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و  یسالمت سازمان یونیرگرس لیهدف از پژوهش حاضر تحل     
ان تهران بود. است یبدن تیمعلمان ترب یشغل یبا فرسودگ یشغل تيرضا

 8000تهران به تعداد  شهر بدنی تربیت نمعلماپژوهش،  یجامعه آمار
 قیتحق نمونهعنوان  هب یبه طور تصادف هاآننفر از  920 کهنفر بود 

به اهداف پژوهش از سه پرسشنامه  یابیدست ی. براشدند بنتخاا
 یشغل ی(، پرسشنامه فرسودگ8331و همکاران) یهو یسالمت سازمان

( 2000سوتا ) نهیم یشغل تي( و پرسشنامه رضا8310مزلچ و جکسون )
با  یآزمون مقدمات کيهر سه پرسشنامه در  يیاياستفاده شده است. پا

محاسبه  13/0و  10/0 ،12/0 بیکرونباخ به ترت یو با آلفا یآزمودن 90
و  یفیتوص یآمار روشهای از هاداده لیو تحل هيتجز یشد. برا

ه شد. استفاد ونیو  رگرس رنفاسمی –ه کلموگروف از جمل یاستنباط
 یشغل یو فرسودگ یسالمت سازمان نیپژوهش نشان داد ب جينتا

المت س نیوجود دارد، ب یو معنادار یرابطه منف یبدن تییمعلمان ترب
 یناداررابطه مثبت و مع یبدن تییمعلمان ترب یشغل تيو رضا یمانساز

 یبدن تیمعالمان ترب یشغ یو فرسودگ یشغل تيرضا نیوجود دارد. ب
 وجود دارد. یرابطه معکوس معنادار

 کليدي هايواژه
  .یبدن تیمعلمان ترب ،یشغل تيرضا ،یشغل یفرسودگ ،یسالمت سازمان

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     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 applied-

development 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. 

Keywords 
      Organizational Health Inventory, Job Satisfaction, Job 

Burnout, Physical Education Teachers. 
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 مقدمه
 ،فرهنگی توسعه و زيربنای اساس عنوانبه پرورش و آموزش

 امروزه رود.به شمار می هر جامعه و سیاسی اقتصادی ،اجتماعی
 به عنوان يکی از ارکان مهم و پرورش آموزش کشورها در اغلب

 ودجهب بیشترين دفاعیامور  از و پس شودمی قلمداد رشد و توسعه
 توجهیقابل بخش ازآنجاکه .دهدمی اختصاص خود به را دولتی

 شود،انجام می در مدارس آموزان دانش و پرورش آموزش از
 جايگاه از و مهم اجتماعی حساس نظام يک عنوانبه مدارس
 در صورتی مدارس مديران اين راستادر . برخوردار هستند خاصی

 ناحس نحو به را هاستآن بر دوش که خطیری وظیفه توانندمی
(. 1باشند) داشته و پويايی سالم هایسازمان که دهند انجام

آن،  از متأثر و فنون علمی هایپیشرفت و سرعت عظمت
 مراهه را به اقتصادی و تحوالت اجتماعی هایدگرگونی ترديدبی

 و تحوالت تغییر شرايطی در چنین مبنا اين بر داشت. خواهد
 امروزه. آيدمی به وجود هاآن و اشتغال افراد در زندگی عمیقی
 هایو برنامه اهداف به رسیدن و نوآور برای نوخواه هایسازمان

 مطلوب سازگاری جهت راهکارهايی درصدد هستند تا خود
 آورند. اکنون به وجود عظیمی تغییرات چنین با خود کارکنان

ر د گذاریسرمايهبا توجه به مشکالت  توسعهدرحالکشورهای 
د منابع کمبو هاآن ماندگیعقباند که علل نیروی انسانی دريافته

دارای  در کمبود سرمايه انسانی هاآنفیزيکی نیست، بلکه مشکل 
ان در کمبود انس ديگربیانبهعلمی، پژوهشی، فنی و  هایمهارت

 –نهفته است. هدف از رشد و توسعه  اقتصادی يافتهتوسعهسالم و 
در هر کشوری، فراهم ساختن رفاه جسمانی و معنوی  اجتماعی

 نیازهای تأمینها و برای مردم آن کشور از طريق ارضای خواسته
 لحاظ از سازمانی سالمت (. در اين رابطه رويکرد0است) هاآن

 بهسازی جهت و کوشش و پژوهش هاسازمان هایپويايی فهم،
 سازمانی مت. سال(2) دارد ای مالحظه قابل علمی ، مزايایهاآن

 جو چنانچه. است مدير در ارزشیابی مهم هایشاخص از يکی
 پرورش و رشد از مانع شود، ايجاد سطح سازمان در ناسالمی
 ودشمی آموزشی کارکنان ناخشنودی باعث و همچنین شخصی

 نظام و اثربخشی يیکارا سطح توجهیقابل میزانی به نتیجه و در
 سازمان يک در آموزشی کادر اعضای (.1يابد)می کاهش آموزشی

 دهندیم نشان وافری عالقه کارشان و يکديگر نسبت به سالم،
اهداف  سازمانی چنین در برخوردار هستند، بااليی از روحیه و

-حصول برای کارکنان وضع می قابل ولی باال سطح علمی

م سال جامعه يک ايجاد صدددر ملتی هر سويی ديگر (. از28شود)
 تا را بدهد امکان اين خود اعضاء به که ایجامعه يعنی است،

                                                                                                                                                    
1. Panes & Aronson 

 

 در غرور و دچار کرده درك را طبیعت و ديگران خود، واقعیت
 اين از و نشوند بر همه برتری باطل تصور و خود دانش مورد

. (88) کنند استفاده ديگران و خود تعالی و رشد جهت در دانش
 را ارک به مندیعالقه و موجبات انگیزش سالم مدارس بنابراين،

 باال را اثربخشی خود طريق اين از و آورده به وجود در معلمان
 (. 20) برندیم

توان به فرسودگی شغلی اشاره از پیامدهای کار در سازمان می
ود. شهای منفی زندگی شغلی و سازمانی قلمداد میکرد که جنبه

در  8مفهوم فرسودگی شغلی برای اولین بار از سوی فرويدنبرگر
معرفی شد. وی فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی  8311سال 

داند که ناشی از ارتباطات و روابط شغلی است که و ناکامی می
 شغلی (. فرسودگی8شود)به حصول نتیجه دلخواه منجر نمی

 یفرسودگ آسیب اولین. دارد و سازمان فرد برای زيادی هایزيان
 ارضهع اين از که افرادی است. بدن فرسودگی از بردن رنج شغلی

 از بیش خستگی و احساس کم انرژی دارای اصوالا  برند،می رنج
 درماندگی، احساس احساس افسردگی، دچار هاآن .هستند حد

و  خود، شغل به منفی هاینگرش شغل، وجود در کارايی عدم
 که ينا نهايتااو  شوندمی زندگی به نسبت طورکلیبهو  سازمان

 خصیتش و ترقی پیشرفت بودن پايین احساس مبتاليان اغلب
 ایهپديد شغلی فرسودگی ديگر سويی (. از88)کنندمی گزارش را

و  علم و دانشمندان روانشناسان توجه اخیر هایسال در که است
 از و تخصصی فنی استفاده .است کرده جلب خود به را مديريت

 را مطلب اولین که کسی نبرگر، فرويد به شغلی فرسودگی یواژه
 بر درآورد تحرير رشته به مفهوم اين باب در8311 سال در

 غلیش استرس با را شغلی فرسودگی افراد از بسیاری .گرددمی
 2سون و آرون پانیس مانند پژوهشگرانی اما پندارند،می پديده يک

 ترينعمده از يکی خود شغلی فرسودگی که بر اين باورند
از سويی ديگر  (.89) است شغلی استرس ناپذير اجتناب پیامدهای

رضايت شغلی يکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است. 
رضايت شغلی عاملی است که سبب افزايش کارايی و نیز احساس 

 هایشود. محققان رضايت شغلی را از ديدگاهرضايت فردی می
نظران در خصوص اند. اما اکثر صاحبگوناگون تعريف کرده

عوامل اجتماعی و روانی اشتراك نظر دارند و  ارتباط شغلی با
کند،  تأمینمعتقدند اگر شغل مورد نظر، لذت مناسبی برای فرد 

(. رضايت شغلی 81در اين حالت فرد از شغلش راضی خواهد بود)
به نگرش کلی فرد درباره شغلش اطالق می شود و عبارتست از 

ظهار بسته اوضعیتی که در آن افراد از شغل خود و ساير شرايط وا
رضايت شغلی حدی از احساسات و  ديگربیانبهکند. رضايت می

1-Panes & Aronson 
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های مثبتی است که افراد نسبت به شغل خود دارند. در نگرش
ای از احساسات و باورهاست که افراد واقع رضايت شغلی مجموعه

(. در رابطه با ارتباط دو  83در مورد مشاغل کنونی خود دارند)
مت سازمانی، فرسودگی شغلی و رضايت متغیر از سه متغیر سال

های ورزشی های مختلف و همچنین سازمانشغلی در حوزه
تحقیقات متعددی انجام شده است، اما  در رابطه با ارتباط اين 
سه متغیر با يکديگر به ويژه در بخش معلمان تربیت بدنی 

 هاآنتحقیقات محدودی انجام شده است که در ادامه به برخی از 
 رابطه بررسی در پژوهشی با عنوان( 8938)شود. بیرانوندیاشاره م

 ایهدبیرستان دبیران شغلی و رضايت سازمانی سالمت بین
 یسازمان سالمت بین که دريافت آبادخرم شهر دولتی پسرانه
 وجود و معناداری مثبت رابطه دبیران شغلی و رضايت مدرسه

 تسالم تاثیر بررسی عنوان با ایدر مطالعه( 8930)ملکی .(1دارد)
 دسق آستان مرکزی کتابخانه کارکنان شغلی رضايت بر اداری

 شغلی نبی تناسب اساس بر کارکنان انتصاب که دريافت رضوی
-می...( تحصیالت، و و جنسیت، سطح سن )نظر هر از و شاغل

(در 8913آرام ) .(81باشد) داشته دنبال به را شغلی رضايت تواند
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 

(. 1ی مديران رابطه وجود دارد)ابعاد هوش سازمانی با رضايت شغل
( در تحقیقی با عنوان بررسی علل فرسودگی 8911اعتمادی)

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 

اجتماعی  –. ولی در علل فردی و اقتصادیمعنادار وجود دارد
تفاوت نظرات آنان معنادار نبود. همچنین بین علل فرسودگی 

(. مقدم و 3شغلی و مدت اشتغال رابطه معنادار مشاهده شد)
 شیوع ( تحقیقی با عنوان بررسی میزان8911همکاران )

 پژوهش نشان داد انجام داد که نتايج معلمان شغلی فرسودگی
ود ارتباط معناداری وج شغلی رضايت با شغلی گیبین  فرسود

( در پژوهشی به بررسی رابطه 8910(. نظرپور صمصامی)81دارد)
های شخصیتی معلمان با رضايت شغلی آنان در سه مقطع ويژگی

تحصیلی ابتدايی، راهنمايی و متوسطه در شهرستان مسجد 
 یزانم بیشترين که داد تحقیق نشان سلیمان پرداخت. نتايج

 ايترض رضايت، میزان ترينکم و است مدير از رضايت ضايت،ر
 عنوان با ایدر مطالعه (8911)است. مهرمند اقتصادی مسايل از

 شغلی فرسودگی با مدارس سازمانی سالمت رابطه بررسی

                                                                                                                                                    
1. Henion & sarema 

 (11-11)تحصیلی سال در ارومیه ناحیه يک شهرستان آموزگاران
 شغلی و فرسودگی مدارس سازمانی سالمت بین که دريافت

نیز ( 8911)مقدم عزيزی (.80دارد) معنادار وجود رابطه آموزگاران
 و مدارس سازمانی سالمت رابطه بررسی عنوان با در تحقیقی
 بین که دريافت راهنمايی مدارس دبیران شغلی فرسودگی

 معکوس رابطه دبیران شغلی و فرسودگی سازمانی سالمت
ای دريافت در مطالعه (8932)نژاد علی .(1دارد) وجود ومعناداری

 و مثبت هرابط ابتدايی معلمان شغلی رضايت و سازمانی ابعاد بین
( در 2003)8(. همچنین هینون و ساريما 9دارد) وجود معناداری

پژوهش خود در کشور فنالند به اين نتیجه رسیدند که افزايش 
خشنودی شغلی کارکنان با افزايش تعهد سازمانی همراه است و 

(. 82نجر به افزايش سالمت سازمانی می شود)در نهايت م
 هچ هر که رسید نتیجه اين به ایمطالعه نیز در (2009)2فیتنس

 اطالعات مبادله در باشد، يعنی داشته سالمی جو سازمان يک
 خالقیت و انعطاف قابلیت دارای همچنین و باشد اعتماد قابل
 خود اهداف به بوده، نسبت يگانگی دارای و تغییرات ايجاد برای
 از میزان همان به نیز سازمان آن باشد، کارکنان داشته تعهد

 .(80گیرند)می بهره شغلی خشنودی
همان طوری که مبانی نظری و ادبیات پیشینه نشان داد 
فرسودگی شغلی و رضايت شغلی عواملی چند بعدی بوده و عوامل 

واند تتأثیر گذار هستند. يکی از عواملی که می هاآنمتعددی بر 
بر فرسودگی و رضايت شغلی معلمان تأثیر داشته باشد، سالمت 
سازمانی است. ويژگی اين عامل اين است که هم به محیط 

واند تکند، بنابراين میبیرونی و هم محیط درونی مدرسه توجه می
به عنوان تبیین و پیش بینی کننده فرسودگی و رضايت شغلی در 

حاضر در صدد است به اين  نظر گرفته شود، از اينرو پژوهش
سئوال پاسخ دهد سالمت سازمانی و رضايت شغلی در مدرسه 

 ای با فرسودگی معلمان تربیت بدنی دارد؟ چه رابطه

 

 روش شناسی
همبستگی است که به صورت میدانی  –پژوهش حاضر توصیفی 

تربیت ن شامل معلماانجام شده است. جامعه آماری پژوهش، 
به  هاآن نفر از 920که  نفر بود 8000 دادتهران به تعبدنی شهر 

ی برای دستیاب شدند.ب نتخاا تحقیق نمونه عنوان هب طور تصادفی
به اهداف پژوهش از سه پرسشنامه سالمت سازمانی هوی و 

( 8310(، پرسشنامه فرسودگی مزلچ و جکسون )8331همکاران)
( استفاده شده است. 2000و پرسشنامه رضايت شغلی مینه سوتا )

هر سه پرسشنامه بومی سازی شده و روايی صوری و محتوايی 
نفر از متخصصین مديريت ورزشی رسید. پايايی  80آن به تايید 

2. Fetnes  
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آزمودنی و آلفای  90هر سه پرسشنامه در يک آزمون مقدماتی  با 
محاسبه شد. برای تجزيه  13/0و  10/0، 12/0کرونباخ به ترتیب 

توصیفی و استنباطی از جمله های آماری ها از روشو تحلیل داده

 SPSSاسمیرنف و  رگرسیون با کمک نرم افزار  –کلموگروف 
 استفاده شد.

 

 هایافته

معلمان  %11/11نشان داد که هاي توصيفی پژوهش یافته

 %20/18مجرد و  %10/81مرد؛  %82/99تربیت بدنی زن و 

دارای مقطع  %18/12دارای مدرك کاردانی،  %1/1متأهل؛ 
دارای مدرك کارشناسی ارشد و دکتری؛  %90و  کارشناسی

 80سابقه کاری بین  %1/23سال،  80سابقه کاری زير  13/91%
سال؛  90دارای سابقه کاری باالی  %20/91سال و  20تا 
در مقطع دبیرستان ؛  %18/02در مقطع ابتدايی،  81/11%
دارای مدرك غیر تربیت  %81/1در رشته تربیت بدنی و  18/32%

 .ودندبدنی ب

 

 

 به مولفه های تحقیق را نشان می دهد.  مربوط توصیفی ، آمار8جدول 

 

 یشغل یو فرسودگ یسالمت سازمان یمدل رگرسیون. 8جدول 
r 𝑟2 مقدار دوربین واتسن خطای استاندار برآورد 

405/0- 54/0 751/0 38/7 

 
 بینی فرسودگی شغلی از طريق سالمت سازمانی رگرسیون تک متغیری جهت پیش .2جدول 

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

 درجة 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

 سطح F میزان

 داریمعني

 007/0 751/1 58/757 7 58/757 رگرسیون

   77/71 873 058/4555 باقیمانده

    871 548/4438 مجموع

دست به Fو با تأکید بر میزان  2و  8با توجه به نتايج جدول 
توان مطرح نمود که شرايط پیش آمده و مقدار دوربین واتسن، می

 وجود دارد وفرسودگی شغلی از طريق سالمت سازمانی بینی 

 سالمت سازمانی و فرسودگی شغلیداری بین ارتباط معکوس معنا
 شود. مشاهده میمعلمان تربیت بدنی 

 

یبدن تیمعلمان ترب یاز سالمت سازمان یشغل یفرسودگ قيبینی طرمرتبط با پیش یضرايب رگرسیون .9جدول 

 t ضريب بتا Bمیزان  𝑅2 ندهبیني كنمتغیر پیش متغیر مالك

 - 18/5 - 55/0 - 817/5 54/0 سالمت سازماني فرسودگي شغلي

 یبا توجه به ضرايب رگرسیون یدهدنشان م 9جدول  جينتابا 
 داریتوان مطرح نمود که ارتباط معکوس معناتک متغیری می

دين شود. بمشاهده می یشغل یو فرسودگ یسالمت سازمان نیب

اهش ک یفرسودگ ،یسطح سالمت سازمان شيترتیب که با افزا
 تیابلق یبدن تیمعلمان ترب یسالمت سازمان نی. همچنابدییم
 را دارد. هاآن یشغل یفرسودگ %20 ینیب شیپ

 

 یشغل تيو رضا یسالمت سازمان یمدل رگرسیون .1جدول 

r 𝑟2 

 
 مقدار دوربین واتسن خطای استاندار برآورد

711/0 53/0 787/0 13/7 



 استان تهران یبدن تيمعلمان ترب یشغل یبا فرسودگ یشغل تیو رضا یسالمت سازمان یونيرگرس ليتحل 801

 

 

 

  یشغل تياز رضا یبینی سالمت سازمانرگرسیون تک متغیری جهت پیش. 1جدول 

مجموع  منبع تغييرات

 مجذورات

 درجة 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات

 سطح F ميزان

 داريمعني

 007/0 775/70 51/711 7 51/711 رگرسيون

 81/75 873 515/8157 باقيمانده

 871 175/5750 مجموع

دست به Fو با تأکید بر میزان  0و  1با توجه به نتايج جدول 
توان مطرح نمود که شرايط پیش آمده و مقدار دوربین واتسن، می

باط وجود دارد و ارتسالمت سازمانی از طريق رضايت شغلی بینی 
لمان عسالمت سازمانی با رضايت شغلی مداری بین مستقیم معنا
 شود. مشاهده میتربیت بدنی 

 شغلي معلمان تربیت بدني سالمت سازماني از رضايتبیني ضرايب رگرسیوني مرتبط با پیش .6 جدول

 بينيمتغير پيش متغير مالك

 كننده

R2  ميزانB ضريب بتا t سطح 
 داريمعني

 007/0  57/1  45/0  571/8 53/0 رضايت شغلي سالمت سازماني

 
دهد با توجه به ضرايب رگرسیونی نشان می 1نتايج جدول 
داری توان مطرح نمود که ارتباط مستقیم معناتک متغیری می

 شود. بدينمشاهده می سالمت سازمانی و رضايت شغلیبین 

ی ت سازمانسالم سطح رضايت شغلی،ترتیب که با افزايش 
 %11ینی پیش ب همچنین رضايت شغلی  قابلیتيابد. افزايش می

 را دارد. سالمت سازمانی معلمان تربیت بدنی

 

 فرسودگي و رضايت شغليمدل رگرسیوني  .7جدول

r r2 

 
 مقدار دوربين واتسن خطاي استاندار برآورد

727/0 - 47/0 715/0 37/7 

 بیني فرسودگي شغلي از طريق رضايت شغلي رگرسیون تک متغیری جهت پیش. 8 جدول

مجموع  منبع تغييرات

 مجذورات

 درجة 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات

 سطح F ميزان

 داريمعني

 007/0 15/74 81/775 7 81/775 رگرسيون

 75/78 873 158/5711 باقيمانده

 871 778/5815 مجموع

 
 دست به Fو با تأکید بر میزان  1و  1جدول  جيبا توجه به نتا

 شیپ طيتوان مطرح نمود که شراواتسن، می ندوربی مقدار و آمده
رتباط وجود دارد و ا یشغل تياز طريق رضا یشغل یفرسودگ ینیب

معلمان  یشغل تيبا رضا یشغل یفرسودگ نیداری بمعکوس معنا
 شود. مشاهده می یبدن تیترب
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 فرسودگي از طريق رضايت شغلي معلمان تربیت بدنيبیني ضرايب رگرسیوني مرتبط با پیش .9 جدول

 بينيمتغير پيش متغير مالك

 كننده

R2  ميزانB ضريب بتا t سطح 
 داريمعني

 007/0 - 85/1 - 77/0 - 553/8 47/0 رضايت شغلي فرسودگي شغلي

 

دهد با توجه به ضرايب رگرسیونی تک نشان می 3نتايج جدول 
ن بیداری توان مطرح نمود که ارتباط معکوس معنامتغیری می

یب شود. بدين ترتمشاهده می فرسودگی شغلی و رضايت شغلی
فرسودگی شغلی افزايش  سطح رضايت شغلی،که با کاهش 

 %01پیش بینی  همچنین رضايت شغلی  قابلیتيابد. می
 را دارد. فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی

 

 فرسودگی با رضايت شغلی و سالمت سازمانیمدل رگرسیونی  .80جدول

r r2 
 

 مقدار دوربين واتسن خطاي استاندار برآورد

828/0 - 71/0 781/0 15/7 

 بینی فرسودگی شغلی از رضايت شغلی و سالمت سازمانیرگرسیون تک متغیری جهت پیش .88 جدول

مجموع  منبع تغييرات

 مجذورات
 درجة 
 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
 سطح F ميزان

 داريمعني

 007/0 87/71 75/713 7 75/713 رگرسيون

 78/77 873 537/4751 باقيمانده

 871 707/4853 مجموع

دست به Fو با تأکید بر میزان  88و  80با توجه به نتايج جدول 
توان مطرح نمود که شرايط پیش آمده و مقدار دوربین واتسن، می

فرسودگی شغلی از طريق رضايت شغلی و سالمت سازمانی بینی 

فرسودگی شغلی با داری بین وجود دارد و ارتباط معکوس معنا
اهده مشرضايت شغلی و سالمت سازمانی معلمان تربیت بدنی 

 شود. می

 

 ق رضايت شغلي و سالمت سازماني معلمان تربیت بدنيفرسودگي از طريبیني ضرايب رگرسیوني مرتبط با پیش. 82جدول 
 

 بينيمتغير پيش متغير مالك

 كننده

R2  ميزانB ضريب بتا t سطح 
 داريمعني

 007/0 - 57/70 - 48/0 - 157/5 71/0 رضايت شغلي فرسودگي شغلي

 007/0 - 43/1 - 55/0 - 351/8 سالمت سازماني

ند چ یبا توجه به ضرايب رگرسیون یدهدنشان م 82جدول  جينتا
 نیداری بتوان مطرح نمود که ارتباط معکوس معنامتغیری می

اهده مش یشغل تيو رضا یبا سالمت سازمان یشغل یفرسودگ
و سالمت  یشغل تيسطح رضا شيشود. بدين ترتیب که با افزامی

 یشغل تيرضا نی. همچنابدییکاهش م یشغل یفرسودگ ،یسازمان
 یشغل یفرسودگ %11 ینیب شیپ تیقابل  یو سالمت سازمان

 را دارد. یبدن تیمعلمان ترب

 



 استان تهران یبدن تيمعلمان ترب یشغل یبا فرسودگ یشغل تیو رضا یسالمت سازمان یونيرگرس ليتحل 801

 

 

 

 بحث و نتیجه گیری
و  یسالمت سازمان یونیرگرس لیهدف از پژوهش حاضر، تحل    
 نيبود. در ا یبدن تیمعلمان ترب یشغل یبا فرسودگ یشغل تيرضا

 یودگو فرس یسالمت سازمان نیپژوهش نشان داد ب جيراستا نتا
دارد.  وجود یرابطه معکوس و معنادار یبدن تیمعلمان ترب یشغل
 یکندم دایپ شيافزا ارسدر مد یهرچه سالمت سازمان ديگربیانبه

 جيه نتاک ابدییکاهش م یبدن تیمعلمان ترب یشغل یفرسودگ
( و 8911مقدم) یزيعز قاتیتحق هایافتهيپژوهش با 

در هر هر  ی(. سالمت سازمان80و  1( همسو است)8911مهرمند)
است که مدارس در  نيا انگریدر مدارس ب ژهيسازمان به و
در صحت و سالمت  نیو مقررات و همچن نیچارچوب قوان

در  یسالمت سازمان نی. همچنیدهدخود را انجام م فيوظا
 نيا انگریاست ب یبدن تیمدارس و آنچه مربوط به معلمان ترب

 نیدر چارچوب قوان یبدن تیمدارس و معلمان ترب رانياست مد
وط برقرار کرده و امور مرب گريکديمناسب با  یشده ارتباط نيتدو

 یطیمح نی. در صورت چنیشودانجام م یستبه در یبدن تیبه ترب
 کيدر  یبدن تیکرد که معلمان ترب ینیب شیپ انیتودر مدارس م

 یدگفرسو جهیخود پرداخته و در نت فيآرام و سالم به وظا یطیمح
راستا با توجه به ارتباط  نيکند. در ا دیکاهش پ هاآندر  یشغل

 انلممع یشغل یبا فرسودگ یمعکوس معنادار سالمت سازمان
 مدارس رانيمد یشودم  هیدر استان تهران توص یبدن تیترب

 مشخص کنند معلمان را به طور شفاف یمناسبات و روابط کار
 انجام کار را هایعملکرد و روش یاستانداردها ،یو انتظارات شغل

دارس م رانيمد نیراستا هرچه ب نيکنند. در ا فيتعر یبه روشن
د وجو یمتقابل و همکار عتماداحترام، ا یبدن تیو معلمان ترب

کنند  تيحما شتریب یبدن تیاز معلمان ترب رانيداشته باشد و مد
 ژهيتوجه و ایبه عنوان همکار حرفه یبدن تیو به معلمان ترب
 یشغل یفرسودگ زانیانتظار داشت که از م یتوانداشته باشند، م

که با  یبدن تیکاسته شود. و معلمان ترب یبدن تیمعلمان ترب
د. انجام دهن اقیخود را با اشت یآموزش تیباال، کار و فعال هیحرو

ت، ز مدارس اسا رونیب طیکه مربوط به مح ینهاد یگانگيدر بعد 
 هایدر مقابل فشارها و خواسته یبدن تیهرچه معلمان ترب

محافظت شوند و مدرسه  یخارج هایو گروه نينامعقول والد
 عمل کند، از ترموفق یرونیمخرب ب یروهایبتواند در مقابل ن

د. لذا کاسته خواهد ش یبدن تیمعلمان ترب یشغل یفرسودگ زانیم
 ریوغ یو سازمان رسم یرونیب طیبه مح ديمدارس با رانيمد

داشته باشند و اجازه  ژهيمدارس توجه و طیموجود درمح یرسم
 یبدن تتربی معلمان بر مضاعف فشار هاگونه سازمان نيندهند که ا

از  کنند. لیتحم هاآننامعقول خود را بر  هایواستهوارد کنند و خ
 یظر عاطفاز ن یبدن تیمعلمان ترب کهنيبا توجه به ا گريد يیسو

مدارس در روابط  رانياست، مد یضرور یرسند،حساس به نظر م
 یبدن تیمورد مهم توجه داشته باشند و با معلمان ترب نيخود به ا

اس حس هیو مراقب روح دبرقرار کنن یمیدوستانه و صم ایرابطه
 انبی هاآنبه  حاايخود را صر هایظارات وخواستهانت و باشند هاآن

 یبرا نهمچنی. نکنند برقرار ارتباط مبهم طور به هاآنکنند و با 
و  ليمدارس وسا رانياست مد یضرور یشغل یکاهش فرسودگ
س در دستر یرا به راحت یبدن تیمعلمان ترب ازیامکانات مور ن

 رانيداشته باشند. مد کافی اعتماد هاآندهند و به  قرار هاآن
 تیمعلمان ترب یبرا یمدارس بهتر است اهداف مدرسه را به روشن

 به را هاآنو دانش آموزان اعالم کنند و درصورت امکان  یبدن
 ارائه دهند.  یبدن تتربی معلمان به مکتوب صورت

 یسالمت سازمان نیپژوهش نشان داد، ب جينتا یگريبخش د در
رابطه  یبدن تیمعلمان ترب یشغل تيمدارس استان تهران و رضا

رام آ هایافتهيپژوهش با  جيوجود دارد که نتا یمثبت و معنا دار
 ی(، ملک8932نژاد) ی(، عل2003) نايوسار نونی(، ه8913)
، 1، 1، 9( همسو است)2009)تنسی(، و ف8938) رانوندی(، ب8930)

 شيو منظم در مدرسه موجب افزا یجد یطی( . وجود مح81و  80
. در یشودم یبدن تیمعلمان ترب یشغل تيو رضا یکار هیروح

معلمان  یرسددر مدارس، به نظر م یبستر نیصورت وجود چن
 جهیتخواهند داشت و در ن تياز شغل خود رضا شتریب یبدن تیترب

اهتمام خواهند  شتربی آموزانقبال دانش رخود د فيوظا یدر اجرا
دانش آموزان دو از تصور نخواهد بود.  یلیتحص شرفتیداشت و پ
 اعتماد و ،یجلب وفادار یمدارس برا رانيمد يشود هیلذا توص
 ،یعدالت سازمان جاديا قياز اطر یبدن تیمعلمان ترب یهمکار

 اداشپ هایستمیشفاف، در نظر گرفتن س هاینامه نيیآ نيتدو
 نیانجام دهند. همچ یشتریروشن و عدالت محور تالش ب

 جادياستان در خصوص ا رانيمد یمدارس با هماهنگ رانيمد
 یحيمانند در نظر گرفتن امکانان تفر یشغل تيرضا یها-نهیزم

ح سط شيکه موجب افزا یشغل تيرضا شيافزا یبرا یو رفاه
 . دنانجام ده یشتریشود تالش ب-یمدارس م یسالمت سازمان

 یرسودگبا ف یشغل تياست که رضا نيا نیپژوهش مب  هایافتهي
که  دارد یرابطه معکوس و معنا دار یبدن تیمعلمان ترب یشغل
( همسو 8911مقدم و همکاران ) یها-افتهيبا  قیتحق جينتا

ان معلم نیدر ب ژهيبه و یدر هر سازمان یشغل تي(. رضا81است)
ب موج نیشود. همچن-یم وریبهره شيموجب افزا یبدن تیترب
المت کرده س دایپ یشتریفرد نسبت به سازمان تعهد ب یشودم

 ابدي شيفرد افزا هیکرده، روح دایپ شيفرد افزا یکيزیو ف یذهن
که  یداشته باشد. در صورت تيخود راضا یکار یو از زندگ

 ،یمانند اضطراب، افسردگ یمنجر به موارد یشغل یتينارضا
و عدم تمرکز حواس  یفراموش ده،يد بیآس یتنش، روابط فرد
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معلمان  یبرا یو اقتصاد یماد یازهاین گريد يیگردد. از سو
 یخاص تیاز اهم نيیسطح پا یازهایداشتن ن لیبه دل یبدن تیترب

است اقدامات الزم جهت  یجهت ضرور نیبرخورار است. به هم
 تیامن ،یشغل یاياز جمله حقوق و مزا نيیسطح پا یازهاین تأمین

 ربطيذ نیو مسئول رانيمد یبا هماهنگ یبدن تیترب نمعلما یشغل
 یشغل یفرسودگ یبدن تیفراهم شود تا به مرور زمان معلمان ترب

 تیعالقه به کار در معلمان ترب جاديا یبرا نینکنند. همچن دایپ
 شيدر جهت افزا یاقدامات یاست مسئوالن آموزش یضرور یبدن

جهت  يیراهکارها لمعلمان بردارند. به طور مثا یامکانات رفاه
 ريسا با سهيدر مقا یبدن تیاز حقوق معلمان ترب ضیرفع تبع

ر معلمان د لیتحص نهیمشاغل و کارکنان دولت، فراهم کردن زم
معلمان  یمسکن برا تأمین ،یمختلف علوم ورزش هایرشته

ن بلند مدت کم بهره، فراهم کرد هایوام صیبا تخص یبدن تیترب
 .دیشوم شنهادیپ یدرمان نهیزمدر  شتریب یرفاه التیتسه

 یاست که فرسودگ نيا انگریپژوهش در بخش آخر ب هایافتهي
نادار ارتباط معکوس مع یسغل تيو رضا یبا سالمت سازمان یشغل

 %11 ینیب شیپ تیقابل یشغل تيبا رضا یدارد و سالمت سازمان
-افتهياز  یپژوهش با بخش جيرا دارند که نتا یشغل یفرسودگ

(، 8932نژاد) ی(، عل2003) نايوسار نونی(، ه8913آرام ) یها
(، مهرمند 2009)تنسی(، و ف8938) رانوندی(، ب8930) یملک

 80، ، 80، 1، 1، 1، 9( همسو است)8911مقدم ) یزي(، عز8911)
پژوهش مشخص شد  هایافتهيکه در  ی(. همان طور8181و 
به طور همزمان در جهت  یشغل تيو رضا یسالمت سازمان یوقت

 ینیب شیگرفتند توان پ قرار یمورد بررس یارتباط با فرسودگ
کرد. در هزاره سوم  دایپ شيافزا یشغل یاز فرسودگ هاآن
 گريکديبر  ایقابل توجه رینامحسوس ارتباط و تاث يیهایدارا

در مدارس  ژهيسازمان به و کيدر  يیهانوع دارا نيدارند و هر چه ا
 قیوفدر ت رندیمورد توجه قرار گ شتریب یبدن تیو معلمان ترب

 تیموثر باشند. معلمان ترب یتوانندم شتریو مدارس ب هامانسازا
 یمتر رسمک لیبه دل یبدن تیمعلمان ترب ريسا نیکه در ب یبدن

برقرار  بهتری ارتباط آموزانبا دانش یبدن تیترب هایبودن کالس
 آموزاندانش ندهيآ يهایرگیو جهت قیدر توف یتوانندم شتریب یکنند،م

 رانيمدارس و مد رانيمد یشودم هین راستا توصاي در. باشند موثر
را  یو سالمت سازمان یشغل تيرضا هاینهیآموزش و پرورش زم

و  یاستقرا عدالت محور نیو همچن يیگرا کجانبهياز  زیبا پره
متر دچار ک یبدن تیدهند تا معلمان ترب شيافزا یساالر ستهيشا

 وانیم یتیوضع نیشوند. در صورت استقرا چن یشغل یفرسودگ
 سالمت یراض یبدن تیانتظار داشت با داشتن معلمان ترب

، به حداقل برسد یشغل یو فرسودگ شيدر مدارس افزا یسازمان
.شود شتریب یبدن تیاهداف درس ترب قیتحق نیهمچن
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