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Abstract
The purpose of this study was to Explanation, the
effect of career plateau on intention to quit job with
mediating role of burnout in the physical education
teachers Kermanshah Province. The methodology
was descriptive survey. The population included is an
all physical education teachers were working in 1395
in Kermanshah Province, The number of them was
1230. The sample was determined based on Kerejci
& Morgan table comprising 320 people and cluster
random sampling. The statistical sample consisted of
320 teachers of physical education clusterrandomized sampling method were selected. In order
to collecting the data,three standard questionnaires
was used, career plateau (Mylymn, 1992),intention to
quit job(Kevlar, 1984) and burnout (Mlch- Pines,
2005), The Validity of the questionnaires by using
experts was evaluated and for reliability of the
questionnaire Cronbach's alpha coefficient was used,
which appears to be highly reliable and desirable to
them. was used. To analyze the data, structural
equation modeling and path analysis were used by
the PLS software. The results showed that career
plateau directly impact on quit job physical education
teachers. Also career plateau indirectly through the
variables of burnout on quit job physical education
teachers Kermanshah Province employees.
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چکيده
 تاثیر فالت زدگی شغلی بر تمایل به،هدف از انجام این پژوهش
ترك خدمت با مالحظه نقش میانجی فرسودگی شغلی در دبیران تربیت
 پیمایشی است و- روش تحقیق توصیفی.بدنی استان کرمانشاه بود
جامعه آماري را کلیه معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه که در سال
. نفر بود1230  که تعداد آنها، مشغول به کار بودند شامل می شود1395
 نفر و به320 نمونه آماري براساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد
 از سه، جهت گردآوري داده ها. خوشهاي تعیین شد-صورت تصادفی
 تمایل به ترك خدمت،)1992،پرسشنامه فالت زدگی شغلی (میلیمن
. استفاده شد،)2005 ، پاینز-) و فرسودگی شغلی (ملچ1984،(کوالري
روایی محتوایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصان مورد بررسی
قرار گرفت و براي پایایی پرسشنامه ها نیز از ضریب آلفاي کرونباخ
 براي تجزیه و. که گویاي پایایی باال و مطلوب آنها بود،استفاده شد
 از مدل معادالت ساختاري و تحلیل مسیر به وسیله نرم،تحلیل دادهها
 فالت زدگی شغلی، نتایج تحقیق نشان داد. استفاده گردیدPLS افزار
به صورت مستقیم بر روي ترك خدمت دبیران تربیت بدنی تاثیر داشته
 همچنین فالت زدگی شغلی به صورت غیر مستقیم و از طریق.است
متغیر فرسودگی شغلی بر روي ترك خدمت دبیران تربیت بدنی استان
.کرمانشاه اثرگذار است
واژههاي کليدي
 امید تحصیلی، عزت نفس، سرمایه اجتماعی،ورزش تیمی و انفرادي

Career plateau, Structural plateau,Content
Plateau intention to leave, Job burnout.
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مقدمه
مسائل و مشکالت زندگی بشر ،از طریق وابستگی به
سازمان هاي کوچک و بزرگ موجود در جامعه برطرف میشود.
جامعه به عنوان یک ابر سیستم ،خود از زیر سیستم هاي بسیاري
تشکیل یافته که هر یک از این سیستمها در جاي خود داراي
اهمیت میباشند ،اما در بین آنها سیستم هاي آموزشی که
تأمین کننده نیروي انسانی آینده جامعه هستند ،از اهمیت واالیی
بر خوردار میباشند .بی شک یکی از مهم ترین عناصر سیستم
آموزشی ،عنصر فردي(انسانی) می باشد و دبیران از مهم ترین
آنها میباشند که نقش واالیی در کارایی و اثربخشی سیستم
آموزشی دارند .از این رو حساسیت و اهمیت نقش معلمان ،در
اموري از قبیل آموزش و پرورش استعدادهاي بالقوه دانش
آموزان ،انتقال فرهنگ جامعه ،اغناي روحی و بهطور خالصه
انسان سازي و تربیت نسل آینده است .این قشر همیشه تحت
فشار میباشند و از طرف دیگر به دلیل بافت متفاوت مدارس از
سایر سازمان ها و تعارضات حاصل از ساخت بوروکراتیک و
حرفه اي ،الگوهاي رفتاري ویژه اي از معلمان و مدیران انتظار
میرود که این عوامل در کنار سایر عوامل فشارزا ،نظیر عدم
وجود امکانات رفاهی رضایت بخش ،کافی نبودن حقوق و مزایا،
سبب تحلیل رفتگی ،فشارهاي روحی و روانی و  ...در معلمان
می شود .امروزه بهوجود آمدن پدیده هایی از قبیل مهندسی
مجدد ،کوچک سازي ،تغییر ساختار سازمانی ،ادغام و اتحادهاي
استراتژیک و از همه اساسیتر ،پیشرفتهاي تکنولوژیک و
شدت گرفتن رقابت در محیطهاي کاري ،از جمله مهمترین
دالیلی هستند که فرصتهاي ارتقاء و پیشرفت را از کارکنان
سازمانهاي امروزي گرفته و باعث شده اند آنها به صورت
طوالنی تري در یک جایگاه و پست باقی بمانند( .)5از آنجا
که اغلب کارکنان ،ارتقاء و پیشرفت در مسیر شغلی را به عنوان
شاخصی اساسی براي سنجش موفقیت در شغل در نظر می
گیرند( ،)2از این رو ضرورت توجه به مقوله فالت شغلی 1،توسط
تمام سازمانها اجتناب ناپذیر شده است .فالت شغلی ،نقطهاي
از مسیر شغلی فرد است که در آن امکان انتصاب عمودي یا
ارتقا در آینده نزدیک متصور نیست( .)14در چنین شرایطی
فالت زدگی شغلی یکی از منابع اصلی ایجاد استرس در محیط
کار به شمار می آید .کارکنانی که احساس میکنند به نقطه اي

رسیده اند که دیگر امکان ارتقاء و پیشرفت براي آن ها وجود
ندارد ،انگیزه کار کردن خود را از دست میدهند و رضایت شغلی
و تعهد سازمانی کمتري را تجربه میکنند( .)27واژه فالت به
احساس ناکامی و ضعف روانشناختی کارمند درباره توقف
پیشرفت او در کارراهه اشاره دارد( .)6به بیانی دیگر ،کارکنان،
هنگامی با فالت زدگی مواجه می شوند که دیگر ،احتمال ارتقا
آنان بسیار اندك باشد( .)25برخی از تحقیقات فالت شغلی را
بر مبناي مدت زمان تصدي شغل تعریف کرده اند .بر همین
اساس ،تصدي شغل به مدت پنج سال و عدم ارتقا پس از آن،
معرف فالت زدگی است؛ درحالیکه بنا به نظر اکثر محققان،
تصدي شغل به مدت  3تا  5سال ،فالت شغلی محسوب می
شود( .)20محققان براي فالت زدگی شغلی ،دسته بندي هاي
متفاوتی ارائه کردهاند .باردویک( )19862سه نوع فالت زدگی
شغلی را معرفی کرده است .هریک از این فالت ها ،توسط
عاملهاي خاصی ایجاد شده و در تمام آنها ،احساس خستگی
شغلی وجود دارد .این سه نوع فالت شغلی عبارتند از  :الف)
فالت ساختاري؛ 3زمانی است که افراد به باالترین سطح
سازمانی که در توان دارند می رسند .فالت ساختاري ،ناشی از
محدودیت هاي موجود در سلسله مراتب ساختار سازمانی است،
زیرا هر چه فرد به رده هاي باالتر در سازمان می رود پست
هاي محدودتري وجود دارد و یا فرد همه مهارت ها و توانایی
هاي الزم براي رفتن به رده بعدي را ندارد؛ در برخی موارد نیز
اصالً پست باالتري وجود ندارد .با توجه به روندهاي اخیر
اجتماعی و باال رفتن سطح تحصیالت افراد (افزایش تعداد فارغ
التحصیالن) ،افراد بیشتري در سن پایینتر به فالت شغلی
میرسند .اغلب افراد در میانه زندگی خود به این مرحله می-
رسند ،در سنی که مسائل اصلی زندگی در جریان و حاد است.
ب) فالت محتوایی؛ 4زمانی رخ میدهد که وقتی فرد به شغل
خود ،کامالً تسلط پیدا میکند و دیگر امکان یادگیري بیشتر
ندارد ،رخ می دهد .با این که افراد حرفه اي بیشتر در معرض
این پدیده قرار دارند ،باردویک هشدار می دهد که هر کس
ممکن است چنین پدیده اي را تجربه کند ،اگر مسئولیتها و
مسائل تکرار شوند .کارکنانی که دچار فالتزدگی محتوایی
می شوند ،همچنان شایسته و راضی باقی میمانند ،برخی نیز
با این موقعیت کنار میآیند به این صورت که در برابر تغییرات
مقاومت میکنند ،تا حس امنیت را در خود حفظ کنند ،زیرا

1. career plateau

4. Content Plateau

2. Bardvyk
3. Structural Plateau
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تصور میکنند تغییر ،شکست به دنبال دارد .ج) نوع سوم فالت-
زدگی ،فالتزدگی در زندگی1است که پژوهش هاي اندکی در
مورد آن انجام گرفته است؛ زیرا اکثر پژوهش ها بر بررسی فالت
زدگی افراد در مسیر شغلی متمرکز شده اند .باردویک ()1986
معتقد است فالت زدگی در زندگی شامل این احساس است که
در هیچ یک از زمینه هاي زندگی رضایتی حاصل نخواهد شد.
فالت زدگی در زندگی شامل احساس اجبار براي انجام کارهایی
است که فرد در گذشته براي انجام آنها تعهدي داده است و
اکنون دیگر احساس تعلقی به آن ها ندارد .به عبارت دیگر،
فالت زندگی ،یک احساس فردي را توصیف میکند ،به گونه
اي که افراد در نقش خارج از کار خود گیر افتاده باشند .این
عوامل به زندگی و حیات فرد باز میگردد ،زمانی که فرد دچار
روزمرگی شود و هیچگونه عالقه و لذتی در زندگی شخصی
احساس نکند( .)15بر اساس تحقیقات انجام شده ،فالتزدگی
شغلی پیامدهاي فردي و سازمانی بیشماري دارد که در
تحقیقات مختلف به آنها اشاره شده است .از آن جمله میتوان
به کاهش تعهد سازمانی و رضایت شغلی( ،)22کاهش رفتار
شهروندي سازمانی( ،)11افزایش تمایل به ترك خدمت(،)12
افزایش استرس و افسردگی در کارکنان( )19و افزایش
فرسودگی شغلی( )5اشاره کرد .معلمان به واسطهي ماهیت
شغلی خود ،با مشکالت بسیاري مانند پرحجمی کار ،افت
تحصیلی دانش آموزان ،حقوق و مزایاي ناکافی ،عدم عالقۀ
دانش آموزان به تحصیل ،نادیده گرفتن نیازهاي آنان از طرف
سازمانهاي آموزشی و کالسهاي پر جمعیت ،مواجه هستند.
این مشکالت همگی بر سالمت آنها اثرگذار بوده و با استمرار
این مشکالت آسیب پذیري آنها را باال برده و در نهایت
ممکن است منجر به فرسودگی شغلی2در میان آنان شود(.)28
براساس نظر ماسالچ 3فرسودگی شغلی به وسیله سه بعد
مشخص میگردد .خستگی عاطفی ،به معنی تهی شدن فرد از
منابع عاطفی و هیجانی در هنگام برقراري ارتباط با مردم .مسخ
شخصیت ،به معنی احساس خصمانه و نگرش بدبینانه ،بی-
اعتنایی و بدگمانی به افرادي که دریافت کننده خدمات فرد
هستند و کاهش رضایت شخصی ،به معنی احساس کاهش یافته
از توان شخصی ،تمایل به ارزیابی و درك منفی خود به ویژه در
ارتباط با کار است( .)8تحقیقات مختلف حاکی از آن بود که
فرسودگی شغلی می تواند باعث اضطراب ،افسردگی ،کاهش

خودباوري ،کاهش عملکرد و افزایش مشکالت سالمتی در
افراد شود( .)16پس الزم است تدابیري اندیشه شود که بتوان از
بروز آن جلوگیري کرد .اما بهطور کلی عامل اصلی و اولیه
فرسودگی شغلی عبارت است از اینکه شخص در مدت زمان
طوالنی تحت فشار روانی و عصبی شدید باشد .فشار عصبی
دبیران را به دو دسته فشار عصبی سازمانی و فشار عصبی زندگی
تقسیم کردهاند ،آنها علت ایجاد فشارهاي عصبی سازمانی را
الزامات شغلی ،نوع شغل ،کار زیاد ،الزامات فیزیکی ،حرارت،
الزامات نقش ،تضاد ابهام ،ادراکات روابطی ،فشار گروهی ،تب
رهبري و شخصیت نام بردهاند .عالوه بر اینها فرصتهاي کم
براي ارتقا ،وجود قوانیین خشک و دست و پاگیر ،وضعیت تاهل
را نیز از عوامل فرسودگی ذکر کرده اند( .)21تحقیقات رابطهاي
میان پدیده فالت شغلی و فرسودگی شغلی به نسبت سایر
نگرشهاي شغلی ،از فراوانی کمتري برخوردار است .تحقیقات
نشان داده است که فالت زدگی شغلی ،استرس ،اضطراب و
فرسودگی شغلی کارکنان را تشدید میکند و از این طریق به
کاهش عملکرد آنها منجر میشود( .)7،1،5امروزه تمایل به
ترك شغل در کارکنان به یکی از مهم ترین نگرانیهاي
مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است .به همین دلیل،
سازمانهایی که بتوانند دالیل و عوامل موثر در تمایل به ترك
شغل کارکنان را درك کنند ،خواهند توانست پیش از ترك
سازمان توسط کارکنان سیاستها و روش هاي موثري را براي
حفظ و نگهداري منابع انسانی کارآمد به کار گیرند( .)18تمایل
به ترك خدمت 4در پژوهش هاي بسیاري مد نظر قرار گرفته
است و به صورت فرایند فکر کردن ،برنامه ریزي و قصد ترك
شغل تعریف شده است .در بسیاري از تعاریف ،تمایل به ترك
خدمت ،به صورت تمایل آگاهانه وعمدي به ترك محل کار
تعریف شده است .اعتقاد بر این است که نارضایتی فرد از شغل
و سازمان باعث میشود به گزینه هاي جایگزین فکر کند و
اندیشه ترك سازمان در وي قوي گردد( .)10در این زمینه
مطالعاتی انجام شده است که از جمله آنها میتوان به مواردي
اشاره کرد؛ میلسن ( ،)2013یکی از مهمترین دالیل تمایل
کارکنان به خروج از خدمت را فالت زدگی شغلی می داند؛
چراکه بی توجهی به فالت زدگی شغلی موجب کاهش
رضایتمندي شغلی کارکنان ،کاهش عملکرد و تعهد کاري و
افزایش تمایل به خروج کارکنان می شود( .)20حسن

1. Life Plateau
2. Job burnout
3. Maslach

4. intention to leave
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اسماعیل( ،)2015در پژوهش خود با عنوان عدم امنیت شغلی،
فرسودگی شغلی و قصد ترك به این نتیجه دست یافت که
افزایش سطح فرسودگی شغلی به طور قابل توجهی بر قصد
ترك خدمت تاثیر می گذارد( .)9هیلمن و همکاران( ،)2008در
پژوهش خود ،به این نتیجه رسیدند که فالت زدگی شغلی
ادراك شده ،با افزایش تمایل به ترك خدمت کارکنان رابطه
معنادار و مثبت دارد( .)10کلهه و همکاران( ،)20111در پژوهش
خود با عنوان سازگاري شغلی ،گردش مالی ،و وفاداري در طول
کوچک سازي سازمانی به این نتیجه رسیدند که فالت زدگی
باعث افزایش تمایل به ترك خدمت میشود(.)12
لقمان( ،)1394در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر فالت زدگی
شغلی بر سکوت سازمانی و میل به ترك خدمت کارکنان
سازمان در موسسه خیریه کهریزك به این نتیجه دست یافت
که فالت زدگی شغلی بر سکوت سازمانی و میل به ترك خدمت
کارکنان در موسسه خیریه کهریزك تاثیر مثبت و معناداري دارد؛
آنگوري و گاله ،)2009( 2در مطالعهاي با عنوان "تغییر پارادایم
در مدیریت فالت حرفه اي در سازمان :بهترین استراتژي براي
به حداقل رساندن قصد کارمند به ترك" ،به این نتیجه دست
یافتند که فالتزدگی ،تمایل به ترك خدمت را باال می برد(.)26
بارك و میکلسن( ،)2006 3نیز در پژوهش خود با عنوان بررسی
فالت شغلی در میان افسران پلیس به این نتیجه دست یافتند
که فالت زدگی شغلی ،باعث افزایش فرسودگی شغلی می
شود( .)5نصرتی و محرابی( ،)1395در تحقیقی با عنوان بررسی
رابطه بین فرسودگی شغلی و تمایل به ترك خدمت کارکنان
بیمه سالمت و دانشگاه علوم پزشکی استان گیالن به این نتیجه
رسیدند که فرسودگی شغلی و ابعاد آن بر ترك خدمت کارکنان
اثر مستقیمی دارند( .)23نیکبخت نصر آبادي و همکاران(،)2014
در پژوهش خود با عنوان "بررسی میزان فرسودگی شغلی و
تمایل به ترك خدمت و ارتباط آنها در پرسنل پرستاري بخش
اورژانس" به این نتیجه دست یافتند که ارتباط معناداري بین
فرسودگی شغلی با تمایل به ترك خدمت وجود دارد(.)23
بهشتی فرد و همکاران( ،)1395در پژوهش خود با عنوان
"رابطه بین سکونزدگی شغلی با تحلیل رفتگی کارکنان
بیمارستانهاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان" به این
نتیجه دست یافتند که همبستگی معناداري بین سکونزدگی
شغلی با تحلیل رفتگی کارکنان وجود دارد( .)4باالترین رکن
هر سازمان را نیروي انسانی آن تشکیل میدهد ،از طرفی
1. Klehe et al
2. Ongori & Agolla

آموزش و پرورش نهادي است که رسالت آن پرورش انسان-
هاي الیق و شایسته و متخصص براي جامعه است بدیهی
است اجراي چنین رسالتی بدون برخورداري معلمین از دانش
و تجربه کافی ،داشتن انگیزه و پیوند روحی و عاطفی با شغل
خود و روحیه خستگی ناپذیر آنها امکان پذیر نیست .از آنجا
که در علوم انسانی یک معلول به تنهایی تحت تاثیر یک علت
نیست ،محقق بر آن شد که در ارتباط بین فالت زدگی شغلی و
ترك خدمت به بررسی متغیرهایی بپردازد که میتوانند در این
میان به عنوان واسطه نقش آفرینی کنند .از این رو شناخت
عواملی که باعث فالت زدگی شغلی و ترك خدمت دبیران می-
شود و تالش در جهت پیشگیري از آن کمک خواهد کرد تا
آموزش و پرورش در انجام رسالت خود در مسیر موفقیت گام
برداشته و از به هدر رفتن نیرو ،امکانات و توانمنديهاي افراد
شاغل در این سازمان جلوگیري شود .بنابراین از آنجایی که
پژوهشی در زمینه اثر فالت زدگی شغلی بر ترك خدمت با نقش
میانجی فرسودگی شغلی انجام نشده است ،لذا هدف از انجام
این تحقیق این است که ،فالت زدگی شغلی بر ترك خدمت با
مالحظه نقش میانجی فرسودگی شغلی در دبیران تربیت بدنی
استان کرمانشاه چه اثري دارد .امید است نتایج این تحقیق
مورد توجه و استفاده کارشناسان و برنامه ریزان در آموزش و
پرورش قرار گیرد.
روش تحقیق
روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردي
می باشد که اطالعات و دادههاي آن به روش میدانی جمع
آوري گردید .جامعه آماري تحقیق حاضر کلیه معلمان تربیت
بدنی استان کرمانشاه که در سال  1395مشغول به کار بودند
را شامل میشود ،که تعداد آنها  1230نفر بود .نمونه آماري
در تحقیق حاضر شامل  320نفر از معلمان تربیت بدنی بود که
به روش نمونه گیري خوشهاي-تصادفی ،انتخاب و پرسشنامه
بین آنها توزیع و جمعآوري گردید .به این صورت که استان
کرمانشاه به پنج خوشه شمال (شهرستانهاي سنقر ،پاوه،
روانسر( ،جنوب )شهرستانهاي اسالم آباد غرب ،گیالنغرب،
داالهو( ،غرب )شهرستانهاي سرپلذهاب ،قصرشیرین ،ثالث
باباجانی( ،شرق )شهرستانهاي کنگاور ،صحنه ،هرسین،
بیستون (و مرکزي )شهرستان کرمانشاه (تقسیم و تعداد 320
نفر از دبیران تربیت بدنی شهرستانهاي سنقر ،پاوه ،اسالم
3. Burke & Mikkelsen
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آبادغرب ،گیالنغرب ،سرپلذهاب ،قصرشیرین ،کنگاور،
هرسین وکرمانشاه به پرسشنامهها پاسخ دادند .فالت زدگی
شغلی تاکنون به صورت عینی و ذهنی اندازهگیري شده است.
ابزارهاي اندازه گیري عینی شامل سن ،سابقه کار و زمان
آخرین ارتقا است(اتینتن ،)1998 ،ابزار اندازهگیري ذهنی براي
بررسی فالتزدگی شغلی ،ادراك افراد از احتمال گرفتن ارتقا
در آینده است .براي سنجش فالت زدگی ذهنی ،از پرسشنامه
میلیمن( ،)1992براي تمایل به ترك خدمت از پرسشنامه
کوالري( )1984و براي فرسودگی شغلی از پرسشنامه ملچ و
پاینز( )2005استفاده شده است .روایی محتوایی پرسشنامهها با
استفاده از نظر متخصصان مورد بررسی قرار گرفت .براي
پایایی پرسشنامهها نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد.
ضریب آلفا براي پرسشنامه (فالتشغلی  ،0/84فالت-
ساختاري ،0/76فالتمحتوایی ،)0/81براي پرسشنامه
فرسودگی شغلی 0/85 ،و براي پرسشنامه تمایل به ترك
سازمان 0/92 ،به دست آمد که همه مقادیر گویاي پایایی باال
و مطلوب پرسشنامه ها است .براي تجزیه و تحلیل دادهها نیز،
از مدل معادالت ساختاري و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار
 PLSاستفاده شد.
یافته های تحقیق
تحلیل توصیفی آزمودنیها نشان داد که ،تعداد 170
نفر( )53%مرد و 150نفر( )47%زن؛ و از نظر دامنه سنی220 ،
نفر( )69%بین  30-20سال 76 ،نفر( )24%بین  40-30سال و
مابقی بیشتر از  40سال بودند .همچنین به لحاظ سطح
تحصیالت 243 ،نفر( )76%لیسانس و  70نفر( )22%فوق
لیسانس هستند .در این تحقیق دو مدل طراحی شده است .ابتدا
مدل در حالت استاندارد که مقدار ضرایب همبستگی بین متغیرها
را نشان میدهد و مدل دوم ،مدل در حالت معنی داري است که
مقدار  tبدست آمده جهت معنادار بودن ضریب مسیرها را نشان
میدهد.
شکل .1خروجی نرم افزار پی ال اس در حالت استاندارد

جدول  .1شاخص برازش درونی مدل
ضریب تعیینR2

0/57؛0/69

شاخص نیکویی برازشGOF

0/53

معیار قدرت پیشبینی مدلQ2

0/45؛0/65

شدت تاثیرF2

0/06؛ 0/05

ضریب مسیر β

0/83؛ 0/34؛0/57

عدد معنی داري T

83/50؛8/45؛21/34

مهمترین معیار براي بررسی برازش ساختاري در یک
پژوهش ضرایب  R2مربوط به متغیرهاي پنهان درونزاي
(وابسته) مدل است R2 .معیاري است که نشان از تأثیر یک
متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا دارد و سه مقدار 0/33 ،0/19
و  0/67به عنوان مقدار مالك براي مقادیر ضعیف ،متوسط و
قوي  R2در نظر گرفته میشود .مطابق با جدول ،1مقدار R2
براي سازه ترك خدمت  0/57و براي سازه سرمایه فرسودگی
شغلی 0/69محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار مالك،
مناسب بودن برازش مدل ساختاري را تأیید میسازد .معیار
دیگري که الزم است بررسی شود ،معیار اندازه تأثیر ( )f2می-
باشد .این معیار شدت رابطۀ میان سازههاي مدل را تعیین می-
کند و مقادیر  0/15 ،0/02و  0/35به ترتیب نشان از اندازه
تأثیرکوچک ،متوسط و بزرگ یک سازه بر سازه دیگر است.
مطابق با نتایج حاصل شده مقدار  f2محاسبه شده براي مسیر
فالتزدگی به فرسودگی  0/06و مسیر فالتزدگی به ترك خدمت
 0/05که نشان از اندازه تاثیر کوچک و مثبت دارد.
شاخص نیکویی برازش یا  GOFباالتر از  0/5نشان دهنده
برازش مناسب مدل است که در این مدل شاخص نیکویی
برازش برابر با  0/53محاسبه گردید که نشان از برازش مناسب
مدل بود.
مطابق با الگوریتم ،براي بررسی برازش مدل ساختاري پژوهش از
چندین معیار استفاده میشود که اولین و اساسیترین معیار ،ضرایب
معناداري  Zیا همان مقادیر (t-valuesحالت معناداري) است .با
توجه به جدول  1تمامی مسیرها در بازه کمتر از  1/96قرار
نگرفته اند ،لذا میتوان بیان کرد که تمامی مسیرها مدل تحقیق
مثبت و معنی دار هستند.
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در نهایت آخرین معیاري که الزم است بررسی گردد ،معیار
قدرت پیشبینی مدل  Q2است .در صورتی که مقدار  Q2در
مورد یک سازه درونزا سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/35را کسب
نماید ،به ترتیب نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوي
سازه یا سازههاي برونزاي مربوط به آن دارد .از آنجاي که
مقدار  Q2سازه درونزاي فرسودگی  0/45و ترك خدمت 0/65
شده است ،نشان از قدرت پیشبینی قوي مدل در خصوص این
سازه دارد و برازش مناسب مدل ساختاري پژوهش را بار دیگر
تأیید میکند.

همچنین نیروي انسانی به عنوان عنصر اساسی در سازمان هاي
آموزشی مورد توجه بوده است .با توجه به مسائل جسمانی،
روانی و شغلی ،عنصر انسانی این سازمان میتواند نقش مؤثري
در تحقق اهداف آن داشته باشد و کشور ما اخیراً ،رشد فزآینده
جمعیت ،تحوالت فرهنگی و اجتماعی و در پی آن گسترش
روزافزون نظام آموزش و پرورش را به دنبال داشته است و
معلم به عنوان یک قطب تعلیم و تربیت ،نقش بسیار حساسی
در فرآیند آموزش و پرورش ایفا می کند( .)30نتایج تحلیل
عاملی تحقیق نشان داد که ،فالت زدگی شغلی هم به صورت
مستقیم و هم غیر مستقیم بر ترك خدمت دبیران تاثیرداشته
است که البته این اثر بیشتر به صورت مستقیم ( )0/85بوده و
فالت زدگی شغلی به صورت غیر مستقیم و با میانجی گري
فرسودگی شغلی اثر محدودتري ( )0/28بر ترك خدمت دبیران
داشته است ،که این نتیجه موید این است که متغیر فرسودگی
شغلی به عنوان متغیر میانجی نقش تقریبا کمتري نسبت به
فالت زدگی شغلی در ایجاد رابطه بین فالت زدگی شغلی و
ترك خدمت دبیران ایفا کرده است و فالت زدگی شغلی خود به
تنهایی تاثیر بیشتري بر ترك خدمت دبیران داشته است .در
مجموع این یافته مبین این است که بین فالت زدگی شغلی و
ترك خدمت دبیران تربیت بدنی ارتباط عمیقی وجود دارد،
بطوريکه با افزایش فالتزدگی شغلی ،تمایل دبیران به ترك
خدمت نیز افزایش یافته است .این نتیجه با نتایج تحقیقات
لی( ،)1999آنگوري و گاله( ،)2009هیلمان و همکاران(،)20081
لینتز و آلن( ،)20092کلهه و همکاران ( ،)2011میلسن( )2013و
لقمان( )1394همخوانی دارد( .)13 ،26 ،10 ،16 ،12،17،20از
آنجا که افزایش ترك خدمت کارکنان هزینههاي زیادي بدلیل
اینکه سازمانها ،سرمایه زیادي را در قالب استخدام ،آموزش،
توسعه ،پیشرفت و نگهداري براي کارکنان خود صرف میکنند
که با خروج آنها ،این سرمایهگذاريها به هدر خواهند رفت،
براي سازمانها در پی خواهد داشت .از اینرو ،مدیران باید در
جهت به حداقل رساندن ترك خدمت کارکنان تالش کنند .در
این راستا باید به فالت شغلی به عنوان عاملی اثرگذار توجه شود
و سازمان باید در جهت کاهش این پدیده و تعدیل آن در میان
کارکنان بکوشد .محققان مسیر شغلی بیان میدارند که کاهش
ابهام در مورد وضعیت مسیر شغلی ،تأثیر مثبتی بر روي نگرشها
و رفتارهاي کارکنان خواهد داشت .مشکالت مربوط به فالت
شغلی به وسیله بهبود در سیستمهاي ارزیابی عملکرد و فراهم

1. Heilmann et al

2. Lentz & Allen

شکل  .2خروجی نرم افزار پی ال اس در حالت معنی داري

جدول .2نتایج فرضیه اصلی
اثر
اثر مستقیم
فرضیه اصلی
غیرمستقیم
0/83
مسیر فالتزدگی به
فرسودگی
0/34
مسیر فرسودگی به
ترك خدمت
0/28
0/57
مسیر فالتزدگی به
ترك خدمت

اثر کل
0/83
0/34
0/85

با توجه به نتایج جدول ،2فالت زدگی شغلی هم به صورت
مستقیم و هم غیر مستقیم بر ترك خدمت دبیران تربیت بدنی
تاثیرداشته است که البته این تاثیر بیشتر به صورت مستقیم بوده
و فالت زدگی شغلی به صورت غیر مستقیم و با میانجی گري
فرسودگی شغلی تاثیر کمتري برترك خدمت دبیران داشته است.
نتیجه گیری
آموزش و پرورش یکی از سازمانهاي بزرگ و پیچیده
محسوب می شود و مهمترین نهاد و مؤثرترین سازمان در
توسعه اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی در هر جامعه است و
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کردن بازخورد مناسب و بهتر قابل حل می باشد( .)7از آنجا که
بسیاري از سازمان ها به سمت مسطح شدن پیش می روند،
فالتزدگی اجتناب ناپذیر خواهد بود .سازمانها باید در پی یافتن
راههایی براي افزایش انگیزه و اثربخشی کارکنان باشند .سازمان
ها باید از اقدامات مدیریت منابع انسانی استفاده کنند تا بتوانند
براي افراد شرایط رسیدن به فالت شغلی موفق را فراهم کنند.
در حوزه توسعه مسیر شغلی ،اقداماتی چون گسترش فرصت
رشد شغلی ،حذف موانع حرکت افقی و به سمت پایین و کمک
به کارکنان در جهت آمادگی براي چالش هاي جدید از جمله
راه حل هاي مناسب در این جهت است .همچنین نتایج نشان
داد رابطه مثبت و معنادار( ،)0/83بین فالت زدگی شغلی و
فرسودگی شغلی وجود دارد .بدین معنی که فالت زدگی بخش
زیادگی از فرسودگی شغلی دبیران را تبیین میکند .و دبیرانی
که فالتزدگی شغلی بیشتري را ادراك کرده اند ،فرسودگی
شغلی باالتري نیز تجربه کرده اند .این نتیجه با تحقیقات پیشین
از جمله تحقیق فلدمان و ویتز ،)1988(1آلن وهمکاران()19892
و میکلسن( )2006و نیکبخت نصر آبادي( ،)2014بهشتی فرد و
همکاران( ،)1395هم راستا و هم سو است( .)7 ،1 ،5 ،4،23در
مطالعه انجام شده توسط اپل باوم و سانتیگو( ،)1997نیز چنین
بیان شده است که یکی از عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی منابع
انسانی ،فالت شغلی است( .)3دیگر نتایج تحقیق نشان داد که
بین فرسودگی شغلی و ترك خدمت دبیران ارتباط مثبت و
مستقیم معنادار( ،)0/34وجود دارد که بر اساس نتایج تحقیق
این ارتباط زیاد قوي نیست و در حد متوسطی قرار دارد .این
نتیجه با نتایج تحقیق حسن اسماعیل( ،)2015هم راستا
است( .)9با استناد به یافته هاي تحقیق حاضر ،چنین نتیجه
گیري میگردد که سکونزدگی در مسیر پیشرفت شغلی بر
فرسودگی شغلی دبیران تربیت بدنی استان کرمانشاه اثر بسزایی
دارد و موجب میگردد دبیران تربیت بدنی ،شغل خود را ترك یا
کنند یا بهدرستی به انجام وظایف شغلی خود اهتمام نورزند .لذا
لزوم توجه هر چه بیشتر مدیران را به بهبود این وضعیت شغلی
می طلبد .لیکن براي پیشرفت در رفع و بهبود این معضل شغلی،
نیازمند همکاري و دلسوزي همه منابع انسانی موجود در سازمان
آموزش و پرورش می باشد .لذا تأکید می گردد متغیر فالت
شغلی و ابعاد آن در مدارس استان کرمانشاه بیشتر مورد توجه
قرار گیرد و تمهیدات الزم با در نظر گرفتن پیشنهادهاي تحقیق،

1. Feldman & Weitz
2. Allen et al

جهت رفع کامل و به حداقل رسانیدن آن ،اتخاذ گردد.
پیشنهادهاي زیر ،در راستاي یافته هاي تحقیق و شاخص هاي
مورد ارزیابی براي ابعاد آن ،ارائه شده است .با توجه به اینکه
یافته هاي تحقیق نشان میدهد متغیرهاي فالتزدگی شغلی،
فالت محتوایی و فالت ساختاري در متغیر فرسـودگی شـغلی
دبیران مؤثر هسـتند؛ براي جلوگیري از فرسودگی شغلی دبیران
تربیت بدنی الزم است به عدم احساس لذت و روزمرگی و عدم
ارتقاء شغلی و رشد سازمانی توجه نمود .به این منظور
پیشنهادهایی براي جلوگیري از فرسودگی شغلی دبیران تربیت
بدنی استان کرمانشاه ارائه می گردد :غنی سازي شغلی معلمان
تربیت بدنی می تواند به عنوان عاملی در جهت بهبود رضایت
آن ها از شغل معلمی و عاملی براي کاهش فالتزدگی شغلی در
نظر گرفته شود .ایجاد امید به پیشرفت در معلم ها با استفاده از
برنامه ریزي شغلی به شکلی که آن ها داراي رتبه هاي متفاوت
باشند و براي هر معلمی درجه ي خاصی در نظر گرفته شود و
مطابق با آن پاداش هاي کاري متفاوت داده شود .فراهم کردن
امکان ادامه تحصیل براي دبیرهاي تربیت بدنی که تمایل به
ادامه تحصیل و یادگیري دارند ،می تواند در ایجاد اعتماد به
نفس شغلی و ارتقاي سطح دانش و نگرش آنها نسبت به
شغلشان موثر باشد .رفع احساس یکنواختی و خستگی در کار
با استفاده از روش هاي ایجاد جذابیت مشاغل از روش هاي
اجرایی بسیار موثر در ایجاد زمینه اي است که دبیران تربیت
بدنی را فعال تر سازد و احساس فالتزدگی و فرسودگی شغلی
در آنها را کاهش دهد .ایجاد شادي و نشاط متناسب با شغل،
به شکلی که دبیران از انجام وظایف محوله لذت ببرد و در
طوالنی مدت موجب فرسودگی شغلی نگردد هم میتواند از
پیشنهادات برخواسته از نتایج این تحقیق باشد .در این صورت
فرسودگی شغلی دبیران تربیت بدنی کاهش یافته و از ترك
خدمت آنها جلوگیري می شود.
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