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بررسی ارتباط بین خواستههای شغلی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی
معلمان تربیت بدنی شهر مشهد
رضا اندام 1،مهناز

اسعدی2

چکیده
مقدمه و هدف :بررسی های متعدد نشان داده اند معلمان تربیت بدنی در معرض ابتال به فرسودگی شغلی قرار دارند .برخی از عوامل
زمینه ساز این عارضه در مدل کاراسک ( )1979مطرح شده است .هدف از انجام تحقیق حاضر ،شناسایی ارتباط بین خواسته های شغلی و
کنترل شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد بود.
روش شناسی :روش تحقیق توصیفی -همبستگی بود .بدین منظور  270نفر (165زن و 105مرد) از بین  870معلم تربیت بدنی به
صورت تصادفی -طبقه ای انتخاب شده و پرسش نامه های فرسودگی شغلی مسلش ( ،)1981خواسته های شغلی و کنترل شغلی (بروورز
و همکاران )2011 ،در بین آنها توزیع شد .روایی پرسش نامه ها با استفاده از نظرات اساتید مدیریت ورزش تأیید شد و میزان پایایی با
استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسش نامه های مسلش ،خواسته های شغلی و کنترل شغلی به ترتیب ( )α=0/64( ،)α=0/63و
( )α=0/61تعیین شد .داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام)
تجزیه تحلیل شدند.
یافته ها :نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین خواسته های شغلی ( )r=0/24و کنترل شغلی ( )r=-0/22با فرسودگی شغلی وجود دارد.
نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد خواسته های شغلی و کنترل شغلی  %10از تغییرات فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی را تبیین می
کنند.
بحث :براساس یافته های تحقیق می توان اظهار داشت که مدیران و مسئوالن آموزشی بایستی زمینه ای برای کاهش خواسته های
شغلی و افزایش کنترل شغلی معلمان تربیت بدنی فراهم نمایند تا فرسودگی شغلی آنها کاهش یافته و بتوانند وظایف تربیتی و آموزشی
خود را به درستی انجام دهند.
واژگان کلیدی :فرسودگی عاطفی ،مسخ شخصیت ،موفقیت فردی ،خواسته های شغلی ،کنترل شغلی.

 .1دانشیار دانشگاه شاهرود
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مقدمه
ارتباطی که مردم با کار خود دارند و مشکالتی که می تواند در هنگام این ارتباط به وجود آید ،از مدت ها پیش به
عنوان یک عارضه شناخته شده است .استفاده از اصطالح فرسودگی شغلی 1برای این عارضه در سال 1970در
ایاالت متحده در بین مردمی که در خدمات انسانی کار می کردند شروع به ظهور کرد ( .)1در طول سه دهه اخیر
برخی مطالعات نشان داده اند که ویژگی های شغلی نامطلوب ممکن است اثرات عمیقی بر استرس شغلی و فرسودگی
شغلی داشته باشد .برای مثال تحقیقات نشان داده اند که کار بیش از حد ،عدم استقالل (کنترل شغلی پایین)،
خواسته های عاطفی ،حمایت اجتماعی ضعیف و ابهام نقش می تواند منجر به احساس خستگی و نگرش های بی
عاطفه و منفی نسبت به شغل شود (به نقل از منبع  .)2مسلش و جکسون( )19862فرسودگی شغلی را با توجه به
سه معیار خستگی عاطفی 3،مسخ شخصیت4و کاهش موفقیت فردی5تعریف نموده اند (به نقل از منبع  .)3خستگی
عاطفی به کاهش منابع عاطفی(احساسات) فرد اشاره دارد ( .)4در واقع هنگامی که افراد خود یا دیگران را به عنوان
فردی که فرسودگی شغلی را تجربه نموده است توصیف می نمایند؛ اغلب آنها به تجربه خستگی اشاره می کنند
( .)1مسخ شخصیت به نگرش های منفی ،بی احساس و بدگمان نسبت به دریافت کنندگان خدمات اشاره می کند
( .) 4کاهش موفقیت فردی تمایل به ارزیابی منفی از شایستگی فردی و بهره وری خود و کاهش احساس
خودکارآمدی است ( .)5معلمانی که این معیارها را تجربه می کنند ،معموالً احساس می کنند قادر به کمک کردن
به دانش آموزان نبوده و حتی نسبت به دانش آموزان ،والدین و همکاران نگرشی منفی دارند .هم چنین این گونه
افراد احساس می کنند قادر به دستیابی به هیچ هدفی نبوده ،تعهد کمتری به کار خود داشته و تحمل کمتری برای
بی نظمی کالس درس از خود نشان می دهند ( .)3شعبانی بهار و کونانی ( )1391در پژوهش خود به این نتیجه
رسیدند که از مجموع  217معلم تربیت بدنی استان لرستان ،تعداد  26نفر کمترین و تعداد  115نفر بیشترین
فرسودگی شغلی را داشتند ،هم چنین بین فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی و سالمت عمومی آنها ارتباط معکوس
و معناداری وجود داشت ( .)6قدیمی مقدم و همکاران ( )1382در بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی در بین
معلمان و کادر اداری سازمان آموزش و پرورش استان کرمان دریافتند که فرسودگی شغلی در بین اکثر آزمودنی ها
قابل مشاهده است ،این نشانگان در معلمان و کارکنان مرد نسبت به زنان و افراد با وضعیت استخدام رسمی نسبت
به دیگران ،بیشتر مشاهده می شود (.)7
احتمال این که معلمان فرسودگی شغلی را تجربه کنند هم با محیطی که در آن کار می کنند و هم ویژگی های
فردی و جمعیت شناختی آنها تعیین می شود .عوامل موجود در محیط شغلی ممکن است آنها را بیشتر مستعد ابتال
به فرسودگی شغلی نماید ( .)8کاراسک( )19796یک مدل درباره فشار شغلی معرفی نمود که ارتباط بین خواستههای
شغلی و کنترل شغلی و نتایج منفی سالمتی روانی را شرح می دهد .این مدل اغلب مدل خواسته ها  -کنترل شغلی7
نامیده می شود .از این رو ،میزان کاری که باید توسط فرد انجام شود و میزان تصمیم گیری و اختیاری که فرد در
شغل خود دارد ،به عنوان بخشی از عوامل محیطی مربوط به شغل شناخته می شوند (به نقل از منبع  .)9براساس
نظر کاراسک ( )1979خواسته های شغلی ،عوامل استرس زای روانی درگیر در انجام کار ،حجم کار و عوامل
استرس زای مرتبط با کارهای غیرمنتظره و تعارضات شخصی در کار را شامل می شود .کنترل شغلی نیز به آزادی
5. Reduced personal accomplishment
6. Karasek
)7. JDC Model (Job Demand- Control Model

1. Job Burnout
2. Maslach & Jackson
3. Emotional exhaustion
4. Depersonalization
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عمل برای تصمیم گیری اشاره می کند و به عنوان کنترل بالقوه ای که فرد در طول یک روز کاری بر کار و رفتار
خود دارد ،تعریف می شود (به نقل از منبع  .)10شکل  ،1چهار نوع از مشاغل مشخص شده در مدل کاراسک را
خالصه نموده است( :الف) مشاغلی با فشار زیاد (خواسته های شغلی زیاد و کنترل شغلی کم)؛ (ب) مشاغل فعال
(خواسته های شغلی و کنترل شغلی زیاد)؛ (ج) مشاغل با فشار پایین (خواسته های شغلی کم و کنترل شغلی زیاد)؛
(د) مشاغل منفعل (خواسته های شغلی کم و کنترل شغلی کم) ( .)10نتایج تحقیق فرنت و همکاران )2004(1نشان
داد ،برای پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی ،بین خواسته های شغلی ،کنترل شغلی و خودمختاری شغلی اثر تعاملی
سه جانبه وجود دارد و بین خواسته های شغلی و فرسودگی عاطفی کارکنانی که کنترل شغلی و خود مختاری شغلی
باالیی دارند نیز ارتباط معناداری وجود دارد (.)11

شکل ( .)1مدل خواسته ها -کنترل شغلی (کاراسک)10( ) 1979 ،
رافرتی و همکاران )2001(2در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که خواسته های شغلی باال با فرسودگی
عاطفی بیشتر و مسخ شخصیت بیشتر ،ارتباط معناداری دارد؛ هم چنین اختیار پایین در تصمیم گیری فقط با بعد
خستگی عاطفی ارتباط معناداری داشت ( .)12یافته های برورز و همکاران )2011( 3نیز نشان داد ،خواسته های
شغلی با بعد موفقیت شخصی ارتباط معناداری ندارد ،اما کنترل شغلی می تواند به عنوان یک میانجی بین خواسته
های شغلی و احساس خستگی و بین خواسته های شغلی و مسخ شخصیت عمل نماید ( .)13در هر حال باید تأکید
نمود که فرسودگی شغلی سرایت پذیری زیادی دارد و فرد تحلیل رفته ممکن است خیلی زود همکاران خود را به
این مورد مبتال سازد؛ از این رو تشخیص ،بررسی نشانه ها و پیشگیری از شیوع فرسودگی شغلی بسیار مهم است
( .)14هم چنین مبتالیان به فرسودگی شغلی نسبت به دانش آموزان دلسوزی کمتری نشان می دهند ،تحمل کمی
برای بی نظمی های کالس درس دارند و آمادگی آنها برای حضور در کالس و آموزش نیز کم می باشد .برخی از
محققین این موضوع را به عنوان کاهش شایستگی آموزشی توصیف نموده اند (.)15
امروزه ،نیروی انسانی یکی از سرمایه های اصلی هر سازمان محسوب می شود ،از این رو به نظر می رسد
شناخت و آگاهی از رفتارهای سازمانی و تأکید بر امور انسانی به منظور افزایش کارایی و اثربخشی سازمان حائز
3. Brouwers et al

1. Fernet et al
2. Rafferty et al
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اهمیت است ( .)16معلمان تربیت بدنی نیز از جمله افرادی هستند که نقش مهم آنها در نظام آموزش و پرورش
واضح است و باید با ایجاد آمادگی ،صالحیت و روحیه الزم از توانایی های آنها در فعالیت های آموزشی و تربیتی
استفاده کرد ( )17زیرا آنها نقش مهمی در پرورش جسمانی و اخالقی دانش آموزان بر عهده داشته و در نتیجه
افزایش آگاهی در مورد فرسودگی شغلی آنان و عوامل مؤثر و زمینه ساز این عارضه ضروری به نظر می رسد .هم
چنین با توجه به این موضوع که معلمان تربیت بدنی به اقتضای شرایط شغلی خاص خود (مسئولیت شغلی باال ،به
رسمیت نشناختن درس تربیت بدنی از جانب همکاران و والدین ،بی توجهی به سختی کار معلم تربیت بدنی ،کمبود
امکانات و تجهیزات در مدارس جهت آموزش به دانش آموزان و غیره) در خطر ابتال به فرسودگی شغلی پیش رس
هستند ( )13، 18و با در نظر گرفتن پیامدهای منفی این عارضه بر رفتارهای شغلی و سازمانی آنان و هم چنین نظر
به اهمیت نقش خواسته های شغلی و کنترل شغلی که دو ویژگی مهم محیط شغلی می باشند و می توانند موجب
ایجاد شرایط مطلوب یا نامطلوب شغلی در بین کارکنان خدمات انسانی شوند این سؤال مطرح می شود که آیا بین
خواسته های شغلی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد رابطه ای وجود دارد؟ و آیا
خواسته های شغلی و کنترل شغلی از نظر آماری پیش بینی کننده فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد
هستند؟
روش شناسی پژوهش
روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان تربیت بدنی مقاطع مختلف
شهر مشهد به تعداد  870نفر تشکیل می دادند که براساس جدول کرجسی و مورگان 1تعداد  270نفر از آنها به
صورت تصادفی -طبقه ای به عنوان نمونه مورد ارزیابی قرار گرفتند .برای جمع آوری داده های مربوط به فرسودگی
شغلی از نسخه فارسی پرسش نامه فرسودگی شغلی مسلش )1981(2با  22گویه و سه مؤلفه فرسودگی عاطفی (9
سؤال) ،مسخ شخصیت ( 5سؤال) و احساس موفقیت فردی ( 8سؤال) استفاده گردید ( .)19این پرسش نامه براساس
شدت در مقیاس  5ارزشی لیکرت ( از خیلی کم= 1تا خیلی زیاد= )5تنظیم شد .هم چنین برای گرد آوری داده های
مربوط به خواسته های شغلی از پرسش نامه خواسته های شغلی بروورز و همکاران ( )2011با  5گویه در مقیاس 5
ارزشی لیکرت (از هرگز= 1تا همیشه= )5استفاده شد ( .)13داده های مربوط به کنترل شغلی نیز با استفاده از پرسش
نامه کنترل شغلی بروورز و همکاران ( )2011با  6گویه جمع آوری گردید .این پرسش نامه نیز در مقیاس  5ارزشی
لیکرت (از خیلی کم= 1تا خیلی زیاد= )5تنظیم شد ( .)13پس از ترجمه پرسش نامه ها با استفاده از روش "ترجمه-
بازترجمه" 10 ،3نفر از متخصصان صاحب نظر و معلمان تربیت بدنی در مورد روایی صوری و محتوایی آن اظهار
نظر کردند .پس از آن در مطالعه ای راهنما تعداد  30نفر پرسش نامه ها را تکمیل نموده و بعد از تجزیه و تحلیل
آن ها پایایی پرسش نامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که میزان آن برای پرسش نامه
فرسودگی شغلی ( ،)α=0/63پرسش نامه کنترل شغلی ( )α=0/61و پرسش نامه خواسته های شغلی ()α=0/64
برآورد شد .در نهایت پرسش نامه در چهار بخش مشخصات فردی و پرسش نامه های اصلی (پرسش نامه فرسودگی
شغلی ،خواسته های شغلی و کنترل شغلی) بین نمونه های تحقیق توزیع شد .هم چنین برای ارزیابی ویژگی های
جمعیت شناختی از روش های آمار توصیفی (فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد) و برای بررسی چگونگی توزیع
داده ها از ضریب چولگی و کشیدگی استفاده شد .به دلیل نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون پارامتریک ضریب
3. Forward- Backward

1. Krejcie and morgan
)2. MBI (Maslach Burnout Inventory
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همبستگی پیرسون استفاده گردید .زیرا وجود خطای استاندارد ضریب چولگی و کشیدگی در بازه  2و  -2نشان
دهنده برخورداری متغیر های پژوهش از توزیع نرمال است ( .)20در نهایت برای تحلیل داده ها از آزمون دوربین
واتسون و تحلیل رگرسیون گام به گام نیز استفاده گردید.
یافته ها
یافته های پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه می شوند .جدول شماره ( )1نتایج حاصل از اطالعات
جمعیت شناختی نمونه های پژوهش را در بخش توصیفی نشان می دهد .هم چنین الزم به ذکر است که از 270
معلم تربیت بدنی  165نفر زن ( )61%/1و  105نفر مرد ( )38%/9بوده اند.
جدول ( .)1ویژگی های جمعیت شناختی
درصد فراوانی
فراوانی
وضعیت
متغیر
4/1
11
فوق دیپلم
تحصیالت
73/0
197
لیسانس
23/0
62
فوق لیسانس و باالتر
0/7
2
حق التدریس
وضعیت استخدامی
0/7
2
قراردادی
22/2
60
پیمانی
76/3
206
رسمی
51/1
138
ابتدایی
مقطع
48/9
132
متوسطه
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در جدول شماره ( )2نشان می دهد که بین خواسته های شغلی و
فرسودگی شغلی ارتباط مستقیم و معناداری ( ،) r=0/24; p=0/001وجود دارد .به عبارتی افزایش در خواسته های
شغلی معلمان تربیت بدنی موجب افزایش میزان فرسودگی شغلی آنان خواهد شد .در عین حال بین کنترل شغلی و
فرسودگی شغلی ارتباط معکوس و معنادار ( ،)r= – 0/22; p=0/001است .این بدین معنی است که هرچه کنترل
شغلی کاهش یابد موجب افزایش در فرسودگی شغلی معلمان می شود.
جدول ( .)2ارتباط خواسته های شغلی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی
مقدار p
ضریب همبستگی
انحراف معیار
میانگین
متغیر
پیرسون
6/25
57/11
فرسودگی شغلی
0/001
**0/24
3/58
16/91
خواسته های شغلی
**
0/001
-0/22
4/65
23/12
کنترل شغلی
**درسطح ≤P0/01معنادار است.
جدول شماره ( )3نشان می دهد که بین خواسته های شغلی و بعد فرسودگی عاطفی ارتباط مستقیم و معناداری
وجود دارد ( ،)r=0/20; p=0/001اما ارتباط بین خواسته های شغلی و دو بعد دیگر فرسودگی شغلی (مسخ شخصیت

  60پژوهشنامة مديريت ورزشي و رفتار حركتي /سال چهاردهم /شماره بیست و هفتم /بهار و تابستان 97

و موفقیت فردی) معنادار نبود .هم چنین ارتباط معکوس و معناداری بین کنترل شغلی و فرسودگی عاطفی (; 0/001

= ،) r= – 0/48pو بین کنترل شغلی و مسخ شخصیت ( ،) r= – 0/26; p=0/001وجود دارد .ارتباط بین کنترل
شغلی و موفقیت فردی نیز معنادار ( ،) r=-0/48; p=0/001بود.
جدول ( .)3ارتباط خواسته های شغلی و کنترل شغلی با ابعاد فرسودگی شغلی
انحراف
خواسته های شغلی کنترل شغلی
آماره
میانگین
متغیر
معیار
**-0/48
**0/20
r
5/97
18/66
فرسودگی عاطفی
0/001
0/001
Sig.
**-0/26
0/07
r
2/69
7/27
مسخ شخصیت
0/001
0/20
Sig.
**-0/48
0/01
r
4/64
31/17
موفقیت فردی
0/001
0/83
Sig.
**درسطح P≤0/01معنادار است.

شکل ( .)2نمودار نرمال بودن باقیمانده ها
جدول ( .)4نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام در مرحله دوم
متغیر مالک مرحله متغیرهای وارد شده به مدل
رگرسیون
خواسته های شغلی
1
فرسودگی
شغلی
کنترل شغلی
2
** در سطح  P≤0/01معنادار است.

R

R2

0/05 0/24
0/10 0/31

 R2تعدیل
شده
0/05
0/09

F

Sig.

0/001 16/48
0/001 14/97
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جدول ( .)5ضرایب متغیرهای معادله خط رگرسیون در مرحله دوم
Sig.
t
B
متغیر
0/001
21/73
2/58
مقدار ثابت رگرسیون (عرض از مبدأ)
0/001
3/84
0/22
0/08
خواسته های شغلی
0/001
-3/57
-0/20
-0/07
کنترل شغلی
1
قبل از استفاده از نتایج تحلیل رگرسیون ،برای بررسی استقالل خطاها از آزمون دوربین -واتسون استفاده شد،
از آنجایی که مقدار این آماره  2بود ،فرض استقالل خطاها تأیید می گردد .زیرا اگر مقدار این آماره در حدود عدد 2
باشد ،بین باقی مانده ها مشکل خود همبستگی وجود نداشته و می توان استقالل باقی مانده ها را نتیجه گرفت .هم
چنین از آنجایی که یکی از فرضیات اساسی مدل رگرسیون خطی بر روی باقی مانده ها ،فرضیه یکسانی واریانس
ها است .برای بررسی فرضیه برابری واریانس ها ،از نمودار پراکنش باقی مانده های استاندارد شده در مقابل مقادیر
برآورد شده استاندارد استفاده شد .در این نمودار اگر الگوی های منظم حاللی شکل یا قیفی شکل مشاهده شود،
باید در مدل رگرسیون خطی تردید حاصل نمود .همانطور که در شکل ( )2قابل مشاهده است از آنجایی که تمامی
نقاط حول یک خط مستقیم قرار گرفته اند شرط برابری واریانس های خط رگرسیون نیز برقرار می باشد (.)21
بنابراین با توجه به ضرایب متغیر های پیش بینی کننده در آزمون که در جدول شماره ( )4قابل مشاهده است می
توان معادله ذیل را برای ارتباط بین فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی با خواسته های شغلی و کنترل شغلی آنان
بیان نمود:
(( )0/224خواسته های شغلی) ( )-0/208( +کنترل شغلی) = 2/589+فرسودگی شغلی
بنابراین دو متغیر وارد شده به مدل 10 ،درصد از میزان فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی را تبیین می کنند.
بحث و نتیجه گیری
معلمان زندگی کاری خود را با آرمان ها و آرزوهای بزرگ شروع می کنند .آنها بسیار سخت و قاطعانه کار می کنند
و تمام تفکر خود را بر تحقق بخشیدن به رؤیاهای خود متمرکز می نمایند .این وضعیت ممکن است در ابتدا تأثیر
مثبتی بر احساس موفقیت آنها داشته باشد ،اما اضطراب ناشی از رسیدن به اهداف ممکن است منجر به یک دوره
ناتوانی در بین معلمان شود که می تواند ناشی از عوامل محیطی ،اجتماعی و اقتصادی باشد ( .)22فرسودگی شغلی
یک عارضه روانی است که در پی آن افراد اهداف خود را دست نیافتنی می بینند و در نهایت با احساس عدم کفایت
و فقدان عزت نفس حرفه ای مواجه می شوند ( .)4شناخت علل و عواملی که موجب وقوع این عارضه در بین
معلمان تربیت بدنی می شود به سبب نقش ویژه ای که آنها در تعلیم و تربیت نسل آینده بر عهده دارند از اهمیت
ویژه ای برخوردار است .بخش اول نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد که ارتباط مستقیم و معناداری بین
خواسته های شغلی و فرسودگی شغلی وجود دارد .هم چنین ارتباط بین کنترل شغلی و فرسودگی شغلی معکوس و
معنادار بود .این یافته با یافته های باکر ،دمروتی و یوما )2005(2و فرنت و همکاران ( )2004هم خوانی دارد ،اما با
یافته های جانسن و همکاران )2001(3در یک راستا نیست .در واقع در مطالعه جانسن و همکاران ( )2001ارتباط
معناداری بین خواسته های ذهنی و جسمی با فرسودگی شغلی وجود داشت ،اما ارتباط کنترل شغلی معنادار نبود
2. Janssen et al

1. Durbin-Watson
1. Bakker, Demerouti & Euwema
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( .) 23الزم به ذکر است که مطالعه آنها بر روی کارگران ساختمانی انجام شده بود؛ اما در مورد معلمان می توان
گفت کاهش کنترل شغلی (استقالل شغلی پایین) با افزایش سطوح استرس و در نهایت فرسودگی شغلی همراه
است ( .)24هم چنین فقدان اختیار در تصمیم گیری ها و فقدان کنترل شغلی ،با تجربه احساسات نامطلوب استرس
شغلی مرتبط می باشد ( .)25باید تأکید نمود که نیاز به استقالل برای معلمان یک نیاز اساسی است و به جرأت می
توان گفت افزایش ک یفیت زندگی کاری معلمان در گرو افزایش کنترل و استقالل شغلی آنها و انتخاب روش های
انجام کار خویش و داشتن آزادی و کنترل بر برنامه های کاری است .در واقع شرایط محیطی که در آن ترکیبی از
خواسته های شغلی باال و کنترل شغلی پایین وجود داشته باشد ،می تواند زمینه بروز فرسودگی شغلی معلمان تربیت
بدنی را فراهم نماید .در اینجا بر لزوم توجه بیشتر مدیران و مسئوالن آموزشی بر کاهش میزان حجم کاری و هم
زمانی فعالیت هایی که توسط معلمان تربیت بدنی انجام می شود و هم چنین افزایش استقالل و آزادی عمل آنها
برای تصمیم گیری های شغلی باید تأکید نمود.
در بخش دوم ،یافته ها نشان داد ارتباط معناداری بین خواسته های شغلی و ابعاد فرسودگی شغلی وجود دارد.
ارتباط بین خواستتته های شتتغلی و فرستتودگی عاطفی مستتتقیم و معنادار استتت .این نتیجه با یافته های رافرتی و
همکاران ( )2001و بروورز و همکاران ( )2011همخوانی دارد؛ اما ارتباط بین دو بعد دیگر (مستتخ شتتخصتتیت و
موفقیت شخ صی) با خوا سته های شغلی معنادار نبود .می توان گفت خوا سته های زیاد در محیط شغلی موجب
خستگی شده و با احساس فرسودگی همراه است ،هم چنین خواسته های زیاد تأثیر مستقیمی بر احساس خستگی
و فر سودگی دا شته و از طریق این ارتباط ،نقش غیرم ستقیمی بر م سخ شخ صیت و اح ساس موفقیت فردی دارد.
این یافته نیز با یافته های رافرتی و همکاران ( )2001منطبق می باشتتد .اما در مطالعه رافرتی و همکاران ()2001
خواسته های شغلی ارتباط معناداری با مسخ شخصیت داشته و از این لحاظ با یافته های تحقیق حاضر همخوانی
ندارد .شاید دلیل این مو ضوع به خاطر تفاوت در نمونه ها یا متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق با شد .هم چنین با
یافته های برورز و همکاران ( )2011نیز منطبق نمی باشد؛ زیرا در مطالعه آنها ارتباط معناداری بین ابعاد فرسودگی
شغلی و دو متغیر مدل خوا سته ها -کنترل شغلی وجود دا شت .هرچند نمونه های تحقیق آنها نیز معلمان تربیت
بدنی بودند ،اما ممکن استتت دلیل این ناهمخوانی مربوط به شتترایط اجتماعی و فرهنگی متفاوت حاکم بر معلمان
تربیت بدنی در دو کشتتتور باشتتتد .هم چنین الزم به ذکر استتتت که در مطالعه آنان حمایت اجتماعی و باورهای
خودکارآمدی به عنوان متغیرهای تعدیل کننده ارتباط خواستتته های شتتغلی و کنترل شتتغلی با فرستتودگی شتتغلی
محسوب می شدند .هم چنین با توجه به اینکه بیش از نیمی از نمونه های تحقیق حاضر ( )61%/1را زنان تشکیل
می دادند دور از ذهن نخواهد بود اگر بگوییم تقاضتتاهای شتتغلی زیاد بیشتتتر از هر چیز موجب ایجاد واکنش های
خستتتگی و فرستتودگی عاطفی در بین زنان خواهد شتتد .همانطور که موکوندان و خنده رو )2009(1نیز در تحقیق
خود به این نتیجه رسیدند که معلمان زن نمرات باالتری در فرسودگی عاطفی نشان دادند (.)26
از طرفی در مطالعه حاضر بین کنترل شغلی و ابعاد فرسودگی شغلی ارتباط معناداری وجود داشت .این یافته با
یافته های فرنت و همکاران ( )2013منطبق می باشد ( .)27هم چنین برورز و همکاران ( )2011نیز در مطالعه خود
به یافته مشابهی دست یافتند .در مطالعه هانگ و همکاران )2010(2نیز ارتباط معکوس و معناداری بین کنترل
شغلی و فرسودگی عاطفی وجود داشت ( .)28از آنجایی که در مطالعه حاضر ارتباط معناداری بین کنترل شغلی با
فرسودگی عاطفی ،مسخ شخصیت و فقدان موفقیت شخصی وجود داشت می توان نتیجه گرفت که افزایش استقالل
2. Huang et al

1. Mukundan & Khandehroo
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در تصمیم گیری های کالسی ،انتخاب روش تدریس و سازماندهی فردی فعالیت های کالسی توسط معلمان تربیت
بدنی مانع ایجاد احساس خستگی ،بدبینی ،عدم کارایی و عدم اثربخشی در بین آنان خواهد شد .زیرا کنترل شغلی
می تواند اثرات تنش های شغلی را بر کارکنان کاهش داده و موجب افزایش عزت نفس و احساس موفقیت آنها
شود .بنابراین می توان با ارائه روش های مناسب تصمیم گیری و کاهش استرس ناشی از عدم کفایت در
تصمیمگیری های شغلی از پیدایش عالئم فرسودگی شغلی در بین معلمان تربیت بدنی پیشگیری نمود .از سویی
دیگر %76/3 ،از نمونه های تحقیق حاضر را معلمان رسمی شاغل در آموزش و پرورش تشکیل داده اند ،بنابراین
شاید بتوان گفت افزایش استقالل شغلی و کنترل بر برنامه ریزی های آموزشی برای معلمان رسمی اهمیت داشته
و موجب افزایش تعهد شغلی و اثربخشی آنان خواهد شد .همانطور که آرنولدز و ونتر )2007(1نیز در این زمینه به
این نتیجه رسیدند که کارکنان رسمی تمایل به داشتن فضای خالق ،تنوع مهارت ها ،اهمیت دادن به وظایف و
آزادی بیشتر در تصمیم گیری ها دارند؛ زیرا این عوامل موجب می شوند آنها شغل خود را هدفمند دانسته و در نتیجه
انگیزه درونی ،کیفیت عملکرد ،بهره وری و رضایت شغلی آنها افزایش و میزان غیبت کاهش یابد (.)29
در بخش نهایی ،نتایج نشان داد که دو متغیر خواسته های شغلی و کنترل شغلی 10درصد از میزان تغییرات
فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی را تبیین می کنند .دلیل این نتیجه گیری ممکن است در این حقیقت باشد که
عوامل دیگری همچون نظم و انضباط و رفتار دانش آموزان ،تعامل با همکاران یا مدیر ،حمایت اداری ،میزان حقوق
و پاداش ،منزلت اجتماعی و غیره نیز در ترکیب با این عوامل مهم محیط شغلی می توانند پیش بینی کننده فرسودگی
شغلی معلمان تربیت بدنی باشند .در واقع هنگامی که فرد احساس می کند بیش از حد کار کرده و تالش زیادی
جهت انجام کارهای خود انجام می دهد ،اما کمتر از او قدردانی می شود دچار خستگی و فرسودگی می شود و این
احساس در واقع اولین مرحله فرسودگی شغلی است .مدل خواسته ها  -کنترل شغلی دو عامل محیطی مهم را که
می توان با توجه به آنها فرسودگی شغلی را تا حد زیادی کاهش داد معرفی می کند .براساس این مدل سطوح پایین
تر از متوسط فشار را می توان در مشاغلی انتظار داشت که با خواسته های شغلی کم و کنترل شغلی زیاد توصیف
می شوند (.)23
بنابراین می توان با استفاده از عواملی مانند کاهش حجم کاری ،در نظر گرفتن زمان کافی و مناسب برای انجام
وظایف و ا فزایش نقش معلمان تربیت بدنی در فرآیند تصمیم گیری از ایجاد عوامل تنش زایی که موجب ابتالی
آنها به فرسودگی شغلی می شود جلوگیری نمود .به عنوان مثال با در نظر گرفتن زمان مناسب جهت رسیدگی به
درس تربیت بدنی در مدارس در ساعات مؤظف و ورزش قهرمانی در ساعات غیر مؤظف ،حمایت مسئوالن و
کارشناسان نواحی از معلمان تربیت بدنی ،در اختیار قرار دادن امکانات و تجهیزات مورد نیاز معلمان تربیت بدنی و
تعدیل سطح انتظارات با توجه به امکانات آموزشی هر ناحیه و در نهایت حمایت مدیران مدارس از درس تربیت
بدنی و معلمان ورزش و هم چنین افزایش استقالل آنها در برنامه ریزی های آموزشی تا حدودی می توان سطح
تنش های شغلی معلمان تربیت بدنی را کاهش داد .از این رو می توان بر لزوم اصالح فرآیند سازماندهی معلمان و
ارائه روش های کاهش تنش و اضطراب در قالب کالس های ضمن خدمت و هم چنین افزایش استقالل معلمان
در فرآیند تصمیم گیری و آموزش تأکید نمود .گلد و همکاران )2010(2نشان دادند معلمانی که در برنامه (MBSR)3
شرکت نمودند توانایی بیشتری برای مقابله با اضطراب ،افسردگی و استرس داشتند .مطالعه آنها نشان داد که این
)3. MBSR ( Mindfulness-Based Stress Reduction

1. Arnolds & Venter
2. Gold et al
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.)30( رویکرد می تواند روشی مقرون به صرفه و مناسب برای مبارزه با استرس و فرسودگی شغلی معلمان باشد
 هفته ای است که در برگیرنده جلسه ای8 -10 برنامه "تمرکز حواس جهت کاهش استرس" یک دوره تمرینی
 از آنجایی که، بنابراین.)31(  ساعته است و بر مهارت های آرام بودن و مراقبه در شرایط استرس زا تمرکز دارد2/5
خواسته های شغلی می تواند بر سالمتی روانی معلمان تأثیرگذار باشد این برنامه می تواند روشی مناسب برای مقابله
 تحقیقات آینده می توانند به شناسایی نقش تعدیل کننده تعهد شغلی و.با عوامل استرس زای شغلی به حساب آید
 کنترل شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت-یا باورهای خودکارآمدی در ارتباط بین متغیرهای مدل خواسته ها
 امید است تحقیقات پیرامون عوامل زمینه ساز فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی موجبات بهبود.بدنی بپردازند
.شرایط شغلی آنان را فراهم نماید
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