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چکیده
هدف از این پژوهش بررسي رابطهی سبكهای مقابلهای و فرسودگي شغلي با عملكرد شغلي مدیران مراكز
پيش دبستان شهر تهران است .پژوهش حاضر از نوع پژوهش های همبستگي است ،جامعهی مورد مطالعه
شامل مدیران و مربيان مراكز پيش از دبستان شهر تهران بوده و حجم نمونه طبق اصول علمي تعداد  91نفر از
مدیران و  071نفر از مربيان ،با استفاده از روش نمونهگيری چند مرحلهای تعيين شد .جهت جمعآوری دادهها
از سه ابزار اندازهگيری :الف) پرسشنامهی سبكهای مقابلهای با متوسط ضریب پایایي ، 68%ب)پرسشنامه
فرسودگي شغلي با متوسط ضریب پایایي 68 %وج) پرسشنامه عملكرد شغلي با متوسط ضریب پایایي 98 %
استفاده شد .جهت تحليل دادهها از آمار توصيفي و استنباطي (آزمون رگرسيون چند متغيری) استفاده شد.
یافتهها نشان داد كه متغير پيشبيني كنندهی عملكرد شغلي مدیران ،سبك عقالني بوده و  08/4از درصد
واریانس مربوط به عملكرد شغلي را تبيين ميكند .ضرایب رگرسيون متغير پيش بين نشان داد كه سبك
عقالني مدیران بر عملكرد شغلي آنها تاثير مثبتي دارد ،ولي سبكهای هيجاني و انفصالي -اجتنابي بر
عملكرد شغليشان اثر منفي دارد .همچنين متغيّر پيشبيني كنندهی عملكرد شغلي مدیران ،فرسودگي شغلي
شامل مؤلّفههای (خستگي هيجاني ،مسخ شخصيّت وكاهش كفایت شخصي) است و09درصد از واریانس
عملكرد شغلي مدیران را تبيين ميكند .در ضمن همهی خرده مقياسهای فرسودگي شغلي مدیران (خستگي
هيجاني ،مسخ شخصيّت و كاهش كفایت شخصي) بر عملكرد شغليشان تاثير منفي دارند .نتایج از تاثير
فراوان متغيّرهای سبكهای مقابلهای و فرسودگي شغلي بر عملكرد شغلي مدیران مراكز پيش از دبستان شهر
تهران اطّالع ميدهد .سبك مقابلهای هيجاني و هر سه مولّفهی فرسودگي شغلي بر عملكرد شغلي مدیران این
مراكز آموزشي تاثير منفي دارد.

 .0دانشجوی دكتری مدیریت آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي (نویسنده مسئول) aban.azar28@gmail.com
 .0استاد آموزش و پرورش دانشگاه عالمه طباطبائي
 .8دانشيار روانشناسي تربيتي پژوهشگاه آموزش و پرورش
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واژگان کلیدی :سبكهاي مقابلهاي ،فرسودگي شغلي ،عملكرد شغلي ،مدیران ،مراکز پيش
از دبستان

مقدمه
پدیدهی فرسودگي شغلي ،0بخش اجتناب ناپذیر زندگي حرفهای را تشكيل ميدهد و از
تجربيّات ناشي از شغل سرچشمه ميگيرد .همچنين فرسودگي شغلي ،به نوبهی خود باعث
تاثيرات منفي در عملكرد شغلي ميشود .اگرچهكار ،منبع بسيار مهمّي برای امرار معاش و
احراز موقعيّتهای اجتماعي است ،اما در عين حال ميتواند به نارضایتي و تحليل بردن قوای
جسماني و رواني فرد نيز منجر گردد .زیرا محيط كار از محرّكهای فيزیكي ،رواني و
اجتماعي تشكيل شده است كه هر یك از این عوامل ميتواند باعث بروز فرسودگي شغلي
شوند (خاكي .)0865:45 ،هر شغلي با فرسودگي همراه است ،اما این امر در برخي شغلها
بيشتر است و این معلول نوع كار ،تنوّع وظایف و مسؤوليّتها ميباشد .اغلب حرفههای
درماني ،از جمله پرستاری و پزشكي و همچنين آنهایي كه با خدمات انساني سر وكار
دارند ،از جمله مشاغلي هستند كه فرسودگي بسياری ایجاد ميكنند (خاكي .)0865:45 ،در
این ميان حرفهی گسترده مدیریت در تمامي حوزهها و خصوصاً در حوزه آموزش ،آن هم
در مراكز پيش از دبستان (مهمترین و سرنوشتسازترین دوره زندگي هر كودك قبل از
ورود به اجتماع) از این طبقه جدا نيست .از مشكالتي كه ميتواند منجر به فرسودگي شغلي
شود و از جنبههای منفي شغل مدیریت در این نوع مراكز است ،ميتوان به :تغييرات مكرر
قوانين و مقرّرات ،آیين نامهها ،تنشهای مربوط به مسائل كودكان در محيط كار ،نگرانيهای
ناشي از عدم بازگشت سرمایه ،جا بهجایي مكرّر نيروها ،اضطرابهای ناشي از رقابت در
حوزه كاری ،عدم وجود والدین حمایت كننده ،عدم آشنایي والدین با مقررات جاری و
تحميل خواستههای غيرمعقول به مدیریت از سوی آنها اشاره كرد ( فكرآزاد.)0868:66 ،
فكرآزاد ( )0868در پژوهشي تحت عنوان " بررسي چالشهای اصلي مدیریت در مراكز
پيش از دبستان " در شش حوزه ،چالشهای مرتبط با امور پرورشي ،امور آموزشي ،والدین
و جامعه ،امور اداری ،امكانات مهدكودك و نيروی انساني مهدكودك 000 ،چالش را
1. Job Burnout
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شناسایي كرد ،كه این چالشها به نوبهی خود سبكهای مقابلهای و فرسودگي شغلي مدیران
را تحت تاثير قرار ميدهند .عملكرد حاصل از فرسودگي شغلي به شيوههای گوناگوني از
قبيل:كنارهگيری از كار ،غيبت ،تصميم به كنارهگيری از كار و تغيير عملي در كار ،مشاهده
ميشود ،این عملكرد در مورد افرادی كه در شغل خود باقي ميمانند ،موجب كاهش توليد
و اثربخشي ميشود ،در نتيجه با كاهش رضایت شغلي و تعهّد نسبت به كار مرتبط است و
ميتواند موجب تاثير منفي روی همكاران گردد و حتي از طریق تعامالت غير رسمي موجود
در محيط كار حالت مسری و دائمي به خود بگيرد .این حالت ممكن است بهصورت عالئم
جسماني مانند :سردرد ،زخم معده و عالئم رواني مانند :افسردگي و بهصورت عالئم رفتاری
همچون :افت كاری و غيبت ظاهر شود (خاكي .)0868:85،یكي دیگر از عواملي كه بر
فرسودگي شغلي و متقابالً بر عملكرد شغلي 0مدیران مراكز پيش از دبستان ،تاثير فراوان دارد،
سبكهایي است كه مدیران برای مقابله 0با موقعيّتها و شرایطي كه بهطور بالقّوه فشارزا یا
زیانبار ارزیابي ميشوند برميگزینند .مقابله ،فرآیندی پویاست كه بنا بر حسب ماهيّت
موقعيّتهای فشارزا در طول زمان تغيير ميكند ،بنابراین از نظر مفهومي مقابله را به عنوان
فرآیند اداره كردن خواستههای (دروني و بيروني)كه طاقت فرسا یا فراتر از منابع فرد ارزیابي
ميشوند ،ميتوان تعریف كرد (گنزالس و همكاران  :0110نقل از غضنفری.)0860:58،
مقابله به یك سری از راهبردهای شناختي و رفتاری اشاره دارد توسّط یك فرد برای اداره
خواسته هایش در موقعّيت های استرس زا و دشوار به كار مي رود (فولكمن و
مسكوتيز )0114،شيوه های مقابله كه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته اند شامل شيوهی
عقالني ،8انفصالي ، 4هيجاني 5و اجتنابي 8است .شيوهی مقابلهی عقالني شامل فعاليّت هایي
است كه هشيارانه برای مقابله مستقيم با منبع اضطراب جهت حلّ مساله به كار برده مي شود.
شيوهی مقابله ی انفصالي به استعداد فاصله گرفتن و بریدن از هيجان ها به منظور بررسي و
1. Job Performance
2. Coping Styles
3. Rational Style
4. Detached Style
5. Emotinal Style
6. Avoidant Style
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مسائل از چشم انداز وسيع و گسترده اشاره دارد .در شيوهی اجتنابي فرد در واقع تدبير سر در
برف كردن كبك را پيشه مي كند و با نادیده گرفتن مشكل از رویارویي با آن اجتناب مي
كند .در شيوه ی مقابله ای هيجاني فرد آمادگي برای فرسوده شدن در انبوه هيجانات را نشان
ميدهد و احساس درماندگي مي كند و دستخوش یاس و درماندگي مي شود (راجر.)0118،
نتایج پژوهش گلد ،بلكاسترو 0و همكاران ( )0968تحت عنوان" فرسودگي شغلي و
راهبردهای مقابلهای معلمان" نشان داد كه راهبردهای مقابلهای متمركز بر مساله بهطور
معناداری با مسخ شخصيّت و عملكرد شخصي (از نظر فراواني و شدّت) ارتباط دارد .به این
معني كه افرادی كه از این نوع راهبردها استفاده ميكنند ،فرسودگي شغلي را با شدت و
فراواني كمتری تجربه ميكنند .بنابراین سبكهای مقابلهای این افراد بهعنوان مدیر مركز
پيش از دبستان در نوع عملكرد آنها و متقابالً در فرسودگي شغليشان تاثير زیادی دارد.
زماني كه مدیران مراكز آموزشي همچون مراكز پيش از دبستان ،دچار فرسودگي شغلي
ميشوند ،سعي ميكنند با كنارهگيری از دیگران از ميزان استرس خود بكاهند وكم كم به
سوی انزوا و افسردگي سوق ميیابند .افرادی كه مشكل فرسودگي شغلي دارند ،سعي
ميكنند از بار شغلي خود بكاهند و این كار را با غيبت و انجام ندادن وظایف محوّله استمرار
ميبخشند .این امر سبب كاهش عملكرد شغلي شده و افراد همواره احساس ندامت ميكنند
(موسي پور .)0860:87 ،عملكرد شغلي نقش تالش ها و رفتارهای فرد را در تحقق اهداف
سازماني ميسنجد .توان و تمایل فرد عوامل اساسي در عملكرد و بهره وری فرد محسوب
مي شوند .یعني فرد تا چه اندازه ای توان (دانش ،مهارت ،تجربه ،شایستگي) انجام كارها را
دارد و تا چه اندازه ای تمایل (انگيزش ،عالقه ،تعهّد و اعتماد) به انجام كار دارد .هر چند
عوامل محيطي و سازماني همچون حمایت مدیریت و تناسب شخص با شغل ،ساختار
سازماني ،فرهنگ سازماني ،روحيّه ی همكاری و بازخورد در این زمينه دخالت دارند ولي
توان و تمایل ،عوامل اساسي در تعيين عملكرد شغلي اند .عملكرد شغلي مفهوم كلي با ابعاد
زیر است .0 :تسلّط و مهارت در شغل  .0تسلّط و مهارت عام (خارج از شغل)  .8تسلط در
ارتباطات كتبي و شفاهي  .4تالش و كوشش  .5حفظ و انضباط شخص  .8كمك و همكاری
1. Belcastro
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با هم ردهها  .7عملكرد تيمي  .6سرپرست ،مدیریت و رهبری (كمبل 0998 ،به نقل از
صادقي .)0890 ،عواملي از قبيل نادیده گرفته شدن از طرف باالدستها ،حمایت اندك از
طرف مسئولين و استرسهای محيط كار ،سبب فرسودگي شغلي ميگردد (همان منبع،
.)0860:66
سبكهای مقابلهای این افراد بهعنوان مدیر مراكز آموزشي ،در نوع عملكرد آنها و
متقابالً در فرسودگي شغليشان تاثير زیادی دارد ،مدیران مراكز پيش از دبستان و آموزش
اولّيه باید خصوصيّات ،رفتارها و قابليّتهایي را از خود نشان دهند .كار آنها در حقيقت
كيفي كردن مراقبت وآموزش كودكان و در عين حال تعيين راهحلها و مسائل برای والدین
وعموم است .یك سيستم و بودجهبندی موثّر ،كه بتواند انواع روابط شخصي و مراقبتهای
پرسنلي را تسهيل نماید ،برای كودكان خردسال مورد نياز است (مفيدی .)0891:76 ،بهطور
خالصه كار مدیران اینگونه مراكز با توجه به اینكه امروزه جمعيّت بسياری در كشور
بهعنوان كودك در مهدكودكهای خصوصي و دولتي نگهداری ،مراقبت و تحت آموزش
قرار ميگيرند ،نيازمند حضور موثر و كارآمد آنان است و بهخصوص كه برای انجام وظيفه
خطير خود از یك سو به توانایي و مهارتهای علمي و حرفهای و از سوی دیگر به سالمت
جسمي و رواني باالیي نياز دارند .تربيت و پرورش نسلي پویا ،سالم و توانمند در گرو داشتن
مدیراني مسلط ،آگاه و تندرست و تامين از هر حيث ميباشد .بنابراین مطالعهی فرسودگي
شغلي آنان ميتواند دستاوردهای ارزشمند و راهكارهای اجرایي موثّری برای مقابله علمي و
عملي با این پدیده و باال بردن كيفيت عملكرد مدیران بههمراه داشته باشد.
مباني نظری و مروری بر مطالعات گذشته :نخستين مقالهها توسط فرودنبرگر)0975( 0
و روان شناس اجتماعي مسلش )0978(0نگاشته شدند .فرسودگي شغلي یك ساختار چند
بعدی است و از سه مولّفهی به هم پيوسته تشكيل شده است.0 :تحليل یا خستگي عاطفي كه
به از دست رفتن انرژی های عاطفي شخص مربوط است.توان شخص كه دارای سطح
انگيزشي باال بوده و در اثر فرسودگي از بين مي رود و انجام كار برای وی خسته كننده
1. Fredenberger
2. Maslash

53

43

فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان ،سال اول ،شماره دوم ،زمستان 43

است .0 .مسخ شخصّيت كه مسلش از آن نام مي برد ،تمایل برای این است كه فرد یا مراجع
را به صورت یك فرد غيرانساني در نظر مي گيرد و آن را از فردیت خارج ميكند و به
صورت یك شي غيرانساني درك مي كند .8.فقدان مرجعيت :منظور از این مولّفه در نظر
مسلش ،احساس موفّ قيت فردی كاهش یافته است ،یعني فرد احساس مي كند عملكرد وی
همراه با موفقيّت نيست .در مجموع فرسودگي شغلي را مي توان به عنوان یك سندرم
فرسودگي عاطفي ،فيزیكي و ذهني كه توام با احساس پایين بودن عزّت نفس ،احساس پایين
بودن خود -ارزشمندی و ناشي از حضور استرس های شدید و طوالني مدّت تعریف كرد
(تطهيری مقدم و همكاران .)0898 ،به منظور كشف و شناخت نشانههای سندرم فرسودگي
شغلي و عوامل و متغيّرهای موثّر بر آن ،بررسيهای متعدّدی صورت گرفتهاند .از جمله در
بررسيهای (كارول ،0979به نقل از هرشن سن و بي پاور )0994 ،نشانههای این سندرم به
چهار دسته جسماني ،رواني ،اجتماعي و سازماني تقسيم شدهاند .نتایج پژوهش اتزیون
( )0111تحت عنوان "فرسودگي شغلي  091مدیر مرد و زن" نشان داد كه هرچند مردان و
زنان مدیر ،زندگي شغلي را به یك شكل یكسان ادراك ميكنند و تقریباً مكانيسم مقابلهای
یكساني را نيز بهكار ميبندند؛ اما زناني كه حدّ متوسّط تحصيالت آنها از تحصيالت زنان
جامعه مورد انتظار باالتر بوده ،احتمال كمتری داشته كه ازدواج كنند و همچنين نسبت به
مردان ،بيشتر گرفتار عارضهی فرسودگي شغلي بودهاند .گلد و بلكاسترو ( )0111تحت
عنوان" فرسودگي شغلي و راهبردهای مقابلهای در بين مربيان تربيتي و با هدف مشخّص
كردن سطوح فرهنگي ميان مربّيان تربيتي و استفاده از راهبردهای مقابلهای معمولي برای
كاهش فرسودگي شغلي نشان داد كه راهبردهای مقابلهای متمركز بر مساله به طور معناداری
از نظر فراواني و شدّت با مسخ شخصيّت و عملكرد شخصي ارتباط دارد .راهبرد مقابلهای
آرميدگي بهطور معناداری با مسخ شخصيّت و تحليل عاطفي (از نظر فراواني و شدّت) رابطه
دارد .موكيم وان ( )0990تحت عنوان ارتباط بين فشار رواني شغلي ،فرسودگي شغلي ،تيپ
شخصيّتي و حمایت اجتماعي نشان داده است كه معلّمان مجرّد و تازهكار ،معلّماني كه در
حين تحصيل بودند و معلّمان فاقد حمایت اجتماعي ،فشار رواني و فرسودگي شغلي بيشتری
را در این شغل از خود نشان دادهاند.
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مارتين ( )0969در مطالعه ای تحت عنوان "سطوح فرسودگي شغلي مدیران آموزشي
مدارس دولتي ایالت نيوهمشایر ،0بيانگر این بود كه مدیران آموزشي فرسودگي كم و
متوسطي را در سه بعد خستگي عاطفي ،مسخ شخصيّت و عدم موفّقيت فردی داشتند .مرادی
( )0866تحت عنوان"بررسي رابطه عوامل انگيزشي موثّر بر عملكرد مدیران مراكز پيش از
دبستان شهر سنندج"  ،نشان داد كه بين عوامل انگيزشي و عملكرد مدیران مراكز پيش از
دبستان رابطهی مثبت معنادار وجود دارد و عوامل انگيزشي ميتوانند پيشبيني كننده عملكرد
مدیران باشد
خليفه سلطاني ( )0860در مطالعه ای تحت عنوان "بررسي فرسودگي شغلي مدیران
آموزشي شهر اصفهان" ،نشان داد :الف) .فرسودگي شغلي مدیران آموزشي كمتر از سطح
متوسط است ،ب) .ميزان فرسودگي شغلي در مدیران آموزشي در مقطع ابتدایي ،بيشتر است،
ج) .ميانگين فرسودگي شغلي مدیران آموزشي مرد بيشتر از مدیران آموزشي زن است و در
بعد خستگي هيجاني نيز تفاوتي بين فرسودگي شغلي مدیران آموزشي زن و مرد ،مشاهده
نشده است ،د) .ميانگين فرسودگي شغلي مدیران آموزشي مرد در مقطع ابتدایي و مقطع
متوسطه بيشتر از مدیران آموزشي زن است و در عين حال ،تفاوتي بين فرسودگي شغلي
مدیران آموزشي مرد و زن در مقطع راهنمایي ،مشاهده نشده است .رضازاده ( )0867در
پژوهشي تحت عنوان "بررسي عوامل استرس زا و راهكارهای مقابله ای و ارتباط آن ها با
فرسودگي شغلي" دریافت كه بين شدت عوامل استرس زا و فرسودگي شغلي رابطهی مثبت
معناداری وجود دارد .تارویردی زاده ( )0867تحت عنوان بررسي رابطه بين ویژگيهای
شخصيّتي و جمعيّتشناختي مربيان مراكز پيشدبستاني با عملكرد آنها بر اساس مدل
كاترون و ارتباط آن با رضایت مندی والدین ،نشان داد كه :دركل از بين پنج ویژگي عمده
شخصيّت بررسي شده در ميان مربيان دورهی پيش از دبستان ،سه ویژگي (روانرنجور،
برونگرایي و وجدان) در ارتباط با عملكرد مربيان بوده و بين آنها رابطه معنيداری وجود
دارد .محمّدی ( )0868در پژوهشي تحت عنوان "مقایسه مكانيزمهای مقابلهای ،فرسودگي
شغلي و سالمت روان در بين دبيران ایراني و هندی" نشان داد در بهرهگيری از مكانيزمهای
1. New Hampshire
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مقابلهای مسئله مدار در ميان دبيران زن و مرد تفاوت وجود داد .دبيران زن ایراني در مقایسه
با دبيران مرد ایراني از مكانيزم مقابلهای هيجانمدار بيشتری استفاده ميكنند ،اما به عكس
دبيران مرد هندی در مقایسه با دبيران زن هندی از مكانيسم مقابلهای هيجان مدار بهره
ميگيرند.
از مطالعاتي كه درباره تاثير سبك های مقابلهای بر فرسودگي شغلي و عملكرد شغلي
صورت گرفته است ،مطالعات كوسك ،كيرك و كوسك (& kirk koesk, ،0998
 ،)koeskسيدمن و زاگر ( ،)0990راسل آلتمایر و ولزن ( ،)0967عماد فيليان ( )0871و
گرگری ( )0874را ميتوان نام برد .نتایج حاكي از آن است كه عملكرد شغلي با افزایش
فرسودگي شغلي و مقابله از نوع كنترل پایين ارتباط دارد .مدیران آموزشي كه سطح
فرسودگي شغلي آنها در ابعاد سهگانه افزایش داشته بيشتر از روشهای مقابلهای هيجانمدار
بهره ميبرند (محمدی.)64 :0868 ،
فرضيههای پژوهش:

 .0بين سبكهای مقابلهای (عقالني ،هيجاني ،انفصالي – اجتنابي) با عملكرد شغلي
مدیران مراكز پيش از دبستان رابطه وجود دارد.
 .0بين فرسودگي شغلي (خستگي هيجاني ،مسخ شخصيّت وكاهش كفایت شخصي) با
عملكرد شغلي مدیران مراكزپيش از دبستان رابطه وجود دارد .
متغيّرهای پيش بين در اين پژوهش شامل:

 .0سبكهای مقابلهای دارای سه نوع :الف) .سبك عقالني ،ب) .سبك هيجاني و ج).
سبك انفصالي – اجتنابي
 .0فرسودگي شغلي با سه مولّفهی :الف) خستگي هيجاني ،ب) مسخ شخصيّت و ج)
كاهش احساس كفایت شخصي
 .8متغيّر مالك :عملكرد شغلي است كه دارای هفت حيطهی :الف) توانایي مدیریت
آموزشي ،ب) توانایي برنامهریزی آموزشي ،ج) توانایي سازماندهي و هماهنگي ،د) توانایي
اداره بهداشتي و مالي ،ه) توانایي تحقيق در مدیریت آموزشي ،و) توانایي ساخت وسيله
آموزشي و ز) توانایي پيشگيری از حوادث و رعایت نكات بهداشتي.
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 .4متغيّر كنترل :نيز مدیران مركز پيش از دبستان ،شهر تهران و متغّيرهای مداخله گر :سن،
رشته ،درآمد ماهانه ،مدرك تحصيلي ،موقعيّت فرهنگي اجتماعي مدیران

روش پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهشهای همبستگي و است ،زیرا محقّق قصد دارد روابط بين متغيّرها
را بدون هيچگونه دستكاری و دخل و تصرّف مورد مطالعه قرار بدهد و ميزان همبستگي
آنها را مشخّص كند.
جامعهی آماری ،نمونه و روش نمونه گيری :در این پژوهش جامعه مورد مطالعه شامل كليّهی
مدیران و مربّيان مراكز پيشاز دبستان شهر تهران در سال  0869-91ميباشد ،كه با بهرهگيری
از روش نمونهگيری چند مرحلهای تعداد  91نفر از آنها انتخاب شدند.


2

 2  Z 2 
1

2

d

n

1.1 3.84 4.22

 84.48  85
0.05
0.05
= 91

در این پژوهش از سه ابزار اندازه گيری به شرح زیر استفاده شد .0 :پرسشنامه سبكهای
مقابلهای در سه مؤلّفهی (عقالني ،هيجاني ،انفصالي  -اجتنابي) كه دارای شصت سوال چهار
گزینهای بهمنظور اندازهگيری سبكهای مقابلهای بود ،توسّط (راجر و جارویس و نجاریّان:
 )0998در كشور انگلستان تهيّه و در ایران نيز ترجمه و هنجاریابي شده ،نتایج حاصل از
مطالعه توفيقي ( )0878و شریفي ( )0876نيز برای هنجاریابي این پرسشنامه ،نشان داد كه
سبكهای مقابلهای در نمونهی جمعيّ ت ایراني به جای چهار عامل ،سه عامل اصلي را در
برميگيرد كه از آنها تحت عنوان شيوههای مقابلهی عقالني ،هيجاني و در نهایت انفصالي
– اجتنابي نام برد .بررسي ساختار عاملي پرسشنامهی مذكور در ایران بر خالف نتایج تحقيق
اصلي كه چهار عامل تشخيص داده شده است ،بيشتر ميل به سه شيوه مقابلهای دارد (حيدری،
 )0868پرسشنامهی اصلي  81سوال و  4زیر مقياس (عقالني ،هيجاني ،انفصالي و اجتنابي)
داشته كه طبق گزارش مؤلّفان بين این مقياسها نيز همبستگي وجود دارد .در فرم هنجاریابي
شده و ایراني آن چهار مقياس به دليل تفاوت فرهنگي و سبك مقابلهای در جامعهی ایراني
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به سه مقياس عقالني ،هيجاني و انفصالي – اجتنابي تبدیل شده است و سوالهای 54،08،58
روی هيچ كدام از عوامل قرار نگرفتهاند .مقياسهای انفصالي و عقالني با هم همبستگي
مناسبي داشته و مقياس هيجاني و اجتنابي با هم همبستگي كمي دارند .پایایي عامل اوّل (مقابله
عقالني) با  04مؤلفه ،a=./88برای عامل دوّم (مقابلهی هيجاني) با  08مؤلّفه  a=. /82و برای
عامل سوّم مقابلهی (انفصالي – اجتنابي) با  06مؤلّفه برابر با  a=. /78ميباشد (به نقل از
حيدری )0868،كه پایایي مقياس در پژوهش حاضر  ./69برآورد شد.
 .0پرسشنامه فرسودگي شغلي(مسلش :)0998 ،در سه مؤلّفهی ( خستگي هيجاني ،مسخ
شخصيّت و كاهش كفایت شخصي ) دارای بيست و دو سوال هفت گزینهای بهمنظور
اندازهگيری فرسودگي شغلي كه دارای  00سوال هفت گزینهای در سه مؤلّفهی(خستگي
هيجاني ،مسخ شخصيّت و كاهش كفایت شخصي) است كه در ایران اعتبار و روایي این
پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفته است .همبستگي داخلي در هر سه بعد پرسشنامه فرسودگي
شغلي در نمونه اصلي ( )00111با آلفای كرونباخ بين  1/70تا  1/9در حدّ قابل قبولي است.
ضرایب آزمون – باز آزمون در دورههای كوتاه تا یك ماه  1/8تا  1/6است .دو مطالعه،
آزمون  -بازآزمون روایي را در مدّت یك سال بررسي كردند .ضریب پایایي در نمونهای از
 711معلم  1/88تا  1/87و در نمونه دیگری شامل  48نفر در خدمات انساني  1/84تا 1/80
بود (مسلش و جكسون  .)0998،در ایران نيز اعتبار و روایي این ابزار مورد بررسي قرار گرفته
است .مؤمني( )0877ضریب آلفای كرونباخ این آزمون را روی كاركنان بيمارستاني در
اصفهان برای خستگي هيجاني  ،./66برای كفایت شخصي  ،./78مسخ شخصيّت  ./69و برای
كلّ آزمون  ./68به دست آورد .پایایي مقياس در پژوهش حاضر  ./60بود.
 .8پرسشنامهی عملكرد شغلي در هفت مؤلّفهی (مدیریت آموزشي ،برنامهریزی
آموزشي ،سازماندهي و هماهنگي ،اداره بهداشتي و مالي ،تحقيق در مدیریت آموزشي ،تهيه
و ساخت ابزارهای آموزشي و توانایي پيشگيری از حوادث) دارای چهل سوال پنج گزینهای
به منظور اندازهگيری عملكرد شغلي مدیران مراكز پيش از دبستان بود ،استفاده شده است.
پرسشنامهی عملكرد شغلي كه بر اساس استانداردهایي كه سازمان فنّي حرفهای برای مدیران
مراكز پيش از دبستان در نظر گرفته است ،به بررسي عملكرد در حيطههای مختلف مدیریتي
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مراكز پيش از دبستان ميپردازد ،دارای  41سوال پنج گزینهای در هفت مؤلّفهی ( مدیریت
آموزشي ،برنامهریزی آموزشي ،سازماندهي و هماهنگي ،اداره بهداشتي و مالي ،تحقيق در
مدیریت آموزشي ،تهيّه و ساخت ابزارهای آموزشي و توانایي پيشگيری از حوادث) و پایایي
آن  % 98/08ارزیابي شده است .پایایي این مقياس هم در این پژوهش  ./68برآورد شده
است.

يافتههای پژوهش
جدول  .1توزیع فراواني مدیران نمونه آماري پژوهش حاضر در خرده مقياسهاي مولفههاي فرسودگي
شغلي ،سبكهاي مقابلهاي و عملكرد شغلي
شاخص
فراواني

درصد

سبك غالب مقابلهای
سبك عقالني

0

0 /0

سبك هيجاني

86

75/8

سبك انفصالي -اجتنابي

00

08/8

كل

91

011/1

شاخص
فراواني

درصد

سبك غالب مقابلهای
سبك عقالني

0

0 /0

سبك هيجاني

86

75/8

سبك انفصالي -اجتنابي

00

08/8

كل

91

011/1

شاخص
فراواني

درصد

مقياس فرسودگي شغلي
پایين

9

15

01/1
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متوسط

58

80/0

باال

05

07/6

كل

91

011/1

با توجه به نتایج جدول شماره  ،0فرسودگي شغلي بيشتر مدیران نمونه آماری (80/0
درصد) در سطح متوسط قراردارد.
با توجه به نتایج بدست آمده ،سبك غالب مقابلهای بيشتر مدیران نمونه آماری (75/8
درصد) سبك هيجاني است.
و نيز براساس نظر مربيان ،عملكرد شغلي بيشتر مدیران ( 88/4درصد) در سطح متوسط
قراردارد.
جدول .2خالصه مدل رگرسيون ،تحليل واریانس و مشخّصههاي آماري رگرسيون سبكهاي مقابلهاي با
عملكرد شغلي مدیران
مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

ميانگين مجذورات

ميزان F

سطح معنيداری

ضریب همبستگي

مجذور ضریب همبستگي

خطای استاندارد برآورد

شاخص
رگرسيو
ن
باقيمانده

0658/994



99058/918



950/880
005/051

5/604

1/114

1/887

1/084

88/97076

4
متغير

ضریب بتا

خطای معيا

استاندارد

ضریب بتای

نسبت t

سطح معناداری

شاخص
متغيرهای(پيش بين)
مقدار ثابت

010/694

88/870

سبك عقالني

1/147

1/108

1/068

0/779

1/117

8/750

1/110
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سبك هيجاني

-1/864

1/509

-1/081

-0/808

1/109

سبك انفصالي -اجتنابي

-1/151

1/568

-1/108

-1/165

1/980

نتيجهی جدول  0نشان ميدهد ميزان ضریب همبستگي بين سبكهای مقابلهای (عقالني،
هيجاني ،انفصالي – اجتنابي) با عملكرد شغلي مدیران 1/887است و  08/4درصد از واریانس
متغيّر عملكرد شغلي مدیران را تبيين ميكند .بنابر نتایج مذكور ،سبك عقالني مدیران بر
عملكرد شغلي تاثير مثبت و معنادار ،ولي سبكهای هيجاني و انفصالي -اجتنابي مدیران بر
عملكرد شغليشان اثر منفي دارد و این ميزان از نظر آماری درسبك هيجاني معنادار بوده و
همچنين سبك انفصالي -اجتنابي مدیران تاثير منفي كمتری بر عملكرد شغليشان دارد.
بررسي فرضيّهی دوّم :بين فرسودگي شغلي (خستگي هيجاني ،مسخ شخصيّت وكاهش
كفایت شخصي) با عملكرد شغلي مدیران مراكز پيش از دبستان رابطه وجود دارد.
جدول .3خالصه مدل رگرسيون ،تحليل واریانس و مشخصّههاي آماري رگرسيون بين فرسودگي شغلي
و عملكرد شغلي
مدل

رگرسيون
باقيمانده

شاخص

مجموع مجذورات

درجه آزادی

ميانگين مجذورات

ميزان F

سطح معنيداری

13

ضریب همبستگي

متغير

مجذور ضریب همبستگي

60589/600

86

0099/005

00/407

1/110

1/488

./091

اشتباه استاندارد برآورد

0587/455

8

500/465
84/80
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شاخص

ضریب بتا

خطای معيا

ضریب بتای استاندارد

نسبت t

سطح معناداری

متغيرهای(پيش بين)
8/988

1/110

مقدار ثابت

91/919

00/987

0/598

1/118

خستگي هيجاني

-1/144

1/174

-1/107

1/110

مسخ شخصيت

-1/005

1/108

-1/054

5/110

1/148

كاهش احساس كفایت شخصي

-1/106

1/108

-1/180

0/080

اطالعات جدول  8نشان ميدهد كه ميزان ضریب همبستگي بين فرسودگي شغلي (خستگي هيجاني،
مسخ شخصيّت وكاهش كفایت شخصي) با عملكرد شغلي مدیران  1/488است و 09درصد از واریانس متغيّر
عملكرد شغلي مدیران را تبيين ميكند .در اطّالعات مربوط به تحليل واریانس مشاهده شده (  f=00/407و86
و ) 8فرسودگي شغلي مدیران در تبيين عملكرد شغلي آنها معنادار( )p<0/05است و همه خرده مقياسهای
فرسودگي شغلي مدیران (خستگي هيجاني ،مسخ شخصيّت و كاهش كفایت شخصي) بر عملكرد شغلي تاثير
منفي دارند ،ولي از نظر آماری نيز معنادار ميباشند.

بحث و نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش ،در مقایسهی تطبيقي در زمينه رابطهی سبكهای مقابلهای با
عملكرد شغلي ،درپژوهشهای پژوهشگران و محقّقان داخلي و خارجي با بخشهایي از
یافتهها و نتایج پژوهشهای تارویردی زاده ( ،)0867فيضنژاد ( ، )0869شاه حسيني ()0875
ا محمّدی( ، )0868اسایاوه ( ،)0118ميسكل و همكاران ( ،)0117همسو بوده و منطبق است.
نتيجهی حاصل از پژوهش تارویردی زاده ( )0867نشان داده است كه دركل از بين پنج
ویژگي عمده شخصيّت بررسي شده در ميان مربيان دوره پيش از دبستان ،سه ویژگي (روان
رنجور ،برونگرایي و وجدان) در ارتباط با عملكرد مربيان بوده و بين آنها رابطه معني داری
وجود دارد ،در حالي كه بين دو ویژگي دیگر شخصيّت (تجربه پذیری و سازگاری) هيچ
رابطهای دیده نشد .فيض نژاد ( )0869نشان داد از بين پنج شاخصهی عملكرد مدیران،
شاخصه كنترل و رشد رفتار اجتماعي مدیران دوره پيش ازدبستان ارتباط مستقيم وجود دارد.
شاه حسيني ( )0875به این نتيجه رسيده است كه هر جا ميزان استرس وارده به مدیران
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آموزشي بيشتر بوده ،عملكرد مدیران آن قسمت نيز پایينتر بوده ،چنانكه %45آنان اعتقاد
دارند كه استرس در زندگيشان وجود دارد و  %85نيز اظهار داشتهاند كه با استرس در مدت
تصدّی پست مدیریت روبهرو بوده اند و در عملكرد آنان هم موثّر بوده است .یافتههای
اسایاوه ( )0118حاكي از آن است كه برونگرایي بهطور منفي با عملكرد مدیران در ارتباط
است .یعني افرادی كه كمتر برونگرا هستند ،سطوح عملكرد باالتری را در بين مدیران نشان
دادند .همچنين ارتباط روان رنجوری و عملكرد هم منفي بود .یعني كساني كه نمره پایين
تری را در روانرنجوری كسب ميكنند ،عملكرد باالتری دارند ،همچنين بين روان پریشي
و عملكرد رابطهی منفي وجود دارد .ميسكل و همكاران ( )0117نشان دادند كه نيروی
انگيزش در هر گروه (معلّمان در مدارس متوسّطه و استادان مؤسسات آموزش عالي) به طور
معنيداری با رضایت شغل و عملكرد مشاهده شده ارتباط داشت .محمّدی ( )0868به این
نتيجه رسيد كه دبيران زن ایراني در مقایسه با دبيران مرد ایراني از مكانيسم مقابلهای
هيجانمدار بيشتری استفاده ميكنند ،امّا به عكس دبيران مرد هندی در مقایسه با دبيران زن
هندی از مكانيسم مقابلهای هيجان مدار بهره ميگيرند.
در تبيين رابطهی سبكهای مقابلهای مدیران با عملكرد شغليشان ميتوان بيان نمود
عوامل بسياری به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر عملكرد شغلي مدیران تاثير ميگذارد و
سبكهای مقابلهای نيز به عنوان یكي از عواملي كه بر عملكرد مدیران تاثير مستقيم دارد،
مطرح شده است .مهارتها و سبكهای مقابلهای بهعنوان فنوني مطرح هستند كه برای هر
اقدامي در دسترس مدیران قرار دارند .در غلبه بر فشار رواني كه در طيّ فعاليّت و تالش بر
مدیران وارد ميشود ،مهارتهای عمومي كارآیي بيشتری دارند ،یعني مهارتهایي مانند:
تفكّر سازنده ،روبه رو شدن با مشكالت به محض بروز ،انعطاف در رفتار و ميزان مفيد بودن
هر مهارت خاص به ماهيّت موقعيّت و به آسيب پذیریها و توان مندیهای فرد مدیر بستگي
دارد .نتيجهی این پژوهش ،به خوبي آشكار نمود كه راهبرد مقابلهای عقالني مدیران بر
عملكرد شغلي تاثير مثبت دارد ،ولي سبكها و راهبردهای هيجاني و انفصالي -اجتنابي
مدیران بر عملكرد شغليشان اثر منفي دارند .بهنظر ميرسد این نتایج با مباني نظری و
نظریههای موجود در مورد مهارتهای مقابلهای مدیران و تاثير هریك از این مهارتها بر
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فعاليّتهای مدیران كامال سازگاری و همخواني دارد .بالطبع چنانچه مدیری با آگاهي و
شناخت جامع مسائل پيرامون خود بتواند با تصميم گيری به موقع و عقالني ،هم بر مشكالت
و تبعات تصميمات خود فائق آید و با اتخاذ تصميم هوشمندانه رضایت زیردستان خود را
نيزجلب نماید ،عالوه بر حلّ مسائل پيراموني خود ،خواهد توانست از فشارهایي محيطي كه
ممكن است بر سالمت رواني وی اثر سوئي داشته باشد ،جلوگيری كند .بنابراین اهميّت اتخاذ
راهبردهای عقالني از طرف مدیران در مراكز پيش از دبستان از اهميّت مضاعفي برخوردار
ميباشد .الزاروس و فولكمن ( )0115نيز مقابله را یك فرآیند پيچيده عملي ميدانند كه
بهعنوان تابعي از ارزیابيهای شخصي و فشارهای موقعيّتي تغيير ميكند و شامل تالشهای
شناختي و رفتاری فعّال فرد ميباشد .از نظر آنها ،مقابله فرآیند پویایي است كه بر حسب
ماهيّت موقعيّتهای فشارزا در طول زمان تغيير ميكند .تيلور( )0114مقابله را فرآیند كنترل
نيازهایي ميداند كه فراتر از منابع فردی ارزیابي ميشوند و شامل كوششهای عملي و درون
رواني برای كنترل نيازهای دروني و بيروني و تعارضات بين آنها مي باشد.
ازسوی دیگر یافتههای این تحقيق آشكار نمود كه سبكها و راهبردهای هيجاني و
انفصالي -اجتنابي مدیران بر عملكرد شغلي آنها تاثير سوئي دارند و منجر به اختالل در امور
اجرایي شده و تبعات ناگواری را به دنبال دارند .همانگونه اشاره گردید كه تالشهای مساله
مدار به تغيير موقعيت فشارزا یعني بر مهار عامل فشارزا به منظور كاهش یا حذف پریشان
كنندگي توجه دارد؛ بر عكس تالشهای هيجان مدار به تغيير واكنشهای هيجاني به عوامل
فشارزا ميباشد .یعني بر مهار پاسخهای هيجاني و برانگيختگي فيزیولوژیایي در جهت كاهش
رفتارهای رواني تاكيد دارد .به بيان دیگر راهبردهای مقابلهای عقالني گرایشي شامل تالش
مستقيم برای تغيير موقعيّت فشارزا مي باشد ،در حالي كه راهبردهای مقابلهای اجتنابي با نبود
تالش برای تغيير موقعيّت (مانند پرهيز از موقعيّت ،انكار وجود موقعيّت یا از دست دادن اميد)
مشخص ميشود .بنابراین این یافته نيز با تكيه بر نظر الزاروس كه راهبردهای مقابلهای را در
دو سبك قرار ميدهد و جنبه كارآمدی یا ناكارآمدی مقابله را نشان ميدهد ،بخوبي سازگار
است .به نحوی كه سبكهای كارآمد تالش و كوشش مستقيم برای حل مشكل بدون كمك
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یا مراجعه به دیگران را ارائه ميدهد ،در حالي كه سبك های ناكارآمد به استفاده از
راهبردهای بيثمر و بدون نتيجه مربوط ميشود.
یافتههای این پژوهش در مقایسهی تطبيقي در زمينه ،رابطهی فرسودگي شغلي و خرده
مقياسهای آن با عملكرد شغلي مدیران با بخشهایي ازیافتهها و نتایج پژوهش (خليفه
سلطاني ،)0860 ،رضازاده ( ،)0867پاكي ( ،)0877اتزیون ( ،)0967جكسون و همكارانش
( )0968همسو بوده و منطبق است.
خليفه سلطاني( )0877به این نتيجه دست یافت كه فرسودگي شغلي مدیران آموزشي
كمتر از سطح متوسّط است و ب) .ميزان فرسودگي شغلي در مدیران آموزشي در مقطع
ابتدایي ،بيشتر است .پاكي ( )0877گزارش نموده است تفكّر غيرمنطقي مدیران بر فرسودگي
شغلي اثر ميگذارد .اتزیون ( )0967نشان داده شده كه هرچند مردان و زنان ،زندگي شغلي
را به شكل یكسان ادراك ميكنند و تقریباً مكانيسم مقابلهای یكساني را نيز به كار ميبندند.
اما موفّقيت مرداني كه در شغلشان احساس خشنودی داشتهاند ،مانع موفّقيت آنان در زندگي
خصوصي شان نشده است .از طرف دیگر ،در زنان یك الگوی جبراني مشاهده شده است،
به گونهای كه موفقيّت و پيشرفت شغلي آنان با نارضایتي و شكست در زندگي
خصوصيشان ،همراه بوده است .یافتههای جكسون و همكارانش ( )0998نشان داد كه
خستگي هيجاني ،بيشترین همبستگي را با متغيّر تعارض نقش دارد (یعني هرچه تعارض نقش
بيشتر است ،فرسودگي شغلي نيز جدّیتر ميباشد).
در تبيين نتایج این فرضيه تحقيق كه همهی خرده مقياسهای فرسودگي شغلي مدیران
(خستگي هيجاني ،مسخ شخصّيت وكاهش كفایت شخصي) بر عملكرد شغلي ایشان تاثير
منفي دارند ،ميتوان بيان نمود یكي از ویژگيهای هر شغلي این است كه فرد در آن احساس
امنيّت و آرامش كند و یكنواختي و دیگر شرایط شغلي موجبات تنفّر از آن شغل و در نتيجه
احساس خستگي و درماندگي نكند .هرچند این امر در برخي مشاغل بيشتر به چشم ميخورد
كه به محيط كار ،نوع كار ،افرادی كه با آنها كار ميكنند و مسئوليّتهایشان بستگي دارد.
بنابراین فرسودگي شغلي بخش اجتناب ناپذیر زندگي افراداست و از تجربيّات شغلي نشات
ميگيرد .از جمله مشاغلي كه افراد آن نياز به محيط بدون استرس و اضطراب،آرام و روحيّهی
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باالیي دارند ،ميتوان به روانشناسي ،پزشكي ،معلّمي ،مدیریت مراكز آموزشي و تربيتي
اشاره كرد .در این ميان شغل مدیریت به دليل آنكه در ارتباط مستقيم با كودكان نيازمند
صبر و حوصله باالیي ميباشند ،در فعاليّتهای حرفهای آنها اثرات فراواني دارد .با توجّه به
اینكه امروزه دوره پيش از دبستان بهعنوان یكي از مهمترین دوران زندگي كودكان
محسوب ميشود ،مدیران اینگونه مراكز لزوماً نياز به آرامش روحي و رواني باالیي در
شغلشان دارند .زیرا این احساس امنيّت دروني و شغلي باعث رضایت شغلي ودر نتيجه
عملكرد بهتر و پيشرفت مطلوبتری در شغلشان ميشود كه در تعامل موثّر و سازنده با
كودكان و در نتيجه درتربيت مطلوب كودكان موثّر خواهد بود ،زیرا مراكز پيش از دبستان
بهعنوان مراكزی كه در جهت رشد و پرورش كودكان دارای اهميّت فراواني هستند و نقش
بسزایي در تربيت كودكان در تمام مراحل رشد پيش از دبستان دارند ،به مدیراني كارآمد و
سالم نياز دارند .برقراری رابطهی مؤثّر با كودكان ،والدین وسایر مربّيان نيازمند ویژگي هایي
است كه در افراد دارای سالمت رواني و روحي و حتي سالمت جسماني و عمومي وجود
دارد و از آنجا كه آرامش روحي و رواني افراد باعث دید مثبت و مطلوبتری به زندگي
ميشود ،مدیراني كه این حس را در خود تقویت كرده باشند ،نسبت به شغلشان ،جامعه،
محيط كارشان و حتي كودكان نگرشي مثبت و صحيح خواهند داشت.
بنابر یافتههای این پژوهش فرسودگي شغلي اعّم از خستگي هيجاني و یا اختالل در
شخصّيت ميتواند از عواملي است كه كار مدیران و مرّبيان را مختل كند .بدیهي است
مدیراني كه حس كنند همواره به سوی انزوا و افسردگي سوق ميیابند و شغلشان منجر به
ناراحتي و سرشكستگي و در نتيجه ركود و افت در فعاليّتهای روز مرهشان شود ،انگيزهی
كار با همكاران و با كودكان را از دست ميدهند و نتيجهی فعاليّت آنها نخواهد توانست،
محيط تربيتي همراه با شادی برای كودكان ،والدین وسایر مربيان در تعامل با محيط مراكز
پيش از دبستان فراهم آورد و ازآنجا كه مدیران و مربّيان مراكز پيش دبستان نيازمند انگيزهی
بيشتر برای پيشرفت در شغلشان هستند ،باید بتوانند با بهبود باورهایشان،گامي موثّر در رسيدن
به موفقيّت بردارند .در انتها ميتوان به محدودیّتهای پژوهش كه شامل محدود بودن
نمونهی پژوهشي به مربّيان مراكز پيش از دبستان در شهر تهران كه امكان تعميم نتایج درسایر
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گروهها و پایههای تحصيلي (راهنمایي و دبيرستان) و همچنين سایر استانها (بویژه مناطق
محروم) را محدود كرده است ،اشاره كرد.
پيشنهادهای كاربردی نيز شامل:
-0نتایج پژوهش حاضر در اختيار مدیران مراكز پيش دبستاني قرار گيرد.
 -0نتيجهی این تحقيق آشكار نمود كه سبك عقالني مدیران بر عملكرد شغليشان تاثير
مثبتي دارد ،ولي سبكهای هيجاني و انفصالي -اجتنابي مدیران بر عملكرد شغليشان اثر
منفي در پي دارد ،در این راستا بهرهمندی و بهرهگيری از راهبردهای عقالني در بين مدیران
اكيداً توصيه و تاكيد ميشود.
 -8مدیران شاغل در مراكز و مدارس پيش دبستاني باید به این نكته توجه نمایند كه از
طریق رشد و تقویت اعتماد به نفس خود و بهره گرفتن از روشهای متداول و مورد توصيهی
روانشناسان و متخصّصان ،ميتوانند به توسعهی و رشد روحي و رواني خود بپردازند.
 -4انجام مشاورههای فردی و حتّي گروهي مدیران با روانشناسان و بهرهگيری از نظرات
مشاوران شغلي در زمينه كاهش فرسودگي شغلي توصيه ميشود.
 -5شایسته است مدیران همواره حوزهی فعاليّت خود را به سمت آرامش و محيطي
مطبوع سوق دهند.
 .8نياز است كه سازمان های خدماتي و پوششي آموزش پيش از دبستان وآموزشهای
اوّليه كالسهای گروهي را در این زمينه دایر كرده و یا به تشكيل سمينارها و جلساتي در
این موارد اقدام نماید.
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