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Abstract
Aim: The research purpose is to investigate the
relationship between resilience, organizational
health and burnout amongst the female
primary-school teachers in Kermanshah City.
Methods: The population included all the
female primary- school teachers teaching in
Kermanshah city out of which a sample of 81
was selected through cluster sampling method.
The instruments included Jackson Maslash
Burnout Inventory (MBI), Connor Davidson
Resilience
Scale
(CD-RISC)
and
Organizational Health Inventory (OHI). Data
were analyzed using correlation and regression
analysis. Results: Findings revealed that
resilience is significantly, negatively correlated
to burnout. Moreover, organizational health
was found to be negatively correlated to job
burnout.
Keywords: Resilience, Organizational Health,
Burnout
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مقدمه

مدارس از معدود سازمانها يي هستند كه با همه ي سازمانهاي ديگر چه به صورت مستقيم يا غير مستقيم رابطه دارند .به همين

تها دارند و از جايگاه واال يي در پيشرفت و توسعه جامعه برخوردارند .مدارس
خاطر است كه تأثير زيادي بر سرنوشت مل 

سيستمهاي اجتماعي بسيار پيچيده اي هستند و داراي عناصر بسياري هستند كه هر يك از اين عناصر ،با هم ،با يكديگر و با محيط
ماند ،اما در يك سيستم اجتماعي ،انسان
خود كنش و واكنش دارند .در هر سيستمي ،همهی عناصر در جاي خود با ارزش و مه 
ًال ،سيستم اجتماعي به واسطه عامل انساني ،سيستم
تنها عاملي است كه بدون وجود آن سيستم اجتماعي بي معني است .اصو ًال

یشود و هيچ سيستم اجتماعي بدون انسان قابل تصور نيست .انسان ،در واقع ،روح سيستم اجتماعي است
اجتماعي محسوب م 
(میرکمالی.) 383 1 ،
در مدارس نيز به عنوان يك سيستم اجتماعي ،عنصر انساني جايگاهي خاص دارد و در بين افراد حاضر در مدرسه ،دانش
مترين نقش را بر عهده دارند .معلمان به خاطر نقش حساسي كه دارند ،از طرف مديران ،والدين ،دانش
آموزان و معلمان مه 
آموزان ،نهادهاي سياسي اجتماعي و گروههاي رسمي و غيررسمي موجود در مدرسه ،تحت فشار هستند ،به عالوه آنها با
مشكالت عديدهي ديگري در داخل وخارج از مدرسه روبرو هستند(هوی و میسکل .) 382 1 ،با افزايش روز افزون مسئولیت مدارس
تهايشان را در سطحي بسيار گستردهتر از قبل به
و پيچيدهتر شدن محيط آنها ،از معلمان و مديران مدارس انتظار میرود كه فعالي 
شآموزان در رابطه با تغ يي رات پيشينه فرهنگي
انجام برسانند(جانسن .)4002 ،همچنين ميزان مسئولیت آنها جهت پاسخگو يي به دان 
ييابد
و تنوع نيازهاي آنها كه هر يك داراي توانا يي هاي فيزيكي و ذهني و سبك ياد گيري متفاوتند ،روز به روز افزايش م 
(دوکس .)7002 ،اين انتظار روزافزون آنها را تحت فشار دائمي قرار داده است .اين فشار اگر بيش از اندازه باشد ،سالمت و
يكند و در اثر فشارها يي كه بر آنها وارد
یاندازد و آنها را دچار استرس (فشار رواني) م 
آسايش شخصي معلمان را به خطر م 
يگردد(گریفین.) 389 1 ،
یشود و موجب فرسودگي آنها م 
يشود ،پس از مدتي از توان و انرژي اوليه اين نيروي مهم كاسته م 
م 

در سال  1990با جمعبندي تحقيقات گذشته نيوبور 1ابزاري را براي اندازهگيري سالمت سازماني مدارس تهيه كرد .به نظر او

سالمت سازماني مدرسه شامل ابعاد برنامهريزي و ارزشيابي ،انگيزش و كنترل ،كاركرد گروهي ،توسعه كاركنان ،تصميمگيري و
يباشد .وي به محققان پيشنهاد كرد كه براي ارزيابي درست سالمت سازماني مدارس
حل مسئله ،مديريت مالي و تعامل محيطي م 
دادههاي حاصل از چك ليست وي كفايت نميكند و بايد از ساير دادهها نيز كمك بگيرند(نیوبور .) 1990 ،به نظر هوي سالمت
سازماني مدرسه چهار چوبي براي مفهومسازي جو عمومي مدرسه است ،اين مفهوم توجه را به شرايطي جلب ميكند كه رشد و

يكند و يا موجب پويا يي هاي سازماني است .مدرسه سالم از فشارهاي نامعقول محيط و والدين محفوظ
توسعه سازمان را تسهيل م 
است ،هيئت امناي مدرسه در مقابل تالشهاي گروههاي ذينفع براي تحت تأثير قرار دادن سياستهاي مدرسه ،به طور موّفّفق،

يكند،
يكنند ،چنين مدرسهاي حامي معلمان است و آنها را هدايت كرده و استانداردهاي عملكرد باالتري را حفظ م 
مقاومت م 
مدير در مافوقهاي خود نفوذ دارد و در فكر و عمل خود استقالل دارد .معلمان در مدرسهي سالم به آموزش و يادگيري متعهد
هستند ،دانش آموزان نيز با انگيزهي زيادي در امور علمي سخت كار ميكنند ،معلمان يكديگر را دوست ميدارند ،به همديگر
يكنند .به نظر وي سالمت سازماني شامل هفت بعد نفوذ مدير،
اعتماد كرده ،در كار خود دلسوز هستند و به مدرسهي خود افتخار م 
)(Institutional Integrationيگانگي نهادي(Consideration) ،مالحظهگري (Influence Principal)،حمايت
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منابع (Initiating (Structure) ،ساخت دهي و تأ يك د علمي ) (Moraleروحيه( (Resource Support)،هوی و میسکل،
.) 382 1
به نظر اليدن و كلينگل( )0002سالمت سازماني يك مفهوم تقريب ًاًا تازه اي است به معني توانا يي سازمان براي انجام وظايف

یشود(ساعدی و همکاران .) 389 1 ،سالمت سازماني تنها شامل توانا يي سازمان
خود به طور موثر كه باعث رشد و بهبود سازمان م 
براي انجام وظايف به طور موثر نيست ،بلكه شامل توانا يي سازمان براي رشد و بهبود مداوم است .ناظران در سازمانهاي سالم
یيابند و يك سازمان سالم
كاركناني متعهد و وظيفه شناس با روحيه و عملكرد باال و كانالهاي ارتباطي باز و با موفقيت باال م 
یخواهند در آنجا بمانند و كار كنند و به آن افتخار كنند و خود افرادي سودمند و موثر هستند (اليدن و كلينگل،
جا يي كه افراد م 
 .)0002سازمان سالم و پويا داراي جوي مطلوب و سالم بوده و موجبات انگيزش و عالقهمندي به كار را در كاركنان سازمان
فراهم كرده و از اين طريق اثربخشي سازمان را باال میبرد ،از طرف ديگر جو سازمان سالم و حمايت گر باعث اعتماد بيشتر و
روحيه باالي آنان میشود .مدرسه سالم مدرسه است كه دو دسته نيازهاي عمده ابزاري(انطباق و تحقق هدف) و بياني (يگانگي
اجتماعي و يكپارچگي) هنجاري را برآورده نمايد و سطوح فني ،اداري و نهادي آن هماهنگ و همخوان عمل نمايد (هوي و
ميسكل.)5002،
معلمان در مدرسه سالم به آموزش و يادگيري متعهد هستند و اهداف باالتر ولي قابل حصول براي دانش آموزان در نظر
يگيرند ؛ استانداردهاي عملكرد سطح باال را حفظ میكنند و محيط يادگيري منظم و جدي است .عالوه بر اين دانش آموزان با
م 
انگيزه زيادي در امور علمي فعاليت ميكنند .وسايل كالس و سواد آموزي در دسترس همه است .در يك مدرسه سالم معلمان
يكنند (هوي و
يدارند ،به همديگر اعتماد دارند ،در كار خود دلسوز هستند و به مدرسه خود افتخار م 
همديگر را دوست م 
ميسكل.)5002 ،
فرسودگي شغلي پدیدهای است که سالهاي اخير توجه روانشناسان و دانشمندان علم مديريت را به خود جلب كرده است.

استفاده ف ّنّني و تخصصي از واژه ي فرسودگي شغلي ،در اصل به فريدنبرگر  -كسي كه اولين مطالب را در سال  1974در باب اين

يپندارند ،اما آن
يگردد .بسياري از افراد ،فرسودگي شغلي را با استرس شغلي يك پديده م 
مفهوم به رشته تحرير در آورد  -بر م 

سان كه پژوهشگراني مانند پينس 1و آرون سون 2اشاره كردهاند ،فرسودگي شغلي خود يكي از عمدهترين پيامدهاي اجتناب ناپذير
استرس شغلي است(پینس .) 993 1 ،فرويدنبرگر 3فرسودگي را حالتي از كوفتگي يا ناكامي كه ناشي از نوعي از خودگذشتگي در

زندگي است ،میداند(به نقل از عزیزیمقدم .)8 38 1 ،مزلچ 4و جكسون 5آن را به عنوان سندرمي از خستگي عاطفي ،مسخ شخصیت
يداند(مزلج .)1002 ،پاينس آن را حالتی میداند كه از خستگي جسمي،
و فقدان موّفّفقيت فردي تعريف كردهاند آن را حالتي م 
شهاي منفي شغلي و از دست دادن احساس و عالقه ايجاد
یشود كه آن هم در نتيجه ي توسعهي گراي 
عاطفي و روحي ناشي م 

يشود(پینس .) 993 1 ،به اعتقاد روان شناسان صنعتي /سازمان ،فرسودگی شغلي نوعي پاسخ فرد به عوامل فشارزاي ميان فردي در
م 
محيط كار است كه طي آن تماسهاي مكرر و بيش از حد ظرفيت كاركنان با ديگران ،باعث ايجاد تغ يي راتي در نگرشها و رفتار
وي نسبت به ديگران ميشود(امیری و همکاران.) 1390 ،
1
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سهاي مربوط به شغل و محيط كار
فرسودگي شغلی در حقيقت آن نوع از فرسودگي رواني است كه با فشارهاي رواني يا استر 
توام گشته است .اين اختالل در ميان انواع مشاغل مددرسان و ياري دهنده نظير مشاوران ،مع ّلّلمها ،مدد كاران اجتماعي ،پزشكان،
پليس ،پرستاران و مواردي از اين قبيل مشاهده شده است .فرسودگي در ميان حرفههاي خدماتي از سه ديدگاه جامعه شناختي،
وجودي و روانشناختي توصيف شده است .از ديدگاه جامعه شناختي ،فرسودگي شكلي از خود بيگانگي است كه داراي 5بعد

يباشد(دورکین.)1002 ،
يقدرتي ،پوچي ،بي هنجاري ،كناره گيري و بيگانگي م 
احساس ب 
يشود و احساس ميكند كه زندگي پوچ و بيمعني است،
از ديدگاه دوم فرد فرسوده دچار يك نوع بحران وجودي و هويتي م 
یشود در خود شك و ترديد كنند و در نتيجه از
يكاهد و اين باعث م 
افراد حس ميكنند كه كارشان از ارزش و شخصيت آنها م 
یشود(به نقل از
يشود و اين عكس العملها منجر به يك نوع بحران وجودي در فرد م 
ميزان ارزشي كه براي خود قائلند ،كاسته م 
عزیزیمقدم.)8 38 1 ،
یشوند و همچنين
یشوند ،دچار يك نوع تحليل رفتگي عاطفي م 
از ديدگاه رو انشناختي افرادي كه به اين عارضه دچار م 
یتوانند آنها را محقق سازند(دورکین .)1002 ،يكي از
فهايشان ندارند و نم 
یكنند كه هيچ حسي نسبت به هد 
احساس م 
شناختهترين پيروان اين ديدگاه مزلچ و همكارانش میباشند ،آنها به اين نتيجه رسيدند كه فرسودگي شغلي يك ساختار چند
بعدي است و از سه مؤلفه مربوط به هم تشكيل شده است كه عبارتند از:

يهاي عاطفي فرد مربوط است.
 -1تحليل رفتن يا خستگي عاطفي :كه به از دست رفتن انرژ 
 -2مسخ شخصیت :کسی که داراي اين نوع فرسودگي است ،افراد مراجع را به صورت يك انسان در نظر نمیگيرد ،با سنگدلي

یدهد.
و بي رحمي با آنها رفتار میكند ،به آنها توجهي نمیكند و به خواستههاي آنها پاسخ نم 

احساس عدم موّفّفقیت فردي :منظور از اين مؤلفه كاهش احساس موّفّفقيت در فرد است .يعني فرد احساس میكند عملكردش
همراه با موّفّفقيت نيست(مزلج و لیتر.)8002 ،

یتوان به صورت
بآوری 1در فرهنگ لغات ،کشسانی و خاصیت فنری و ارتجاعی ترجمه شده است .واژه تابآوری را م 
تا 

بآوری ظرفیت افراد برای سالم ماندن ،مقاومت و تحمل
توانایی بیرون آمدن از شرایط سخت یا تعدیل آن تعریف نمود .در واقع تا 
یتر نیز میشود .پس
یشود بلکه طی آن و با وجود آن قو 
در شرایط سخت و پرخطر است که فرد نه تنها برآن شرایط دشوار فائق م 
بآوری به معنای توان موفق بودن ،زندگی کردن و خود را رشد دادن در شرایط دشوار( با وجود عوامل خطر) است .این فرآیند
تا 
خود به خود ایجاد نمیشود ،مگر اینکه فرد در موقعیت دشوار و ناخوشایندی قرار گیرد تا برای رهایی از آن صدمه پذیری ،حداکثر
تالش را برای کشف و بهره گیری از این عوامل محافظت کننده(فردی و محیطی) در درون و بیرون خود که همواره به صورت بالقوه
وجود دارد به کار گیرد(محمدی ،و همکاران.) 386 1 ،
گارمزی و ماستن(  ) 1991تابآوری را یک فرآیند توانایی ،یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدید کننده ،تعریف نموده
اند .به بیان دیگر تابآوری ،سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است( والر .)1002 ،البته تابآوری ،تنها پایداری در برابر
یباشد ،بلکه شرکت فعال و سازنده در
بها یا شرایط تهدید کننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نم 
آسی 
یتوان گفت تابآوری ،توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی -روانی ،در شرایط خطرناک است(کانر
محیط پیرامونی خود است .م 
و دیوید سون 3002 ،به نقل از سامانی و همکاران .) 386 1 ،افزون بر این پژوهشگران بر این باورند که تابآوری نوعی ترمیم خود با
. Resilience
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پیامدهای مثبت هیجانی ،عاطفی و شناختی است(گارمزی 1991 ،؛ ماستن1002 ،؛ راتر؛ لوتار ،سیچتی و بکر0002 ،؛ به نقل از سامانی و
همکاران.) 386 1 ،
کامپفر( ) 999 1باور داشت که تابآوری ،بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح باالتر (در
شرایط تهدید کننده) است و از این رو سازگاری موفق در زندگی را فراهم میکند(جوکار .) 386 1 ،در عین حال کامپفر ( ) 999 1به
بآوری به شمار رود و هم به عنوان پیش آیند ،سطح
این نکته نیز اشاره مینمایند که سازگاری مثبت با زندگی ،هم میتواند پیامد تا 
بآوری را سبب شود .وی این مسأله را ناشی از پیچیدگی تعریف و نگاه فرآیندی به تابآوری میداند (به نقل از
باالتری از تا 
سامانی و همکاران.) 386 1،
از نظر فریبورگ و همکاران( )3002افراد تابآور انعطاف پذیری بیشتری در مقابل شرایط آسیب زا دارند و خود را در برابر این
یکنند .اکثر محققان بر این اعتقادند که عوامل متعددی از جمله ویژگیهای درونی /روانی -اجتماعی ،حمایت
شرایط حفاظت م 
بآوری نقش دارد(به نقل از محمدی و
اعضای خانواده و دوستان و حمایت دیگر سیستمهای اجتماعی در ایجاد و ارتقاء میزان تا 
همکاران.) 386 1 ،

برخی از پژوهشگران علل فرسودگی شغلی را به دو دسته علل درونی – روانی و علل سیستمیمحیطی تقسیم میکنند(عزیزی

مقدم .)8 38 1 ،بنابراین پژوهش حاضر در این ساختار نظری هر دو علت را مد نظر داشته و با هدف بررسی رابطه تابآوری و سالمت
سازمانی با فرسودگی شغلی در معلمین زن مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه انجام شد.

رو ش

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی  1390 - 1391بود که به روش

نمونهگیری خوشهای  80نفر از آنها انتخاب شد .پزوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده که برای تجزیه و تحلیل دادها از شاخص-
های آماری همبستگی و رگرسیون استفاده شد .جهت گردآوری دادهها ابزارهای زیر به کار برده شد:

یباشد كه داراي يك مقياس6
 )1آزمون فرسودگي شغلي مزلچ و جكسون( :)MBIاين پرسشنامه  22سؤالي از نوع ليكرت م 

امتيازي( -1هرگز  -2چند بار در سال  -3يكبار در ماه  -4چند بار در هفته  -5يكبار در هفته  -6يكبار در هر روز) پرسشنامه

فرسودگي شغلي مزلچ و جكسون در مطالعات مختلفي به كار گرفته شده است و از پايا يي و روا يي باال يي برخوردار است .به طور

مثال مزلچ و جكسون پايا يي دروني را براي خستگي عاطفي  ،0/ 90مسخ شخصيت  0/ 70و براي فقدان عملکرد فردي 0/ 71به دست
آورده اند(مزلچ و جكسون .) 996 1،بدري گرگی(  ) 1374پايا يي دروني خستگي عاطفي را  ،0/ 84مسخ شخصيت 0/ 75و فقدان
عملکرد فردي  0/ 68و برای پایایی کل پرسشنامه را  0/ 86گزارش کرده است .در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ این پرسشنامه 0/18
به دست آمد.

بآوری کانر و دیویدسون :)CD- RISC (1این پرسشنامه جهت اندازه گيري قدرت مقابله با فشار و تهديد ،تهيه
 )2مقیاس تا 

شده است که محمدی(  ) 1384آن را براي استفاده در ايران انطباق داده است .اين پرسشنامه دارای 52مادة پنج گزينهاي است كه
ًال نادرست ،نمره  ،0گزينة بندرت درست
گزينههاي آن به ترتيب از0تا ،4نمره گذاري شده است .بدين صورت كه به گزينة كام ًال
نمره  ،1گزينة گاهي درست نمره  ،2گزينة اغلب درست نمره 3و گزينة هميشه درست نمره  4تعلق میگيرد .و جمع نمرات مواد52

یدهد .در پژوهشي كه توسط ساماني ،جوكار و صحراگرد( ،) 386 1انجام شد ،پايا يي اين مقياس
گانه ،نمرة كل مقياس را تشيكل م 
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به كمك ضريب آلفاي كرونباخ برابر  0/ 87بدست آمد .محمدي(  ) 1384با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ ،ضريب پايا يي مقياس

را  0/ 89و روا يي مقياس را به روش همبستگي هرگويه با نمره ي كل مقوله ي ضريبها بین 0/ 41تا  0/ 64بدست آورد .در پژوهش
حاضر آلفای کرونباخ این پرسشنامه  0/ 85به دست آمد.

 )3پرسشنامه سالمت سازماني مدارس( :)O.H.Iاين پرسشنامه  44سؤالي است كه هوي و همكارانش در سال  966 1آن را

طراحي كرده اند و توسط عالقه بند به فارسي ترجمه شده است .اين پرسشنامه به صورت مقياس پنج درجهاي (هرگز -بندرت –
گاهي – غالب ًاًا– -هميشه) است كه هر يك از اين گزينهها به ترتيب 1،5،4،3،2امتياز دارند .پرسشنامه ي سالمت سازماني مدارس
یباشد .شاه حسيني و حاجيپور پایایی آن را در
در تحقيقات مختلفي به كار برده شده و روا يي آن مورد تأ يي د صاحب نظران م 
حدود 0/ 89گزارش كرده اند و آفانی پايا يي آن را 0/ 78گزارش كرده است(آفانی .) 1381 ،در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ این
پرسشنامه  0/ 90به دست آمد.

یافتهها

نتایج پژوهش نشان میدهد که میانگین سنی نمونه مورد بررسی  40 / 22است و میانگین سابقه خدمت در نمونه پژوهشی 17 / 07

سال بوده است .سایر اطالعات توصیفی نمونه و متغیرهای مورد بررسی در جدول  1آمده است.
جدول  )1اطالعات توصیفی نمونه و متغیرهای پژوهشی

متغیرها

کمینه

سن
سابقه خدمت

بیشینه

میانگین

13
55

40 / 22

انحراف استاندارد
6/ 36

6

72

17 / 07

6/ 71

سالمت سازمانی
85

171

131 / 92

20 / 99

فرسودگی شغلی
30

88

59 / 49

61/19

ب آو ر ی
تا 
53

88

27/ 87

11 /19

نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که ابعاد روحیه ،تاکید علمی ،رعایت ،ساختاردهی و حمایت منافع از سالمت سازمانی با نمره

کلی فرسودگی شغلی به ترتیب داری ضرایب همبستگی معنادار  -0/ 47 ،-0/ 33 ،-0/ 47 ،-0/ 70و  -0/24است(  )P>0/ 05و نمره

کلی سالمت سازمانی با فرسودگی شغلی دارای ضریب همبستگی  -0/ 55است اما دو بعد نفوذپذیری مدیر و یگانگی نهاد با
بآوری و سالمت سازمانی ضریب همبستگی  -0/ 44مشاهده شد .نتایج
فرسودگی شغلی رابطه معناداری نداشت .همچنین بین تا 
بآوری در جدول  2آمده است.
ضریب همبستگی بین خرده مقیاسهای فرسودگی شغلی و سالمت سازمانی و تا 
جدول  )2نتایج ضریب همبستگی بین متغیرها

ابعاد سالمت سازمانی
ابعاد فرسودگی شغلی

روحیه

خستگی

r
p

مسخ شخصیت

r
p

عملکرد فردی

r
p

نمره کل

r
p

تأکید علمی

رعایت

ساختاردهی

حمایت

نفوذ مدیر

نهاد

منافع
عاطفی

یگانگی

نمره کل

تابآوری

-0/ 35

-0/ 29

-0/ 36

-0/42

-0/ 43

-0/52

0/600

-0/ 33

0/100

0/800

0/100

-0/42

0/100

0/ 02

0/ 96

0/200

-0/81

-0/12

-0/ 38

-0/ 47

-0/ 34

0/300

- 0 / 91

-0/ 35

-0/72

0/ 09

0/ 05

0/100

0/100

0/200

0/ 97

0/ 08

0/100

0/ 01

-0/ 76

-0/24

0/ 02

-0/ 36

-0/ 11

-0/ 07

-0/12

-0/ 44

-0/ 20

0/18

0/100-0/ 41

0/100

0/100

0/100

0/ 29

0/ 50

0/ 05

0/100

0/ 07

-0/ 70

-0/ 47

-0/ 33

-0/ 47

-0/24

0/ 11

- 0 / 61

-0/ 55

-0/ 44

0/100

0/100

0/200

0/100

0/100

0/ 30

0 / 31

0/100

0/100
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برای پیشبینی فرسودگی شغلی ابعاد سالمت سازمانی و نمره کل سالمت سازمانی و تابآوری وارد معادله رگرسیونی شدند نتایج
تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که مدل استفاده شده معنادار است و این مدل با ضریب تعیین  0/ 79قادر است رابطه بین متغیرها را
پیشبینی کند .نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی در جدول  3آمده است.

جدول  )3نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون برای پیش بینی فرسودگی شغلی
R2
R
F
df
میانگین مجذورات
مجموع مجذورات

منابع
رگرسیون

17691 / 92

7

باقیمانده

90 15/ 32

73

22882 /42

80

کل

7252/ 41

0/ 87

35 / 54

0/ 77

سطح معناداری
0/100

71 / 10

همچنین نتایج نشان داد که ابعاد روحیه و رعایت از ابعاد سالمت سازمانی با ضرایب بتای  -0/ 46و  -0/24توان پیشبینی فرسودگی
شغلی را دارند اما سالمت سازمانی در کل توان پیشبینی متغیر مالک (فرسودگی شغلی) را ندارد .همچنین متغیر پیشبین تابآوری با
ضریب بتای  -0/ 58توان پیشبینی فرسودگی شغلی را دارد .نتایج در جدول  4آمده است.

بآوری
جدول  )4خالصه نتایج تحلیل رگرسیون و ضرایب برای پیشبینی فرسودگی شغلی براساس سالمت سازمانی و تا 
t
β
B
سطح معناداری
خطای استاندارد برآورد
متغیرهای پیشبین
روحیه

-1/ 48

0/24

-0/ 46

-3/ 49

0/100

تاکید علمی

0/ 37

0/ 40

0/ 14

رعایت

-1/ 77

0/ 38

-0/24

-4/ 62

0/100

ساختاردهی

0/ 35

0/ 93

0/ 05

0/ 38

0/ 70

حمایت منافع

-0/ 45

0/ 58

-0/21

-0/ 78

0/ 43

ب آو ر ی
تا 
سالمت سازمانی

بحث و نتیجهگیری

0/19

0/ 39

-0/ 82

0/ 10

-0/ 58

-7/ 79

0/100

-0/31

0/13

-0/ 17

-0/ 43

0/ 66

بآوری با فرسودگی شغلی در معلمین زن مقطع ابتدایی انجام گرفت.
این پژوهش با هدف بررسی رابطه سالمت سازمانی و تا 

نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین سالمت سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه  -0/ 55وجود دارد یعنی هرچه میزان سالمت سازمانی
در مدرسه باالتر باشد میزان فرسودگی شغلی کمتر خواهد شد و یا برعکس .در تبیین نتیجه پژوهش باید گفت که از آنجایی که
مدرسهي سالم از فشارهاي نامعقول محيط و والدين دور است ،مسئولین مدرسه در مقابل تالشهاي گروههاي ذينفع وخارج از نظام
آموزشی براي تحت تأثير قرار دادن برنامههای آنها در مدرسه ،به طور موّفّفق ،مقاومت ميكنند ،چنين مدرسهاي حامي معلمان و
قهاي خود نفوذ دارد
التري را حفظ میكند ،مدير در مافو 
برنامههای آنهاست و آنها را هدايت كرده و استانداردهاي عملكرد با 
و در فكر و عمل خود استقالل دارد .معلمان در مدرسهي سالم به آموزش و يادگيري متعهد هستند بنابراین معلمانی که در چنین
محیطی (سازمانی) کار میکنند استرس کمتری خواهند داشت و کمتر دچار فرسودگی شغلی خواهند شد.

برخی از پژوهشگران علل فرسودگی شغلی را به دو دسته علل درونی – روانی و علل سیستمی محیطی تقسیم میکنند(عزیزی

مقدم .)8 38 1 ،نتایج پژوهش در این قسمت با پژوهشهای پیشین همچون پژوهش عزیزی مقدم( )8 38 1همخوانی دارد .در این
پژوهش نیز مولفه سالمت سازمانی از زیر مجموعه علل سیستمی محیطی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج پژوهش نشان داد چنین
رابطهای وجود دارد.
نتایج پژوهش نشان داد که بعد روحیه (از ابعاد سالمت سازمانی) با فرسودگی شغلی رابطه  -0/ 70دارد .روحيه به حس جمعي
یكند .دبيراني كه روحيه باال يي دارند ،كار و فعاليت آموزشي خود را با شور
دوستي ،باز بودن و اعتماد متقابل بين معلمان اشاره م 
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یكنند و نسبت به مدرسه خود
یورزند ،به يكديگر كمك م 
یدهند ،يكديگر را دوست دارند ،به كار خود عشق م 
و اشتياق انجام م 

یآورد كه سرشار از اعتماد و دوستي است ،بنابراين براي آنها
يها جوي را به وجود م 
احساس غرور و افتخار میكنند .اين ويژگ 

یگردد .سامئلسون و همكارانش گزارش كرده اند كه محيط كار منفي با فرسودگي شغلي مرتبط است و
يك محيط مثبت فراهم م 
یباشد .در مدرسه اي كه روحيه معلمان باالست ،معلمان از همديگر
هر چه محيط كار منفيتر باشد ،فرسودگي شغلي باالتر م 
ینمايند(سامئلسون و همکاران.) 1997 ،
حمايت م 
نتایج پژوهش حاکیست بین بعد تاکید علمی و فرسودگی شغلی رابطه  -0/ 47وجود دارد .اگر در مدرسهای این بعد باال باشد ،این
یكند ،مدرسه داراي استانداردهاي عالي ولي قابل وصول در
یو فرهنگي ر ا طالب بوده و براي نيل بدان تالش م 
مدرسه برتري علم 
زمينه عملكرد تحصيلي دانش آموزان است و محيط يادگيري جدي و منظم است .مديران ،معلمان و دانشآموزان براي نيل به
یكنند؛ معلمان دانش آموزان خود را باور دارند و دانش آموزان با شور و
موّفّفقيت تحصيلي و علمي ،به يك اندازه كوشش م 

یدهند .دانش آموزان به پيشرفت علمي و تحصيلي به عنوان يك هدف و كار عمده احترام
حرارت به انتظارات آنها پاسخ م 

یگردد .معلمان در
یشود و به طور دسته جمعي براي رفع آن اقدام م 
یگذارند ،عملكرد ضعيف در آن به فوريت تشخيص داده م 
م 

مدرسهي سالم به آموزش و يادگيري متعهد هستند .عالوه بر اين ،دانش آموزان با انگيزه ي زيادي در امور علمي سخت كار

یكنند و به آنها يي كه در امور علمي موّفّفقيت دارند ،احترام میگذارند ،در چنين مدرسه اي عالوه بر نظم ،تحرك سازنده
م 
وجود دارد و ابداعات و ابتكارات به مقدار زيادي مشهود است ،در آن جا معلمان و دانش آموزان يكديگر را دوست دارند و
شيفتهی كارشان هستند و مع ّلّلمها ،دانش آموزان را به عنوان افرادي جدي و منظم در يادگيري مینگرند(تأ يك د علمي باال) آنها
یشود كه معلمان و دانش آموزان به
مدير را به عنوان همتاي خودشان در جهت بهبود آموزش مینگرند .چنين خصوصياتي باعث م 
اهدافشان برسند و معلمان باالترين كارا يي را داشته باشند ،چيزي كه براي
یشود و
آنها بهترين آرزو میباشد و به همين منظور اين شغل را انتخاب كرده اند ،در نتيجه كار و زندگي براي آنها معنادار م 
یگويد ،فرسودگي نتيجه تعامل
احساس مهم بودن به آنها دست میدهد .اين يافته با نظر پاينس هماهنگ است جا يي كه م 

یباشد كه افراد حس میكنند كه زندگي با
اجتماعي  -رواني بين يك شخص و محيط او میباشد و ريشه فرسودگي در اين م 
یدهند مفيد ،مهم و حتي قهرمانانه است .اگر اين حس به آنها دست ندهد و حس كنند كه در
معني میباشد و كاري كه انجام م 
یشوند(پینس .)8918،بعد رعایت با فرسودگی شغلی رابطه  -0/ 33دارد یعنی اگر
كارشان شكست خورده اند ،دچار فرسودگي م 
مدیر مدرسه و همکاران همدیگر رابیشتر مراعات کنند و برخورد صادقانه و حرفهای داشته باشند از فرسودگی رنج خواهند برد.
همچنین بین بعد ساختار دهی و فرسودگی شغلی رابطه  -0/ 47مشاهده شد .بعد ساخت دهی به رفتارهای هدفگرای مدیر اشاره دارد.
بین بعد حمایت منافع و فرسودگی نیز رابطه  -0/24به دست آمد .حمايت منابع به سازماني اشاره داردكه داراي مواد و وسايل الزم و

تجهيزات كافي وحتي اضافي بوده و اين مواد و وسايل به راحتي قابل حصول است(به نقل از شریفی و آقاسی .) 389 1 ،اما نتایج
نشان داد که بین دو بعد نفوذپذیری مدیر و یگانگی نهاد با فرسودگی شغلی رابطهای وجود ندارد .بر اساس نتایج پژوهش میتوان
گفت که سالمت سازماني متغيرمهمي است لذا مسئوالن آموزش و پرورش باید این قضیه مهم را مورد توجه داشته باشند.
یدانند اما باید توجه داشت که علل
هرچند که بسیاری از پژوهشگران مهمترین علل فرسودگی شغلی را علل بیرونی و محیطی م 
بآوری یکی از علل درونی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار
درونی و شخصیت فرد نیز یک عامل بسیار مهم است ،تا 
بآوری باال دارای رفتارهای خود شکنانه نیستند و توانایی مقابله با شرایط ناگوار و ناخوشایند را دارند(لتزرینگ،
گرفت ،افراد با تا 
تیابی به
 .)5002در واقع تابآوری باعث میشود که افراد در شرایط دشوار ،و با وجود عوامل خطر از ظرفیتهای خود برای دس 
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موفقیت استفاده کنند و بر چالشها غلبه کنند(اگایبی و ویلسون .)5002 ،نتایج نشان داد که بین تابآوری و فرسودگی شغلی رابطه
بآوری بیشتر از فرسودگی شغلی کمتری برخوردار خواهند بود،
 -0/ 44وجود دارد یعنی نتایج پژوهش بیانگر آن است که افراد با تا 
همچنین برای پیشبینی فرسودگی شغلی تابآوری با ضریب تاثیر  -0/ 45توان پیشبینی فرسودگی شغلی را دارد .از آنجایی که
بآوری بیشتر باعث خواهد شد که فرد توان بیشتری در مقابله با استرس و شرایط ناگوار داشته باشد نتایج پژوهش قابل توجیه است.
تا 
بیشتر پژوهشهای پیشین فرسودگی شغلی را در معلمین مرد مورد توجه قرار دادهاند اما این پژوهش فقط در بین زنان انجام گرفت.
یشود در پژوهشهای آتی نقش عوامل فردی و دورنی بیشتر مدنظر باشد .از آنجایی که این پژوهش فقط در مورد
پیشنهاد م 
معلمان زن انجام گرفت در تعمیم نتایج باید احتیاط بیشتری کرد.
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