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چكیده
هدف اصلي این پژوهش ،بررسي ارتباط بین هوش معنوی و فرسودگي شغلي معلمان تربیتبدني بود .روش تحقیق توصیفي– همبستگي
است و جامعۀ آماری تحقیق شامل كلیه معلمان تربیتبدني آموزشوپرورش استان سمنان ميباشد كه با استفاده از جدول مورگان 548
نفر ( 00مرد و  05زن) بهعنوان نمونۀ آماری به روش نمونهگیری خوشهای تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامههای هوش معنوی (بدیع و
همكاران )5383 ،و فرسودگي شغلي (مسلش )5331 ،را تكمیل كردند .پس از جمعآوری پرسشنامهها درنهایت تعداد  545پرسشنامه
موردبررسي قرار گرفت .نتایج نشان داد كه بین متغیرهای هوش معنوی و فرسودگي شغلي ارتباط معكوس و معناداری وجود دارد (0/05
< .)Pهمچنین بین تمامي زیرمقیاسهای هوش معنوی و فرسودگي شغلي ارتباط منفي و معناداری مشاهده شد .نتایج رگرسیون خطي
ساده مؤید آن بود كه هوش معنوی بهتنهایي  31درصد واریانس فرسودگي شغلي را پیشبیني ميكند .همچنین رگرسیون چندگانه
نشان داد كه "توانایي تعامل و مقابله با مشكالت" با میزان  -0/35بیشترین سهم و "خودآگاهي و عشق" با میزان  -0/52كمترین سهم
را در پیشبیني متغیر فرسودگي شغلي دارند .درنهایت نتایج آزمونهای  tو  ANOVAحاكي از آن بود كه بین میانگینهای هوش
معنوی و فرسودگي شغلي بر اساس برخي از ویژگيهای جمعیت شناختي شامل جنسیت ،وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت و سابقه كار
اختالف معناداری وجود ندارد (.)p>0/01

واژههای كلیدی
هوش معنوی ،فرسودگي شغلي ،معلمان تربیتبدني ،توانایي تعامل ،خودآگاهي.
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مقدمه

استرسهای شغلی و پدیده فرسودگی شغلی وجود دارد.

ازجمله سازمانهایی که در رشد و تعالی یک کشور

بهطوریکه یكی از نتایج استرس شغلی زیاد و مداوم،

نقش به سزایی ایفا میکند ،نظام آموزشوپرورش است و

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

بیشک یكی از مهمترین و تأثیرگذارترین منابع در این

 68و  .)85فرسودگی شغلی یک سندروم روانشناختی

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

است که شامل خستگی هیجانی (عاطفی) ،مسخ شخصیت

واالیی در کارایی و اثربخشی سیستم آموزشی -تربیتی

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

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

خستگی عاطفی احساس زیر فشار قرار گرفتن و از

الزم است که معلمان از روحیهای شاداب و قوی برخوردار

میان رفتن منابع هیجانی در فرد است .مسخ شخصیت

باشند و حداقل مشكالت و سختیها را در زندگی شغلی و

پاسخ منفی و سنگدالنه به اشخاصی است که معموالً

اجتماعی داشته باشند ( .)04ازجمله نیروهایی که در

دریافتکنندگان خدمت از سوی فرد هستند و درنهایت

سیستم آموزشوپرورش نقش مؤثری در اعتالی ورزش

کاهش عملكرد شخصی ،یک ارزشیابی منفی از خود در

کشور و بهداشت روانی و جسمانی افراد جامعه دارند

رابطه با انجام کار به شمار میرود ( .)86تحقیقات

معلمان تربیتبدنی هستند .این معلمان در برقراری ارتباط

سالهای اخیر نشان میدهد ،یكی از معضالت جدی

با مدیران جهت فراهم کردن امكانات و تسهیالت ورزشی

مدیران در سازمانها و شرکتهای بزرگ ،فرسودگی

موردنیاز یا حمایت از برنامههای خود و همچنین در

شغلی نیروی انسانی و متعاقب آن کاهش بهرهوری فردی

برآورده ساختن نیازهای مختلف دانش آموزان و

و سازمانی است ( .)84فرسودگی شغلی عالوه بر

ورزشكاران نقش قابلتوجهی دارند ( .)81بهعبارتدیگر

آسیبهای فردی ،شامل عالئمی مانند ناامیدی ،بدبینی

افراد جامعه باید بدانند که مدارس ،زیربنای مستحكمی در

نسبت به آیندهی شغلی ،از بین رفتن انگیزه مثبت ،کاهش

تربیتبدنی میباشد بهطوریکه در آن جوانان برای یک

کوششهای سازندهی شغلی ،عدم احساس همدردی،

مشارکت طوالنیمدت در ورزش و فعالیتهای بدنی آماده

منفی گرایی ،تحریکپذیری ،گرایش به توجیه شكستها و

و تربیت میشوند (.)50

نسبت دادن آنها به دیگران و فقدان احساس خالقیت

معلمان بهواسطهی ماهیت شغلی خود ،با مشكالت

حرفهای ( ،)82عواقب و هزینههای بسیاری بر سازمانها

عدیدهای مواجه هستند ،مشكالتی مانند پرحجمی کار،

مانند تعویض مكرر شغل ،غیبتها و مرخصیهای فراوان،

حقوق و مزایای ناکافی ،عدم عالقهی دانش آموزان به

افت کمیت و کیفیت کار و اختالل سالمت روان تحمیل

مدرسه ،نادیده گرفتن نیازهای آنان از طرف سازمانهای

میکند ( .)60در انگلستان برآورد شده است که هرساله

آموزشی و کالسهای پرجمعیت .این مشكالت همگی بر

 04میلیون روز کاری به دلیل اختالالت ناشی از

سالمت آنها تأثیرگذار بوده و با استمرار این مشكالت،

فرسودگی شغلی ،از بین میرود .آژانس امنیت و سالمت

آسیبپذیری آنها باال رفته و نهایتاٌ استرسهای

کار در اروپا در سال  9449هزینه فرسودگی شغلی را 94

قابلتوجهی را متحمل میشوند ( .)63استرس و فشارهای

بیلیون یورو در اروپا و  54تا  65میلیون دالر در

عصبی اثرات منفی فراوانی بر عملكرد و فعالیتهای

ایاالتمتحده تخمین زده است ( .)92بررسیهای

اعضای سازمان دارد ( .)61ارتباط تنگاتنگی میان
1. Job burnout
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انجامشده نشان داده است که معلمان ازجمله افرادی

است که هوشیاری یا احساس پیوند با یک قدرت برتر را

هستند که در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند ( 02و

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

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

جهت افزایش بهزیستی زندگی روزانه استفاده میشود و

کارمندی که در احراز پست خود ناتوان شناسایی شدند،

توانایی سازگاری مؤثر و رفتارهای حل مسئله را به افراد

معلمان بودند ( .)33در مطالعهای که توسط جكسون و

میدهد ( .)66المر و همكاران )9446( 9در تحقیقی

همكاران ( )8213بر روی صدها معلم صورت گرفت،

دریافتند که افراد دارای جهتگیری معنوی ،هنگام

مشخص شد که معلمانِ در معرض فرسودگی شغلی ،به

مواجهه با جراحات به درمان بهتر پاسخ میدهند و به

دنبال شغل و حرفهی دیگری هستند .زیانی که در اثر از

شكل مناسبتری با آسیبدیدگی کنار میآیند و میزان

دست دادن چنین متخصصان باارزش و باتجربهای بر

افسردگی در آنها کمتر است .آمانس )9444( 6و

جامعه وارد میشود ،خسارات سنگینی خواهد بود (.)94

همچنین زوهر و مارشال )9444( 0معتقدند که هوش

تحقیقات أخیر نشان داده است ازجمله عواملی که

معنوی را میتوان برای تسهیل حل مشكالت روزانه به کار

میتواند بر کنترل یا کاهش استرس و فرسودگی شغلی

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

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

است که در یک دورهی پراسترس داشتن یک روحیه

محققان دریافتهاند که این هوش تأثیر شگرفی در سالمت

معنوی بسیار ارزشمند خواهد بود ( .)58ازاینرو در عصر

روان و هماهنگی همه جنبههای زندگی دارد و میتواند

جدید اهمیت و ضرورت مطالعه موضوع معنویت و مذهب،

بهعنوان یک حامی ،فرد را در رویارویی با مشكالت

بهویژه هوش معنوی ،از جهات مختلف احساس میشود

حرفهای مانند استرسهای شغلی و حوادث ناگوار زندگی

(.)90

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

در داخل و خارج از کشور تحقیقات اندکی در خصوص

مدیران سازمان برای داشتن مدیریتی اثربخش باید توجه

ارتباط هوش معنوی و فرسودگی شغلی معلمان

خاصی را به شناساندن معنای زندگی به کارکنان داشته

تربیتبدنی انجام شده است .در تحقیقات متعدد ارتباط

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

بین هوش معنوی با متغیرهایی مانند شادکامی ( 00و

رفتار شهروندی و جوانمردی در محیط کاری نمونههایی از

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

عدم شناخت معنای زندگی در محیط کاری است .برای

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

شناخت معنای زندگی و حل مسائل ارزشی نمیتوان فقط

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

از هوش منطقی و عاطفی استفاده کرد بلكه باید از هوشی

بررسی شده است که نتایج مؤید وجود ارتباط مثبت و

ورای هوشهای متعارف استفاده نمود که این موضوع در

معنادار در بین این متغیرها بوده است .در دیگر تحقیقات

قالب مفهوم هوش معنوی بیان میشود ( 2و .)69

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

هوش معنوی شامل هدایت و معرفت درونی ،حفظ

هوش عاطفی ( )86با فرسودگی شغلی بررسی شده است

تعادل فكری ،آرامش درونی و بیرونی و عملكردی همراه با

که وجود ارتباط معنادار بین آنها را گزارش دادهاند .از

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

2. Elmer, MacDonald & Friedman
3. Amans
4. Danah Zohar & Ian Marshall
5. Grinberg
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طرفی نتایج پژوهشهای أخیر نشان داده است که

روش تحقیق

فرسودگی شغلی با عوامل مثبت روحی و روانی رابطهی

روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی – همبستگی و

معكوس دارد .در این مطالعات ارتباط بین متغیرهایی

ازنظر هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی است .جامعه آماری

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

 904معلم تربیتبدنی مدارس استان سمنان بوده که بر

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

اساس جدول مورگان  801نفر بهعنوان نمونه تحقیق

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

انتخاب شدند .تعداد پرسشنامههای برگشتی در این

معنویت ( 01 ،39و  )64با فرسودگی شغلی بررسی شده

تحقیق  808عدد بود.

است که نتایج مؤید وجود رابطهی معكوس و معنادار بین

جهت تجزیهوتحلیل توصیفی دادهها از آمارههای

آنها بوده است .مطالعاتی نیز در مورد ارتباط بین هوش

میانگین ،فراوانی و انحراف استاندارد استفاده شد و

معنوی و استرس شغلی انجام شده است که ارتباط منفی

بهمنظور تجزیهوتحلیل استنباطی دادهها ،از آزمونهای

و معنادار را گزارش دادهاند ( 96و  .)58نتایج تحقیقاتی

همبستگی پیرسون و اسپیرمن ،آزمونهای  tو ANOVA

که ارتباط بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی را بررسی

و رگرسیون خطی ساده و رگرسیون چندگانه به روش

کردهاند نیز رابطه معكوس و معناداری را نشان داده است،

همزمان در سطح  P≤ 4/45استفاده شد .بهمنظور

بهطوریکه در پژوهش کیانی زاده ( )8624تحت عنوان

گردآوری دادهها از پرسشنامهی هوش معنوی (بدیع و

بررسی رابطه بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی در

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

پرستاران ،مشاهده شد که بین این دو متغیر ارتباط منفی

و بعد اعتقادی ،توانایی مقابله و تعامل با مشكالت،

و معنیداری وجود دارد ( .)66همچنین نتایج تحقیق

پرداختن به سجایای اخالقی و خودآگاهی و عشق و عالقه

کردستانی و همكاران ( ،)9486نشان داد معلمانی که

را اندازهگیری میکند ،استفاده شد .بدیع و همكاران

دارای هوش معنوی باالیی هستند کمتر از دیگر معلمان

( )8612برای محاسبه پایایی این پرسشنامه از دو روش

دچار فرسودگی شغلی میشوند (.)56

آلفای کرونباخ و تصنیف استفاده نمودهاند که مقدار آن

هرچند طی سالهای اخیر پژوهشهایی درزمینهٔ

برای کل پرسشنامه به ترتیب برابر با  4/15و 4/61

هوش معنوی و تحلیل رفتگی شغلی در ایران انجام گرفته

بهدستآمده و این بیانگر پایائی قابلقبول پرسشنامه

است ،ولی تعداد پژوهشهایی که ارتباط بین این دو

یادشده میباشد ( .)9همچنین پرسشنامهی فرسودگی

متغیر -باألخص در بین معلمان تربیتبدنی -را نشان داده

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

باشند ،بسیار اندک میباشد .ازاینرو تحقیق حاضر باهدف

شامل خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و کاهش موفقیت

بررسی ارتباط بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی

فردی را موردسنجش قرار میدهد ،استفاده شده است.

معلمان تربیتبدنی در استان سمنان انجام گرفت؛ تا شاید

اعتبار این پرسشنامه در تحقیقات مختلف در حد مطلوب

بتوان از هوش معنوی که در سالهای اخیر تحقیقات

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

کموبیش منسجم و نظاممندی در جهت شناخت آن

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

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

پرسشنامهها در یک مطالعهی راهنما ،با استفاده از آلفای

شغلی معلمان تربیتبدنی استفاده کرد.

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

نتایج نشان داد (جدول  )8که از کل افراد نمونه63 ،

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

نفر را مردان و  35نفر را زنان تشكیل دادهاند .برحسب

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

سطح تحصیالت ،بیشترین درصد فراوانی مربوط به مدرک

 4/16و برای مؤلفههای آن یعنی تفكر کلی و بعد

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

اعتقادی ،توانایی مقابله و تعامل با مشكالت ،پرداختن به

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

سجایای اخالقی و خودآگاهی و عشق و عالقه به ترتیب

به خود اختصاص دادهاند .در میزان سابقه کاری ،بیشترین

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

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

میدهد هر دو پرسشنامه از اعتبار خوبی برخوردار هستند.

است .بر اساس وضعیت تأهل ،بیشترین تعداد مربوط به
معلمان متأهل ( 13/5درصد) میباشد و بیشتر افراد نمونه
( 00درصد) در دامنه سنی  95تا  65سال قرار دارند.

یافتههای تحقیق
جدول .8توزیع نمونه موردبررسی برحسب ویژگیهای جمعیت شناختی
نام متغیر
جنسیت

سطح تحصیالت

سابقه كار

وضعیت تأهل

ویژگيها

فراواني

درصد فراواني

درصد فراواني تجمعي

مرد

01

13/3

13/3

زن

11

41/5

500

كل

545

500

-

كارداني

23

51/3

51/3

كارشناسي

31

10/4

83/0

كارشناسي ارشد و باالتر

23

51/3

500

كل

545

500

-

زیر  1سال

21

58/4

58/4

بین  1تا  50سال

0

1

23/4

بین  50تا  51سال

28

53/3

43/3

 51سال و باالتر

80

11/0

500

كل

545

500

-

مجرد

53

53/1

53/1

متأهل

522

81/1

500

كل

545

500

-

بر اساس نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،از بین

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

زیرمقیاسهای فرسودگی شغلی ،نمرات مؤلفههای

مؤلفههای "تفكر کلی و بعد اعتقادی" و "پرداختن به

"خستگی عاطفی" و "کاهش عملكرد فردی" دارای توزیع

سجایای اخالقی" دارای توزیع غیر نرمال هستند و

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

درنهایت توزیع دادهها در دو متغیر هوش معنوی و

میباشد .همچنین از بین زیرمقیاسهای هوش معنوی نیز

فرسودگی شغلی بهصورت نرمال میباشد.

مؤلفههای "توانایی تعامل و مقابله با مشكالت" و
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جدول  .2ضرایب همبستگي بین هوش معنوی و فرسودگي شغلي معلمان تربیتبدني
متغیر وابسته

خستگی عاطفی

کاهش موفقیت فردی

مسخ شخصیت
فرسودگی شغلی

شاخصها

تفكر كلي و بعد
اعتقادی

توانایي تعامل و
مقابله با
مشكالت

پرداختن به
سجایای
اخالقي

خودآگاهي
و عشق و
عالقه

هوش معنوی

ضریب همبستگی

-4/98

-4/08

-4/82

-4/64

-4/61

سطح معناداری

4/486

4/44

4/49

4/44

4/44

ضریب همبستگی

-4/00

-4/92

-4/53

-4/01

-4/52

سطح معناداری

4/44

4/44

4/44

4/44

4/44

ضریب همبستگی

-4/01

-4/92

-4/08

-4/96

-4/02

سطح معناداری

4/44

4/44

4/44

4/44

4/44

ضریب همبستگی

-4/03

-4/09

-4/02

-4/09

-4/34

سطح معناداری

4/44

4/44

4/44

4/44

4/44

نتایج (جدول شماره  )9نشان میدهد که ضریب

بهعبارتدیگر با اطمینان بیش از  %25میتوان گفت که

همبستگی بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی در بین

بین متغیرهای هوش معنوی و فرسودگی شغلی و

معلمان تربیتبدنی برابر با  -4/3و در سطح خطای کمتر

مؤلفههای آنها ارتباط معناداری وجود دارد .ضریب منفی

از  4/48معنیدار است .در سایر زیرمقیاسهای دو متغیر

بهدستآمده نشان میدهد که این ارتباط بهصورت

مذکور نیز رابطهی معناداری مشاهده میشود (.)P< 4/45

معكوس میباشد.

جدول  .3نتایج رگرسیون خطي ساده جهت پیشبیني فرسودگي شغلي از طریق هوش معنوی
مدل
هوش معنوی

R
4/34

F
66/32

R Square
4/63

DF5

DF2

8

862

Sig.
4/44

همانگونه که مشاهده میشود (جدول شماره ،)6

که نشان میدهد متغیر هوش معنوی (متغیر پیشبین)

مقدار  Fبرابر با  66/32میباشد که این مقدار با درجه

 63درصد از واریانس متغیر مالک (فرسودگی شغلی) را

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

پیشبینی و تبیین میکند.

است .همچنین ،مقدار  R Squareبرابر با  4/63میباشد
جدول  .4نتایج رگرسیون چندگانه جهت پیشبیني فرسودگي شغلي از طریق مؤلفههای هوش معنوی
منبع تغییرات

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

پیشبین

2/68

0

9/06

94/88

4/44

باقیمانده

83/06

863

4/89

-

-

کل

93/80

804

-

-

-

ارتباط بین هوش معنوی و فرسودگي شغلي معلمان تربیتبدني (مطالعه موردی استان سمنان)

503

جدول  .1ضرایب رگرسیوني استانداردشده مؤلفههای هوش معنوی
مؤلفهها

ضریب B

ضریب بتا ()β

T

Sig.

تفكر کلی و بعد اعتقادی

-4/956

-4/96

-9/10

4/445

توانایی تعامل و مقابله با مشكالت

-4/963

-4/68

-0/90

4/44

پرداختن به سجایای اخالقی

-4/999

-4/94

-9/96

4/495

خودآگاهی و عشق و عالقه

-4/882

-4/89

-8/61

4/86

نتایج رگرسیون چندگانه (جدول  )0نشان داد با توجه

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

به سطح معناداری کمتر از  ،4/48مؤلفههای هوش معنوی

کمترین سوهم را در پیشوگویی متغیور فرسوودگی شوغلی

میتوانند به صوورت ترکیبوی متغیور فرسوودگی شوغلی را

دارند .سطوح معنویداری حواکی از آن اسوت کوه تموامی

بووهخوووبی تبیووین نماینوود .همچنووین ضوورایب رگرسوویونی

مؤلفههای هووش معنووی بوهجوز "خودآگواهی و عشوق و

استانداردشده (( )βجدول  )5نشان میدهد کوه "توانوایی

عالقه" ( ،)p> 4/45به تنهایی میتوانند پویش بوین خووبی

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

برای فرسودگی شغلی باشند.

جدول  .1مقایسهی میانگین هوش معنوی و فرسودگي شغلي بر اساس ویژگيهای جمعیت شناختي با استفاده از آزمون t
متغیرها
هوش معنوی

فرسودگی شغلی

ویژگي موردبررسي

درجه آزادی

t

سطح معناداری

وضعیت تأهل

862

-4/85

4/11

جنسیت

862

-4/46

4/26

وضعیت تأهل

862

-4/62

4/32

جنسیت

862

-4/32

4/02

اطالعات جدول شماره  3حاکی از آن است که سوطح

بهعبارتدیگر بین میانگین نمرات متغیرهای بیانشوده بور

معناداری در متغیرهای هوش معنوی و فرسوودگی شوغلی

اساس وضعیت تأهل و جنسویت تفواوت معنواداری وجوود

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

ندارد.

و متأهل و همچنین بین معلمان زن و مورد وجوود نودارد.
جدول  .0مقایسه میانگینهای هوش معنوی ،فرسودگي شغلي بر اساس ویژگيهای جمعیت شناختي با استفاده از آزمون ANOVA
متغیرها
هوش معنوی
فرسودگی شغلی

سطح معناداری

ویژگي موردبررسي

درجه آزادی

سطح تحصیالت

9

F
9/82

4/88

سابقه کار

6

9/3

4/43

سطح تحصیالت

9

8/03

4/90

سابقه کار

6

8/28

4/86
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همانگونه کوه مشواهده مویشوود (جودول  )6سوطح

اتمام کارها و برنامهها از خود نشان مویدهنود ،همچنوین

معناداری در مودارک مختلوف تحصویلی شوامل کواردانی،

کسانی که در هنگام روبرو شدن با مشكالت دچار تشویش

کارشناسی و کارشناسی ارشود ،ازلحوا هووش معنووی و

و نگرانی نمیشوند و در پوی بوه دسوت آوردن راهحول آن

فرسودگی شغلی باالتر از  4/45بوده که نشان میدهد بین

هستند و نقاط ضوعف و قووت خوود را شوناخته و قودرت

معلمان موردبررسی بوا سوطوح مختلوف تحصویلی ،ازنظور

کنترل هیجانات ،احساسات و تفكرات خود را دارند ،کمتور

میزان فرسودگی شغلی و هوش معنوی اختالف معنواداری

دچووار عوووارض ناخوشووایند فرسووودگی شووغلی موویشوووند.

وجود ندارد .همچنین تفاوت معناداری در میانگین هووش

بنابراین میتوان گفت هوش معنوی که یک توانایی بوالقوه

معنوی و فرسودگی شغلی بر اساس سوابق مختلوف کواری

و ارزشمند در افراد میباشد ،ابوزاری موؤثر در رویوارویی و

مشاهده نمیشود (.)p> 4/45

مقابله با استرسهای روانی طوالنیمودت کوه عمودهتورین
نتیجووهی نوواگوار آن فرسووودگی شووغلی اسووت ،موویباشوود؛

بحث و نتیجهگیری

به طوریکه فرد با برقراری ارتباط بوا یوک موجوود برتور و

ضریب همبستگی ،نشان داد که بین متغیرهای هووش

درک معنا و هدف زندگی و پرداختن بوه فضوایل اخالقوی،

معنوی و فرسودگی شغلی در میان معلمان تربیت بدنی در

سازگاری بیشتری در برخورد با مشكالت یافته و میتوانود

سطح کمتر از  4/48همبستگی معكوس و معناداری وجود

با فشارها و اسوترس هوای شوغلی مقابلوه کنود و بوه نحوو

دارد که این سطح حاکی از وجوود ارتبواط تنگاتنوي بوین

مؤثرتری از ابتالی بوه فرسوودگی شوغلی پیشوگیری و یوا

این دو متغیر میباشد .تمامی مؤلفههای دو متغیر موذکور

اثرات آن را کاهش دهد .درواقع هووش معنووی بوه افوراد

نیز به طور معنواداری بوا یكودیگر ارتبواط داشوتند .نتوایج

نسبت به امورات روزموره ،دیودگاهی مفهوومی و هدفمنود

رگرسیون خطی نیز حاکی از آن بود که هوش معنوی قادر

میدهد و باعث میشود که فرد زندگی پس از مرگ خوود

است به تنهایی  63درصد از واریانس فرسوودگی شوغلی را

را درگرو نتایج کموی کوار ندانود و در دل ،ماهیوت کیفوی

پیشبینی کند .این یافته بوا نتوایج کیوانی زاده ( )8624و

مسائل پیشآمدهی ناخوشایند را که عمدهترین نقش را در

کردستانی و همكاران ( )9486که وجود ارتباط معكوس و

ایجاد استرسها و فشارهای روانوی دارنود ،کشوف کورده و

معنووادار بووین هوووش معنوووی و فرسووودگی شووغلی را

بهتر بوا مشوكالت کنوار آیود .نتیجوهای کوه از رگرسویون

نتیجهگیری کرده بودند همخوانی دارد ( 66و  .)56درواقع

چندگانه جهوت پویش بینوی فرسوودگی شوغلی از طریوق

میتوان گفت معلمانی که در بعد اعتقادی و دیودگاه کلوی

مؤلفههای هوش معنوی به دست آمد حاکی از آن بود کوه

خود ،وجود نیرویی برتور و قدرتمنود را در کالبود هسوتی

از میان ابعاد هوش معنووی" ،توانوایی تعامول و مقابلوه بوا

حس کردهاند و خود را تحت کنترل و حمایت آن دیدهانود

مشكالت" بیشترین تأثیر را در تبیوین فرسوودگی شوغلی

به میوزان کمتوری دچوار کواهش هیجانوات و احساسوات

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

نسبت به شغل و مخاطبانشوان و همچنوین نواامیودی در

پویش رو انعطوافپوذیری بیشوتری داشوته باشود بوهطوور

کسب موفقیت های کاری می شووند .افورادی کوه يرفیوت

مؤثرتری میتواند با عوارض فرسودگی شغلی مقابله نماید.

پذیرش انتقادات و نیز روحیهی مسواعدت بوه دیگوران در

نتایج حاصل از آزمون  tنشوان داد کوه بوین میوانگین

آنها بیشتر است و به نسوبت سوختکوشوی بیشوتری در

نمرات معلمان تربیتبدنی زن و مرد ازنظر هووش معنووی
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اختالف معناداری وجوود نودارد .ایون نتیجوه بوا مطالعوات

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

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

نحو بهتری درک خواهد کرد .ازاینرو مشخص میشود که

یحیی زاده و همكاران ( )9489همراستا و با نتایج تحقیوق

محیط و شرایط نسبتاً برابری برای پرورش هووش معنووی

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

معلمان در سطح استان (با ویژگوی هوای فوردی مختلوف)

به طورکلی میتوان گفت که این نتیجه فقط بوا تحقیقوات

وجود داشته است.

داخلی همسو میباشد ،که آدابورسوم مختلف ،تفاوتهای

همچنووین آزمووون  tنشووان داد کووه بووین معلمووان

فردی و ارزش های حاکم بر جامعه مویتوانود دالیول ایون

تربیتبدنی زن و مورد ازلحوا فرسوودگی شوغلی تفواوت

ناهمخوانی باشد .همچنین بوین معلموان متأهول و مجورد

معناداری وجود ندارد .نتیجه بوهدسوتآموده بوا تحقیقوات

ازنظر هوش معنوی تفاوت معنواداری مشواهده نشود .ایون

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

نتیجه بوا یافتوههوای تحقیقوات غنوا و همكواران ()8624

همكاران ( )8628همسو و با مطالعات شیرکول و همكاران

همخوانی داشته اما با مطالعات رقیب و همكواران ()8616

( ،)8610صابری و همكاران ( )8613نواهم سوو مویباشود

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

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

آماری ،ناهمسو است ( .)85 ،83 ،66نتیجهی دیگوری کوه

پرسشنامهها و نمونههای تحقیق و همچنوین تفواوتهوای

در این پژوهش به دست آمود حواکی از آن بوود کوه بوین

فرهنگی و اجتماعی جوامع تحت بررسی مویتوانود عامول

میانگین هوش معنوی بر اساس سطوح مختلوف تحصویلی

تناقض نتیجه پژوهش حاضور بوا مطالعوات موذکور باشود.

تفاوت معنادار وجود ندارد .این یافته بوا پوژوهش رقیوب و

همچنین در مقایسه میانگین فرسودگی شغلی بور اسواس

همكاران ( )8616همسو و با مطالعات رستمی و همكواران

سوابق کاری مختلوف مشواهده شود کوه افوراد بوا سووابق

( )8624و زهید ( )9486ناهمسو بوده که میتووان دلیول

مختلف کاری ،به لحا فرسودگی شغلی و مؤلفوههوای آن

این ناهمسویی را در پرسشنامههای مورداستفاده و تفواوت

دارای میانگینی مشابه هستند و اختالف معنادار بین آنها

در نمونههای تحقیق عنوان کرد ( .)69 ،85 ،83همچنوین

وجود ندارد .این نتیجه نیز با پوژوهش بوروزرز و همكواران

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بین میانگین هووش

( )9488هوومراسووتا اسووت و بووا نتووایج الک و همكوواران

معنوی معلمان تربیتبدنی بر اساس سوابق مختلف کواری

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

نیز تفاوت معناداری مشاهده نشد .این نتایج نشان میدهد

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

کووه معلمووان تربی وتبوودنی زن و موورد ،متأهوول و مجوورد و

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

همچنووین معلمووان بووا سوووابق کوواری و موودارک مختلووف

 .)60 ،68عووالوه بوور تفوواوت در دی ودگاههووای فرهنگووی و

تحصیلی به یکمیزان از هوش معنوی برخوردار هسوتند و

اجتماعی ،عمده دلیل این ناهمخوانی میتوانود تفواوت در

ویژگویهووای مووذکور نقشووی در افووزایش و کوواهش هوووش

نمونههای تحقیق باشد ،بهطوریکه برخالف تحقیق حاضر،

معنوی ندارند .بهطورکلی محیط نقش موؤثری در پورورش

مطالعات مذکور بر روی معلمان غیر تربیتبدنی انجام شده

هوش معنوی دارد بوهنحوویکوه فورد بوا مواجوهشودن بوا

است .نتیجه دیگری که در تحقیق حاضور بوه دسوت آمود

محیطی جدید و پیچیده در پی پاسخ به سؤاالت جدیودی

مؤید آن بود کوه میوان معلموان تربیوتبودنی بوا مودارک

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

تحصیلی مختلف ،ازنظر میزان فرسوودگی شوغلی تفواوتی
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معناداری وجود ندارد .نتایج تحقیق عزیزی مقدم ()8616

تربیتبدنی زن و مرد ،مجرد و متأهل ،با مدارک تحصویلی

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

و سوابق کاری گوناگون به یکمیوزان تحوت توأثیر عوامول

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

فشارزای محیطوی قورار دارنود و بوا توجوه بوه روحیوات و

تفوواوت معنووادار در موودارک تحصوویلی مختلووف ازنظوور

احساسات خود پاسوخ مشوابهی بوه اسوترس هوای شوغلی

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

دادهاند.

ناهمخوانی نتایج ،میتوان بوه تفواوت در ابوزار جموعآوری

در پایووان ازآنجوواییکووه فرسووودگی شووغلی عوواملی

اطالعات و روشهوای تجزیوهوتحلیول دادههوا و همچنوین

سرایتپذیر است و فرد تحلیل رفتوه مویتوانود بوهسورعت

تفاوت در ماهیت نمونه های تحقیق اشاره کورد .همچنوین

گروهی از همكاران خود را مبتال کنود؛ ازایونرو تشوخیص

آزمون  tنشوان داد کوه بوین میوانگین نمورات فرسوودگی

فوری عالیم فرسودگی شغلی و جلوگیری از شیوع آن مهم

شغلی بر اساس وضعیت تأهول اخوتالف معنواداری وجوود

است ( .)99لذا بر اساس نتایج بوهدسوتآموده از پوژوهش

ندارد و معلمان مجرد و متأهل نمرات مشوابهی از مقیواس

حاضووور ،پیشووونهاد مووویشوووود مووودیران و مسوووئولین

فرسودگی شغلی به دست آوردهانود .ایون نتوایج مؤیود آن

آموزشوپرورش در بعد معنویت سرمایهگذاری ویژه نمایند

است که جنسیت ،سطح تحصیالت و سابقه کار نقشوی در

و راهكارهای ارتقوا و تقویوت هووش معنووی را دانسوته و

بروز و شدت فرسودگی شغلی ندارد و در اسوتان ،معلموان

اقدامات الزم را در این خصوص مبذول فرمایند.
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