرفت
و رو به جلو حرکت کند ،ابتکار عمل به خرج دهد ،پرکار و پرجنب و جوش باشد ،در این
صورت انرژی بیشتری را این کار میطلبد بنابراین در کوتاه مدت باعث فرسودگی جسمی و
شغلی شده و از توان فرد میکاهد ،بنابراین با افزایش ویژگی با وجدان بودن معلمان،
فرسودگی شغلی نیز افزایش مییابد ویژگیهای شخصیتی معلمان هر چه مثبت یعنی برونگرا،
انعطاف پذیر و دلپذیر باشد و فرد بتواند خودش را با شغل و محیط و شرایط بیشتر وفق دهد
از دیگران کمک بخواهد و به دیگران کمک کند خیلی دیر فرسوده و از کار افتاده میشود ولی
خصوصیات منفی (رواننژندگرایی) سریعتر انسان را فرسوده و از کار میاندازند(لطفی نیا و
محسنی نیا.)1389 ،
فرسودگی شغلی منجر به ایجاد خودپندارهی منفی ،نگرش منفی نسبت به شغل و بی تفاوتی
درهنگام برقراری ارتباط با مراجعان می گردد .خودکارآمدی معلمان ،به قضاوت آنان در
خصوص توانمندی شان برای ایجاد تمایل برای درگیری دانشآموزان در فرایند یادگیری اشاره
دارد .به عبارت دیگر خودکارآمدی معلم به باور شخصی وی در خصوص توانایی اش برای برنامه
ریزی ،سازماندهی و اجرای فعالیتهای الزم برای رسیدن به اهداف آموزشی مربوط
است(امیراحمدی و همکاران .)1397 ،خودکارآمدی معلمان در برنامهریزی و اجرای فرایند
یاددهی -یادگیری نیز میتواند بر فرسودگی شغلی آنان اثر معکوس داشته باشد .معلمانی که از
میزان مهارت پایین تر یا ادراکات منفی تری نسبت به مهارت های طرح ریزی تدریس،
مدیریت کالس درس ،ایجاد انگیزه در دانشآموزان ،استفاده از راهبردهای تدریس متنوع و
اثربخش ،ارزشیابیهای مستمر و تراکمی مناسب برخوردارند ،به احساس ناکارآمدی در شغل و
خستگی هیجانی خواهند رسید(بارنس و همکاران.)2018 ،
همچنین پیشنهاد میگردد با توجه به رابطه ویژگیهای شخصیتی بافرسودگی شغلی معلمان
الزم است مسئوالن آموزش و پرورش در گزینش معلمان عالوه بر شرایط عمومی و اختصاصی
مندرج در آئین نامهها به ویژگیهای شخصیتی آنها مخصوصا در مقطع ابتدایی توجه کنند و
چون عامل با وجدان بودن یک عامل خیلی مؤثر در فرسودگی شغلی معلمان است تدابیری
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اتخاذ شود معلمینی که با وجدان و وظیفه شناس اند برای اینکه زود فرسوده نشوند مزایایی
مثل حمایت اجتماعی ،مالی ،تفریحی و مسافرت و غیره در نظر بگیرند.
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