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 خالصه 

هدف این پژوهش، بررسي نقش خستگي هیجاني ناشي از تدریس مجازی و استرس شغلي در مقدمه: 

 . بودپیش بیني فرسودگي شغلي معلمان جوان و میانسال 

روش پژوهش توصیفي و از نوع همبستگي بوده و جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی روش کار:  

نفر تشكیل داده اند که با مراجعه به جدول کرجسي  1378معلمان مقطع ابتدایي شهرستان خوی به تعداد 

نمونه انتخاب شدند. نفر بر اساس نمونه گیری تصادفي طبقه ای به عنوان   300( تعداد 1970و مورگان)

( و HSE، پرسشنامه استرس شغلي)(2019) چن و همكاران خستگي عاطفي داده ها با پرسشنامه های

مستقل  Tه و پرسشنامه فرسودگي شغلي مزلج، جمع آوری و با استفاده از آزمون های رگرسیون چندگان

 .تحلیل شدند

( در سطح معني داری r=0/58یافته ها نشان داد که خستگي هیجاني ناشي از تدریس مجازی با )نتایج: 

(p<0/01 فرسودگي شغلي را پیش بیني مي کند و استرس شغلي معلمان در دوران پاندمي کرونا نیز )

معلمان را پیش بیني مي کند. ( فرسودگي شغلي در p<0/01( در سطح معني داری )r=0/68با )

همچنین بین استرس شغلي و خستگي هیجاني ناشي از تدریس مجازی در بین معلمان جوان و معلمان 

 . میانسال تفاوت مشاهده شد

به نظر مي رسد که خستگي هیجاني در دوران کرونا اثرات نامطلوبي بر وضعیت معلمان به  نتیجه گیری:

 .اردویژه بر فرسودگي شغلي آنان د

 خستگي هیجاني، تدریس مجازی، استرس شغلي، فرسودگي شغليکلمات کلیدی: 

http://tweb.cjcu.edu.tw/journal/2018_08_10_04_21_46.496.pdf
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 مقدمه 

یكي از عارضه های جدید در زندگي به سبک مدرن، وجود 

استرس شغلي کنش متقابل بین  (.1استرس در محیط کار است )

خواست  شرایط کار و ویژگي های فردی است به گونه ای که

های محیط کاربیش از آن است که فرد از عهده ی انجام آن بر 

پژوهش ها نشان مي دهد که محیط شغل و استرس های  آید،

شغلي مي توانند باعث بیماری در کارکنان شده و یا روند ایجاد 

امروزه نیروی انساني به عنوان  .(2) بیماری را تسریع نمایند

ه شمار مي رود، در طول قرن ارزشمندترین سرمایه ی سازمان ب

اخیر ماهیت کار کردن تغییرات گسترده ای را تجربه کرده است 

و هنوز هم این تحوالت با سرعت وصف ناپذیری در حال 

پیشروی هستند، روحیات انسان به گونه ای است که با بروز 

تغییرات، خواه و ناخواه در او استرس ایجاد مي شود، استرس ناشي 

شغلي همواره به عنوان تهدیدی برای سالمت  از فعالیت های

(. کاراسک مدلي نظری تحت عنوان 3) کارمنان به شمار مي رود

فشار شغلي را تدوین کرده و مي گوید که کارکناني که شغل 

هایشان به وسیله ی تقاضاهای زیاد و آزادی عمل پایین و قدرت 

ای تصمیم گیری پایین مشخص شده اند در معرض خطر بیشتری بر

 .(4) استرس و بیماری های قلبي و عروقي هستند

اکنون نیز با توجه به اینكه مسأله ی پاندمي کرونا آموزش    

را در ایران به سمت آموزش الكترونیكي و  مجازی برده است مي 

توان گفت که تغییرات عمده ای در شرایط کاری معلمان ایجاد 

نه ای باال داشته باشند شده و نیازمند این است که معلمان سواد رایا

تا تولید محتوا کنند و همچنین امتیاز ها و امكانات تدریس 

حضوری را در اختیار ندارند، بنابراین وجود استرس شغلي در 

مشهود و قطعي است. عالوه بر  19کووید دوران همه گیری 

استرس شغلي ممكن است معلمان دچار خستگي هیجاني نیز 

رد نزدیک با دانش آموزان دارند و بشوند زیرا عادت به برخو

 فاصله گذاری اجتماعي ممكن است برایشان ناخوشایند باشد.

خستگي هیجاني به لحاظ نظری و مفهومي هسته ی مرکزی 

فرسودگي شغلي محسوب مي شود و اشاره به تهي شدن منابع 

(. 5هیجاني فرد و در نتیجه احساس وارفتگي مفرط هیجاني دارد)

پیامد های فردی و شغلي مخربي نظیر کناره  خستگي هیجاني با

گیری از شغل، بازنشستگي زودتر از موعد از شغل و بهزیستي 

(. از سوی دیگر زماني که 6) روان شناختي پایین همراه است

استرس شغلي زیاد شود و برای مقابله با آن اقدامي صورت نگیرد، 

 برای فرسودگي شغلي به وجود مي آید، واژه ی فرسودگي عموماً

توصیف نشانه های خستگي در کار بكار مي رود، این پدیده زمینه 

ساز بیماری فیزیكي و عاطفي است که مي تواند به افزایش غیبت 

(. پژوهش ها نشان 7) از کار، ترک کار و کاهش تولید منجر شود

مي دهند که خستگي هیجاني و فرسودگي شغلي در بسیاری از 

شود، بنابراین اصالح محیط کاری و مشاغل به وفور مشاهده مي 

-مي (.8) کاهش فشار رواني کار برای افراد شاغل توصیه مي شود

-ای از عكس العملتوان بیان کرد که فرسودگي شغلي مجموعه

دار استرس شغلي های ناهنجاری است که برای سطوح باال و ادامه

شود. فرسودگي شغلي تجربه و ناکامي شخصي به کار گرفته مي

نواختي شغلي یا خستگي فیزیكي، عاطفي و ذهني است. یك

فرسودگي شغلي عالمت و نشانه خستگي عاطفي، زوال شخصیت 

-و نبود حس موفقیت شخصي است که در پاسخ به عوامل استرس

افتد. خستگي و ناتواني به حس از نظر عاطفي زای شغلي اتفاق مي

ن کار کردن، تهي و ناتوان شدن و از نظر فیزیكي بیش از توان بد

شود. بدگماني و گردد؛ انرژی وجود ندارد و حوصله کم ميبرمي

بدبیني به داشتن نگرشي سرد و بدون احساس نسبت به شغل باز 

انگیزه است و نسبت به کارش مقاومت نشان گردد؛ شخص بيمي

نشان مي دهد که  نیكوزاده. پژوهش امیني، فرحبخش، (9دهد)مي

امل مهم در کاهش  کارایي و از فرسودگي شغلي یكي از عو

در این پژوهش سؤال اصلي  (.10دست رفتن نیروی انساني است)

محقق این بوده است که آیا خستگي هیجاني ناشي از تدریس 

مجازی و استرس شغلي در پیش بیني فرسودگي شغلي در معلمان 

میانسال و جوان نقش دارد؟ پژوهش حاضر بین معلمان میانسال و 

ر شهرستان خوی انجام د 1399-1400ل تحصیلي جوان در سا

 .گرفته است
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 روش کار

روش پژوهش حاضر توصیفي و از نوع همبستگي است. جامعه ی 

ن آماری این پژوهش، معلمان زن و مرد دوره ی ابتدایي شهرستا

در مدارس ابتدایي مشغول  1399-1400خوی، که در سالتحصیلي 

فر ن 300به تدریس بودند. با مراجعه به جدول کرجسي و مورگان، 

ی از معلمان مقطع ابتدایي با روش نمونه گیری تصادفي طبقه ا

ان و انتخاب شده و در بخشي از فرضیه ها نیز دو گروه معلمان جو

 سترسيدبا توجه به مسأله ی همه گیری کرونا،  میانسال مقایسه شد.

 به افراد نمونه به صورت مجازی بود. بدینگونه که ابزارهای

یق گردآوری داده ها به صورت مجازی تهیه شده و لینک آن از طر

 اپلیكیشن شاد در اختیار معلمان قرار گرفت. 

خستگي عاطفي با  :خستگی هیجانی پرسشنامهالف( 

سنجیده مي شود. این آزمون  (2019) پرسشنامه چن و همکاران

ال پنج گزینه ای است که طریقه نمره گذاری این ؤس 21دارای 

مقیاس بر اساس طیف لیكرت پنج درجه ای است که گزینه های 

رتبه بندی شده است بطوری که  5خیلي زیاد= تا 1آن از خیلي کم=

دهنده نشان 5ترین میزان خستگي و نمره دهنده پاییننشان  1نمره 

دارای سه خرده مقیاس  پرسشنامه خستگي است. این باالترین میزان

. پایایي این ال مشخص گردیده اندؤاست که هر کدام با تعدادی س

 (.11برآورد شده است) 82/0پرسشنامه 

ابزاری است که از سوی  :پرسشنامه استرس شغلیب( 

گیری سازمان اجرایي سالمت و ایمني شغلي انگلستان برای اندازه

های استرس شغلي در دهه نود میالدی تولید و تا به امروز شاخص

بارها مورد بررسي و بهینه سازی قرار گرفته است. این پرسشنامه به 

قرار گرفته است و اعتبار و  دفعات در ایران مورد استفاده و بررسي

. این به منظور اندازه گیری روایي آن مطلوب ارزیابي گردیده است

حیطه ساخته  7 استرس شغلي در کارگران و کارمندان انگلیسي در

بدست  78/0 شده است. اعتبار این پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ

 دارای این ابزار (.12آمده و دارای روایي و اعتبار مطلوبي است )

ال با مقیاس پنج درجه ای لیكرت مي باشد. برای نمره ؤس 35

گذاری این پرسشنامه ابتدا در هر عبارت باید به ترتیب هرگز، به 

د. گذاری شو مرهن 5تا  1 ندرت، بعضي اوقات، اغلب و همواره از 

شغلي پایین و  و فشار نمره باال در این پرسشنامه نشان دهنده استرس

 حیطه. نمره پایین نشانه سطح باالی استرس است مناسب، همچنین

 :مورد سنجش در این پرسشنامه عبارتند از های

مایت ح -4 حمایت همكاران -3 لرکنت -2)تقاضا(  نیاز -1

 تغییر -7 نقش -6 روابط -5 مدیریتي

: این پرسشنامه ج( پرسشنامه ی فرسودگی شغلی مزلج

ازه ترین ابزار اند( و رایج 13شده است) ( تهیه1986توسط مزلج)

تا سؤال  22 گیری فرسودگي شغلي مي باشد. این پرسشنامه از

مؤلفه مي باشد: خستگي عاطفي، مسخ  3تشكیل یافته و دارای 

سؤال مرتبط به خستگي عاطفي  9 شخصیت و عدم موفقیت فردی.

ن سؤال نیز مرتبط به فقدا 8سؤال مرتبط به مسخ شخصیت و  5و 

ر اساس بامتیازبندی گویه ها در این مقیاس  موفقیت فردی مي باشند.

ت بدس 84/0 معیار درجه بندی لیكرت است. پایایي این پرسشنامه

 80/0آمده است؛ در ایران ضرایب پایایي برای خستگي عاطفي 

بدست آمده  79/0و برای عملكرد شغلي  62/0 برای مسخ شخصیت

رسون گي پی(. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبست14است)

وم و رگرسیون چندگانه برای تحلیل و بررسي فرضیه های اول و د

 سوم و چهارم استفاده شد.مستقل برای فرضیه های  tو آزمون 

 

 نتایج

( اشاره 1جدول )توزیع نمونه ی آماری بر حسب جنسیت و سن در 

 شده است.
 

 . ویژگی های توصیفی شرکت کنندگان برحسب سن و جنس1جدول 

 درصد فراوانی گروه 

 66/59 179 زن جنسیت

 33/40 121 مرد

 66/50 152 جوان

http://tweb.cjcu.edu.tw/journal/2018_08_10_04_21_46.496.pdf
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 33/49 148 میانسال سن

ش از شرکت کنندگان در این پژوه %66/59بر اساس جدول باال، 

 %66/50نیز معلمان مرد هستند.از این میان  %33/40معلمان زن و 

 ند.معلمان میان سال هست %33/49شرکت کنندگان معلمان جوان و 

 
 

 

 

 . ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیر فرسودگی شغلی و استرس شغلی2 جدول
فرسود 

گي 

 شغلي

خستگي 

 عاطفي

مسخ 

 شخصیت

عدم 

موفقیت 

 فردی

استرس 

 شغلي

حمایت  کنترل نیاز)تقاضا(

همكارا

 ن

حمای

ت 

مدیری

 تي

 تغییر نقش روابط

فرسودگي 

 شغلي

1 62/0 61/0 60/0 59/0 48/0 43/0 50/0 53/0 55/0 49/0 54/0 

خستگي 

 عاطفي

 1 49/0 51/0 37/0 18/0 27/0 43/0 23/0 46/0 28/0 11/0 

مسخ 

 شخصیت

  1 60/0 44/0 54/0 43/0 56/0 50/0 49/0 51/0 39/0 

عدم 

موفقیت 

 فردی

   1 60/0 38/0 45/0 44/0 38/0 35/0 25/0 23/0 

استرس 

 شغلي

    1 55/0 59/0 49/0 59/0 49/0 48/0 54/0 

 38/0 45/0 50/0 48/0 49/0 52/0 1      نیاز

 45/0 50/0 39/0 48/0 44/0 1       کنترل

حمایت 

 همكاران

       1 21/0 34/0 39/0 40/0 

حمایت 

 مدیریتي

        1 45/0 32/0 27/0 

 24/0 44/0 1          روابط

 22/0 1           نقش

 1            تغییر

با توجه به جدول باال بین استرس شغلي و فرسودگي شغلي رابطه 

( وجود دارد.به این معنا P<0/01ی معنادار در سطح معني داری )

که با افزایش استرس شغلي، فرسودگي شغلي افزایش مي 

یابد.همچنین بین مولفه های استرس شغلي با فرسودگي نیز رابطه 

 .ی معنادار مشاهده مي شود

 

 . نتایج تحلیل رگرسیون مولفه های استرس شغلی و فرسودگی شغلی3 جدول

متغیرهای 

 پیش بین

R 2R F Si متغیر مالک g  خطای

 استاندارد
Beta T Si g 
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  نیاز

 

 

فرسودگی 

 شغلی

 

 

 

 

58/0 

 

 

 

 

33/0 

 

 

 

 

68/10 

 

 

 

 

001/0 

19/19 10/0 41/5 001/0 

 02/0 41/0 002/0 07/0 کنترل

حمایت 

 همکاران

05/0 25/0 007/0 001/0 

حمایت 

 مدیریتی

10/0 10/0 10/0 001/0 

 001/0 49/1 22/0 15/0 روابط

 001/0 43/3 01/0 07/0 نقش

 001/0 62/4 09/0 09/0 تغییر

همبستگي چندگانه بین فرسودگي بر اساس جدول باال میزان 

( بدست آمده که r=0/58شغلي و مولفه های استرس شغلي )

%واریانس فرسودگي شغلي  33/0رابطه س باالیي را نشان مي دهد.

به وسیله ی مولفه های استرس شغلي قابل پیش بیني مي 

مولفه ی .بنابراین فرضیه ی ما تایید مي شود.(r2=0/33باشد.)

كاران بیشترین نقش را در پیش بیني روابط و حمایت هم

 .فرسودگي شغلي معلمان دارند

 

 . نتایج تحلیل رگرسیون مؤلفه های استرس شغلی و مسخ شخصیت4 جدول
متغیرهای 

 پیش بین

 

R 2R F Si متغیر مالک g  خطای

 استاندارد
Beta T Si g 

  نیاز

 

 

مسخ 

 شخصیت

 

 

 

 

49/0 

 

 

 

 

24/0 

 

 

 

 

37/611 

 

 

 

 

 

001/0 

009/0 001/0 41/5 001/0 

 001/0 41/0 10/0 010/0 کنترل

حمایت 

 همکاران

007/0 002/0 58/2 02/0 

حمایت 

 مدیریتی

009/0 009/0 58/1 19/0 

 001/0 71/2 12/0 009/0 روابط

 001/0 38/1 08/0 007/0 نقش

 001/0 11/1 012/0 002/0 تغییر

 

بر اساس جدول باال، میزان همبستگي چندگانه بین مسخ شخصیت 

( بدست آمده که رابطه ی r=0/49و مؤلفه های استرس شغلي)

واریانس مسخ شخصیت توسط  %24/0باالیي است؛ همچنین 

(. r2=0/24مؤلفه های استرس شغلي قابل پیش بیني است)

ضیه ی فوق تأیید مي شود. باالترین میزان بتا برای مؤلفه بنابراین فر

ی روابط و سپس کنترل مي باشد یعني این متغیرها بیشترین نقش 

 .را در پیش بیني فرسودگي شغلي دارند

 

 

 . نتایج تحلیل رگرسیون مولفه های استرس شغلی و عدم موفقیت فردی5 جدول

متغیرهای 

 پیش بین

R 2R F Si متغیر مالک g  خطای

 استاندارد

Beta T Si g 
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  نیاز

 

 

عدم موفقیت 

 فردی

 

 

 

 

52/0 

 

 

 

 

27/0 

 

 

 

 

29/5 

 

 

 

 

001/0 

13/0 01/0 04/0 02/0 

 02/0 57/1 002/0 14/0 کنترل

حمایت 

 همکاران

09/0 10/0 13/2 001/0 

حمایت 

 مدیریتی

15/0 21/0 71/2 001/0 

 001/0 38/1 11/0 15/0 روابط

 001/0 04/0 01/0 13/0 نقش

 001/0 21/1 15/0 08/0 تغییر

براساس جدول باال ،میزان همبستگي چندگانه میان عدم موفقیت 

( بدست آمده که r=0/52فردی و مولفه های استرس شغلي)

% عدم موفقیت فردی توسط  27/0 رابطه ی باالیي است، همچنین

(. r2=0/27مؤلفه های استرس شغلي قابل پیش بیني است)

بنابراین فرضیه ی فوق تأیید مي شود. حمایت مدیریتي و تغییر 

 بیشترین نقش را در پیش بیني عدم موفقیت فردی دارا هستند.

 

 های استرس شغلی و خستگی عاطفی. نتایج تحلیل رگرسیون مولفه 6 جدول

متغیرهای 

 پیش بین

 

R 2R F Si متغیر مالک g  خطای

 استاندارد
Beta T Si g 

  نیاز

 

 

خستگی 

 عاطفی

 

 

 

 

61/0 

 

 

 

 

37/0 

 

 

 

 

28/6 

 

 

 

 

001/0 

14/0 002/0 71/2 001/0 

 001/0 62/2 1/0 13/0 کنترل

حمایت 

 همکاران

141/0 01/0 58/2 001/0 

 حمایت

 مدیریتی

21/0 11/0 43/1 001/0 

 001/0 71/2 21/0 16/0 روابط

 001/0 38/1 13/0 14/0 نقش

 001/0 21/1 19/0 10/0 تغییر

 

بر اساس جدول باال میزان همبستگي چندگانه میان مؤلفه های  

آمده است. ( بدست r=0/61استرس شغلي و خستگي عاطفي)

واریانس خستگي عاطفي توسط مؤلفه های  %37/0همچنین 

(. بنابراین در اینجا r2=0/37استرس شغلي قابل پیش بني است )

نیز فرضیه ی ما تأیید مي شود. باالترین میزان بتا در مؤلفه ی روابط 

و سپس نقش مشاهده مي شود و این یعني این دو متغیر بیشترین 

 ستگي عاطفي دارند.سهم را در پیش بیني خ

 

 . ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیر خستگی هیجانی ناشی از تدریس مجازی و فرسودگی شغلی7 جدول

 خستگی هیجانی خستگی عاطفی عدم موفقیت فردی مسخ شخصیت فرسودگی شغلی 

 60/0 62/0 60/0 61/0 1 فرسودگی شغلی

 49/0 49/0 60/0 1  مسخ شخصیت

 52/0 58/0 1   عدم موفقیت فردی

 70/0 1    خستگی عاطفی



 

 تدریس مجازی و استرس شغلينقش خستگي هیجاني ناشي از  -2261

 منصوره ستوده باواني در پیش بیني فرسودگي شغلي معلمان جوان و میانسال 

 

 1     خستگی هیجانی

بر اساس جدول باال بین تمامي مؤلفه های فرسودگي شغلي و 

خستگي هیجاني ناشي از تدریس مجازی رابطه ی معنادار در 

رابطه ی مشاهده ( مشاهده مي شود. p<0/01سطح معني داری)

شده مثبت است یعني با افزایش میزان خستگي هیجاني ناشي از 

 تدریس مجازی میزان فرسودگي شغلي نیز افزایش مي یابد.

 

 

 . نتایج تحلیل رگرسیون خستگی هیجانی ناشی از تدریس مجازی و فرسودگی شغلی8 جدول

متغیرهای 

 پیش بین

 

R 2R F Si مالکمتغیر  g  خطای

 استاندارد
Beta T Si g 

خستگی 

هیجانی 

ناشی از 

تدریس 

 مجازی

 

فرسودگی 

 شغلی

 

68/0 

 

46/0 

 

16/8 

 

001/0 

 

16/0 

 

60/0 

 

58/1 

 

001/0 

بر اساس جدول باال هبستگي چندگانه بین خستگي هیجاني ناشي 

( بدست آمده که r=0/68از تدریس مجازی و فرسودگي شغلي)

% واریانس  46/0رابطه ی بسیار باالیي را نشان مي دهد. همچنین 

فرسودگي شغلي توسط خستگي هیجاني ناشي از تدریس مجازی 

(. بنابراین فرضیه فوق تأیید r2=0/46قابل پیش بیني مي باشد)

 مي شود.

 

 خستگی هیجانی ناشی از تدریس مجازی و مسخ شخصیت. نتایج تحلیل رگرسیون 9 جدول

متغیرهای 

 پیش بین

 

R 2R F Si متغیر مالک g  خطای

 استاندارد
Beta T Si g 

خستگی 

هیجانی 

ناشی از 

تدریس 

 مجازی

مسخ 

 شخصیت

 

 

49/0 

 

24/0 

 

14/5 

 

001/0 

 

151/0 

 

40/0 

 

76/2 

 

001/0 

بر اساس جدول باال هبستگي چندگانه بین خستگي هیجاني ناشي 

( بدست آمده که r=0/49از تدریس مجازی و مسخ شخصیت)

% واریانس  24/0رابطه ی بسیار باالیي را نشان مي دهد.همچنین 

فرسودگي شغلي توسط خستگي هیجاني ناشي از تدریس مجازی 

(.بنابراین فرضیه ما تایید مي r2=0/24مي باشد)قابل پیش بیني 

شود.

 . نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه خستگی هیجانی ناشی از تدریس مجازی و عدم موفقیت فردی10 جدول

متغیرهای 

 پیش بین

متغیر 

 مالک
R 2R F Si g  خطای

 استاندارد
Beta T Si g 
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خستگی 

هیجانی 

ناشی از 

تدریس 

 مجازی

عدم 

موفقیت 

 فردی

 

59/0 

 

34/0 

 

62/6 

 

001/0 

 

01/0 

 

40/0 

 

12/1 

 

001/0 

بر اساس جدول باال هبستگي چندگانه بین خستگي هیجاني ناشي 

( بدست آمده r=0/59از تدریس مجازی و عدم موفقیت فردی )

%  34/0که رابطه ی بسیار باالیي را نشان مي دهد. همچنین 

شغلي توسط خستگي هیجاني ناشي از واریانس فرسودگي 

(. بنابراین r2=0/34تدریس مجازی قابل پیش بیني مي باشد)

 فرضیه فوق تأیید مي شود.

 

 . نتایج تحلیل رگرسیون خستگی هیانی ناشی از تدریس مجازی و خستگی عاطفی11 جدول

متغیرهای 

 پیش بین

 

متغیر 

 مالک
R 2R F Si g  خطای

 استاندارد
Beta T Si g 

خستگی 

هیجانی 

ناشی از 

تدریس 

 مجازی

 

خستگی 

 عاطفی

 

68/0 

 

46/0 

 

34/7 

 

001/0 

 

14/0 

 

45/0 

 

39/1 

 

001/0 

بر اساس جدول باال هبستگي چندگانه بین خستگي هیجاني ناشي 

( بدست آمده که r=0/68از تدریس مجازی و خستگي عاطفي )

% واریانس  46/0رابطه ی بسیار باالیي را نشان مي دهد. همچنین 

فرسودگي شغلي توسط خستگي هیجاني ناشي از قرنطینه قابل 

 (. بنابراین فرضیه تأیید مي شود.r2=0/46پیش بیني مي باشد)

 

 

 جانی ناشی از قرنطینه در معلمان جوان و میانسالمستقل برای خستگی هی t. نتایج آزمون 12 جدول

 متغیر

 

 

 سطح معنی داری T درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین گروه

 

 

خستگی هیجانی 

ناشی از تدریس 

 مجازی

 

 معلمان میانسال

 

 

 

55/29 

 

64/6 

 

 

 

 

298 

 

 

 

 

 

24/1 

 

 

 

 

 

001/0  

 معلمان جوان

 

 

 

20 

 

39/6 
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 منصوره ستوده باواني در پیش بیني فرسودگي شغلي معلمان جوان و میانسال 

 

بر اساس جدول باال، بین خستگي هیجاني معلمان جوان و میانسال 

تفاوت وجود دارد. نتایج نشان مي دهند که معلمان میانسال در این 

دوره بیشتر از معلمان جوان خستگي عاطفي ناشي از قرنطینه را در 

 سطح باالیي تجربه مي کنند.

 

 

 مستقل استرس شغلی معلمان جوان و میانسال t. نتایج آزمون 1 جدول

 متغیر

 

 

 سطح معنی داری T درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین گروه

 استرس شغلی

 

 

 معلمان میانسال

 

 

45/70 

 

28/13 

 

 

298 

 

 

 

02/0 

 

 

 جوان معلمان 001/0

 

 

130 

 

79/12 

بر اساس جدول باال، بین استرس شغلي معلمان جوان و میانسال 

تفاوت وجود دارد و فرضیه ی ما تأیید مي شود. از آنجایي که 

نمرات پایین در پرسشنامه ی استرس شغلي نشان دهنده ی استرس 

که معلمان میانسال در  شغلي باال مي باشد، نتایج نشان مي دهند

 این دوره استرس شغلي باالیي تجربه مي کنند.

 

 بحث ونتیجه گیری

با توجه به یافته ها، بین استرس شغلي و فرسودگي شغلي رابطه ی 

وجود داشت. به این معنا  (p<0/01معنادار در سطح معني داری )

که با افزایش استرس شغلي، فرسودگي شغلي افزایش مي یابد. 

همچنین بین مؤلفه های استرس شغلي با فرسودگي نیز رابطه ی 

معنادار مشاهده شد. میزان همبستگي چندگانه بین فرسودگي 

( بدست آمد که رابطه r=0/58شغلي و مولفه های استرس شغلي )

واریانس فرسودگي شغلي به وسیله  % 33/0مي دهد.باالیي را نشان 

ی مولفه های استرس شغلي قابل پیش بیني مي 

بنابراین مولفه ی روابط و حمایت همكاران   (.r2=0/33باشد.)

 بیشترین نقش را در پیش بیني فرسودگي شغلي معلمان دارند.  

فرضیه جزئي اول: استرس شغلي، مسخ شخصیت را پیش بیني    

میزان همبستگي چندگانه بین مسخ نتایج نشان داد که  مي کند.

( بدست آمده که r=0/49شخصیت و مؤلفه های استرس شغلي)

واریانس مسخ شخصیت  %24/0همچنین  رابطه ی باالیي است؛

توسط مولفه های استرس شغلي قابل پیش بیني است 

(r2=0/24 بنابراین فرضیه ی ما تایید مي شود. باالترین میزان .)

ا برای مولفه ی روابط و سپس کنترل مي باشد یعني این متغیرها بت

 بیشترین نقش را در پیش بیني فرسودگي شغلي دارند.

فرضه جزئي دوم: استرس شغلي، عدم موفقیت فردی را پیش بیني 

میزان همبستگي چندگانه میان عدم مي کند؛ نتایج نشان دادند که 

( بدست آمده r=0/52موفقیت فردی و مولفه های استرس شغلي)

عدم موفقیت فردی  % 27/0که رابطه ی باالیي است، همچنین 

(. r2=0/27)توسط مولفه های استرس شغلي قابل پیش بیني است

بنابراین فرضیه ی ما تایید مي شود. حمایت مدیریتي و تغییر 

 بیشترین نقش را در پیش بیني عدم موفقیت فردی دارا هستند.

شغلي ،خستگي عاطفي را پیش بیني مي  فرضیه جزئي سوم:استرس

نتایج نشان دادند که میزان همبستگي چندگانه میان مولفه کند؛

( بدست آمده r=0/61های استرس شغلي و خستگي عاطفي)

واریانس خستگي عاطفي توسط مولفه های  %37/0 همچنین

(. بنابراین در اینجا r2=0/37استرس شغلي قابل پیش بني است)

تایید مي شود.باالترین میزان بتا در مولفه ی روابط   نیز فرضیه ی ما

و سپس نقش مشاهده مي شود و این یعني این دو متغیر بیشترین 

 سهم را در پیش بیني خستگي عاطفي دارند.
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اصغرزاده حقیقي  ، ضیغمي محمدینتایج  این پژوهش با پژوهش، 

بررسي ارتباط استرس شغلي و فرسودگي شغلي در که به  (15)

به پرداخته همخواني دارد. که نتیجه گیری کرده  پرسنل پرستاری

شغلي دارد.  نظر مي رسد استرس شغلي اثر منفي بر فرسودگي

مداخالتي در جهت کاهش استرس شغلي و تقویت منابع مقابله با 

آن مي تواند به کاهش فرسودگي شغلي در پرسنل پرستاری 

 .کمک نماید

 (16نتایج ما همچنین با پژوهش نیكدل، سراجي، صاحب زماني)

با  استرس شغلي و اضطراب، استرس و افسردگي با ندنشان دادکه 

 چنینهمآنها . همخواني دارد باط مثبت داردفرسودگي شغلي ارت

اشته، داسترس شغلي به طور مثبت بر واکنش هیجاني اثر دریافتند، 

گری واکنش با میانجي  بنابراین استرس شغلي به طور غیر مستقیم

با  ، وی نتیجه گیری کرد،موثرندهیجاني بر افسردگي شغلي 

توان به آن مي زا و راه کارهای مقابله باشناخت منابع استرس

 .کاهش، کنترل و درمان فرسودگي شغلي کمک نماییم

( بعضي 17) 1در تبیین یافته های پژوهش میتوان گفت، از نظر سلیه

فعالیت ها یا موقعیت ها سبب ایجاد آثار نامطلوبي چون تنش های 

عاطفي، نشانگان جسماني مثل اختالل های خواب، و کاهش 

آن به عنوان استرس شغلي یاد  درعملكرد شغلي مي گردد که از

مي شود. وی استرس خوب از استرس بد را با اشاره ترتیبي به فشار 

رواني مثبت و فشار رواني منفي متمایز مي سازد. بنابراین استرس 

شغلي میتواند فرسودگي شغلي و مولفه های آن را پیش بیني کند 

چون مفهوم مرتبطي با آنها است. نتایج تحقیق عبدی و 

(، نشان مي دهد با باال رفتن میزان استرس شغلي مولفه 18بازی)شه

ی خستگي عاطفي به شدت باال مي رود سایر مولفه های 

فرسودگي شغلي نیز به همراه افزایش استرس شغلي باال مي روند. 

اکنون در مطالعه ی ما نیز با توجه به اینكه شرایط شغلي معلمان به 

سنتي خارج شده و برای گونه ای شده است که از چارچوب 

معلمان استرس شغلي به بار آورده پژوهش حاضر نیز توانست با 

 توجه به این متغیر، فرسودگي شغلي را پیش بیني کند.

                                                           
1 selye 

خستگی هیجانی ناشی از تدریس فرضیه دوم: 

 مجازی،فرسودگی شغلی را پیش بینی می کند.

و  نتایج نشان داد که بین تمامي مولفه های فرسودگي شغلي   

خستگي هیجاني ناشي از تدریس مجازی رابطه ی معنادار در 

( مشاهده مي شود. و رابطه ی مشاهده p<0/01سطح معني داری)

شده مثبت است یعني با افزایش میزان خستگي هیجاني ناشي از 

تدریس مجازی میزان فرسودگي شغلي نیز افزایش مي یابد. 

دریس مجازی و هبستگي چندگانه بین خستگي هیجاني ناشي از ت

( بدست آمده که رابطه ی بسیار باالیي r=0/68فرسودگي شغلي)

واریانس فرسودگي شغلي %  46/0 را نشان مي دهد. همچنین

توسط خستگي هیجاني ناشي از تدریس مجازی قابل پیش بیني 

 (.r2=0/46)مي باشد

فرضیه جزئي اول: خستگي هیجاني ناشي از تدریس    

بر اساس جدول ها، مجازی،مسخ شخصیت را پیش بیني مي کند.

 هبستگي چندگانه بین خستگي هیجاني ناشي از تدریس مجازی و

( بدست آمده که رابطه ی بسیار باالیي r=0/49مسخ شخصیت)

واریانس فرسودگي شغلي %  24/0 را نشان مي دهد.همچنین

سط خستگي هیجاني ناشي از تدریس مجازی قابل پیش بیني تو

 (.بنابراین فرضیه ما تایید مي شود.r2=0/24مي باشد)

فرضیه جزئي دوم: خستگي هیجاني ناشي از تدریس مجازی،    

بر اساس جدول عدم موفقیت فردی را پیش بیني مي کند.

،هبستگي چندگانه بین خستگي هیجاني ناشي ازتدریس مجازی 

( بدست آمده که رابطه ی بسیار r=0/59موفقیت فردی ) وعدم

واریانس فرسودگي %  34/0 باالیي را نشان مي دهد.همچنین

شغلي توسط خستگي هیجاني ناشي از تدریس مجازی قابل پیش 

 (.r2=0/34بیني مي باشد)

فرضیه جزئي سوم: خستگي هیجاني ناشي از تدریس    

بر اساس جدول ، کند.مجازی،خستگي عاطفي  را پیش بیني مي 

هبستگي چندگانه بین خستگي هیجاني ناشي از تدریس مجازی و 

( بدست آمده که رابطه ی بسیار باالیي r=0/68)خستگي عاطفي 

واریانس فرسودگي شغلي %  46/0 را نشان مي دهد.همچنین

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=85030
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=60182
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=60182
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توسط خستگي هیجاني ناشي از قرنطینه قابل پیش بیني مي 

 (.r2=0/46)باشد

فرسودگي شغلي یافته های پژوهش مي توان گفت که در تبیین    

توانیم تحلیل قوای رواني که یا کارزَدگي را از لحاظ لغوی مي

گاهي با افسردگي همراه هست و از تالش برای کمک به بیماران 

 (19)شود تعریف کردرواني یا افراد تحت فشار رواني ناشي مي

ها دنبال سالفرسودگي شغلي نشانگان خستگي مفرط عاطفي به 

به عبارت دیگر ؛درگیری و تعهد نسبت به کار و مردم هست

فرسودگي شغلي خستگي فیزیكي، هیجاني و رواني به دنبال قرار 

این نشانگان  ، گرفتن طوالني مدت در موقعیت کار سخت هست

حالتي است که در آن قدرت و توانایي افراد کم و رغبت و تمایل 

بدین  (.20د)کنلیت کاهش پیدا ميآنها برای انجام کار و فعا

ترتیب که شخص در محیط کارش به علت عوامل دروني و 

باره بوده کند و این فشار، پیوسته و چندینبیروني احساس فشار مي

فرسودگي  .گرددتبدیل مي فرسودگيو سرانجام به احساس 

شود و شخص و نشاط تعریف مي انرژیشغلي به عنوان فقدان 

انگیزی را نسبت به انجام دچار فرسودگي شغلي احساس کسالت

ابراین ارتباط بین خستگي هیجاني بن .دهدرفتار شغلي نشان مي

ناشي از قرنطینه و فرسودگي شغلي دور از انتظار نبود و نتایج 

( که به بررسي خستگي 21پژوهش حاضر با پژوهش حیدری)

هیجاني در کارکنان ارگان های مختلف و مسایل مربوط به این 

 متغیر پرداخته است، همسو مي باشد.

ی از تدریس بین خستگی هیجانی ناشفرضیه سوم: 

 مجازی معلمان میانسال و جوان تفاوت وجود دارد.

نتایج نشان دادند، بین خستگي هیجاني معلمان جوان و میانسال    

تفاوت وجود دارد و فرضیه ی ما تایید مي شود. نتایج نشان مي 

دهند که معلمان میانسال در این دوره بیشتر از معلمان جوان 

خستگي عاطفي ناشي از قرنطینه را تجربه مي کنند باالیي تجربه 

رایط تحصیل مجازی منجر به خستگي میكنند.با توجه به اینكه ش

هیجاني برای معلمان شده است و این انتظار را داشتیم که خارج 

شدن نحوه ی تدریس و تحصیل از چارچوب سنتي آن برای 

معلماني که سال ها به روش سنتي و حضوری تدریس کرده اند 

،ناخوشایندتر بوده و مسایل هیجاني و تنش ایجاد کند.در تحقیقي 

( انجام داده اند نیز تفاوت 22)ی،دهكردی،حسینائيکه احمد

کارکنان دارای سنوات خدمت باال و سنوات خدمت کم مقایسه 

تفاوت بین سطوح مختلف فرسودگي شده که نتایج نشان داده اند 

افراد در تمامي عوامل  )یه طور اعم، خستگي هیجاني(شغلي

نوات فرسودگي شغلي معنادار بود. تفاوت بین افراد دارای س

های فرسودگي شغلي )خستگي خدمت زیاد و کم در زیرمقیاس

زدایي و فقدان تحقق شخصي( معنادار هیجاني، شخصیت

 ،نتایج این پژوهش با یافته های پژوهش حاظر همسو مي باشد.بود

بین استرس شغلی معلمان میانسال و فرضیه چهارم: 

 جوان تفاوت وجود دارد.

سترس شغلي معلمان جوان و میانسال نتایج نشان مي دهند، بین ا   

تفاوت وجود دارد و فرضیه ی ما تایید مي شود. از آنجایي که 

نمرات پایین در پرسشنامه ی استرس شغلي نشان دهنده ی استرس 

شغلي باال مي باشد، نتایج نشان مي دهند که معلمان میانسال در 

ه این دوره استرس شغلي باالیي تجربه مي کنند. از آنجایي ک

آموزش مجازی مستلزم بكار گیری فنون جدید تدریس است و 

نیاز به آماده سازی محتواهای تدریس در قالب فیلم با استفاده از 

کامپیوتر و برنامه های اندرویدی در این دوره، مشاهده شده است، 

این انتظار را داشتیم که برای معلمان میانسال بیشتر از معلمان جوان 

ا اکثر جوانان به این اپلیكیشن ها و ابزارها استرس زا باشد زیر

شناخت داشته و مهارت بیشتری دارند. در نهایت، بر اساس نتایج 

به دست آمده از پژوهش حاضر، پیشنهادات زیر جهت حل مسأله 

 ارائه مي شود:

  برگزاری کارگارهایي برای معلمان جهت آشنایي با

 روش های تدریس مجازی.

 گیزشي برای معلماني که مستعد ارایه ی مشاوره های ان

 درگیری با فرسودگي شغلي یا خستگي هیجاني هستند.

  ترتیب دادن برنامه ها و نشست هایي برای معلمان جهت

 باال بردن روحیه ی شغلي آنان.

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
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 Abstract 

Introduction: The aim of this study was to investigate the role of emotional 

fatigue caused by virtual teaching and job stress in predicting burnout of 

young and middle-aged teachers.  

Methods: The research method is descriptive and co relational and the 

statistical population of this study consist of all primary school teachers in 

Khoy in 1378. According to Krejcie and Morgan (1970) table, 300 people 

based on stratified random sampling Were selected as a sample. Data were 

collected using Chen et al. (2019) Emotional Fatigue Questionnaire, Job 

Stress Questionnaire (HSE) and Brain Burnout Questionnaire and analyzed 

using multiple regression and independent t-tests.  

Results:  The results showed that the emotional fatigue caused by virtual 

teaching with (r = 0.58) at a significant level (p <0.01) predicts burnout and 

teachers' job stress during the corona pandemic with (r = 0.68) at a significant 

level (p <0.01) predicts burnout in teachers. There was also a difference 

between job stress and emotional fatigue caused by virtual teaching between 

young and middle-aged teachers. Between the excitement of virtual teaching 

between young and middle-aged teachers. Therefore, all research hypotheses 

were confirmed. 

Conclusion: Emotional fatigue seems to have adverse effects on teachers' 

condition, especially on burnout, during the Covid-19 period. 

Keywords: Emotional Fatigue, Virtual Teaching, Job Stress, Job Burnout 

 

 


