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  چکیده

بدنی دبیران تربیت نشاط اجتماعی و فرسودگی شغلی هدف از پژوهش تحلیل رابطه بین رضايت شغلی با

-شناسی از نوع تحقیقات توصیفینظر روش اين پژوهش ازبدنی استان مازندران بو و غیر تربیت

جامعه آماری شامل کلیه دبیران زن و . است ها از نوع پیمايشیآوری دادههمبستگی و از نظر روش جمع

نفر  384با استفاده از جدول مورگان  که نفر( بود16000) مرد مقطع متوسطه اول و دوم استان مازندران

يت رضا نامه¬پرسشها با استفاده از سه ادهد .ها با استفاده از روش انتخاب شدنددر نظر گرفته شد. نمونه

افزار آوری شد. با استفاده از نرمشغلی مینه سوتا، شادکامی آکسفورد، فرسودگی شغلی مسلش جمع

spss  تجزيه تحلیل و 22نسخهLisrel  ها نشان داد بین سازی صورت گرفت. تحلیلمدل 8/8نسخه

خت و شرايط داری وجود دارد. همچنین بین فرسودگی شغلی با نظام پردانشاط اجتماعی با مطلوبیت 

نشاط اجتماعی مستقیم و مثبت اما  رضايت شغلی بارابطه داری وجود دارد. معنافیزيکی شغل رابطه 

رابطه رضايت شغلی با فرسودگی شغلی معکوس و منفی است. با توجه به اهمیت و نقش مهم رضايت 

 کنند تالش بايد ها سازمان ،شغلی در افزايش نشاط اجتماعی و کاهش میزان ابتال به فرسودگی شغلی

 فرسودگی کاهش و اجتماعی نشاط میزان افزايش سبب تا کنند فراهم را افراد شغلی رضايت های زمینه

  دنشو کنان کار شغلی
 

 داخت شغلی، دبیران، رفاه اجتماعی، کار زدگی، مسیر شغلیپر: کلیدي گانواژ
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 مقدمه
مهمی در ساخت آینده  نقش نهاد این  انکار است و قابل و پرورش غیرامروزه نقش و اهمیت آموزش 

که چراغ راهی برای بشر بوده تا او را از تاریکی طوری توان قیمتی بر آن نهاد بهاه نمی بشر ایفا می کند

و  (. آموزش و پرورش پایه71، 2018و عبدی، می)سلی و جهل به سمت نور و روشنایی سوق دهد

عنوان یکی از  رود و بهاساس توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... جوامع به شمار می

و بعد از امور دفاعی بیشترین بودجه را به خود  است شده ترین ارکان رشد و توسعه در نظر گرفتههمم

یکی از  وانبه عن(. منابع انسانی در هر سازمانی 102، 2018)جلیلی، طباطبایی،  دهداختصاص می

نقش بسیار  انکه کارکنان سازمتوجه قرار بگیرد. با توجه به این عوامل موفقیت سازمان باید مورد

مکارانش همهمی در رشد و توسعه آن دارند لذا احساسات و نگرش مثبت فرد به شغلش، محیط کاری و 

 (.71، 2018)سلیمی و عبدی، گشای بسیاری از مسائل در سازمان باشدتواند راهمی

 است شده سازمان یک ابزار کارساز در جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین به عنواننیروی انسانی 

ها تواند مشکالت زیادی را برای سازمانمی آنهاو عدم توجه به فراهم کردن محیط کاری مناسب برای 

یافته و نرخ ترک شغل واقع امروزه میزان تعهد و تصدی افراد به یک شغل کاهش در در برداشته باشد.

ع مهمی است که در تمامی (. مسئله رضایت شغلی موضو26، 2018)هاشمی، یافته است افزایش

ها به شمار یک موضوع عمده در پژوهش به عنوانو  استتوجه محققین  ها موردها و ترجمانعرصه

ها کنان از مسائل مهم در سازمانرود. رضایت شغلی و عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه و رغبت شغلی کارمی

کنند بنابراین محیط شان سپری میمحیط کاریجاکه افراد نیمی از اوقات روزانه خود را در آن ست. ازا

کاری نیز باید از شرایط مساعد برخوردار باشد تا بتواند رضایت کارکنان را فراهم کند. رضایت شغلی 

ترین عوامل در موفقیت شغلی، یکی از مهم .مجموعه باورها و احساسات مثبت فرد به شغلش است

تنها موجب رضایت از شغل و محیط شغلی بلکه  ه نهافزایش کارایی و بهبود عملکرد فردی است ک

(. نیروی انسانی 71، 2018)سلیمی و عبدی، گرددسبب خشنودی و احساس رضایت فردی نیز می

کند بلکه دیگر کارکنان را نیز به تنها خود در جهت اهداف سازمانی فعالیت می راضی و خشنود نه

کند و بالعکس نیروی انسانی ناراضی و ناخشنود ب میشان ترغیهایارتقای عملکرد و بهبود فعالیت

توجهی به مسائل و مشکالت سازمان در بین همکاران مؤثر است. نشاط اجتماعی در ایجاد فرهنگ بی

یکی از پیامدهای رضایت شغلی، بیشتر ابعاد زندگی شخصی و کاری فرد را تحت  به عنوانیا شادمانی 

شادی به قضاوت مثبت فرد از درجه یا میزان مطلوبیت  1هووندهد. طبق تعریف وینتأثیر قرار می

شود. نشاط اجتماعی ناشی از احساس رضایت و خشنودی است که فرد از کیفیت زندگی اطالق می

)زارع، ترکان،  محیط اجتماعی مانند محیط کاری، جامعه، ارتباط با دیگران و در خانواده خود دارد

                                                           
1. Veenhoven 
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ای در تأمین سالمت فرد و جامعه دارد کنندهنقش تعیین (. شادی و نشاط167، 2013حیدری، 

یافتگی کشورها به بعد از نگاه سازمان ملل برای تعیین سطح توسعه 2000که از سال طوریبه

)مددی،  رهای شادکامی، امید به آینده، خشنودی و رضایتمندی موردتوجه قرارگرفته استمتغی

نارضایتی شغلی نیز تأثیرات منفی بر زندگی فردی و (. متقاباًل 237، 2018حقیقتیان، محمدی، 

اندازد )سلیمی و اجتماعی و سازمانی فرد دارد و حتی سالمت روانی و جسمانی فرد را نیز به خطر می

انگیزگی کارکنان، ترک شغل، (. عدم توجه به تمایالت و انگیزه کارکنان سبب بی71، 2018عبدی،

یکی از عناصر مهم سیستم آموزشی  به عنوانشود. معلمان جایی می به ریزش، مهاجرت، انتقال و جا

شان، انتقال فرهنگ جامعه، پرورش استعدادهای بالقوه و در تعلیم و تربیت دانش آموزان، آموزش

 سازی نقش به سزایی دارندخالصه انسان طور تربیت دینی و معنوی، تعلیم و تربیت نسل آینده و به

پرورش دارای اهمیت بسیار  و به این گروه از منابع انسانی در سازمان آموزشبه همین دلیل توجه 

و معلمان نیز  ندرتباطدر اهای زندگی خود با آنان که همه افراد در بخشی از دوره چرا ؛زیادی است

 (. 44، 2018بورقانی ، فتوت، همتی، ) کننددر تعلیم و تربیت دانش آموزان نقش مهمی را ایفا می

؛ شودمی آنهاتنها سبب حفظ که نه طوری شغلی در کار معلمان اهمیت بسیار زیادی دارد به رضایت

وضعیت حرفه تدریس نیز کمک بلکه به بهزیستی معلمان و دانش آموزان، انسجام کلی مدرسه و بهبود 

یکی از نیروهای انسانی مهم در مدارس که در (.  1، 2020، 1جوهانسونو  )تروپووا، میر برگ کندمی

اند، که نقش حیاتی در تکامل بدنیپرورش روحی و جسمی دانش آموزان تأثیر دارند معلمان تربیت

کنند. معلمان ها و دادن اطالعات الزم درزمینه فعالیت بدنی ایفا میها، رفتارها، مهارتنگرش

خلقی و ادب و مهربانی و حس نمردانه همراه با خوشدوستانه و جوابدنی با رفتارهای نوعتربیت

و کمک شایانی به افزایش  هستندشناسی در اکثر موارد جزو دبیران موردعالقه دانش آموزان وظیفه

بدنی (. معلمان تربیت81، 2017)مالنوروزی، رضایی، اربابی،  کنندکیفیت در نظام تعلیم و تربیت می

که حمایت مستقل،  طوری انگیزه ورزشی دانش آموزان دارند بهای در هدف مداری و نقش برجسته

های بدنی اوقات فراغت دانش سازی معلمان ورزش، بر انگیزه خودتنظیمی برای فعالیتدرگیری و مدل

های ورزشی دانش بدنی برای اثربخش ساختن موفقیتآموزان اثر معناداری دارد. آنچه معلمان تربیت

فردی های تدریس درست است که هرکدام بازخورد منحصربهند استفاده از سبکآموزان به آن نیاز دار

از دهند.وزان را تحت تأثیر قرار میهای ورزشی دانش آمها، تمایالت و انگیزهتوانند نگرشدارند که می

ورزششان زیاد است این امر سبب می شود مدارس مدت  ارتباط دانش آموزان با معلم در  آنجایی که

                                                           
1. Toropova, myrberg, johansson 
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از فعالیت های ورزش لذت برده و  در طول عمر خود نگرش مثبتی نسبت به ورزش داشته آنها 

(. بدین ترتیب توجه به ویژگی شخصیتی 57-55، 2018قمانی، مهدیقلی دهنه، حسن نژاد،باشند.

شان شاید عامل مهمی در جهت رشد و توسعه هر چه ارگیری عوامل انگیزشی برای کمعلمان و به

ساز رضایت و خشنودی آنان پرورش باشد. باید شرایطی فراهم گردد تا زمینه و موزشبیشتر سازمان آ

 . (84، 2015)مراد صحرایی، عرفانی، شعبانی بهار، منصف و حسین نژاد،  باشد

معلمانی چون  که برخی از دانش آموزان امروز معلمان و مدیران فردا هستند به وجودبا توجه به این

دوستی، وجدان کاری، ادب و نزاکت، جوانمردی های رفتاری مانند نوعکه از ویژگیبدنی معلمان تربیت

(. 81، 2017، همکاران و )مالنوروزی وپرورش نیاز استباشند در آموزش و فضیلت مدنی برخوردار

م خدمت رضایت شغلی معلمان بر کیفیت آموزش و یادگیری دانش آموزان تأثیر گذاشته و سبب تداو

شود. معلمانی که دارای رضایت شغلی پرورش می و ر برای دستیابی به اهداف آموزشو تالش بیشت

ه و شان، تعصب، جدیت و ازخودگذشتگی داشتهستند عالوه برداشتن تعلق و تعهد نسبت به شغل

توجهی به رضایت و انگیزه معلمان یابد. بینیز در برابر مشکالت سازمان افزایش می آنهاآستانه تحمل 

را از بین  آنهاد اما انگیزه شان نشوشان شاید منجر به ترک شغلها و نیازهاییده گرفتن خواستهو ناد

(. با توجه به بافت 28، 2018)هاشمی، داشتهایی بیشتر از ترک خدمت خواهد برد که زیانمی

های سازمانها دارند الگوی رفتاری معلمان نیز با کارکنان متفاوتی که مدارس نسبت به سایر سازمان

زا مانند کافی نبودن حقوق و مزایا، عدم این عامل به همراه برخی عوامل تنش .دیگر متفاوت است

ی و بخش و غیره سبب بروز فشارهای روحی و روانی، تحلیل رفتگوجود امکانات رفاهی رضایت

 (. 44، 2018بورقانی ، فتوت، همتی، ) گرددفرسودگی ناشی از شغل می

و فرسودگی شغلی یک مشکل جدی و شایع در میان افرادی است که در مشاغل  امروزه تنیدگی

خدمات انسانی مشغول به فعالیت هستند. فرسودگی شغلی یک سندرومی است متشکل از 

های جسمانی و عاطفی که سبب ایجاد نگرش منفی در فرد و نگرش منفی فرد نسبت به خستگی

وظیفه است. یک اتفاق شایع در حوزه آموزش  ام انجامشغلش و فقدان احساس ارتباط با مراجع هنگ

و کاهش نیروی کار معلمان که باعث شده افراد زیادی موقعیت خود را ترک کنند و یا حتی در برخی 

1)اسکات ارج شوند مسئله فرسودگی شغلی استمواقع از حوزه خ

 (. فرسودگی شغلی در 3، 2019، 1

عوارض نامطلوبی هم بر یادگیری  ،وه بر آثار سوء فردیبین معلمان یک پدیده شایعی است که عال

گذارد. از عوامل مؤثر بر بروز فرسودگی شغلی در بین معلمان می آنهادانش آموزان و پیشرفت تحصیلی 

توان شرایط کاری خاص مانند نسبت باالی تعداد دانش آموزان به معلم، محدودیت در پیشرفت و می

(. فرسودگی 27، 2018)هاشمی،  را نام برد الی و حجم باالی کارارتقای شغلی معلمان، مشکالت م

                                                           
1. Scott 
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و منجر  دهدمیرا تحت تأثیر قرار  آنهااست زیرا کیفیت تدریس و آموزش  معلمان مسئله بسیار مهمی

شود. با توجه به باال بودن نرخ فرسودگی در بین به نارضایتی از شغل، مشکالت جسمانی و روانی می

کاهش فرسودگی  معلمان برای کاهش اختالل روانی و بهبود سالمت و افزایش شادکامی تالش برای

را در طول حرفه خود  (. اکثر معلمان نوعی از فرسودگی181، 2017)راستگو،  ودششغلی احساس می

 کنند که بسته به توانایی و تحمل معلم، ممکن است عوامل فرسودگیدر اشکال مختلف تجربه می

 (.  14، 2019)اسکات،  باشند آنهاهای تدریس پذیر باشند یا مانع تواناییتحمل

کفایتی و فرسودگی شغلی تأثیر منفی و معناداری های بدبینی و بیشاخصیک پژوهش نشان داد  نتایج

بر روی رضایت شغلی دارند. همچنین نقش مثبت و معنادار رضایت شغلی در تأثیر بدبینی بر قصد 

( در 2018جلیلی و همکاران )(. 110، 2019، قراخانی و زعفرانچی) ترک خدمت کارکنان تأیید شد

بدنی، بین سالمت ن سالمت سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان تربیتدریافتند بیتحقیق خود 

بدنی و بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان سازمانی و رضایت شغلی معلمان تربیت

یابد که هر چه سالمت سازمانی در مدارس افزایش می طوری . بهبدنی رابطه وجود داردتربیت

یابد. همچنین هر چه میزان فرسودگی شغلی کاهش کاهش میبدنی فرسودگی شغلی دبیران تربیت

خدادادی، نجدرحمتی و فریدفتحی  یابد.بدنی افزایش مییابد میزان رضایت شغلی دبیران تربیت

مشارکت ورزشی، نشاط و شادابی با پیشرفت تحصیلی  هارتباط انگیز "( در تحقیق خود با عنوان 2017)

نتیجه گرفتند بین انگیزه مشارکت ورزشی با  "ل شهرستان بنابدانش آموزان پسر دوره متوسطه او

شادی و نشاط همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین بین شادی و نشاط دانش آموزان و پیشرفت 

بنابراین مسئوالن ورزش مدارس باید زمینه مناسبی را برای  .ارتباط معناداری وجود دارد آنهاتحصیلی 

تا در کنار آن موجبات شادی و نشاط و موفقیت تحصیلی دانش آموزان  فعالیت ورزشی ایجاد کنند

 .شود فراهم

های فرسودگی شغلی ( در تحقیق خود نتیجه گرفتند مؤلفه2015صافی، محمدی، اصغرکالهی )

عاطفی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی( بر رضایت شغلی تأثیرگذار است و مدیران  )خستگی

تجربه کاری، تأمین  پرداخت حقوق و مزایا متناسب باحل گرایی مانند های کنترل و راهاز طریق سبک

 .ندشوتوانند موجب افزایش کارایی و بهبود عملکرد کارکنان میوزشی، ارتقاء شغلی و ... امکانات آم

تر از حد متوسط و میزان میانگین رضایت شغلی معلمان پایین ند( نشان داد2013زارع و همکاران )

شان باالتر از حد متوسط است. همچنین میانگین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در نشاط اجتماعی

بین زنان باالتر از مردان است. بر اساس تحقیق وی میزان نشاط اجتماعی با رضایت شغلی و ابعاد آن 

که هر چه میزان رضایت از محیط کاری، سرپرست،  معناادار است بدین دارای همبستگی مثبت و معن
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و  تروپووا و برعکس. ؛یابدترفیعات، موقعیت شغلی افزایش یابد میزان نشاط اجتماعی نیز افزایش می

رضایت شغلی معلمان: اهمیت شرایط کار مدرسه و "( در تحقیق خود با عنوان 2020) همکاران

ه گرفتند بین رضایت شغلی دبیران و شرایط کاری مدرسه ارتباط نتیج "های معلمانویژگی

از نظم  آنهابا یکدیگر و درک  آنهاطور خاص میزان کار معلمان، همکاری  توجهی وجود دارد و بهقابل

 و انضباط دانش آموزان بر رضایت شغلی معلمان تأثیر زیادی دارند.

1ژان اروینسامانچی اوغلو، باگیبل و 
( در تحقیق خود نشان دادند معلمان دارای سطح باالیی 2020) 1

همچنین معلمان دارای انگیزه و رضایت  از انگیزه، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و تعامل شغلی هستند.

( در تحقیق خود عنوان کرد تدوین 2019اسکات ) از تعهد شغلی باالیی نیز برخوردارند. ،شغلی

آموزش معلمان برای مدیریت ای، های مقابلههایی برای بهزیستی معلمان، آموزش ذهنی و مهارتبرنامه

راهی  به عنوانهای مربیگری و تقویت مشارکت والدین و کنترل بهتر دانش آموزان، تدوین برنامهرفتار 

2مریدا لوپز است. برای کاهش فرسودگی شغلی معلمان
( در تحقیق خود دریافتند 2019و همکاران ) 2

بدنی رابطه منفی و معناداری، بین سالمت بین سالمت سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت

بدنی رابطه مثبت و معناداری، و بین رضایت شغلی و فرسودگی سازمانی و رضایت شغلی معلمان تربیت

3نتایج پژوهش نودنماک. بطه معکوس و معناداری وجود داردبدنی راشغلی معلمان تربیت
3 (2018 )

درباره رضایت از زندگی خانوادگی و رضایت شغلی نشان داد زنانی که در زندگی خانوادگی مسئولیت 

رضایت از زندگی حائز اهمیت است و از طرفی مردانی که در زندگی کاری  آنهابیشتری دارند از نظر 

 سیبلی، سامئول، هنریک و شان اهمیت بیشتری دارد.مسئولیت بیشتری دارند رضایت شغلی برای

4گراکا
تأثیر رضایت شغلی بر سالمت روان و جسمی و خوشبختی  زمینه ( در تحقیق خود در2016) 4

نفس بیان کردند اکثر بزرگساالن پرتغالی دارای رضایت باالیی از ماهیت عزتو بهزیستی ذهنی و 

اند اما از میزان حقوق و مزایا و ترفیعات خود ناراضی ؛شغل، همکاران و رهبران و سرپرستان خود هستند

 که این رضایت شغلی سبب خشنودی و شادی و ارزیابی مثبت فرد از کارش شده است. 

وزی به دلیل وجود مسائل و مشکالت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی الزم در جامعه آشفته امر

است جامعه برای رشد و پیشرفت خود تالش کند تا بتواند به استقالل برسد. رشد و پیشرفت هر 

ای از ای درگرو آموزش آن است و گردانندگان اصلی آموزش دبیران هستند که همه افراد برههجامعه

زیرا  ؛گذرانند. بنابراین مسئله رضایت شغلی دبیران بسیار حائز اهمیت استمی آنهابا شان را زندگی

شان بهبودیافته و پرانرژی به کار خود ادامه وقتی دبیران از رضایت شغلی برخوردار باشند عملکرد

                                                           
1. Samancioglu, baglibel,jean Erwin 

2. Merida Lopez 

3. Nordenmark 

4. Cibele, Samuel, Henrique, Graça 
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آن دسته بدنی نیز جزو . دبیران تربیتیابدانتقال میاین احساس مثبت به دانش آموزان نیز  و دهندمی

قبول دانش  از دبیرانی هستند که به دلیل عالقه و اشتیاق دانش آموزان به درس ورزش اکثراً مورد

های کمی برای کاهش استرس و فرسودگی شغلی دبیران و تالش کهآموزان هستند. با توجه به این

تا این مسئله را  شده است لذا پژوهشگر بر آن است انجام آنهاافزایش رضایت شغلی و نشاط اجتماعی 

 بررسی قرار دهد.  مورد
 

 پژوهش روش

آوری همبستگی و از منظر روش جمع-این پژوهش از نظر روش شناسی از نوع تحقیقات توصیفی

ندران در مقطع متوسطه دبیران شاغل در استان ماز آماری پژوهش جامعه. ها از نوع پیمایشی استداده

. با ندنفر بود 16000پرورش استان مازندران  و کل آموزش ست که بر اساس آمار ادارهاول و دوم ا

 شد.منطقه شرق و غرب و مرکز تقسیم  3ستان مازندران را به ا ایگیری خوشهاستفاده از روش نمونه

نمونه انتخاب شد و  به عنوان )مرکز( و نور)غرب(( سپس از هر منطقه یک شهر )ساری )شرق(، بابل

 381از تعداد .گیری انجام شدشهر با توجه به تعداد معلمین موجود نمونهصورت تصادفی از مدارس  به

در  نامهپرسشسپس  اند.بدنی بودهدبیر تربیت نفر 130بدنی و نفر دبیر غیر تربیت 251نمونه تحقیق 

سه  ها شاملآوری دادهنامه بازگشت داده شد. ابزار جمعپرسش 381 .ها توزیع گردیدبین نمونه

MSQ1استاندارد رضایت شغلی مینه سوتا ) نامهپرسش

( 2OHI2(، شادکامی آکسفورد )1390( )1

3( و فرسودگی شغلی مسلش1387)
استفاده قرار گرفت.  ها مورد(، برای جمع آوری داده1391) 3

هدف آن بررسی ابعاد رضایت شغلی در  .است سئوال 19نامه رضایت شغلی مینه سوتا دارای پرسش

-8ت سئواالهای پیشرفت )(، فرصت7-4ت سئواال(، نوع شغل )3-1تسئواالبعد نظام پرداخت ) 6

ت سئواال(، شرایط فیزیکی )16-13ت سئواال(، سبک رهبری )12و 11تسئواال(، جوّ سازمانی )10

 3مخالفم،  2کاماًل مخالفم،  1رت )ارزشی لیک 5دهی آن بر اساس مقیاس طیف نمره  .( بود17-19

هر  .بود سئوال 29نامه شادکامی آکسفورد دارای کامالً موافقم( است. پرسش 5موافقم،  4نظری ندارم،

، 1، عبارت دوم 0عبارت است که طیف نمره دهی به هر عبارت به شکل )عبارت اول 4دارای  سئوال

نامه دارای . این پرسشاستان نشاط افراد بررسی میزو هدف آن ( 3، عبارت چهارم 2عبارت سوم 

(، حرمت خود 18-14ت سئواال(، رضایت خاطر )13-1 تسئواالهای رضایت از زندگی )مؤلفه

                                                           
1. Minnesota Satisfaction Questionnaire 

2. Oxford Happiness Inventory 

3. Maslach Burnout 
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نامه . پرسشاست( 29-27ت سئواال(، انرژی مثبت )26-24 تسئواال(، خلق مثبت )23-19 تسئواال)

عوامل مربوط به فرسودگی هیجانی، پدیده های  که بود سئوال 22رسودگی شغلی مسلش دارای ف

های این مؤلفه .کندمیشخصیت زدایی و فقدان موفقیت شخصی را در مشاغل اندازه گیری می کند. 

(، مسخ شخصیت 20و  16، 14، 13، 8، 6، 3، 2، 1ت سئواالنامه شامل خستگی عاطفی )پرسش

ست. ( ا21و  19، 18، 17، 12، 9، 7، 4 تسئواال(، عملکرد فردی )22و  15، 11، 10، 5ت سئواال)

 به 1هرگز،  0نامه، گزینه مابین )نماید. در این پرسش( تغییر می6( تا )0از ) سئوالنمره هر  ۀدامن

ست و اکتساب ا 5و  4، 3، 2، 1یشه( معرف نمرات هم 6زیاد و  5متوسط، 4گاهی، 3کم،  2ندرت، 

ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ نامهپایایی پرسش .ستامشکالت بیشتر  ۀدهندنیز نشان بیشتر ۀنمر

( گزارش شد. 72/0) ( و فرسودگی شغلی91/0( و برای نشاط اجتماعی )81/0) برای رضایت شغلی

 های تربیتها نیز توسط جمعی از اساتید و متخصصان رشتهنامهروایی یا اعتبار محتوای این پرسش

شده توسط  های ارائهپس از تجدیدنظرها و پیشنهاد. قرار گرفتبررسی  بدنی و مدیریت ورزشی مورد

-شان طراحی شد. در ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروفنامه نهایی با اعمال نظرات، پرسشآنها

سپس با توجه به طبیعی بودن توزیع از آزمون ضریب همبستگی  .ها بررسی شداسمیرنوف توزیع داده

های ذکرشده با استفاده از های آماری آزمونتمامی تحلیلاستفاده شد.  بطپیرسون برای تعیین روا

 استفاده شد. LISREL 8.8افزار برای ارائه مدل از نرم انجام شد. SPSS 22افزار آمارینرم
 

 نتایج

 است: شده خالصههای جمعیت شناختی ( نتایج توصیفی پژوهش و ویژگی1در جدول شماره )
 

 های جمعیت شناختیويژگیخالصه  -1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی نوع 

 جنسیت
 9/66%  255 زن

 1/33%  126 مرد

 ا هلوضعیت ت
 8/90%  346 متأهل

 2/9%  35 مجرد

 وضعیت بومی
 5/96%  368 بومی مازندران

 5/3%  13 غیربومی

 میزان تحصیالت

 3/6%  24 کاردانی

 6/56%  216 کارشناسی

 9/33%  133 ارشدکارشناسی 

 1/2%  8 دکترا
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 ختیهای جمعیت شناخالصه ويژگی -1جدول ادامة 
 درصد فراوانی فراوانی نوع  

 سابقه کاری بین

 4/18%  70 سال 5-10

 5/20%  78 سل 11-15

 5/12%  48 سال 16-20

 6/48%  185 سال 21بیش از

 وضعیت استخدامی

 1/8%  31 قراردادی

 8/11%  45 پیمانی

 6/2%  10 رسمی آزمایشی
 4/77%  295 رسمی قطعی %

 شغل 
 
 

 1/34%  130 بدنیدبیر تربیت

 9/65%  251 بدنیدبیر غیر تربیت
 
 

 

منظور مقایسه میانگین میزان رضایت شغلی، نشاط اجتماعی و  مستقل به tنتایج حاصل از آزمون 

شده است.  ( خالصه2ها در جدول )با دبیران سایر رشتهبدنی فرسودگی شغلی در بین دبیران تربیت

منظور سنجش همسانی و عدم همسانی  بر اساس این جدول مقدار معناداری آزمون لوین که به

(و برای  f=375/0( و برای نشاط اجتماعی )f =848/0) شغلیگیرد برای رضایت واریانس صورت می

برآورد شده  05/0این مقدار بیشتر از سطح خطای  .برآورد شده است ( f=400/0فرسودگی شغلی )

مقدار معناداری رضایت  است. قبول ها موردتساوی واریانسفرض توان گفت بر این اساس می .است

بر این  .آمد دست به 05/0بیشتر از سطح خطای  ( sig=9/0( و فرسودگی شغلی ) sig=1/0شغلی )

بدنی با دبیران سایر دروس در میزان رضایت توان نتیجه گرفت بین دیدگاه دبیران تربیتاساس می

 شغلی و فرسودگی شغلی اختالف معناداری وجود ندارد. اما نشاط اجتماعی با سطح معناداری

(01/0= sig کمتر از )بدنی در تربیتبدنی و غیر دهد بین دیدگاه دبیران تربیتنشان میو  است 05/0

 .میزان نشاط اجتماعی اختالف معناداری وجود دارد
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 بدنیبدنی و غیر تربیتمقايسه میانگین رضايت از زندگی در بین دبیران تربیت -2جدول

 متغیر

 آزمون لوين

 tآماره 
سطح 

 معناداری

اختالف 
 میانگین

 میانگین

sig F 
تربیت 
 بدنی

 بدنیغیر تربیت

 01/61 61/59 -346/1 187/0 -322/1 037/0 848/0 رضایت شغلی

 88/45 87/48 990/2 015/0 44/2 789/0 375/0 نشاط جتماعی

فرسودگی 
 شغلی

400/0 709/0 108/0 914/0 141/0 07/48 93/47 

 

بین  (sig ≥05/0( و سطح معناداری )3شده در جدول شماره ) ضریب همبستگی گفتهبا توجه به 

های پیشرفت و سبک رهبری همبستگی اجتماعی با متغیرهای نظام پرداخت، فرصتمتغیر نشاط 

ارتباط معناداری بین نشاط اجتماعی با این متغیرها وجود  05/0وجود نداشت و در سطح خطای 

های پیشرفت، جوسازمانی، نداشت. همچنین بین متغیر فرسودگی شغلی با متغیرهای نوع شغل، فرصت

ارتباط  05/0یر نشاط اجتماعی همبستگی وجود نداشت. در سطح خطای سبک رهبری و با متغ

اما بین نشاط  (.sig≥ 05/0شده وجود نداشت ) معناداری بین فرسودگی شغلی با متغیرهای گفته

همبستگی  سازمانی، شرایط فیزیکی شغل، و با متغیر رضایت شغلی اجتماعی با متغیرهای نوع شغل،جو

ارتباط بین متغیرهای مذکور معنادار بود  05/0که در سطح خطای  مثبت و مستقیم وجود داشت

(05/0≥sig  همچنین بین فرسودگی شغلی با متغیرهای نظام پرداخت، شرایط فیزیکی شغل و با .)

ارتباط معناداری  05/0متغیر رضایت شغلی همبستگی معکوس و منفی وجود داشت و در سطح خطای 

 .( sig ≤05/0) مذکور وجود داشتبین فرسودگی شغلی با متغیرهای 
 

 مقايسه ضريب همبستگی متغیرها -3جدول 

 متغیرها
 فرسودگی شغلی نشاط اجتماعی

 معناداری ضريب همبستگی معناداری ضريب همبستگی

 001/0 -138/0 714/0 -014/0 نظام پرداخت

 953/0 -002/0 001/0 176/0 نوع شغل

 63/0 -068/0 454/0 027/0 های پیشرفتفرصت

 088/0 -065/0 001/0 156/0 جو سازمانی

 638/0 017/0 352/0 034/0 سبک رهبری

 04/0 -107/0 001/0 140/0 شرایط فیزیکی شغل

 002/0 -107/0 001/0 121/0 رضایت شغلی

 533/0 022/0 ـــــ ـــــ نشاط اجتماعی
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 فرسودگی شغلیاجتماعی و  با نشاطتحلیل مدل ساختاری رابطه بین رضايت شغلی 

 
بدنی()دبیران تربیت Tداری معنامدل تحلیل عاملی تأيیدی متغیرهای پژوهش در حالت  -1شکل 

 
 بدنی()دبیران غیر تربیت Tداری معنامدل تحلیل عاملی تأيیدی متغیرهای پژوهش در حالت  -2شکل 
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اجتماعی و فرسودگی شغلی بین دبیران  با نشاطرازش مدل ساختاری ارتباط رضایت شغلی ب

( نشان 2( و )1در محیط لیزرل در شکل ) Tبدنی در حالت آزمون معناداری بدنی و غیر تربیتتربیت

مربوط به بارهای عاملی دو متغیر خستگی عاطفی  Tشد. در سازه فرسودگی شغلی مقادیر آماره  داده

عملکرد فردی  مؤلفهخستگی عاطفی بیشترین سهم و  مؤلفه. است 96/1مسخ شخصیت باالتر از  و

کمترین سهم را در تبیین تغییرات سازه فرسودگی شغلی در بین دبیران دارد. یعنی رابطه بین 

در متغیر  Tدرصد معنادار است. مقدار  5شده در سطح خطای  فرسودگی شغلی با متغیرهای مشاهده

یعنی رابطه بین سازه فرسودگی شغلی با عملکرد فردی در سطح خطای  ؛است -26/1د فردی عملکر

مربوط به بارهای عاملی متغیرهای  Tهای دار نیست. در سازه رضایت شغلی مقادیر آمارهمعنادرصد  5

شده در سطح  یعنی رابطه بین رضایت شغلی با متغیرهای مشاهده ؛است 96/1شده باالی مشاهده

دار است. متغیر پیشرفت شغلی بیشترین سهم و متغیر نوع شغل کمترین سهم معنادرصد  5ی خطا

بدنی دارد. در سازه بدنی و غیر تربیترا در تبیین تغییرات سازه رضایت شغلی در بین دبیران تربیت

؛ است 96/1شده باالی مربوط به بارهای عاملی متغیرهای مشاهده Tهای نشاط اجتماعی مقادیر آماره

 دار است.معنادرصد  5شده در سطح خطای  یعنی رابطه بین نشاط اجتماعی با متغیرهای مشاهده

انرژی مثبت کمترین سهم را در تبیین تغییرات سازه نشاط  متغیر حرمت خود بیشترین سهم و

آمده برای ضریب  دست به Tبدنی دارد. مقدار آماره بدنی و غیر تربیتاجتماعی در بین دبیران تربیت

( و بین رضایت شغلی و نشاط -96/2استاندارد مسیر بین سازه فرسودگی شغلی و رضایت شغلی )

 T فراتر از محدوده یکه  است( -77/2( و بین فرسودگی شغلی و نشاط اجتماعی )97/2اجتماعی )

اعی و فرسودگی که بین رضایت شغلی و نشاط اجتم معنا( قرار دارند. بدین -T >96/1<96/1بحرانی )

داری وجود دارد. رابطه بین فرسودگی شغلی با رضایت شغلی، همچنین رابطه بین معناشغلی رابطه 

بدنی و شده بین دبیران تربیت اجتماعی معکوس است. با توجه به مدل ارائه با نشاطفرسودگی شغلی 

تفاوت معناداری وجود  بدنی در سه سازه رضایت شغلی، نشاط اجتماعی و فرسودگی شغلیغیر تربیت

 ندارد.

 

 گیريبحث و نتیجه
ای بدان داشته باشند. ها باید توجه ویژهرضایت شغلی یک مفهوم بسیار مهم است که امروزه سازمان

 دهد. چراهایی است که ساخت آینده جامعه را تحت تأثیر قرار میجمله سازمان پرورش از و آموزش

بدنی کنند. معلمان تربیتخود را در مدارس و در کنار دبیران سپری می که همه افراد بخشی از اوقات

گذرانده و نزد دانش آموزان  آنهااز آن دسته دبیرانی هستند که دانش آموزان اوقات خوشی را با 

تنها موجب بدنی نهبدنی و غیر تربیتاند. فراهم کردن رضایت شغلی برای قشر دبیران تربیتمحبوب
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شان بلکه این حس نشاط به زندگی شخصی ؛شان احساس شادی و نشاط کنندط کاریشود در محیمی

دهد نوع شغل، نتایج تحقیق نشان می دهد.و لذت از زندگی را به آنان هدیه می کندمی نیز راه پیدا

که ماهیت صورتی گردد. درسازمانی و شرایط فیزیکی شغل سبب افزایش میزان نشاط اجتماعی می جو

های فرد باشد، فرد در کارش احساس رضایت و خشنودی شغل بتواند مطابق با شایستگیو نوع 

کند. همچنین فراهم بودن امکانات و تجهیزات مرتبط با شغل دبیران باألخص شغل دبیری که با می

تواند میزان خشنودی و نشاط دبیران را تجهیزات ورزشی سروکار دارد و جو صمیمی سازمان می

(، تروپووا 2013و رضایت شغلی آنان را فراهم کند که با نتایج تحقیق زارع و همکاران ) هددافزایش 

دار معنادهنده رابطه ( نتایج نشان2013در تحقیق زارع و همکاران ) ست.ا ( همسو2020و همکاران )

و مثبت بین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی دبیران مقطع متوسطه شهر جیرفت بود که با تحلیل 

یونی نشان داد سه متغیر رضایت از موقعیت شغلی، رضایت از روابط مناسب با همکاران و رضایت رگرس

 نماید. درصد از تغییرات نشاط اجتماعی را تبیین می 7/46از سرپرست یا مدیر 

در بین بزرگساالن پرتغالی ماهیت و نوع شغل تأثیر مثبتی در ( معتقدند 2016سیبلی و همکاران )

ست. همچنین ا رضایت شغلی و خشنودی کارکنان دارد که با نتیجه این تحقیق همسو افزایش میزان

شان و خشنودی و نشاط کارکنان نقش از شغل آنهاحقوق و مزایا و ارتقای شغلی در میزان نارضایتی 

دارد که با نتیجه تحقیق حاضر مبنی بر عدم همبستگی بین نشاط اجتماعی و نظام پرداخت 

درصد تغییرات در محیط کار ناشی از رضایت شغلی  2/28( بیان کردند 2013انصاری )غیرهمسوست. 

( بیان کردند بعد رضایت از پرداخت و 2017است که با تحقیق حاضر هسوست. نادی و اسالمی )

صورت منفی با رفتارهای انحرافی دبیران سازمان ارتباط دارد.  همکار از ابعاد رضایت شغلی است که به

ها نباشد سبب بروز ها کمتر از حد باشد و متناسب با وظایف و مسئولیتکه اگر پرداخت ریطو به

کننده رضایت شغلی پس یکی از عوامل تعیین .با تحقیق حاضر همسوست وشود رفتارهای انحرافی می

ها و حقوق افراد است. برخورداری از حقوق و مزایای مناسب برای کارکنان اهمیت میزان پرداخت

های موجود برای رضایت شغلی، نظام پرداخت حقوق و که در بین مالک طوری به ؛بسیار زیادی دارد

های اخیر اعتصابات مکرر معلمین مبنی بر در سال ها دارد.باالیی نسبت به سایر شاخص ۀمزایا رتب

از حقوق و دستمزدشان و همچنین افت تحصیلی دانش آموزان نشان از اهمیت نقش  آنهانارضایتی 

ارتباط مستقیمی با شادکامی و  آنهانشاط بر رضایت شغلی دارد. میزان حقوق دریافتی ماهیانه 

)قراخانی و  دارد رکنان فرسودگی شغلی را در برو عدم رضایت شغلی کا ردرضایتمندی دبیران دا

 .(2019زعفرانچی، 

ها زمانی است که دبیران میزان سختی کار خود را با یکدیگر مقایسه احساس نابرابری در پرداخت
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تر از کار خود بدنی را راحتبدنی کار دبیران تربیتجایی که اکثریت دبیران غیر تربیتکنند. از آنمی

نیز مانند  بدنییران تربیتکه دب حالی دانند. درعدالتی میدانند لذا برابر بودن دستمزدشان را بیمی

بسا باید انگیزه بیشتری برای کار با دانش آموزان داشته  چه رند؛سایر دبیران با دانش آموزان سروکار دا

با بعد جسمانی و روانی دانش آموزان سروکار دارند. از طرفی در دنیای امروزی با توجه  آنهازیرا  .باشند

های مختلف سبب شده که تنها ساعات ورزش در به محدود بودن منازل و عدم امکان انجام بازی

ه اند کبدنیلذا این معلمان تربیت .های تخلیه هیجانی دانش آموزان باشدیکی از راه به عنوانمدارس 

و بتوانند به لحاظ جسمانی و روانی دانش  نندشده دانش آموزان را مدیریت کهای ذخیرهباید انرژی

 از طرف مدارس و حتی سازمان آموزش آنهاآموزان را پرورش دهند. پس در نظر گرفتن رضایت شغلی 

تایج ای شایع در بین معلمان است. بر اساس نپرورش امری ضروریست. فرسودگی شغلی مسئله و

بهبود و افزایش  تحقیق حاضر نظام پرداخت، شرایط فیزیکی شغل بر رضایت شغلی تأثیر گذاشته و

گردد. مریدا لوپز و همکاران سبب افزایش رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی می آنهادر هر یک از 

ران تربیت بر رابطه منفی و معنادار بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی دبی( در تحقیق خود 2019)

بین سالمت سازمانی و اذعان کردند  آنها .بدنی تأکید کردند که با نتیجه تحقیق حاضر همسوست

بدنی رابطه منفی و معناداری، بین سالمت سازمانی و رضایت شغلی فرسودگی شغلی معلمان تربیت

مان بدنی رابطه مثبت و معناداری، و بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمعلمان تربیت

هایی را برای کاهش میزان ابتال ( راه2019اسکات )بدنی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. تربیت

ای برای آموزش نوع رفتار دبیران شامل تدوین برنامه ها. این راهاندبه فرسودگی معلمان پیشنهاد داده

ای های مقابلههایی برای آموزش ذهنی و مهارتو طراحی برنامه آنهابرای کنترل بهتر  با دانش آموزان

های کاهش فرسودگی شغلی دبیران و افزایش رضایت شغلی ( نیز یکی از راه2018بوده است. هاشمی )

 های آموزشی خود شفقت ورزی معرفی کرد. طبق تحقیق صافی و همکارانرا در تدوین برنامه آنها

شی، احترام و برخورد صادقانه ارزشیابی عملکرد کارکنان، حقوق و مزایا ( تأمین امکانات آموز2015)

با نتیجه تحقیق حاضر  کهگردد متناسب با توانایی و تجربه کاری سبب کاهش فرسودگی شغلی می

 همسوست.

( در تحقیق خود به رابطه معکوس و منفی بین رضایت شغلی و فرسودگی 2019قراخانی و زعفرانچی )

هر چه کارکنان دچار فرسودگی شغلی بیشتری  .کنند که با تحقیق حاضر همسو استمیشغلی تأکید 

و افزایش فرسودگی شغلی باعث افزایش ترک خدمت کارکنان  استکمتر  آنهاشوند رضایت شغلی 

تجربه،  مسئله ترک خدمت خود عواقبی چون از دست دادن نیروی انسانی متخصص و با .گرددمی

زش کارکنان جدید و ... را به دنبال دارد. با توجه به ارتباط معکوس و منفی بین هزینه استخدام و آمو

شود، مدیران مدارس انتظارات دبیران بدنی توصیه میرضایت شغلی با فرسودگی شغلی دبیران تربیت
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 های انجام کار و استانداردروش .سازی نمایندشان با دبیران را شفافو روابط کاری نندرا برآورده ک

بدنی توان از میزان فرسودگی شغلی دبیران تربیتروشنی تعریف کنند. بدین ترتیب میعملکرد را به

 بدنی با اشتیاق و روحیه باال کار و فعالیت آموزشی خود را انجام دهند. کاست تا معلمان تربیت
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Abstract 
The purpose of this study was to analyze the relationship between job satisfaction with 

social happiness and burnout of physical education and non-physical education teachers 

in Mazandaran province. This research is methodologically descriptive-correlational in 

terms of methodology and survey type in terms of data collection method. The statistical 

population included all male and female teachers of the first and second secondary schools 

of Mazandaran province (16,000 people), which was considered 384 people using Morgan 

table. Samples were selected using cluster-random sampling method and the data were 

collected using three job questionnaires of Minnesota Job Satisfaction, Oxford Happiness, 

and Maslach burnout. Analysis was performed using SPSS software version 22 and Lisrel 

version 8.8 was modeled. Analyzes showed that there was a significant relationship 

between social happiness and job desirability, organizational climate, and physical 

conditions of work. Also, there is a significant relationship between burnout with pay 

system and physical conditions of work. The relationship between job satisfaction and 

positive and positive social happiness, but the relationship between job satisfaction and 

job burnout is negative and negative. Given the importance and important role of job 

satisfaction in increasing social vitality and reducing the incidence of burnout, 

organizations should try to provide job satisfaction to increase social vitality and reduce 

burnout. 
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