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  هچکید
سان بر کـسی پوشـیده   امروزه اهمیت و نقش سرنوشت ساز شغل در ابعاد گوناگون زندگی ان        :مقدمه

 هـاي زیـادي دارنـد، حرفـه معلمـی بـه        نیست، هر شغلی با استرس همراه است اما برخی مشاغل استرس         
هـدف پـژوهش   . خصوص معلمی در سطح پیش دبستان و مهدکودك از جمله مشاغل پـر اسـترس اسـت               

ی مربیـان   هـاي فرسـودگی شـغل      و رضایت شغلی بـا مولفـه       B  ،Aحاضر تعیین رابطه بین تیپ شخصیتی       
  .مهدهاي کودك شهرستان ایالم بود

 نفر از مربیان مهدهاي کودك شهرستان ایـالم، کـه بـه    100ژوهش بر روي   این پ : هامواد و روش 
از طریـق پرسـش نامـه مـسلچ،     .  نفري انتخاب شده بودند انجام گرفت250صورت تصادفی از یک جامعه      

داده هـا بـا   . وزنمـن اطالعـات جمـع آوري گردیـد    پرسش نامه اسمیت و کندال، پرسش نامه فریـدمن و ر        
  .استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند

هاي فرسـودگی شـغلی     و مولفه B ،Aنتایج نشان داد که بین تیپ شخصیت      : یافته هاي پژوهش  
هش و کـا  ) P<0.05(همبستگی وجود ندارد، اما همبستگی بین رضایت شغلی با دو مولفه مسخ شخـصیت             

هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد کـه بـر اسـاس    . منفی و معنادار است) P<0.01(رشد  شخصیت 
 هاي خستگی عاطفی و مسخ شخـصیت را پـیش     و رضایت شغلی نمی توان مولفه     B  ،Aعوامل شخصیت   

تـوان مولفــه کـاهش رشــد     و رضـایت شـغلی مــی   B ،Aامــا بـر اســاس عوامـل شخــصیت   . بینـی کـرد  
  .را پیش بینی کرد) P<0.01(شخصی

 هاي ایـن پـژوهش، مـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه عوامـل          با توجه به یافته  :بحث و نتیجه گیري   
 و رضایت شغلی نمی توانند دو مولفه خستگی عـاطفی و مـسخ شخـصیت را پـیش بینـی         B  ،Aشخصیت  

ن داد کـه میـزان   هم چنین نتـایج نـشا     .  توانند مولفه کاهش رشد شخصیت را پیش بینی کنند          کنند اما می  
و رضایت شغلی مربیـان مهـدهاي کـودك شهرسـتان ایـالم در              ) کاهش رشد  شخصیت   (فرسودگی شغلی 

 .باشد سطح باالیی می 
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  مقدمه 
امروزه اهمیت و نقش سرنوشت ساز شغل در ابعاد    

گوناگون زندگی انسان بر کسی پوشیده نیست، چرا که 
هاي   که وسیله تامین هزینه این  هر شغل عالوه بر

روانی -زندگی است، ارتباط مستقیمی با سالمت جسمی
مادي او  زمینه ساز بسیاري از نیازهاي غیر فرد داشته و

  )1(.باشد  می
حالتی از خستگی : فرسودگی شغلی عبارت است از    

جسمی، هیجانی و ذهنی که به دلیل فشار مداوم و 
مکرر ناشی از برخورد فشرده و دراز مدت با عوامل 

نشانه ها و عالئم . وجود می آیده انسانی یا فیزیکی ب
موالً به صورت احساس درماندگی، فرسودگی شغلی، مع

نا امیدي، سرخوردگی، و پیدا کردن دیدگاه منفی نسبت 
افراد ممکن است . به خود و دیگران بروز داده می شوند

قادر به  تصور کنند که بیش از حد کار می کنند و
  .کنترل آن نیستند

فرسودگی شغلی بر اثر استرس شدید، مداوم و کنترل 
ضاي محیط کار بیش از توانایی نشده و زمانی که تقا

وجود ه هاي شخصی براي سازگاري یا موفقیت باشد ب
 مؤثر نشود، فرسودگی ههرگاه با استرس مقابل. می آید
بروز فرسودگی شغلی ناگهانی . وجود می آیده شغلی ب
یند پیش رونده دارد و رشد آن مرحله ، بلکه فرانیست

  .اي است
ش هاي مثبت رضایت شغلی حدي از احساسات و نگر
وقتی شخصی . است که فرد نسبت به شغل خود دارد

می گوید رضایت شغلی باالیی دارد به این مفهوم است 
احساسات خوبی و  شغل خود را دوست دارد که واقعاً

درباره کارش دارد و براي شغلش ارزش زیادي قائل 
  .است

یکی از عوامل تاثیرگذار در فرسودگی شغلی و 
شخصیت . ن، شخصیت آنان استرضایت شغلی کارکنا
  هایی از حیات انسان که اجازه می عبارت است از جنبه

دهد پیش بینی کنیم آدمی در اوضاع و احوال معین چه 
 هر فردي به شیوه ).2(،رفتاري از خود نشان خواهد داد

کند و انتظارات، توانایی، نیازها و   خاصی رفتار می
 دارد که بر هاي رفتاري منحصر به فردي را  مهارت

  سازمانهمه از طرفی . اساس الگوي شخصیتی اوست
 نیز بر اساس اهداف، وظایف و بهزیستی از جمله ها

هاي جاري خود نیازها، انتظارات و توقعات   فعالیت
این براي هر یک از  بر بنا. کنند  خاصی را تامین می

هاي متفاوت، محیط شغلی متفاوتی مناسب   شخصیت
   )3.(است
الگوي رفتاري افراد را در قالب  فریدمن و روزنمن     

 در نظر گرفته اند که افراد با A وB دو تیپ شخصیتی
 بیشتر تحت فشار مداوم و در شرایط Aشخصیت تیپ 

در . کنند  محدود و سخت، بار کار زیادي را تحمل می
اغلب مواقع فرصت استراحت ندارند، با خودشان رقابت 

. قرارند  تفاهم ندارند و دائم بیکنند، با سرپرستان   می
صبور، شکیبا، بردبار، خونسرد،   Bبرعکس افراد تیپ
 در کار متعادل بوده و افراط اه آن. آرام و مالیم هستند

کنند و بدون حساسیت و احساس گناه استراحت   نمی
 Aمطالعات بیانگر آن است که رفتارهاي تیپ . کنند  می

به عبارت دیگر  دارندارتباط مثبتی با فرسودگی شغلی 
کسانی که به دالیل مختلف از نظر جسمی و روحی 

 دهند و خسته می  خود را بیشتر تحت فشار قرار می
 به ویژه. شوند  کنند زودتر به فرسودگی شغلی مبتال می 
این امر در پژوهش هایی که بر روي نحوه عملکرد  

  و وضعیت روانی وAافراد داراي تیپ شخصیتی 
ها صورت گرفته به خوبی مورد  لکرد آنجسمی و عم

 افرادي A تاکید قرار گرفته است افراد تیپ شخصیتی
شتابزده، مبارزه جو، رقابت پیشه، بی حوصله و پرخاشگر 

 کارکنانی که نشان داد کهمطالعه حاضر  .)4(،هستند
مسخ ( هستند فرسودگی شغلیAداراي تیپ شخصیت 

  . باالتري تجربه نمودند) شخصیت
ها   آزمودنینشان داد ) 2001(کیرگاردچنین   هم      

 و مکان کنترل درونی Aبا سطح باالي رفتار تیپ 
 بیشترین رضایت را نشان داده اند،  وحداقل فشار روانی

 Aکه آزمودنی هایی با سطوح باالي رفتار نوع  حال آن
و منبع کنترل بیرونی نسبت به کنترل نیرو هایی که به 

انجامد احساس تهدید و ناتوانی   سالمتی و رضایت می
که بر رابطه  هاي تحقیق زیادي هستند  یافته کردند

 مانند Aفرسودگی شغلی با رفتارهاي مربوط به تیپ 
رقابت، زندگی تحت فشار زمان، خصومت و نیاز مفرط 

پ احساسی یکنند؛ افرادي که در ت  به کنترل تاکید می
مستعد بیش از افراد تیپ تعقلی  گیرند  جاي می

  )6(.فرسودگی شغلی و به ویژه بدبینی هستند
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 مشاغلهر شغلی با استرس همراه است اما برخی 
این امر معلول آن کار، نوع   هاي زیادي دارند و  استرس

. باشند  ها می گونه شغل این  هاي وظایف و مسئولیت
حرفه معلمی به خصوص معلمی در سطح پیش دبستان 

  )5(.ر استرس استو مهدکودك از جمله مشاغل پ
حاضر این است که آیا هدف اصلی پژوهش     
 می توانند و رضایت شغلی  A،Bهاي شخصیتی  تیپ

 مربیان مهدهاي کودك مولفه هاي فرسودگی شغلی
   ؟ را پیش بینی کنندایالم  شهرستان

  ها  مواد و روش
براي جمع و پژوهش حاضر از نوع توصیفی است      

 .نامه استفاده شد سشآوري اطالعات نیز از پر
این پژوهش شامل کلیه مربیان   جامعه آماري 

  به تعداد1391 ایالم در سال  مهدهاي کودك شهر
به منظور تعیین حجم نمونه از جداول .  نفر بود250

مورگان (تعیین اندازه نمونه معرف از یک جامعه معلوم
 نفر 100بهره گرفته شد که تعداد آن ) و کرجسی

 و براي کسب اطمینان از تکمیل پرسش برآورد گردید
 پرسش نامه بین مربیان توزیع 120 نامه ها تعداد

  . این تعداد با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. گردید
 این پرسش: نامه فرسودگی شغلی مسلچ پرسش     

باشد   نامه رایج ترین ابزار سنجش فرسودگی شغلی می
نامه به  رسشاین پ. گزاره جداگانه است 22که داراي 

نامه فرسودگی  تنها پرسش، )7(،)2001(ادعاي مسلچ
شغلی است که هر سه بعد فرسودگی شغلی یعنی بعد 

  پژوهش. دهد  عاطفی، جسمی و روانی را پوشش می
نامه انجام  این پرسش  هاي زیادي در خصوص پایایی

شده است و اغلب پایایی آن را در سطح مناسبی 
پژوهش آقایی و در . )8(،گزارش کرده اند

نامه با استفاده  این پرسش  پایایی،)9(،)1390(همکاران
 محاسبه شد درصد 78از ضریب آلفاي کرونباخ برابر با 

نامه هاي  و به منظور اطمینان بیشتر از مطابقت پرسش
مزبور با جامعه آماري پژوهش، محقق اقدام به بررسی 

اتید نفر از اس 10روایی صوري با بهره گیري از نظرات 
  . نظران نمود و صاحب

رایج  نامه این پرسش: نامه رضایت شغلی پرسش     
 به  وباشد  ترین ابزار اندازه گیري رضایت شغلی می

 و تهیه گردید) 1963(وسیله اسمیت، کندال و هیولین
ایران اولین بار توسط شکرکن و   در

آماده شده است و   به زبان فارسی،)10(،)1369(ارشدي
هاي بسیاري مورد استفاده قرار گرفته است   در پژوهش

این   پایایی) 1388(در پژوهش عسکري و همکاران
 83نامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ  پرسش
نامه از  براي روایی این پرسش. محاسبه شد درصد

مورد تایید خبرگان و اساتید و اعتبار صوري استفاده شد 
  )11-12.(قرار گرفت

براي ارزیابی : B و Aه شخصیتی تیپ نام پرسش     
نامه شخصیتی   از پرسشB و Aرفتارهاي تیپ 

نامه  این پرسش . فریدمن و روزنمن استفاده شده است
باشد که افراد را به دو گروه    سوال می25 شامل

از  ، کمترAتمایل به تیپ  13بیشتر از نمره (شخصیتی
توسط  این آزمون .کند  می) B پیتمایل به ت 13 نمره

به نقل از باقیانی مقدم و (،فریدمن و روزنمن
تهیه گردیده است و پایایی آن در ) )1383(همکاران

در . )13(،تحقیقات متعدد مورد تایید قرار گرفته است
نامه با مقدار  پایایی پرسش) 1388(پژوهش شاکري نیا

 براي .به دست آمده است درصد 89 آلفاي کرونباخ
ز از اعتبار صوري استفاده نامه نی روایی این پرسش

  )14(.گردید
در این مطالعـه بـه       :داده ها   تجزیه و تحلیل   روش

هـاي آمـار    منظور تجزیـه و تحلیـل اطالعـات از روش        
، هـا  و درصـدهاي آن  ن دادن فراوانی توصیفی براي نشا  

هاي آمـار    داري از روش  ی  و نیز براي بررسی سطح معن     
رسـیون  رگ و  پیرسـون  همبستگی ضریب استنباطی نظیر 

  . استفاده شده استچندگانه
  یافته هاي پژوهش 

 نتایج ضریب همبـستگی پیرسـون     1 شماره   جدول
 ،بــین متغیرهــاي فرســودگی شــغلی، مــسخ شخــصیت 

ها را بـا تیـپ هـاي        و ارتباط آن  شخصیت  کاهش رشد   
  .شخصیتی و رضایت شغلی نشان می دهد

ــداول   ــماره ج ــل    4، 3، 2 ش ــه تحلی ــوط ب مرب
اي فرســودگی هــمولفــه  بینــی نیــز پــیش ورگرســیون 

مــسخ شخــصیت و کــاهش رشــد شخــصیت  عــاطفی،
  پرداخته اند

.  
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 )N=100( خالصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها.1 شماره جدول

لیغرضایت ش شخصیت متغیرها   
 r R 

028/0 فرسودگی عاطفی  165/0  
036/0 مسخ شخصیت   199/0-  

-068/0  شخصیت کاهش رشد    260/0-  
 ( معنادار در سطح ؛ P<0.01( ( معنادار در سطح P<0.05 (  

  
وان ـت  ده میــت آمــه دسـب بـرایـه ضـوجه بـبا ت     

 هــولفـو م) B و A(صیتـن شخـت که بیـتیجه گرفـن
  . داردـود نـنادار وجـمبستگی معـاي فرسودگی شغلی هـه 

ا دو ـلی بـغـایت شـن رضـستگی بیـال آن که همبـح
ش ــاهـو ک) P<0.01(تــصیـخـخ شــسـه مـولفـم

تـنادار اسـفی و معـ من)P<0.01(خصیـد شــرش
 .  
  
  

و ) B و A(  خالصه تحلیل رگرسیون براي پیش بینی مولفه فرسودگی عاطفی براساس شخصیت.2 شماره جدول
 )N=100(رضایت شغلی 

  
R 

  
2R 

  فرسودگی عاطفی: متغیر وابسته
2Rتعدیل شده 

  
F 

  
Sig 

165/0  027/0  007/0  366/1  260/0  
  
  

شود،   همان طور که در جدول باال مشاهده می
معنی است که بدین ) 026/0( به دست آمده2Rمقدار 

 درصد از واریانس متغیر فرسودگی عاطفی توسط 7/2
و رضایت شغلی تبیین ) B و Aنوع ( متغیر شخصیت2

 درصد از پراکندگی 7/2به عبارت دیگر، . شود  می
مشاهده شده در متغیر فرسودگی عاطفی توسط این 

ت ـسبـن، نـالوه بر ایـع. ودـش  یه میـغیرها توجـمت
Fنان ـیـطح اطمـدر س) 366/1(دهـاسبه شـ مح
ن، ـای رـب اـبن. ستـنادار نیـد معـ درص95ل ـداقـح

توان نتیجه گرفت که بین متغیرهاي مورد مطالعه   می
عنادار ـستگی مـفی همبـاطودگی عـو متغیر فرس

  ود نداردـوج
.  

  
  
و رضایت ) B و A(اساس شخصیت  خالصه تحلیل رگرسیون براي پیش بینی مولفه مسخ شخصیت بر.3 شماره جدول

  )N=100(شغلی 
  
R 

  
2R 

  مسخ شخصیت: متغیر وابسته
2Rتعدیل شده 

  
F 

  
Sig 

219/0  048/0  028/0  448/2  092/0  
  

شود،   همان طور که در جدول باال مشاهده می
بدین معنی است که ) 028/0( به دست آمده2Rمقدار 

 2 درصد از واریانس متغیر مسخ شخصیت توسط 8/2
 و رضایت شغلی تبیین می) B و Aنوع (متغیر شخصیت
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 درصد از پراکندگی 8/2به عبارت دیگر، . شود
ط ـفی توسـودگی عاطـر فرسـغیـر متمشاهده شده د

الوه بر این، ـع. ودـش  ه میـوجیـیرها تـغـاین مت
ینان ـطح اطمـدر س) 448/2(دهـاسبه شـ محFبت ـنس

 این، می بر اـبن. تـسـادار نیـد معنـ درص95داقل ـح
اي مورد ـیرهـن متغـیجه گرفت که بیـوان نتـت 

تگی سـفی همبـودگی عاطـیر فرسـتغـه و مـطالعـم
  ود نداردـادار وجـمعن

.  
  

و ) B و A(اساس شخصیت بر شخصیت   خالصه تحلیل رگرسیون براي پیش بینی مولفه کاهش رشد .4  شمارهجدول
 )N=100(رضایت شغلی 

  کاهش رشد شخصی: متغیر وابسته ضرایب استاندارد نشده پیش بینی کننده ها
 ضرایب استاندارد شده

T Sig 

-119/57 عدد ثابت  -  170/4  000/0  

-193/0 شخصیت  260/0-   564/2-  012/0  
001/0 رضایت شغلی  000/0  002/0  998/0  

*0.049, F=3.529= 2R   ,R=0.260, R2=0.068 تعدیل شده
 ( معنادار در سطح P<0.01 (   (معنادار در سطح P<0.05 (   

 
  

شود،   همان طور که در جدول باال مشاهده می
 8/6دین معنی است که ب) 068/0(مقدار به دست آمده

 2درصد از واریانس متغیر کاهش رشد شخصی توسط 
  و رضایت شغلی تبیین می) B و Aنوع (متغیر شخصیت

 درصد از پراکندگی مشاهده 8/6به عبارت دیگر، . شود
توسط این متغیرها شخصیت شده در متغیر کاهش رشد 

نیز ) 260/0( مشاهده شدهRمقدار . شود  توجیه می
نشان دهنده آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر 

عالوه بر این، . تواند براي پیش بینی استفاده شود  می
در سطح اطمینان ) 529/3( محاسبه شدهFنسبت 
توان   این، می بر بنا.  درصد معنادار است95حداقل 

نتیجه گرفت که بین متغیرهاي مورد مطالعه و متغیر 
 .رشد شخصی همبستگی معنادار وجود داردکاهش 

  بحث و نتیجه گیري 
آزمون ضریب همبستگی  هاي حاصل از  یافته     

 و) B ،A(پیرسون نشان داد که بین شخصیت
هاي فرسودگی شغلی همبستگی وجود ندارد اما  مولفه

همبستگی بین رضایت شغلی با دو مولفه مسخ 
 )P<0.01( شخصیتو کاهش رشد) P<0.05(شخصیت

این قسمت از پژوهش   یافته هاي. منفی و معنادار است
هاي سپاه منصور   هاي بخش هایی از پژوهش  با یافته

، حسینیایی ، عزیزنژاد و حسینی، قربان )15(،و همکاران

، عابدي و ، ارشدي و شکرکنشیرودي و همکاران
مارتینسون،  و) 1383(همکاران، کریمی، مددیان پاك

 .داردخوانی   هم،)16(،ریچاردسون و بورك
هاي این پژوهش نشان داد که تیپ هاي   داده

توانند فرسودگی   و رضایت شغلی نمیA ،Bشخصیت 
عاطفی و مسخ شخصیت را پیش بینی کنند و این دو 

 را پیش بینی می شخصیتمتغیر فقط کاهش رشد 
در فرسودگی شغلی دو مولفه خستگی عاطفی و . کنند

 در طوالنی مدت تقریباًمسخ شخصیت به مرور زمان و 
هاي گروه   نامه در بررسی پرسش. آیند  به وجود می

ها   درصد از آزمودنی97نمونه مشخص گردید که 
 سال سابقه کار داشتند و 1-6ها بین  یعنی دو سوم آن

 سال سابقه کار 10مانده بیشتر از   درصد باقی3تنها 
این   این رد شدن دو فرضیه اول در  داشتند بنا بر
شاید متغیرهاي . تواند قابل توجیه باشد  پژوهش می

ها در   دیگر از جمله سطح تحصیالت و یا سن آزمودنی
، که این مورد در باشد  ها موثر می فرسودگی شغلی آن

  .پژوهش هاي بعدي می تواند بررسی شود
هاي  هدـند که مـده  شان میـوق نـج فـنتای

 بتاًـن نسیاـزشی مربـضاي نیازهاي انگیکودك در ار
غل خود رضایت ـیان از شـوده اند و مربـناموفق ب

ت ـ به ماهیاًرفـدم رضایت صـاین ع. دارندـدانی نـچن
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یل ـشتر به دلـکه بیـردد، بلـی گـها باز نم کار آن
 که این مورد باید در .باشد  دم امکانات موجود میـع

یان از ـر مربـ اکث.ودـال شـنده دنبـپژوهش هاي آی
زایاي این ـدم مـناسب و عـتصادي ناموضعیت اق

دم ــکه ع نـه به ایــبا توج. ستندــغل ناراضی هـش
ت و از آن ــر اسـراد موثــغلی در کار افــایت شـرض

ن ـازان ایـنده سـت آیـربیـراد به تـن افـرو که ای
هر ـش(کـوچـدوده اي کـند در محـکشور هر چ

 رـدابیـه تـت کـمارده اند، الزم اسـت گـمـه) المـای
کانات ــعیت و امـبود وضـت بهـهـاتی جـتدارک و
ورت ـوالن امر صـط مسئـلی این افراد توسـغـش

  .پذیرد
   محدودیت هاي تحقیق

ها، برخی از مربیان  نامه به علت تعداد زیاد پرسش-    
کردند و پژوهشگر  ها امتناع می نامه از پاسخ به پرسش

 .ها می شد مهنا مجبور به ارسال مجدد پرسش

االت صراحت وبرخی از مربیان در پاسخگویی به س-    
  .اند و صداقت الزم را نداشته

  پیشنهادات
دهاي زیر جهت با توجه به نتایج تحقیق پیشنها

  :می شودنظیر بهزیستی استفاده سازمان هایی 
سازمان ها و مراکز دولتی باید به ویژگی هاي -     

ر حرفه هاي گوناگون شخصیتی افراد جهت گزینش د
تا افراد هماهنگی بیشتري با حرفه . توجه داشته باشند

موردنظر داشته و در نتیجه عملکرد بهتري در شغل خود 
 . داشته باشند

آشنا ساختن مربیان و معلمان با مفهوم فرسودگی -     
 .شغلی و رابطه آن با تیپ هاي شخصیتی

ع چگونگی برگزاري کارگاه هاي آموزشی با موضو-     
 .مقابله با فرسودگی شغلی

آشنا ساختن مربیان و معلمان با عوامل بروز -     
 .دهنده فرسودگی شغلی
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 Investigating the Relationship of Job Exhaustion with Personality 

Types(A&B) and Job Satisfaction Among Kindergarten  
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Abstract 
 

Introduction: Nowadays, the importance 
and fate making role of job in various 
aspects of human life could not be ignored. 
Every job is associated with stress, but 
some jobs are more stressful and teaching 
profession at pre-school and kindergarten 
levels are amongst the most stressful jobs. 
The purpose of this study was to determine 
the relationship of job exhaustion with 
personality types(A and B) and job 
satisfaction among kindergarten educators 
of Ilam city 
 

Materials & Methods: The study was 
performed on 100 kindergartens teachers 
who were randomly selected from a 
population of 250 subjects in Ilam city. Re-
search information was gained via Maslach, 
Kendall-Smith and Friedman-Ru-znman 
questionnaires. Data were analyzed using 
correlation and multiple regression stati-
stics. 
 

Findings: The results showed that there is 
no correlation between personality types (A 
and B) and components of job exhaustion; 
however the correlation of job satisfaction  
 

with two components of depersonalization 
and personality growth was negative and 
significant (P<0.05 and P<0.01, respe-
ctively). Multiple regression analysis also 
showed that it was impossible to predict 
emotional exhaustion and depersonalization 
components based on the personality 
factors (B and A) and job satisfaction. But, 
it was possible to predict personality gro-
wth based on the personality factors (B and 
A) and job satisfaction (P<0.01). 
 

Discussion & Conclusion: According to 
the findings, it may conclude that persona-
lity factors (B and A) and job satisfaction 
cannot predict two components emotional 
exhaustion and depersonalization, but can 
predict the components of personal growth. 
The results showed that job exhaustion (p-
ersonal growth) and job satisfaction rates 
are very extensive among kindergarten edu-
cators of Ilam city. 
 

Keywords: exhaustion, job satisfaction, 
personality factors
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