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رابطه نیازهای انگیزشی و فرسودگی شغلی دبیران ورزش مقطع متوسطه شهر اهواز
علی اشرف کریمی ،1فتاح مهدوی ،2مجید کیانی کری ،3عبدالرحمن مهدی پور4
 -1کارشناس و دبیر علوم ورزشی،
 -3-2گارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
 -4استادیار مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
مقدمه

امروزه مبحث فرسودگی شغلی ،توجه بسیاری از محققین حوزه مدیریت را به خود جلب نموده است ،فرسودگی
شغلی یکی از عمده ترین مسائل شغلی است که معموالً به شکل واکنش در برابر فشارهاي شغلی و سازمانی در
میان کارکنان خدمات انسانی دیده می شود .فرسودگی را به مفهوم تهی شدن از ویژگی هاي خود به علت تحلیل
رفتگی ،یکی از منابع جسمی یا ذهنی تعریف کرده اند که نتیجۀ تالش بسیار زیاد براي رسیدن به بعضی از انتظارهاي
غیرواقعی است و توسط خود فرد یا جامعه به وي تحمیل می شود ( .)1در سازمان هاي آموزشی یکی از عواملی که
هم جنبه فردي و سازمانی و فرهنگی دارد و نقش مهمی در بروز فرسودگی شغلی بازي می کند عوامل انگیزشی،
مربیان یا معلمان آموزشی است .در این میان با توجه به جنبه عملی آموزش تربیت بدنی داشتن انگیزش شغلی براي
دبیران تربیت بدنی از ارکان سیستم آموزشی محسوب می شوند .چنانچه درس تربیت بدنی توسط معلمان با انگیزه
آموزش داده شود می تواند سالمتی جسمی و روانی دانش آموزان را در دوران تحصیل و بعد از آن تامین نماید
(آشتیانی .)1382،همه نظریه پردازان انگیزشی ،انگیزش را علت رفتار و تداوم آن می دانند .اساس ًا کارکنان با انگیزه،
میل بیشتري به حضور در سازمان داشته ،کمتر غیبت کرده و در تصمیمات سازمانی مشارکت فعالی دارند .در نهایت
می توان انتظار داشت دبیرانی که داراي انگیزه بیشتر می باشند ،تالش بیشتري را براي رفع آموزش و برآورده کردن
نیازهاي دانش آموزان از خود نشان می دهند ( .)1الدفر سه گروه از نیازهای انگیزشی منسوب به  ERGرا به شرح
ذیل مطرح می کند :الف) نیازهاي زیستی یا وجودي :شامل نیازهاي فیزبولوژیکی و ایمنی که مربوط به نیازهاي سطح
پایین تر تئوري سلسله مراتب مازلوست ب) نیازهاي تعلق و پیوستگی :به نیازهاي عشق و پیوند اجتماعی مربوط
می شود .این نیاز بر اهمیت رابطه فرد و ارتباطات اجتماعی تأکید دارد ج) نیازهاي رشد :مربوط به نیازهاي احترام
و خودشکوفایی است که مربوط به اشتیاق طبیعی افراد به رشد فردي است .مطالعات انجام شده حاکی از آن است که
عوامل  ERGمی تواند در تغییرات تحلیل رفتگی شغلی معلمان یا کارکنان مرتبط باشد ،به طوري که در حیطه عوامل
زیستی مطالعه نشان داده است که ابعاد مختلف سالمت جسمی و روانی با فرسودگی شغلی ارتباط دارد (عبدی و
ماسوله .)1386 ،همچنین نتایج پژوهش پرداخت چی ( ،)1388و کاستالیوس (  )2005نشان داد که به ترتیب ،رفتار
حمایتی مدیران مدارس و پرداخت منصفانه حقوق ،فضاي کلی زندگی و رفتار صمیمی معلمان ،بیشترین تاثیر را بر
فرسودگی شغلی معلمان مدارس دارند .توجه به اهمیت شغل دبیري تربیت بدنی و همچنین نیاز مربوط به بررسی
وضعیت فرسودگی شغلی آنها انگیزه اصلی بررسی این مساله است که آیا بین نیازهاي انگیزشی آلدرفر و فرسودگی
شغلی دبیران تربیت بدنی رابطه وجود دارد؟و اینکه آیا این ابعاد قابلیت پیش بینی فرسودگی شغلی دبیران ورزش را
دارند؟ بر این اساس مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط عوامل انگیزشی  ERGدر فرسودگی شغلی دبیران تربیت
بدنی مقطع متوسطه شهر اهواز صورت گرفته است.
روش شناسی تحقیق

تحقيق حاضر ،توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری آن کلیه دبیران تربیت بدنی زن و مرد مقطع
متوسطه شهر اهواز در سال تحصیلی  89 -90بودند (  ،)=N 149که به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند.
ابزار جمعآوری دادهها به ترتیب پرسشنامه استاندارد نیازهای انگیزشی  ERGشامل  12ایتم و سه بعد (نیازهای
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رشدی ،نیازهای وابستگی و فیزیولوزیک) و پرسشنامه فرسودگی شغلی  MBIشامل  22ایتم و سه بعد (فرسودگی،
مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی) بود .ضریب پایایی پرسشنامه های نیازهای انگیزشی و فرسودگی با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ  0/82و  0/79بدست آمد .همچنین روایی پرسشنامه ها توسط جمعی از متخصصین و اساتید
دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضريب همبستگى پيرسون ،تحليل
رگرسيون چندگانه ،استفاده شد .همچنین سطح معناداری  P≥00/5در نظر گرفته شد.
یافته های تحقیق

بر اساس نتایج بین نیازهای فیزیولوزیکی و نیازهای وابستگی و تمامی خرده مقیاس های فرسودگی شغلی
همبستگی مستقیم وجود داشت .همچنین نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد که تنها نیازهای فیزیولوزیکی
و وابستگی واجد شرایط پیش بینی وضعیت فرسودگی شغلی دبیران ورزش شهر اهواز هستند.
بحث و نتیجه گیری

بر اساس یافته ها ،بین نیازهای فیزیولوزیکی و تعلق و وابستگی و فرسودگی شغلی دبیران ورزش رابطه معنی
داری وجود داشت که با نتایج تحقیقات عبدی و همکاران ( ،)1386پرداخت چی ( )1388فراهانی و همکاران ()1391
و کاستالیوس (  ،)2005کام ً
ال همخوان است .مطابق نتایج بدست آمده همین ابعاد نیز قابلیت پیش بینی فرسودگی
شغلی دبیران ورزش را دارا بوده که با نتایج تحقیق فراهانی و همکاران ( ،)1391همسوست .می توان چنین اذعان
داشت که درک بهتر رابطه نیاز وابستگی دبیران ورزش و نگرش مساعد آنان به درس تربیت بدنی و فضای آموزشی
مدرسه و همچنین رفع نیازهای اولیه بویزه نیازهای اقتصادی ،احساس اثربخش بودن ،خودکارآمدی و عزت نفس در
کار را بیش از پیش در آنان تقویت خواهد نمود .در نهایت پیشنهاد می شود به عوامل انگیزشی بویزه درک روابط
اجتماعی ،نیازهای اولیه علی الخصوص مسکن و حقوق و ایجاد فرصت های ارتقا تحصیلی دبیران ورزش توجه
بیشتری گردد.
جدول )1رابطه چندگانه نیازهای انگیزشی و فرسودگی شغلی دبیران ورزش
شاخص آماری
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