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چکيده
تحقیق حاضر با هدف "بررسی رابطه رضایت شغلی با فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی
شهر ایالم" صورت گرفته است .این تحقیق بر مبنای ماهیت و اهداف تحقیق از نوع توصیفی-
پیمایشی می باشد .جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر ایالم می باشد.
حجم نمونه شامل 80نفر از معلمان ابتدایی این شهر میباشد که به صورت تصادفی انتخاب
شدهاند .ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه میباشد که پایایی آن  0/815میباشد .از نرم
افزار SPSSبرای تحلیل آماری داده ها استفاده شده است .جهت تحلیل داده ها از آزمون
همبستگی اسپیرمن استفاده گردید .نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه –معنیدار بین
رضایت شغلی با ابعاد فرسودگی شغلی (فرسودگی هیجانی ،شخصیتزدایی ،فقدان موقعیت
فردی) میباشد.

واژگان کليدي :رضایت شغلی ،فرسودگی شغلی ،معلمان ابتدایی ،ایالم

شماره  / 9بهار  / 1396ص 229 -236

ابتدایی شهر ایالم

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی (سال سوم)

بررسی رابطه فرسودگی شغلی و رضایت شغلی معلمان مقطع
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مقدمه
یکی از عمده ترین و شاید جنجال برانگیز ترین مفاهیمی که از یک سو تالشهای نظری و بنیادی را به خود معطوف ساخته و از دیگر
سو در تمامی سطوح مدیریت و منابع انسانی سازمانها اهمیت زیادی پیدا کرده است رضایت شغلی است .رضایت شغلی یک عامل مهم در
افزایش کارآیی و ایجاد انگیزش و نگرش مثبت در فرد نسبت به کارش میباشد  .بنابراین ارتقاء روحیه و افزایش رضایت شغلی موضوع مهمی
می باشد که آموزش و پرورش باید نسبت به آن توجه کامل بنماید تا باعث کاهش فرسودگی شغلی در میان معلمان شود.
با پیچیده تر شدن روز افزون جوامع امروزی ،رسالت سازمان ها برای برآوردن انتظارات جوامع،حساس تر و مهم تر می شود به
طوری که می توان اذعان کرد که دنیای ما دنیای سازمان هاست و آنچه امروز در بین اهل فن و به اتفاق نظر به یقین تبدیل شده ،نقش
اساسی نیروی انسانی به عنوان عامل گرداننده اصلی سازمان هاست با توجه به حساسیت سازمان آموزش و پرورش  ،برای دستیابی و اجرای
موفقیت میز هر فعالیت آموزشی افزون بر منابع مالی  ،وسایل و فناوری  ،وجود نیروی انسانی سالم و متعهد  ،نقش اساسی را ا یفا می کند .
به عبارت دیگر تعهد کاری و واکنش عاطفی فرد نسبت به کار همچنین باال بودن سالمت روانی ،میزان تولید و قابلیت کار را باال میبرد(گرینهاو،
)1975
محققان ،حرفه معلمی را به دالیل مختلف یکی از مشاغل پر استرس ذکر کرده اند .و بررسی ها نشان داده اند که از بین عاملهای
استرسزای سازمانی" نظام ساختار سازمانی و نظام پاداش دهی" و از بین عوامل استرس زای مدیریتی ،عامل "مسئولیت شغلی و فناوری"
باالترین میزان شیوع و اولویت را داشته و همچنین " همکاری نکردن معلمان سایر درس ها و بی توجهی به سختی کار و فرسودگی معلمان"
نیز از بین سایر عامل های استرس زای شغلی باالترین رتبه را دارد .اظهار شده است که استرس و فرسودگی شغلی" به عنوان یک واقعیت
تدریس" یک بخش طبیعی از فن تعلیم و تدریس است .حرفه ی تدریس به عنوان یک موقعیت اجتماعی  ،سرشاراز عوامل استرس زا است.
معلمان با افراد مختلف و به طور منظم در طول روز کاری ارتباط برقرار میکنند .این تعامالت همراه با مسئولیت های سنگین مرتبط با شغل
میتواند سطح استرس را افزایش دهد و به خستگی مفرط منجر شود که در نهایت ممکن است سبب فرسودگی شغلی معلم شود(یوسفی و
مرادی خواه.)1390 ،
فرسودگی شغلی واژه ای برای توصیف دگرگونی های منفی نگرش  ،روحیه و رفتار در رویارویی با فشارهای روانی مربوط به کار است
.این فرسودگی بیشتر در شغل هایی پدید می آید که افراد زمان زیادی از ساعت های کاری را در ارتباط نزدیک با سایر مردم می گذرانند .
رایجترین تعریف از فرسودگی شغلی را ،مازالک و جکسون ارائه نمود ه اند .فرسودگی شغلی نشانگانی روان شناختی شامل خستگی هیجانی،
مسخ شخصیت و کاهش کفایت شخصی میباشد( شوفلی ،مازالک و مارک.)1994 ،
بنابراین رضایت شغلی بر فرسودگی شغلی موثر است زیرا نارضایتی شغلی سبب بهم خوردن تعادل روانشناختی میشود و ممکن است
سبب غیبت ازکار ،رها کردن شغل ،عدم بهره وری در کار،حوادث ناشی از کار و بازنشتگی و بازخرید زودتر از موعد شود.
فرسودگی شغلی شامل ابعاد زیر میباشد که عبارتند از  :فرسودگی هیجانی ،شخصیت زدایی ،فقدان موقعیت فردی .ما دراین پژوهش
به دنبال بررسی رابطه رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در میان معلمان مقطع ابتدایی شهر ایالم میباشیم.

پيشينه تجربی پژوهش
مهمت دی و همکاران ( )2009در بررسی خود تحت عنوان" تاثیر انگیزش و رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان" نتیجه گرفتند
که انگیزش باال رضایت شغلی باال و انگیزش پایین رضایت شغلی پایین را موجب میشود .همچنین رضایت شغلی بر تعهد سازمانی اثر میگذارد
و معلمانی که رضایت شغلی باالیی دارند تعهد سازمانی باالتری دارند.
گودال ( ) 2003در پژوهشی نتیجه گرفت که درآمد اندک اعضای هیئت علمی تآثیر بسیار زیادی بر نارضایتی آنها از شغلشان دارد
بنابراین حقوق و دستمزد رابطهای مستقیم با رضایت شغلی دارد.
یوسل و بکتاس( ) 2012در پژوهشی نشان دادند که تعهد سازمانی با رضایت شغلی همبستگی مثبت دارد .و تفاوت سن در میان
معلمان اثر تعدیل کنندهای بر ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی آنها دارد و این روبط غیر خطی هستند .نقش سن و تعهد سازمانی
ارزش بررسی بیشتری دارد.
قراعینی و سید عباس زاده( )1388در پژوهشی به" بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و فرسودگی شغلی دبیران
دبیرستانهای ارومیه در سال تحصیلی "85-86پرداختند و نتایج نشان داد که میزان فرسودگی شغلی دبیرانی دارای سبک مشارکتی هستند
بیشتر از دبیرانی است که مدیران آن ها دارای سبک رابطه مدار هستند .از لحاظ آماری میان سن و میزان فرسودگی شغلی دبیران رابطه ی
معنادار وجود ندارد .میان سابقه خدمت و فرسودگی شغلی رابطه معنادار در سطح  0/05وجود دارد و میزان فرسودگی شغلی با افزایش سابقه
کار افزایش می یابد .میان فرسودگی شغلی دبیران زن و مرد تفاوت معنادار وجود دارد و میزان فرسودگی شغلی دبیران مرد بیشتر از دبیران
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زن می باشد .در بعد فرسودگی عاطفی و مسخ شخصیت به ترتیب تفاوت معناداری در سطح 0/0001و  0/05وجود دارد و میزان فرسودگی
شغلی دبیران مرد در این دو بعد بیشتر از دبیران زن است .اما در بعد عدم موفقیت فردی تفاوتی میان عملکرد زنان و مردان وجود ندارد.
محسن زاده  ،کیامنش و گودرزی( )1387در تحقیقی به "بررسی رابطه کارایی خانواده فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی
منطقه 19آموزش و پرورش شهر تهران " پرداختند و نتایج نشان داد که بین همه ابعاد کارایی خانواده و فرسودگی شغلی به استثنای کنترل
رفتار با تحلیل عاطفی در سطح معناداری 0/01رابطه معکوس و معنادار وجود دارد .همچنین تحلیل رگرسیون گام به گام نشان میدهد 40/4
درصد واریانس مولفه مسخ شخصیت  38/1 ،درصد واریانس احساس موفقیت فردی پایین و  52/2درصد واریانس تحلیل عاطفی توسط ابعاد
کارایی خانواده تبیین میگردد.
لطفی نیا و محسنی نیا( )1389به "بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی تبریز" پرداختند و نتایج
نشان داد که از عوامل شخصیتی ،برونگرایی ،انعطاف پذیری و با وجدان بودن تاثیر بیشتری را بر فرسودگی شغلی معلمان دارند  .تحلیل
رگرسیون نشان دادکه مولفه با وجدان بودن بیشترین تاثیر را در فرسودگی شغلی داشت.
عابدی و همکاران( )1382در تحقیقی به " بررسی میزان فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان و عوامل موثر بر
آن" پرداختند و نتایج نشان داد که میزان فرسودگی شغلی مشاوران شهر اصفهان از میزان فرسودگی شغلی نمونه های مسلش و همکاران
کمتر است .بین ویژگی های جمعیت شناختی و فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود ندارد و سهم ویژگیهای شغلی در ابعاد هشتگانه
فراوانی و شدت فرسودگی شغلی متفاوت است .در این میزان رضایت شغلی سهم بیشتری را نسبت به سایر متغیرها به خود اختصاص میدهد.
شاه منصوری و سلیمانی و یوسفوند( )1392به " بررسی کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی معلمان مدارس شهرستان الشتر "
پرداختند و نتایج نشان داد که با توجه به  r=/057بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی معلمان رابطه معکوس و معناداری وجود
داشته همچنین بین هریک از مولفه های کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی رابطه معکوس و معناداری وجود داشت.
قلتاش،صالحی و بهمئی( )1390به بررسی " رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی و شادکامی مدیران مدارس شهر مرودشت "
پرداختند و نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی با فرسودگی شغلی رابطه معنادار منفی و بین هوش هیجانی با شادکامی رابطه معنادار
مثبت وجود دارد .تمامی مولفه های هوش هیجانی مدیران با فرسودگی شغلی آنها رابطه معنادار منفی دارد .دو مولفه خود کنترلی و مهارتهای
اجتماعی از میان تمام مولفه های هیجانی رابطه ی معنادار مثبت با شادکامی مدیران مدارس نشان داده اند .در میان مولفه های هوش هیجانی
 ،دو مولفه هوشیاری اجتماعی و مهارتهای اجتماعی میتوانند فرسودگی شغلی مدیران را پیش بینی کنند .در میان مؤلفههای هوش هیجانی
 ،مولفه های مهارت اجتماعی  ،خود آگاهی ،خود کنترلی و خود انگیزی می توانند شادکامی مدیران مدارس را پیش بینی نمایند .نتایج
همچنین نشان داد که میانگین نمرات هرسه متغیر هوش هیجانی ،شادکامی ،فرسودگی شغلی در میان مدیران به طور شهودی نسبت به
میانگین فرضی ،پایین تر بوده است.

مبانی نظري
رضایت شغلی
کروس معتقد است که رضایت شغلی به برداشتی که فرد از کار خود دارد ،اشاره میکند  .دربارهی رضایت شغلی نظریههای گوناگونی
ارائه شده است .همچنین ،عوامل زمینه ساز و ایجاد کنندهی رضات شغلی متنوع و گوناگونند که میتوان آنها را به جنبههای درونی شامل
ویژگیهای شخصیتی ،احساسات عاطفی و حالتهای هیجانی و جنبههای بیرونی شامل :شرایط و ویژگیهای سازمانی ،اجتماعی و فرهنگی
دسته بندی کرد( کروس .)2006 ،رضایت شغلی به معنای دوست داشتن وظایف مورد لزوم یک شغل ،شرایطی که در آن کار انجام میگیرد،
پاداشی که برای دریافت آن انجام میشود و اینکه فعالیتها امور و شرایطی که کار یک فرد را تشکیل میدهند تا در چه حدودی و به چه
نحوی نیازهایش را برآورده می سازند بستگی به قضاوت وی دارد .شخص باید موارد مثبت و منفی شغل خود را موازنه کند .چنانچه موارد
مثبت بر موارد منفی غلبه کند احتمال دارد که از کارش راضی باشد .افراد از نظر میزان رضایتی که شغلشان برای آنها فراهم میسازد بسیار
متفاوتند(سجادی.)2009 ،
فرسودگی شغلی
فرسودگی شغلی سندرومی مزمن است که مشتمل برعالیمی مانند احساس خستگی از کار و تالش و به دنبال آن کناره گیری از
فعالیت های شغلی است.این مفهوم که در بر گیرنده یخستگی عاطفی ،احساس خود گم کردگی و احساس عدم موفقیت در کار است برای
اولین بار در اوایل دهه ی  1970توسط فرویدنبرگر معرفی شد .وی فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی و ناکامی می داند که به علت عدم
وصول از خود گذشتگی فرد به نتیجه دلخواه در روش زندگی یا ارتباطی به وجود می آید .به نظر مسلش و جکسون  ،فرسودگی شغلی عبارت
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از کاهش قدرت سازگاری فرد بر اثر عوامل فشارزا و نشانگان خستگی جسمی و هیجانی است .این نشانگان منجر به ایجاد خود پنداره منفی
در فرد  ،نگرش منفی نسبت به شغل و فقدان احساس ارتباط با دیگران می شود و ممکن است فرد را به سوی انواع بیماری های روانی و
جسمانی سوق دهد(جکسون و مسلش .)1982،به طور کلی فرسودگی شغلی را نوعی اختالل بدانیم که به دلیل قرار گرفتن شخص در معرض
فشار روانی برای طوالنی مدت  ،در وی ایجاد می شود و نشانه های مرضی آن نیز فرسودگی هیجانی  ،جسمی و ذهنی است .ضمنا عزت نفس
فرد مبتال به این عارضه کم می شود و احساس ناسودمندی میکند(ساعتچی.)2007 ،

مدل مفهومی

مدل مفهومی رضایت شغلی

هدف تحقيق
هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در میان معلمان مقطع ابتدایی شهر ایالم می باشد.

فرضيه هاي تحقيق
با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی ادبیات مرتبط با موضوع و هدف اصلی تحقیق ،فرضیه های این پژوهش به شرح زیر تدوین
گردید:
-1بین رضایت شغلی و فرسودگی هیجانی رابطه معنادار وجود دارد.
-2بین رضایت شغلی و شخصیت زدایی رابطه معنادار وجود دارد.
-3بین رضایت شغلی و فقدان موقعیت فردی رابطه معنادار وجود دارد.

جامعه و نمونه آماري
جامعه آماری شامل معلمان مقطع ابتدایی شهر ایالم می باشد .و نمونه آماری شامل80نفر از آنها می باشدکه به صورت تصادفی
انتخاب شدهاند.

روش شناسی تحقيق
این تحقیق بر مبنای ماهیت و اهداف تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی می باشد .و از نرم افزار SPSSنسخه 20برای تجزیه و تحلیل
داده ها استفاده شد .جامعه آماری این تحقیق شامل معلمان مقطع ابتدایی میباشد و نمونه شامل  80نفر میباشد که به صورت تصادفی
انتخاب شده اند .برای گردآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه رضایت شغلی و فرسودگی شغلی ( فرسودگی هیجانی ،شخصیت زدایی ،فقدان
موقعیت فردی) استفاده شد .پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/815محاسبه شد که حاکی از پایایی باالی متغیر ها می باشد.

نتایج فرضيه ها
-1بین رضایت شغلی و فرسودگی هیجانی رابطه معنادار وجود دارد.
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فرسودگی
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Spearman's rho
رضایت شغلی

با توجه به جدول فوق ضریب همبستگی اسپیرمن 0/250و عدد معنی داری ( 0/001)sigاست و چون سطح معناداری از 0/05کمتر
است لذا این ضریب همبستگی بدست آمده معنا دار است؛ پس بین فرسودگی هیجانی و رضایت شغلی رابطه معنیداری وجود دارد.
-2بین رضایت شغلی و شخصیت زدایی رابطه معنادار وجود دارد.
Correlations
رضایت
شغلی

شخصیت زدایی
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1.000
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.000

.
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1.000

**.527

Correlation
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.

.000

)Sig. (2-tailed

شخصیت زدایی
Spearman's rho
رضایت شغلی

با توجه به جدول فوق ضریب همبستگی اسپیرمن .527و عدد معنی داری ( 0/000)sigاست و چون سطح معناداری از 0/05کمتر
است لذا این ضریب همبستگی بدست آمده معنا دار است؛ پس بین شخصیت زدایی و رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

--3بین رضایت شغلی و فقدان موقعیت فردی رابطه معنادار وجود دارد.
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با توجه به جدول فوق ضریب همبستگی اسپیرمن .241و عدد معنی داری ( 0/000)sigاست و چون سطح معناداری از 0/05کمتر
است لذا این ضریب همبستگی بدست آمده معنا دار است؛ پس بین فقدان موقعیت فردی و رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

نتيجه گيري
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فرسودگی شغلی حالتی از خستگی و ناکامی میباشد که به علت عدم وصول از خود گذشتگی فرد به نتیجه دلخواه در روش زندگی
یا ارتباطی به وجود می آید .فرسودگی شغلی با متغیرهای گوناگونی مانند مدرک تحصیلی ،مقطع خدمت ،سابقه خدمت ،جنس و  ....در ارتباط
است .این پژوهش با هدف بررسی رابطه فرسودگی شغلی با رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهر ایالم صورت گرفته است .نتایج نشان
می دهد که بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی (فرسودگی هیجانی ،شخصیت زدایی ،فقدان موقعیت فردی) رابطه معنی دار وجود دارد.
بنابراین پیشنهاد می شود محیطی امن و برانگیزاننده برای معلمان ایجاد شود .همچنین ضروری است شرایط فیزیکی و روانی معلمان را با
تغییر در فضای فیزیکی  ،اجتماعی و انسانی آنها تغییر یابد .به معلمان فرصت استراحت  ،مرخصی و حتی کناره گیری داده شود .همچنین
برای کاهش تنیدگی و افزایش انگیزش به آنها مشاوره داده شود و از انگیزانندههای مالی برای تشویق آنها استفاده شود .و نیازها و انتظارات
آنها به درستی شناسایی و امنیت شغلی ،روانی ،عاطفی ،فیزیکی برای آنها فراهم شود  .هم چنین برای افزایش رضایت شغلی راهکارهای
عملی از سوی ادارات آموزش و پرورش ارائه و نیروهای جوان ،خالئق و مستعد به کار گرفته شوند تا بهروری افزایش یابد .یک عامل موثر بر
رضایت شغلی عوامل فردی مانند حقوق و دستمزد  ،پاداش ترفیع امنیت و سالمت است عامل دیگر عامل محیطی است مانند سبک سرپرستی
 ،شرایط کاری ،مشارکت در تصمیمگیری و عامل دیگر ماهیت کار میباشد مانند میزان مسئولیت ،تنوع ،استقالل و عوامل فردی مانند
تحصیالت  ،سابقه خدمت ،و سن  ،که بر رضایت شغلی موثر میباشند و توجه به این موارد در کاهش فرسودگی شغلی و افزایش رضایت شغلی
موثر میباشد.
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