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 چکيده

هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين پنج صفت اصلي شخصيت، حمایت 

نواده با تحليل عاطفي بود. جامعه پژوهش اجتماعي و تعارض متقابل کار و خا

نفر از  581شامل کليه زنان معلم شاغل در شهرستان اراك بود که به شيوه تصادفي 

هاي فرسودگي شلغي آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. اعضاي نمونه پرسشنامه

(، فرم کوتاه تجدیدنظرشده فهرست پنج صفت شخصيت 1285مسلش و جکسون)

(NEO-PI.R،) خانواده و مقياس چندبعدي حمایت  -پرسشنامه تعارض کار

ها با آزمون آماري همبستگي ( را تکميل کردند. تحليل دادهMMPSSاجتماعي )

گشتاوري پيرسون نشان داد که بين تحليل عاطفي با حمایت اجتماعي و تعارض 

اصلي متقابل کار خانواده رابطه آماري معنا داري وجود داشت، ولي بين پنج صفت 

شخصيت و تحليل عاطفي رابطه معناداري یافت نشد. همچنين نتایج تجزیه و 

تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد که برونگرایي، مقبوليت، حمایت اجتماعي و 

 کنند.از واریانس تحليل عاطفي را تبيين مي %19خانواده، بيش از -تعارض کار
 

شخصيت، حمایت اجتماعي، پنج صفت بزرگ  تحليل عاطفي، :واژگان کلیدی

 .خانواده -تعارض کار
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 مقدمه

، 3و مسلش و جکسون 2،1791) فرودنبرگر 1ها در زمينه فرسودگي شغلياز آغاز اولين پژوهش

تر شده است. ( تاكنون، پژوهش در حيطه اين نشانگان روز به روز گسترده تر و فراگير1791

، های كاریبهره وری و عملکرد شغلي، غيبترابطه اين نشانگان را با  بسياری از پژوهشگران

 2عروقي، تيپ  -های قلبيجسمي )مانند بيماریهای رضايت شغلي و ترک شغل، بيماری

های روان شناختي )مانند افسردگي، اضطراب، مشکالت ديابت، عدم باروری جنسي( و اختالل

 ،1)توكر و همکاران داندر خواب و مصرف الکل و داروهای غيرمجاز( مورد بررسي قرار داده

ادواردز و  ،بروم، نايت ،2007 ،6، اسکالويک و اسکالويک2،2002شاينر و همکاران ،2002

 ،2009 ،7،گيلبرت و دالوز9،2010مک آليستر بلک، گرانت و كريک ،كراويتز ،9،2007فالين

 (. 2002 ،11و آهوال و همکاران 10،2006كت و بومسما ،ميدلدورپ

مورد بررسي و مفهوم  ،ی بين فردی در شغلهااسترسب فرسودگي شغلي در چهارچو

رواني با  درگيری (. فرسودگي يکي از پيامدهای12،2002سازی قرار گرفته است )پينز و كينان

انرژی  تهي شدن )احساس 13شود و به وسيله تحليل عاطفيشغل است كه از كار زياد ناشي مي

)نگرش منفي  11شخصيت يا بدبيني مسخ (،شناختي روان و جسماني هایو از دست دادن توانايي

                                                 
1. Job burnout. 

2. Fereudenberger. 

3. Maslach & Jackson. 

4. Toker et al. 

5. Scheiner et al. 

6. Skaalvik & Skaalvik. 

7. Broome , Knight , Edwards & Flynn. 

8. Kravits , McAllister-Black , Grant & Kirk. 

9. Gilibert & Daloz. 

10. Middeldorp , Cath & Boomsma. 

11. Ahola et al. 

12. Pienes & Keinan. 
13. Emotional exhaustion. 
14. Depersonalization  or cynicism. 
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)اعتقاد به  1فقدان دستاورد شخصي يا نسبت به شغل و افراد ديگر( و عدم كارآمدی شخصي

های شغلي و ايجاد مسئوليت عدم داشتن توانايي جهت انجام ،عدم دارا بودن دستاوردهای مهم

 ،3سچافلي و اليترا ،مسلش ،1779 ،2)مسلش و گلدبرگ مي شود های مناسب( تعريفپيامد

 (.2009مسلش و اليتر،  ،2001

دانند: فرسودگي ( فرسودگي را نوعي واكنش به استرس مي1773) 1كوردس و دوگرتي

 ،ها رفتاریپاسخ به صورت الگويي از های بارز استرس در شغل است كه اساساًيکي از جنبه

گيرد. اسچافلي و قرار مي ی شغلي مورد تعريف و مطالعههااسترس هيجاني و شناختي نسبت به

(فشار رواني و تنش 1 اند:( سه مرحله را برای رشد فرسودگي در نظر گرفته1779) 2اينزمن

( تجربه تنش عاطفي، خستگي و 2عدم تطابق منابع شخصي و مقتضيات محيطي،  حاصل از

در  سر درد و فراموشکاری و ،تحليل ذهني همراه با مشکالت عمومي مانند اختالل در خواب

 ،افکار و رفتار نسبت به شغل. به عقيده پژوهشگران ،احساسات،در نگرش ها ( تغيير3 ،نهايت

 ،9و اُنيل و ژيائو 2003 ،6برون و بنسونليدی ترين بعد فرسودگي شغلي است )تحليل عاطفي ك

 7( منشاء تحليل عاطفي در نظريه محافظت از منابع1779) 9(. به نظر رايت و كروپانزانو2010

افتد كه فرد احساس كه تحليل عاطفي زماني اتفاق مي (. بدين معنا1797 ،10)هاب فول تاس

 ،نحوه مديريت و سرپرستي ،مانند حمايت اجتماعي -ها شغلي و شخصي ویكند توانمندیمي

كارآمدی و اهداف  -خود ،هايي برای پيشرفت، خودمختاریفرصت ،بازخورد عملکرد شغلي

                                                 
1. Self-inefficacy or reduced personal accomplishment. 

2. Goldberg. 

3. Schaufeli & Lieter. 

4. Cordes & Dougherty. 

5. Enzmann. 

6. Brown & Benson. 

7. O’Nill & Xiao. 

8. Wright & Cropanzano. 

9. Conservation of resources. 

10. Hobfool. 



 
 

4     
 39 بهار، 71، شماره پنجمسال  فصلنامه

 فرهنگ مشاوره و روان درمانی

در معرض تهديد و از دست رفتن  ،ه با مقتضيات و فشار های شغليدر مواج –هماهنگ با خود 

 (.2007 ،و اسچافلي 1دمروتي ،باكر ،)زانتو پولو قرار دارد

ای و هم عوامل های زمينهرهم متغي بيانگر آن است كه در بروز فرسودگي هاپژوهش

اند و حتي در قرار گرفته شخصيتي دخيل هستند، هرچند كه عوامل شخصيتي كمتر مورد مطالعه

(. در بين 2،2002پاديال مونز و كاراسکو اورتيز ،كانو گارسيا) اندابتدا ناديده انگاشته شده

و سر درگمي نقش  تعارض ،احساس تنگنای زماني ،تجربه گرانباری شغل ،ایهای زمينهمتغير

بازخورد  ،اجتماعي از دست دادن حمايت ،(2002 ،كت و بومسما ،استاب ،)ميدلدورپ

استون و  ،)جواهر خود مختاری و مشاركت اندک در فرآيند تصميم گيری در شغل ،کردعمل

رضايت و عملکرد شغلي ،(1777 ،2آبل و سويل ،2001 ،1ديک و واگنر ،2009، 3كيساموف

( با 2002 ،9كوريگان و موريس ،، گارمن2006 ،9، پيکو2010، 6پايين )استافورد و جود

 فرسودگي در ارتباط است. 

با استفاده از مدل پنج صفت  ،های شخصيتي و فرسودگيه ارتباط بين ويژگيدر حوز

يافتند  ( در پژوهش خود1779) 11(،ميلز و هيوبنر1777 ،10كوستا مک كری و) 7)رگه( بزرگ

مسخ شخصيت  )تحليل عاطفي، بعد فرسودگي با هر سه 13و درونگرايي 12كه روان رنجورخويي

و  11وظيفه شناسي تند و عالوه برآن تحليل عاطفي باو فقدان دستاورد شخصي( در ارتباط هس

                                                 
1. Xanthopoulou, Bakker & Demerouti 

2. Cano-Garcia , Padilla-Munoz &Carrasco-Ortiz. 

3. Javaher , Stone & Kisamove. 

4. Dick & Wanger. 

5. Abel & Sewell. 

6. Stafford & Judd. 

7. Piko. 

8. Garman , Gorrigan & Morris. 

9. Big five traits. 

10. McCrae &Costa. 

11. Mills & Huebner. 

12. Neuroticism. 

13. Introversion. 

14. Conscientiousness. 
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، مسخ شخصيت با مقبوليت و عدم كارآمدی شخصي با وظيفه شناسي ارتباط 1مقبوليت

( نشان دادند كه روان رنجور خويي 2000) 2پروی و هوچواتر ،تری داشتند. زالرسنزديک

و مقبوليت و عدم  3ييتحليل عاطفي را پيش بيني مي كند. همچنين مسخ شخصيت با برونگرا

 (2002) 2شوند. بوريچپيش بيني مي و برونگرايي 1توسط گشودگي به تجربه كارآمدی شخصي

 ،سه ساله به اين نتيجه دست يافت كه روان رنجور خويي با تحليل عاطفي در يک مطالعه طولي

با مسخ شخصيت در  روان رنجور خويي برونگرايي با عدم كار آمدی شخصي و گشودگي و

 ی انجام شده درهاپژوهش( پس از بازنگری 1779) 6فيشر و سابيچ ،توكر ارتباط هستند.

روان  ،يافتند كه برونگراييدر ،1779تا  1773سال  خصوص شخصيت و فرسودگي از

 باشند.مي شغلي هایرفتار با مرتبط شخصيتي عمده صفات، وظيفه شناسي و رنجورخويي

تعارض  ،شودقابل مالحظه در بين افراد شاغل مياز ديگرعواملي كه سبب ايجاد استرس 

(، تعارض 1792)7گرينهاس و بيوتل .(9،2000اسميت و بلوم-است )پری 9خانواده -متقابل كار

تعارض بين نقشي تعريف كرده اند كه درآن فشار و مقتضيات  خانواده را نوعي -كار متقابل

اسازگار است و دارای سه بعد تعارض ناشي از محيط كار و خانواده از برخي جهات متقابل و ن

 ،-های چندگانه برای تصاحب زمانيکه در اختيار شخص استرقابت نقش-10مبتني بر زمان

و تعارض  -تنش زای كاری و خانوادگي هایتعارض ناشي از محرک -11تعارض مبتني بر فشار

در ادبيات باشد. مي ،-هامشکالت رفتاری ناشي از جابجايي بين نقش -12مبتني بر رفتار

                                                 
1. Agreeableness. 

2. Zellars , Perrewe &Hochwater. 

3. Extraversion. 

4. openness. 

5. Burisch. 

6. Toker, Fischer & Subich. 

7. Work-family conflict. 
8. Perry-Smith & Blum. 

9. Greenhaus & Beutell. 
10. Time-based conflict. 
11. Strain-based conflict. 
12. Behavior-based conflict. 
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به صورت يکسان به كار  ،كار-خانواده و تعارض خانواده -اغلب اوقات تعارض كار ،پژوهشي

ای وجود بحث قابل مالحظه ،هر چند در بين پژوهشگران در تعريف اين دو واژه ،شودبرده مي

اگر چه به نظر مي رسد كه  ،(2،2011و ليو و لوو 1،2009و وايت هد لرو ،)كورابيک دارد

كار)كوسک و -خانواده بيشتر در افراد شاغل ديده مي شود تا تعارض خانواده-ض كارتعار

مانند - ،خانواده دارای پيامدهای زيانباری برای فرد-(. بروز تعارض متقابل كار3،2002المبرت

و  -و مشکالت خانوادگي و زناشويي اضطراب ،افسردگي و كاهش رضايت از زندگي،اعتياد

فرسودگي و كاهش رضايت  ،ترک شغل  ،غيبت های كاری ،بهره وریمانند كاهش  -،سازمان

و  باكر، دمروتي ،2،2009لي وينگستون و جاج ،1،2009مي باشد )پال و ساكسويک –شغلي 

 ،9،2009و هميلتون والن بری ،گوردون ،2009، 9كامر -هينن و النگ ،، فورد2009 ،6دوالرد

و  2003 ،11كالينز و شاو ،گرينهاس ،2200 و گرينهاس، 10چيوو ،استوا ،2002 ،7بايرون

ای از قبيل سن، بيانگر آن است كه عوامل شخصي و زمينه هاپژوهش(. همچنين 12،2011هسو

ادراک عدالت در  ،فضا و محيط كاری، اندازه سازماني ،وضعيت زناشويي و خانوادگي ،جنس

تماعي در شخصيت و حمايت اج Aتيپ  ،صفات شخصيتي ،نوع شغل ،ساعات كاری ،سازمان

 ،2000اسميت و بلوم،-)پری كنندايفای نقش مي ،شکل دادن به رابطه متقابل كار و خانواده

 ،16كارلسون ،12،2003بروک و آلن ،11،2002،لينگاردو سوبلت2001، 13لينگارد و فرانسيس

                                                 
1. Korabik , Lero & Whitehead. 

2. Liu & Low. 
3. Kossek & Lambert. 
4. Pal & Saksvik. 
5. Livingston & Judge. 

6. Dollard. 
7. Ford , Heinen &Langkamer. 
8. Gordon,Whelan-Berry & Hamilton. 
9. Byron. 
10. Stoeva & Chiu.  
11. Collins &Shaw. 
12. Hsu. 
13. Lingrad & Francis. 
14. Sublet.  
15. Bruke & Allen. 
16- Carlson. 
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(. همچنين كسب 2011 ،2و سلمر و الورينگ ،2006، 1ويلمسن و ساندرز ،ون دالن ،1777

شادخويي و ايجاد تعادل بين وظايف كار و  ،های شخصي دروني شدهارزش ،حمايت اجتماعي

 از ايجاد تعارض متقابل كار و خانواده جلو گيری مي نمايد )كورابيک و همکاران،، خانواده

 (.1777و كارلسون و پروی،  2009

 ،دهداز جمله عواملي كه توانايي افراد را در رويارويي و غلبه بر استرس افزايش مي

تواند شامل كمک به گيرنده حمايت است و مي ،آن مايت اجتماعي است كه هدفح

)ديويدسون و  عشق و ايثار( مالي و اطالعاتي باشد ،مراقبت ،)همدلي های روان شناختيحمايت

 روابط ايجاد نشان داده است كه كسب حمايت اجتماعي از طريق هاپژوهش(. 2009، 3همکاران

و سبب  تنش زا شده موضوع درباره ذهني از نشخوار ازداشتن شخصب باعث، با ديگران نزديک

 2(. به عقيده پنيبکر2002، 1پاولز و زيگموند ،)هاروی شودسازگاری بهتر با فشار و استرس مي

گذشتن افکار و احساسات خود با ديگران، از طريق  حمايت اجتماعي و درميان ( كسب1779)

ثير مستقيمي بر سالمت شخص و رابطه با أت ،هاجلوگيری كردن از سركوب مداوم هيجان

 گذارد.ديگران مي

 های جدی در زمينهو با توجه به اينکه امروزه زنان شاغل با چالش براساس آنچه گفته شد

گويي بررسي و پاسخ ايجاد تعادل بين خانواده و شغل خود مواجه هستند، اين پژوهش در صدد

 االت زير است:ؤبه س

های اجتماعي و كسب حمايت ،پنج صفت اصلي شخصيت ،ل عاطفيآيا بين تحلي -1

 خانواده در بين معلمان رابطه وجود دارد؟ -تعارض متقابل كار

 ،خانواده-حمايت اجتماعي و تعارض متقابل كار ،آيا صفت های پنج گانه شخصيت-2

 كند؟سطح تحليل عاطفي در معلمان را پيش بيني مي

                                                 
1.VanDaalen, Willemsen&Sandsrs. 
2. Selmer & Lauring. 
3. Davidson et al. 
4. Harvey, Pauwels & Zickmund. 
5. Pnnebaker. 
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 روش

با ميانگين  نفر از زنان معلم ناحيه يک و دوی شهرستان اراک 290نمونه مورد بررسي شامل 

نفر متاهل  216 ،مجرد 23سال بودند كه به صورت تصادفي انتخاب شدند. در اين بين 37سني 

نفر دارای  11نفر به اين سوال پاسخ نداد.  1و  گزارش كردند نفر فوت همسر را 10بودند و

نفر فوق ليسانس و باالتر بودند.  10نفر ليسانس و  173 ،نفر فوق ديپلم 36 ،تحصيالت ديپلم

  سوال اين به نفر 9 بودند و نفر پيماني 22نفر دارای وضعيت استخدامي رسمي و 219همچنين 

 21نفر بين  91سال و  20تا  11نفر بين  119 ،سال 10تا 1نفر سابقه كار بين  22 .ندادند  پاسخي

را مشخص نکردند. در اين پژوهش از ابزارهای زير نفر وضعيت خود  7سال داشتند و  30تا 

 استفاده شد: 

( ابعاد سه 1792مسلش و جکسون ) 1مقياس فرسودگي شغلي پرسشنامه فرسودگي شغلي:

را مورد سنجش  و فقدان دستاورد شخصي( مسخ شخصيت گانه فرسودگي )تحليل عاطفي،

 7آن استفاده شد. تحليل عاطفي از مقياس تحليل عاطفي  قرار مي دهد. در اين پژوهش، صرفاً

ماده(. اين 22دهند )مجموعاً ماده را به خود اختصاص مي 9ماده و عدم كارآمدی 2ماده، بدبيني 

بعد تحليل  ،سنجد كه در اين پژوهشمي حيطه فراواني و شدت فرسودگي شغلي را2مقياس 

 شغلي مسلش وپرسشنامه فرسودگي  .عاطفي و حيطه فراواني آن مدنظر قرار گرفته است

براساس  توسط عماد فيليان ترجمه و اعتبار علمي آن تعيين شده است. 1391جکسون در سال 

های ( پايايي دروني خرده مقياس1392،، به نقل از زارع بهرام آبادی1391گزارش فيليان )

مسخ  ،α=9/0پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش و جکسون به ترتيب برای تحليل عاطفي

بوده است كه نشان دهنده پايايي و اعتبار  α=92/0و فقدان دستاورد شخصي α=92/0شخصيت

 .بود 91/0مقدار آلفای كرونباخ بعد تحليل عاطفي در اين پژوهش  .الزم اين مقياس است

                                                 
1. Maslach Burnout Inventory. 
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 به منظور ارزيابي پنج صفت اصلي شخصيت اصلي شخصیت: فهرست پنج صفت

و گشودگي به تجربه( از فرم كوتاه وظيفه شناسي  ،مقبوليت ،روان رنجورخويي ،)برونگرايي

استفاده شد. سواالت اين  ،(PI.R-NEO) 1تجديد نظر شده فهرست پنج صفت شخصيت

شود و هر عامل با دارا نمره گذاری مي 1بر روی طيف ليکرتي پنج درجه ای از صفر تا  فهرست

در ايران توسط  دهد. اين آزمونرا به خود اختصاص مي 19نمره ای بين صفر تا  ،ماده 12بودن 

و  66/0( هنجاريابي شده و روايي و پايايي آن به ترتيب 1390) گروسي، مهريار و طباطبايي

به  91/0به دست آمده است. ضريب آلفای كرونباخ مقياس مذكور در پژوهش حاضر  99/0

 دست آمد. 

در پژوهش حاضر برای سنجش تعارض متقابل كار و  مقیاس تعارض کار و خانواده:

( استفاده گرديد. اين 1776 ،2بولز و مک مورين ،اده از پرسشنامه نت ماير) نت مايرخانو

 ،خانواده و پنج سوال دوم-تعارض كار ،سوال است كه پنج سوال اول آن 10پرسشنامه دارای 

به وسيله  ،كند. روايي هر دو قسمت پرسشنامه مذكوركار را اندازه گيری مي-تعارض خانواده

تعارض و ابهام  ،رضايت شغلي ،سازه روانشناختي مانند خشنودی از زندگي 16سازندگان آن با 

 از شغلي و خشنودی نقش مورد بررسي قرار گرفته است و نتايج حاكي از ارتباط منفي رضايت

،به نقل از 2002 ،3)هسني است اين پرسشنامه زندگي و ارتباط مثبت تعارض و ابهام نقش با

(. پايايي بخش اول اين پرسشنامه در ايران با حجم نمونه 1399 ه،باغبان و فاتحي زاد ،ملکيها

 به دست آمده است 72/0و پايايي بخش دوم آن  92/0نفر به روش آلفای كرونباخ  100

 بود.  99/0(. مقدار آلفای كرونباخ در اين پژوهش 1399 ،)ملکيها و همکاران

( MMPSS) 1اجتماعي مقياس چند بعدی ادراک حمايت مقیاس درک حمایت اجتماعي:

( به منظور سنجش حمايت اجتماعي ادراک شده از طرف 1799) 2توسط زيمت و همکاران

                                                 
1. NEO-Personality Inventory-Revised. 
2. Netemeyer, Boles & McMurrian. 
3. Henssy. 
4. Multidimensional Scale of Perceived Social Support.  
5. Zimet et al. 
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 12تهيه شده است. اين پرسشنامه دارای  ،دوستان و افراد مهم ديگر در زندگي فرد ،خانواده

اری نمره گذ ،موافقم مخالفم تا كامالً ای از كامالًسوال است كه در مقياس ليکرتي پنج درجه

دوستان  ،مي شود. پايايي اين پرسشنامه برای سه بعد ادراک حمايت اجتماعي از طرف خانواده

جوكار و نيک  ،به دست آمده است)سليمي 92/0و  96/0 ،96/0و افراد مهم ديگر به ترتيب 

به دست آمد. به  93/0(. مقدار آلفای كرونباخ پرسشنامه مذكور در پژوهش حاضر 1399 ،پور

استفاده  1و رگرسيون گام به گام  های آماری ضريب همبستگيها از روشيل دادهمنظور تحل

 شد.
 

 هایافته

های بکار مقدار كمينه و مقدار بيشينه هر يک از مقياس ،انحراف معيار ،نتايج حاصل از ميانگين

  ارايه گرديده است. 1رفته در پژوهش در جدول 

 در زنان معلمیرهای پژوهش های توصیفی متغشاخص .1جدول 
 انحراف معيار ميانگين يرمتغ

  99/7   20/12 تحليل عاطفي 

 21/1  01/2  حمايت اجتماعي

  01/2  39/22   خانواده

  2/6    29/19  دوستان

  11/6   7/20     افراد مهم

 6/ 61 20/ 22 روان رنجورخويي 

  91/1   21/29 برون گرايي 

   23/1  90/22  گشودگي

   91/2 6/32  وليتمقب

   2/6 6/32  وظيفه شناسي

 2   69/9  96/13خانواده -تعارض كار

   2   16/2   3/10  كار-تعارض خانواده

n=28 

                                                 
1. Stepwise.  
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 فراوانی میزان تحلیل عاطفی در زنان معلم .2جدول 

 زياد متوسط كم ميزان

 29 66 196 تعداد

 10 6/23 1/66 درصد

n=280 
 

از تحليل عاطفي  درصد از معلمان 66تنباط مي شود بيش از اس 2همانطور كه از جدول 

درصد از آنها دارای تحليل عاطفي متوسط و حدود  23بيش از  در حاليکه، پايين برخوردارند

 بااليي هستند. درصد از آنها دارای تحليل عاطفي 10

به منظور پاسخگويي به سوال اول پژوهش، ضرايب همبستگي پيرسون بين متغييرهای 

-تحليل عاطفي با تعارض كار ،شود( محاسبه گرديد. همانطور كه مالحظه مي3ژوهش )جدولپ

( و با حمايت r=21/0و  r=21/0دارای ارتباط مثبت )به ترتيب  كار -خانواده و تعارض خانواده

( بود. همچنين بين تحليل عاطفي و صفت های پنج گانه r=-22/0اجتماعي دارای ارتباط منفي )

معني داری مشاهده نشد. بين هردو بعد تعارض متقابل كار و خانواده و  ستگيشخصيت، همب

همبستگي معني داری مشاهده نشد.حمايت اجتماعي با  ،گانه شخصيت همپنج هایصفت

خانواده ارتباطي -بود و با تعارض كار( r=-21/0) كار دارای ارتباط منفي -تعارض خانواده

به منظور  ،داشتند 92/0ها مقاديری كمتر از مبستگينداشت. همچنين از آنجايکه تمامي ه

 ،1)تاباچنيک و فيدل رد شد هابين مقياس وجود رابطه خطي چندگانه ،های اكتشافيتحليل

1776.) 

                                                 
1. Tabachnick & Fidell. 
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 رهای پژوهش در بین زنان معلم. ماتریس همبستگی متغی3جدول 
   7    9    9    6    2    1    3    2    1    متغيير       

                                               1يل عاطفي        تحل

                                      1  -22/0٭حمايت اجتماعي     

                                                   1  -09/0  21/0٭خانواده  -تعارض كار 

                                    1  26/0٭ -21/0٭ 21/0٭كار  -تعارض خانواده

                          1  -02/0  -03/0 0/ 099  06/0  روان رنجورخويي   

                          1  -33/0٭  03/0    0    01/0  09/0    برون گرايي    

                1   13/0٭ 09/0  09/0  03/0  09/0  03/0   گشودگي     

                   1  21/0٭ 27/0٭ -36/0٭ 02/0  03/0  -09/0  -1/0   بوليت       مق

                                1  19/0٭ 19/0٭ 33/0٭ -29/0٭ 01/0  -02/0  01/0  -1/0وظيفه شناسي      
P<0/01 , n= 280٭ 

 

تحليل رگرسيون به  ،(به منظور پاسخگويي به سوال دوم پژوهش ) پيش بيني تحليل عاطفي

ر مالک پژوهش تحليل عاطفي به عنوان متغيشيوه گام به گام مورد استفاده قرار گرفت. در اين 

خانواده به عنوان متغييرهای -حمايت اجتماعي و تعارض متقابل كار ،و پنج صفت شخصيت

به گام پيش بين وارد معادله رگرسيون شدند. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل رگرسيون گام 

تحليل عاطفي به ترتيب توسط  ،نشان دادند كه در زنان معلم (2و  1های تحليل عاطفي )جدول

( و -29/0)ضريب بتا= دو صفت شخصيتي مقبوليت ،(31/0خانوده )ضريب بتا= -تعارض كار

 ( پيش بيني مي شود-19/0)ضريب بتا= (وحمايت اجتماعي-22/0برونگرايي )ضريب بتا = 

(000/0=P 66/10و=Fاين .) از پراكندگي نمرات تحليل  %13قادرند حدود  متغييرها مجموعا

 عاطفي را پيش بيني مي كنند.
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پنج گانه  هایصفت براساس عاطفی پیش بینی تحلیل برای گام به گام رگرسیون تحلیل .4جدول 

 تعارض متقابل کار و خانواده ،حمایت اجتماعی، شخصیت

 سطح معني داری      R     2R      d.f      F شاخص آماری

 000/0 66/10 292و1   13/0 366/0 مقدار      

 

جتماعی و حمایت ا ،مقبولیت ،ضرایب رگرسیون گام به گام تحلیل عاطفی در برونگرایی .5جدول 

 خانواده-کار تعارض

 سطح معني داری           β           t متغيرهای پيش بين

 031/0 -12/2 -22/0 برونگرايي          

 001/0 -99/2 -29/0 مقبوليت           

 000/0 -99/3 -19/0 حمايت اجتماعي      

 000/0 2/1 31/0 خانواده    -تعارض كار

 

مقبوليت و  ،نمره فرد در برونگرايي هرچه ،اين يافته ها مبين آن است كه در زنان معلم

بيشتر احتمال دارد كه در تحليل  ،باشد خانواده كمتر -حمايت اجتماعي بيشتر و در تعارض كار

 عاطفي نمره پايين تری را كسب كنند.
 

 بحث و نتیجه گیری

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين صفات شخصيت، حمايت اجتماعي و تعارض 

تحليل عاطفي از طريق تركيب  سطح خانواده با تحليل عاطفي معلمان و پيش بيني -متقابل كار

 حاصل خانواده بود. نتايج-شخصيتي، حمايت اجتماعي و تعارض متقابل كار رهای صفاتمتغي

رهای صيتي برونگرايي و مقبوليت و متغيبيانگر آن بود كه تركيب خطي صفات شخ از پژوهش

از پراكندگي نمرات  %13حمايت اجتماعي و تعارض كار و خانواده قادر است كه بيش از 

 . تحليل عاطفي معلمان را پيش بيني كند
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های شخصيتي مرتبط صفت بود كه برونگرايي و مقبوليت نتايج پژوهش حاضر بيانگر آن

از ميزان تحليل  ،مي باشد.يعني با افزايش نمرات معلمان در اين صفات با تحليل عاطفي معلمان

ای از ادبيات سهم قابل مالحظه ،مدل پنج عاملي شخصيت عاطفي آنها كاسته شد. اخيراً

ی شغلي را به خود اختصاص داده است. اعتقاد بر اين است كه صفات و اهاسترسپژوهشي 

كنند رابطه بين استرس و سالمت را تعديل مي ،های شخصيتي در شرايط مختلفويژگي

ی هاصفت ( در پژهش خود يافتند كه2002) (. كانو گارسيا و همکاران2009 ،1)كوروتکوف

ل عاطفي در معلمان دارای ارتباط قوی خويي با تحليشخصيتي برونگرايي و روان رنجور

افراد روان رنجور تمايل بيشتری به تجربه و ابراز هيجانات منفي و  ،به اعتقاد آنها باشند.مي

روان شناختي و   استرس دارند و در نتيجه بيشتر مستعد هستند تا فرسودگي و ساير آشفتگي های

راری تبادالت اجتماعي و و در نتيجه تجربه درونگراها عالقه كمتری به برق شغلي را تجربه كنند.

لذا درونگرايي در تدريس كه  ،(2،2009چالز )هورو ويتز، النگ و هيجانات مثبت را دارند

 )كانوگارسيا و همکاران، يک شغل ميان فردی است با عملکرد نامناسب همراه است اصوالً

ه تنگاتنگي را بين تحليل عاطفي ( رابط2007) 3شين و اسوانگر،ييد نتايج فوق، كيمأ(. در ت2002

دادند كه افراد دارای  نشان (2006و اسچافلي ) 1و برونگرايي يافتند. النژالن، باكر، ون دورنن

خويي نمره باال و در صفت در صفت شخصيتي روان رنجور ،سطوح باالی فرسودگي

( 2009) 2بريتشين و اوم ،كنند. همچنين نتايج پژوهش كيمبرونگرايي نمره پايين دريافت مي

و همبستگي مثبت روان رنجور خويي با تحليل عاطفي بود.  نيز بيانگر همبستگي منفي برونگرايي

 ،در پژوهش حاضر ارتباطي بين روان رنجور خويي و تحليل عاطفي به دست نيامد و در مقابل

ند كه تحليل ( دريافت1779) مقبوليت با تحليل عاطفي در ارتباط بود. دراين رابطه ميلز و هيوبنر

با نتايج پژوهش  ارتباط نزديک تری داشت. اما نتيجه حاضر عاطفي با وظيفه شناسي و مقبوليت

                                                 
1. Korotkov. 

2. Horwitz , Luang &Charles. 

3. Kim , Shin &Swanger. 

4. Langelan , Bakker,& Van Doornen.  

5. Umbreit. 
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چنانکه  .( ناهمخوان است2000پروی و هوچواتر ) ،( و زالرس2009شين و اومبريت ) ،كيم

نشان دادند كه روان رنجور خويي تحليل عاطفي را پيش  (2000پروی و هوچواتر ) ،زالرس

تواند ناشي از اين موضوع باشد كه های گوناگون ميمي كند. يکي از داليل اين يافته بيني

و  تعارض ،احساس تنگنای زماني ،ای و محيطي همچون تجربه گرانباری شغلعوامل زمينه

 ،اجتماعي از دست دادن حمايت ،(2002 ،كت و بومسما ،استاب ،سردرگمي نقش )ميدلدورپ

 ،جواهرک در فرآيند تصميم گيری در شغل )اری و مشاركت اندخود مخت ،بازخورد عملکرد

رضايت و عملکرد  ،(1777 ،آبل و سويل ،2001 ،ديک و واگنر ،2009 ،استون و كيساموف

( با 2002 ،كوريگان و موريس ،، گارمن2006 ، پيکو،2010شغلي پايين )استافورد و جود، 

نمونه حاضر وزن بيشتری نسبت به ويژگي روان نزندی  توانند درفرسودگي در ارتباط بوده و مي

در پيش بيني تحليل عاطفي داشته يا رابطه آن را با تحليل عاطفي تعديل كرده باشند، متغيرهايي 

 كه دراين تحقيق مورد بررسي قرارنگرفته اند. 

رابطه منفي بين حمايت اجتماعي و تحليل عاطفي بود، بدين  ،های پژوهشاز ديگر يافته

 هاپژوهشيافت. تحليل عاطفي كاهش مي ،صورت كه با افزايش ادراک حمايت اجتماعي

ييد ديگران را به همراه أسازند، تتری با ديگران برقرر ميبيانگر آن است افراديکه روابط نزديک

ها و كنند، و در مواقع استرس كمکدارند و حمايت و دلبستگي به ديگران را ادراک مي

و روان شناختي بيشتری را دريافت كرده و پيامدهای مناسب تری را تجربه  های ماليحمايت

در  (2007و  2009و اسکالويک ) (. اسکالويک2009 ،1و توربان در-ماو ،)پي چوآن كنندمي

يافتند كه تحليل عاطفي،  ،بررسي عوامل مرتبط با فرسودگي شغلي در معلمان كشور نروژ

رابطه با همکاران و والدين و ادراک  ،سرپرستانهمبستگي منفي با حمايت مديران و 

 داشت.  2خودكارآمدی جمعي

                                                 
1. Pei-Chuan , Maw-Der &Turban. 

2. Collective efficacy. 
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خانواده و تحليل عاطفي -بين تعارض كار قوی و مثبت ارتباط ،های پژوهشاز ديگر يافته

تحليل عاطفي بيشتری را  ،خانواده-بود، يعني با افزايش نمرات معلمان در مقياس تعارض كار

مهم زندگي هر فردی به شمار مي آيند كه  ۀدو پاي ،ادگي و شغلياند. زندگي خانوتجربه كرده

عدم تعادل ميان اين دو سبب مي شود كه فرد شاغل نتواند زمان و انرژی مورد نياز و مناسب با 

به درستي تقسيم كند، كه اين مي تواند باعث بروز مشکالت روان شناختي و شغلي  هر جنبه را،

آلن و  ،)بروک رضايت شغلي و خانوادگي شود ،عمومي از قبيل كاهش بهزيستي و سالمت

( در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند 2001) 2ايتزيون و گورتلر ،وستمن (.2002 ،1اسپکتور

ثير قابل أت ،بر ميزان فرسودگي شغلي افراد ،در هر دو جنس ،خانواده -كه تعارض كار

ثير أ( در بررسي ت2009) 3لوور و فالپك ،گذارد. همچنين براملهويز، ون در ليپای ميمالحظه

به اين نتيجه رسيدند كه روابط صميمي و  ،بر ميزان فرسودگي شغلي 1درگيری خانوادگي

 رابطه منفي با احساس فرسودگي دارد. ،گذراندن اوقات مفرح با اعضای خانواده

صفت های شخصيتي)برونگرايي و  نتايج پژهش حاضر بيانگر آن بود كه ،در مجموع

-)عدم ادراک حمايت اجتماعي و تعارض كار وليت( و عوامل سازماني و بين فردیمقب

های حاصل از اين يافته كنند.ايفای نقش مي ،خانواده( در بروز فرسودگي شغلي در معلمان

لفه اصلي ؤپژوهش به عنوان يک بررسي مقدماتي و توصيفي درباره تحليل عاطفي به عنوان م

تر و در گسترده هاپژوهشائز اهميت است. با اين حال بايد فرسودگي شغلي در معلمان ح

تر گردد تا بتوان برای نمايان ،ثيراتأتر انجام پذيرد تا نحوه ساز و كار اين تمتنوع هاینمونه

تصميمات و  ،طور كلي افراد شاغله معلمان و ب پيشگيری از وقوع احساس تحليل عاطفي در

های پژوهش، برای پيشگيری و درمان چنين با توجه به يافتهاقدامات مناسبي را انجام داد. هم

شود كه آموزش مديريت استرس، تغيير رفتارهای پيشنهاد مي فرسودگي شغلي در معلمان،

                                                 
1. Bruck ,Allen & Spector. 

2. Westman, Etzion &Gortler. 

3. Brummeluis,Van der Lippe , Kluwer &Flap. 

4. Family involvement. 
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های بهبود كميت و كيفيت شبکه ،های ارتباطي ميان فردیآموزش مهارت ،مشکل آفرين

در  ،و مقتضيات شغلي و خانوادگي ايجاد تعادل بين ضروريات ،ارتباطي در سازمان و مدارس

 دستور كار برنامه ريزان و مديران سازمان آموزش و پرورش قرار گيرد.
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