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 چكیده

همبستگي  –بود. روش تحقیق توصیفي يبدن تیترببررسي ارتباط بین هوش معنوی و فرسودگي شغلي معلمان  هدف اصلي این پژوهش،

 548كه با استفاده از جدول مورگان  باشد يماستان سمنان  وپرورش آموزش يبدن تیتربمعلمان   است و جامعۀ آماری تحقیق شامل كلیه

هوش معنوی )بدیع و  یها پرسشنامهتصادفي انتخاب شدند و  یا خوشه یریگ نمونهروش نمونۀ آماری به  عنوان بهزن(  05مرد و  00نفر )

پرسشنامه  545تعداد  تیدرنها ها پرسشنامه یآور جمع( را تكمیل كردند. پس از 5331فرسودگي شغلي )مسلش،  ( و5383همكاران، 

 05/0دگي شغلي ارتباط معكوس و معناداری وجود دارد )هوش معنوی و فرسو یرهایمتغقرار گرفت. نتایج نشان داد كه بین  يموردبررس

P< هوش معنوی و فرسودگي شغلي ارتباط منفي و معناداری مشاهده شد. نتایج رگرسیون خطي  یها اسیرمقیز(. همچنین بین تمامي

رگرسیون چندگانه  . همچنینكند يم ينیب شیپواریانس فرسودگي شغلي را  درصد 31 یيتنها بهساده مؤید آن بود كه هوش معنوی 

كمترین سهم  -52/0با میزان  "خودآگاهي و عشق"م و بیشترین سه -35/0با میزان  "توانایي تعامل و مقابله با مشكالت"نشان داد كه 

هوش  یها نیانگیمحاكي از آن بود كه بین  ANOVAو  t یها آزموننتایج  تیدرنهامتغیر فرسودگي شغلي دارند.  بیني را در پیش

جمعیت شناختي شامل جنسیت، وضعیت تأهل، سطح تحصیالت و سابقه كار  یها يژگیوفرسودگي شغلي بر اساس برخي از  معنوی و

 (.<01/0pاختالف معناداری وجود ندارد )
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 مقدمه

رشد و تعالی یک کشور هایی که در  سازمان ازجمله

است و  وپرورش آموزش، نظام کند یمنقش به سزایی ایفا 

منابع در این  نیرگذارتریتأثو  نیتر مهمیكی از  شک یب

نظام، نیروی انسانی )معلمان و دبیران( است که نقش 

تربیتی  -واالیی در کارایی و اثربخشی سیستم آموزشی

فرهنگی، (. جهت فراهم آوردن شرایط مطلوب 5دارند )

شاداب و قوی برخوردار  یا هیروحالزم است که معلمان از 

را در زندگی شغلی و  ها یسختباشند و حداقل مشكالت و 

نیروهایی که در  ازجمله(. 04اجتماعی داشته باشند )

نقش مؤثری در اعتالی ورزش  وپرورش آموزشسیستم 

کشور و بهداشت روانی و جسمانی افراد جامعه دارند 

هستند. این معلمان در برقراری ارتباط  یبدن تیتربمعلمان 

با مدیران جهت فراهم کردن امكانات و تسهیالت ورزشی 

خود و همچنین در  یها برنامهیا حمایت از  ازیموردن

برآورده ساختن نیازهای مختلف دانش آموزان و 

 گرید عبارت به(. 81دارند ) یتوجه قابلورزشكاران نقش 

در  زیربنای مستحكمی ،که مدارس انندافراد جامعه باید بد

در آن جوانان برای یک  که یطور به باشد یم یبدن تیترب

بدنی آماده  یها تیفعالورزش و  در مدت یطوالنمشارکت 

 (.50) شوند یمو تربیت 

ماهیت شغلی خود، با مشكالت  ی واسطه بهمعلمان 

مواجه هستند، مشكالتی مانند پرحجمی کار،  یا دهیعد

ی دانش آموزان به  مزایای ناکافی، عدم عالقهحقوق و 

 یها سازمانمدرسه، نادیده گرفتن نیازهای آنان از طرف 

پرجمعیت. این مشكالت همگی بر  یها کالسآموزشی و 

بوده و با استمرار این مشكالت،  رگذاریتأثها  سالمت آن

 یها استرسباال رفته و نهایتاٌ  ها آن یریپذ بیآس

 یفشارها(. استرس و 63) شوند یمل را متحم یتوجه قابل

 یها تیفعالعصبی اثرات منفی فراوانی بر عملكرد و 

(. ارتباط تنگاتنگی میان 61اعضای سازمان دارد )

شغلی و پدیده فرسودگی شغلی وجود دارد.  یها استرس

یكی از نتایج استرس شغلی زیاد و مداوم،  که یطور به

، 06، 52، 34، 36، 92، 80، 65است ) 8فرسودگی شغلی

 یشناخت روان(. فرسودگی شغلی یک سندروم 85و  68

است که شامل خستگی هیجانی )عاطفی(، مسخ شخصیت 

 (.91و  51، 93، 86و کاهش عملكرد شخصی است )

خستگی عاطفی احساس زیر فشار قرار گرفتن و از 

میان رفتن منابع هیجانی در فرد است. مسخ شخصیت 

خاصی است که معموالً پاسخ منفی و سنگدالنه به اش

 تیدرنهاخدمت از سوی فرد هستند و  کنندگان افتیدر

کاهش عملكرد شخصی، یک ارزشیابی منفی از خود در 

(. تحقیقات 86) رود یمرابطه با انجام کار به شمار 

، یكی از معضالت جدی دهد یمنشان  ریاخ یها سال

بزرگ، فرسودگی  یها شرکتو  ها سازمانمدیران در 

فردی  یور بهرهروی انسانی و متعاقب آن کاهش شغلی نی

(. فرسودگی شغلی عالوه بر 84و سازمانی است )

فردی، شامل عالئمی مانند ناامیدی، بدبینی  یها بیآس

شغلی، از بین رفتن انگیزه مثبت، کاهش  ی ندهیآنسبت به 

شغلی، عدم احساس همدردی،  ی سازنده یها کوشش

و  ها شكستش به توجیه ، گراییریپذ کیتحرمنفی گرایی، 

به دیگران و فقدان احساس خالقیت  ها آننسبت دادن 

 ها سازمانهای بسیاری بر  عواقب و هزینه(، 82) یا حرفه

های فراوان،  ها و مرخصی مانند تعویض مكرر شغل، غیبت

افت کمیت و کیفیت کار و اختالل سالمت روان تحمیل 

که هرساله  برآورد شده است در انگلستان .(60) کند یم

به دلیل اختالالت ناشی از  یروز کارمیلیون  04

. آژانس امنیت و سالمت رود یمفرسودگی شغلی، از بین 

 94هزینه فرسودگی شغلی را  9449کار در اروپا در سال 

میلیون دالر در  65تا  54بیلیون یورو در اروپا و 

 یها یبررس(. 92تخمین زده است ) متحده االتیا
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افرادی  ازجملهان داده است که معلمان نش شده انجام

و  02)هستند که در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند 

 0144درصد از  61، در هلند 8221در سال  .(95

در احراز پست خود ناتوان شناسایی شدند، که  یکارمند

و  که توسط جكسون یا مطالعه(. در 33ند )معلمان بود

رت گرفت، ( بر روی صدها معلم صو8213همكاران )

مشخص شد که معلمانِ در معرض فرسودگی شغلی، به 

ی دیگری هستند. زیانی که در اثر از  دنبال شغل و حرفه

بر  یا باتجربهو  باارزشدست دادن چنین متخصصان 

 (.94، خسارات سنگینی خواهد بود )شود یمجامعه وارد 

عواملی که  ازجملهتحقیقات أخیر نشان داده است 

ترل یا کاهش استرس و فرسودگی شغلی بر کن تواند یم

(. 56 و 66) است 8نقش داشته باشد، هوش معنوی

که این هوش تأثیر شگرفی در سالمت  اند افتهیدرمحققان 

 تواند یمزندگی دارد و  یها جنبهروان و هماهنگی همه 

یک حامی، فرد را در رویارویی با مشكالت  عنوان به

ادث ناگوار زندگی شغلی و حو یها استرسمانند  یا حرفه

(. این نكته حائز اهمیت است که 3و  09، 66یاری دهد )

باید توجه  اثربخشمدیران سازمان برای داشتن مدیریتی 

خاصی را به شناساندن معنای زندگی به کارکنان داشته 

باشند. عدم تعهد به سازمان، دیر رسیدن به سرکار، عدم 

از  ییها مونهنرفتار شهروندی و جوانمردی در محیط کاری 

برای  .عدم شناخت معنای زندگی در محیط کاری است

توان فقط  شناخت معنای زندگی و حل مسائل ارزشی نمی

از هوش منطقی و عاطفی استفاده کرد بلكه باید از هوشی 

متعارف استفاده نمود که این موضوع در  یها هوشورای 

 (.69و  2) شود یمقالب مفهوم هوش معنوی بیان 

وی شامل هدایت و معرفت درونی، حفظ هوش معن

تعادل فكری، آرامش درونی و بیرونی و عملكردی همراه با 

(. این هوش قادر 6بصیرت و مالیمت و مهربانی است )

                                                           

1. Spiritual Intelligence 

است که هوشیاری یا احساس پیوند با یک قدرت برتر را 

از این هوش  نیهمچن (.06تسهیل کند و یا افزایش دهد )

و  شود یمروزانه استفاده جهت افزایش بهزیستی زندگی 

و رفتارهای حل مسئله را به افراد  مؤثرتوانایی سازگاری 

( در تحقیقی 9446) 9(. المر و همكاران66) دهد یم

معنوی، هنگام  یریگ جهتدریافتند که افراد دارای 

و به  دهند یممواجهه با جراحات به درمان بهتر پاسخ 

و میزان  ندیآ یمکنار  یدگید بیآستری با  شكل مناسب

( و 9444) 6کمتر است. آمانس ها آنافسردگی در 

( معتقدند که هوش 9444) 0همچنین زوهر و مارشال

برای تسهیل حل مشكالت روزانه به کار  توان یممعنوی را 

( نیز بر این عقیده 9449) 5برگ نیگر (.83و  66برد )

داشتن یک روحیه  پراسترس ی دورهاست که در یک 

در عصر  رو نیازا(. 58زشمند خواهد بود )معنوی بسیار ار

جدید اهمیت و ضرورت مطالعه موضوع معنویت و مذهب، 

 شود یمهوش معنوی، از جهات مختلف احساس  ژهیو به

(90.) 

در داخل و خارج از کشور تحقیقات اندکی در خصوص 

ارتباط هوش معنوی و فرسودگی شغلی معلمان 

ت متعدد ارتباط انجام شده است. در تحقیقا یبدن تیترب

 و 00بین هوش معنوی با متغیرهایی مانند شادکامی )

(، رفتار شهروندی سازمانی 30و  31(، سالمت روان )38

(، هدفمندی در 36(، کارایی )53(، کیفیت خدمات )08)

( 9( و رضایت از زندگی )68(، رضایت شغلی )30زندگی )

بررسی شده است که نتایج مؤید وجود ارتباط مثبت و 

عنادار در بین این متغیرها بوده است. در دیگر تحقیقات م

( و 05و  6، 35، 1، 89، 0ارتباط بین هوش هیجانی )

( با فرسودگی شغلی بررسی شده است 86هوش عاطفی )

. از اند دادهرا گزارش  ها آنکه وجود ارتباط معنادار بین 
                                                           

2. Elmer, MacDonald & Friedman 

3. Amans 

4. Danah Zohar & Ian Marshall 

5. Grinberg 
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های أخیر نشان داده است که  طرفی نتایج پژوهش

ی  ا عوامل مثبت روحی و روانی رابطهفرسودگی شغلی ب

معكوس دارد. در این مطالعات ارتباط بین متغیرهایی 

 یجوسازمان(، 32 و 85، 63، 69نظیر سالمت روانی )

(، رضایت شغلی 8(، کیفیت زندگی کاری )86مثبت )

(، حمایت اجتماعی و 03(، تعهد سازمانی )59و  56، 98)

لی بررسی شده ( با فرسودگی شغ64و  01، 39معنویت )

ی معكوس و معنادار بین  است که نتایج مؤید وجود رابطه

بوده است. مطالعاتی نیز در مورد ارتباط بین هوش  ها آن

انجام شده است که ارتباط منفی  استرس شغلیمعنوی و 

(. نتایج تحقیقاتی 58و  96) اند دادهگزارش  و معنادار را

را بررسی  که ارتباط بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی

اند نیز رابطه معكوس و معناداری را نشان داده است،  کرده

( تحت عنوان 8624در پژوهش کیانی زاده ) که یطور به

بررسی رابطه بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی در 

پرستاران، مشاهده شد که بین این دو متغیر ارتباط منفی 

(. همچنین نتایج تحقیق 66وجود دارد ) یدار یمعنو 

(، نشان داد معلمانی که 9486ردستانی و همكاران )ک

دارای هوش معنوی باالیی هستند کمتر از دیگر معلمان 

 (.56) شوند یمدچار فرسودگی شغلی 

 ٔ  نهیدرزمهایی اخیر پژوهش یها سالطی  هرچند

هوش معنوی و تحلیل رفتگی شغلی در ایران انجام گرفته 

ین این دو هایی که ارتباط ب است، ولی تعداد پژوهش

را نشان داده  -بدنیدر بین معلمان تربیت باألخص -متغیر

 باهدفتحقیق حاضر  رو نیازاباشد. بسیار اندک می باشند،

بررسی ارتباط بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی 

در استان سمنان انجام گرفت؛ تا شاید  یبدن تیتربمعلمان 

 های اخیر تحقیقات بتوان از هوش معنوی که در سال

مندی در جهت شناخت آن  منسجم و نظام شیوب کم

[، برای مقابله با فرسودگی 88و  2صورت پذیرفته است ]

 استفاده کرد. یبدن تیتربشغلی معلمان 

 روش تحقیق

همبستگی و  –روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی 

هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری  ازنظر

استان سمنان بوده که بر  مدارس یبدن تیتربمعلم  904

نمونه تحقیق  عنوان بهنفر  801اساس جدول مورگان 

برگشتی در این  یها پرسشنامهانتخاب شدند. تعداد 

 عدد بود. 808تحقیق 

 یها آمارهاز  ها دادهتوصیفی  لیوتحل هیتجزجهت 

میانگین، فراوانی و انحراف استاندارد استفاده شد و 

 یها آزمون، از ها دادهاطی استنب لیوتحل هیتجز منظور به

 ANOVAو  t یها آزمونهمبستگی پیرسون و اسپیرمن، 

و رگرسیون خطی ساده و رگرسیون چندگانه به روش 

 منظور به استفاده شد. ≥P 45/4در سطح  زمان هم

ی هوش معنوی )بدیع و  ها از پرسشنامه گردآوری داده

تفكر کلی بعد هوش معنوی شامل  0( که 8612همكاران، 

، توانایی مقابله و تعامل با مشكالت ،بعد اعتقادی و

 عالقهعشق و و  یخودآگاهو  اخالقی یپرداختن به سجایا

کند، استفاده شد. بدیع و همكاران  گیری می را اندازه

( برای محاسبه پایایی این پرسشنامه از دو روش 8612)

که مقدار آن  اند نمودهاستفاده  فیتصنآلفای کرونباخ و 

 61/4و  15/4ل پرسشنامه به ترتیب برابر با برای ک

پرسشنامه  قبول قابلو این بیانگر پایائی  آمده دست به

ی فرسودگی  (. همچنین پرسشنامه9باشد ) می ادشدهی

بعد فرسودگی  6( که 8223شغلی )مسلش و همكاران، 

شامل خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش موفقیت 

ستفاده شده است. ، ادهد یمقرار  موردسنجشفردی را 

در تحقیقات مختلف در حد مطلوب   اعتبار این پرسشنامه

و  64، 62، 96گزارش شده است ) 12/4تا  64/4و بین 

(. عالوه بر این در تحقیق حاضر ضریب اعتبار این 55

ی راهنما، با استفاده از آلفای  در یک مطالعه ها پرسشنامه

و  16/4 کرونباخ برای کل آزمون فرسودگی شغلی برابر
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برای خرده مقیاس های آن شامل خستگی عاطفی، مسخ 

 35/4، 60/4شخصیت و کاهش عملكرد شخصی به ترتیب 

و همچنین برای کل آزمون هوش معنوی برابر  19/4و 

بعد  تفكر کلی وآن یعنی  یها مؤلفهو برای  16/4

پرداختن به ، توانایی مقابله و تعامل با مشكالت ،اعتقادی

به ترتیب  عالقهعشق و و  یخودآگاهو  اخالقی یسجایا

آمد که نشان  به دست 55/4و  64/4، 15/4، 14/4 بیضرا

 هر دو پرسشنامه از اعتبار خوبی برخوردار هستند. دهد یم

 

 

 تحقیق یها افتهی

 63( که از کل افراد نمونه، 8نتایج نشان داد )جدول 

 برحسب. اند دادهنفر را زنان تشكیل  35نفر را مردان و 

سطح تحصیالت، بیشترین درصد فراوانی مربوط به مدرک 

( بوده و مدارک کاردانی و درصد 0/36کارشناسی )

از کل افراد نمونه را  درصد 6/83 کارشناسی ارشد هرکدام

. در میزان سابقه کاری، بیشترین اند دادهبه خود اختصاص 

( درصد 6/53) "باالتر سال و  85"فراوانی مربوط به دامنه 

بر اساس وضعیت تأهل، بیشترین تعداد مربوط به است. 

و بیشتر افراد نمونه  باشد یم( درصد 5/13متأهل )معلمان 

 سال قرار دارند. 65تا  95( در دامنه سنی درصد 00)

 جمعیت شناختی یها یژگیوبرحسب  یموردبررستوزیع نمونه  .8جدول

 تجمعيدرصد فراواني  درصد فراواني فراواني ها يژگیو نام متغیر

 جنسیت

 3/13 3/13 01 مرد

 500 5/41 11 زن

 - 500 545 كل

 سطح تحصیالت

 3/51 3/51 23 كارداني

 0/83 4/10 31 كارشناسي

 500 3/51 23 تر و باال ارشد يكارشناس

 - 500 545 كل

 سابقه كار

 4/58 4/58 21 سال 1زیر 

 4/23 1 0 سال 50تا  1بین 

 3/43 3/53 28 سال 51تا  50بین 

 500 0/11 80 سال و باالتر 51

 - 500 545 كل

 وضعیت تأهل

 1/53 1/53 53 مجرد

 500 1/81 522 متأهل

 - 500 545 كل

 

بر اساس نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف، از بین 

های  فرسودگی شغلی، نمرات مؤلفه یها اسیرمقیز

زیع دارای تو "کاهش عملكرد فردی"و  "خستگی عاطفی"

دارای توزیع غیر نرمال  "مسخ شخصیت"نرمال، اما مؤلفه 

نیز  یهوش معنوهای  . همچنین از بین زیرمقیاسباشد یم

و  "توانایی تعامل و مقابله با مشكالت"های  مؤلفه

دارای توزیع نرمال بوده و  "خودآگاهی و عشق و عالقه"

پرداختن به "و  "تفكر کلی و بعد اعتقادی" یها مؤلفه

دارای توزیع غیر نرمال هستند و  "ی اخالقیسجایا

در دو متغیر هوش معنوی و  ها دادهتوزیع  تیدرنها

 .باشد یمنرمال  صورت بهفرسودگی شغلی 
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 يبدن تیترب. ضرایب همبستگي بین هوش معنوی و فرسودگي شغلي معلمان 2جدول 

ها شاخص متغیر وابسته  
تفكر كلي و بعد 

 اعتقادی

 توانایي تعامل و
له با مقاب

 مشكالت

 پرداختن به
سجایای 
 اخالقي

خودآگاهي 
و عشق و 

 عالقه
 هوش معنوی

 خستگی عاطفی
-98/4 ضریب همبستگی  08/4-  82/4-  64/4-  61/4-  

486/4 سطح معناداری  44/4  49/4  44/4  44/4  

 کاهش موفقیت فردی
-00/4 ضریب همبستگی  92/4-  53/4-  01/4-  52/4-  

44/4 سطح معناداری  44/4  44/4  44/4  44/4  

 مسخ شخصیت
-01/4 ضریب همبستگی  92/4-  08/4-  96/4-  02/4-  

44/4 سطح معناداری  44/4  44/4  44/4  44/4  

 فرسودگی شغلی
-03/4 ضریب همبستگی  09/4-  02/4-  09/4-  34/4-  

44/4 سطح معناداری  44/4  44/4  44/4  44/4  

 

که ضریب  دهد یم( نشان 9نتایج )جدول شماره 

بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی در بین همبستگی 

و در سطح خطای کمتر  -3/4برابر با  یبدن تیتربمعلمان 

دو متغیر  یها اسیرمقیزاست. در سایر  دار یمعن 48/4از 

(. >P 45/4) شود یممعناداری مشاهده  ی رابطهمذکور نیز 

گفت که  توان یم% 25با اطمینان بیش از  گرید عبارت به

وش معنوی و فرسودگی شغلی و ه یرهایمتغبین 

ارتباط معناداری وجود دارد. ضریب منفی  ها آن یها مؤلفه

 صورت بهکه این ارتباط  دهد یمنشان  آمده دست به

 .باشد یممعكوس 

 

 فرسودگي شغلي از طریق هوش معنوی ينیب شیپ. نتایج رگرسیون خطي ساده جهت 3جدول 

 .R R Square F 5DF 2DF Sig مدل
یهوش معنو  34/4  63/4  32/66  8 862 44/4  

 

(، 6)جدول شماره  شود یمکه مشاهده  گونه همان

که این مقدار با درجه  باشد یم 32/66برابر با  Fمقدار 

شده  دار یمعن 48/4( در سطح کمتر از 862،8آزادی )

 باشد یم 63/4با  برابر R Square است. همچنین، مقدار

بین(  متغیر پیشمتغیر هوش معنوی ) دهد یمکه نشان 

درصد از واریانس متغیر مالک )فرسودگی شغلی( را  63

 کند. و تبیین می ینیب شیپ

 

 هوش معنوی یها مؤلفهفرسودگي شغلي از طریق  ينیب شیپ. نتایج رگرسیون چندگانه جهت 4جدول 
 .Sum of Squares df Mean Square F Sig منبع تغییرات

بین پیش  68/2  0 06/9  88/94  44/4  

مانده باقی  06/83  863 89/4  - - 

80/93 کل  804 - - - 



 )مطالعه موردی استان سمنان(ي بدن تیتربارتباط بین هوش معنوی و فرسودگي شغلي معلمان 

 

 

503 

 هوش معنوی یها مؤلفه استانداردشدهضرایب رگرسیوني  .1جدول 

 .T Sig (βضریب بتا ) Bضریب  ها مؤلفه

 445/4 -10/9 -96/4 -956/4 تفكر کلی و بعد اعتقادی

 44/4 -90/0 -68/4 -963/4 توانایی تعامل و مقابله با مشكالت

 495/4 -96/9 -94/4 -999/4 اختن به سجایای اخالقیپرد

 86/4 -61/8 -89/4 -882/4 خودآگاهی و عشق و عالقه

 

نشان داد با توجه  (0جدول )نتایج رگرسیون چندگانه 

هوش معنوی  یها مؤلفه، 48/4به سطح معناداری کمتر از 

ترکیبوی متغیور فرسوودگی شوغلی را      صوورت  به توانند یم

نماینوود. همچنووین ضوورایب رگرسوویونی  تبیووین یخوووب بووه

توانوایی  "کوه   دهد یم( نشان 5)جدول  (β) استانداردشده

( بیشوترین  -68/4بوا میوزان )   "تعامل و مقابله با مشكالت

( -89/4) بوا میوزان   "خودآگاهی و عشق و عالقوه "سهم و 

کمترین سوهم را در پیشوگویی متغیور فرسوودگی شوغلی      

اسوت کوه تموامی     داری حواکی از آن  دارند. سطوح معنوی 

خودآگواهی و عشوق و   " جوز  بوه های هووش معنووی    مؤلفه

بوین خووبی    پویش  توانند یم ییتنها به(، <p 45/4) "عالقه

 برای فرسودگی شغلی باشند.

 

 tجمعیت شناختي با استفاده از آزمون  یها يژگیومیانگین هوش معنوی و فرسودگي شغلي بر اساس  ی سهیمقا. 1جدول 

 سطح معناداری t درجه آزادی دبررسيمورویژگي  متغیرها

 هوش معنوی
 11/4 -85/4 862 وضعیت تأهل

 26/4 -46/4 862 جنسیت

 فرسودگی شغلی
 32/4 -62/4 862 وضعیت تأهل

 02/4 -32/4 862 جنسیت

 

حاکی از آن است که سوطح   3اطالعات جدول شماره 

معناداری در متغیرهای هوش معنوی و فرسوودگی شوغلی   

بوده و تفاوت معناداری در بین معلمان مجورد   45/4باالی 

و متأهل و همچنین بین معلمان زن و مورد وجوود نودارد.    

بور   شوده  انیببین میانگین نمرات متغیرهای  گرید عبارت به

وضعیت تأهل و جنسویت تفواوت معنواداری وجوود      اساس

 ندارد.

 
 ANOVAجمعیت شناختي با استفاده از آزمون  یها يژگیوس هوش معنوی، فرسودگي شغلي بر اسا یها نیانگیممقایسه . 0جدول 

موردبررسيویژگي  متغیرها  سطح معناداری F درجه آزادی 

 هوش معنوی
82/9 9 سطح تحصیالت  88/4  

3/9 6 سابقه کار  43/4  

 فرسودگی شغلی
03/8 9 سطح تحصیالت  90/4  

28/8 6 سابقه کار  86/4  
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( سوطح  6 )جودول  شوود  یمو کوه مشواهده    گونه همان

معناداری در مودارک مختلوف تحصویلی شوامل کواردانی،      

هووش معنووی و    ازلحوا  کارشناسی و کارشناسی ارشود،  

بین  دهد یمبوده که نشان  45/4فرسودگی شغلی باالتر از 

 ازنظور بوا سوطوح مختلوف تحصویلی،      یموردبررسمعلمان 

میزان فرسودگی شغلی و هوش معنوی اختالف معنواداری  

چنین تفاوت معناداری در میانگین هووش  وجود ندارد. هم

معنوی و فرسودگی شغلی بر اساس سوابق مختلوف کواری   

 (.<p 45/4) شود ینممشاهده 

 

 یریگ جهینتبحث و 

ضریب همبستگی، نشان داد که بین متغیرهای هووش  

در  یبدن تیتربمعنوی و فرسودگی شغلی در میان معلمان 

اری وجود همبستگی معكوس و معناد 48/4سطح کمتر از 

دارد که این سطح حاکی از وجوود ارتبواط تنگاتنوي بوین     

دو متغیر موذکور   یها مؤلفه. تمامی باشد یماین دو متغیر 

معنواداری بوا یكودیگر ارتبواط داشوتند. نتوایج        طور بهنیز 

رگرسیون خطی نیز حاکی از آن بود که هوش معنوی قادر 

را از واریانس فرسوودگی شوغلی    درصد 63 ییتنها بهاست 

( و 8624) زاده یانیو ککند. این یافته بوا نتوایج    ینیب شیپ

( که وجود ارتباط معكوس و 9486کردستانی و همكاران )

معنووادار بووین هوووش معنوووی و فرسووودگی شووغلی را      

 درواقع(. 56و  66گیری کرده بودند همخوانی دارد ) نتیجه

گفت معلمانی که در بعد اعتقادی و دیودگاه کلوی    توان یم

ود نیرویی برتور و قدرتمنود را در کالبود هسوتی     خود، وج

انود   اند و خود را تحت کنترل و حمایت آن دیده حس کرده

به میوزان کمتوری دچوار کواهش هیجانوات و احساسوات       

امیودی در   شوان و همچنوین نوا    نسبت به شغل و مخاطبان

شووند. افورادی کوه يرفیوت      های کاری می کسب موفقیت

مسواعدت بوه دیگوران در     ی پذیرش انتقادات و نیز روحیه

کوشوی بیشوتری در    بیشتر است و به نسوبت سوخت   ها آن

دهنود، همچنوین    ها از خود نشان موی  اتمام کارها و برنامه

کسانی که در هنگام روبرو شدن با مشكالت دچار تشویش 

آن  حول  راهآوردن  بوه دسوت  شوند و در پوی   و نگرانی نمی

درت ضوعف و قووت خوود را شوناخته و قو      نقاطهستند و 

کنترل هیجانات، احساسات و تفكرات خود را دارند، کمتور  

شوووند.  دچووار عوووارض ناخوشووایند فرسووودگی شووغلی مووی

گفت هوش معنوی که یک توانایی بوالقوه   توان یمبنابراین 

، ابوزاری موؤثر در رویوارویی و    باشد یمو ارزشمند در افراد 

تورین   کوه عموده   مودت  یطوالنهای روانی  مقابله با استرس

باشوود؛  ی نوواگوار آن فرسووودگی شووغلی اسووت، مووی یجووهنت

فرد با برقراری ارتباط بوا یوک موجوود برتور و      که یطور به

درک معنا و هدف زندگی و پرداختن بوه فضوایل اخالقوی،    

توانود   سازگاری بیشتری در برخورد با مشكالت یافته و می

هوای شوغلی مقابلوه کنود و بوه نحوو        با فشارها و اسوترس 

بوه فرسوودگی شوغلی پیشوگیری و یوا       یالابتمؤثرتری از 

هووش معنووی بوه افوراد      درواقعاثرات آن را کاهش دهد. 

نسبت به امورات روزموره، دیودگاهی مفهوومی و هدفمنود     

که فرد زندگی پس از مرگ خوود   شود یمو باعث  دهد یم

نتایج کموی کوار ندانود و در دل، ماهیوت کیفوی       درگرورا 

ترین نقش را در  ه عمدهناخوشایند را ک ی آمده شیپمسائل 

ها و فشارهای روانوی دارنود، کشوف کورده و      ایجاد استرس

ای کوه از رگرسویون    بهتر بوا مشوكالت کنوار آیود. نتیجوه     

بینوی فرسوودگی شوغلی از طریوق      چندگانه جهوت پویش  

آمد حاکی از آن بود کوه   به دستهای هوش معنوی  مؤلفه

لوه بوا   توانوایی تعامول و مقاب  "ابعاد هوش معنووی،   از میان

بیشترین تأثیر را در تبیوین فرسوودگی شوغلی     "مشكالت

دارد. طبیعی است که هرچه فرد در برابر مسوائل و موانوع   

 طوور  بوه بیشوتری داشوته باشود     یریپوذ  انعطواف پویش رو  

 با عوارض فرسودگی شغلی مقابله نماید. تواند یممؤثرتری 

نشوان داد کوه بوین میوانگین      tنتایج حاصل از آزمون 

هووش معنووی    ازنظرزن و مرد  یبدن تیتربلمان نمرات مع
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اختالف معناداری وجوود نودارد. ایون نتیجوه بوا مطالعوات       

( و 8628(، بواقرپور و همكواران )  8616رقیب و همكاران )

و با نتایج تحقیوق   راستا هم( 9489یحیی زاده و همكاران )

(. 69، 68، 6، 83( همخووووانی نداشوووت ) 9446زهیووود )

ت که این نتیجه فقط بوا تحقیقوات   گف توان یم یطورکل به

های  مختلف، تفاوت ورسوم آداب، که باشد یمداخلی همسو 

توانود دالیول ایون     های حاکم بر جامعه موی  فردی و ارزش

ناهمخوانی باشد. همچنین بوین معلموان متأهول و مجورد     

هوش معنوی تفاوت معنواداری مشواهده نشود. ایون      ازنظر

( 8624همكواران )  تحقیقوات غنوا و   یهوا  افتوه ینتیجه بوا  

( 8616همخوانی داشته اما با مطالعات رقیب و همكواران ) 

( به دلیول تفواوت در جامعوه    8616و رستمی و همكاران )

ی دیگوری کوه    (. نتیجه85، 83، 66است ) سو ناهمآماری، 

آمود حواکی از آن بوود کوه بوین       به دستدر این پژوهش 

میانگین هوش معنوی بر اساس سطوح مختلوف تحصویلی   

تفاوت معنادار وجود ندارد. این یافته بوا پوژوهش رقیوب و    

و با مطالعات رستمی و همكواران   ( همسو8616همكاران )

دلیول   تووان  یمبوده که  سو ناهم( 9486( و زهید )8624)

و تفواوت   ورداستفادهمهای  را در پرسشنامه ییسو ناهماین 

(. همچنوین  69، 85، 83تحقیق عنوان کرد ) یها نمونهدر 

پژوهش حاضر نشان داد که بین میانگین هووش   یها افتهی

بر اساس سوابق مختلف کواری   یبدن تیتربمعنوی معلمان 

 دهد یمنیز تفاوت معناداری مشاهده نشد. این نتایج نشان 

و مجوورد و  زن و موورد، متأهوول یبوودن تیووتربکووه معلمووان 

همچنووین معلمووان بووا سوووابق کوواری و موودارک مختلووف  

از هوش معنوی برخوردار هسوتند و   زانیم کیتحصیلی به 

مووذکور نقشووی در افووزایش و کوواهش هوووش  یهووا یژگوویو

محیط نقش موؤثری در پورورش    یطورکل بهمعنوی ندارند. 

بوا   شودن  مواجوه فورد بوا    کوه  ینحوو  بوه هوش معنوی دارد 

در پی پاسخ به سؤاالت جدیودی   محیطی جدید و پیچیده

خواهد بود و این امر باعوث تكامول معرفوت، فهوم و درک     

بهتر روابط متقابل امور در وی شده و حقایق هستی را بوه  

شود که  مشخص می رو نیازانحو بهتری درک خواهد کرد. 

محیط و شرایط نسبتاً برابری برای پرورش هووش معنووی   

ای فوردی مختلوف(   هو  معلمان در سطح استان )با ویژگوی 

 وجود داشته است.

نشووان داد کووه بووین معلمووان     tهمچنووین آزمووون  

فرسوودگی شوغلی تفواوت     ازلحوا  زن و مورد   یبدن تیترب

بوا تحقیقوات    آموده  دسوت  بوه معناداری وجود ندارد. نتیجه 

( و کونوانی و  9489(، سواینی ) 9488بروزرز و همكواران ) 

همكاران ( همسو و با مطالعات شیرکول و 8628همكاران )

 باشود  یمو  سوو  نواهم ( 8613(، صابری و همكاران )8610)

کوه تفواوت در    رسود  یمو (. به نظور  93، 82، 63، 33، 02)

 یهوا  تفواوت تحقیق و همچنوین   یها نمونهو  ها پرسشنامه

عامول   توانود  یمو فرهنگی و اجتماعی جوامع تحت بررسی 

تناقض نتیجه پژوهش حاضور بوا مطالعوات موذکور باشود.      

قایسه میانگین فرسودگی شغلی بور اسواس   همچنین در م

سوابق کاری مختلوف مشواهده شود کوه افوراد بوا سووابق        

آن  یهوا  مؤلفوه مختلف کاری، به لحا  فرسودگی شغلی و 

 ها آندارای میانگینی مشابه هستند و اختالف معنادار بین 

وجود ندارد. این نتیجه نیز با پوژوهش بوروزرز و همكواران    

بووا نتووایج الک و همكوواران  اسووت و  راسووتا هووم( 9488)

(، 8613(، صابری و همكواران ) 8619(، شیر کول )9442)

( و 8611(، عزیزی مقدم )8613سید قراعینی و همكاران )

، 95، 93، 82، 51، 02اسوت )  سو ناهم( 8616فرح بخش )

فرهنگووی و  یهووا دگاهیوود(. عووالوه بوور تفوواوت در 60، 68

تفواوت در   دتوانو  یماجتماعی، عمده دلیل این ناهمخوانی 

برخالف تحقیق حاضر،  که یطور بهتحقیق باشد،  یها نمونه

 شده انجام یبدن تیتربمطالعات مذکور بر روی معلمان غیر 

آمود   بوه دسوت  دیگری که در تحقیق حاضور    است. نتیجه

بوا مودارک    یبودن  تیو تربمؤید آن بود کوه میوان معلموان    

میزان فرسوودگی شوغلی تفواوتی     ازنظرتحصیلی مختلف، 
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( 8616مقدم ) عناداری وجود ندارد. نتایج تحقیق عزیزیم

اما مطالعه الک و ؛ (68نیز مؤید همین موضوع بوده است )

( وجووود 8613( و صووابری و همكوواران )9442همكوواران )

 ازنظوورتفوواوت معنووادار در موودارک تحصوویلی مختلووف    

(. از دالیول  93و  51انود )  فرسودگی شغلی را تصدیق کرده

 یآور جموع توان بوه تفواوت در ابوزار     می ناهمخوانی نتایج،

و همچنوین   هوا  داده لیو وتحل هیو تجز یهوا  روشاطالعات و 

های تحقیق اشاره کورد. همچنوین    تفاوت در ماهیت نمونه

نشوان داد کوه بوین میوانگین نمورات فرسوودگی        tآزمون 

شغلی بر اساس وضعیت تأهول اخوتالف معنواداری وجوود     

ت مشوابهی از مقیواس   ندارد و معلمان مجرد و متأهل نمرا

انود. ایون نتوایج مؤیود آن      آورده به دستفرسودگی شغلی 

است که جنسیت، سطح تحصیالت و سابقه کار نقشوی در  

بروز و شدت فرسودگی شغلی ندارد و در اسوتان، معلموان   

زن و مرد، مجرد و متأهل، با مدارک تحصویلی   یبدن تیترب

عوامول  تحوت توأثیر    زانیو م کیو سوابق کاری گوناگون به 

فشارزای محیطوی قورار دارنود و بوا توجوه بوه روحیوات و        

شوغلی   یهوا  اسوترس احساسات خود پاسوخ مشوابهی بوه    

 اند. داده

فرسووودگی شووغلی عوواملی    کووه ییازآنجووادر پایووان 

 سورعت  بوه توانود   پذیر است و فرد تحلیل رفتوه موی   سرایت

تشوخیص   رو نیو ازاکنود؛   گروهی از همكاران خود را مبتال 

فرسودگی شغلی و جلوگیری از شیوع آن مهم فوری عالیم 

از پوژوهش   آموده  دسوت  بوه بر اساس نتایج  (. لذا99است )

شوووود مووودیران و مسوووئولین   حاضووور، پیشووونهاد موووی 

ویژه نمایند  یگذار هیسرمادر بعد معنویت  وپرورش آموزش

و راهكارهای ارتقوا  و تقویوت هووش معنووی را دانسوته و      

 ذول فرمایند.اقدامات الزم را در این خصوص مب
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