ـ روزبان ( )1931در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی معلمان با تعهد سازمانی و انگیزش
شغلی بین معلمان ابتدایی مدارس دولتی شهرستان نظر آباد در سال تحصیلی  39-31چنین بیان کرد که هدف
کلی این پژوهش بررسی رابطه فرسودگی شغلی با تعهد سازمانی و انگیزش در بین معلمان ابتدایی شهرستان
نظرآبادبوده است .با توجه به وجود  929نفر معلم بر اساس جدول مورگان 171نفر به عنوان جامعه نمونه به
صورت تصادفی طبقه بندی شده «ساده » انتخاب شدند  .برای اندازه گیری فرسودگی شغلی از پرسشنامه مسلج
و جکسون و برای اندازه گیری تعهد سازمانی ازپرسشنامه آلن و می یر و برای اندازه گیری انگیزش معلمان از
پرسشنامه انگیزش شغلی استفاده شده است  .نتایج تحقیق نشان می دهد بین فرسودگی شغلی معلمان با تعهد
سازمانی رابطه معنادار  ،منفی و معکوس وجود دارد r=-.124و نیز بین فرسودگی شغلی با انگیزش رابطه
معنادار  ،و منفی و ضعیف وجود دارد  .r=-/137بین فرسودگی شغلی با دو بعد از ابعاد تعهد سازمانی «تعهد
مستمر  ،r=/177نعهد هنجاری  »r=-/137رابطه معنادار ،ضعیف و منفی وجود دارد و رابطه میان فرسودگی
شغلی با بعد تعهد عاطفی مثبت و ضعیف می باشد  .بین فرسودگی شغلی با ابعاد انگیزش « نیاز به پیشرفت r=-
 /170قدرت طلبی » r=-/208رابطه معنادار  ،منفی و معکوس وجود دارد و با سایر مولفه های انگیزش رابطه
معنادار مشاهده نشد .بین فرسودگس شغلی زنا ن و مردان برحسب جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد«زنان
u=2/27مردان » u=2/19زنان بیشتر از مردان دچار فرسودگی شغلی می شوند  .بین تعهد سازمانی زن و مرد
تفاوت معنادار وجود دارد «زنان  u=2/51مردان  »u=2/57مردان بیشتری از زنان تعهد سازمانی دارند و بین
انگیزش شغلی زن و مرد تفاوت معنادار مشاهده نشد  .کلید واژه ها فرسودگی شغلی  ،تعهد سازمانی  ،انگیزش
شعلی مقدمه امروزه محققان مباحث نیروی انسانی پی برده اند که نیروی انسانی واجد شرایط و ماهر ،عامل با
ارزش و سرمایه ای بی پایان در جهت رشد و توسعه سازمانها وکشورهااست  .به طوری که در طی نیم قرن
گذشته بخش قابل توجهی از پیشرفت کشورهای توسعه یافته مرهون تحول در نیروی انسانی کار آزموده بوده
است .تجارب شایسته سازمانهای موفق درباره ارزش نیروی انسانی مبین اهمیت سرمایه های انسانی شاغل در

آنهااست  .آنها عظمت و بزرگی سازمانهای خود رابه اندازه کسانی می دانند که برایشان کار می کنند  .انسان را
سرچشمه تمامی خالقیتها،تواناییهاو زیباییها می دانند و معتقدند چنانچه فضاو شرایط برای انسان در سازمان
فراهم شود توانایی او شکوفا و متجلی می گردد .این گونه سازمانها کامیابی یا شکست سازمان خود را به میزان
وفاداری و شایستگی نیروی انسانی خود نسبت می دهند و در نهایت براین عقیده اند که اگر سازمانی شایستگی
حفظ نیروی وفادار و مشخص خود را نداشته باشد به آرامی به افول کشیده خواهد شد (جاهد .)1932 ،
متاسفانه با وجود تمام اهمیتی که برای نیروی انسانی و شرایط حاکم بر فضای اشتغال آنان سازمانها ذکر شده
است در کلیه محیطهای کاری ،خطرات عمده سالمتی افراد را به مخاطره می اندازد .این خطرات عبارتند از
عوامل زیان آور فیزیکی ،ارگونومیگی  ،بیولوژیکی و روانی نکته مهم اینکه هر یک از این خطرات ممکن است
برحسب نوع کار در برخی از محیطهای کاری وجود داشته باشد و در برخی از محیطهای دیگر مشاهده نگردد
،ولی خطرات روانی از جمله تنیدگی یا استرس شغلی در همه محیطهای کاری از جمله در محیط مدارس وجود
دارد .در همین رابطه گروهی فرسودگی شغلی را با استرس شغلییکی می دانندپاینس وآرون سون ()1331اشاره
کرده اند کهفرسودگی شغلی از عمده ترین پیامد های استرس شغلی می باشد و تا زمانی که استرس از میان
برداشته نشود هم چنان ادامه خواهد یافت (خواجه پور  .)1977 ،مسلش ،2991ص  )933در یک مقاله جامع در
سالنامه «مرورمطالب روانشناختی » فرسودگی شغلی را چنین تعریف می کند :یک نشانه روانشناختی که در
پاسخ به فشارهای بین فردی و مزمن در شغل به وجود می آید  .در ادبیات مربوط به فرسودگی شغلی این
اصطالح چنین تعریف شده است :فرسودگی شغلیپاسخی به استرس هیجانی مزمن که شامل سه مولفه خستگی
هیجانی یا جسمی  ،کاهش موفقیت فردی  ،مسخ شخصیت می باشد (جکسون و همکاران ،به نقل از
سلطانی.)1977،ودر نهایت و جمع بندی کلی می توان اصطالح فرسودگی شغلی را خستگی ناشی از فشارهای
موجود در محل کار و همچنین عالیم و حاالت تحلیلرفتگی قوا ،سرخوردگی و گوشهگیری در کارکنان تعریف
کرد .در ابتدا صاحبنظران بالینی تصور میکردند که نشانه فرسودگی شغلی ،منحصر به حرفههای امدادی و

یاریرسانی مانند مددکاری اجتماعی ،روانشناسی بالینی و مشاوره است .اما امروزه مشخص شده که این موضوع،
یک مشکل بالقوه در تمام مشاغل به شمار میآید .در این حالت ،کار اهمیت و معنای خود را برای فرد از دست
میدهد و فردی که دچار فرسودگی شده ،احساس تحلیلرفتگی و خستگی مزمن میکند ،خلق و خوی
پرخاشگرانه پیدا کرده و در روابط بین فردی تا اندازهای بدگمان و بدبین شده و عمدتاً حالت منفیبافی خواهد
داشت .فرضیه تحقیق فرضیه اصلی تحقیق بین فرسودگی شغلی با تعهدسازمانی و انگیزش شغلی معلمان
ابتدایی شهرستان نظر آباد در سال تحصیلی  39-31رابطه معنا دار وجود دارد  .فرضیه های فرعی تحقیق - 1
بین فرسودگی شغلی با مولفه های تعهد سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد  .بین فرسودگی شغلی با مولفه
های انگیزش شغلی رابطه معنا داری وجود دارد  .تعهد سازمانی و انگیزش شغلی معلمان بوسیله فرسودگی
شغلی قابل پیش بینی است .بین رابطه فرسودگی شغلی با مولفه های تعهد سازمانی بر اساس جنسیت تفاوت
وجود دارد .بین رابطه فرسودگی شغلی با مولفه های انگیزش شغلی بر اساس جنسیت تفاوت وجود دارد .بین
فرسودگی شغلی معلمان بر حسب جنسیت تفاوت وجود دارد .بین تعهد سازمانی معلمان بر حسب جنسیت
تفاوت وجود دارد .بین انگیزش شغلی معلمان بر حسب جنسیت تفاوت وجود دارد .روش تحقیــق از آنجا که
هدف این تحقیق توصیفی عینی و واقعی است و از هرگونه دخل و تصرف محقق به دور میباشد و در
صددگزارش وضع موجود است .لذا از نوع تحقیق توصیفی می باشد که جنبه کاربردی دارد چون به بررسی رابطه
فرسودگی شغلی با تعهد و انگیزش می پردازد از نوع همبستگی است .جامعه و نمونه آماری  -1-2-9جامعه
آماری تحقیق جامعه آماری در تحقیق حاضرکلیه معلمان ابتدایی شهرستان نظرآباد در سال تحصیلی  39-31از
دوناحیه شهری و روستایی برخوردار بوده که مشخصات آن در جداول ذیل مشاهده می گردد .جدول توزیع
فراوانی حجم جامعه آماری به تفکیک جنسیت جنسیت
171

 %11جمع

929

فراوانی درصد زن

111

%11

مرد

 %199نمونه آماری نمونه آماری براساس جدول تعیین نمونه مورگان

انتخاب شده است .نوع نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده است در این نوع از نمونه گیری ابتدا جامعه را به

قسمتهای همگن تقسیم کرده سپس نمونه های تصادفی را از این زیر مجموعه ها جداگانه استخراج می شود .
ابزار گرد آوری اطالعات( ابزار تحقیق) برای جمع آوری داده های مورد نظر در این تحقیق عالوه بر مطالعات
اسنادی که به منظور دستیابی به پیشینه تحقیق و مباحث نظری انجام می شود  ،در مرحله میدانی نیز به جمع
آوری اطالعات از سه پرسشنامه فرسودگی شغلی تعهد سازمانی و انگیزش شغلی استفاده شده است .
الف)پرسشنامه فرسودگی شغلی  :این پرسشنامه در سال 1331توسط مسلش و جکسون تدوین گردید .تحقیقات
خارجی که از این پرسشنامه استفاده شده است .این پرسشنامه دارای 29سوال است .در نظام نمره گذاری این
پرسشنامه حداقل نمره 29و حداکثر  39می باشد.نحوه نمره گذاری سواالت نیز از 1تا  1می باشد .بدین صورت
که به پاسخ خیلی کم  1نمره  ،به پاسخ کم  2نمره ،به پاسخ زیاد  9نمره و به پاسخ خیلی زیاد  1نمره داده شده
است  .ب)پرسشنامه تعهد سازمانی  :این پرسشنامه در سال 1337توسط می یر و آلن تدوین گردید .این
پرسشنامه دارای 21سوال است .در نظام نمره گذاری این پرسشنامه حداقل نمره 21و حداکثر 31می باشد .نحوه
نمره گذاری سواالت نیز از 1تا  1می باشد .بدین صورت که به پاسخ خیلی کم  1نمره  ،به پاسخ کم  2نمره ،به
پاسخ زیاد  9نمره و به پاسخ خیلی زیاد  1نمره داده شده است  .تعهد سازمانی بدست آمده از پرسشنامه می یر
و آلن دارای 21سوال بوده و هر سوال از یک تا چهار نمره داده می شود و میانگین نمرات یک تا  2/1 ، 1می
باشد بنابراین میانگین کمتر از شصت از تعهد سازمانی پایین و بیشتر از شصت از تعهد سازمانی باال برخوردار
خواهد بود  .ج)پرسشنامه انگیزش شغلی :این پرسشنامه دارای 99سوال است .در نظام نمره گذاری این
پرسشنامه حداقل نمره 99و حداکثر 129می باشد .نحوه نمره گذاری سواالت نیز از 1تا  1می باشد .بدین صورت
که به پاسخ خیلی کم  1نمره  ،به پاسخ کم  2نمره به پاسخ زیاد  9نمره و به پاسخ خیلی زیاد  1نمره داده شده
است .تجزیه و تحلیل داده ها به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از نمونه ها ،باید از روش های
آماری و آزمون های مناسب استفاده کرد .مناسب بودن یک روش آماری و یا یک آزمون خاص به نوع داده ها و
اهداف تحقیق بستگی دارد(جندقی،1939،ص .)112یافته های تحقیق فرضیه اصلی تحقیق  :بین فرسودگی

شغلی معلمان با تعهد سازمانی و انگیزش معلمان رابطه معناداری وجود دارد .جهت شناسایی رابطه بین
فرسودگی شغلی معلمان با تعهدسازمانی و انگیزش ،از ضریب همبستگی پیرسون با سطح خطای  9091و فاصله
اطمینان  9031استفاده می شود .جدول همبستگی فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی متغیر پژوهش
سازمانی سطح معناداری تعداد فرسودگی 12/-
شغلی متغیر پژوهش

/91

تعهد

 171جدول همبستگی فرسودگی شغلی و انگیزش

انگیزش سطح معناداری تعداد فرسودگی شغلی

19/-

 171 91/9جداول باال

نشان می دهد که بین فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی رابطه معنادار ،منفی برقرار است بر این اساس با افزایش
میزان فرسودگی شغلی معلمان ،میزان تعهد سازمانی آنها کاهش می یابد.همچنین یافته ها نشان می دهد که
همبستگی میان فرسودگی شغلی با انگیزش منفی و معنادار است و شدت رابطه بیانگر این امر است که افزایش
میزان فرسودگی باعث کاهش انگیزش معلمان می شود .فرضیه فرعی شماره :1بین فرسودگی شغلی معلمان با
مولفه های تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .جدول همبستگی فرسودگی شغلی ومولفه های تعهد
سازمانی متغیر پژوهش تعهد عاطفی

تعهد مستمر

تعهد هنجاری فرسودگی شغلی

17/

-19/

 -19/یافته های نشان می دهد که همبستگی میان فرسودگی شغلی با دو بعد تعهد مستمر و هنجاری
منفی و معنادار است و شدت رابطه بیانگر این امر است که افزایش میزان فرسودگی باعث کاهش تعهد در دو بعد
هنجاری و مستمر می شود .رابطه میان فرسودگی با تعهد عاطفی مثبت و ضعیف می باشد .یعنی با افزایش
فرسودگی شغلی تعهد عاطفی افزایش یابد .فرضیه فرعی شماره :2بین فرسودگی شغلی معلمان با و مولفه های
انگیزش رابطه معناداری وجود دارد .صورت بندی فرضیه :جدول همبستگی فرسودگی شغلی وابعاد مولفه های
انگیزش فرسودگی شغلی نیاز به پیشرفت نیاز به قدرت طلبی
بعد جو سازمانی همبستگی
21/ 991/

11/

نیاز به پیوندجویی

293/- 17/-

93/-

11/
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171

171

 39/تعداد

بعد ماهیت شغل

 92/سطح معناداری
171

92/

 171یافته های نشان می

دهد که همبستگی میان فرسودگی شغلی با مولفه های نیاز به پیشرفت ( )r = -0/17و نیاز به قدرت طلبی ( r

 )= -0/208به لحاظ آماری معنادار و شدت رابطه منفی و معکوس است .یعنی با شدت یافتن فرسودگی شغلی
میزان تمایل به پیشرفت و قدرت طلبی کاهش می یابد .در مورد سایر مولفه ها رابطه معناداری مشاهده نشد.
فرضیه فرعی شماره :9تعهد سازمانی و انگیزش شغلی معلمان بوسیله فرسودگی شغلی پیش بینی می شود .نوع
تحلیلی که در این خصوص از آن استفاده می شود ،تحلیل رگرسیون چندگانه است .نتیجه آزمون به طور خالصه
شامل  2خروجی است :خروجی اول به ترتیب ضرایب همبستگی چندگانه ،ضریب تعیین ،خطای معیار برآورد ،و
آماره  Fرا نشان می دهد .در خروجی دوم و در ستون  Bبه ترتیب ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ارائه شده
است .تشریح دقیق خروجی ها به شرح زیر است :جدول خالصه مدل رگرسیون مدل میزان همبستگی ضریب
تعیین خطای استاندارد برآورد میزان همبستگی مقدار  Fسطح معناداری 1

971/ 939/ 999/

 991/ 11/1 31/1جدول ضرایب رگرسیون و پیش بینی متغیر وابسته مدل رگرسیون
استاندارد نشده ضرایب رگرسیون استاندارد شده t
مدل  1مقدار ثابت
37/91/

29/ 21/2

 93/کاهش موفقیت
32/9 23/

91/

سطح معناداری B

 99. 73/19خستگی هیجانی
91/

97/

32/

ضرایب

خطای استاندارد Beta
91/-

91/

 91/مسخ شخصیت

97/22/

 99.مقدار ضریب همبستگی چندگانه برای مدل برابر  9099می باشد .برای

تبیین میزان تغییرات متغیر مالک از ضریب تعیین استفاده می شود .مقدار ضریب تعیین  9093می باشد و این
بدان معناست که به ازای هر واحد تغییر در متغیر پیش بین (مولفه های فرسودگی شغلی) ،متغیر مالک
(انگیزش شغلی) به میزان  9093تبیین می شود .بر این اساس پیش بینی پذیری متغیر انگیزش توسط
متغیرهای پیشبین خستگی هیجانی ،موفقیت فردی و مسخ شخصیت برابر  9093می باشد .در خروجی دوم و
در ستون  Bبه ترتیب ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ارایه شده است و بنابراین معادله رگرسیون به شرح زیر
است * 90231(] :مسخ شخصیت)  =[ 2021 +انگیزش شغلی در ستون بتا مقدار استاندار شده ضرایب که نشان
دهنده میزان تغییرات در متغیر مالک به ازاء یک انحراف معیار در متغیر پیش بین را نشان می دهد .هر چقدر

قدر مطلق این مقدار بزرگتر باشد رابطه قوی تر متغیر مالک و متغیر پیش بین را نشان می دهد .در این فرضیه
متغیر مسخ شخصیت بیشترین تأثیر را بر انگیزش شغلی دارد .جدول خالصه مدل رگرسیون مدل
همبستگی

ضریب تعیین

11/ 992/ 173/

خطای استاندارد برآورد میزان همبستگی مقدار  Fسطح

معناداری

1

 19/ 33 /1 19/9جدول ضرایب رگرسیون و پیش بینی متغیر وابسته

مدل رگرسیون ضرایب استاندارد نشده ضرایب رگرسیون استاندارد شده t
خطای استاندارد  Betaمدل  1مقدار ثابت
92/

میزان

91/

21/

99/

مسخ شخصیت 1/-

97/

91/

92/ 92/2

 71/کاهش موفقیت
11/-

11/

سطح

معناداری

B

 99. 93/3خستگی هیجانی
91/

92/ 27/2 177/

 11/مقدار ضریب همبستگی چندگانه برای مدل برابر /173

می باشد .برای تبیین میزان تغییرات متغیر مالک از ضریب تعیین استفاده می شود .مقدار ضریب تعیین /9 92
می باشد و این بدان معناست که به ازای هر واحد تغییر در متعیر پیش بین (مولفه های فرسودگی شغلی)،
متغیر مالک (تعهدسازمانی) به میزان  /9 92تبیین می شود .بر این اساس پیش بینی پذیری متغیر تعهد
سازمانی توسط متغیرهای پیشبین خستگی هیجانی ،موففقیت فردی و مسخ شخصیت  9/929می باشد .در
خروجی دوم و در ستون  Bبه ترتیب ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ارایه شده است و بنابراین معادله رگرسیون
به شرح زیر است*/177(] :کاهش موفقیت)  =[ 2/92+تعهد سازمانی در ستون بتا مقدار استاندار شده ضرایب
که نشان دهنده میزان تغییرات در متغیر مالک به ازاء یک انحراف معیار در متغیر پیش بین را نشان می دهد.
هر چقدر قدر مطلق این مقدار بزرگتر باشد رابطه قوی تر متغیر مالک و متغیر پیش بین را نشان می دهد .در
این فرضیه متغیر کاهش موفقیت بیشترین تأثیر را بر تعهد سازمانی دارد دارد .فرضیه فرعی شماره :1بین رابطه
فرسودگی شغلی با تعهد سازمانی معلمان زن و مرد تفاوت وجود دارد .جدول مقدار ضریب همبستگی بین مولفه
های تعهد سازمانی (تعهد عاطفی ،تعهد مستمر ،تعهد هنجاری) با فرسودگی شغلی متغیر
همبستگی پیرسون

Zr

تعداد سطح معناداری تعهد عاطفی

مرد

جنسیت
9/13 9/133

37

 9/911زن

73 9/971 9/971

37

 9/221زن

 9/327 73 9/921 -9/921تعهد هنجاری مرد

 9/111زن

73 9/131 -9/132

 9/197تعهد مستمر

مرد

9/121 9/121

37 9/917 -9/917

 9/932برای شناسایی فرضیه فرعی  1از آزمون معنادار

بودن دو ضریب همبستگی در نمونه های مستقل استفاده می کنیم .آزمون معنادار بودن اختالف بین  r1و  r2را
می توان با استفاده از جدول  Zفیشر انجام داد .این جدول  r1و  r2را به Z r1و  r2Zتبدیل می کند .فرمول z
فیشر برای مقایسه همبستگی مولفه تعهد عاطفی از مولفه های سه گانه تعهد سازمانی ،با فرسودگی شغلی
معلمان زن و مردZ= (z_(r_1 )-z_(r_2 ))/?(1/(n_1-3)+1/(n_2-3))=(0/19-0/076)/?(1/(97- .
 3)+1/(78-3))=(0/114)/0.152= 0/75چون  zمحاسبه شده ( )9/71از  Zجدول در سطح  9/91یعنی
( )1/31کوچکتر است ،بنابراین تفاوت بین دو ضریب معنادار نیست .به عبارتی بین رابطه همبستگی مولفه تعهد
عاطفی از مولفه های تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در معلمان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد .همان
طور که در داده های موجود در جدول مشاهده می شود ،همبستگی تعهد عاطفی با فرسودگی شغلی برای
مردان  9/133و مقدار این ضریب برای زنان  9/971می باشد .و مقدار تفاوت بین این دو ضریب همبستگی برای
دو گروه مردان و زنان معنا دار نیست .فرمول  zفیشر برای مقایسه همبستگی مولفه تعهد مستمر از مولفه های
سه گانه تعهد سازمانی ،با فرسودگی شغلی معلمان زن و مردZ= (z_(r_1 )-z_(r_2 ))/?(1/(n_1- .
0/658

=3)+1/(n_2-3))=(0/125-0/025)/?(1/(97-3)+1/(78-3))=(0/1)/0.152

چون

z

محاسبه شده ( )9/113از  Zجدول در سطح  9/91یعنی ( )1/31کوچکتر است ،بنابراین تفاوت بین دو ضریب
معنادار نیست .به عبارتی بین رابطه همبستگی مولفه تعهد مستمر از مولفه های تعهد سازمانی و فرسودگی
شغلی در معلمان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد .همان طور که در داده های موجود در جدول مشاهده
می شود ،همبستگی تعهد مستمر با فرسودگی شغلی برای مردان  9/121و مقدار این ضریب برای زنان -9/921
می باشد .و مقدار تفاوت بین این دو ضریب همبستگی برای دو گروه مردان و زنان معنا دار نیست .فرمول z

فیشر برای مقایسه همبستگی مولفه تعهد هنجاری از مولفه های سه گانه تعهد سازمانی ،با فرسودگی شغلی
معلمان زن و مردZ= (z_(r_1 )-z_(r_2 ))/?(1/(n_1-3)+1/(n_2-3))=(0/067-0/194)/?(1/(97- .
 3)+1/(78-3))=(-0/127)/0.152= - 0/835چون  zمحاسبه شده ( )9/391از  Zجدول در سطح 9/91
یعنی ( )1/31کوچکتر است ،بنابراین تفاوت بین دو ضریب معنادار نیست .به عبارتی بین رابطه همبستگی مولفه
تعهد هنجاری از مولفه های تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در معلمان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد.
همان طور که در داده های موجود در جدول مشاهده می شود ،همبستگی تعهد هنجاری با فرسودگی شغلی
برای مردان  -9/917و مقدار این ضریب برای زنان  -9/132می باشد .و مقدار تفاوت بین این دو ضریب
همبستگی برای دو گروه مردان و زنان معنا دار نیست .فرضیه فرعی شماره : 1بین رابطه فرسودگی شغلی با
انگیزش شغلی معلمان زن و مرد تفاوت وجود دارد .جدول مقدار ضریب همبستگی بین مولفه های انگیزش
شغلی (جو سازمانی  ،ماهیت شغلی  ،نیاز به پیشرفت ،نیاز به قدرت طلبی ،نیاز به پیوند جویی) با فرسودگی
شغلی متغیر

جنسیت همبستگی پیرسون

Zr

تعداد سطح معناداری جو سازمانی

مرد

37 9/912 9/912

 9/113زن

73 9/913 -9/913

 9/111ماهیت شغلی

37 9/911 9/991

 9/91زن

73 9/911 -9/911

 9/333نیاز به پیشرفت مرد

37 9/192 9/192

 9/913زن

9/21 9/212

 9/999زن

73

مرد

37 9/113 9/12

مرد

 -9/911 37 9/911 -9/911زن 73 9/913 9/913

مرد

 9/919نیاز به قدرت طلبی

73 9/123 9/127

 9/27نیاز به پیوند جویی

 9/111برای شناسایی فرضیه 1

این پژوهش از آزمون معنادار بودن دو ضریب همبستگی در نمونه های مستقل استفاده می کنیم .آزمون معنادار
بودن اختالف بین  r1و  r2را می توان با استفاده از جدول  Zفیشر انجام داد .این جدول  r1و  r2را به Z r1و
 r2Zتبدیل می کند .فرمول  zفیشر برای مقایسه همبستگی جو سازمانی از مولفه های پنج گانه انگیزش شغلی،
با فرسودگی شغلی معلمان زن و مردZ= (z_(r_1 )-z_(r_2 ))/?(1/(n_1-3)+1/(n_2-3))=(0/062- .

 0/058)/?(1/(97-3)+1/(78-3))=(0/004)/0.152= 0/0263چون  zمحاسبه شده ( )9/9219از Z
جدول در سطح  9/91یعنی ( )1/31کوچکتر است ،بنابراین تفاوت بین دو ضریب معنادار نیست .به عبارتی بین
رابطه همبستگی مولفه جو سازمانی از مولفه های انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی در معلمان زن و مرد تفاوت
معناداری وجود ندارد .همان طور که در داده های موجود در جدول مشاهده می شود ،همبستگی جو سازمانی با
فرسودگی شغلی برای مردان  9/912و مقدار این ضریب برای زنان  -9/913می باشد .و مقدار تفاوت بین این دو
ضریب همبستگی برای دو گروه مردان و زنان معنا دار نیست .فرمول  zفیشر برای مقایسه همبستگی ماهیت
شغلی از مولفه های پنج گانه انگیزش شغلی ،با فرسودگی شغلی معلمان زن و مردZ= (z_(r_1 )-z_(r_2 .
=))/?(1/(n_1-3)+1/(n_2-3))=(0/315-0/016)/?(1/(97-3)+1/(78-3))=(0/224)/0.152
 1/967چون  zمحاسبه شده ( )1/317از  Zجدول در سطح  9/91یعنی ( )1/31بزرگتر است ،بنابراین تفاوت
بین دو ضریب معنادارمی باشد .به عبارتی بین رابطه همبستگی مولفه ماهیت شغلی از مولفه های انگیزش شغلی
و فرسودگی شغلی در معلمان زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد .به این معنی که همبستگی ماهیت شغلی با
فرسودگی شغلی معلمان مرد باالتر از همبستگی ماهیت شغلی با فرسودگی شغلی در معلمان زن است .همان
طور که در داده های موجود در جدول مشاهده می شود ،همبستگی ماهیت شغلی با فرسودگی شغلی برای
مردان  9/991و مقدار این ضریب برای زنان  -9/911می باشد .و مقدار تفاوت بین این دو ضریب همبستگی
برای دو گروه مردان و زنان معنا دار می باشد .فرمول  zفیشر برای مقایسه همبستگی نیاز به پیشرفت از مولفه
های پنج گانه انگیزش شغلی ،با فرسودگی شغلی معلمان زن و مردZ= (z_(r_1 )-z_(r_2 ))/?(1/(n_1- .
 3)+1/(n_2-3))=(0/102-0/21)/?(1/(97-3)+1/(78-3))=(-0/108)/0.152= -0/71چون z
محاسبه شده ( )-9/71از  Zجدول در سطح  9/91یعنی ( )1/31کوچکتر است ،بنابراین تفاوت بین دو ضریب
معنادار نیست .به عبارتی بین رابطه همبستگی مولفه نیاز به پیشرفت از مولفه های انگیزش شغلی و فرسودگی
شغلی در معلمان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد .همان طور که در داده های موجود در جدول مشاهده

می شود ،همبستگی نیاز به پیشرفت با فرسودگی شغلی برای مردان  9/192و مقدار این ضریب برای زنان
 9/212می باشد .و مقدار تفاوت بین این دو ضریب همبستگی برای دو گروه مردان و زنان معنا دار نمی باشد.
فرمول  zفیشر برای مقایسه همبستگی نیاز به قدرت طلبی از مولفه های پنج گانه انگیزش شغلی ،با فرسودگی
شغلی معلمان زن و مردZ= (z_(r_1 )-z_(r_2 ))/?(1/(n_1-3)+1/(n_2-3))=(0/448- .
 0/128)/?(1/(97-3)+1/(78-3))=(0/32)/0.152= 2/1چون  zمحاسبه شده ( )2/1از  Zجدول در
سطح  9/91یعنی ( )1/31بزرگتر است ،بنابراین تفاوت بین دو ضریب معنادار است .به عبارتی بین رابطه ی
همبستگی مولفه نیاز به قدرت طلبی از مولفه های انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی در معلمان زن و مرد
تفاوت معناداری وجود دارد .به این معنی که همبستگی نیاز به قدرت طلبی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد
باالتر از همبستگی نیاز به قدرت طلبی و فرسودگی شغلی در معلمان زن می باشد .همان طور که در داده های
موجود در جدول مشاهده می شود ،همبستگی نیاز به قدرت طلبی با فرسودگی شغلی برای مردان  9/192و
مقدار این ضریب برای زنان  9/127می باشد .و مقدار تفاوت بین این دو ضریب همبستگی برای دو گروه مردان
و زنان معنا دار می باشد .فرمول zفیشر برای مقایسه همبستگی نیاز به پیوند جویی از مولفه های پنج گانه
انگیزش شغلی ،با فرسودگی شغلی معلمان زن و مردZ= (z_(r_1 )-z_(r_2 ))/?(1/(n_1-3)+1/(n_2- .
 3))=(0/065-0/058)/?(1/(97-3)+1/(78-3))=(0/007)/0.152= 0/046چون  zمحاسبه شده
( )9/911از  Zجدول در سطح  9/91یعنی ( )1/31کوچکتر است ،بنابراین تفاوت بین دو ضریب معنادار نیست.
به عبارتی بین رابطه همبستگی مولفه نیاز به پیوند جویی از مولفه های انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی در
معلمان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد .همان طور که در داده های موجود در جدول مشاهده می شود،
همبستگی پیوند جویی با فرسودگی شغلی برای مردان  -9/911و مقدار این ضریب برای زنان 9/913می باشد .و
مقدار تفاوت بین این دو ضریب همبستگی برای دو گروه مردان و زنان معنا دار نمی باشد .فرضیه فرعی شماره 1
:بین فرسودگی شغلی معلمان بر حسب جنسیت تفاوت وجود دارد .جدول آمار توصیفی مربوط به تفاوت میان

فرسودگی شغلی زنان و مردان تعداد
37

29/ 13/2

میانگین انحراف معیار

 929/زن

73

خطای معیار میانگین فرسودگی مرد

21/ 27/2

برای بررسی تفاوت فرسودگی میان زنان و مردان فرسودگی شغلی

t

 923/جدول آزمون تی مستقل
درجه آزادی

تفاوت میانگینها خطای استاندارد برآورد تفاوت با فاصله اطمینان  %31کمینه
179

99/

93/-

99/

11/-

سطح معناداری
بیشینه

91/1-

 91/-صورت بندی فرضیه :محاسبه ی مقدار t: t = -4.34

 ،تعین درجه ی آزادی ،df = 173:استخراج  tجدول  :با درجه آزادی t=1.96مقایسه ونتیجه گیری :مقدار تی
محاسبه شده بزرگتر از تی بحرانی است .براین اساس تفاوت معناداری میان زنان و مردان به لحاظ فرسودگی
شغلی وجود دارد .بر اساس جدول فرسودگی شغلی دارای مقدار  tمحاسبه شده 1019-و از سوی دیگر مقدار t
جدول با درجه آزادی179برابر  1031می باشد ،چون  tمحاسبه شده بیشتر از  tجدول می باشد پس می توان
ادعا کرد که در سطح معناداری  9091و با  %31فاصله اطمینان میان زن و مرد به لحاظ فرسودگی شغلی تفاوت
معناداری وجود دارد .و این میزان برای زنان ( )µ = 2.27بیشتر از مردان ( )µ = 2.19می باشد .فرضیه فرعی
شماره : 7بین تعهد سازمانی معلمان بر حسب جنسیت تفاوت وجود دارد .در این فرضیه چون قصد شناسایی
تفاوت میان دو گروه زن و مرد را داریم ،بنابراین جهت شناسایی این فرضیه از آزمون  tمستقل استفاده می
کنیم .یافته های حاصل به شرح زیر می باشند .جدول آمار توصیفی مربوط به تفاوت میان تعهد زنان و مردان
تعداد

میانگین انحراف معیار
73

92/ 11/2

مردان تعهد سازمانی

خطای معیار میانگین تعهد

مرد

37

91/ 17/2

 99/جدول آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت تعهد سازمانی میان زنان و

آماره لون

t

درجه آزادی

سطح معناداری تفاوت میانگینها خطای

استاندارد برآورد تفاوت با فاصله اطمینان  F %31سطح معناداری آزمون  Fکمینه بیشینه 71/1
9/2-

179

92/

 99/زن

93/-

11/- 99/

13/

 19/-صورت بندی فرضیه :محاسبه ی مقدار t: =t

 ، = -2.3تعین درجه ی آزادی ،df = 173:استخراج  tجدول  :با درجه آزادی t=1.96مقایسه ونتیجه گیری:

مقدار تی محاسبه شده بزرگتر از تی بحرانی است .براین اساس تفاوت معناداری میان زنان و مردان به لحاظ
تعهد سازمانی وجود دارد .بر اساس آزمون لون( ،)Levenچون سطح معناداری بیشتر از  9091است ،بنابراین از
نتایجی که فرض عدم مساوی بودن واریانس ها را لحاظ کرده ،استفاده شده است بر اساس جدول تعهد سازمانی
دارای مقدار  tمحاسبه شده 209-و از سوی دیگر مقدار  tجدول با درجه آزادی179برابر  1031می باشد ،چون t
محاسبه شده بیشتر از  tجدول می باشد پس می توان ادعا کرد که در سطح معناداری  9091و با  %31فاصله
اطمینان بین تعهد سازمانی زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد .از سوی دیگر تعهد سازمانی برای مردان ( =µ
 )2/57بیشتر از زنان ( )µ= 2/51است .فرضیه فرعی شماره : 3بین انگیزش شغلی معلمان بر حسب جنسیت
تفاوت وجود دارد .جدول آمار توصیفی مربوط به تفاوت میان انگیزش شغلی زنان و مردان تعداد
انحراف معیار خطای معیار میانگین انگیزش
27/ 39/2
انگیزش t

 99/زن 73

 999/جدول آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت انگیزش شغلی میان زنان و مردان

درجه آزادی

اطمینان  %31کمینه

مرد

37

91/ 31/2

میانگین

سطح معناداری تفاوت میانگینها خطای استاندارد برآورد تفاوت با فاصله

بیشینه 11/-

179

11/

92/-

91/

11/-

 97/صورت بندی فرضیه:

محاسبه ی مقدار  t: t = -.43تعین درجه ی آزادی df = 173:استخراج  tجدول  :با درجه آزادیt=1.96
مقایسه ونتیجه گیری :مقدار تی محاسبه شده کوچکتر از تی بحرانی است .براین اساس تفاوت معناداری میان
زنان و مردان به لحاظ انگیزش شغلی وجود ندارد .براساس جدول انگیزش دارای مقدار  tمحاسبه شده 19.-و از
سوی دیگر مقدار  tجدول با درجه آزادی179برابر  1031می باشد ،چون  tمحاسبه شده کمتر از  tجدول می
باشد پس می توان ادعا کرد که در سطح معناداری  9091و با  %31فاصله اطمینان بین انگیزش شغلی زن و مرد
تفاوت معناداری وجود ندارد .بحث و نتیجه گیری با توجه به این که هدف عمده تحقیق شناسایی رابطه
فرسودگی شغلی معلمان با تعهد سازمانی و انگیزش شغلی است  ،نتایج نهایی تحقیق به قرار ذیل می باشد -1 .
بین فرسودگی شغلی معلمان با تعهد سازمانی و انگیزش شغلی رابطه معناداری وجود دارد  .نتایح تحقیق بیانگر

آن بوده که با افزایش فرسودگی شغلی  ،تعهد سازمانی کاهش پیدا می کند و همچنین با افزایش میزان
فرسودگی شغلی  ،انگیزش شغلی هم کاهش پیدا می کند  .نتیجه بدست آمده با نتایج تحقیقات لمکائو و
همکاران ( ،)1331پن و رامانو ( ،)1333رمیرمرن( ،)1333راندال و اسکارت( ،)1333عزیزی نژاد و همکاران
( )1933و آرزمندی( )1939همخوانی دارد  .همان گونه که در فصل دوم بیان شد از عوامل موثر بر ایجاد
فرسودگی شغلی می توان به حجم زیاد کار در سازمان  ،میزان کنترل کم کار  ،پاداش اندک در مقابل انجام کار
 ،داشتن ارتباط اجتماعی ضعیف در محیط کار و توقعات باال در محیط کار اشاره نمود .اگر هر یک از موارد ذکر
شده در باال در سازمان وجود داشته باشد به همان اندازه در درازمدت می تواند باعث بروز پدیده فرسودگی
شغلی گردد .لمکائو و همکاران ( )1331در تحقیقی تحت عنوان فرسودگی شغلی و تعهد شغلی در بین مشاغل
پیراپزشکی گزارش کرده اند که فرسودگی شغلی باعث کاهش تعهد شغلی می شود  .هر چند بین تعهد شغلی و
تعهد سازمانی تفاوت وجود دارد ولی این دو متغیر بسیار نزدیک به هم هستند  .پس نتایج تحقیق مذکور با یافته
های این تحقیق همسو می باشد  .پن و رامانو( ، )1333رمیرمرمن( )1333و راندال و اسکارت ( )1333در
تحقیقات خود نشان داده اند ،افرادی که از شغل خود ناراضی هستند و انگیزش شغلی مناسب جهت ادامه
فعالیت در سازمان ندارند ،بیشتر دچار فرسودگی شغلی می شوند .از طرف دیگر نتایج تحقیقات طال یی
()1973و وحیدیان رضازاده ( )1931نشان داده شد که تعهد سازمانی با رضایت شغلی همبستگی مستقیم دارد
یعنی هر چه رضایت شغلی باالتر باشد میزان تعهد سازمانی بیشتر می شود  .از نتایج این تحقیق می توان
دریافت افرادی که از شغل خود رضایت دارند تعهد بیشتری داشته و کمتر به فرسودگی شغلی مبتال می شوند .
پرکین در مطالعه ای عامل های گوناگونی که روی عملکرد معلمان اثر دارد را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیر
می کند که عالقه  ،انگیزش و احساس تعهد معلمان نسبت به شغل خود ارتباط معناداری با موفقیت آنان در
تدریس دارد به عبارت دیگرآنهایی که معلمی را با عالقه و عشق انتخاب می کنند دارای احساس تعهد و انگیزش
بیشترنسبت به کار خود هستند و در عمل موفق تر از دیگران می باشند  .پس می توان در کل به این نتیجه

رسید که هر قدمی که به سمت فرسودگی شغلی برداشته شود به همان اندازه از میزان تعهد و انگیزش افراد
کاسته خواهد شد  .بنابراین برای اینکه نظام آموزشی پویا و با نشاطی داشته و بتوانیم در عرصه های علمی در
جهان در حال رشد و پیشرفت حرفی برای گفتن و عرض اندام کردن داشته باشیم باید در درجه اول معلمان
سرزنده و با نشاط در کنار امکانات مناسب داشته باشیم و این امر محقق نخواهد شد جزء با افزایش میزان تعهد
و انگیزش شغلی در میان معلمان و کاهش میزان فرسودگی شغلی  -2 .بین فرسودگی شغلی با مولفه های تعهد
سازمانی رابطه معناداری وجود دارد  .نتایج تحقیق نشان می دهد که همبستگی میان فرسودگی شغلی با دو بعد
از ابعاد تعهد سازمانی« تعهد مستمر و تعهد هنجاری »معنادار و منفی است و شدت رابطه بیانگر این امر است
که افزایش میزان فرسودگی شغلی باعث کاهش تعهد در بعد مستمر و هنجاری می شود  .همچنین رابطه میان
فرسودگی شغلی با تعهد عاطفی مثبت می باشد  .یعنی با افزایش فرسودگی شغلی ممکن است تعهد عاطفی
کاهش نیابد بلکه ممکن است افزایش پیدا کند  .نتایج بدست آمده در این فرضیه با نتایج تحقیقات انگل و پری
( ، )1331انجل و پری ( ، )1331پورتر و استیرز( )1373و ساروقی ( )1971همخوانی دارد  .انگل و پری در
تحقیقی در مورد تعهد سازمانی وترک خدمت «بعد تعهد مستمر » نشان دادند کسانی که ترک خدمت می کنند
سطخ پایین تری از تعهد سازمانی را دارا هستند و همچنین کسانی که غیبت می کنند «بعد تعهد مستمر »از
تعهد پایین تری برخوردارند و می توان علت ترک خدمت و غیبت را فرسودگی شغلی دانست  .پس هرچه
فرسودگی شغلی بیشتر باشد ترک خدمت و غیبت نیز افزایش پیدا کرده و در نتیجه منجر به کاهش تعهد
سازمانی می شود .پورتر و استیرز غیبت و تعهد سازمانی و ارتباط این دو را مورد بررسی قرار دادند و به این
نتیجه رسیدند کسانی که در سطوح باالتری از تعهد سازمانی قرار دارند انگیزه بیشتری برای حضور در سازمان
دارند و می توانند تحقق اهداف سازمان را آسان نمایند .ساروقی در تحقیق خود نشان داد که فرسودگی شغلی با
تمامی ابعاد تعهد سازمانی رابطه معناداری و منفی دارد  .در تحقیق حاضر فرسودگی شغلی با دو بعد تعهد
سازمانی رابطه معنادار و منفی دارد و با تعهد عاطفی رابطه مثبت دارد  .در واقع تعهد عاطفی را وابستگی روانی

فرد به سازمان می دانند و بر اساس تعهد مستمرافراد براین باورند که ترک سازمان برای آنها ناگوار و پرهزینه
است  .فردی که تعهد کمی به سازمان دارد چون با ترک سازمان هزینه کمی می پردازد  ،از سازمان فراری می
شود و اگر در بیرون فرصت بهتری پیدا کند می خواهد از آن جدا شود  .بنابراین زیاد به سازمان دل نمی بندد و
از ماندن در سازمان لذت نمی برد و همیشه تحت فشار است  .تا فرصتی دست دهد می خواهد از سازمان جدا
شود و همین مساله باعث استرس مداوم او شده وی را دچار فرسودگی شغلی می کند  .بر اساس تعهد هنجاری
تعهد به عنوان یک مجموعه فشارهای هنجاری درونی شده برای انجام فعالیت ها به طریقی که اهداف و منابع
سازمان حاصل شود تعریف می شود و تعهد هنجاری «تکلیفی » را به عنوان تکلبف ماندن در سازمان تعریف می
کنند  .اگر فرسودگی شغلی به حداقل برسد نه تنها برای سازمان بلکه برای فرد نیز سودمند خواهد بود  .یکی از
نتایج سودمندی می توان برشمرد آن است که فرد از ماندن در سازمان لذت برده و با همکارانش سر سازش پیدا
می کند و زندگی برای او شاد می گردد .کاهش فرسودگی شغلی می تواند تعهد سازمانی را افزایش داده و
برعکس افزایش فرسودگی شغلی باعث کاهش تعهد سازمانی می شود بنابراین مدیران و مسئوالن برای اینکه
بتوانند این تعهد سازمانی را افزایش دهند باید در تالش باشند راهکارها و برنامه هایی را در سازمان خود بکار
ببندند تا نهایت موجب شود تعهد سازمانی کارکنان به باالترین درجه ممکن برسد -9 .تعهد سازمانی و انگیزش
شغلی معلمان بوسیله فرسودگی شغلی پیش بینی ضریب رگرسیون استاندار شده ( )Betaبه میزان  9/23بر
انگیزش تاثیر دارد به عبارت دیگر از بین سه مولفه های فرسودگی شغلی تنها مولفه مسخ شخصیت به میزان
 9/23از کل میزان همبستگی  /99بر انگیزش شغلی تاثیر دارد  .و همچنین تنها سطح معناداری مولفه کاهش
موفقیت  /92بوده و از 9/19کمتر است و ضریب رگرسیون استاندار شده ( )Betaبه میزان 2/27بر تعهد
سازمانی تاثیر دارد  .به عبارت دیگر از بین سه مولفه های فرسودگی شغلی تنها مولفه کاهش موفقیت به میزان
 9/177از کل میزان همبستگی  /173بر تعهد سازمانی تاثیر دارد .مسخ شخصیت بنا به تعاریف انجام شده در
فصل دوم بدبینی است که در آن به دیدگاه سرد و بد خلق افراد نسبت به مراجعین یا همکاران خود و تعهد

سازمانی پایین اشاره دارد و نیز احساس بی عالقگی و بدگمانی و حساسیت کاهش یافته به دیگران و پاسخ های
غیر مربوط و خشن نسبت به مراجعین آورده شده است  .بنابراین تاثیرمولفه مسخ شخصیت بر انگیزش شغلی
می تواند علت هایی هم چون دیدن دانش آموزان به عنوان یک اشیاء  ،احساس بی تفاوتی نسبت به دانش
آموزان از طرف معلم  ،احساس سنگدلی و بی رحمی در مورد دانش آموزان و اینکه مهم نیست به سر دانش
آموزان چه خواهد آمد داشته باشد .در مورد دو مولفه دیگر فرسودگی شغلی و تاثیر آنها بر انگیزش شغلی که
معنادار نبوده باز نیاز است مفهوم هردو مولفه برای یاد آوری در این جا تکرار گردد .کاهش موفقیت یعنی
احساس کاهش قدرت برای انجام کارهای شخصی که فرد از توانایی حرفه ای خود برداشت منفی داشته و به
خود قبوالنده که پیشرفتی در شغل خود نداشته و همچنین خستگی هیجانی در واقع وجود احساساتی است که
در آن فرد نیروهای هیجانی خود را از دست داده و قادربه برقراری روابط عاطفی با دیگران نیست  .در مورد تاثیر
مولفه های فرسوذگی شغلی بر تعهد سازمانی می توان این گونه تحلیل نمود که تاثیر مولفه های خستگی
هیجانی و مسخ شخصیت بر تعهد سازمانی معنادار نبوده .که با نتیجه تحقیق فریسن( )1333همخوانی نداشته
فریسن گزارش نمودندکه مهم ترین عامل فرسودگی شغلی موثردر تعهد سازمانی ،مسخ شخصیت می باشد اما
در مورد مولفه کاهش موفقیت که تاثیر قابل توجهی بر تعهد سازمانی دارد می توان گفت که وقتی فردی
احساس کندکه عملکرد وکارایی وی در انجام وظایف محوله با موفقیت و پیروزی همراه نیست به تبع احساس
فرسودگی شغلی خواهد کرد و قادر به ادامه وظیفه خود در سازمان نخواهد بود -1 .بین رابطه فرسودگی شغلی
با تعهد سازمانی معلمان زن و مرد تفاوت وجود دارد.نتایج تحقیق نشان میدهد  zبدست آمده  9/71از zجدول
 1/31کمتر بوده بنابراین می توان ادعا کرد که تفاوت بین دو ضریب معنادار نیست یعنی بین همبستگی مولفه
تعهد عاطفی از مولفه های تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در معلمان زن و مرد رابطه معنادار وجود ندارد  .در
مورد مولفه تعهد مستمر هم می توان این گونه ادعا نمود چون  zبدست آمده  9/113از  zجدول  1/31کمتر
بوده بنابراین تفاوت بین دو ضریب معنادار نیست  .یعنی بین همبستگی مولفه تعهد مستمر و فرسودگی شغلی

در معلمان زن و مرد رابطه معناداری وجود ندارد  .همچنین در مورد مولفه تعهد هنجاری می توان گفت چون z
بدست آمده  9/391از  zجدول 1/31کمتر بوده پس تفاوت بین دو ضریب معنادار نیست  .یعنی بین همبستگی
مولفه تعهد هنجاری و فرسودگی شغلی در معلمان زن ومرد رابطه معناداری وجود ندارد .با توجه به مطالب ارائه
شده در فصل یک و دو می توان به تعریف تعهد عاطفی اشاره نمود که تعهد عاطفی را تعلق کارکنان و احساس
یگانگی آنان به سازمان و حضور فعال در سازمان می دانند و تعهد مستمررا دلبستگی روانی فرد به سازمان و در
آخر هم تعهد هنجاری را احساس تکلیف برای ادامه همکاری با سازمان تعریف کرده اند  .نتایج تحقیق با
تحقیقات حسینی فرجام ( ،)1939محمدی ()1937همخوانی داشته و اینگونه می توان تحلیل کرد که در همه
موارد ذکر شده در باال مولفه های عاطفی و مستمر و هنجاری بین زن و مرد نمی تواند تفاوت وجود داشته باشد
چرا که احساس تعلق و یگانگی و نیز دلبستگی روانی و احساس تکلیف در هر دو گروه زن و مرد یکسان می
باشد و وجه تمایزی نمی توان به آنها قایل شد  -1 .بین رابطه فرسودگی شغلی با انگیزش شغلی معلمان تفاوت
وجود دارد .نتایج تحقیق نشان می دهد در مولفه های جوسازمانی  ،نیاز به پیشرفت و نیاز به پیوند جویی z
بدست آمده به ترتیب  -/71 ، /9219و  /911بوده و از  zجدول کمتر می باشد  .بنابراین می توان ادعا کرد که
بین همبستگی مولفه های جو سازمانی  ،نیاز به پیشرفت و نیار به پیوند جویی با فرسودگی شغلی معلمان زن و
مردرابطه معناداری وجود ندارد  .ولی در مولفه های ماهیت شغلی و نیاز به قدرت طلبی  zبدست آمده به ترتیب
 2/1 ، 1/317بوده و از  zجدول بیشتر می باشد  .بنابراین می توان ادعا نمود که بین همبستگی مولفه های
ماهیت شغلی و نیاز به قدرت طلبی با فرسودگی شغلی معلمان زن ومرد رابطه معناداری وجود دارد  .به این
معنی که همبستگی ماهیت شغلی و نیاز به قدرت طلبی با فرسودگی شغلی معلمان مرد باالتر از همبستگی
ماهیت شغلی و نیاز به قدرت طلبی با فرسودگی شغلی در معلمان زن است .نتایج بدست آمده در این فرضیه
نشان میدهد که در ارتباط ماهیت شغلی و قدرت طلبی با فرسودگی شغلی در بین مردان به دالیلی مانند حس
برتری جویی و عهدار بودن مسئوولیت در اداره خانواده و اینکه در جامعه هر شغل و منصبی را قبول نمی کنند و

همواره تمایل دارند که قدرت دستور دهی را داشته باشند بیشتر از زنان می باشد  .از نظر ماهیت شغلی که
عهدار آن هستند باید مورد قبول و وفق مراد آنها باشد در صورت عدم تحقق این عوامل عنوان شده در باال دچار
فرسودگی شغلی می شوند و برعکس در مورد زنان چون در بدست آوردن یک شغل با مشکالت بسیار برخورد
می کنند ودر نتیجه در اکثر مواقع به ماهیت شغلی که انتخاب می کنند و نیز پست و رتبه ای که به آنها واگذار
می شود خیلی به صورت جدی نگاه نکرده و برایشان چندان اهمیت ندارد و در سازمان هم کمتر به دنبال قدرت
طلبی هستند لذا کمتر دچار فرسودگی شغلی در این دو بعد از ابعاد انگیزش می شوند -1 .بین فرسودگی شغلی
با مولفه های انگیزش شغلی رابطه معنا داری وجود دارد  .نتایج تحقیق نشان می دهد میان فرسودگی شغلی با
مولفه های نیاز به پیشرفت « »r = -0.17و نیاز به قدرت طلبی « »r = -0.20به لحاظ آماری معنادار و شدت
رابطه منفی و معکوس است .یعنی با شدت یافتن فرسودگی شغلی میزان تمایل به پیشرفت و قدرت طلبی
کاهش می یابد .در مورد سایر مولفه ها رابطه معناداری مشاهده نشد .این موضوع نشانگر آن است که افزایش
میزان فرسودگی شغلی باعث کاهش تمایل به پیشرفت می شود یعنی فرد نمی تواند نظر خود را به دیگران
بقبوالند ،قدرت دستور دادن را از دست می دهد،کارها را بدون مشارکت دیگران انجام می دهد و تالشی برای
رسیدن به مدیریت ندارد و همچنین افزایش فرسودگی شغلی در فرد موجب کاهش قدرت طلبی می شود به
عبارتی فرد از انجام کارهای رقابتی دوری می کند ،نمی تواند برای رسیدن به اهداف دشوار مسئولیت بپذیرد .
با برشمردن موارد باال می توان این گونه تحلیل کرد اگر بتوان میزان فرسودگی شغلی را تا حد امکان کاهش داد
افراد می توانند در جهت رشد و ترقی درکارهای رقابتی حضور موثری داشته باشند ،برای رسیدن به اهداف
سخت و مشکل مسئولیت پذیر باشند ،بتوانند نظرات و دیدگاههای مثبت خود به دیگران بقبوالنند و کارهای
موجود در سازمان و محل کار خود را با مشارکت دیگرا ن انجام دهند -7 .بین فرسودگی شغلی معلمان بر
حسب جنسیت تفاوت وجود دارد  .نتیجه تحقیق بیانگر آن بوده که میزان فرسودگی شغلی در میان زنان
بیشتراز مردان می باشد  ،که این فرضیه با تحقیقات اعتمادی ( ،)1932ورت من ( ،)1331خواجه پور (، )1977

مسلش ( )2991خاکپور ()1977و زارعی ( )1973همخوانی داشته و با تحقیقات عبدی
(،)1972کنعانی( ،)1931عرب( )1979پرتی  ،مک کارتی و کانو( )1331و سابیچ( )1331همخوانی ندارد.این
موضوع نشانگر آن است که در مسائل سازمانی جنسیت نقش بیشتری دارد  .لذا خصوصیات فردی زنان و مردان
متفاوت بوده و مسائلی که باعث فرسودگی شغلی شودمی تواند گوناگون باشد  .با توجه به حساس بودن زن و
برخوردار بودن با مشکالت و گرفتاریهای زیاد در عرصه اجتماع و نیز دارا بودن روحیه ظریف و شکننده نسبت به
مردان ،میزان برخوردار شدن و ابتال به پدیده فرسودگی شغلی در بین این قشر از افراد جامعه بیشتر می باشد و
در مقابل مردان به توجه به شرایط فیزیکی و بدنی و قدرت تحمل فشارهای کاری و مشکالت اجتماعی کمتر از
زنان دچار عارضه فرسودگی شعلی می شوند  -3 .بین تعهد سازمانی معلمان برحسب جنسیت تفاوت وجود دارد
 .نتیجه تحقیق نشانگر آن بوده که میزان تعهد سازمانی برای مردان بیشتر از زنان می باشد .این تحقیق با
تحقیقات حسینی و همکاران ( ، )1933مارسه و همکاران ( )1339همخوانی دارد و با تحقیق اسماعیلی ()1939
و ماتیو و زاجاک( )1339همخوانی ندارد  .حامیان برتری تعهد سازمانی مردان عقیده دارند تعهد سازمانی زنان
،به نقش های خانوادگی بیشتر از نقش های سازمانی است .مارسه و همکاران ( )1339معتفدند که براساس
الگوی شغلی همواره تعهد سازمانی مردان بیشتر از زنان بوده است .چرا که مردان خیلی بیشتر از زنان تحت
تاثیرعوامل سازمانی و شغلی قرار دارند و بسیاربیشتراز زنان نسبت به آن حساس هستند  .مردان ناگزیرند که
برای اداره بهینه خانواده تعهد و تالش بیشتر در سازمان داشته باشند .اما طرفدارن برتری تعهد سازمانی زنان
مانند اسماعیلی ( )1939معتقدند که زنان با توجه به مشکالت و تبعیض های جنسیتی در سازمان و به دلیل
داشتن محدودیت ها در یافتن شغل تعهد بیشتری را نسبت به مردان بروزمی دهند  .همچنین می توان گفت با
توجه به ماهیت شغلی معلمی و تطابق بیشتر این شغل با روحیه کودک دوستی زنان تعهد سازمانی زنان بیشتر
از مردان مشاهده شده است  .همین ویژگیها منجر به آن شده است که تعهد سازمانی آنها بیشتر ازمردان باشد .
اما در تحقیق حاضر که میزان تعهد سازمانی مردان بیشتر از زنان بوده و می توان علت این تفاوت را در موارد

ذیل عنوان کرد  -1 :مردان بیشتر تحت تاثیر عوامل سازمانی قرار دارند  -2 .حساسیت آنها نسبت به مسائل
سازمانی بیشتر است  -9 .چون مردان مسولیت تامین هزینه ها و مخارج زندگی می باشد  ،ناچار هستند نسبت
به سازمان تعهد بیشتری از خود بروز دهند  -7 .بین انگیزش شغلی معلمان بر حسب جنسیت تفاوت وجود دارد
 .چون  tمحاسبه شده کمتر از  tجدول می باشد  ،می توان ادعا کرد بین انگیزش شغلی زنان و مردان تفاوت
معناداری وجود ندارد .

ـ صابری و شیرویه زاد ( )1932در تحقیقی با عنوان تأثیر رضایت شغلی بر بهره وری کارکنان در شرکت نفت
سپاهان چنین بیان کردند که مفاهیم رضایت شغلی و بهره وری از جمله مفاهیم مهم و اساسی در تولید هستند
که توجه به آن ها میتواند باعث افزایش کیفیت و در نتیجه افزایش فروش و سود گردد .رضایت شغلی ،یکی از
چالش برانگیز ترین مفاهیم سازمانی و پایهی بسیاری از سیاست ها و خط مشیهای مدیریتبرای افزایش بهره
وری و کارآیی سازمان میباشد .رضایت شغلی یک احساس مثبت و مطبوع برای ارزیابی شغلی یا تجربهی فرد
است .از آنجا کهرضایت شغلی افراد در ارتباط مستقیم با زندگی آنهاست و همچنین با توجه به ادبیات ،که
رضایت شغلی میتواند بر میزان بهره وری کارکنان تاثیر مثبت داشته باشد؛ لذا بر آن شدیم تا به بررسی رابطهی
بین این دو متغیر بپردازیم .داده ها از یک خط تولید شرکت نفت سپاهان از طریق پرسشنامه جمع آوری شدندو
نتایج تحلیل ها ،رابطهی قوی مثبتی بین رضایت شغلی و بهره وری نشان داد .بدین معنا که با افزایش رضایت
شغلی ،بهره وری کارکنان ارتقا مییابد.

ـ مرادی ( )1939در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر اجرای شاخصهای کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی در
ادارات دولتی شهرستان المرد چنین بیان کرد که هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی تاثیر اجرای شاخصهای

کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان المرد و با روش توصیفی – پیمایشی
اجرا شد.جامعه آماری مطالعه حاضرشامل کارکنان ادارات دولتی شهرستان المرد که  9311نفر می باشد با
استفاده از جدول حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد  271نفر برای نمونه آماری به روش طبقهای تصادفی و
نسبی انتخاب شدند .از پرسشنامههای استاندارد کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی برای گردآوری دادهها
استفاده شد .میزان ضریب همسانی درونی سواالت (آلفای کرونباخ) برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری  %37و
برای پرسشنامه رضایت شغلی  % 39است و در نتیجه پایایی آنها تأیید شد .روایی آنها را نیز متخصصان آماری
تأیید کردند .در نهایت  279پرسشنامه تکمیل و به روش آزمون (فریدمن) و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل
آماری قرار گرفتند .نتایج به دست آمده از آزمونهای آماری بیانگر آن است که کارکنان ادارات شهرستان المرد از
نظر میزان اجرای کیفیت زندگی کاری و تاثیر ان بر رضایت شغلی در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارند و تاثیر
مستقیم دارد  .همچنین مولفههای محیط کاریایمن و بهداشتی ،تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم ،فضای کلی
زندگی ،وابستگی اجتماعی زندگی کاری ،یکپارچگی و انسجام اجتماعی و قانون گرایی در سطح نسبتاً مطلوب
هستند .نیز نتایج گویای آن است که مولفههای محیط کاریایمن و بهداشتی ،تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم،
فضای کلی زندگی ،وابستگی اجتماعی زندگی کاری ،یکپارچگی و انسجام اجتماعی  ،پرداخت منصفانه و کافی،
قانون گرایی در سازمان کاری و توسعه قابلیتهای انسانی بر رضایت شغلی تاثیر دارد.

ـ پاغوش ( )1939در تحقیقی با عنوان رابطهی علّی بین تعارض کار-خانواده و فرسودگی شغلی با میانجیگری
رضایت شغلی و کیفیت زندگی در کارکنان شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم چنین بیان کرد که هدف از انجام
پژوهش حاضر ،بررسی رابط? علّی بین تعارض کار-خانواده و فرسودگی شغلی با میانجیگری کیفیت زندگی و
رضایت شغلی در کارکنان شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم بود .پژوهش از نوع همبستگی(مدلیابی معادالت
ساختاری) بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم بود که به روش

نمونهگیری تصادفی طبقهای 299 ،نفر به عنوان نمونه از میان آنها انتخاب شدند .ابزارهای مورد استفاده در این
پژوهش ،پرسشنامه تعارض کار-خانواده(نت مایر ،بولز و مک ماریان ،)1331،مقیاس  11سوالی رضایت
شغلی(اسمیت ،کندال و هیولین ،)1313،فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی
بهداشت( )WHOQL-BREFو پرسشنامه فرسودگی شغلی(ماسالچ و جکسون )1331،بودند .تحلیل دادهها و
ارزیابی مدل پیشنهادی با نرم افزار  AMOS-21و با استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری ،ضریب همبستگی
پیرسون و آزمون کولموگروف اسمیرنف انجام شدند .یافتهها نشان داد که تعارض کار-خانواده هم به صورت
مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق کیفیت زندگی و رضایت شغلی با فرسودگی شغلی در سطح  P>9/91رابطه
معنادار دارد .همچنین رابطه تعارض کار-خانواده هم به صورت مستقیم با متغیرهای کیفیت زندگی و رضایت
شغلی و هم به صورت غیرمستقیم از طریق کیفیت زندگی با رضایت شغلی معنادار بود .یافتههای پژوهش
همچنین حاکی از رابطه منفی معنیدار کیفیت زندگی و رضایت شغلی با فرسودگی شغلی و رابطه مثبت و
معنادار کیفیت زندگی با رضایت شغلی بهصورت مستقیم میباشد( .)P>9/91نتایج مدل کلی نشان داد که
شاخصهای مدل مفروض از برازش مطلوب برخوردارند.

ـ شوکتی ( )1931در تحقیقی با عنوان بررسی میزان رضایت شغلی زنان شاغل دانشگاه تبریز و برخی عوامل
مرتبط با آن چنین بیان کرد که این تحقیق به بررسی میزان رضایت شغلی کارمندان زن دانشگاه تبریز و عوامل
تأثیرگذار بر رضایت شغلی پرداخته است و به منظور توضیح عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی از نظریههای
رضایت شغلی بهره گرفته شده است .مطابق مدل تحلیلی تحقیق متغیرهای تأثیرگذار عبارتند از  :متغیرهای
عوامل سازمانی (مدیریت سازمان ،رابطه با همکاران ،وضعیت ارتقاء شغلی ،رضایت از حقوق و مزایا و امنیت
شغلی) و ماهیت کاری ( تضاد و ابهام شغلی ،تنوع شغلی و فشار کاری) و محیط کاری و متغیرهای زمینه-ای
هستند .دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامه که در بین  212نفراز کارکنان زن دانشگاه تبریز توزیع شد،

جمعآوری شده است .الزم به ذکر است که بجای انتخاب نمونه آماری ،از روش تمام شماری استفاده گردید .در
تحلیل دادههای گردآوری شده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به
روش گام به گام استفاده گردیده است .نتایج حاصله از یافتههای تحقیق به شرح زیر است :بین متغیرهای عوامل
سازمانی (مدیریت سازمان ،رابطه با همکاران ،وضعیت ارتقاء شغلی ،رضایت از حقوق و مزایا و امنیت شغلی) و
ماهیت کاری ( تضاد و ابهام شغلی ،تنوع شغلی و فشار کاری) و محیط کاری با متغیر وابسته رضایت شغلی
رابطه معنی داری وجود دارد .به عبارتی روشن تمامی فرضیه های مورد بررسی تأیید شده اند .نتایج بدست آمده
از تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که متغیرهای مدیریت سازمانی ،امنیت شغلی ،تضاد و ابهام شغلی،
رابطه همکاران و تنوع شغلی در تعیین میزان رضایت شغلی فرد بیشترین میزان را به خود اختصاص داده و
حدود  19درصد تغییرات متغیر وابسته بوسیله این متغیرها توضیح داده شدهاند .سایر متغیرها نیز خارج از
معادله رگرسیون قرار گرفتهاند.

ـ جاجرمی ( )1932در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان (مطالعه
موردی اداره کل راه و ترابری استان سمنان) چنین بیان کرد که سازمان ها به عنوان رکن اصلی اجتماعات
کنونی نقش تعیین کنندهای در برآوردن انتظارات جوامع دارند و نیروی انسانی با ارزشترین منبع برای سازمانها
به شمار میآید .از اینرو به منظور افزایش بهرهوری و کارآیی سازمانها ،توجه به نیازهای کارکنان و تأمین
سالمت روانی و جسمانی و جلب رضایت آنها ،اهمیت ویژهای مییابد .با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی به عنوان
یک جزء مهم و بنیادی در پیکره یک سازمان محسوب میشود و در واقع شناختی از سازمان را ارائه می دهد و
تأثیر مثبتی در عملکرد کارکنان دارد و از طرفی رضایت افراد از سازمان خود نقش قابل مالحظه ای در بازدهی و
نوع عملکرد سازمان ایفا می کند ،از این رو پژوهش حاضر با چهار هدف -1شناسایی وضعیت فرهنگ سازمانی و
رضایت شغلی در بین کارکنان اداره کل راه و ترابری استان سمنان -2شناخت روشهای بهبود رضایت شغلی

کارکنان از طریق فرهنگ سازمانی-9شناسایی رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در اداره کل راه و
ترابری استان سمنان -1ارائه راهکارها و چارچوبی مناسب به منظور تعامل هرچه بیشتر بین فرهنگ سازمانی و
رضایت شغلی دربین کارکنان اداره کل راه و ترابری استان سمنان انجام شد .پژوهش حاضر از لحاظ طبقه بندی
پژوهش ،بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از لحاظ طبقه بندی بر حسب روش ،از نوع توصیفی-همبستگی است.
 117نفر از کارکنان اداره کل راه و ترابری استان سمنان در سال  1931به صورت تصادفی طبقهای انتخاب
شدند .ابزارهای مورد استفاده ،پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی رابینز و رضایت شغلی لینز بودند.پایایی
پرسشنامه با کمک نرم افزار  spssوبا روش الفای کرونباخ عدد  90311بدست آمد که نشاندهنده قابلیت اعتماد
باالی آن است .پس از جمعآوری دادههای تحقیق بر اساس سواالت و فرضیات تحقیق ،آزمونهای همبستگی
پیرسون ،آزمون  Tو تجزیه واریانس برای مقایسه گروههای مستقل و همچنین آزمون تحلیل رگرسیون مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بررسی نتایج بدست آمده نشان میدهد بین تمامی مولفههای فرهنگ سازمانی و
رضایت شغلی رابطه مثبت و معنادرای در سطح  1درصد وجود دارد .مقایسه گروههای مستقل
جمعیتشناختی(جنسیت،سابقه کار،میزان تحصیالت وسن) نشان داد فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی آنها
تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مولفههای فرهنگ سازمانی
درمجموع توانستند  1201درصد از تغییرات رضایت شغلی را تبیین نمایند و متغیرهای توجه به تیم (-90137
= )Betaو تاثیر نتایج تصمیمات بر کارکنان ( )Beta=90912به ترتیب بیشترین تاثیر منفی و مثبت را بر
رضایت شغلی نشان دادند .همچنبن خطرپذیری ( ،)90919جاهطلبی ( ،)90237توجه به جزئیات ( ،)90239توجه
به اعضا ( )90291و توجه به رهآورد ( )90131نیز تاثیر معناداری بر رضایت شغلی دارند بطوریکه با فازیش هریک
از مولفههای گفته شده میزان رضایت شغلی کارکنان به اندازه ضریب هر یک از مولفهها تغییر مثبت خواهد
یافت ،یعنی این متغیرها با رضایت شغلی رابطه مثبت و مستقیم دارند .بررسی دیگر متغیرها نشان میدهد که
ضرایب متغیر خالقیت و پایداری تاثیر معناداری بر رضایت شغلی ندارند.

ـ حبیبی ( )1932در تحقیقی با عنوان رابطه بین سلسله مراتب نیازهای مازلو ،منبع کنترل و سابقه خدمت با
رضایت شغلی معلمین ابتدایی شهر تهران چنین بیان کرد که هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی سلسله
مراتب نیاز های مازلو  ،منبع کنترل و سابقه خدمت با رضایت شغلی معلمان می باشد .آگاهی از تاثیر رضایت
شغلی ،منبع کنترل و نیاز های معلمان در مدیریت کالن نیروی انسانی آموزش و پرورش اهمیت فراوانی دارد.
نمونه آماری این پژوهش  292نفر از معلمان ابتدایی منطقه  1تهران در سال تحصیلی  32 -31به صورت
تصادفی انتخاب شدند .برای جمع آوری اطالعات و داده ها از پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا ،منبع کنترل
درونی و بیرونی راتر ،سنجش نیاز های مازلو و برگه اطالعات شخصی استفاده شد .با توجه به نتایج بدست آمده
می توان بیان داشت که از دیدگاه معلمان نیاز به احترام و خودشکوفایی و ایمنی از اهمیت بیشتری برخوردار
هستند .نتیجه حاصل از بررسی ارتباط بین نیاز فیزیولوژیک با منبع کنترل رابطه معنا داری را نشان نمی دهد،
در حالیکه بین نیازهای ایمنی ،نیاز اجتماعی ،احترام و خود شکوفایی با منبع کنترل رابطه معنا داری تایید می
گردد.نتیجه حاصل از این بررسی ارتباط بین سلسله مراتب نیازهای مازلو با رضایت شغلی رابطه معنا داری را
نشان می دهد ،همچنین ارتباط بین سلسله مراتب نیازهای مازلو با رضایت شغلی و سابقه خدمت رابطه معنا
داری را نشان می دهد .بررسی نتایج حاکی از آن است که بین منبع کنترل با رضایت شغلی معلمان ابتدایی
رابطه معنا داری وجود دارد و همچنین بین سابقه خدمت و رضایت شغلی رابطه معنا دار تایید می گردد .باتوجه
به مدل نهایی رگرسیون مربوط به رابطه سلسله مراتب نیازهای مازلو ،سابقه خدمت ،منبع کنترل با رضایت
شغلی نشان میدهد که بهترین عامل افزایش رضایت شغلی سابقه خدمت میباشد و با افزایش تجربه بهمنظور
افزایش رضایت شغلی برآورده کردن نیازهای فیزیولوژیکی از اهمیت بیشتری برخوردار است همچنین نیاز
خودشکوفایی در افزایش رضایت شغلی تأثیرگذار است.

ـ بیشه کالیی ( )1939در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه سخت رویی با رضایت شغلی دبیران دوره متوسطه
شهرستان محمودآباد چنین بیان کرد که پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سخت رویی با رضایت شغلی
دبیران دوره متوسطهی شهرستان محمود آباد با نمونهای متشکل از  111دبیر مقطع متوسطه که از طریق نمونه
گیری تصادفی ساده انتخاب شدند صورت پذیرفت .فرضیه اصلی پژوهش :بین مولفههای سخت رویی (کنترل ،
تعهد ،چالش) و رضایت شغلی رابطه وجود دارد .ابزارهای مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه بررسی دیدگاه
شخصی کوباسا  1331و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا 1377بود  .برای تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره و تحلیل واریانس یکطرفه در گروههای مستقل استفاده شد.
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که رابطه چالش ،کنترل و سخت رویی با رضایت شغلی با احتمال کمتر از
( <p (9/91معنادار است .ولی رابطه تعهد با رضایت شغلی معنادار نبود .رابطه سخت رویی ومولفههای آن با سن
و سابقه کار با احتمال کمتر از(  )<p 9/91معنادار بود ولی رضایت شغلی با سن و سابقه کار رابطه معنادار
نداشت .اثر جنسیت بر رضایت شغلی و سخت رویی و مولفههای آن معنا دار بود ( .)<p9/91همچنین تحصیالت
بر رضایت شغلی و سخت رویی و مولفههای آن تأثیر معنادار داشت ( )<p 9/91و فقط اثر تحصیالت بر تعهد
معنادار نبود .کلید واژهها :سخت رویی ،رضایت شغلی ،دبیران ،مقطع متوسطه.

ـ خیری ( )1939در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان
شرکت مخابرات استان اصفهان چنین بیان کرد که هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رضایت
شغلی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت مخابرات استان اصفهان بود .این مطالعه از دو فرضیه اصلی و ده فرضیه
فرعی تشکیل شده است .فرضیه اصلی اول) بین هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان رابطهای معنادار وجود
دارد .فرضیه اصلی دوم) بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان رابطهای معنادار وجود دارد .فرضیه فرعی
اول) بین مهارت درون فردی و رضایت شغلی کارکنان رابطهای معنادار وجود دارد .فرضیه فرعی دوم) بین

مهارت بین فردی و رضایت شغلی کارکنان رابطهای معنادار وجود دارد .فرضیه فرعی سوم) بین قابلیت سازگاری
و رضایت شغلی کارکنان رابطهای معنادار وجود دارد .فرضیه فرعی چهارم) بین مهارت کنترل استرس و رضایت
شغلی کارکنان رابطهای معنادار وجود دارد .فرضیه فرعی پنجم) بین مهارت خلق عمومی و رضایت شغلی
کارکنان رابطهای معنادار وجود دارد .فرضیه فرعی ششم) بین مهارت درون فردی و تعهد سازمانی کارکنان
رابطهای معنادار وجود دارد .فرضیه فرعی هفتم) بین مهارت بین فردی و تعهد سازمانی کارکنان رابطهای معنادار
وجود دارد .فرضیه فرعی هشتم) بین مهارت قابلیت سازگاری و تعهد سازمانی کارکنان رابطهای معنادار وجود
دارد .فرضیه فرعی نهم) بین مهارت کنترل استرس و تعهد سازمانی کارکنان رابطهای معنادار وجود دارد .فرضیه
فرعی دهم) بین مهارت خلق عمومی و تعهد سازمانی کارکنان رابطهای معنادار وجود دارد .جامعه آماری این
پژوهش  1299نفر از کارکنان شرکت مخابرات استان اصفهان بودند که از میان آنها  231نفر به صورت تصادفی
خوشهای انتخاب شدند .دادههای تحقیق با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی بار -آن ،پرسشنامه تعهد
سازمانی آلن و مایر و پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت جمعآوری شدند ،سپس با استفاده از نرم افزار spss
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که ارتباط قابل مالحظهای
بین هوش هیجانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود دارد.

ـ عزیزی ( )1931در تحقیقی با عنوان بررسی تناسب میان شغل و شاغل از بعد شخصیت و تاثیر آن بر رضایت
شغلی کارکنان اداری و مالی زیرمجموعه اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران چنین بیان کرد که
پژوهش حاضر با هدف بررسی تناسب میان شغل و شاغل از بعد شخصیت و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان
اداری و مالی زیرمجموعه اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران صورت گرفته است.در این مطالعه
توصیفی پیمایشی مجموعاً  219نفراز کارمندان در پژوهش شرکت کرده و مورد پرسش قرار گرفتند .ابزار
پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد شغلی شخصیتی هالند و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا بوده است.

جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی مناسب از جمله آزمون  tگروههای مستقل ،تحلیل واریانس
یکراهه و آزمون خی دو نیکویی برازش استفاده گردید.نتایج پژوهش نشان داد که بین تناسب شغل با شاغل از
بعد شخصیت و رضایت شغلی رابطه وجود دارد .همچنین مشخص شد که میان رضایت شغلی با متغیرهای
جنسیت ،رشته تحصیلی و سطح تحصیالت رابطه وجود دارد در حالیکه بین رضایت شغلی با متغیرهای سن و
وضعیت تاهل رابطه معناداری مشاهده نشد.یافته های این پژوهش نشان داد که بین تناسب شغل با شاغل از بعد
شخصیت و رضایت شغلی در کارمندان رابطه وجود دارد .نتایج پژوهشهای مختلف نشان داده که اگر افراد در
مشاغل نا متناسب به کار گرفته شوند به دلیل عدم تناسب استعداد ،عالقه و شخصیت خود با شغل نه تنها
ناراضی و ناراحت هستند بلکه اصرار دارند این نارضایتی را به دیگران نیز انتقال دهند ولی اگر شخصیت افراد و
نوع شغل آنان با هم متناسب باشد رضایت شغلی به باالترین حد می رسد  .امید است پژوهش حاضر سببی شود
تا نظر مدیران سازمان را به این زمینه مهم معطوف سازد که با درک تفاوت های موجود بین کارکنان تحت
نظارت خود و استمرار در رویکرد انطباق شاغل با شغل مناسب ،می توانند در انتخاب  ،آموزش ،ارزیابی عملکرد
شغلی و بکارگیری اثربخش آنان ،موفق تر عمل کنند .غفلت از واقعیتهای مربوط به علم روانشناسی در سازمانها
از جمله مبحث تفاوتهای فردی و شخصیت شغلی افراد باعث می شود مدیران در هماهنگ ساختن فعالیتهای
افراد تحت نظارت خود با مشکل مواجه شوند و شاید هرگز متوجه نشوند که اشکال کار در کجا بوده است.

ـ صیادی ( )1931در تحقیقی با عنوان نقش میانجی تابآوری در رابطه سبکهای رهبری و رضایت شغلی
کارکنان کمیته امداد شیراز چنین بیان کرد که نقش میانجی تابآوری در رابطه سبکهای رهبری و رضایت
شغلی کارکنان کمیته امداد شیراز هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش میانجی تابآوری در رابطه سبکهای
رهبری و رضایت شغلی میباشد .آزمودنیهای این پژوهش را  112کارمند تشکیل میدهند که با روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای از میان کارکنان ادارههای زیرمجموعه اداره کل کمیته امداد شیراز انتخاب شدند.

ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس تابآوری کارنر -دیویدسون ( ،)2999مقیاس سبکهای رهبری
چندعاملی  ،)MLQ (1985مقیاس رضایت شغلی  .)J.D.I (1969برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از روش
همبستگی پیرسون ،رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده گردید .نتایج نشان داد که بین سبکهای رهبری با
رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنادار ( )<P9/91وجود دارد .بین تابآوری و رضایت شغلی رابطه مستقیم و
معنیدار ( )<P9/91وجود دارد .بین رضایت شغلی و سبکهای رهبری رابطه مستقیم و معنیدار ()<P9/91
وجود دارد .نتایج نشان داد که در مجموع مدل پژوهش 11 ،درصد از واریانس رضایت شغلی توسط تابآوری
رهبری تبدیلی تبیین میگردد .سبک رهبری تبادلی قادر به تبیین فوق نمیباشد.

ـ دهقانی ( )1931در تحقیقی با عنوان رابطه فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی با رضایت شغلی کارکنان سازمان
آموزش و پرورش ناحیه  1شهرستان شیراز چنین بیان کرد که نظر به اهمیت نقش تعین کننده رضایت شغلی
کارکنان در کارکردها و عوامل گوناگون سازمان و در نتیجه تاثیر ان بر فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان
و همچین اهمیت نظام اموزش و پروزش به عنوان مبدا تحوالت و شاخص عمده قطب بندی کشورها ،در سطح
بین المللی ،تحقیق حاضر با هدف شناخت رابطه فرهنگ سازمانی و انگیزه شغلی کارکنان اموزش و پرورش
ناحیه یک شهرستان شیراز مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه اموزش در این پژوهش شامل کلیه کارکنان
اموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان شیراز می باشد که طبق امار سال  1931،2799نفر می باشد .طبق
جدول مورگان نمونه کافی برای این حجم  119نفر می باشد  .در این تحقیق سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی
،انگیزه شغلی و رضایت شغلی JDIمورد استفاده قرار گرفته است  .نتایج به دست امده نشان داده است که انگیزه
شغلی با رضایت شغلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد  .همچنین نتایج حاکی از این است که تمامی ابعاد
فرهنگ سازمانی (فاصله از قدرت ،امتناع از ریسک ،فردگرایی و مردساالری) و ابعاد انگیزش شغلی(ویژگی های
فردی  ،ماهیت شغل و جو سازمانی) به طور معناداری قادر به پیش بینی رضایت شغلی هستند.

ـ بصیری ( )1939در تحقیقی با عنوان ارتباط هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض با رضایت شغلی
دبیران تربیت بدنی چنین بیان کرد که پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های مدیریت
تعارض با رضایت شغلی در میان دبیران آموزش و پرورش ناحیه  2شهرستان زاهدان انجام گرفت .مطالعه حاضر
توصیفی از نوع همبستگی می باشد که جامعه آماری آن را کلیه دبیران تربیت بدنی ناحیه  2آموزش و پرورش
شهرستان زاهدان تشکیل می دادند و حجم نمونه براساس جدول مورگان 31نفر به روش نمونه گیری تصادفی
انتخاب شد .برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سبک های مدیریت تعارض ،هوش هیجانی و رضایت
شغلی استفاده گردید .برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شد.
نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوش هیجانی و رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی ،رابطه
معناداری وجود ندارد ،با این حال بین هوش هیجانی و برخی خرده مقیاس های آن با مولفه های رضایت شغلی
رابطه معناداری وجود دارد؛ بین مدیریت تعارض و رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی ،رابطه معناداری وجود دارد.
عالوه بر این ،بین مدیریت تعارض و برخی از سبک های آن با رضایت شغلی و مولفه های آن رابطه معناداری
وجود دارد .نتایج رگرسیون نیز نشان داد که هوش هیجانی نمی تواند رضایت شغلی را پیش بینی کند اما
مدیریت تعارض می تواند رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی را پیش بینی نماید ،عالوه بر این ،هوش هیجانی و
برخی خرده مقیاس های آن می توانند مولفه های رضایت شغلی را پیش بینی نمایند و مدیریت تعارض و برخی
از سبک های آن هم قادر به پیش بینی رضایت شغلی و مولفه های آن هستند.

ـ قاسم زاده ( )1931در تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی کارکنان شرکت
واحد تهران و حومه چنین بیان کرد که رضایت شغلی یکی از ابعاد اصلی نگرشهای شغلی می باشد که به شدت

رفتار و عملکرد فرد در سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد .کارکنان متخصص و مستعد سازمان سرمایه و دارایی
با ارزشی هستند که حفظ و بهره مندی از آنها مستلزم برآوردن انتظارات و افزایش رضایت شغلی شان می باشد.
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران و حومه می باشد .جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان(کارشناس و باالتر) شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران و حومه مشتمل بر  719نفر تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده  212نفر
از کارکنان به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند .روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – پیمایشی است.
به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد (فیلیپ و روپر )2993 ،و پرسشنامه
استاندارد رضایت شغلی کوپر استفاده شده است .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل آمار
توصیفی(جداول و نمودارهای توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) و تحلیل آمار استنباطی (آزمون
کولموگروف اسمیرنوف ،آزمون رضیب همبستگی پیرسون ،آزمونی تی تک نمونه ای ،رگرسیون چندگانه و آزمون
فریدمن) به کمک نرم افزار  SPSS 21بهره گرفته شد .یافته های تحقیق نشان داد که بین مدیریت استعداد و
رضایت شغلی کارکنان شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .از بین مولفه
های مدیریت استعداد ،توسعه استعداد و حفظ و نگهداری استعداد اثر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی دارند.
بعالوه ،نتایج آزمون تی نشان داد که وضعیت مدیریت استعداد در جامعه مورد مطالعه مطلوب نمی باشد اما
وضعیت رضایت شغلی در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد .همچنین در بین مولفه های مدیریت استعداد ،جذب و
شناسایی استعداد و در بین مولفه های رضایت شغلی ،مشارکت و ارتباط با همکاران از بیشترین اهمیت
برخوردارند.

