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Objective: School administrators are faced with new demands, more complex decisions, and 

additional responsibilities than ever before. Their day is usually filled with various administrative 

functions such as providing resources, managing learner discipline, resolving conflicts with parents, 

and dealing with unexpected teacher and learner crises. Therefore, the current research was conducted 

with the aim of determining the contribution of social support and self-control components in 

predicting the job burnout of elementary school principals. 

Materials and Methods: The research method was applied in terms of purpose and data collection in 

the descriptive-correlation research group and in terms of scope of work in the quantitative research 

group. The statistical population of the research consists of 651 principals and vice-principals of 

Ashtrinan education and training schools in the academic year 6110-6107, and 02 people were selected 

as a sample using the sampling table of Karjesi and Morgan. In order to collect data, the standard 

questionnaires of social support by Sherburne and Stewart (0770), self-control by Tanji (6114), and 

job burnout by Meslesh (0700) were used. The collected data were analyzed using descriptive and 

inferential tests using SPSS 60 software. 

 Results: The research findings showed that between social support (informational support, social 

network support, self-esteem support, device support) and self-control (primary self-control, inhibitory 

self-control) with correlation coefficients of -12264 and -12290 respectively. , 12541, 12509 and 12290, 

12917 have a significant and inverse relationship with job burnout. 

Discussion and Conclusion: In view of this issue, it is necessary to provide training and create support 

systems and self-control training for primary school principals. 
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Another factor that can affect the burnout of school administrators is self-control. According to 

Kreitner and Kinkey, self-control is defined as important and measurable individual differences 

in behavioral characteristics that indicate the degree to which one's behavioral characteristics 

correspond to the existing conditions and situations. People may take care in their decisions and 

control it, or they may rush and interfere with their inner feelings in making decisions, which 

is called self-control behavior (Bashirian et al,6100). According to (Tanji et al,6114), there are 

two types of self-control: primary self-control, which refers to the better prediction of a person 

to perform desirable behaviors, and inhibitory self-control, which refers to preventing 

unpleasant behavior and predicting them. 

The burnout of school administrators was examined as one of the most important issues of the 

day, both from the psychological and physical aspects. In this research, from two components 

called "social support and self-control", one of which represents the social dimension of man 

and the other one represents the individual (self) dimension of man, an attempt was made to 

separately consider the effects of society and the individual on the burnout of school principals. 

Considering that no research with the mentioned variables was found on primary school 

principals, it was one of the reasons for conducting this research. In addition, considering the 

importance of managers' burnout and the limited research in this field, the present study seeks 

to answer the question that there is a relationship between self-control and social support and 

the burnout of elementary school managers? Therefore, the general purpose of this research is 

the relationship between social support and self-control with job burnout in elementary school 

principals. 

2. Materials and Methods 

The research design was descriptive and correlational. The statistical population of the research 

consisted of 651 principals of elementary schools in Borujerd city in the academic year of 6100-

6107. 20 people participated in the research and were selected using random sampling method. 

Data collection was done using questionnaires of social support scale, self-control scale and job 

burnout scale. Sherburne and Stewart (0770) questionnaire was used to collect data related to 

the social support variable. This test, which measures the amount of social support received by 

the subject, has 07 statements and 5 subscales. Tanji's (6114) questionnaire was used to collect 

data related to the self-control variable. This questionnaire is designed to measure the level of 

control people have over themselves. It has 00 questions and its response range is 5 degrees 

(never = 0) (rarely = 6) (occasionally = 0) (a lot = 4) (very much = 5). In order to collect the 

data related to the variable of job burnout, the Meslash questionnaire (0700) was used. This 

questionnaire contains 66 items that measure emotional exhaustion, depersonalization 

phenomena and lack of personal success in the context of professional activities. 

  

6. Introduction 
any factors can affect the job burnout of school administrators, one of these factors 

is social support. Man is a social being and he needs his fellows throughout his life. 

This need can be seen in different aspects and in different ways. Since birth, humans 

live in a network of social relationships, and as Vygotsky says, the origin of the 

human psyche is society, and the process that shapes it is communication (Leotiu, 

6115). Another factor that can affect the burnout of school administrators is self-

control. 
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3. Results 

The analysis of demographic information and the descriptive indicators of the research showed 

that among the principals of the participating schools; 25206 of respondents to the questionnaire 

were women and 04276 were men. Therefore, it is concluded that a higher percentage of 

respondents to the questionnaire were women. The service history of 01256 of teachers was 

between 1 and 01 years, 00296 between 01 and 61 years and 55206 between 61 and 01 years. 

Therefore, it can be concluded that the service history of a higher percentage of people 

answering the questionnaire was between 61 and 01 years. The level of education of 0022 

percent of managers was post-diploma, 4520 percent bachelor, 4027 percent master's degree, 

and 026 percent doctorate. So it can be concluded that the level of education was a higher 

percentage of undergraduate teachers. 61276 of teachers were between 01-41 years old, 26206 

between 41-51 years old and 02206 more than 51 years old. So it can be concluded that the age 

of most of the respondents to the questionnaire was between 41-51 years. 

4. Discussion and Conclusion 

The findings of the research were in line with the results of (Saeidi, 6102), (Ahmadi Rad, 6107), 

(Dogan et al., 6105), (Kassidy, 6117), (Castlewise, 6112). In explaining this finding, it can be 

said that when psychological pressure increases, people who have high social support do not 

show symptoms of depression, and therefore social support reduces the effect of psychological 

pressure by increasing the correct understanding of stressful psychological events. The results 

of the findings showed that social support has an important role in the self-confidence of school 

administrators, which will be effective in dealing with their burnout. People who have higher 

social support have less agitation and report higher mental health. 

The findings of the research were consistent with the results of (Zare Ernani, 6105), (Bastami, 

6105), (Siebert et al,6102). In the explanation of this finding, it can be said that according to 

(Bashirian et al., 6100) people who have high self-control take care and control their decisions 

or rush and interfere with their inner feelings in their decisions. School principals with high 

self-control are likely to achieve better long-term performance results because they appear to 

be better able to complete tasks on time, avoid recreational activities that interfere with their 

work, and avoid distractions that disrupt their performance. 

5. Ethical Consideration 

Compliance with ethical guidelines: All applicable ethical guidelines and principles are 

considered in this study. 

Funding: No funding was received for this research from funding agencies in the public, 

commercial, or non-profit sectors 

Authors' contributions: All authors wrote and edited the article. 
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 . مقدمه1

 هاآن روز .هستند مواجه دیگری زمان هر از بیش اضافی هایمسئولیت و ترپیچیده تصمیمات جدید، هایخواسته با مدیران

 هایبحران اب برخورد و والدین با تعارضات حل فراگیرنده، نظم مدیریت منابع، تهیه مانند مدیریتی مختلف عملکردهای با معمولاً

یکی از مشکلاتی که مدیران مدارس درگیر آن می شوند فرسودگی شغلی  .(1041فر، شیبانیشود )می پر فراگیر و معلم غیرمنتظره

 کم، جتماعیا حمایت: مـانند عواملی بـه توانمی ومیرمرگ نظیر هاییاسترس با مواجه بر افزون شغلی فرسـودگی بروز علل ازاست. 

و اکافین اطلاعت اساس بر اورژانسی مواقع در گیریمیتصم مزایا، و حقوق بودن پایین شغلی، امنیت وجود عدم بالا، کاری فشار

 ارس ابتداییودگی شغلی مدیران مدبینی فرسهای حمایت اجتماعی و خودکنترلی در پیشتعیین سهم مولفه
 0، خاطره معصومی3، حمید محمدی*2، رضا شیبانی فر1امیرمحمد خاکی گودرزی

 رانیبروجرد، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،یآموزش تیریارشد مد یکارشناس -1

  رانی، ااراک ،یدانشگاه آزاد اسلام،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،مشاوره مدرسهارشد  یکارشناس -2

 رانی، ا ملایر ،ملایردانشگاه ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،علیم و تربیتفلسفه تارشد  یکارشناس -3

 آموزش ابتدایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایرانی کارشناس -0

 پژوهشی-مقالة علمی

اجتماعی و های حمایت(. تعیین سهم مولفه1041خاکی گودرزی، امیرمحمد، شیبانی فر، رضا، محمدی، حمید، معصومی، خاطره ) استناد به مقاله:

 1-18. 2(1)بینی فرسودگی شغلی مدیران مدارس ابتدایی.  فصلنامه مشاوره ی مدرسه.کنترلی در پیشخود

:1.022.01/JSC.2.2201140101.02   
 

 

برای مطالعه آنلاین مقاله، کد زیر 

 را اسکن نمایید.

 6/9049/ 91:تاریخ دریافت
 5/41/9049:تاریخ پذیرش
 1/9049/ 40:تاریخ انتشار

 

. ستنده مواجه دیگری زمان هر از بیش اضافی هایمسئولیت و ترپیچیده تصمیمات جدید، هایخواسته با مدیران مدارس ف:اهدا

 با برخورد و والدین با تعارضات حل فراگیرنده، نظم مدیریت منابع، تهیه مانند مدیریتی مختلف عملکردهای با معمولاً هاآن روز

 در نترلیخودک و اجتماعی های حمایتلذا پژوهش حاضر باهدف تعیین سهم مولفه .شودمی پر فراگیر و معلم غیرمنتظره هایبحران

 شد. انجام ابتدایی مدارس مدیران شغلی بینی فرسودگیپیش

 و همبستگی_توصیفی تحقیقات گروه در هاداده گردآوری منظر از و کاربردی هدف نظر از پژوهش روش :هاروشمواد و 

 و آموزش مدارس معاونان و مدیران از نفر 254 تعداد را پژوهش آماری جامعه.  بود  کمی تحقیقات گروه در کار دامنه برحسب

  88  تعداد مورگان و کرجسی نمونه حجم تعیین جدول از استفاده با که دهدمی تشکیل 98_99تحصیلی سال در اشترینان پرورش

 ستانداردا های پرسشنامه از هاداده گردآوری منظور به. اندشده انتخاب نمونه عنوانبه( ایسهمیه)  ایطبقه گیرینمونه روش به نفر

. است شده استفاده( 1981)مسلش  شغلی فرسودگی ،( 2440) تانجی خودکنترلی ،( 1991) استوارت و شربورن اجتماعی حمایت

 قرار تحلیل و تجزیه مورد  SPSS 21افزارنرم کمک به استنباطی و توصیفی هایآزمون از گیریبهره با شدهآوریجمع هایداده

 .گرفت

 عزت اجتماعی،حمایت شبکه اطلاعاتی،حماایت حمایت) اجتماعی حمایت بین که داد نشان پژوهش هاییافته ها:افتهی

-878/4،-820/4 بترتی به همبستگی ضرایب با( کننده منع ،خودکنترلی اولیه خودکنترلی)کنترلی خود و( وسیله نفس،حمایت

 .دارد وجود معکوس و معنادار رابطه شغلی فرسودگی با -749/4،-873/4 و-587/4،-504/4،

های حمایتی و آموزش خودکنترلی مدیران مدارس ها و ایجاد سیستمبا توجه به این مسئله ارائه آموزش :یریگجهینتبحث و 

 ابتدایی ضرورت دارد.

 چکیده

  ها:کلیدواژه
کنترلی، اجتماعی، خودحمایت

-مدارس، فرسودگیمدیران

 شغلی، ابتدایی.

  نویسندة مسئول*

 رضا شیبانی فر

 یتیدانشکده علوم ترب ، کارشناسی ارشد مشاوره مدرسهنشانی: 

  رانیا ،ازاد واحد اراکدانشگاه  ،یو روانشناس 

 17129496190تلفن: 

 yahoo.com1772Rezasheybani@پست الکترونیک: 
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؛ 1387همکاران،  طلایی و)اشتباه  هرگونه از اجتناب روانی برای فشــار با همراه تلاش ها،گیریتصمیم این نتایج برای بودن پاسخگو

عوامل  .کرد اشاره (1387انوشه و همکاران، ) نیروها نامناسب توزیع و کمبود ها،ارزش و هانقش تعارض (،1387صابری و همکاران، 

اجتماعی  انسان موجودی است. 1حمایت اجتماعیتواند بر فرسودگی شغلی مدیران مدارس مؤثر باشد، یکی از این عوامل بسیاری می

ست. مشاهده اهای مختلف و به صوری متفاوت قابلنیازمندی در جنبه نیا خویش نیازمند همنوعان خود است.است و در طول حیات 

ان آدمی اجتماع رو گوید خاستگاهطور که ویگوتسکی میبرد و همانای از روابط اجتماعی به سر میانسان از زمان تولد در میان شبکه

حمایت اجتماعی با افزایش درک صحیح از رویدادهای روانی   .(2445، 2)لئوتیواست  دهد ارتباطاست و فرایندی که به آن شکل می

یاری از شوند و بسهایشان وارد مشاغل مختلف میها از طریق نیازها و خواستهانسانشود. فشارزا باعث کاهش تأثیر فشار روانی می

روانی ناشی از کار در میان عامه مردم و سایر کسانی که مسئولیت کنند. امروزه فشار اوقات زندگی خود را در قالب مشاغل سپری می

نظر از تأمین مالی، سایر نیازهای اساسی آدمی نظیر تحرک دارند، رایج بوده و در رأس امور قرار دارد. کار صرفبیشتری به عهده

د تواند منبع فشار روانی نیز باشمی کند،یروانی و بدنی، تماس اجتماعی، احساسات خود ارزشمندی، اعتماد و توانمندی را ارضاء م

 .(1387)محمدی، 

کریتنر و به گفته  یخودکنترل .است 3باشد خودکنترلیتواند بر فرسودگی شغلی مدیران مدارس مؤثر یکی دیگر از عواملی که می

های که بیانگر میزان مطابقت ویژگی شودمی های رفتاری تعریفسنجش ویژگیهای مهم فردی و قابلعنوان تفاوتبه 0کینکی

ار های خود مراقبت کرده و آن را کنترل کنند یا دچگیریرفتاری خود با شرایط و موقعیت موجود است. افراد ممکن است در تصمیم

ریان و )بشیرود گیری شوند که اصطلاحاً به این رفتار خودکنترلی گفته میتعجیل و دخالت دادن احساسات درونی خود در تصمیم

بهتر  بینیدو نوع خودکنترلی وجود دارد: خودکنترلی اولیه که اشاره به پیش (2440، 5)تانجی و همکاراننظر  طبق .(1391همکاران، 

 ها دارد.بینی آنکننده که اشاره به جلوگیری از رفتار ناخوشایند و پیششخص برای انجام رفتارهای مطلوب دارد و خودکنترلی منع

در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی معلمان مدارس دخترانه نشان داد که  (1398سعیدی)

ها بالاتر داری وجود دارد. بدین معنی که هرچقدر میزان حمایت اجتماعی در آنبین حمایت اجتماعی و فرسودگی شغلی رابطه معنی

در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ( 1392صاحب محمدی)هستند. تری برخوردار باشد از فرسودگی شغلی پایین

د دارد، بین داری وجوفرسودگی شغلی معلمان دزفول نشان داد بین اندازه شبکه اجتماعی و فرسودگی شغلی رابطه معکوس و معنی

تگی تغیرهای سازمانی و فرسودگی شغلی همبستنوع شبکه اجتماعی و فرسودگی شغلی رابطه معکوس و معنادای وجود دارد و بین م

در پژوهشی با عنوان رابطه هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی  (1389)احمدی راد،  .معنادار و معکوس وجود دارد

وناگون گدر زنان شاغل نشان داد، حمایت اجتماعی همبستگی منفی معناداری با فرسودگی شغلی دارد و حمایت اجتماعی از جهات 

  بینی کننده فرسودگی شغلی باشد.توانند پیشمی

بینی فرسودگی از روی متغیرهای رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی پرداختند. در تحقیق خود به پیش( 2415، 8دوگان و همکاران)

و حمایت  رضایت از زندگی»آنان پس از بررسی وضعیت تعدادی از کارکنان یک سازمان در کشور ترکیه پی بردند که دو متغیر 

ود. آنان همچنین اشاره نمودند که متغیرهای رضایت از زندگی شدرصد از متغیرهای فرسودگی شغلی می 30سبب تبیین « اجتماعی

                                                           
Social support 1 
Leontiev 2 

control-Self 3 

Crittner & Kinky 4 
Tangney et al 5 

Dogan et al 6 

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=fa
https://www.crossmark.com/


 

 

 
 

6 

 بینی فرسودگیکنترلی در پیشاجتماعی و خودهای حمایت(. تعیین سهم مولفه1021خاکی گودرزی، امیرمحمد، شیبانی فر، رضا، محمدی، حمید، معصومی، خاطره )
 1-18. 2(1لنامه مشاوره ی مدرسه.)شغلی مدیران مدارس ابتدایی.  فص

 

Autumn 2022. Vol 2. Issue 1 

در پژوهش خود تصریح کرد حمایت ( 2449، 1)کسیدی گردد.و حمایت اجتماعی سبب کاهش فرسودگی در میان افراد شاغل می

کنند از ت میدریاف ای بر فرآیند تنیدگی و فرسودگی ناشی از آن دارد. افرادی که حمایت اجتماعی بیشتریاجتماعی نقش واسطه

رابطه بین استفاده از  (2448، 2)کستلویزبرند. در پژوهشی ها کمتر رنج میهای روانی و جسمانی و فرسودگی ناشی از آنآثار بیماری

 شده بودند را موردبررسی قرارداد، نتایج نشانطور تصادفی انتخابپرستار که به 154حمایت اجتماعی و فرسودگی شغلی را در بین 

الاتری استفاده کرده بودند از فرسودگی شغلی ب« حمایت اجتماعی اجتناب، فرار، خودکنترلی و مواجهه شدن»داد که پرستارانی که از 

های حل مسئله ارزیابی مجدد مثبت، جستجوی حمایت اجتماعی استفاده کرده برخوردار بودند و پرستارانی که از راهبردهای مقابله

با عنوان تعیین سهم کنترل عواطف و ( 1395زارع ارنانی، )در پژوهشی که  را گزارش کرده بودند.بودند فرسودگی کمتری 

 بینی فرسودگی شغلی در پرستاران خانم نشان داد که بین خودکنترلی و فرسودگی شغلیخودکنترلی و ارزیابی فشار روانی در پیش

بسطامی، )ترویج خودکنترلی در جهت کاهش فرسودگی شغلی داشت.  رابطه منفی معنادار وجود داشت که در این رابطه پیشنهاد بر

شناختی، سخت رویی و خودکنترلی با فرسودگی شغلی کارکنان شرکت پتروشیمی در پژوهشی با عنوان رابطه سرمایه روان( 1395

با فرسودگی شغلی  ادار وشده بین خودکنترلی با فرسودگی شغلی در بعد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت رابطه منفی معننشان داده

ی ابعاد فرسودگی بینشناختی و سخت رویی و خودکنترلی توان پیشبعد موفقیت فردی رابطه مثبت معنادار وجود دارد و سرمایه روان

 د که پیامدهاییشوهای گذشته نشان داده است که سطح پایین خودکنترلی منجر به ایجاد رفتارهایی مینتایج پژوهش شغلی را دارد.

. همچنین نتایج پژوهش (2418، 3سیبرت و همکاران) داشتمواد و رفتارهای تکانشی را به دنبال خواهد  سوءمصرف همچون چاقی،

گیری کرونا نشان داد، برنامه های آموزشی، فشار زیادی را وارد کرده و با فرسودگی بر روی معلمان در همه( 1044)شیبانی فر، 

 د. شغلی آنان رابطه معناداری دار

های روحی روانی و چه ازلحاظ جسمانی و فیزیکی ترین مسائل روز چه از جنبهعنوان یکی از مهمفرسودگی شغلی مدیران مدارس به

سان که یکی نماینده بُعد اجتماعی ان« حمایت اجتماعی و خودکنترلی» های. در این پژوهش از دو مؤلفه بانامگرفت قرار موردبررسی

صورت مجزا تأثیرات اجتماع و خود فرد بر فرسودگی شغلی به است سعی بر آن شد تا انسان( د فردی )خودو دیگری نماینده بُع

به اینکه هیچ پژوهشی با متغیرهای یادشده بر روی مدیران مدارس ابتدایی یافت نشد از دلایل  نظر مدیران مدارس را ملاحظه نماییم.

هش حاضر پژو بر آن با توجه به اهمیت فرسودگی شغلی مدیران و محدود بودن پژوهش در این زمینه، افزون انجام این تحقیق بود.

 به دنبال پاسخ به این سؤال است که بین خودکنترلی و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی مدیران مدارس ابتدایی رابطه وجود دارد؟

 مدارس مدیران یشغل بینی فرسودگیدر پیش خودکنترلی و اجتماعی تهای حمایهدف کلی این پژوهش تعیین سهم مولفه نیبنابرا

  ابتدایی می باشد.

 ها. مواد و روش6

نفر از مدیران مدارس مقطع ابتدایی شهر  254جامعه آماری پژوهش را تعداد . بود همبستگی نوع از و توصیفی پژوهش طرح

نفر در پژوهش شرکت کردند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی  88 تشکیل داد.  1398-1399 سال تحصیلی در بروجرد

رسودگی ف مقیاس و خودکنترلی  مقیاس مقیاس حمایت اجتماعی، هایاستفاده از پرسشنامهجمع آوری داده ها با  انتخاب شدند.

 .شغلی بود

                                                           
Cassidy 1 
Ceslowitz 2 

Seibert et al 3 
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شد. این آزمون استفاده  (1991) شربورن و استوارتجهت گردآوری داده های مربوط به متغیر حمایت اجتماعی از پرسشنامه  

زیر مقیاس است. این مقیاس یک  5عبارت و  19سنجند دارای که میزان حمایت اجتماعی دریافت شده توسط آزمودنی را می

ای درجه 5 ابزار خود گزارشی است و آزمودنی میزان مخالفت یا موافقت خود را با هریک از عبارات دریک مقیاس لیکرت

ترین سازد. پایینامتیاز( مشخص می 5امتیاز( )همیشه = 0()اغلب =ازیامت 3امتیاز( )گاهی اوقات = 2ندرت =)بهامتیاز(  1وقت =)هیچ

است. نمره بالای آزمودنی در این مقیاس بیانگر این است که آزمودنی از حمایت اجتماعی مطلوبی  95و بیشترین امتیاز  19امتیاز 

 4770ای از جتماعی شربورن و استوارت با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در دامنهبرخوردار است. پایایی پرسشنامه حمایت ا

( ضمن به تائید رساندن روایی صوری و محتوایی این ابزار از دیدگاه 1393شده است. تمنایی فر و نیک منصور)گزارش 4793تا 

 دند.اعلام کر 4797متخصصان روانشناسی، پایایی آن را با ضریب آلفای کرونباخ 

منظور سنجش این پرسشنامه به استفاده شد. (6114) یتانج جهت گردآوری داده های مربوط به متغیر خودکنترلی از پرسشنامه 

ندرت ( )به1)هرگز= درجه 5سؤال بوده طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت با  13شده. دارای میزان کنترل افراد بر خودشان ساخته

است. نمره بالا بیانگر خودکنترلی بالاتر فرد  13و حداقل  85( است. حداکثر نمره 5( )بسیار زیاد =0)زیاد= (3گاهی =( )گاه2= 

و  4783نمونه آماری با استفاده از آلفای کرونباخ  2خواهد بود و برعکس. همچنین پایایی پرسشنامه تانجی و همکاران بر روی 

محاسبه و مورد تائید ( 1390موسوی مقدم و همکاران) پرسشنامه در پژوهشآمده است و روایی و پایایی این دستبه 4785

 قرارگرفته است.

 این آزمون توسط  استفاده شد. (1701) مسلش جهت گردآوری داده های مربوط به متغیر فرسودگی شغلی از پرسشنامه

ماده است  22این پرسشنامه شامل شده است که برآورد جدیدی از پدیده تنیدگی یعنی فرسودگی است. ( ساخته1981)مسلش

ای پرداخته های حرفههای شخصیت زدایی و فقدان موفقیت فردی در چارچوب فعالیتکه به سنجش خستگی عاطفی، پدیده

های این آزمون با هرگز، گیرد. گزینهای صورت میدرجه 7های این پرسشنامه بر اساس مقیاس گذاری مادهاست. نحوه نمره

ی شده است. مسلش و جکسون ضریب پرسشنامه فرسودگی شغلمتوسط، بالای متوسط، زیاد، خیلی زیاد مشخصخیلی کم، کم، 

 (1370بدری گرگوری) نیهمچن اند.گزارش کرده 4771و موفقیت فردی را  4779زدایی  تیشخص ،479را برای خستگی عاطفی 

 است. محاسبه کرده 4780تا  4775پایایی این آزمون را با روش آلفای کرونباخ بین  بیضر

 هایافته. 3

 درصد 1/85کننده؛ های توصیفی پژوهش نشان دادند که از بین مدیران مدارس شرکتتحلیل اطلاعات جمعیت شناختی شاخص

، سال 04-34معلمان بین نفر( از  18درصد ) 9/24سن . اندمرد بوده نفر( 58درصد ) 9/30 زن و پرسشنامه به دهندگانپاسخ از نفر( 34)

 نفر( از 9درصد ) 5/14سابقه خدمت  .سال بوده است 54نفر( بیشتر از  10درصد ) 3/18سال و  54-04نفر( بین  50درصد ) 8/82

سال بوده است. میزان تحصیلات  34تا  24نفر( بین  08درصد ) 8/55سال و  24تا  14نفر( بین  29درصد ) 7/33، سال 14تا  4معلمان بین 

درصد  2/1نفر( کارشناسی ارشد و  38درصد ) 9/01نفر( کارشناسی،  39درصد ) 3/05، دیپلممدیران فوقنفر( از  14درصد ) 8/11

 شود میزان تحصیلات درصد بیشتری از معلمان کارشناسی بوده استنفر( دکتری بوده است. پس نتیجه گرفته می 1)

، حمایت وسیله دارای 07/4و انحراف معیار  72/3ی میانگین های حمایت اطلاعاتی دارانفری، مقیاس 88ها نشان داد در نمونه یافته

، حمایت شبکه اجتماعی دارای 8/4و انحراف معیار  53/3نفس دارای میانگین ، حمایت عزت02/4و انحراف معیار  99/3میانگین 
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کننده دارای خودکنترلی منع، 08/4و انحراف معیار  83/3، خودکنترلی اولیه دارای میانگین 51/4و انحراف معیار  18/0میانگین 

ها حمایت بر اساس یافته ؛است 30/4و انحراف معیار  18/2و فرسودگی شغلی دارای میانگین  02/4و انحراف معیار  81/3میانگین 

 ترین میانگین نشان داده شدند.شبکه اجتماعی و خودکنترلی اولیه با بالاترین میانگین و فرسودگی شغلی با پایین

رابری واریانس متغیرهای حمایت اجتماعی و ابعاد آن شامل: حمایت اطلاعاتی، حمایت وسیله، حمایت عزت نفس و جهت بررسی ب

حمایت شبکه اجتماعی، خودکنترلی و ابعاد آن شامل: خودکنترلی اولیه و خودکنترلی منع کننده و فرسودگی شغلی، آزمون لوین 

 بیشتر باشد واریانس این متغیر ها یکسان است.  45/4ی از میزان خطای استفاده شده است. در این مورد اگر سطح معنی دار

 جهت بررسی تساوی واریانس ها ین. آزمون لو1جدول

 سطح معنی داری آماره لوین متغیر

 457/4 723/3 حمایت اطلاعاتی

 034/4 834/4 حمایت وسیله

 459/4 821/2 حمایت عزت نفس

 888/4 421/4 حمایت شبکه اجتماعی

 781/4 478/4 حمایت اجتماعی

 350/4 889/4 خودکنترلی اولیه

 978/4 441/4 خودکنترلی منع کننده

 320/4 983/4 خودکنترلی

 502/4 370/4 فرسودگی شغلی

 

 ،  چون سطح معناداری برای متغیرهای حمایت اجتماعی و ابعاد آن شامل: حمایت اطلاعاتی، حمایت وسیله،1با  توجه به نتایج جدول 

حمایت عزت نفس و حمایت شبکه اجتماعی، خودکنترلی و ابعاد آن شامل: خودکنترلی اولیه و خودکنترلی منع کننده و فرسودگی 

 است لذا واریانس آنها یکسان است.45/4شغلی، بیشتر از خطای 

شده توسط ینیبو مقادیر پیشگیرد، استقلال خطاها )تفاوت بین مقادیر واقعی یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می

ی استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند که فرضیهی رگرسیون( از یکدیگر است. در صورتیمعادله

نچه ود. چناشامکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسن استفاده می

 صورت فرض یک تایید می شود.شود و در غیر اینقرار گیرد فرض صفر تایید می 5/2تا  5/1ی ی دوربین واتسن در بازهآماره
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 آزمون فرض:

𝐻1.بین خطاها همبستگی وجود دارد : 

گیرد یم  قرار  5/2تا  5/1می باشد که در بازه بین 521/1در رگرسیون اخیر مقدار آماره دوربین واتسون برابر  2با توجه به جدول    

 پس وضعیت بسیار مطلوب است و مشکلی از این جهت وجود نخواهد داشت.

 .آزمون دوربین واتسن6جدول 

 

مقدار 

دوربین 

 واتسن

خطای استاندارد تخمین 

 زده شده

 مدل ضریب تعیین مجذور ضریب تعیین ضریب تعدیل شده

 

 مقدار 884/4 704/4 730/4 17832/4 521/1

 

حمایت ای بینی فرسودگی شغلی با توجه به نقش واسطه. ضریب تعیین مدل رگرسیونی جهت پیش3جدول

 اجتماعی و خودکنترلی

 دهشضریب تعیین تصحیح ضریب تعیین جذر ضریب تعیین هاها و زیر مؤلفهمؤلفه

 382/4 389/4 820/4 حمایت اطلاعاتی

 050/4 084/4 878/4 حمایت شبکه اجتماعی

 283/4 291/4 504/4 نفسحمایت عزت

 337/4 305/4 587/4 حمایت وسیله

 008/4 053/4 873/4 خودکنترلی اولیه

 097/4 543/4 749/4 کنندهخودکنترلی منع

 874/4 870/4 821/4 حمایت اجتماعی

 581/4 588/4 752/4 خودکنترلی

 730/4 704/4 884/4 کلی

 

( فرسودگی شغلیدرصد تغییرات متغیر ملاک ) 70در این مدل رگرسیون  3آمده در جدول دستبا توجه به میزان ضریب تعیین به

بینی متغیر ششود و ضریب همبستگی متغیر ملاک و متغیر پی( استخراج میحمایت اجتماعی و خودکنترلیبین )پیش هایوسیله متغیربه

 .شده است 884/4ملاک، 
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حمایت اجتماعی ای بینی فرسودگی شغلی با توجه به نقش واسطهپیشجهت  چندگانهنتایج رگرسیون . 4جدول

 و خودکنترلی

 

ضریب رگرسیون  ضریب رگرسیون استاندارد نشده 

 استانداردشده

 سطح معناداری tآماره 

   (بینیبتا )مقدار پیش خطای استاندارد ضریب

 444/4* 849/25 - 245/4 344/5 مقدار ثابت

 444/4* -074/7 -578/4 472/4 -538/4 حمایت اجتماعی

 444/4* -848/0 -355/4 480/4 -293/4 خودکنترلی

 

 45/4تر از مقدار خطا و کوچک 444/4داری برابر چون مقدار سطح معنی، در سطر اول )مقدار ثابت(، 0با توجه به نتایج جدول  

درصد مقدار ثابت در مدل باقی  95بنابراین با اطمینان  ؛است 98/1تر از مقدار ، بزرگ849/25برابر  "t"است و قدر مطلق آماره 

 است. 344/5ماند و مقدار ضریب آن برابر می

است و قدر مطلق آماره  45/4تر از مقدار خطا و کوچک 444/4داری برابر قدار سطح معنی(، چون محمایت اجتماعیدر سطر دوم ) 

"t"  ماند و مقدار در مدل باقی می حمایت اجتماعیدرصد متغیر  95است، بنابراین با اطمینان  98/1تر از مقدار ، بزرگ074/7برابر

بینی زان این پیشو می بینی کندتواند فرسودگی شغلی را پیشمیحمایت اجتماعی شود است. پس نتیجه گرفته می -538/4ضریب آن 

 است. منفی و معکوسدرصد است که مقدار آن  -8/57نیز برابر 

 "t"است و قدر مطلق آماره  45/4تر از مقدار خطا و کوچک 444/4داری برابر (، چون مقدار سطح معنیخودکنترلیوم )سدر سطر  

ماند و مقدار ضریب آن در مدل باقی می خودکنترلیدرصد متغیر  95است، بنابراین با اطمینان  98/1تر از مقدار ، بزرگ848/0برابر 

 -5/35بینی نیز برابر و میزان این پیش بینی کندتواند فرسودگی شغلی را پیشخودکنترلی میشود است. پس نتیجه گرفته می -293/4

 است. معکوسمنفی و درصد است که مقدار آن 

 شده است.ارائه 0ها با فرسودگی شغلی در جدول های آنرابطه حمایت اجتماعی و خودکنترلی و مؤلفه
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 مقدار ضریب همبستگی پیرسون .5جدول

سطح  ریگینتیجه

 داریمعنی

مقدار 

 خطا

مقدار ضریب 

 همبستگی

  هاها و زیر مؤلفهمؤلفه

وجود 

 رابطه

 اطلاعاتیحمایت  -10264 1015 10111

ی
جتماع

ت ا
حمای

 

وجود 

 رابطه

 حمایت شبکه اجتماعی -10290 1015 10111

وجود 

 رابطه

 نفسحمایت عزت -10541 1015 10111

وجود 

 رابطه

 حمایت وسیله -10509 1015 10111

وجود 

 رابطه

 خودکنترلی اولیه -10293 1015 10111

ی
خودکنترل

 

وجود 

 رابطه

 کنندهمنع خودکنترلی -10917 1015 10111

وجود 

 رابطه

  حمایت اجتماعی -10061 1015 10111

وجود 

 رابطه

 خودکنترلی -10956 1015 10111

 

است،  45/4تر از مقدار خطا و کوچک 444/4برابر  هاها و زیر مؤلفهداری تمامی مؤلفهچون مقدار سطح معنی 5 با توجه به جدول 

 های زیر به دست آمد:صفر رد و فرض یک تائید شد و یافته فرض هاها و زیر مؤلفهبرای تمامی مؤلفه

  فه و مقدار ضریب همبستگی بین این دو مؤل دار و معکوس وجود داردو فرسودگی شغلی رابطه معنی حمایت اطلاعاتی نیب

 است. -820/4

 ین این دو همبستگی ب و مقدار ضریب دار و معکوس وجود داردشبکه اجتماعی و فرسودگی شغلی رابطه معنی حمایت نیب

 است. -878/4مؤلفه 

 است. – 504/4 مؤلفهو مقدار ضریب همبستگی بین این دو  نفس و فرسودگی شغلی رابطه وجود داردحمایت عزت نیب 

 و مقدار ضریب همبستگی بین این دو مؤلفه وجود دارد دار و معکوسو فرسودگی شغلی رابطه معنی حمایت وسیله نیب 

 است. – 587/4
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 ؤلفهمو مقدار ضریب همبستگی بین این دو  دار و معکوس وجود داردو فرسودگی شغلی رابطه معنی خودکنترلی اولیه نیب 

 است. – 4/ 873

 این دو  و مقدار ضریب همبستگی بین دار و معکوس وجود داردو فرسودگی شغلی رابطه معنی کنندهخودکنترلی منع نیب

 است. – 749/4مؤلفه 

 ؤلفهمو مقدار ضریب همبستگی بین این دو  دار و معکوس وجود داردو فرسودگی شغلین رابطه معنی اجتماعیحمایت  نیب 

 است. – 821/4

  است. – 752/4و مقدار ضریب همبستگی بین این دو مؤلفه  دار و معکوس وجود داردو فرسودگی شغلی رابطه معنی خودکنترلی نیب

 گیری. بحث و نتیجه4

 ابتدایی مدارس مدیران شغلی نی فرسودگیبیدر پیش خودکنترلی و اجتماعی های حمایتپژوهش حاضر باهدف تعیین سهم مولفه

د. دار وجود دارهای حمایت اجتماعی رابطه منفی و معنیهای حاصل از پژوهش نشان داد که بین تمامی مولفهافتهی انجام شد.

)کسیدی،  (،2415(، )دوگان و همکاران، 1389)احمدی راد،  (،1398)سعیدی،  ،هایهای حاصل از پژوهش با نتایج پژوهشیافته

روان آدمی اجتماع است و فرایندی که به آن شکل  ویگوتسکی خاستگاهمطابق نظر  همسو بود. (2448(، )کستلوایز، 2449

توان گفت به هنگام افزایش فشار روانی، اشخاصی که از حمایت . در تبیین این یافته می(2445)لئوتیو، دهد ارتباط است می

شود و بنابراین حمایت اجتماعی با افزایش درک صحیح از م افسردگی در آنان دیده نمیاجتماعی بالایی برخوردارند، علائ

ها نشان داد حمایت اجتماعی نقش مهمی در یافته جینتا شود.رویدادهای روانی فشارزا باعث کاهش تأثیر فشار روانی می

 ی که از حمایت اجتماعی بالاتریافراد د بود.نفس مدیران مدارس داشته که در مقابله با فرسودگی آنان مؤثر خواهاعتمادبه

یت مدیرانی که به درک و مدیر درواقع کنند.برخوردار هستند آشفتگی کمتری داشته و سلامت روان بالاتری را گزارش می

دگی آنان ائم افسرتواند علیابند در مقابله با مشکلات کنترل بیشتری بر روی رفتارهای خود داشته که میرفتارهای خود دست می

عاونان کنند و به مهای مشارکتی در مدیریت مدرسه استفاده میتر، مدیران مدارسی که از سبکبه بیانی روشن را کاهش دهد.

 ها و عموم افرادچنین شرایطی حمایت از سوی همکاران و خانواده درخود اختیار داده، از حمایت اجتماعی بالاتری برخوردارند. 

با  حمایت اجتماعی بهتر )ارتباط نماید که مدیران مدارس به احساس کنترل بیشتری دست یابند.جامعه شرایطی را فراهم می

یران تواند به مدی و غیره( میهای روانهای بهداشتی، کارکنان مراقبتخانواده ، دوستان نزدیک ، همکاران ، کارکنان مراقبت

ها را بهبود بخشد ، بنابراین به کاهش سطح هیجانات منفی مدارس در بهبود فرسودگی شغلی کمک کند و ناراحتی روانی آن

 تأثیر تحت مهم مشاغل از یکی کنندگان،مراجعه والدین و با هاآن مستقیم ارتباط دلیل مدیران مدارس به. کندها کمک میآن

 هایجنبه ایجاد ، اختیار تفویض مدیران مدارس، شغلی رضایت برای سازیزمینه ، بنابراین ؛هستند اجتماعی حمایت درویکر

 رزشی،و هایفعالیت) رفاهی و مالی امکانات ایجاد مدیران و روانی و جسمی سلامت از اطمینان برای رویکردهایی ارائه حمایتی،

 مؤثر برگزاری روز،مدیران مدارس به آگاهی و دانش ارائه ،( غیره و یا هامهدکودک به دسترسی ، فرهنگی هایفعالیت
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 در مؤثری کمک تواندمی غیره و ، همکاران طرف از خارجی فشارهای کاهش آموزشی، کارآمدی و آموزشی هایکارگاه

اد های حاصل از پژوهش نشان دافتههمچنین بخش دیگری از ی.باشد هاآن شغلی مدیران مدارس فرسودگی عدم و موفق عملکرد

زارع ) هایپژوهش های حاصل از پژوهش با نتایجافتهی دار وجود دارد.های خودکنترلی رابطه منفی و معنیکه بین تمامی مولفه

ریان و بشی) نظرتوان گفت طبق تبیین این یافته می در همسو بود.( 2418(، )سیبرت و همکاران، 1395(، )بسطامی، 1395ارنانی، 

کنند یا دچار می های خود مراقبت کرده و آن را کنترلگیریافرادی که خودکنترلی بالایی دارند، در تصمیم (1391همکاران، 

شوند. به بیانی معلمانی که حس خودکارآمدی بالاتری دارند ها میگیریتعجیل و دخالت دادن احساسات درونی خود در تصمیم

. همچنین طبق نظر (2415، 1برلی و )چسناتشوند ه، متعهدترند و کمتر درگیر فرسودگی شغلی میرضایت شغلی بیشتری داشت

 شدهتوزیع رهبری سبک از هاآن بنابراین دانند؛می خود هایدغدغه تریناصلی از را امور کنترل منتخب مدیران (2447) 2بوش

 کار حجم ی،مشارکت یا شدهتوزیع رهبری... کنندمی محول معاونین به را خود آموزشی هایمسئولیت بیشتر و کنندمی استفاده

 مندانکار سالم روابط و گیرنددست به را رهبری هایموقعیت که دهدمی قدرت زیردستان به همچنین دهد،می کاهش را مدیران

زیرابه  مدت به دست خواهند آوردطولانیمدیران مدارس با خودکنترلی بالا احتمالاً نتایج بهتری در عملکردهای .کنند تسهیل را

ند اجتناب ک ها تداخل پیداکننده که باکار آنهای سرگرمموقع انجام دهند، از فعالیتها بهتر بتوانند کارها را بهرسد آننظر می

شغلی باعث  هاییتخودکنترلی بالاتر در موقع شود جلوگیری کنند.ها میپرتی که باعث اخلال در عملکرد آننمایند و از حواس

های شغلی رو فرد ضمن شناخت بهتر ویژگیهای فرد قرار بگیرد. ازاینشود که شغل فرد کمتر تحت تأثیر تقاضاها و خواستهمی

 ایحرفه عملکرد هکنندتعیین عامل عنوانبه های بهتری برای روبرو شدن با شرایط گوناگون آن به کار ببندد. خودکنترلیشیوه

 سلامت ، و یشخص رشد ، ایحرفه توسعه کیفیت توانیم مدیران مدارس، خودکنترلی سطح افزایش برای. است اغلمش همه برای

 روابط. دکن کمک تواندمدیران مدارس می خودکنترلی بهبود منظوربه آموزشی هایبرنامه ایجاد همچنین. داد افزایش را عمومی

 هایرنامهب. باشند داشته قوی خودکنترلی مدیران باید دلیل همین به و شودمدیران مدارس  نگرانی باعث تواندوالدین می با

 ، عصبانیت ، ناراحتی شرایط با آموزش اغلب متخصصان. ببرند بالا موفقیت با مدیران را خودکنترلی سطح توانندمی آموزشی

 هک افرادی. حرفه مدیران است مهم اجزای از یکی خود کنترل توسعه ، دلیل همین به. شوندمی روبرو پرخاشگری حتی

 هایحلراه ابانتخ و کم تحمل ، پذیریریسک به تمایل مانند خودخواهانه رفتارهای و تکانشگری ، دارند پایینی خودکنترلی

 شامل باید اشتیبهد هایمراقبت ارائه. دارند رفتاری مشکلات دارند پایینی خودکنترلی که یافراد. دهندمی نشان خود از فیزیکی

 حرفه از همیم بخش بالا خودکنترلی. باشد پرخاشگری از اجتناب و بودن بینخوش و بودن شاد ، اندیشی مثبت ، مداوم رفتار

اینکه پژوهش بر روی مدیران مدارس مقطع ابتدایی شهر  ازجمله رو بود،هایی روبهپژوهش حاضر با محدودیت.معلمی است

شود پژوهشی در سایر شهرها بر روی مدیران سایر مقاطع می رو پیشنهادشد. ازاینانجام  1398-11399تحصیلی بروجرد در سال

 نیبنابرا ؛آوری اطلاعات بودعنوان ابزار جمعها بههای پژوهش استفاده از پرسشنامهدیگر محدودیت از ها مقایسه شود.انجام و یافته

کننده دیلمتغیرهای تع شودمی شنهادیپ طلاعات استفاده شود.آوری اهای دیگری چون مصاحبه برای جمعشود از روشپیشنهاد می

                                                           
Chesnut & Burley 1 

 Bush 2 
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نهاد منظور کاهش فرسودگی مدیران مدارس پیشبه نیهمچن دیگری مانند استرس و احساس بهزیستی مورداستفاده قرار گیرند.

و نیز  سترس و فشار کاریمنظور مقابله با اای بیشتری در مراکز آموزشی و مدارس بههای حمایتی و مشاورهگردد که برنامهمی

 حمایت اجتماعی مدیران اختصاص یابد.

 .ملاحظات اخلاقی5

 پیروی از اصول اخلاقی پژوهش:

کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. لاقی تماماً در این مقاله رعایت شده است؛ شرکتاصول اخ

 ها محرمانه نگه داشته شد. کنندگان در جریان روند پژوهش بودند و اطلاعات آنهمچنین همه شرکت

 حامی مالی:

 های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.های تأمین مالی در بخشاین تحقیق هیچگونه کمک مالی از سازمان

 مشارکت نویسندگان:

 اند.تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخشهای پژوهش حاضر مشارکت داشته

 تعارض منافع:

 مقاله تعارض منافع ندارد. نیا سندهیبنابراظهار نو

 

 منابع

 .نامه کارشناسی ارشدپایان هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی در زنان شاغل، رابطه (،1389احمدی راد، مریم )

https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://parseh.modares.ac.ir/thes
is/1480588&ved=2ahUKEwiqqJ35mMr3AhVRDtQKHVIhDb0QFnoECAEQAg&usg=AOvVaw3gsK

wj0O4zotecrfQIk5dA 

نشگاه اپایان نامه کارشناسی ارشد، د(،سندروم روانشناختی فرسودگی شغلی معلمین و مکانیزم های مقابله ای، 1370بدری گرگوری، رحیم )
 .تربیت مدرس

https://search.ricest.ac.ir/dl/search/defaultta.aspx?DTC=18&DC=02898 

 

نامه ایانپشناختی، سخت رویی و خودکنترلی با فرسودگی شغلی کارکنان شرکت پتروشیمی ایلام، سرمایه روان رابطه (،1395بسطامی، احسان )

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی

 

ی رابطه خودکنترلی با تمایل نوجوانان به مصرف مواد بررس (.1391بشیریان، سعید، حیدرنیا، علیرضا، الاوردی پور، حمید، حاجی زاده، ابراهیم )

 1-5 صفحات ،1شماره  24، دوره مجله علمی دانشکده پرستاری ومامایی همدانمخدر، 

http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1148-fa.html 

 

 

(،ارتباط ویژگی های شخصیتی، حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با عملکرد تحصیلی 1393تمنایی فر، محمدرضا، منصوری نیک، اعظم. )

 .188_109، 71، شمارهفصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالیدانشجویان. 
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