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 سالمت روانی دبیران آموزش وپرورش ارتباط اشتیاق شغلی با پنج عامل بزرگ شخصیتی و

 شهرستان نیر

 3، افشین حدیثی2، عیسی رزاقی1صیاد زادیونس

 چکیده

هدف این تحقیق بررسی ارتباط اشتیاق شغلی با پنج عامل بزرگ شخصیتی و سالمت روانی دبیران شهرستان نیر بود. براي این 

هاي شخصیتی از زن( از دبیران شهرستان نیر )كل دبیران( انتخاب شدند. براي بررسی ویژگی 63مرد، 53نفر) 116د منظور تعدا

( و اشتیاق شغلی GHQسوالی سالمت عمومی گلدبرگ )28، سالمت روانی از پرسشنامه NEOسوالی  60پرشسنامه فرم كوتاه و 

هاي آماري ها از روشاستفاده شد. براي تحلیل داده (UWESوترخت )سوالی مقیاس اشتیاق شغلی دانشگاه ا 17از پرسشنامه 

فراوانی، توزیع، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه معنی 

(، دلپذیري r.=/381رونگرایی )(، بr= -./403(، نوروتیسیسم )r.=/555هاي شخصیتی وجدانی بودن )داري بین ویژگی

(377/=.r با اشتیاق شغلی وجود دارد )(001/.>p(همچنین سالمت روانی با اشتیاق شغلی ،)314/=.r سالمت روانی با قدرت ،)

(261/=.r( تعهد ،)281/=.r( جذب ،)278/=.r(رابطه معنی دار نشان داد ،)001/.>p و رابطه معنی داري بین ویژگی هاي ،)

( r=-./538و نوروتیسیسم ) (r.=/478برونگرایی ) (001/.>p)، (r.=/234(، دلپذیري )r.=/208انی بودن )شخصیتی وجد

 .(p<./001بدست آمد )

 اشتیاق شغلی، پنج عامل بزرگ شخصیتی، سالمت روانی، قدرت، تعهد و جذب ها:کلبدواژه
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 مقدمه

 شود، بهتر میتر و مهمراي برآوردن انتظارات جوامع، حساسها بجوامع امروزي، رسالت سازمان تر شدن روزافزونبا پیچیده 

هاست و آنچه امروز در بین اهل فن و به اتفاق نظر به یقین تبدیل شده، توان اذعان كرد كه دنیاي ما دنیاي سازمانطوري كه می

دهند. ها به كالبد سازمان جان میسانهاست. به عبارت دیگر، اننقش اساسی نیروي انسانی، به عنوان عامل گرداننده اصلی سازمان

ریزي شده سازمان، هاي برنامهتواند براي رشد خود و توسعه و دستیابی به هدفتردید، نیروي انسانی كارآمد و خودانگیخته میبی

ز هر فعالیت آمیبیشترین كارآیی را داشته باشد. با توجه به حساسیت سازمان آموزش و پرورش، براي دستیابی و اجراي  موفقیت

كند. به عبارت دیگر، آوري، وجود نیروي انسانی سالم و متعهد، نقش اساسی را ایفا میآموزشی افزون بر منابع مالی، وسایل و فن

-برد )گرینتعهد كاري و واكنش عاطفی فرد نسبت به كار و همچنین باال بودن سالمت روانی، میزان تولید و قابلیت كار را باال می

 (.7519، 1هاو

 وري یاري نماید.ها را در رسیدن به بهرهتواند سازماناي است كه میتوجه به ابعاد شخصیت افراد در سازمان مقوله 

توان به ارائه برخی از فرضیات و احتماالت اكتفا كه فقط می استپیچیده و نامعلوم آن چنان اما گاهی از مواقع شخصیت افراد  

ه ترین منابع یك سازمان به حساب آورد. امروزه بترین و تكنولوژیكیترین، حساسسانی را از پیچیدهوان منابع انتقطعأ می كرد.

تكنولوژیكی به ما در شناخت ارگانیزم و فیزیك جسمانی و از جمله ابعاد شخصیتی  -هاي علمینحوي شاهد هستیم كه پیشرفت

 نماید.میانسان كمك 

گذارد، بروز رفتارها و حاالت روحی و روانی افراد است كه در شرایط و رده ابهام باقی میاما آنچه همیشه و همواره ما را در پ 

 تواند از خود نشان دهد.هاي مختلف میعرصه

گرچه دانشمندان با تكیه بر تحقیقات و مطالعات بدست آمده همواره براي شناخت بهتر اجزاء پیچیده انسان تئوریهاي مهمی را در  

هاي ها و مكاندرصد علمی بیان كنند چرا كه در زمان اند آن را بعنوان یك قانون صداند، اما هرگز نتوانستهه دادهبعد شخصیتی ارائ

یكی از مفاهیم اساسی دنیاي پیچیده انسان كه قدمتی به بلندي هستی وي دارد، مفهوم  مختلف نتایج متفاوتی را بدست آورده است.

فقط نه  اجتماعی و حالت بهزیستی كامل جسمانی، روانی و» سالمتی را 2001سال  درسالمتی است. سازمان بهداشت جهانی 

 (.1384همكاران،  باباپور و داند )می« بیماري یا ناتوانی

آن است و تأثیر آن در  ترین نهاد اجتماعی برآمده از متن جامعه و در عین حال سازنده و تكامل دهندهآموزش و پرورش مهم

 هاي گوناگونی كه درآموزش و پرورش به طور رسمی فعال هستند،ري كامأل محسوس است. از میان سازمانپیشرفت جامعه، ام

هاي اقتصادي،اجتماعی ها عمومأ و دوره متوسطه خصوصأ، بعنوان یك سازمان اجتماعی حساس نقش مهمی در تحقق هدفمدرسه

 براي معلمان است. هاي جذابت محیطها، ایجاد و تقویو فرهنگی بعهده دارند و الزمه تحقق این هدف

                                                           
1. Greenhave 
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شود. بنابراین توجه به ترین منابع یك سازمان محسوب میتكنولوژیكی ترین وترین، حساسبا توجه به اینكه منابع انسانی، از پیچیده 

ه نحوي شاهد هستیم كه وري یاري نماید. امروزه برسیدن به بهره در تواند سازمان راهایی است كه میابعاد شخصیتی افراد از مقوله

-جمله ابعاد شخصیتی انسان كمك می از فیزیك جسمانی و تكنولوژیكی به ما در شناخت ارگانیزم و -علمی هايچگونه پیشرفت

 (.1386)امیرنژاد،كند

 هدف وضرورت تحقیق

ي شناخت ویژگیزمینه قیق دركشورهاي مترقی وجود دارد، تح ها وخطوط تحقیقاتی كه درترین برنامهبرجسته یكی از بارزترین و

 شخصیتی است. هاي نگرشی، رفتاري وهاي دنیاي معلمی است. تا بدانند یك معلم موفق داراي چه ویژگی

ناپذیر جدایی هم تنیده و هاي درآگاهی ها وها، قابلیتاي از تواناییگردد این است كه معلمی مجموعهآنچه از تحقیقات روشن می 

-متفاوت دبیران را توضیح می به دنبال متغیرهایی هستیم كه چرایی میزان كار رد بتواند یك معلم موفق باشد. مایك ف الزم دارد تا

شود بعضی پردازند. چه عواملی باعث میكنند ولی برخی دیگربه رفع تكلیف میدهد. چرا برخی از دبیران با حداكثر توان كار می

احساس تعهد و انجام وظایف خود احساس تعهد نكنند، آیا  عده اي دیگر در د باشند ومتعهد به شغل خو شناس واز دبیران وظیفه

چه  شغل دارند و بیشتري براي ماندن درشود یا نه؟ چه كسانی میلمیرا سبب اشتیاق شغلی كارایی باالي فرد در شغل و عملكردش 

 دهند؟كسانی عملكرد شغلی باالتري را نشان می

بهتري برخوردارند، اشتیاق  هاي شخصیتی وجود دارد و آیا افرادي كه از سالمت رواناق شغلی و ویژگیاي بین اشتیچه رابطه 

 شغلی باالتري نیز دارند؟

تربیتی كشورها  هاي اخیر اهمیت رضایت شغلی واشتیاق شغلی واحساس تعهد نسبت به شغل درحل مشكالت آموزشی وسالر د

 را نیافته است. ما جایگاه خود این قبیل دركشور ك تحقیقاتی ازبیش از گذشته مشهود گردیده است.مع ذل

همچنین تاكید  دانند وعوامل مهم سازگاري فرد با شغل خود می از نسبت به آن را احساس تعهد صاحبنظران اشتیاق شغلی و اكثر 

 ابد.یافزایش مینیز باشد كارایی او داشته آن رضایت  از مند باشند وبه شغل خود عالقه دارند كه چنانچه فرد

 تاثیر آن در تكامل دهنده آن است و عین حال سازنده و در متن جامعه و ترین نهاد اجتماعی برآمده ازمپرورش مه آموزش و 

پرورش به طور رسمی فعال هستند،  آموزش و هاي گوناگونی كه درمیان سازمان پیشرفت جامعه، امري كامالً محسوس است. از

هاي اقتصادي، تحقق هدف دوره متوسطه خصوصاً، به عنوان یك سازمان اجتماعی حساس، نقش مهمی در  وعموماً هامدرسه

كاركنان  داشتن مدیران و هاي جذاب وتقویت محیط ها ، ایجاد والزمه تحقق این هدف فرهنگی برعهده دارند و اجتماعی و

-شغلی كه انتخاب می عالیقش بر رفتار و، فرد هاي شخصیتی هرراضی است كه به كار خود اشتیاق داشته باشند. ویژگی خشنود و

، در كارآیی و اشتیاقی به شغل خود نداشته باشند باشند وراضی نصورتی كه افراد شاغل از شغل خود  گذارد دركند، تاثیر می

 (.1379) كابلی، رسید  هاي خویش نخواهدخواسته ها وسازمان به هدف و گذاشتخواهد  تأثیر منفی سازماناثربخشی 

 روش 
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 به لحاظ هدف از نوع بنیادي و به لحاظ جمع آوري داده ها از نوع همبستگی است. ،تحقیقاین 

 جامعه آماري

در مدارس  89-88در سال  بودند ونفر118باشد كه شامل دبیران شهرستان نیر می كلجامعه آماري این پژوهش 

 این شهرستان مشغول تدریس بودند.راهنمایی،دبیرستان و پیش دانشگاهی و هنرستان 

 پژوهش هايابزار

 1براي مطالعه و ارزیابی میزان اشتیاق شغلی دبیران مدارس از پرسشنامه اشتیاق شغلی دانشگاه اوتریچت: پرسشنامه اشتیاق شغلی-1

 استفاده شده است. 

 طراحی شده است. كه داراي پنج بعد هاي شخصیتیویژگی سوالی جهت 60پرسشنامه  این پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیتی:-

 باشد.می 5شناسی()وظیفه بودنیو وجدان ،4به تجربه گشودگی ،3)توافق( دلپذیر بودن ،2برونگرایی ،1نوروتیسیسم

 :2پرسشنامه سالمت عمومی-3

ی است و براي مقیاس فرع 4( ساخته شده و داراي 1979) عمومی كه توسط گلدبرگ وهیلر ماده اي پرسشنامه سالمت 28 فرم 

سایكوتیك در مراكز درمانی و سایر موارد طراحی و تدوین شده است و هریك از این  غربالگري اختالالت روانشناختی غیر

 (.1377)هومن، باشندپرسش می 7ها داراي مقیاس

 هایافته

 های اشتیاق شغلی،با شاخص کلی و مؤلفه NEO: ضرایب همبستگی بین ابعاد شخصیتی 1جدول 

(N=116) 

 جذب تعهد قدرت اشتیاق شغلی متغییر

 ./877 ./856 ./880 1 اشتیاق شغلی

 -./315 -./400 -./340 * -./403 نوروتیسیسم

 ./238 ./418 ./343 . */381 برونگرایی

 -./700 -./81 ./67 -./005 گشودگی به تجربه

 ./307 ./306 ./367 . */377 دلپذیر بودن

 ./465 ./535 ./454 . */555 باوجدان بودن

001/.>P* 

 بین پنج عمل بزرگ شخصتی و اشتیاق شغلی دبیران رابطه وجود دارد. -1فرضیه
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توان دریافت كه بین اشتیاق شغلی و نوروتیسیسم دبیران رابطه منفی وجود دارد. یعنی وقتی میزان ( می1با توجه به جدول ) 

تجربه در بین دبیران بهطرف دیگر بین دو متغیر اشتیاق شغلی و گشودگی یابد ازنوروتیسیسم باالست، اشتیاق شغلی وي كاهش می

 دار وجود ندارد. رابطه معنی

افزایش  ( است؛ یعنی باP<./001و r .=/377)همچنین بین دو متغیر دلپذیري و اشتیاق شغلی همبستگی مثبت وجود دارد و چون 

میزان دلپذیري فرد، اشتیاق شغلی فرد نیز افزایش خواهد یافت و یا اینكه با افزایش اشتیاق شغلی فرد، دلپذیري وي نیز افزایش 

 خواهد یافت. 

( قابل مشاهده است بین دو متغییر ببرونگرایی و اشتیاق شغلی همبستگی مثبت وجود دارد و چون 1همانطور كه در جدول ) 

(381/=.r 001 و/.>P) گرایی فرد، اشتیاق شغلی فرد نیز افزایش خواهد یافت.است بنابراین با افزایش میزان برون 

( است، یعنی با P<./001و  r.=/555)شغلی رابطه مثبت قوي وجود دارد و چون بودن و اشتیاقهمچنین بین دو متغیر وجدانی 

یابد و یا با افزایش اشتیاق شغلی فرد میزان وظیفه شناسی فرد نیز زایش میشناسی فرد، اشتیاق شغلی وي نیز افافزایش میزان وظیفه

 رود.باالتر می

از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج آن در جدول ذیل آمده  3و  2برای بررسی فرضیه  

 است.

 (.N=116های آن )روانی با اشتیاق شغلی و مؤلفه(: همبستگی سالمت2جدول)

 اختالل عملكرد اجتماعی افسردگی اضطراب جسمانی كردن سالمت روانی گیهمبست

 ./200 ./781 ./900 . /894 1 سالمت روانی

 -./198 -./325 -./301  -./294 * -./314 اشتیاق شغلی

 -./198 -./281 -./258  -./238 * -./261 قدرت

 -./231 -./313 -./311 -./238 * -./281 تعهد

 -./90 -./255 -./220 -./284 * -./278 جذب

001/.>P 

 بین سالمت روانی و اشتیاق شغلی دبیران رابطه مثبت وجود دارد. -2فرضیه 

 ( نیز قابل مشاهده است بین دو متغیر نام برده همبستگی منفی وجود دارد. 2همانطور كه در جدول ) 

دهد. اما در عمل به لحاظ اینكه كسب نمرات اشتیاق شغلی نشان میروانی و همبستگی منفی بین نمرات سالمت SPSSباید توجه داشت كه  

باشد. یعنی با افزایش باشد. پس در واقع رابطه بین این دو متغیر مثبت میروانی باال مینشان دهنده سالمت GHQ-28پایین در پرسشنامه 

 یابد.شغلی سالمت روانی فرد نیز ارتقا می یابد و یا اینكه با افزایش اشتیاقروانی، اشتیاق شغلی نیز افزایش میسالمت

 از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.  3براي بررسی فرضیه 
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 روانی، ابعاد شخصیتی با اشتیاق شغلی : ضرایب همبستگی بین سالمت3جدول 

 روانیسالمت برونگراي وجدانی بودن دلپذیري گشودگی نوروتیسم شغلیاشتیاق متغیر

 *-./314 . */382 .*/553 . */397 -./014 * -./401 1 اشتیاق شغلی

001/.>P 

شغلی دبیران رابطه وجود دارد كه در این بین هاي شخصیتی با اشتیاقروانی و ویژگیبیم كه بین سالمت( در می3با توجه به جدول )

بودن( رابطه مثبت وجود دارد. همینطور وجدانیشغلی رابطه منفی و سایر ابعاد )دلپذیري، برونگرایی، و بعد نوروتیسیسم با اشتیاق

دهد شغلی را نشان میروانی و اشتیاقرابطه منفی بین سالمت spssسالمت روانی با اشتیاق شغلی رابطه مثبت دارد. باید توجه داشت 

ر واقع نشان دهنده روانی بهتر است، دنشان دهنده سالمت GHQ -28ولی بدلیل اینكه نمرات پایین در پرسشنامه سالمت عمومی

 باشد.رابطه مثبت بین این دو متغیر می

 شغلی دبیران ضرایب همبستگی متغیرهای سالمت روانی، ابعاد شخصیتی، با اشتیاق 4جدول 

 Beta T Sigضریب  خطاي استاندارد B مدل

 ./232 -202/1 -./114 ./136 -./164 سالمت روانی

 ./113 -598/1 -./157 ./204 -./326 نوروتیسیسم

 ./717 ./364 ./028 ./230 ./084 گشودگی

 ./245 168/1 ./105 ./248 ./290 دلپذیري

 * 001/0 611/4 ./427 ./184 ./851 بودنوجدانی

 ./914 ./108 ./011 ./237 ./026 برونگرایی

001/.>P 

رات اشتیاق شغلی را تبیین می كند كه در روانی و ابعاد شخصیتی، تغیینشان می دهد كه متغییرهاي سالمت 4مقادیر بتاي جدول  

 (.>P./001) در پیش بینی اشتیاق شغلی دبیران دارد دارمعنینقش  "وجدانی بودن"این بین تنها بعد 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

در  رود.اجتماعی به شمار می -هاي توسعه اقتصاديروانی در محیط كار، یكی از اركان مهم برنامهپیشرفت و گسترش بهداشت 

محیط یك سازمان، عوامل انسانی در معرض فشارهاي عصبی و روانی گوناگونی قرار دارند كه آثار سوء فراوانی بر عملكرد افراد 

شوند، و در نهایت، سازمان را هاي روانی و رفتاري میوارد آمدن آسیب اعثب سازند،ایع میضنیروي آنها را  گذارند:باقی می

اشتیاق شغلی و افزایش فرسودگی است كه  رضایت و ترین نتیجه این فشار روانی و عصبی، كاهشهمم سازند.دستخوش مشكل می
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گذارد. اشتیاق شغلی نقطه مقابل فرسودگی شغلی است كه در وضعیت سالمت روان و اندک بودن بر ابعاد مختلف سازمان تاثیر می

 شود.عصبی حاصل می -استرس و فشار روانی

هاي شغلی و ( نشان داده كه ویژگیكاراتپه و همكاران، هاكانن و همكاران، النگلمن و همكاران و... ز جمله هاي مختلف )ابررسی 

، هاي اجتماعیمسائل مربوط به كار از جمله حجم كار، سابقه اشتغال، رقابت هاي فشرده، محدودیت پیشرفت و ارتباطات و حمایت

-، عالوه بر بدر رفتاري دانشاشتیاق شغلی و بروز فرسودگی شغلی هستند از جمله متغیرهاي موثر در كاهش سرپرست حمایت

آموزان، شرایط فیزیكی بد مدارس، نداشتن كنترل شغلی، عدم دسترسی به اطالعات روز، نبود شرایط نوآوري منجر به افزایش 

انی شده و در نهایت به ایجاد بدبینی، فقدان احساس سالمتی، فقدان توانایی كاري منجر به افزایش فرسودگی و بیماري رو

 (2006نارضایتی، كاهش اشتیاق شغلی شده و تعهدات سازمانی وي را سست خواهد كرد)هاكانن و همكاران، 

ایی نظام آموزش و پرورش، باید معلمان و كاركنانی با انگیزه پیشرفت باال هبخش و دستیابی به اهداف نبراي داشتن مدارس اثر 

امكان، كمترین میزان فشار روانی بر آنان وارد شود تا با اشتیاق شود كه در حد ا در فضایی امكان پذیر میداشت. و این امر، تنه

هاي شغلی در آنان به حداقل برسد. از طرف دیگر به توجه به پایداري نسبی ویژگیباالیی به تدریس مشغول شوند و فرسودگی 

سم ، و همچنین همبستگی یتوبودن و گشودگی به تجربه و دلپذیر بودن و نور برون گرایی، با وجدان –ون گرایی رشخصیتی مانند د

این افراد قبل از استخدام از چنین فیلترهایی رد بشوند و كسانی كه در  است بهتر ،باالي ویژگی باوجدان بودن با اشتیاق شغلی باال

 كنند در این سازمان بكار گرفته شوند.كسب می باالییاین ویژگی نمرات 

كنند. آنان در مرحله اول می معلمان و دست اندركاران تعلیم و تربیت نوعاً تا رسیدن به نقطه فرسودگی شغلی مراحلی را طی 

دهند. در كنند. به تدریج افراد اشتیاق اولیه را از دست میحتی احساس رضایت تالش می اشتغال، با شور و هیجان، امیدواري زیاد و

كنند. آن گاه هاي خود میها و ارزشسازد و آنها شروع به تردید در مورد اهداف شیوهمی كام آنها را ناواقع توقعات غیر واقعی، 

-من نمی:»رسند كه شوند. و به این نتیجه میافسرده می كنند، احساس بی ارزش كرده ورفته رفته عصبانی شده و شكوه آغاز می

 شودفرسودگی شغلی منتهی می هرسد و بسپس بی عالقگی فرا می«. لنگدمیخواهم باشم، یك جاي كار توانم چنان آدمی كه می

 (.2006 هاكانن و همكاران،)

عوامل متعددي كاهش اشتیاق شغلی معلمان و بروز فشار روانی براي آنان و ایجاد فرسودگی شغلی نقش دارند كه مهمترین آنها را  

مطلوب كار، مشكالت مالی، مشكالت سازمانی، و مشكالت رفتاري  ط ناتوان موارد زیر دانست: تعارض و ابهام نقش، شرایمی

هاي اجتماعی، فشار اي با مسوولیتهاي حرفهتوان دریافت كه توام شدن مسوولیتمی تر به حرفه معلمیآموزان، با توجه دقیقدانش

ولیاي مدرسه، همكاران، سازمان آموزش و آموزان، اكلی، انتظارات مختلف و متضاد والدین، دانشكند. بطورمی روانی ایجاد 

آید، بخشی مدارس و بویژه معلمان به عمل بر میها، در كنار تفسیرهایی كه از عدم كارآیی و اثرپرورش، مطبوعات و سایر رسانه

وب كار كه روانی آنان شود. همچنین مواردي از قبیل: شرایط نامطل ممكن است باعث كاهش اشتیاق شغلی معلمان و تشدید فشار

مدها و هزینه زندگی، مشكالت ناشی از مسائل آموزش و آشود، عدم تعادل بین در بدلیل فضاي آموزشی نامناسب ایجاد می
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اي میان كاركنان، فشارهاي روانی بر هاي مدیریت، رهبري مدیران و باالخره نبود ارتباطات مفید و حرفهسبك پرورش، مدرسه و

موالً كنترل این منابع فشار از قدرت آنان خارج است. افزایش تحصیالت، به افزایش اطالعات و به تبع كنند كه معمعلمان وارد می

شوند كه استرس ها و فشارهاي عصبی بیشتري به آنان وارد شود، آگاهی و توقعات افراد موجب میآنان گسترش انتظارات منجر می

 .به میزان بیشتري به فرسودگی شغلی دچار شونددر نتیجه اشتیاق آنها به شغل خود كمتر شده و  شود و

 منابع
 .بررسی رابطه شخصیت ورضایت شغلی)نظریه جان هالند( دبیران شهرستان بهبهان.1386امیرنژاد،ق.،محسن نسب،م.،-6

ختی دانشجویان ،سومین .بررسی شیوه هاي حل تعارضارتباطی وراهبردهاي حل مسئله برسالمت روان شنا1384باباپورخیرالدین ،ج.، وهمكاران  -8 
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