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 چکیده 

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه میان سالمت سازمانی مدارس و فرسودگی شغلی معلمان شهر سمنان بود. روش تحقیق این 

معلمان مدارس ساکن شهر سمنان که به طور  پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش متشكل از -پژوهش، توصیفی

نفر بود. حجم  385التدریس شاغل در بخش دولتی با مدارك تحصیلی لیسانس و باالتر جمعاً به تعداد قراردادی، رسمی یا حق

آوری ای تصادفی انجام شد. ابزار جمعگیری به روش چندمرحلهنفر تعیین و نمونه 192مورگان  -نمونه بر اساس جدول کرجسی

( بود که روایی و 2001هوی و فیلدمن و فرسودگی شغلی مسلش و همكاران )اطالعات دو پرسشنامه استاندارد سالمت سازمانی 

پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که ضرایب همبستگی میان متغیرهای سالمت سازمانی و فرسودگی شغلی 

از لحاظ آماری معنادارند. نتایج نشان داد که در سطح نهادی، مؤلفه نفوذ مدیر؛ در سطح  p >01/0ح و ابعاد مربوط به آنها در سط

 >05/0فنی، مؤلفه روحیه و در سطح اداری مؤلفه پشتیبانی منابع رابطه قوی مستقیم و معناداری با فرسودگی شغلی معلمان داشتند )

p-valueتر گردد فرسوگی شغلی بیشتر مینفوذ مدیر قوی (. به بیان دیگر، در سطح نهادی هرچه مؤلفه( 70/0گردد  =p هرچه .)

تر گردد، (. و در نهایت، هرچه مؤلفه پشتیبانی منابع قویp=  -74/0یابد )مؤلفه روحیه بیشتر گردد، فرسودگی شغلی کاهش می

 یابد.فرسودگی شغلی کاهش می

 لی، معلمان سالمت سازمانی، مدارس، فرسودگی شغ های کلیدی :واژه
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 مقدمه 

ها را ملزم به اتخاذ تدابیر خاصی برای های بسیاری که در جهان با آن مواجه هستیم، سازمانها و دگرگونیامروزه، نوآوری   

د انها دریافته(. امروزه بسیاری از سازمان1393پور، پارساجو، نماید )جوادیهای فكری و عملی کارکنان میاستفاده از کلیه ظرفیت

های انسانی )کارکنان( است که با کارشان عجین شوند و نیل به اهداف سازمانی را با تحقق که مزیت رقابتی پایدار در گرو سرمایه

ها به (. این سازمان2010، 1اهداف فردی خود همسو بدانند تا مجموعه سازمان بتواند در محیط کسب و کار موفق شود )ارتوك

ا کار خود پیوند یابند، یعنی با کار عجین شده، برای انجام آن انگیزه و اشتیاق شدید داشته باشند و در ایجاد شرایطی که کارکنان ب

(. سالمت سازمانی یكی از گویاترین و بدیهی ترین شاخص های 2010، 2نمایند )کندینهایت، تحرك و خالقیت بیابند، اقدام می

گر با کارمندان خود دارد. کارمندان نیز تمایل فتاری کامالً دوستانه و حمایتاثربخشی سازمانی است. در یك سازمان سالم، مدیر، ر

(. سازمان 2008، 3دهند )هوی و میسكلبیشتری برای ماندن و کارکردن در سازمان دارند و به طور مؤثرتری کارها را انجام می

های بقاء و به طور کافی سازش کرده و توانایی آورد بلكه در یك برهه زمانی طوالنی نیزسالم نه تنها در محیط خود دوام می

های بررسی سالمت سازمانی، (. یكی از مهمترین مدل2007، 4دهد )کورکمازسازش خود را به گونه مداوم توسعه و گسترش می

و رعایت(، باشد که در سه سطح و هفت بعد شامل؛ سطح فنی )ابعاد روحیه، تأکید علمی می 5مدل ارائه شده توسط هوی و فیلدمن

(. در 1996باشد )هوی و فیلدمن، دهی و حمایت منابع( و سطح نهادی )ابعاد نفوذ مدیر و یگانگی( میسطح مدیریتی )ابعاد ساخت

آمیز هر فعالیت آموزشی، عالوه بر منابع سازمان آموزش و پرورش با توجه به حساسیت این سازمان، برای رسیدن و اجرای موفقیت

کند. شناخت سالمت سازمانی مدارس می تواند تسهیل اوری، وجود نیروی انسانی سالم، نقش اساسی را ایفا میمالی، وسایل و فن

ها به های مدارس باشد و باعث اجرای برنامهکننده امور آموزشی و تربیتی و اداری مدارس و نیز پیش بینی کننده اثربخشی فعالیت

ای جز شناخت علمی و دقیق سالمت یرمدبرانه گردد. برای توسعه و پیشرفت، چارهصورت علمی و کارشناسانه و پرهیز از اعمال غ

نماید عوامل متعددی (. اما چیزی که امروزه جوامع ما را تهدید می1388زاد و همكاران، سازمانی محیط آموزشی نیست )بیك

باشند که موجب عوامل محیطی و سازمانی می نظیر مشكالت مالی و خانوادگی، تضاد با دوستان و همكاارن، فشار روانی ناشی از

ای که با دشواری بدان دهد با مشكل رو به رو شود، به گونهگردند تا وظایفی که انسان به سادگی در شرایط طبیعی انجام میمی

شود مان وارد میهای جدی بر منابع منابع مالی و انسانی سازپرداخته و حتی گاهی قادر به انجام آن نباشد که در نتیجه، آسیب

های اخیر، فرسودگی شغلی معلمان توجه زیادی را به خود معطوف کرده است و در حال (. در سال1390بهار، کونانی، )شعبانی

(. معلمان به واسطه 1390گیرند )صابری و همكاران، گسترش است به طوری که این گروه همیشه در خطر این عارضه قرار می

آموزان، حقوق و مزایای ای مواجه هستند. مشكالتی مانند پرحجمی کار، افت تحصیلی دانشالت عدیدهماهیت شغلی خود با مشك

                                                           
1 Ertürk 
2 Kennedy 
3 Hoy & Mescle 
4 Korkmaz 
5 Hoy and Fildman 
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های پرجمعیت. این های آموزشی و کالسآموزان به تحصیل، نادیده گرفتن نیازهای آنان از طرف سازمانناکافی، عدم عالقه دانش

ار این مشكالت آسیب پذیری آنها را باال برده و نهایتاً ممكن است منجر مشكالت همگی بر سالمت آنها تأثیرگذار بوده و با استمر

هایی که در زمینه سالمت سازمانی انجام شده (. از میان پژوهش1390بهار، کونانی، به فرسودگی شغلی در میان آنها شود )شعبانی

تا حد زیادی اثربخشی سازمان را به صورت ( به این نتیجه رسیدند که سالمت سازمانی و ابعاد آن 1393است صادقی و علوی )

( نشان داد که بین سالمت سازمانی و نگرش 1393پور و پارساجو )دهد. پژوهش جوادیمستقیم و معنادار تحت تأثیر خود قرار می

فرسودگی ( نشان داد که بین 1390بهار و کونانی )شغلی کارکنان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش شعبانی

شغلی و سالمت عمومی معلمان، رابطه معكوس و معناداری وجود دارد به نحوی که افرادی که دارای فرسودگی شغلی بااالیی 

( به این نتیجه رسیدند که همبستگی معناداری میان 1388بودند از سالمت عمومی کمتری برخوردار بودند. بشلیده و همكاران )

 شغلی وجود دارد.  سالمت عمومی معلمان و فرسودگی

حاضر با هدف بررسی ارتباط میان  با توجه به بررسی های انجام شده در خصوص سالمت سازمانی و فرسودگی شغلی، پژوهش   

 سالمت سازمانی مدارس و فرسودگی شغلی معلمان طراحی و اجرا شد.

 :روش 

د. جامعه پژوهش متشكل از معلمان مدارس ساکن انجام ش 1394باشد که در سال همبستگی می -مطالعه حاضر از نوع توصیفی

التدریس شاغل در بخش دولتی با مدارك تحصیلی لیسانس و باالتر جمعاً به تعداد شهر سمنان که به طور قراردادی، رسمی یا حق

 192داد ( به تع1970) 1مورگان -نفر بود. از بین جامعه مذکور، حجم نمونه آماری محاسبه شده بر اساس جدول کرجسی 385

خوشه اصلی  5ای انتخاب شد. با توجه به گستردگی جامعه مورد بررسی، ابتدا مدارس شهر به نفر و به صورت تصادفی چندمرحله

های کوچكتر بر اساس بافت شهری تقسیم شد. سپس با توجه به طبقات بر اساس وضعیت جغرافیایی و مجدداً هر خوشه به خوشه

ی( و با عنایت به چگونگی توزیع افراد در جامعه، با روش تصادفی ساده، نمونه نهایی انتخاب شد. مورد بررسی )جنس، دوره تحصیل

نامه و توجیه افراد شرکت کننده که نتایج تحقیق محرمانه بوده و تأثیری در حال و آینده کاری آنها نخواهد پس از اخذ رضایت

نامه های استاندارد سالمت آوری اطالعات از پرسشید. جهت جمعداشت و آزاد بودن در مشارکت در تحقیق، مطالعه آغاز گرد

گویه  44استفاده شد. پرسشنامه سالمت سازمانی شامل ( 2001و همكاران ) 2سازمانی هوی و فیلدمن و فرسودگی شغلی مسلش

، روحیه و تأکید علمی با دهی، پشتیبانی منابعگری، ساختهای یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، مالحظهباشد که به بررسی مؤلفهمی

پردازد. از سوی دیگر، پرسشنامه فرسودگی ای لیكرت )همیشه، غالباً، گاهی، به ندرت و هرکز( میگزینهاستفاده از مقیاس پنج

-سؤال که سه مقیاس خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش موفقیت فردی را مورد ارزیابی و سنجش قرار می 22شغلی دارای 

گویه مربوط به برآورد کاهش  8گویه مربوط به برآورد مسخ شخصیت و  5ربوط به برآورد خستگی عاطفی، گویه م 9دهد. 

                                                           
1 Krejecie and Morgan 
2 Maslach 
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ای از صفر )هرگز( تا شش )هر روز( و برای شدت موفقیت فردی است. پاسخ دهندگان در هر گویه برای فراوانی مواجهه، گزینه

کند. روایی و پایایی شش )برای شدت خیلی زیاد( را انتخاب میای از صفر )شدت خیلی کم( تا احساس درك مواجهه نیز گزینه

ها، یك مطالعه ها قبالً مورد تأیید قرار گرفته است. با این وجود در این مطالعه برای اطمینان بیشتر از پایایی پرسشنامهاین پرسشنامه

محاسبه شد. دو پرسشنامه  79/0و  81/0ه ترتیب ها بنفر انجام شده و ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 30مقدماتی بر روی 

ها، به منظور خالصه کردن، طبقه بندی، به طور تصادفی در بین آزمون شوندگان توزیع شد و پس از جمع آوری پرسشنامه

ه و تحلیل های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. تجزیها از تكنیكسازماندهی، استخراج، توصیف و تجزیه و تحلیل داده

 انجام شد. 22نسخه  spssافزار ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون و به کمك نرمیافته

 نتایج:

درصد( مرد بودند. میانگین سنی  2/92نفر ) 177ها پاسخ دادند که از بین آنها در مطالعه حاضر، کلیه آزمون شوندگان به پرسشنامه

نفر،  128سال ) 39تا  30سال بود. بیشترین فراوانی در گروه سنی  60تا  25سنی  و طیف 6/6سال با انحراف معیار  5/39افراد 

درصد مقطع نظری تدریس  5/30درصد مقطع راهنمایی و  5/32درصد معلمان در مقطع ابتدایی،  37درصد( دیده شد.  6/66

بود که گروه  6/18±6/4ه طور متوسط درصد( دارای تحصیالت لیسانس بودند و تجربه کاری آنها ب 5/63کردند. اغلب آنها )می

میانگین سالمت سازمانی به طور کلی از دیدگاه درصد(.  32سال بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص دادند ) 11-15

ها در حد های مورد بررسی، میانگین همه مؤلفه( بود. همچنین در بین مؤلفه220)از مجموع امتیاز  55/164±75/11معلمان 

امتیاز( دارای بیشترین و پشتیبانی منابع با  45)از مجموع  42/36±50/5بوده که در این بین، مؤلفه روحیه با میانگین  مطلوب

-(. همچنین بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه1امتیاز( دارای کمترین میانگین بود )جدول 25)از مجموع  70/16±25/3میانگین 

و کمترین میانگین مربوط به مسخ شخصیت  55/23±11/4فقیت فردی با میانگین های فرسودگی شغلی مربوط به فقدان مو

نفر بیشترین فرسودگی شغلی را  156نفر کمترین و تعداد  36نفر، تعداد  192باشد که در مجموع از می 09/6±24/14

 (. 2داشتند)جدول

 

 های آن. آمار توصیفی سالمت سازمانی و مؤلفه1جدول

 میانگین±معیارانحراف بازه امتیاز هامؤلفه

 76/22±15/2 35-7 یگانگی نهادی

 71/18±15/3 25-5 نفوذ مدیر

 89/17±50/2 25-5 مالحظه گری

 70/17±15/1 25-5 ساخت دهی



 [دوّمین همایش مّلی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 95اردیبهشت  23 ] 

5 

 

 70/16±25/3 25-5 پشتیبانی منابع

 37/34±05/3 40-8 تأکید علمی

 42/36±50/5 45-9 روحیه

 55/164±75/17 220-44 سالمت سازمانی

 

 . توصیف اطالعات مربوط به فرسودگی شغلی2لجدو

 میانگین±معیارانحراف بیشترین کمترین تعداد متغیر

فه
مؤل

 ها

 44/17±18/4 51 16 192 فرسودگی عاطفی

 24/14±09/6 27 9 192 مسخ شخصیت

 55/23±11/4 78 11 192 فقدان موفقیت فردی

 23/55±37/14 156 36 192 فرسودگی شغلی

 

از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که ضرایب همبستگی میان متغیرهای سالمت سازمانی و فرسودگی شغلی و ابعاد نتایج حاصل 

های آن با فرسودگی شغلی از لحاظ آماری معنادارند. بررسی رابطه سالمت سازمانی و مؤلفه p >01/0مربوط به آنها در سطح 

پشتیبانی منابع رابطه قوی مستقیم  ر سطح فنی، مؤلفه روحیه و در سطح اداری مؤلفهنشان داد که در سطح نهادی، مؤلفه نفوذ مدیر؛ د

تر (. به بیان دیگر، در سطح نهادی هرچه مؤلفه نفوذ مدیر قویp-value >05/0اند )و معناداری با فرسودگی شغلی معلمان داشته

(. p=  -74/0یابد )تر گردد، فرسودگی شغلی کاهش می(. هرچه مؤلفه روحیه بیشp=  70/0گردد )گردد فرسوگی شغلی بیشتر می

 (3(. )جدولp=  -25/0یابد )تر گردد، فرسودگی شغلی کاهش میو در نهایت، هرچه مؤلفه پشتیبانی منابع قوی

 . ضرایب همبستگی میان ابعاد سالمت سازمانی و فرسودگی شغلی3جدول
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مانی و فرسودگی شغلی معلمان شهر سمنان به همراه ابعاد آنها بوده هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان سالمت ساز

است. نتایج نشان داد که ارتباط معناداری میان سالمت سازمانی مدارس شهر سمنان و فرسودگی شغلی معلمان شاغل به تدریس در 

دیگر نظیر روحیه، ارتباطی منفی دارند. ها نظیر نفوذ مدیر ارتباطی مثبت و برخی آن شهر وجود دارد. به طوری که برخی از مؤلفه

-بدین معنی که هرچه میزان نفوذ مدیر در سیستم اداری بر روی کارکنان بیشتر گردد موجب فرسودگی شغلی بیشتر در معلمان می

افراد  گردد و از سوی دیگر، ارتباط منفی میان بعد روحیه و متغیر فرسودگی شغلی نشان از این دارد که هرچه میزان روحیه در

تر شدن برخی از ابعاد تر شدن یا ضعیفتوان نتیجه گرفت که قویشود. همینطور میتقویت یابد از فرسودگی شغلی آنها کاسته می

فرسودگی شغلی می تواند موجب تضعیف یا بهبود سالمت سازمانی گردد. در نهایت، پژوهش حاضر نشان داد که ارتباط معناداری 

های مشابهی در خصوص سالمت زمانی در مدارس و فرسودگی شغلی معلمان وجود دارد. پژوهشمیان متغیرهای سالمت سا

پور و پارساجو در پژوهشی نشان دادند که میان ابعاد سالمت سازمانی و فرسودگی شغلی انجام شده است. به عنوان نمونه، جوادی

ان همدان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. آنها سازمانی و نگرش شغلی در میان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان است

تواند به بهبود سالمت سازمانی و توازن مناسب در زندگی آنها منجر شود معتقد بودند که بهبود در نگرش شغلی کارکنان می

( در 1388مكاران )های پژوهش حاضر مشابهت و همخوانی دارد. بشلیده و ه( که به نوعی با یافته1393پور و پارساجو، )جوادی

بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سالمت عمومی معلمان نشان دادند که میان فرسودگی شغلی و سالمت عمومی معلمان رابطه 

معناداری برقرار است. آنها دریافتند که بعد خستگی عاطفی بیشتر از ابعاد دیگر فرسودگی شغلی، سالمت عمومی معلمان را تحت 

( در حالی که پژوهش حاضر نشان داد که فقدان موفقیت فردی بیشترین تأثیر را بر 1388شلیده و همكاران، دهد )بتأثیر قرار می

ای اشاره نمودند که به طور یك قاعده کلی، سالمت سازمانی دارد که با نتایج بشلیده همخوانی ندارد. صابری و همكاران در مطالعه

دهند. آنها همچنین خصیت( همیشه بیشترین نمرات را به خود اختصاص میدو مؤلفه فرسودگی شغلی )خستگی عاطفی و مسخ ش

( که 1390درصد مسخ شدید داشتند )صابری و همكاران،  6/4درصد افراد خستگی عاطفی شدید و  1/10عنوان نمودند که 

میان سالمت عمومی معلمان و  بهار و کونانی ارتباطی معكوس و معنادارهای این پژوهش ندارد. شعبانیهمخوانی چندانی با یافته

( که با نتایج پژوهش حاضر مشابهت و همخوانی دارد. در پژوهش 1390بهار و کونانی، فرسودگی شغلی آنها یافتند )شعبانی

زاد و همكاران دریافتند که ارتباط معناداری میان سالمت سازمانی و عملكرد مدیران مدارس وجود دارد )بیك زاد و مشابهی، بیك

( و 2013(، چان )2009( که با پژوهش حاضر همخوانی دارد. نتایج پژوهش مشابه محققانی چون سبانس )1388ران، همكا

 ( در بررسی ارتباط میان سالمت سازمانی و نگرش شغلی معلمان نیز با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.2010بابالنا )زاهد
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