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رابطه فرسودگي شغلي با جو سازماني  در بین دبیران تربیت بدنی شهر ایالم

صحرابیرامی*1 ،هادی زارعی2 ،دکتر سیروس احمدی3
1.کارشناس تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،

 2. کارشناس امداد و نجات جمعیت هالل احمر ایالم ، 
3. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد همدان

مقدمه 
د با پیچیده تر شدن روز افزون جوامع امروزي رسالت سازمان ها براي برآوردن انتظارات اعضای جامعه حساس 
تر و مهم تر مي شود. با توجه به حساسیت سازمان آموزش و پرورش براي دستیابي و اجراي موفقیت آمیز هر فعالیت 
آموزشي افزون بر منابع مالي، وسایل و فناوري، وجود  نیروي انساني سالم و متعهد، نقش اساسي را ایفا مي کند. به 
عبارت دیگر تعهد کاري و واکنش عاطفي فرد نسبت به کار و همچنین باال بودن سالمت رواني میزان تولید و قابلیت 

کار را باال مي برد.
هاي گروه  میان  متقابل  هاي  کنش  و  پیوندها  کوشش،  و  تالش  آورد  دست  مدارس  سازماني   جو 
در معلمان  که  آنجا  از  است.  آموزان  دانش  و  کارکنان  آموزگاران،  مدیران،  یعني  مدرسه   دروني 
امر نظران  صاحب  لذا  باشند،  مي  است  اي  جامعه  هر  بنیادي  و  اساسي  رکن  که  آموزش   جریان 
آموزش، بهبود کیفیت نظام آموزشي جامعه را به میزان شایان توجهي مدیون بهبود کیفیت کارکرد معلمان مي دانند)قدیمی 
مقدم1384(. به پیروي از این موضوع، به کارگیري معلمان کارآمد و اثربخش از موضوع هایي است که باید در هر نظام 
آموزش و پرورش بدان اندیشیده شود تا در محیط مدرسه جوي پدید آید که در کنار پرورش دانش آموزان کارآمد و 
اثربخش بتواند این ویژگي را در معلمان نیز پایدار سازد . چرا که جو مدرسه کیفیت نسبتا پایداری است که معلمان 
آن را تجربه مي کنند، کیفیتي که به دلیل تحت تاثیر قرار دادن رفتار آنان اهمیت فراوان دارد . در جهان پیچیده ي 
امروز که تمامي کشورهاي جهان به دنبال توسعه ي پایدار هستند، لزوما از راه توسعه ي منابع انساني مي توان به این 
توسعه ي پایدار رسید تا انسان ها متعهد و پایدار دستاوردها و ارزش هاي جامعه باشند، ولي این که چه کسي متعهد 
است و این که اصوال با چه معیارهایي شناخته مي شود ، از جمله مواردی هستند که مستلزم پژوهش و بررسي هاي 

فراوان خواهد بود)عراقي، 1373(.
از طرفي با توجه به اهمیت نیروي کارآمد آموزشي در آموزشگاه ها و اینكه دبیران تربیت بدنی همواره با کمبودها 
و محدودیت هاي محیطي و اجتماعي روبرو مي باشند تحقیق حاضر در پي آن است که با استفاده از دیدگاه دبیران 
تربیت بدنی آموزشگاه های شهرایالم  به این سوال پاسخ دهد که آیا بین فرسودگي شغلي و جو سازماني دبیران تربیت 

بدنی شهرایالم رابطه اي وجود دارد؟
روش شناسی

جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه دبیران تربیت بدنی  شهر ایالم که در سال تحصیلي 92-91 مشغول به خدمت 
بوده اند، مي باشد تعداد این دبیران بر اساس دفترچه آماری واحد برنامه ریزی  اداره کل آموزش و پرورش استان 
ایالم 143 نفر بوده که شامل 85 مردو58 نفر زن بودند وحجم نمونه با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان و 
کرجسی محاسبه شد که تعداد 108 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند  که آزمودنیها پرسشنامه جو سازمانی که توسط 
هالپین و کرافت  بر اساس شش  مولفه)رفتار حمایتی مدیر، رفتار دستوری مدیر،رفتار ممانعتی مدیر، رفتار حرفه ای 
معلم، رفتار صمیمی معلم و رفتار فارغ از تعهد معلم( و شامل 42 سوال برای مقطع ابتدایی،49 سوال متوسطه ا ول 
و 27 سوال متوسطه  دوم بوده را تكمیل کردند. در این تحقیق از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و ضریب 

همبستگی ضریب اتا و آزمون رگرسیون استفاده شده است .
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یافته ها
یافته ها نشان می دهد که بین فرسودگی شغلی وجو سازمانی رابطه منفی معنی داری وجود دارد.

 جدول ضریب همبستگی بین جو سازمانی و فرسودگی شغلی

                                  آماره
متغیر

معنی داریضریب همبستگیتعداد

./123./108149جو سازمانی هدایتی- فرسودگي شغلی
./12./108149جو سازمانی ممانعتی- فرسودگی شغلی 

001/../108370جو سازمانی حرفه ای –فرسودگی شغلی 
./678./108040جو سازمانی صمیمی – فرسودگی شغلی 

./019-./108226جو سازمانی بیگانه – فرسودگی شغلی 
./120-./108151جو سازمانی حمایتی- فرسودگی شغلی 

بحث و نتیجه گیری
بین جو سازمانی  و فرسودگي شغلي دبیران تربیت بدنی شهر ایالم رابطه منفی معناداری وجود دارد.وتحقیق 
حاضربا نتایج  تحقیق جمالی اختر و همكاران  )1388(، گارسیا )2006(وجوریس)2007( همخوانی دارد.جو سازمانی 
مجموعه ای از حاالت، خصوصیات یا ویژگی های حاکم بریک سازمان است که آن را گرم، سرد، قابل اعتماد، غیر 
 قابل اعتماد، ترس آور و یا اطمینان بخش، تسهیل کننده یا بازدارنده می سازد و سبب تمایز دو سازمان مشابه از هم
می شود)امین پور، 1381(.  دبیران تربیت بدنی به دلیل روحیه ورزشكاری که دارند و اغلب تمایل به محیط سازمانی  
خوشایندی دارند که در آن توانائی های خود را نشان دهند . زمانی که این جو سازمانی مناسب نباشد  میزان فرسودگی 
آنها  فرسودگی شغلی   ، باشد  بیشتر  مناسب  سازمانی  دلیل هر چه جو  به همین  دهند  می  نشان  را  بیشتری  شغلی 

کمترخواهد بود . 
منابع

 ]1[امین پور فاطمه )1381(.بررسی تاثیر فرهنگ و جو سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت 
امور فرهنگی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.

]2[جمالی اختر و همكاران)1388(. رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضا هیات علمی واحد های منطقه 
یک دانشگاه آزاد اسالمی به منظور ارایه مدل مناسب رهبری: نشریه  مدیریت آموزشی. شماره 2.

]3[ عراقی  محمود )1377(. بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان مجتمع فوالد اهواز: پایان نامه کارشناسی ارشد 
دانشكده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان

]4[قدیمی مقدم ملک محمدوحسینی طباطبایی فوزیه)1384(.فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی. سال دوم شماره 5.

]5[Cano–  Garsia  ,F  ,J  ,.Padilla-Munoz  ,E.M  &Garrasco  –  Ortiz  ,M.A  )2004(  .personality  and  individual 
differences,www.elsevier.com/locatelpaid
]6[Jose’R-Goris“-)2007(Effects of satis faction with communication on the relation ship between perfor-
mance/satisfaction”journal of management Developmnt vo1.26.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.elsevier.com/locatelpaid
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

