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Abstract
The purpose of this study was to analyze the
behavioral factors of strategic and operational plans of
public sports in Iran. Regarding the research goal, the
present research is aimed at using a variety of applieddevelopment research that is conducted in the field of
strategic and analytical research. The statistical
population of this research consisted of all members of
the board of directors and chairmen of the federation of
The purpose of this study was to regressive analysis of the
organizational health and job satisfaction with Job
burnout of physical education teachers of Tehran
province. Statistical population included all physical
education teachers in Tehran (N=1500). Based on the
Morgan table 320 persons were chosen simple randomly
method for research sample. The Hoy & Fildman (1997)
questionnaire of organizational health inventory, and
Jackson and Maslach (1985) questionnaire of Job
Burnout, and Minnesota (2000) questionnaire of Job
satisfaction were used to achieve the research objectives.
Their reliability were studied in a pilot study with 30
subjects and calculated as 0.82, 0.89 and 0.79
respectively. Analysis of the collected data done by
descriptive approach and inferential statistics methods,
including K-S, and regression through SPSS software.
Results of the research showed that there is a negative
significant relationship between the organizational health
inventory and Job burnout of physical education teachers.
There is a positive significant relationship between the
organizational health inventory and job satisfaction of
physical education teachers. There is a negative
significant relationship between the job satisfaction and
Job burnout of physical education teachers.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل رگرسیونی سالمت سازمانی و
.رضايت شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان تهران بود
8000  معلمان تربیت بدنی شهر تهران به تعداد،جامعه آماری پژوهش
 نفر از آنها به طور تصادفی به عنوان نمونه تحقیق920 نفر بود ﮐه
 برای دستیابی به اهداف پژوهش از سه پرسشنامه.انتﺨاب شدند
 پرسشنامه فرسودگی شغلی،)8331(سالمت سازمانی هوی و همکاران
)2000( ) و پرسشنامه رضايت شغلی مینه سوتا8310( مزلچ و جکسون
 پايايی هر سه پرسشنامه در يک آزمون مقدماتی با.استفاده شده است
 محاسبه0/13  و0/10 ،0/12  آزمودنی و با آلفای ﮐرونباخ به ترتیب90
 برای تجزيه و تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و.شد
.استنباطی از جمله ﮐلموگروف – اسمیرنف و رگرسیون استفاده شد
نتايج پژوهش نشان داد بین سالمت سازمانی و فرسودگی شغلی
 بین سالمت،معلمان تربییت بدنی رابطه منفی و معناداری وجود دارد
سازمانی و رضايت شغلی معلمان تربییت بدنی رابطه مثبت و معناداری
 بین رضايت شغلی و فرسودگی شغی معالمان تربیت بدنی.وجود دارد
.رابطه معکوس معناداری وجود دارد
واژههاي کليدي
. معلمان تربیت بدنی، رضايت شغلی، فرسودگی شغلی،سالمت سازمانی
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مقدمه
آموزش و پرورش بهعنوان اساس و زيربنای توسعه فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی هر جامعه به شمار میرود .امروزه
در اغلب ﮐشورها آموزش و پرورش به عنوان يکی از ارﮐان مهم
رشد و توسعه قلمداد میشود و پس از امور دفاعی بیشترين بودجه
دولتی را به خود اختصاص میدهد .ازآنجاﮐه بﺨش قابلتوجهی
از آموزش و پرورش دانش آموزان در مدارس انجام میشود،
مدارس بهعنوان يک نظام اجتماعی حساس و مهم از جايگاه
خاصی برخوردار هستند .در اين راستا مديران مدارس در صورتی
میتوانند وظیفه خطیری ﮐه بر دوش آنهاست را به نحو احسن
انجام دهند ﮐه سازمانهای سالم و پويايی داشته باشند(.)1
عظمت و سرعت پیشرفتهای علمی و فنون متأثر از آن،
بیترديد دگرگونیهای اجتماعی و تحوالت اقتصادی را به همراه
خواهد داشت .بر اين مبنا در چنین شرايطی تغییر و تحوالت
عمیقی در زندگی افراد و اشتغال آنها به وجود میآيد .امروزه
سازمانهای نوخواه و نوآور برای رسیدن به اهداف و برنامههای
خود درصدد هستند تا راهکارهايی جهت سازگاری مطلوب
ﮐارﮐنان خود با چنین تغییرات عظیمی به وجود آورند .اﮐنون
ﮐشورهای درحالتوسعه با توجه به مشکالت سرمايهگذاری در
نیروی انسانی دريافتهاند ﮐه علل عقبماندگی آنها ﮐمبود منابع
فیزيکی نیست ،بلکه مشکل آنها در ﮐمبود سرمايه انسانی دارای
مهارتهای علمی ،پژوهشی ،فنی و بهبیانديگر در ﮐمبود انسان
سالم و توسعهيافته نهفته است .هدف از رشد و توسعه اقتصادی–
اجتماعی در هر ﮐشوری ،فراهم ساختن رفاه جسمانی و معنوی
برای مردم آن ﮐشور از طريق ارضای خواستهها و تأمین نیازهای
آنها است( .)0در اين رابطه رويکرد سالمت سازمانی از لحاظ
فهم ،پويايیهای سازمانها و پژوهش و ﮐوشش جهت بهسازی
آنها ،مزايای علمی قابل مالحظه ای دارد ( .)2سالمت سازمانی
يکی از شاخصهای مهم در ارزشیابی مدير است .چنانچه جو
ناسالمی در سطح سازمان ايجاد شود ،مانع از رشد و پرورش
شﺨصی و همچنین باعث ناخشنودی ﮐارﮐنان آموزشی میشود
و در نتیجه به میزانی قابلتوجهی سطح ﮐارايی و اثربﺨشی نظام
آموزشی ﮐاهش میيابد( .)1اعضای ﮐادر آموزشی در يک سازمان
سالم ،نسبت به يکديگر و ﮐارشان عالقه وافری نشان میدهند
و از روحیه بااليی برخوردار هستند ،در چنین سازمانی اهداف
علمی سطح باال ولی قابل حصول برای ﮐارﮐنان وضع می-
شود( .)28از سويی ديگر هر ملتی درصدد ايجاد يک جامعه سالم
است ،يعنی جامعهای ﮐه به اعضاء خود اين امکان را بدهد تا

واقعیت خود ،ديگران و طبیعت را درك ﮐرده و دچار غرور در
مورد دانش خود و تصور باطل برتری بر همه نشوند و از اين
دانش در جهت رشد و تعالی خود و ديگران استفاده ﮐنند (.)88
بنابراين ،مدارس سالم موجبات انگیزش و عالقهمندی به ﮐار را
در معلمان به وجود آورده و از اين طريق اثربﺨشی خود را باال
میبرند( .)20
از پیامدهای ﮐار در سازمان میتوان به فرسودگی شغلی اشاره
ﮐرد ﮐه جنبههای منفی زندگی شغلی و سازمانی قلمداد میشود.
مفهوم فرسودگی شغلی برای اولین بار از سوی فرويدنبرگر 8در
سال  8311معرفی شد .وی فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی
و ناﮐامی میداند ﮐه ناشی از ارتباطات و روابط شغلی است ﮐه
به حصول نتیجه دلﺨواه منجر نمیشود( .)8فرسودگی شغلی
زيانهای زيادی برای فرد و سازمان دارد .اولین آسیب فرسودگی
شغلی رنج بردن از فرسودگی بدن است .افرادی ﮐه از اين عارضه
رنج میبرند ،اصوالا دارای انرژی ﮐم و احساس خستگی بیش از
حد هستند .آنها دچار افسردگی ،احساس درماندگی ،احساس
عدم ﮐارايی در شغل ،وجود نگرشهای منفی به خود ،شغل و
سازمان و بهطورﮐلی نسبت به زندگی میشوند و نهايتاا اين ﮐه
اغلب مبتاليان احساس پايین بودن پیشرفت و ترقی شﺨصیت
را گزارش میﮐنند( .)88از سويی ديگر فرسودگی شغلی پديدهای
است ﮐه در سالهای اخیر توجه روانشناسان و دانشمندان علم و
مديريت را به خود جلب ﮐرده است .استفاده فنی و تﺨصصی از
واژهی فرسودگی شغلی به فرويد نبرگر ،ﮐسی ﮐه اولین مطلب را
در سال 8311در باب اين مفهوم به رشته تحرير درآورد بر
میگردد .بسیاری از افراد فرسودگی شغلی را با استرس شغلی
يک پديده میپندارند ،اما پژوهشگرانی مانند پانیس و آرون سون2
بر اين باورند ﮐه فرسودگی شغلی خود يکی از عمدهترين
پیامدهای اجتناب ناپذير استرس شغلی است ( .)89از سويی ديگر
رضايت شغلی يکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است.
رضايت شغلی عاملی است ﮐه سبب افزايش ﮐارايی و نیز احساس
رضايت فردی میشود .محققان رضايت شغلی را از ديدگاههای
گوناگون تعريف ﮐردهاند .اما اﮐثر صاحبنظران در خصوص
ارتباط شغلی با عوامل اجتماعی و روانی اشتراك نظر دارند و
معتقدند اگر شغل مورد نظر ،لذت مناسبی برای فرد تأمین ﮐند،
در اين حالت فرد از شغلش راضی خواهد بود( .)81رضايت شغلی
به نگرش ﮐلی فرد درباره شغلش اطالق می شود و عبارتست از
وضعیتی ﮐه در آن افراد از شغل خود و ساير شرايط وابسته اظهار
رضايت میﮐند .بهبیانديگر رضايت شغلی حدی از احساسات و
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آموزگاران ناحیه يک شهرستان ارومیه در سال تحصیلی()11-11
دريافت ﮐه بین سالمت سازمانی مدارس و فرسودگی شغلی
آموزگاران رابطه معنادار وجود دارد( .)80عزيزی مقدم( )8911نیز
در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه سالمت سازمانی مدارس و
فرسودگی شغلی دبیران مدارس راهنمايی دريافت ﮐه بین
سالمت سازمانی و فرسودگی شغلی دبیران رابطه معکوس
ومعناداری وجود دارد( .)1علی نژاد( )8932در مطالعهای دريافت
بین ابعاد سازمانی و رضايت شغلی معلمان ابتدايی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد( .)9همچنین هینون و ساريما  )2003(8در
پژوهش خود در ﮐشور فنالند به اين نتیجه رسیدند ﮐه افزايش
خشنودی شغلی ﮐارﮐنان با افزايش تعهد سازمانی همراه است و
در نهايت منجر به افزايش سالمت سازمانی می شود(.)82
فیتنس )2009(2نیز در مطالعهای به اين نتیجه رسید ﮐه هر چه
يک سازمان جو سالمی داشته باشد ،يعنی در مبادله اطالعات
قابل اعتماد باشد و همچنین دارای قابلیت انعطاف و خالقیت
برای ايجاد تغییرات و دارای يگانگی بوده ،نسبت به اهداف خود
تعهد داشته باشد ،ﮐارﮐنان آن سازمان نیز به همان میزان از
خشنودی شغلی بهره میگیرند(.)80
همان طوری ﮐه مبانی نظری و ادبیات پیشینه نشان داد
فرسودگی شغلی و رضايت شغلی عواملی چند بعدی بوده و عوامل
متعددی بر آنها تأثیر گذار هستند .يکی از عواملی ﮐه میتواند
بر فرسودگی و رضايت شغلی معلمان تأثیر داشته باشد ،سالمت
سازمانی است .ويژگی اين عامل اين است ﮐه هم به محیط
بیرونی و هم محیط درونی مدرسه توجه میﮐند ،بنابراين میتواند
به عنوان تبیین و پیش بینی ﮐننده فرسودگی و رضايت شغلی در
نظر گرفته شود ،از اينرو پژوهش حاضر در صدد است به اين
سئوال پاسخ دهد سالمت سازمانی و رضايت شغلی در مدرسه
چه رابطهای با فرسودگی معلمان تربیت بدنی دارد؟

نگرشهای مثبتی است ﮐه افراد نسبت به شغل خود دارند .در
واقع رضايت شغلی مجموعهای از احساسات و باورهاست ﮐه افراد
در مورد مشاغل ﮐنونی خود دارند( .) 83در رابطه با ارتباط دو
متغیر از سه متغیر سالمت سازمانی ،فرسودگی شغلی و رضايت
شغلی در حوزههای مﺨتلف و همچنین سازمانهای ورزشی
تحقیقات متعددی انجام شده است ،اما در رابطه با ارتباط اين
سه متغیر با يکديگر به ويژه در بﺨش معلمان تربیت بدنی
تحقیقات محدودی انجام شده است ﮐه در ادامه به برخی از آنها
اشاره میشود .بیرانوند( )8938در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه
بین سالمت سازمانی و رضايت شغلی دبیران دبیرستانهای
پسرانه دولتی شهر خرمآباد دريافت ﮐه بین سالمت سازمانی
مدرسه و رضايت شغلی دبیران رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد( .)1ملکی( )8930در مطالعهای با عنوان بررسی تاثیر سالمت
اداری بر رضايت شغلی ﮐارﮐنان ﮐتابﺨانه مرﮐزی آستان قدس
رضوی دريافت ﮐه انتصاب ﮐارﮐنان بر اساس تناسب بین شغلی
و شاغل از هر نظر( سن و جنسیت ،سطح تحصیالت ،و )...می-
تواند رضايت شغلی را به دنبال داشته باشد( .)81آرام ()8913در
پژوهشی به بررسی رابطه سالمت سازمانی و هوش سازمانی با
رضايت شغلی مديران مدارس شهر نورآباد پرداخت .نتايج
پژوهش نشان داد ﮐه بین سالمت سازمانی و هوش سازمانی با
رضايت شغلی مديران رابطه معناداری وجود دارد ،همچنین بین
ابعاد هوش سازمانی با رضايت شغلی مديران رابطه وجود دارد(.)1
اعتمادی( )8911در تحقیقی با عنوان بررسی علل فرسودگی
شغلی معلمان مقطع ابتدايی اصفهان دريافت ﮐه علل فردی،
اقتصادی ،اجتماعی و سازمانی در فرسودگی شغلی معلمان موثر
است .بین نظرات معلمان مرد و زن در علل سازمانی تفاوت
معنادار وجود دارد .ولی در علل فردی و اقتصادی– اجتماعی
تفاوت نظرات آنان معنادار نبود .همچنین بین علل فرسودگی
شغلی و مدت اشتغال رابطه معنادار مشاهده شد( .)3مقدم و
همکاران ( )8911تحقیقی با عنوان بررسی میزان شیوع
فرسودگی شغلی معلمان انجام داد ﮐه نتايج پژوهش نشان داد
بین فرسودگی شغلی با رضايت شغلی ارتباط معناداری وجود
دارد( .)81نظرپور صمصامی( )8910در پژوهشی به بررسی رابطه
ويژگیهای شﺨصیتی معلمان با رضايت شغلی آنان در سه مقطع
تحصیلی ابتدايی ،راهنمايی و متوسطه در شهرستان مسجد
سلیمان پرداخت .نتايج تحقیق نشان داد ﮐه بیشترين میزان
رضايت ،رضايت از مدير است و ﮐمترين میزان رضايت ،رضايت
از مسايل اقتصادی است .مهرمند( )8911در مطالعهای با عنوان
بررسی رابطه سالمت سازمانی مدارس با فرسودگی شغلی

روش شناسی
پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی است ﮐه به صورت میدانی
انجام شده است .جامعه آماری پژوهش ،شامل معلمان تربیت
بدنی شهر تهران به تعداد  8000نفر بود ﮐه  920نفر از آنها به
طور تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتﺨاب شدند .برای دستیابی
به اهداف پژوهش از سه پرسشنامه سالمت سازمانی هوی و
همکاران( ،)8331پرسشنامه فرسودگی مزلچ و جکسون ()8310
و پرسشنامه رضايت شغلی مینه سوتا ( )2000استفاده شده است.
هر سه پرسشنامه بومی سازی شده و روايی صوری و محتوايی
آن به تايید  80نفر از متﺨصصین مديريت ورزشی رسید .پايايی

1. Henion & sarema

2. Fetnes
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متأهل؛  %1/1دارای مدرك ﮐاردانی %12/18 ،دارای مقطع
ﮐارشناسی و  %90دارای مدرك ﮐارشناسی ارشد و دﮐتری؛
 %91/13سابقه ﮐاری زير  80سال %23/1 ،سابقه ﮐاری بین 80
تا  20سال و  %91/20دارای سابقه ﮐاری باالی  90سال؛
 %11/81در مقطع ابتدايی %02/18 ،در مقطع دبیرستان ؛
 %32/18در رشته تربیت بدنی و  %1/81دارای مدرك غیر تربیت
بدنی بودند.

هر سه پرسشنامه در يک آزمون مقدماتی با  90آزمودنی و آلفای
ﮐرونباخ به ترتیب  0/10 ،0/12و  0/13محاسبه شد .برای تجزيه
و تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی از جمله
ﮐلموگروف – اسمیرنف و رگرسیون با ﮐمک نرم افزار SPSS
استفاده شد.
یافتهها

یافتههاي توصيفی پژوهش نشان داد ﮐه  %11/11معلمان
تربیت بدنی زن و  %99/82مرد؛  %81/10مجرد و %18/20
جدول  ،8آمار توصیفی مربوط به مولفه های تحقیق را نشان می دهد.
جدول  .8مدل رگرسیونی سالمت سازمانی و فرسودگی شغلی
𝑟2

r

-0/405

خطای استاندار برآورد

0/54

مقدار دوربین واتسن

7/38

0/751

جدول  .2رگرسیون تک متغیری جهت پیشبینی فرسودگی شغلی از طريق سالمت سازمانی
مجموع
مجذورات

منبع تغییرات

درجة
آزادی

میانگین
مجذورات

رگرسیون

757/58

7

757/58

باقیمانده

4555/058

873

71/77

مجموع

4438/548
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با توجه به نتايج جدول  8و  2و با تأﮐید بر میزان  Fبهدست
آمده و مقدار دوربین واتسن ،میتوان مطرح نمود ﮐه شرايط پیش
بینی فرسودگی شغلی از طريق سالمت سازمانی وجود دارد و

میزان F

1/751

سطح
معنيداری
0/007

ارتباط معکوس معناداری بین سالمت سازمانی و فرسودگی شغلی
معلمان تربیت بدنی مشاهده میشود.

جدول  .9ضرايب رگرسیونی مرتبط با پیشبینی طريق فرسودگی شغلی از سالمت سازمانی معلمان تربیت بدنی
ضريب بتا t
𝑅2
میزان B
متغیر پیشبیني كننده
متغیر مالك
فرسودگي شغلي

0/54

سالمت سازماني

با نتايج جدول  9نشان میدهد با توجه به ضرايب رگرسیونی
تک متغیری میتوان مطرح نمود ﮐه ارتباط معکوس معناداری
بین سالمت سازمانی و فرسودگی شغلی مشاهده میشود .بدين

- 5/817

ترتیب ﮐه با افزايش سطح سالمت سازمانی ،فرسودگی ﮐاهش
مییابد .همچنین سالمت سازمانی معلمان تربیت بدنی قابلیت
پیش بینی  %20فرسودگی شغلی آنها را دارد.

جدول  .1مدل رگرسیونی سالمت سازمانی و رضايت شغلی
r

𝑟2

0/53 0/711

خطای استاندار برآورد مقدار دوربین واتسن
0/787

- 0/55

- 5/18

7/13

تحليل رگرسيونی سالمت سازمانی و رضایت شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربيت بدنی استان تهران

جدول  .1رگرسیون تک متغیری جهت پیشبینی سالمت سازمانی از رضايت شغلی
مجموع

درجة

ميانگين

منبع تغييرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

رگرسيون

711/51

7

711/51

باقيمانده

8157/515

873

75/81

مجموع

5750/175

871

با توجه به نتايج جدول  1و  0و با تأﮐید بر میزان  Fبهدست
آمده و مقدار دوربین واتسن ،میتوان مطرح نمود ﮐه شرايط پیش

ميزان F

سطح
معنيداري
0/007

70/775

بینی سالمت سازمانی از طريق رضايت شغلی وجود دارد و ارتباط
مستقیم معناداری بین سالمت سازمانی با رضايت شغلی معلمان
تربیت بدنی مشاهده میشود.

جدول  .6ضرايب رگرسیوني مرتبط با پیشبیني سالمت سازماني از رضايت شغلي معلمان تربیت بدني
متغير مالك

متغير

R2

پيشبيني

ميزان B

ضريب بتا

t

سطح
معنيداري

كننده
رضايت شغلي

سالمت سازماني

0/53

نتايج جدول  1نشان میدهد با توجه به ضرايب رگرسیونی
تک متغیری میتوان مطرح نمود ﮐه ارتباط مستقیم معناداری
بین سالمت سازمانی و رضايت شغلی مشاهده میشود .بدين

8/571

1/57

0/45

0/007

ترتیب ﮐه با افزايش سطح رضايت شغلی ،سالمت سازمانی
افزايش میيابد .همچنین رضايت شغلی قابلیت پیش بینی %11
سالمت سازمانی معلمان تربیت بدنی را دارد.

جدول .7مدل رگرسیوني فرسودگي و رضايت شغلي
r2

r

- 0/727

خطاي استاندار برآورد

0/47

مقدار دوربين واتسن

7/37

0/715

جدول  .8رگرسیون تک متغیری جهت پیشبیني فرسودگي شغلي از طريق رضايت شغلي
مجموع

درجة

ميانگين

منبع تغييرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

رگرسيون

775/81

7

775/81

باقيمانده

5711/158

873

78/75

مجموع

5815/778

871

با توجه به نتايج جدول  1و  1و با تأﮐید بر میزان  Fبه دست
آمده و مقدار دوربین واتسن ،میتوان مطرح نمود ﮐه شرايط پیش
بینی فرسودگی شغلی از طريق رضايت شغلی وجود دارد و ارتباط

ميزان F

سطح
معنيداري

74/15

0/007

معکوس معناداری بین فرسودگی شغلی با رضايت شغلی معلمان
تربیت بدنی مشاهده میشود.
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جدول  .9ضرايب رگرسیوني مرتبط با پیشبیني فرسودگي از طريق رضايت شغلي معلمان تربیت بدني
ضريب بتا t
R2
سطح
ميزان B
متغير مالك متغير پيشبيني
كننده
فرسودگي شغلي

معنيداري

رضايت شغلي

- 8/553

0/47

- 0/77

- 1/85

0/007

میيابد .همچنین رضايت شغلی قابلیت پیش بینی %01
فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی را دارد.

نتايج جدول  3نشان میدهد با توجه به ضرايب رگرسیونی تک
متغیری میتوان مطرح نمود ﮐه ارتباط معکوس معناداری بین
فرسودگی شغلی و رضايت شغلی مشاهده میشود .بدين ترتیب
ﮐه با ﮐاهش سطح رضايت شغلی ،فرسودگی شغلی افزايش
جدول .80مدل رگرسیونی فرسودگی با رضايت شغلی و سالمت سازمانی
r2

r

خطاي استاندار برآورد مقدار دوربين واتسن

0/71

- 0/828

7/15

0/781

جدول  .88رگرسیون تک متغیری جهت پیشبینی فرسودگی شغلی از رضايت شغلی و سالمت سازمانی
مجموع

درجة

ميانگين

منبع تغييرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

رگرسيون

713/75

7

713/75

باقيمانده

4751/537

873

77/78

مجموع

4853/707

871

با توجه به نتايج جدول  80و  88و با تأﮐید بر میزان  Fبهدست
آمده و مقدار دوربین واتسن ،میتوان مطرح نمود ﮐه شرايط پیش
بینی فرسودگی شغلی از طريق رضايت شغلی و سالمت سازمانی

ميزان F

سطح
معنيداري
0/007

71/87

وجود دارد و ارتباط معکوس معناداری بین فرسودگی شغلی با
رضايت شغلی و سالمت سازمانی معلمان تربیت بدنی مشاهده
میشود.

جدول  .82ضرايب رگرسیوني مرتبط با پیشبیني فرسودگي از طريق رضايت شغلي و سالمت سازماني معلمان تربیت بدني
متغير مالك

متغير

پيشبيني

R2

ميزان B

ضريب بتا

t

كننده
فرسودگي شغلي

رضايت شغلي

سطح
معنيداري

0/71

سالمت سازماني
نتايج جدول  82نشان میدهد با توجه به ضرايب رگرسیونی چند
متغیری میتوان مطرح نمود ﮐه ارتباط معکوس معناداری بین
فرسودگی شغلی با سالمت سازمانی و رضايت شغلی مشاهده
میشود .بدين ترتیب ﮐه با افزايش سطح رضايت شغلی و سالمت

- 5/157

- 0/48

- 70/57

0/007

- 8/351

- 0/55

- 1/43

0/007

سازمانی ،فرسودگی شغلی ﮐاهش مییابد .همچنین رضايت شغلی
و سالمت سازمانی قابلیت پیش بینی  %11فرسودگی شغلی
معلمان تربیت بدنی را دارد.

تحليل رگرسيونی سالمت سازمانی و رضایت شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربيت بدنی استان تهران

بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر ،تحلیل رگرسیونی سالمت سازمانی و
رضايت شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی بود .در اين
راستا نتايج پژوهش نشان داد بین سالمت سازمانی و فرسودگی
شغلی معلمان تربیت بدنی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
بهبیانديگر هرچه سالمت سازمانی در مدارس افزايش پیدا میکند
فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی ﮐاهش مییابد ﮐه نتايج
پژوهش با يافتههای تحقیقات عزيزی مقدم( )8911و
مهرمند( )8911همسو است( 1و  .)80سالمت سازمانی در هر هر
سازمان به ويژه در مدارس بیانگر اين است ﮐه مدارس در
چارچوب قوانین و مقررات و همچنین در صحت و سالمت
وظايف خود را انجام میدهد .همچنین سالمت سازمانی در
مدارس و آنچه مربوط به معلمان تربیت بدنی است بیانگر اين
است مديران مدارس و معلمان تربیت بدنی در چارچوب قوانین
تدوين شده ارتباطی مناسب با يکديگر برقرار ﮐرده و امور مربوط
به تربیت بدنی به درستی انجام میشود .در صورت چنین محیطی
در مدارس میتوان پیش بینی ﮐرد ﮐه معلمان تربیت بدنی در يک
محیطی آرام و سالم به وظايف خود پرداخته و در نتیجه فرسودگی
شغلی در آنها ﮐاهش پید ﮐند .در اين راستا با توجه به ارتباط
معکوس معنادار سالمت سازمانی با فرسودگی شغلی معلمان
تربیت بدنی در استان تهران توصیه میشود مديران مدارس
مناسبات و روابط ﮐاری معلمان را به طور شفاف مشﺨص ﮐنند
و انتظارات شغلی ،استانداردهای عملکرد و روشهای انجام ﮐار را
به روشنی تعريف ﮐنند .در اين راستا هرچه بین مديران مدارس
و معلمان تربیت بدنی احترام ،اعتماد متقابل و همکاری وجود
داشته باشد و مديران از معلمان تربیت بدنی بیشتر حمايت ﮐنند
و به معلمان تربیت بدنی به عنوان همکار حرفهای توجه ويژه
داشته باشند ،میتوان انتظار داشت ﮐه از میزان فرسودگی شغلی
معلمان تربیت بدنی ﮐاسته شود .و معلمان تربیت بدنی ﮐه با
روحیه باال ،ﮐار و فعالیت آموزشی خود را با اشتیاق انجام دهند.
در بعد يگانگی نهادی ﮐه مربوط به محیط بیرون از مدارس است،
هرچه معلمان تربیت بدنی در مقابل فشارها و خواستههای
نامعقول والدين و گروههای خارجی محافظت شوند و مدرسه
بتواند در مقابل نیروهای مﺨرب بیرونی موفقتر عمل ﮐند ،از
میزان فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی ﮐاسته خواهد شد .لذا
مديران مدارس بايد به محیط بیرونی و سازمان رسمی وغیر
رسمی موجود درمحیط مدارس توجه ويژه داشته باشند و اجازه
ندهند ﮐه اين گونه سازمانها فشار مضاعف بر معلمان تربیت بدنی
وارد ﮐنند و خواستههای نامعقول خود را بر آنها تحمیل ﮐنند .از
سويی ديگر با توجه به اينکه معلمان تربیت بدنی از نظر عاطفی

حساس به نظر میرسند ،ضروری است ،مديران مدارس در روابط
خود به اين مورد مهم توجه داشته باشند و با معلمان تربیت بدنی
رابطهای دوستانه و صمیمی برقرار ﮐنند و مراقب روحیه حساس
آنها باشند و انتظارات وخواستههای خود را صريحاا به آنها بیان
ﮐنند و با آنها به طور مبهم ارتباط برقرار نکنند .همچنین برای
ﮐاهش فرسودگی شغلی ضروری است مديران مدارس وسايل و
امکانات مور نیاز معلمان تربیت بدنی را به راحتی در دسترس
آنها قرار دهند و به آنها اعتماد ﮐافی داشته باشند .مديران
مدارس بهتر است اهداف مدرسه را به روشنی برای معلمان تربیت
بدنی و دانش آموزان اعالم ﮐنند و درصورت امکان آنها را به
صورت مکتوب به معلمان تربیت بدنی ارائه دهند.
در بﺨش ديگری نتايج پژوهش نشان داد ،بین سالمت سازمانی
مدارس استان تهران و رضايت شغلی معلمان تربیت بدنی رابطه
مثبت و معنا داری وجود دارد ﮐه نتايج پژوهش با يافتههای آرام
( ،)8913هینون وسارينا ( ،)2003علی نژاد( ،)8932ملکی
( ،)8930بیرانوند ( ،)8938و فیتنس( )2009همسو است(،1 ،1 ،9
 80و  . )81وجود محیطی جدی و منظم در مدرسه موجب افزايش
روحیه ﮐاری و رضايت شغلی معلمان تربیت بدنی میشود .در
صورت وجود چنین بستری در مدارس ،به نظر میرسد معلمان
تربیت بدنی بیشتر از شغل خود رضايت خواهند داشت و در نتیجه
در اجرای وظايف خود در قبال دانشآموزان بیشتر اهتمام خواهند
داشت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دو از تصور نﺨواهد بود.
لذا توصیه يشود مديران مدارس برای جلب وفاداری ،اعتماد و
همکاری معلمان تربیت بدنی از اطريق ايجاد عدالت سازمانی،
تدوين آيین نامههای شفاف ،در نظر گرفتن سیستمهای پاداش
روشن و عدالت محور تالش بیشتری انجام دهند .همچین
مديران مدارس با هماهنگی مديران استان در خصوص ايجاد
زمینه-های رضايت شغلی مانند در نظر گرفتن امکانان تفريحی
و رفاهی برای افزايش رضايت شغلی ﮐه موجب افزايش سطح
سالمت سازمانی مدارس می-شود تالش بیشتری انجام دهند.
يافتههای پژوهش مبین اين است ﮐه رضايت شغلی با فرسودگی
شغلی معلمان تربیت بدنی رابطه معکوس و معنا داری دارد ﮐه
نتايج تحقیق با يافته-های مقدم و همکاران ( )8911همسو
است( .)81رضايت شغلی در هر سازمانی به ويژه در بین معلمان
تربیت بدنی موجب افزايش بهرهوری می-شود .همچنین موجب
میشود فرد نسبت به سازمان تعهد بیشتری پیدا ﮐرده سالمت
ذهنی و فیزيکی فرد افزايش پیدا ﮐرده ،روحیه فرد افزايش يابد
و از زندگی ﮐاری خود راضايت داشته باشد .در صورتی ﮐه
نارضايتی شغلی منجر به مواردی مانند اضطراب ،افسردگی،
تنش ،روابط فردی آسیب ديده ،فراموشی و عدم تمرﮐز حواس
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گردد .از سويی ديگر نیازهای مادی و اقتصادی برای معلمان
تربیت بدنی به دلیل داشتن نیازهای سطح پايین از اهمیت خاصی
برخورار است .به همین جهت ضروری است اقدامات الزم جهت
تأمین نیازهای سطح پايین از جمله حقوق و مزايای شغلی ،امنیت
شغلی معلمان تربیت بدنی با هماهنگی مديران و مسئولین ذيربط
فراهم شود تا به مرور زمان معلمان تربیت بدنی فرسودگی شغلی
پیدا نکنند .همچنین برای ايجاد عالقه به ﮐار در معلمان تربیت
بدنی ضروری است مسئوالن آموزشی اقداماتی در جهت افزايش
امکانات رفاهی معلمان بردارند .به طور مثال راهکارهايی جهت
رفع تبعیض از حقوق معلمان تربیت بدنی در مقايسه با ساير
مشاغل و ﮐارﮐنان دولت ،فراهم ﮐردن زمینه تحصیل معلمان در
رشتههای مﺨتلف علوم ورزشی ،تأمین مسکن برای معلمان
تربیت بدنی با تﺨصیص وامهای بلند مدت ﮐم بهره ،فراهم ﮐردن
تسهیالت رفاهی بیشتر در زمینه درمانی پیشنهاد میشود.
يافتههای پژوهش در بﺨش آخر بیانگر اين است ﮐه فرسودگی
شغلی با سالمت سازمانی و رضايت سغلی ارتباط معکوس معنادار
دارد و سالمت سازمانی با رضايت شغلی قابلیت پیش بینی %11
فرسودگی شغلی را دارند ﮐه نتايج پژوهش با بﺨشی از يافته-
های آرام ( ،)8913هینون وسارينا ( ،)2003علی نژاد(،)8932
ملکی ( ،)8930بیرانوند ( ،)8938و فیتنس( ،)2009مهرمند

( ،)8911عزيزی مقدم ( )8911همسو است(80 ، ،80 ،1 ،1 ،1 ،9
و  .)8181همان طوری ﮐه در يافتههای پژوهش مشﺨص شد
وقتی سالمت سازمانی و رضايت شغلی به طور همزمان در جهت
ارتباط با فرسودگی مورد بررسی قرار گرفتند توان پیش بینی
آنها از فرسودگی شغلی افزايش پیدا ﮐرد .در هزاره سوم
دارايیهای نامحسوس ارتباط و تاثیر قابل توجهای بر يکديگر
دارند و هر چه اين نوع دارايیها در يک سازمان به ويژه در مدارس
و معلمان تربیت بدنی بیشتر مورد توجه قرار گیرند در توفیق
سازامانها و مدارس بیشتر میتوانند موثر باشند .معلمان تربیت
بدنی ﮐه در بین ساير معلمان تربیت بدنی به دلیل ﮐمتر رسمی
بودن ﮐالسهای تربیت بدنی با دانشآموزان ارتباط بهتری برقرار
میکنند ،بیشتر میتوانند در توفیق و جهتگیريهای آينده دانشآموزان
موثر باشند .در اين راستا توصیه میشود مديران مدارس و مديران
آموزش و پرورش زمینههای رضايت شغلی و سالمت سازمانی را
با پرهیز از يکجانبه گرايی و همچنین استقرا عدالت محوری و
شايسته ساالری افزايش دهند تا معلمان تربیت بدنی ﮐمتر دچار
فرسودگی شغلی شوند .در صورت استقرا چنین وضعیتی میوان
انتظار داشت با داشتن معلمان تربیت بدنی راضی سالمت
سازمانی در مدارس افزايش و فرسودگی شغلی به حداقل برسد،
همچنین تحقیق اهداف درس تربیت بدنی بیشتر شود.
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