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 با استرس با مقابله هاي سبک و زندگی سبک بین رابطه اي مقایسه بررسی
  بیرجند شهر عادي و استثنایی پرورش و آموزش آموزگاران شغلی فرسودگی

بیرجند  یی دانشگاه آزاد اسالمی واحدو آموزش کودکان استثنا یشناسروانکارشناسی ارشد فاطمه حجتی نیا /     
 هادي پورشافعی / عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند   

 رضا دستجردي / عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  

  :چکیده
 وپـرورش  آمـوزش  آموزگـاران  شـغلی  فرسودگی با استرس با مقابله هاي وسبک زندگی سبک بین رابطه اي مقایسه بررسی پژوهش این از هدف

 ،آماري جامعه. باشدمی همبستگی نوع از متغیرهاست بین ي رابطه یافتن دنبال به که این دلیل به حاضر پژوهش. باشدمی بیرجند شهر عادي و استثنایی
 126 و زن نفـر  507 شـامل  کـه  باشـند  مـی  89-90 تحصیلی سال در بیرجند شهر ابتدایی مقطع استثنائی و عادي مدارس ابتدایی مقطع آموزگاران تمامی

 آموزگـاران  تعـداد  بـودن  کـم  علـت  بـه .  باشـند  مـی  اسـتثنایی  پـرورش  و آمـوزش  ابتدایی مقطع در مرد 4 و زن 39 و عادي پرورش و شآموز در مرد
 معلمـان  گـروه  در. شـدند  انتخـاب  مـرد  39 و زن 170 تعداد مورگان جدول براساس عادي مدارس معلمان گروه در.  شدند انتخاب آنها کل استثنایی،

 فـرم  اسـترس  پـر  شـرایط  بـا  مقابلـه  شـاخص  ،)Kern( کرن زندگی سبک پرسشنامه سه طریق از ها داده. شد انتخاب اي خوشه رتصو به نمونه ،عادي
ین  دادکه نشان پژوهش نتایج. آمد دستبه مسلش شغلی فرسودگی پرسشنامه و) CISS-21( کوتاه  بـین  و شخصـیت  مسـخ  متغیـر  بـا  کنتـرل  مؤلفـه  ـب
 باخسـتگی  گرایـی  کمـال  و انتظـار  مؤلفـه  بـین  همچنـین .  دارد وجود داري معنی رابطه استثنائی آموزگاران در یشخص کفایت احساس با گراییکمال

 هـاي  سبک میانگین بین.  آمد دست به داري معنی رابطه عادي آموزگاران در شخصی کفایت احساس با وکنترل گرایی کمال هاي مؤلفه بین هیجانی،
 شخصـی،  کفایـت  احسـاس  میانگین.  نشد مشاهده داري معنی تفاوت ومونث مذکر آموزگاران در زندگی سبک و شغلی فرسودگی استرس، با مقابله
 هـاي  سـبک  میـانگین  تفـاوت  ولـی  بـود  بیشـتر  داري معنی طور به استثنایی به نسبت عادي آموزگاران در نفس وعزت انتظار هاي ومؤلفه زندگی سبک
 معلمـان  بـراي  دائمـی  و ثابـت  ي برنامـه  یـک  عنـوان  بـه  استرس مدیریت گردید پیشنهاد. نبود دار معنی ديعا و استثنایی آموزگاران در استرس با مقابله
  . شود گرفته نظر در شغلی فرسودگی از پیشگیري جهت

  عادي و استثنایی مدارس آموزگاران شغلی، فرسودگی اي، مقابله هاي سبک زندگی، سبک هاي کلیدي:واژه

     

  مقدمه
فراد شاغل، علی رغم تجربه سطح باالیی در بسیاري از ا

شـود و   از فشار روانی، سطوح پـایینی از بیمـاري دیـده مـی    
برخی دیگر هر چند سطح فشـار روانـی کمتـري را تجربـه     

نتیجـه گرفـت    تـوان اند. بنابراین می اند ولی بیمار شدهکرده
که مقاومت روانی در برابر فشار روانی به رویکرد زنـدگی  

داننـد   رد و متصـدیان بعضـی از مشـاغل مـی    افراد بستگی دا
زا مقابله کنند و علی رغـم  چگونه با این نوع فشارهاي تنش

زایـی کـه در کـار روزانـه بـا آن مواجـه       هاي تـنش  محرك
هـا   آور این محـرك دانند چگونه از آثار زیان شوند، می می

  ).1386اجتناب کنند (فرهمند، 
مـا بـه   فرسودگی یـک اخـتالل روانـی نیسـت ا     نشانگان

کند و ممکن اسـت بـه    آهستگی در طول زمان پیشرفت می
  ).  2یک ناتوانی تبدیل گردد (

 فرسودگی شـغلی یـک سـندرم روان شـناختی اسـت و     
شود که فـرد سـاعات زیـادي را     بیشتر در مشاغلی دیده می
(مسـلش و   گذرانـد  هاي دیگر می در تماس نزدیک با انسان

  ).1993جکسون، 
یـابی  که افراد براي دسـت  راهبردي است زندگی سبک

یابی به جایگاهی در این دنیا به به حس با هم بودن یا دست
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و همکـارانش سـبک   1ي لومبـاردي  برند. بـه عقیـده   کار می
زندگی روش سازمان یافته وثابتی براي نگاه کردن به فـرد،  
دیگران و سـازگاري بـه روش خـود فـرد اسـت (علیـزاده ،       

1382.(  
بیش از هر زمانی دیگر شاهد در زندگی امروزي انسان 

که فـرد    بروز استرس و عوارض ناشی از آن است. هنگامی
شود که این  رو میدر محیط کار یا زندگی با شرایطی روبه

ها و امکانات کنونی وي هماهنگی ندارد،  شرایط با ظرفیت
شـود کـه بـه آن     هاي درونی مـی  دچار تعارض و کشمکش

  ).  1387گویند (رضازاده ،  استرس می
شغلی تخصصـی   معلمی ،ییدر آموزش و پرورش استثنا

آیـد عـواملی ماننـد نیازهـاي متعـدد      و مشکل به شـمار مـی  
هـاي آنـان،   هاي فـردي و محـدودیت  تفاوت آموزان،دانش

لزوم پاسخگویی به والدین و مربیان، تغییرهاي سریع عقاید 
و انتظارات در مورد نقش معلمی، آموزش را بسیار پیچیـده  

ل سـاخته اسـت و آموزگـاران آمـوزش و پـرورش      و مشـک 
اســتثنائی داراي شــرایط کــاري پرفشــاري هســتند. ســطح و 

هـاي   ماهیت فشـار روانـی تجربـه شـده بـر حسـب ویژگـی       
جمعیت شناختی آموزگـاران ماننـد سـن، جـنس، وضـعیت      
تحصیلی، طول تجربـه درتـدریس بـر وضـعیت موجـود در      

  کند.   مدرسه فرق می
شی به مقایسه سبک زنـدگی  ) در پژوه1383کشمیري(

هاي مقابله با فشار روانی در آموزگـاران آمـوزش و    و شیوه
ی و عـادي شـهر تربـت حیدریـه پرداخـت.      یپرورش اسـتثنا 

ها نشان داد که رابطه معنـاداري بـین سـبک زنـدگی و      یافته
گیري کـل ایـن پـژوهش    هاي مقابله وجود دارد نتیجه شیوه

ي شخصیتی هر فـرد  ها این است که سبک زندگی یا مؤلفه
هــاي مقابلــه وي ارتبــاط مســتقیم دارنــد و بعضــی   بــا شــیوه

هـاي   هاي شخصیتی فرد را مستعد استرس و واکنش ویژگی
ي ) در بررســی رابطــه1383( کنــد. مسـلمی  غیرسازشـی مــی 

                                                                                                                                                                                                     

1. Lombardi 

اي پرســــتاران در  فرســــودگی شــــغلی بــــا روش مقابلــــه
هاي استان کردستان دریافت که خستگی عاطفی  بیمارستان

همبسـتگی مشـخص معنـاداري بـا روش      ،خ شخصیتو مس
اي مسأله مدار و همبستگی مثبـت معنـاداري بـا روش     مقابله

مــدار دارد همچنــین همبســتگی موفقیــت  اي هیجــانمقابلــه
اي مسـأله مـدار مثبـت و معناداراسـت      فردي، باروش مقابلـه 

  اي هیجان مدار معنادار نیست.     ولی با روش مقابله
ــی  در ) 1387رضــازاده ( ــوان بررس پژوهشــی تحــت عن
اي و ارتبـاط آنهـا بـا    زا در راهکارهاي مقابلهعوامل استرس

فرسودگی شغلی دریافت که بین شدت عوامـل اسـترس زا   
  و فرسودگی شغلی رابطه مثبت معناداري وجود دارد.  

) به این نتایج دسـت یافـت کـه در دبیـران     1374بدري (
 شـود و  یمرد و زن سطوحی از فرسـودگی شـغلی دیـده مـ    

  هاي مقابله اي معلمین در فرسودگی شغلی تأثیر دارد.    شیوه
فرسودگی  ،زنان که ) دریافتند1377بیرشک و خاکپور ( 

کنند میزان فرسـودگی شـغلی بـا     شغلی بیشتري را تجربه می
تـري دارد، مشـاورین بـا تجربـه     رابطـه مثبـت   Aرفتار نـوع  

دنــد، تــر، فرســودگی شــغلی بیشــتري نشــان داکــاري پــایین
ــه    ــغلی را تجرب ــاالتري از فرســودگی ش ــأهلین ســطوح ب مت

نهایتاً بین میزان فرسودگی شغلی افراد با مدرك  اند وکرده
داري دیـده  کارشناسی ارشد تفاوت معنی تحصیلی دکترا و

میـان سـابقه    دست یافت: هاي زیر ) به یافته1379نشد. بابلی(
ن مدیریت، سـن مـدیران و میـزان فرسـودگی شـغلی مـدیرا      

  رابطه معنادار وجود دارد.  
در پژوهشی که بر روي مشاوران انجام  )1380عرفانی (

ها بـه دلیـل    درصدآزمودنی 22/1داد به این نتیجه رسید که 
فرسودگی شغلی زیاد در رنـج هسـتند. در ضـمن بـین نـوع      
نگرش مشاوران در خصوص اهمیت کار مشـاوره و میـزان   

دگی شـغلی آنـان   همکاري سایر کارکنـان بـا میـزان فرسـو    
رابطه معنی داري مشاهده شـد. همچنـین بـین سـن و میـزان      

  فرسودگی رابطه منفی به دست آمد.   
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) نشان دادند که خشنودي شـغلی  1988( 1رایس ودیوید
سال یا کمتـر بـه کـار     5هایی که به مدت  در میان آزمودنی

تـري  اند بیشتر از کسانی است که مدت طوالنیمشغول بوده
اشتغال داشتند.  تفـاوت مشـاهده شـده در زمینـه      به این کار

ها ارتباطی نداشـت ونتـایج    خشنودي شغلی با سن آزمودنی
بــه طــور ضــمنی حکایــت از مســائل مــرتبط بــا فرســودگی 

  ).  1374داشتند (بدري ، 
بررسی "در پژوهشی با عنوان  )1991(2مورگان و شارن

هـاي   شناختی معلمـان فرسـوده بـا رویکـرد    هاي روان حالت
ــانگرا  ــده و   126"غیرانس ــه برگزی ــوان نمون ــه عن ــم را ب  معل

هاشان از رویکرد  مشخص نمودند که آیا براي اداره کالس
نفس، شده جهت استقرارعزتطراحی (فعالیت گرایانهانسان

کنند یـا از رویکـرد    دیگران) استفاده می ودرك خودفهمی
 اسـتفاده از  کید بر تغییـرات آموزشـی و  أگرایانه (تغیرانسان

ــه       روش ــه رابط ــان داد ک ــایج نش ــار). نت ــالح رفت ــاي اص ه
گرایانـــه و احســـاس معنـــاداري بـــین رویکـــرد غیرانســـان

ها نارضـایتی شـغلی    فرسودگی شغلی وجود دارد. آزمودنی
کردنــد نیازهایشــان نادیــده  احســاس مــی بیشــتري داشــته و
  (همان منبع). گرفته شده است

ه سـه نـوع   ) نشان داد کـ 2000هاي پژوهشی فاربر ( یافته
فرسودگی روحی بین معلمـان وجـود دارد: (خسـتگی و از    
پا درآمدن) درمواردي که فرد در مواجهـه بـا فشـار روانـی     

ــی   ــودن م ــی ب ــوچی وته ــیک) در   احســاس پ ــد. (کالس کن
مواردي که فرد در برابر مواجه شدن با فشار روانـی سـخت   

. (تحت رقابت) زمانی که فـرد بـا فشـار روانـی     کند میکار 
  ).  1383مواجه نشده است (کشمیري، زیادي 

هاي مقابلـه اي بـا فرسـودگی     بین سبک زندگی وسبک
شغلی(خستگی هیجانی، مسخ شخصـیت، احسـاس کفایـت    

  شخصی) آموزگاران استثنائی رابطه وجوددارد.  
هاي مقابله اي بـا فرسـودگی    بین سبک زندگی و سبک

                                                                                                                                                                                                     

1. Royse and David 
2. Morgan and Sharon 

(خستگی هیجانی، مسخ شخصیت، احسـاس کفایـت    شغلی
  موزگاران عادي رابطه وجود دارد.  شخصی) آ

میانگین نمره سبک زندگی(کنترل،کمال گرایی،نیاز به 
خشنود سازي، عزت نفس، انتظار) در آموزگاران اسـتثنایی  

  و عادي متفاوت است.  
هـاي مقابلـه (مسـئله مـدار، هیجـان       میانگین نمره سـبک 

ــادي     ــتثنائی و ع ــاران اس ــدار) در آموزگ ــاب م ــدار، اجتن م
  ت.     متفاوت اس

میانگین نمره فرسودگی شغلی(خستگی هیجانی، مسـخ  
شخصــیت، احســاس کفایــت شخصــی )در آموزگــاران     

  استثنائی و عادي متفاوت است.  
ــبک زنـــدگی(کنترل،  ــه نیـــ گرایـــی،کمـــال سـ از بـ

 ايهـاي مقابلـه   نفـس، انتظـار)، سـبک   سازي، عـزت خشنود
مــدار، هیجــان مــدار، اجتنــاب مــدار) و فرســودگی  (مســئله

ستگی هیجانی، مسخ شخصیت، احسـاس کفایـت   (خ شغلی
 شخصی) آموزگاران زن و مرد تفاوت دارد.  

  
  روش 

ــع     ــاران مقط ــامی آموزگ ــه، تم ــژوهش، جامع ــن پ در ای
ابتدایی مدارس عادي و استثنائی مقطع ابتدایی شهر بیرجنـد  

نفـر زن   507باشند، که شـامل   می 89-90در سال تحصیلی 
مـرد   4زن و  39ي و مرد در آموزش و پرورش عـاد  126و 

  باشند.   ی مییدر مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استثنا
 آنهـا کـل   ی،به علت کم بودن تعداد آموزگاران استثنائ

براسـاس   يعـاد  مـدارس . در گـروه معلمـان   دانتخاب شـدن 
مرد انتخاب شـدند. در   39زن و  170 عدادجدول مورگان ت
کـه   صـورت انتخـاب شـد    نینمونه بد ،يگروه معلمان عاد

 میتقسـ  ییایـ جغراف يبه صورت چهـار منطقـه    رجندیشهر ب
و از هــر منطقــه بــه  شــد. (شــمال، جنــوب، شــرق و غــرب)

کـه معلمـان آن از نظـر سـطح      یمدارسـ ي ا صورت خوشـه 
 ییاسـتثنا  معلمانبا  يسن تا حدود و ، سابقه کارالتیتحص

  انتخاب شدند.   ،همتا بودند
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 نیبـ  يابطـه ر افتنیـ کـه بـه دنبـال     نیـ ا لیپژوهش به دل
  باشد.    می یها است از نوع همبستگ ریمتغ

هـا از سـه پرسشـنامه فرســودگی     ه آوري دادبـراي جمـع  
ــر اســترس،     ــا شــرایط پ ــه ب       شــغلی مســلش و شــاخص مقابل

کـردن،   یسـبک زنـدگ   اسیمق ) وCISS -21(فرم کوتاه 
  استفاده شد. کرن  ام.يرو
  :1پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش - 1

رایج ترین ابـزار انـدازه گیـري     MBIه مسلش پرسشنام 
این پرسشنامه به عنوان یـک وسـیله    .فرسودگی شغلی است

فرسودگی  میزان گیرياندازه براي استاندارد طالیی سنجش
گیـري  شغلی شناخته شده است و شامل سـه مقیـاس انـدازه   

هـا و   مـاده جداگانـه دربـاره احسـاس     22 از مستقل اسـت و 
هــاي مختلــف ســندرم  ه جنبــههــا تشــکیل شــده کــ نگــرش

رفتگـی  مـاده بـه تحلیـل    9سـنجد.   فرسودگی شـغلی را مـی  
مـاده بـه احســاس    8مـاده بـه مســخ شخصـیت و    5 ،هیجـانی 

پردازد فراوانی احساسات بـا نمراتـی از    کفایت شخصی می
  شود.  صفر (هرگز) تا شش (هر روز) سنجیده می

 در ایران اعتبار و روایـی ایـن ابـزار مـورد بررسـی قـرار      
گرفت.  مومنی ضریب آلفاي کرونباخ این آزمـون را روي  
کارکنـان بیمارســتانی در اصــفهان بـراي خســتگی هیجــانی   

و  79/0، مسـخ شخصـیت   76/0براي کفایت شخصی  88/0
).  1386بـه دسـت آورد (مجـدیان     83/0براي کـل آزمـون   

اعتبار وروایی آزمون توسط پژوهشگر نیز از طریـق آلفـاي   
ــبه گر  ــاخ محاس ــی   کرونب ــد فراوان ــراي بع ــد و ب  و 76/0دی

  .  بدست آمد 68/0همچنین براي بعد شدت 
ــر اســترس  -2 ــا شــرایط پ ــه ب ــاه 2شــاخص مقابل ، فــرم کوت
)CISS -21(  

فرم کوتاه پرسشنامه مقابله باشرایط پر اسـترس توسـط     
و همکاران و براساس پرسشنامه اصـلی مقابلـه بـا     3کالزبیک

                                                                                                                                                                                                     

1.  Maslach Burnout Inventory 
1. Shortened version of the coping Inventory for stress full 
situations 
3. Calsbeek 

) سـاخته شـده   1990، 5و پـارکر   4شرایط پراسترس (انـدلر  
اســت.  تفــاوت فــرم کوتــاه بــا پرسشــنامه اصــلی در تعــداد  
عبارات آن است.  پرسشـنامه مقابلـه بـا شـرایط پـر اسـترس       

 21عبارت است در حالی کـه فـرم کوتـاه آن از     48داراي 
  عبارت تشکیل یافته است.    

 6مداراصلی، یعنی مقابله مسئله مقابله سبک سه مقیاس این
ریزي براي حل گام به رل هیجانات وبرنامهکه به معناي کنت

کـه در   7مـدار  عبـارت )، مقابلـه هیجـان    7گام مسئله است (
آن فرد به جاي تمرکز بر خود مسئله بر هیجانـات ناشـی از   
آن تمرکز کرده و به جاي حل مشکل بـراي کـاهش دادن   

عبـارت) و سـبک مقابلـه     7کنـد (  هیجانات منفی تالش می
فرد از روبه رو شدن با مشکل اجتنـاب  که در آن  8اجتنابی 

دهـد.  زیـر    عبارت )، را مـورد ارزیـابی قـرار مـی    7کند ( می
 3(9اجتماعی  مقیاس مقابله اجتنابی خود به دو بعد سرگرمی

شـود.   عبـارت ) تقسـیم مـی    4(10عبارت) و توجـه گردانـی   
ــزار خــود   پرسشــنامه مقابلــه بــا شــرایط پــر اســترس یــک اب

 5ا باید در یک طیـف لیکـرت   ه گزارشی است و آزمودنی
) مشخص کنندکـه تـا   5تا بسیارزیاد= 1اي (از هرگز=درجه

  چـه حـد از هـر یــک از راهبردهـاي ارائـه شــده اسـتفاده      
  کنند.    می

هـاي   ها نشان داده اسـت کـه زیـر مقیـاس     نتایج پژوهش
مقابلــه مســئله مــدار، مقابلــه هیجــان مــدار و دو بعــد مقابلــه  

ردانــی) از همســانی درونــی اجتنــابی (ســرگرمی و توجــه گ
ــاخ   ــد (ضــریب آلفــاي کرونب ــوبی برخوردارن ــا  97/0مطل ت

عـاملی   5سـاختار   ،همچنین نتایج تحلیل عامل تأیید. )88/0
فرم کوتاه پرسشنامه مقابلـه بـا شـرایط پـر اسـترس را تأییـد       
کرد که این امر حاکی از اعتبـار سـازه ایـن آزمـون اسـت.       

                                                                                                                                                                                                     

4. Endler 
5. Parker 
6. Task-oriented Coping 
7. Emotion- oriented Coping 
8. Avoidance- oriented Coping 
9 . Social Diversion 
10. Distraction 
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توسـط پژوهشـگر   ضریب آلفاي بـه دسـت آمـده    همچنین 
  می باشد.    76/0براي این آزمون 

 :(KLS)2، روي ام. کرن 1مقیاس سبک زندگی کرن  -3
گیـري  کرن اولـین ابـزار نوشـتاري عینـی بـراي انـدازه        

ابداع کـرد.  مقیـاس سـبک     1975سبک زندگی رادر سال 
ویژگـی   5زندگی کـرن، ابـزاري سـی و پـنج موضـوعه بـا       

خشنود کـردن، عـزت نفـس و    گرایی، نیاز به کنترل، کمال
دقیقه  15که به زمانی کمتر از (این ابزار در این است. انتظار
هاي بالینی  تواند در موقعیت کردن نیاز دارد و میکاملبراي

و غیر بالینی مورد استفاده قرار گیرد منحصر به فـرد اسـت.    
مزیت دیگراین ابزار آن اسـت کـه ایـن پرسشـنامه مسـتلزم      

  نیست).    مصاحبه بالینی 
همسانی درونی محاسبه شده توسـط پژوهشـگر بـراي      

باشــد. بــراي توصــیف  مــی 79/0پرسشــنامه ســبک زنــدگی
واحدهاي مورد پژوهش از جداول توزیع فراوانی و درصد 

هـاي   ها و میانگین، انحراف معیار و جهت بررسی فرضیه آن
دو گــروه  Tو پــژوهش از آزمــون رگرســیون چنــد متغیــره

    استفاده گردید.
  

  ها   یافته
 53سـال، حـداکثر    23حداقل سـن افـراد مـورد مطالعـه     

باشـد. همچنـین    می 06/41±28/6سال و میانگین سن افراد 
سـال و میـانگین    30سـال، حـداکثر   2حداقل سابقه خدمت 

  باشد.   می 90/20±44/5سابقه خدمت 
  

توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب  - 1جدول شماره 
  جنس

  درصد  یفراوان  جنس
  1/17  43  مذکر
  9/82  208  مونث

  100  251  جمع کل
                                                                                                                                                                                                     

1. Life Style Scale 
2. Roy M.Kern 

نفـر از افـراد مـورد مطالعـه      43با توجه به جـدول فـوق،   
ــد 1/17( ــذکر و درص ــر ( 208) م ــد 9/82نف ــث درص  ) مون

  باشند.   می
  

توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب  - 2جدول شماره 
  وضعیت تاهل

  درصد  فراوانی  وضعیت تاهل
  2/96  231  متاهل
  8/3  9  مجرد

  100  240  جمع کل
  

    231از بین افـرادي کـه بـه ایـن سـوال پاسـخ داده انـد،        
ــر ( ــد 2/96نف ــط  درص ــل و فق ــر ( 9) متاه ــد 8/3نف    ) درص
نفـر وضـعیت تاهـل خـود را مشـخص       11و باشند می مجرد
  اند.    نکرده

  
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب  - 3جدول شماره 

  صیالتسطح تح
  درصد  فراوانی  تحصیالت

  1/5  12  دیپلم
  7/29  70  کاردانی

  6/63  150  کارشناسی
  7/1  4  کارشناسی ارشد

  100  236  جمع کل
  

انـد، بیشـترین   از بین افرادي که به این سـوال پاسـخ داده  
ــی ( ــد 6/63فراوان ــیالت   درص ــا تحص ــراد ب ــه اف ــوط ب ) مرب
به افـراد   ) مربوطدرصد 7/1و کمترین فراوانی ( کارشناسی

نفرســطح  15و  باشــد مــی کارشناســی ارشــدبــا تحصــیالت 
  اند.  تحصیالت خود را عنوان نکرده

  
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب  - 4جدول شماره 

  نوع آموزشگاه
  درصد  فراوانی  نوع آموزشگاه

  3/83  209  عادي
  7/16  42  ییاستثنا

  100  251  جمع کل
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نفـر از افـراد مـورد مطالعـه      209با توجه به جدول فوق، 
) درصد 7/16نفر ( 42 و عادي آموزشگاه ) دردرصد 3/83(

  باشند.   در آموزشگاه استثنایی مشغول به تدریس می
  

  ها) ها (آزمون فرضیه تحلیل استنباطی داده
 بـا  ايمقابلـه  هـاي  سـبک  و زنـدگی  سـبک  بـین  -1فرضیه

 شخصیت، احساسمسخ هیجانی،(خستگی شغلی فرسودگی
 وجود دارد.   رابطه استثنایی آموزگاران )شخصی فایتک

هاي مقابلـه بـا اسـترس و سـبک      بین سبک -1-1فرضیه
در  )خســـتگی هیجـــانیفرســـودگی شـــغلی (زنـــدگی بـــا 

    .آموزگاران استثنایی رابطه وجود دارد
به منظور بررسی فرضیه فوق، از آزمون رگرسیون چند  

خسـتگی هیجـانی بـه    متغیره گام به گام استفاده شد و متغیر 
ــبک   ــالك و س ــر م ــوان متغی ــترس و    عن ــا اس ــه ب ــاي مقابل ه

هاي سبک زندگی به عنوان متغیرهاي پیش بـین وارد   مؤلفه
نتیجه آزمون مذکور نشان داد که متغیـري از   معادله شدند. 

  متغیرهاي مذکور وارد معادله نشد.  
هاي مقابله بـا اسـترس و سـبک     بین سبک -2-1 فرضیه

آموزگـاران   در )شخصیت مسخ( شغلی ودگیفرس با زندگی
   . استثنایی رابطه وجود دارد

به منظور بررسـی فرضـیه فـوق، از آزمـون رگرسـیون        
چند متغیره گام به گام استفاده شد و متغیر مسـخ شخصـیت   

هــاي مقابلــه بــا اســترس و  بــه عنــوان متغیــرمالك و ســبک
 هاي سبک زندگی به عنوان متغیرهاي پیش بـین وارد  مؤلفه

  معادله شدند.  
  

هاي مقابله با استرس و  رابطه بین سبک - 5جدول شماره 
  سبک زندگی با مسخ شخصیت در آموزگاران استثنایی

ضریب   متغیر
  همبستگی

ضریب 
  تعیین

ضریب تعیین 
  تعدیل شده

انحراف 
  استاندارد

  35/3  12/0  %14  37/0  کنترل

ــر      ــدم اول متغی ــذکور نشــان داد در ق ــون م نتیجــه آزم
ــ ــایی     کنت ــه تنه ــذکور ب ــر م ــد، متغی ــه گردی  رل وارد معادل
متغیـر مسـخ شخصـیت را تبیـین      درصـد  14تواند حدود  می

  کند و بقیه متغیرها از معادله حذف شدند.  
  

هاي مقابله با استرس  واریانس سبک تحلیل - 6جدول شماره 
  و سبک زندگی با مسخ شخصیت در آموزگاران استثنایی

مجموع   منبع تغییرات
  اتمربع

درجه 
  آزادي

میانگین 
  F  مربعات

سطح 
  معناداري

  کنترل

  95/72  1  95/72  رگرسیون

49/6  02/0=p  24/11  40  53/449  مقدار باقی مانده  

    41  48/522  جمع کل

بــا توجــه بــه جــدول فــوق، بــین کنتــرل بــا متغیــر مســخ  
  )p=02/0(شخصیت رابطه معنی داري وجود دارد.  

  
هاي مقابله با استرس و سبک  کضرایب سب - 7جدول شماره 

  زندگی با مسخ شخصیت در آموزگاران استثنایی

  متغیر
ضریب   ضریب غیراستاندارد

  مقدار  استاندارد
 T 

  سطح 
  مقدار   استانداردخطاي Bمقدار   داريمعنی

  p=099/0  -69/1    70/2  -55/4  ثابت

  p=02/0  55/2  37/0  14/0  35/0  کنترل

ــین ســبک 3-1فرضــیه  ــا اســترس و ســبک  هــاي  ب مقابلــه ب
در  )احساس کفایـت شخصـی  فرسودگی شغلی (زندگی با 

   . آموزگاران استثنایی رابطه وجود دارد
به منظور بررسی فرضیه فوق، از آزمون رگرسیون چنـد  
متغیره گام بـه گـام اسـتفاده شـد و متغیـر احسـاس کفایـت        

هــاي مقابلــه بــا  شخصــی بــه عنــوان متغیــر مــالك و ســبک
هاي سبک زندگی به عنوان متغیرهاي پیش  فهاسترس و مؤل

  بین وارد معادله شدند.  
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هاي مقابله با استرس و سبک  رابطه بین سبک - 8جدول شماره 
  زندگی با احساس کفایت شخصی در آموزگاران استثنایی

ضریب   متغیر
  همبستگی

ضریب 
  تعیین

تعیین ضریب
  تعدیل شده

انحراف 
  استاندارد

  62/10  11/0  %13  37/0  گراییکمال
  

-کمـال  متغیـر  اول قدم در داد نشان مذکور آزمون نتیجه
تواند  گرایی وارد معادله گردید، متغیر مذکور به تنهایی می

متغیر احسـاس کفایـت شخصـی را تبیـین      درصد 13حدود 
  کند و بقیه متغیرها از معادله حذف شدند.  

  
 هاي مقابله با استرس و واریانس سبک تحلیل - 9جدول شماره 

  سبک زندگی با احساس کفایت شخصی در آموزگاران استثنایی

مجموع   منبع تغییرات
  مربعات

درجه 
  آزادي

میانگین 
  F  مربعات

سطح 
  معناداري

گراییکمال

  69/697  1  69/697  رگرسیون

18/6  02/0=p  92/112  40  79/4516  ماندهمقدار باقی  

    41  48/5214  جمع کل

کفایـت شخصـی در   حسـاس بین کمال گرایی با متغیـر ا 
ــی  ــه معنـ ــتثنایی رابطـ ــاران اسـ ــود دارد. آموزگـ  داري وجـ

)02/0=p(  

  

هاي مقابله با استرس و سبک  ضرایب سبک - 10جدول شماره 
  زندگی با کفایت شخصی در آموزگاران استثنایی

  متغیر

  ضریب 
  غیر استاندارد

ضریب 
  مقدار  استاندارد

 T 

  سطح 
 Bمقدار   معنی داري

خطاي 
  مقدار   ارداستاند

  p=78/0  28/0    22/12  42/3  ثابت

  p=02/0  49/2  37/0  44/0  09/1  کمال گرایی

  

اي بـا  مقابلـه  هـاي  بین سبک زندگی و سـبک  -2فرضیه
احساس  شخصیت،مسخ هیجانی،(خستگی شغلی فرسودگی

  آموزگاران عادي رابطه وجود دارد.  کفایت شخصی)
  

رس و سـبک  هاي مقابلـه بـا اسـت    بین سبک -1-2فرضیه
آموزگاران رد )هیجانی خستگی( شغلی فرسودگی با زندگی

   . عادي رابطه وجود دارد
  

به منظور بررسی فرضیه فوق، از آزمون رگرسیون چنـد  
متغیره گام به گام استفاده شد و متغیر خسـتگی هیجـانی بـه    

ــبک   ــالك و س ــر م ــوان متغی ــترس   عن ــا اس ــه ب ــاي مقابل و  ه
بـین وارد  ن متغیرهـاي پـیش  به عنوا زندگی سبک هاي مؤلفه

  معادله شدند.  
  

هاي مقابله با استرس و  رابطه بین سبک - 11جدول شماره 
  سبک زندگی با خستگی هیجانی در آموزگاران عادي

ضریب   متغیر
  همبستگی

ضریب 
  تعیین

تعیین ضریب
  تعدیل شده

انحراف 
  استاندارد

  36/6  04/0  % 5  22/0  انتظار

  30/6  06/0  % 7  26/0  گراییکمال

نتیجه آزمون مذکور نشان داد: در قدم اول متغیر انتظـار  
تواند حـدود   می وارد معادله گردید، متغیر مذکور به تنهایی

متغیر خستگی هیجانی را تبیین کند و در قدم دوم  درصد 5
متغیر کمال گرایی وارد معادله گردید، با توجـه بـه جـدول    

       بـه  درصـد  5ز توانـد ضـریب تبیـین را ا    این متغیـر مـی   ،فوق
ــار و     درصــد 7 ــاي انتظ ــارتی متغیره ــه عب ــد. ب ــزایش ده    اف

متغیر خسـتگی   درصد 7توانند حدود  گرایی با هم میکمال
ــه حــذف    ــه متغیرهــا از معادل ــد و بقی ــین کنن   هیجــانی را تبی

  شدند.  
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هاي مقابله با استرس  واریانس سبک تحلیل -12جدول شماره 
  جانی در آموزگاران عاديو سبک زندگی با خستگی هی

مجموع   منبع تغییرات
  مربعات

درجه 
  آزادي

میانگین 
  F  مربعات

سطح 
  معناداري

  انتظار

  12/405  1  12/405  رگرسیون

01/10  002/0=p  46/40  207  65/8375  ماندهمقدار باقی  

    208  78/8780  جمع کل

  گراییکمال

  12/299  2  25/598  رگرسیون

53/7  001/0=p   72/39  206  53/8182  باقی ماندهمقدار  

    208  78/8780  جمع کل

گرایی با متغیـر  کمال و با توجه به جدول فوق، بین انتظار 
داري رابطـه معنـی   عـادي  آموزگـاران  در خستگی هیجـانی 

  وجود دارد. 
  

هاي مقابله با استرس و سبک  ضرایب سبک - 13جدول شماره 
  ن عاديزندگی با خستگی هیجانی در آموزگارا

  متغیر

ضریب غیر 
  استاندارد

ضریب 
مقدار   استاندارد

T  
  سطح 

مقدار   داريمعنی
B 

خطاي 
  مقدار   استاندارد

  p=007/0  73/2    92/3  71/10  ثابت

  p=001/0  53/3  24/0  11/0  39/0  انتظار

  p=03/0  -21/2  -15/0  13/0  -28/0  گراییکمال

سـبک  هاي مقابله بـا اسـترس و    بین سبک -2-2فرضیه 
در آموزگاران  )شخصیتمسخشغلی ( فرسودگیبا  زندگی

   . عادي رابطه وجود دارد
به منظور بررسـی فرضـیه فـوق، از آزمـون رگرسـیون        

گام استفاده شد و متغیر مسخ شخصیت به بهچند متغیره گام
ــبک   ــالك و س ــر م ــوان متغی ــترس و    عن ــا اس ــه ب ــاي مقابل ه

پیش بـین وارد   هاي سبک زندگی به عنوان متغیرهاي مؤلفه
  معادله شدند.  

  

هاي مقابله با استرس و  رابطه بین سبک - 14جدول شماره 
  سبک زندگی با مسخ شخصیت در آموزگاران عادي

ضریب   متغیر
  همبستگی

ضریب 
  تعیین

ضریب تعیین 
  تعدیل شده

انحراف 
  استاندارد

  03/3  04/0  % 5  22/0  گراییکمال

  94/2  09/0  % 10  32/0  عزت نفس

  92/2  11/0  % 12  35/0  مدارهیجان
  

ــدم اول متغیــر     نتیجــه آزمــون مــذکور نشــان داد: در ق
گرایی وارد معادله گردید، متغیـر مـذکور بـه تنهـایی     کمال

شخصیت را تبیین کنـد  متغیر مسخ درصد 5تواند حدود  می
نفس وارد معادله گردید، با توجه و در قدم دوم متغیر عزت

 5توانـد ضـریب تبیـین را از     به جدول فـوق ایـن متغیـر مـی    
افـزایش دهـد و در قـدم سـوم سـبک       درصـد 10بـه   درصد
توانـد   مـدار وارد معادلـه گردیـد کـه ایـن متغیـر مـی       هیجان

-افزایش دهد. بـه  درصد 12به  درصد10ضریب تبیین را از 
مـدار  نفـس و هیجـان  گرایی، عـزت عبارتی متغیرهاي کمال

شخصـیت را  متغیـر مسـخ    درصـد 12توانند حدود  با هم می
  تبیین کنند و بقیه متغیرها از معادله حذف شدند.  

  
هاي مقابله با استرس  واریانس سبک تحلیل - 15جدول شماره 

  و سبک زندگی با مسخ شخصیت در آموزگاران عادي

مجموع   منبع تغییرات
  مربعات

درجه 
آزادي

میانگین 
  F  مربعات

سطح 
  معناداري

ال
کم

یی
گرا

  

  01/95  1  01/95  رگرسیون
38/10  001/0=p  15/9  207  82/1894  مقدارباقی مانده  

    208  83/1989  جمع کل

س
ت نف

عز
  

  97/100  2  95/201  رگرسیون
63/11  001/0p<  68/8  206  88/1787  مقدارباقی مانده  

    208  83/1989  جمع کل

ان
یج

ه
دار

م
  

  55/79  3  65/238  رگرسیون
31/9  001/0p<  54/8  205  18/1751  مقدارباقی مانده  

    208  83/1989  جمع کل
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با توجه به جدول فوق، بین کمال گرایی، عزت نفس و 
داري سبک هیجان مدار با متغیر مسخ شخصیت رابطه معنی

  وجود دارد.  
  

هاي مقابله با استرس و سبک  ضرایب سبک - 16جدول شماره 
  زندگی با مسخ شخصیت در آموزگاران عادي

  متغیر

  ضریب 
  نداردغیر استا

ضریب 
 Tمقدار   استاندارد

  سطح 
  مقدار  داريمعنی

B 
خطاي 

  مقدار   استاندارد

  p=05/0  93/1    91/1  68/3  ثابت

  >001/0p  -98/3  -28/0  06/0  -25/0  کمال گرایی

  p=004/0  90/2  21/0  06/0  17/0  عزت نفس

  p=04/0  07/2  14/0  04/0  07/0  هیجان مدار

بـا اسـترس و سـبک     هاي مقابلـه  بین سبک -3-2فرضیه
در  )احساس کفایـت شخصـی  فرسودگی شغلی (زندگی با 

   . آموزگاران عادي رابطه وجود دارد
منظور بررسی فرضیه فوق، از آزمون رگرسیون چند به  

متغیره گام بـه گـام اسـتفاده شـد و متغیـر احسـاس کفایـت        
با اسـترس   هاي مقابله عنوان متغیر مالك و سبکشخصی به

بـین  بک زنـدگی بـه عنـوان متغیرهـاي پـیش     هاي س و مؤلفه
  وارد معادله شدند.  

  
هاي مقابله با استرس و  رابطه بین سبک - 17جدول شماره 

  سبک زندگی با احساس کفایت شخصی در آموزگاران عادي

ضریب   متغیر
  همبستگی

ضریب 
  تعیین

ضریب تعیین 
  تعدیل شده

انحراف 
  استاندارد

  52/7  09/0  % 9  30/0  گراییکمال

  46/7  10/0  % 11  33/0  نترلک

ــر     ــدم اول متغی ــان داد: در ق ــذکور نش ــون م ــه آزم نتیج
گرایی وارد معادله گردید، متغیـر مـذکور بـه تنهـایی     کمال

متغیر احساس کفایـت شخصـی را    درصد 9تواند حدود  می

تبیین کند و در قدم دوم متغیر کنترل وارد معادلـه گردیـد،   
توانـد ضـریب تبیـین را     با توجه به جدول فوق این متغیر می

افزایش دهد. به عبارتی متغیرهـاي   درصد 11به  درصد 9از 
 درصـد  11تواننـد حـدود    گرایی و کنترل بـا هـم مـی   کمال

متغیر احساس کفایت شخصی را تبیین کنند و بقیـه متغیرهـا   
  از معادله حذف شدند.  

  
هاي مقابله با استرس  واریانس سبک تحلیل -18جدول شماره 

  احساس کفایت شخصی درآموزگاران عادي دگی باو سبک زن

مجموع   منبع تغییرات
  مربعات

درجه 
  آزادي

میانگین 
  F  مربعات

سطح 
  معناداري

یی
گرا

ل 
کما

  

  69/1166  1  69/1166  رگرسیون

59/20  001/0p<  65/56  207  92/11726  مقدار باقی مانده  

    208  61/12893  جمع کل

رل
کنت

  

  11/715  2  23/1430  رگرسیون

85/12  001/0p<  65/55  206  38/11463  مقدار باقی مانده  

    208  61/12893  جمع کل
  

گرایـی و کنتـرل بـا    با توجه به جدول فـوق، بـین کمـال   
شخصی در آموزگاران عـادي رابطـه    متغیر احساس کفایت

  داري وجود دارد.  معنی
  

هاي مقابله با استرس و سبک  ضرایب سبک - 19جدول شماره 
  ی با احساس کفایت شخصی در آموزگاران عاديزندگ

  متغیر

ضریب غیر 
  استاندارد

ضریب 
  مقدار  استاندارد

T 
  سطح 

  مقدار  داريمعنی
 B 

خطاي 
  مقدار   استاندارد

  >001/0p  23/5    58/4  23//98  ثابت

  >001/0p  94/4  33/0  15/0  75/0  گراییکمال

  p=03/0  -18/2  -15/0  13/0  -29/0  کنترل

 (کنتـــرل، زنـــدگی میـــانگین نمـــره ســـبک :3فرضـــیه
گرایی، نیاز به خشنود سازي، عزت نفس، انتظـار) در   کمال

  آموزگاران استثنایی و عادي متفاوت است.  
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هاي  سبک زندگی و مؤلفهمقایسه میانگین  - 20جدول شماره 
  در آموزگاران عادي و استثنایی آن

سبک 
  زندگی

نوع 
انحراف   میانگین  آموزشگاه

  استاندارد
یو آزمون 

  من ویتنی 

  کنترل
   00/3526  03/4  45/20  عادي

  81/3  24/19  استثنایی

  کمال گرایی
  50/3  44/28  عادي

00/3594  
  76/3  40/27  استثنایی

نیاز به 
  خشنودسازي

  54/4  45/23  عادي
50/3899  

  78/3  81/22  استثنایی

  انتظار
  99/3  25/20  عادي

50/3019  
  06/3  10/18  استثنایی

  زت نفسع
  77/3  33/22  عادي

50/3282  
  46/4  62/20  استثنایی

  زندگی سبک
  99/13  91/114  عادي

00/3014  
  57/12  17/108  استثنایی

هـاي   با توجه به جدول فوق، میانگین سبک زندگی و مولفه
نفــس در آموزگــاران عــادي نســبت بــه کنتـرل، انتظــار و عــزت 

  باشد. شتر میداري بیآموزگاران استثنایی به طور معنی
هــاي مقابلــه (مســئله مــدار،  : میــانگین نمــره ســبک4فرضــیه 

ی و عـادي  یمـدار، اجتنـاب مـدار) در آموزگـاران اسـتثنا     هیجان
 متفاوت است.      

  

هاي مقابله با استرس  مقایسه میانگین سبک - 21جدول شماره 
  در آموزگاران عادي و استثنایی

  نوع  هاسبک
انحراف   میانگین  آموزشگاه

  ندارداستا
  آزمون

  من ویتنی  یو

  مسئله مدار
  62/4  19/25  عادي

00/4385  
  23/4  24/25  استثنایی

  هیجان مدار
  89/5  59/20  عادي

50/3872  
  96/5  38/19  استثنایی

  اجتناب مدار
  19/5  10/17  عادي

00/4002  
  25/6  00/18  استثنایی

  سرگرمی
  50/4217  97/2  50/8  عادي

  59/3  83/8  استثنایی

  توجه گردانی
  00/3984  30/3  60/8  عادي

  55/3  17/9  استثنایی

هاي سبک میانگین داري بینتفاوت معنی آماري از نظر 
  نشد.   مشاهده استثنایی و عادي آموزگاران در استرس با مقابله

ــیه ــانگین5فرض ــره : می ــودگی نم ــغلی فرس ــتگی ش  (خس
کفایــت شخصــی) در شخصــیت، احســاسهیجــانی، مســخ

 ی و عادي متفاوت است.   یان استثناآموزگار
  

در  فرسودگی شغلیمقایسه میانگین  - 22جدول شماره 
  آموزگاران عادي و استثنایی

نوع   مولفه
انحراف   میانگین  آموزشگاه

  استاندارد
  آزمون 

  ویتنی من یو

  خستگی هیجانی
  50/6  71/10  عادي

00/4261  
  10/7  07/11  استثنایی

  مسخ شخصیت
  09/3  97/1  عادي

00/4211  
  57/3  19/2  استثنایی

  احساس 
  شخصیکفایت

  87/7  39/39  عادي
50/2923  

  28/11  52/33  استثنایی

  
ــا توجــه بــه جــدول فــوق، میــانگین احســاس کفایــت    ب

ــی ــاران شخصـ ــاديدر آموزگـ ــه   39/39 ( عـ ــبت بـ     ) نسـ
             داري بیشــتر ) بــه طـور معنــی  52/33( آموزگـاران اســتثنایی 

  شد.  با می
ــین ســبک 6فرضــیه  ــدگی : ب ــی،(کنترل،کمــال زن  گرای

ــازي، ــبک انتظــار)، نفــس، عــزت خشنودس     ايمقابلــه س
 فرسودگی شـغلی  و اجتناب مدار) مدار،مدار، هیجان(مسئله

ــتگی ــانی، (خس ــخ هیج ــیت مس ــاس و  شخص ــتاحس  کفای
  آموزگاران زن و مرد تفاوت وجود دارد.   شخصی)

تفکیک در جداول زیـر آورده شـده   پاسخ این فرضیه، به
  است.  
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ي مقابله با استرس ها مقایسه میانگین سبک - 23جدول شماره 
  مذکر و مونث مورد مطالعهدر آموزگاران 

انحراف   میانگین  جنس  مولفه
  استاندارد

  آزمون 
  ویتنی  من یو

  مسئله مدار
  42/4  05/25  مذکر

00/4331  
  59/4  23/25  مونث

  هیجان مدار
  89/5  56/19  مذکر

50/4058  
  92/5  56/20  مونث

  اجتناب مدار
  52/5  44/16  مذکر

00/3946  
  34/5  41/17  مونث

  سرگرمی
  83/2  23/7  مذکر

00/3093   
  06/3  83/8  مونث

  توجه گردانی
  74/3  20/9  مذکر

50/4083  
  25/3  59/8  مونث

  

در  هاي مقابله با استرس و بعد سـرگرمی  میانگین سبک 
باشــد ولــی  ان مونــث نسـبت بــه مـذکر بیشــتر مـی   آموزگـار 

میانگین توجه گردانی در آموزگاران مذکر بیشـتر اسـت و   
در   داري بین میـانگین سـرگرمی  از نظر آماري تفاوت معنی

  آموزگاران مذکر و مونث مورد مطالعه مشاهده شد.   
  

در  فرسودگی شغلیمقایسه میانگین  - 24جدول شماره 
  ث مورد مطالعهمذکر و مونآموزگاران 

انحراف   میانگین   جنس  مولفه
  استاندارد

  آزمون 
  ویتنی  من یو

  خستگی هیجانی
  72/7  14/12  مذکر

00/3930  
  32/6  49/10  مونث

  مسخ شخصیت
  92/3  28/2  مذکر

00/4225  
  01/3  95/1  مونث

احساس کفایت 
  شخصی

  26/7  44/39  مذکر
00/4252  

  07/9  19/38  مونث

فـوق، میـانگین فرسـودگی شـغلی در      با توجه به جدول
باشد ولی از نظر  آموزگاران مذکر نسبت به مونث بیشتر می

در  فرسودگی شـغلی میانگین داري بین آماري تفاوت معنی
  مذکر و مونث مورد مطالعه مشاهده نشد.   آموزگاران 

  
هاي  سبک زندگی و مؤلفهمقایسه میانگین  - 25جدول شماره 

  و مونث مورد مطالعهمذکر در آموزگاران  آن

انحراف   میانگین  جنس  سبک زندگی
  استاندارد

  آزمون 
  ویتنی من یو

  کنترل
  54/4  05/21  مذکر

50/3984  
  89/3  08/20  مونث

  کمال گرایی
  04/3  93/27  مذکر

00/4090  
  66/3  34/28  مونث

  نیاز به خشنودسازي
  52/4  81/22  مذکر

50/4176  
  40/4  45/23  مونث

  انتظار
  74/3  09/20  مذکر

50/4323  
  98/3  85/19  مونث

  عزت نفس
  04/4  86/22  مذکر

00/3846   
  91/3  88/21  مونث

  سبک زندگی
 00/4378  65/14  74/114  مذکر

  85/13  59/113  مونث  

بــا توجــه بــه جــدول فــوق، میــانگین ســبک زنــدگی و  
هــاي کنتــرل، انتظــار و عــزت نفــس در آموزگــاران   مولفــه

هـاي   باشد و میـانگین مولفـه   ث بیشتر میمذکر نسبت به مون
گرایی و نیاز به خشنودسـازي در آموزگـاران مونـث    کمال

داري بــین بیشــتر اســت ولــی از نظــر آمــاري تفــاوت معنــی 
در آموزگــاران  هــاي آن ســبک زنــدگی و مولفــهمیــانگین 

  مذکر و مونث مورد مطالعه مشاهده نشد.    
  

  گیري   بحث و نتیجه
ورداري از منبع کنتـرل درونـی در   با توجه به نتایج، برخ
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مسـخ شخصـیت    درصـد  14آموزگاران استثنایی به تنهایی 
کند. با توجه بـه ایـن کـه منبـع کنتـرل       آنان را پیش بینی می

نفس بـاال  عزت ،افسردگی ،درونی با سطوح پایین اضطراب
و رضایت از زندگی همراه است، لذا سطوح بـاالي کنتـرل   

 باشـد  تـر مـی  فتـار سـالم  کننـده ر خود درك شـده، تضـمین  
  ).1388(اکستین و کرن، به نقل از علیزاده و همکاران 

  
  
  
  
  
  
دست آمده مطـابق بـا انتظـار مـا از     آید نتیجه بهنظر میبه

باشـد دلیـل    هاي فرد داراي منبع کنترل درونی نمـی  ویژگی
این مطلب احتماالً این باشدکه کار در مـدارس اسـتثنائی بـا    

نیازمند برخورداري از عوامل  زده کم،فشار کاري زیاد و با
دیگري غیر از کنترل احساسات و برخورد با مشـکالت بـه   

باشد. افراد زمانی نتایج مثبـت را تجربـه    اي عقالنی می شیوه
افتـد مـؤثر    کنند که خود را در آنچه برایشـان اتفـاق مـی    می

بدانند. هر چه محیط سـازمانی مدرسـه و روابـط همکـاران     
ــ  ــالف جهــت منط ــد، درخ ــت باش ــرد و واقعی  ق شخصــی ف

ــدادهاي    ــه روی ــالم ب ــاي غیرس ــراي رفتاره ــادگی او را ب آم
کنـد. نتیجـه فرعـی دیگـر ایـن اسـت کـه         زندگی بیشتر می

درصـد احسـاس کفایـت شخصـی را در      13مقیـاس کمـال   
آموزگاران عـادي پـیش بینـی کـرده اسـت. فـردي کـه در        

از اشتباهات  سازماندهی زندگی خود سخت کوش است و
کند، نگرش خوش بینانه نسبت بـه شـغل دارد و    تناب میاج

ــاعی و کفایــت شخصــی       ــث افــزایش عملکــرد اجتم باع
شود.  تالش براي کمال در صورتی مفیـد اسـت کـه بـه      می

و زنـدگی اجتمـاعی    1معناي حرکت همسـو بـا عقـل سـلیم    
                                                                                                                                                                                                     

1 Common sense 

باشد نه تـالش بـراي برتـري بـه معنـاي حرکـت در جهـت        
 دیگــران باشــدعمـودي کــه بــه سـوي برتــري شخصــی بـر    

  ).1388 ،نقل از علیزاده و همکاران(اکستین و کرن، به
ــون   2در بررســی فرضــیه    مطالعــه حاضــر، نتیجــه آزم

ــین    ــه گــام نشــان داد کــه ب ــره گــام ب رگرســیون چنــد متغی
هاي انتظـار و کمـال گرایـی بـا خسـتگی هیجـانی در        مؤلفه

آموزگاران عادي رابطه معنی داري وجود دارد. با دقت در 
شـودکه خسـتگی هیجـانی در     یجه این فرضیه مشاهده مینت

هـاي   آموزگاران عادي متأثر از انتظارات باال از خـود، بایـد  
بینانه که باعث از میان رفـتن منـابع   بسیار وانتظارات غیرواقع

شود؛ دومـین   احساس تحت فشار قرار گرفتن می هیجانی و
عامل پیش بینی کننده خستگی هیجـانی در معلمـان عـادي    

کمــال اســت. مقیــاس تــالش بــراي کمــال ســطح   ویژگــی
ــا    مهــارت هــاي ســازماندهی، حــل مشــکل وکنــار آمــدن ب

کنـد. در پـژوهش بـاال     استرس در فرد را اندازه گیـري مـی  
گرایی تالشی است براي کامل شدن و تـا جـایی کـه    کمال

عنوان رفتـار  ي سودمند اجتماعی باشد، به این تالش به شیوه
کستین و کـرن، بـه نقـل از علیـزاده و     (اشود  مثبت تلقی می

 هاي سـنتی و  چنین آموزگارانی از روش ).1388 ،همکاران
 کننـد و  آمـوزان اسـتفاده نمـی   مستبدانه بـراي کنتـرل دانـش   

گرایـی مثبـت   شوند. کمـال  کمتر دچار خستگی عاطفی می
از طریــق تقویــت توانمنــدي فــرد بــراي واقــع بینی،پــذیرش 

 و  ناکــامی و کــاهش شکســت هــاي شخصــی، محــدودیت
  دهد. هاي سالمت روانی را افزایش می نگري شاخصمثبت

نفــس و بعــد گرایـی، عــزت در فرضـیه دوم، بــین کمــال 
گرایی و کنترل با مدار با مسخ شخصیت و بین کمالهیجان

ــه     ــادي رابط ــاران ع ــی در آموزگ ــت شخص  احســاس کفای
  داري وجود داشت.   معنی

ي مسخ شخصـیت   کنندهنیبیبیشترین پیش ،باال  یافته بنابر
گرایـی اسـت کـه رابطـه     در آموزگاران عادي متغیر کمـال 

بعــد  ،منفــی دارد. دومــین متغیــر تعیــین کننــده عــزت نفــس
ي مثبـت دارنـد. افـرادي کـه      اسـت کـه رابطـه    هیجان مدار

  

  ها نشان داده است که نتایج پژوهش
  هاي مقابله مسئله مدار، مقابله  زیر مقیاس 

دار و دو بعد مقابله اجتنابی (سرگرمی و هیجان م
 توجه گردانی) از همسانی درونی مطلوبی برخوردارند 
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از نظـر   شوند سالمت عمومی بیشتر دچار مسخ شخصیت می
ي تمرکـز بـر   ي مقابلـه دارنـد و  بـه جـا     استفاده از راهبردها

خود مسئله بر هیجانات ناشی از آن تمرکز کرده و به جـاي  
کننـد.    حل مشکل براي کاهش هیجانـات منفـی تـالش مـی    

را در ها آنگرایی منفی به دلیل عزت نفس بسیار باال کمال
بیننـد و   دهد که خود را برتر از دیگران مـی  جهتی سوق می

  د.   کن این موجبات مسخ شخصیت آنها را فراهم می
  
  
  
  
  
  

دهــد کــه بــاالترین  نتیجــه فرضــیه ســوم آنهــا نشــان مــی
براحســاس کفایــت در آموزگــاران عــادي     يتأثیرگــذار

گرایی آنـان و مهارتشـان در کنـار آمـدن بـا اسـترس       کمال
است. جـو کـالس، رفتـار کودکـان در موقعیـت مدرسـه و       

ــی   ویژگــی ــم باعــث م ــی معل ــاي شخص ــم   ه ــه معل شــود ک
کمتـري در کـالس درس بـروز    ي  رفتارهاي مختـل کننـده  

ــد.  ــیه  ده ــی فرض ــانگین، 3در بررس ــدگی و   می ــبک زن س
هاي انتظار و عزت نفس در آموزگاران عادي نسـبت   مؤلفه

  باشد.     به آموزگاران استثنایی به طور معنی داري بیشتر می
هاي انجام شده، تنها پـژوهش انجـام    با بررسی پژوهش  

ران آمـوزش  شده در زمینه تفاوت سبک زنـدگی آموزگـا  
-) بود که نتیجـه 1383عادي پژوهش کشمیري ( استثنایی و

اي  ) در مطالعـه 2002( اي ناهمسان داشت. اسنو، راتر،کـرن 
کــه روي آموزگــاران انجــام دادنــد، دریافتنــد کــه دبیــران  
دبیرستان در مقایسه بـا آموزگـاران دبسـتان بیشـتر طرفـدار      

اط بـه  اسـتبداد بـراي نظـم و انضـب     استفاده از سـبک قـدیمی  
شاگردان هستند. کشمیري علـت نبـودن تفـاوت در سـبک     

دانـد   زندگی بین دوگروه را بر اساس نظریـه آدلـر ایـن مـی    
که سبک زنـدگی هـر فـرد در دوران کـودکی وي شـکل      

عوامل محیطی مانند شغل در تعامل بـا آن اسـت    گیرد و می
  دهد.    سبک زندگی را تغییر نمی و

تفـاوت معنـی داري    از نظر آمـاري  4در بررسی فرضیه 
مقابلـه بـا اسـترس در آموزگـاران      هـاي  بین میانگین سـبک 

  عادي و استثنایی مشاهده نشد.  
این نتیجه، با نتایج کشمیري ناهمسان است. در پژوهش 

کـار  اي کـه آموزگـاران در آن مشـغول بـه     وي نوع مدرسه
هاي مقابلـه آنـان تأثیرگـذار     در شیوه یا عادي) هستند (ویژه

) 1990و پیـرس مـولی (   )1987( اکو، ساتکلیفاست. کاری
دریافتند که سـطح و ماهیـت فشـار روانـی تجربـه شـده در       

اي که در آن مشـغول بـه    آموزگاران با توجه به نوع مدرسه
کنـد کـه    ) بیان می1378متفاوت است. قمري ( ،کار هستند

داري در شیوه مقابله تاخیرانـدازي در مواجهـه   تفاوت معنی
ذهنـی و عـادي   تـوان زگاران کودکان کـم با مشکل در آمو

وجود دارد. در ایـن پـژوهش نشـان داده شـد کـه میـانگین       
هـاي مقابلـه جسـتجوي     آموزگـاران عـادي در شـیوه   نمرات

نادیـده گــرفتن   یـا عـدم مقابلــه ؛   حمایـت اجتمـاعی، تســلیم  
هاي مثبت  مسئله، جستجو، حمایت معنوي و تمرکز بر جنبه

ی است و میـانگین نمـرات آنـان    بیشتر از آموزگاران استثنائ
ي تمرکز بر مسئله از آموزگاران آمـوزش   ي مقابله در شیوه

ي مقابلــه آموزگــاران آمــوزش  عــادي بیشــتر اســت. شــیوه
عادي، هیجان محور و آموزگاران آموزش استثنائی مسـأله  

ي بار کاري و فشار روانی زیاد  محور است که نشان دهنده
  ی است.     یدر مدارس استثنا

، میانگین احساس کفایـت شخصـی   5بررسی فرضیه  در
) نســـبت بـــه آموزگـــاران 39/39در آموزگــاران عـــادي ( 

  باشد.    داري بیشتر می) به طور معنی52/33استثنایی (
) این نتـایج حاصـل شـد    1384( پوراي خواجه در مطالعه

ــت    ــد احســاس کفای کــه در فرســودگی شــغلی تنهــا در بع
یی تفـاوت معنـی داري   شخصی بین معلمان عـادي و اسـتثنا  

  وجود دارد.  
 تعلـیم و  کـه معلمـان   نتیجه رسید ) به این1376( رادمتین

  

  میانگین فرسودگی شغلی آموزگاران مرد 
نسبت به زن بیشتر بود ولی بین میانگین فرسودگی 

  شغلی و سبک زندگی در آموزگاران زن و مرد 
 داري وجود نداشتتفاوت معنی
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-هـاي روان  تربیت ویژه نسبت به معلمان عادي داراي نشـانه 
تربیـت   شناختی بیشـتري هسـتند. همچنـین معلمـان تعلـیم و     

ــه    ــگاهی نســبت ب ــیالت دانش ــژه پرســابقه و داراي تحص وی
هـاي   صـیالت دانشـگاهی نشـانه   کم سابقه و فاقد تح معلمان

روان شــناختی بیشــتري را نشــان دادنــد. عوامــل تشخیصــی  
هـاي   زنـانگی بـا نشـانه    -گرایی اجتماعی و مردانگـی درون
شناختی در معلمان تعلیم وتربیت ویـژه بـیش از رابطـه    روان

هـا اسـت. بـا توجـه بـه       هـایی در آن  ها با چنین نشانه سن آن
ــژوهش حاضــر میــانگین    یافتــه  ــت شخصــی در  ي پ کفای

آموزگــاران عــادي نســبت بــه آموزگــاران عــادي بــه طــور 
توانـد عـزت    داري بیشتر است. تحلیل ایـن مطلـب مـی   معنی

تـر و در کـل سـبک    نفس باالتر، سطح انتظارات واقع بینانـه 
تر افـراد نمونـه حاضـر در پـژوهش باشـند. در      زندگی سالم

فرسـودگی  اي بر میزان  اینجا نوع مدرسه تأثیر قابل مالحظه
شغلی آموزگاران شرکت کننده ندارد. بـاال بـودن احسـاس    

ارزیـابی مثبـت فـرد از خـود در      کفایت در انجـام وظیفـه و  
هـاي   رفتـار  زمینـه را بـراي نداشـتن افسـردگی و     ،کـار زمینه

کنـد. ایـن افـراد منـابع روحـی وروانـی        اضطرابی فراهم می
ــل    ــا عوام ــق ب ــه خــود جهــت تطبی ــراي کمــک ب بیشــتري ب

ــترس ــذهبی و    زااس ــان م ــد. ایم ــودگی دارن ــاس  فرس احس
ــاري و پیشــرفت و موفقیــت دانــش   آمــوزان، الگوهــاي رفت

توانـد در احسـاس    هـا وشخصـیت وشـیوه مقابلـه مـی      انگیزه
 کفایت شخصی مؤثر باشد.   

ــیه  ــی فرض ــون   6در بررس ــه آزم ــان   t، نتیج ــتقل نش       مس
هــاي مقابلــه بــا اســترس (مســئله مــدار،   داد کــه بــین ســبک

ــانهی ــرد    ج ــاران زن و م ــدار) در آموزگ ــاب م ــدار، اجتن م
 داري وجود ندارد. ولی میانگین بعد سـرگرمی تفاوت معنی

) نســبت بـــه آموزگــاران مـــرد   83/8در آموزگــاران زن (  
  داري بیشتر بود. طور معنی) به23/7(

همچنــین میــانگین فرســودگی شــغلی آموزگــاران مــرد 
فرسودگی شـغلی و   نسبت به زن بیشتر بود ولی بین میانگین

داري سبک زندگی در آموزگاران زن و مرد تفاوت معنـی 

  وجود نداشت.  
  
  
  
  
  
  
  

ابعـاد   نتایج مطالعه خواجه پور نشان داد کـه بـین تمـامی   
داري فرسودگی شغلی در معلمان زن و مـرد تفـاوت معنـی   

هـاي مقابلــه بـا اســترس و    وجـود دارد. همچنـین بــین شـیوه   
ه مدار بین زنان و مردان تفـاوت  جنسیت تنها در شیوه عاطف

  داري وجود داشت.   معنی
نتایج پژوهش حاضر از نظر وجود تفاوت معنـا دار بـین   

)، مک کارتی 1987( دو گروه زن و مرد با پژوهش اتزیون
کاتانو و پرتی همسان است.  واتیلی و همکاران در سازمان 

-فشـار روانـی زنـان را بـه     )who( )1994بهداشت جهانی (
دار بیش از مردان و همچنین خـاکپور و بیرشـک   معنیطور 

) تفــاوت فرســودگی دو جــنس را 1382( ) و قـدیمی 1377(
گزارش داده اند. با این همه پـژوهش پـروس و کرکـاردي    

دهـد کـه فرسـودگی شـغلی ارتبـاط قابـل        نشان می )1989(
هاي سن، جنس و موقعیت شغلی نـدارد.   اي با متغیر مالحظه

ــودگ  ــدك فرس ــاوت ان ــر   تف ــرح حاض ــردان ط ــان و م ی زن
ــل مســئولیت سرپرســتی و تــامین درآمــد    مــی توانــد بــه دلی

  مخارج خانواده توسط مردان ذکر کرد.   
دهـد بـین    ي دیگر نشـان مـی   نتیجه، 6 در بررسی فرضیه

سبک زندگی زنان و مردان تفاوتی وجود نـدارد. میـانگین   
کمال و نیاز به خشنود سازي در زنان بیشـتر اسـت. ایـن بـه     

کنند تا همـه   دلیل این است که زنان بیشترسخت کوشی می
در محـیط کـار بـه عنـوان فـردي       و آنان را دوسـت بدارنـد  

کنند همه را خوشحال کنند و  موفق شناخته شوند. سعی می
هـا بـا نتـایج کشـمیري و      شـوند. ایـن  در کارها داوطلب می

  

  ز به خوشنود سازي میانگین کمال و نیا
  در زنان بیشتر است. این به دلیل این است که 

کنند تا همه آنان را  سخت کوشی می زنان بیشتر
  دوست بدارند و در محیط کار به عنوان 

  فردي موفق شناخته شوند
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و رضــایی، عــاطف وحیــد و ویســی  )1992( هــریس مــارو
ــوانی1379( ــه     ) همخ ــد ک ــارو دریافتن ــریس و م ــدارد. ه ن

  گذارد.    تسلط تأثیر می و از مسئولیت خودآگاهی بر یتجنس
توان گفـت بـه    هاي پژوهش می در ارتباط با محدودیت

علت زیاد بودن تعداد سئواالت سه پرسشنامه مورد اسـتفاده  
در پژوهش حاضر احتمـال کـم دقتـی وصـداقت کمتـر در      

پژوهش حاضر فقـط بـر روي    رود. ها می پاسخ به پرسشنامه
اجـرا شـده    جامعه معلمان دوره ابتدایی (عـادي واسـتثنایی)  

است. اجراي پـژوهش مشـابه در شـهرهاي مختلـف امکـان      
هـاي   کند. محـدودیت در کنتـرل متغیـر    مقایسه را فراهم می

      گــر از قبیــل طبقــه اجتمــاعی، وضــعیت خــانوادگیمداخلــه
   ست.هاي این پژوهش ااز دیگر محدودیت و
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