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بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر سنندج


2

میرحسن سیدعامری  -5شیدا سعیدی
 .5استاد مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه  ،ایران  .2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی،
دانشکده علوم ورزشی  ،دانشگاه ارومیه  ،ارومیه  ،ایران
(تاریخ دریافت  ،5932 / 39 / 21 :تاریخ تصویب)5932 / 38 / 38 :

چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر سنندج میباشد .جامعه آماری
شامل کلیه معلمان تربیت بدنی زن و مرد شهر سنندج به تعداد  583میباشد .حجم نمونه برابر با کل جامعه آماری است .پژوهش از نوع
همبستگی بوده ،که به شیوه میدانی انجام گرفته است .جهت گردآوری اطالعات پژوهش ،از 2پرسشنامة روا و پایا (تحلیل رفتگی شغلی
مسالچ با پایایی  α=3/85و ابعاد شخصیت گلدبرگ با پایایی  )α=3/81و همچنین پرسشنامه مشخصات فردی استفاده شد .جهت تجزیه
و تحلیل دادهها در بخش آمار توصیفی از روشهای تعیین میانگین ،انحراف استاندارد ،فراوانی و ترسیم جداول و در بخش آمار
استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون  tمستقل و آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که
بین ابعاد برونگرایی ،گشودگی به تجربه ،وظیفهشناسی و همسازی با مولفههای تحیل رفتگی شغلی ( فرسودگی هیجانی ،مسخ شخصیت
و فقدان موفقیت فردی) ارتباط منفی و معناداری وجود دارد .بین نوروزگرایی با مولفههای تحلیل رفتگی شغلی ( فرسودگی هیجانی،
مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .بین معلمان مرد و زن از لحاظ متغیرهای پژوهش تفاوت
معناداری وجود ندارد .از میان ابعاد پنج گانه شخصیت وظیفهشناسی ،همسازی و برونگرایی قادر به پیش بینی تحلیل رفتگی شغلی
هستند .بطور کلی این نتیجه حاصل شد که ابعاد مختلف شخصیت بر میزان تحلیل رفتگی شغلی در معلمان مؤثر است؛ بنابراین با
سنجش ویژگیهای شخصیتی معلمان در بدو استخدام ،میتوان میزان تحلیل رفتگی شغلی آنان را پیش بینی نمود .لذا پیشنهاد می
شود که به منظور نیل به بهره وری بیشتر در سازمان آموزش و پرورش  ،توجه خاص مسئوالن و مدیران ذیربط به فاکتورهای موثری
مانند عوامل شخصیت ،از طریق دانش افزایی برای ارتقاء این عوامل اثرگذار در جهت کاهش معضل تحیلی رفتگی شغلی اقدام اساسی
بعمل آید.

واژههای کلیدی
برونگرایی ،همسازی ،وظیفه شناسی  ،نوروزگرایی ،فرسودگی هیجانی ،مسخ شخصیت  ،نقصان موفقیت فردی .

 -نویسنده مسئول  :تلفن64499944990 :

Email: ha_ameri2003@yahoo.com
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عالئم جسمانی (سردرد ،زخم معده) و عالئم روانی

مقدمه
فشارهای روانی مفید و خوش خیم برای تحرک و

(افسردگی ،خشم) و به صورت عالئم رفتاری (افت کاری و

تالش انسان ضروری است؛ اما فشارهای روانی مضر بازده

غیبت) ظاهر میشود ( .)06مسالچ و همکاران تحلیل

نیروی انسانی سازمان را تقلیل داده و پایههای سازمان را

رفتگی شغلی را نشانگانی روان شناختی میدانند که

متزلزل میسازد ( .)4در حیطه شغلی پدیده استرس و

ترکیبی از فرسودگی عاطفی ،0مسخ شخصیت 1و نقصان
9

میباشد ( .)49انتخاب شغل یک

فشار روانی بخش اجتناب ناپذیر زندگی حرفهای را

موفقیت فردی

تشکیل میدهد و از تجربیات ناشی از شغل سرچشمه

تصمیمگیری و رفتار پیچیده است و از میان دهها عامل
1

میگیرد .استرس به میزان کم میتواند به عنوان نیروی

گوناگون که در انتخاب شغل نقش دارند ،عامل شخصیت

انگیزشی افراد جهت افزایش و بهبود اعمال قلمداد شود.

از مهمترین آنها میباشد .شخصیت فرد نقش مهمی در

اما به میزان زیاد عواقب معکوس بر جای میگذارد.

عملکرد شغلی وی دارد ،زیرا انگیزش و نگرش وی را

استرسهای ناشی از شغل باعث بروز نارضایتی فرد شاغل

نسبت به شغل و شیوهای که فرد به اقتضائات شغلی پاسخ
0

شده و این به نوبه خود باعث تاثیرات منفی بسزایی در

میدهد مشخص میکند ( .)40از دیدگاه کمپیل

سایر زمینههای زندگی اعم از اجتماعی و فردی و

شخصیت یعنی منش ،خصوصیات و تا حدی الگوهای

خانوادگی میشود ( .)41در دهههای اخیر توجه به

واکنش رفتاری قابل پیش بینی که هر فردی چه به

استرس شغلی و مطالعه آن گسترش روزافزونی یافته

صورت خودآگاه و چه به صورت ناخودآگاه به عنوان محک
5

است .از جمله دالیل آن تاثیر استرس شغلی در بروز

و شیوه زندگی از خود نشان میدهد .گوردن آلپورت به

بیماریهای روان تنی مانند فشار خون و مشکالت

عنوان یکی از برجستهترین روانشناسان حوزه مطالعه

گوارشی و هم چنین شیوع استرس شغلی در سطح وسیع

شخصیت ،تعریف شخصیت را بدین گونه ارائه کرد؛

در جامعه است .به طوریکه سازمان بهداشت جهانی

شخصیت سازمان پویایی از نظامهای جسمی و روانی در

( )4441اعالم کرده است که نصف جمعیت کارمندی از

فرد است که رفتار و افکار ویژه او را تعیین میکند (.)4

شغل خود ناراضی هستند 46 .درصد آنان معتقدند که

مدل پنج عاملی شخصیت یکی از مسلطترین و

شغلشان در جهت اهداف زندگی آنها نیست و  51درصد

تاریخیترین مدلهای ساختار شخصیت است و بسیاری از

کسانی که به دنبال کمکهای روانپزشکی هستند به دلیل

روانشناسان بیان کردهاند که مدل پنج عاملی بسیاری از

عدم رضایت شغلی و عدم توانایی میباشد ( .)44یکی از

متغیرهای شخصیت را در بر میگیرد .پنج عامل شخصیت

مهمترین فشارهای روانی ،شغل افراد است و از عمدهترین

4

4

46

عبارتند از نوروزگرایی  ،برونگرایی  ،گشودگی به تجربه ،

مسائل شغلی که معموالً به شکل واکنش در برابر
تنیدگیهای شغلی و سازمانی در میان کارکنان
سازمانهای مختلف دیده میشود ،پدیده تحلیل رفتگی
شغلی

4

است .تحلیل رفتگی شغلی یکی از نتایج

استرسهای مختلف است که تجربه میشود و به صورت
1 . Job dislocation analysis

2 . Emotional exhaustion
3 . Depersonalization
4 . Loss of sense of personal accomplishment
5 . Personality
6 . Kampil
7 . Golden Alport
8 . Neuroticism
9 . Extraversion
10 . Openness
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همسازی 4و وظیفهشناسی .0نوروزگرایی به تمایل برای

موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان به این

تجربه اضطراب ،تنش ،خودخوری ،خصومت ،تکانشوری،

نتایج دست یافتند که موفقیت تحصیلی با درون فردی و

کمرویی ،تفکر غیر منطقی ،افسردگی و عزت پائین اطالق

انطباق پذیری ارتباط مثبت اما روانپریشی با موفقیت

میشود .برونگرایی به تمایل برای مثبت بودن ،قاطعیت،

تحصیلی ارتباط منفی دارد( .)0فراهانی 0و همکاران

تحرک ،مهربانی و اجتماعی بودن گفته میشود .تجربه

( )4146در تحقیق خود با عنوان" ارتباط بین ابعاد

پذیری عبارت است از تمایل به کنجکاوی ،هنرنمایی،

شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی معلمان مرد تربیت بدنی

خردورزی ،انعطاف پذیری ،روشنفکری و نوآوری .همسازی

شهر زنجان" به این نتایج دست یافتند که بین ابعاد

سخاوتمندی،

شخصی)برونگرایی ،گشودگی به تجربه ،وظیفه شناسی،

به تمایل

برای

مهربانی،

گذشت،

اعتمادورزی ،همدلی ،فرمانبرداری ،فداکاری و وفاداری

همسازی و پایداری هیجانی) و مؤلفههای تحلیل رفتگی

اطالق میشود .وظیفهشناسی عبارت است از تمایل به

(فرسودگی هیجانی ،مسخ شخصیت و فقدان موفقیت

سازماندهی ،کارآمدی ،قابلیت اعتماد ،خویشتنداری،

فردی) ،بین فرسودگی هیجانی و گشودگی به تجربه،

پیشرفتگرایی و تعمق (.)41،04

همچنین بین مسخ شخصیت و برونگرایی و بین مسخ

مطالعات نشان داده است که تدریس یک شغل

شخصیت و گشودگی به تجربه ارتباط معناداری وجود

پراسترس میباشد و تقریباً یک چهارم معلمان در هنگام

داشت .در سایر موارد ،ارتباط معناداری مشاهده نشد (.)0

تدریس تحت استرس میباشند ( .)46همچنین مطالعه

ناصح 5و همکاران ( )4144در تحقیقی با عنوان "ارتباط

دیگری نشان داده است که درصد باالیی از معلمان ( 16تا

بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی پرستاران"

 51درصد) مبتال به درجه متوسط و باالیی از استرس در

نتیجه گرفتند که خصوصیات شخصیتی برون گرایی،

کارشان هستند ( .)5ساعتچی 1عوامل شخصیتی را

توافق پذیری ،وظیفه گرایی و گشودگی به تجارب با ابعاد

مهمترین و مشخصترین عامل تحلیل رفتگی شغلی

تحلیل رفتگی پرستاران (فرسودگی عاطفی ،زوال

میداند؛ زیرا معتقد است این افراد هستند که به دلیل

شخصیت ،نقصان موفقیت فرد( ارتباط منفی و معنیداری

عملکرد غیر اثربخش باعث تحلیل رفتگی خود میشوند

داشت .همچنین بعد روان رنجوری شخصیت با دو بعد

( .)45مصلح 9بیان میکند که سازگاری و ناسازگاری بین

فرسودگی عاطفی و زوال شخصیت از تحلیل رفتگی

شخصیت ،شغل و سازمان ،آثار و تبعات مختلف کارکردی،

ارتباط مثبت و معنی داری نشان داد .بر اساس آزمون

رفتاری و نگرشی برای فرد و سازمان به دنبال دارد .هر چه

رگرسیون چندگانه ،گشودگی به تجارب ،وظیفه گرایی و

تطابق بین شغل و شخصیت بیشتر باشد آثار رفتاری و

آزمون توافق پذیری می تواند میزان تحلیل رفتگی را

نگرشی مثبت نیز افزایش خواهد یافت ( .)4اکبری و آقا

پیش بینی کند ( .)40شیمیزوتانی 4و همکاران ()0664

یوسفی )4144( 1در تحقیقی با عنوان رابطة بین ابعاد

در بررسی ارتباط بین تحلیل رفتگی شغلی پرستاران و

شخصیت) برونگرایی ،روان رنجوری و روان پریشی) با

شخصیت آنان به این نتایج دست یافتند که بیثباتی
هیجانی در مقایسه با برونگرایی ارتباط بیشتری با تحلیل

. Agreeableness
. Conscientiousness
. Saatchi
. Mosleh
. Akbari & Aqhyosefi

1
2
3
4
5

6 . Farahani
7 . Naseh
8 .Shimizotani
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شد ابعاد شخصیتی معلمان تربیتبدنی را شناسایی کرده

( )0644با عنوان انواع شخصیت ،درگیری شغلی و تحلیل

و از بین پنج مولفه ابعاد شخصیت ،بعدهایی که با تحلیل

رفتگی شغلی در میان مدرسان دانشگاه مشخص شد که

رفتگی شغلی ارتباط کمتری (در صورت داشتن ارتباط)

اقسام شخصیت و درگیری شغلی باعث تحلیل رفتگی

داشتند را مشخص سازد تا در آزمونهای گزینش و

مدرسان میشود ( .)9سویدر 0و همکاران ( )0640در

استخدام معلمان به عنوان یکی از متغیرها مورد توجه قرار

پژوهشی با استفاده از روش متاآنالیز با ارائه مدلی در

گیرد .ضمن این که با بررسی و شناسایی وضعیت موجود

زمینه ارتباط بین شخصیت و تحلیل رفتگی نشان دادند

معلمان تربیت بدنی از لحاظ بعد قالب شخصیتی و میزان

که سطوح باالتر ویژگی برونگرایی با سطوح پائینتر

تحلیل رفتگی شغلی ،اطالعات مفیدی در اختیار مدیران

فرسودگی عاطفی و سطوح باالتر موفقیت فردی در ارتباط

سازمان آموزش و پرورش قرار گیرد تا آنها بتوانند در

است ولی با بعد زوال شخصیت که از ابعاد تحلیل رفتگی

برنامهریزیهای آتی خود با لحاظ کردن این اطالعات

است ارتباطی ندارد؛ در تحقیق ایشان ویژگی روانرنجوری

زمینه پویایی و ارتقاء سیستم تعلیم و تربیت را فراهم

با فرسودگی عاطفی و عدم موفقیت ارتباط معنیداری

آورند و موجبات تحقق بیش از بیش این اهداف را فراهم

نداشت؛ در حالی که ویژگیهای شخصیتی توافقپذیری،

آورند .اهمیت و نقش ابعاد شخصیت و ارتباط آن با بهبود

وظیفهشناسی و گشودگی به تجارب به همه ابعاد تحلیل

عملکرد شغلی با در نظر گرفتن این موضوع که بررسی

رفتگی ارتباط منفی و معنیداری نشان داد (.)44

ابعاد شخصیت 9و ارتباط آن با تحلیلرفتگی شغلی

رفتگی شغلی مرتبط با شغل دارد ( .)44در تحقیق آزم

الموهنادی 1و همکاران ( ، )0640به این نتیجه

میتواند راهکارهایی را برای دستاندرکاران نظام تعلیم و

رسیدند که استرس به دلیل عوامل شخصی یا محیطی

تربیت کشور در امر تربیت و گزینش معلمان ورزش بدهد،

افزایش نمییابد ،بلکه بیشتر به دلیل تعامل فرد با محیط

بر کسی پوشیده نیست .لذا محقق در این تحقیق به دنبال

اطرافش ایجاد میشود  .آنها عوامل استرسزای مرتبط با

پاسخ به این سوال کلی است که چه ارتباطی بین ابعاد

محیط کار را عبارت از جو سازمانی نامطلوب ،کمبود

شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر

احترام به معلمان ،سبک مدیریت ،ارتباط با همکاران ،عدم

سنندج وجود دارد؟ تا با پاسخ به این سوال نظر

حمایت از طرف همکاران ،تضاد و ابهام نقش و غیره

برنامهریزان نظام تعلیم و تربیت را به ابعاد شخصیت به

میدانستند (.)1

عنوان یک متغیر در جذب و استخدام معلمان تربیت بدنی

مطالعات انجام شده در خصوص تحلیل رفتگی شغلی

و همچنین بهبود عملکرد شغلی آنها جلب کند.

معلمان تربیت بدنی و شخصیت در کشور ما محدود
نیست ولی با بررسیهایی که محقق صورت داده ،محققان
به بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی در تحلیل رفتگی
شغلی معلمان نپرداختهاند و خالء چنین پژوهشی کامالً
احساس میشد .به همین دلیل در پژوهش حاضر تالش
1 . Azeem
2 . Soweeder
3 . Almohannadi

روش تحقیق
پژوهش از نوع توصیفی – کاربردی است که به شکل
میدانی انجام گرفته است .کلیه معلمان (معلمان رسمی و
پیمانی و قراردادی و شرکتی با حداقل مدرک دیپلم در
سه مقطع ابتدائی ،راهنمائی و متوسطه) تربیت بدنی زن و
مرد شهر سنندج به تعداد  446نفر جامعه آماری پژوهش
4 . Character Personality
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را تشکیل میدهند .با توجه به حجم جامعه آماری ،نمونه

گشودگی به تجربه  )α=6/41محاسبه گردید .روایی

آماری پژوهش برابر با کل جامعه آماری است .ابزار

پرسشنامه مذکور در تحقیق بانیاری (α=6/41 )4149

گردآوری اطالعات شامل :پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی

گزارش شده است .سومین ابزار گردآوری اطالعات

مسالج و جکسون ( )4444با  00سوال در سه مؤلفه:

پرسشنامه مشخصات فردی که اطالعاتی از جنسیت ،سن،

فرسودگی هیجانی ( 4سؤال)  ،مسخ شخصیت ( 1سؤال) و

سطح تحصیالت ،وضعیت تاهل و سابقه خدمت

نقصان موفقیت فردی ( 4سؤال) که بر اساس مقیاس 5

پاسخگویان را میسنجد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها در

ارزشی لیکرت (هرگز ( ،)6خیلی کم ( ،)4کم ( ،)0متوسط

بخش آمار توصیفی از روشهای تعیین میانگین ،انحراف

( ،)1متوسط به باال ( ،)9زیاد ( )1و خیلی زیاد ())0

استاندارد ،فراوانی و ترسیم جداول و در بخش آمار

نمرهگذاری میشود .روایی پرسشنامه با روش آلفای

استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون t

کرونباخ ( α=6/41مولفههای فرسودگی هیجانی ،α=6/46

مستقل و آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شد.

مسخ شخصیت  α=6/41و نقصان موفقیت فردی
 )α=6/41محاسبه گردید .روایی پرسشنامه مذکور توسط

یافتههای تحقیق
اطالعات به دست آمده در زمینه مشخصات فردی

کشتکاران ( α=6/45 )4141گزارش شده است .دومین
ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه ابعاد شخصیت گلدبرگ
( )4440با  16گویه برای سنجش پنج بعد شخصیت
(برونگرایی ،همسازی ،نوروزگرایی  ،وظیفه شناسی و
گشودگی به تجربه) که بر اساس مقیاس  1ارزشی لیکرت
(عمدتا درست  ،1تا حدودی درست  ،9نه درست نه
نادرست  ،1تا حدودی نادرست 0و عمدتا نادرست )4
ارزشگذاری میشود .روایی پرسشنامه با روش آلفای
کرونباخ ( ( α=6/54برونگرایی  ،α=6/54همسازی

تحقیق حاضر ،نشانگر این است که  11/5درصد از
پاسخگویان مرد و  00/1درصد زن ،متوسط سن
پاسخگویان  96سال ،تحصیالت  9/5درصد دیپلم01/0 ،
درصد فوق دیپلم 09 ،درصد لیسانس 1/4 ،درصد فوق
لیسانس میباشد 41/4 .درصد پاسخگویان مجرد و 49/4
درصد متاهل هستند 19/4 .درصد پاسخگویان زیر 46
سال 11/5 ،درصد بین  44-46سال و  14/9درصد بین
 04-06سال سابقه خدمت دارند.

 α=6/50نوروزگرایی  α=6/46وظیفه شناسی  α=6/54و

جدول .5میانگین و انحراف معیار نمرههای پاسخگویان بر حسب ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی
شاخص
متغیر

فرسودگی هیجانی
مسخ شخصیت
فقدان موفقیت فردی
برونگرایی
همسازی
نوروزگرایی
وظیفه شناسی
گشودگی به تجربه

مرد

زن
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

449/40
440/60
446/14
444/61
444/04
441/40
444/01
446/00

40/14
44/45
06/05
09/44
45/46
44/40
44/40
06/54

464/11
440/00
440/16
404/60
445/11
441/94
445
460/61

40/46
49/01
06/56
01/01
44/11
06/10
06/11
44/00
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با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ( ،)4مشخص

رفتگی شغلی خود را به مسخ شخصیت و کمترین میزان

است که در میان ابعاد تحلیل رفتگی شغلی در میان زنان

تحلیل رفتگی شغلی خود را به فرسودگی هیجانی اعالم

میانگین بعد فقدان موفقیت فردی در پائینترین سطح و

دادند .در میان ابعاد شخصیت در میان زنان میانگین بعد

میانگین بعد مسخ شصیت در باالترین سطح قرار دارد .در

گشودگی به تجربه در پائینترین سطح و میانگین بعد

میان ابعاد تحلیل رفتگی شغلی در میان مردان میانگین

همسازی در باالترین سطح قرار دارد .در میان مردان

بعد فرسودگی هیجانی در پائینترین سطح و میانگین

میانگین بعد نوروزگرایی در پائینترین سطح و میانگین

فقدان موفقیت فردی در باالترین سطح قرار دارد .و به

بعد برونگرایی در باالترین سطح قرار دارد .به طور کلی

طور کلی نمره پاسخگویان زن در مورد متغیر فرسودگی

نمره پاسخگویان زن در مورد بعد شخصیت بیشتر از

شغلی بیشتر از مردان میباشد .بنابراین به طور کلی

مردان میباشد.

آزمودنیهای پژوهش حاضر ،بیشترین میزان تحلیل
جدول  .2آزمون  tمستقل برای مقایسه معلمان زن و مرد بر حسب متغیرهای تحلیل رفتگی شغلی و ابعاد شخصیت
متغیر

برونگرایی
همسازی
نوروزگرایی
وظیفه شناسی
گشودگی به تجربه
فرسودگی هیجانی
مسخ شخصیت
فقدان
موفقیت فردی

شاخص

M

SD

Dr

t

P

مرد

444/61
404/60

09/44
01/01

994

-6/45

6/14

444/04
445/11

45/46
44/11

441/40
441/94

06/10
44/40

444/01
445/66

44/41
06/11

460/61
446/00

44/00
06/54

449/40
464/11

40/14
40/46

440/60
440/00

44/45
49/01

440/16
446/14

06/56
06/05

زن
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد

994
994
994
994
994
994
994

4/66
4/01
6/09
6/44
6/44
-6/14
-6/40

6/14
6/04
6/10
6/94
6/10
6/11
6/11

برای تحلیل دادهها و بررسی آماری رابطه ابعاد

تفاوت میانگین نمرههای معلمان زن و مرد در مورد هیچ

شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی ،ابتدا نتایج آزمون T

یک از متغیرها معنیدار نبود .به همین دلیل برای

مستقل (جدول  )0برای مقایسه آزمودنیهای زن و مرد

محاسبه ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش در مورد

در مورد نمرههای ابعاد شخصیت و فرسودگی شغلی

آزمودنیهای زن و مرد روی هم انجام شد.

محاسبه شد .خالصه نتایج آزمون  tمستقل نشان داد که
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جدول  .9ضریب همبستگی بین ابعاد شخصیت و مولفههای تحلیل رفتگی شغلی
متغیر

فرسودگی هیجانی
مسخ شخصیت
فقدان
موفقیت فردی

شاخص

برونگرایی

همسازی

نوروز

وظیفه

گشودگیبه

گرایی

شناسی

تجربه

R

-6/940

-6/955

6/904

-6/040

-6/150

P

6/666

6/664

6/666

6/664

6/666

R

-6/054

-6/150

6/144

-6/140

-6/940

P

6/666

6/666

6/666

6/666

6/666

R

-6/100

-6/944

6/904

-6/040

-6/104

P

6/666

6/664

6/666

6/664

6/666

α=6/661

rضریب همبستگی

 pسطح معنیداری

بر اساس نتایج حاصل از جدول ( )1در بعد فرسودگی

موفقیت فردی وگشودگی به تجربه با ضریب همبستگی

هیجانی بین برونگرایی و فرسودگی هیجانی با ضریب

 -6/104ارتباط منفی و معناداری وجود دارد .بین

همبستگی  ،-6/940بین فرسودگی هیجانی و همسازی

فرسودگی هیجانی و نوروزگرایی با ضریب همبستگی

با ضریب همبستگی  ،-6/955فرسودگی هیجانی و وظیفه

 ،6/904بین مسخ شخصیت و نوروزگرایی با ضریب

شناسی با ضریب همبستگی  -6/040و فرسودگی هیجانی

همبستگی  ،6/144بین فقدان موفقیتفردی و نوروزگرایی

وگشودگی به تجربه با ضریب همبستگی،-6/150

با ضریب همبستگی  ،6/904ارتباط مثبت و معناداری

همچنین در بعد مسخ شخصیت بین مسخ شخصیت و

وجود دارد .شدت رابطه بین فرسودگی شغلی با همسازی

برونگرایی با ضریب همبستگی  ،-6/054بین مسخ

در حد متوسط و با ابعاد وظیفهشناسی و گشودگی به

شخصیت و همسازی با ضریب همبستگی  ،-6/150بین

تجربه در حد ضعیفی قرار دارد .شدت رابطه بین فقدان

مسخ شخصیت و وظیفه شناسی با ضریب همبستگی

موفقیت فردی با همسازی و ثبات هیجانی در حد متوسط

 -6/140بین مسخ شخصیت وگشودگی به تجربه با ضریب

و با ابعاد وظیفه شناسی و گشودگی به تجربه در حد

همبستگی  ،-6/940و در بعد فقدان موفقیت فردی بین

ضعیفی قرار دارد .کمترین همبستگی بین مسخ شخصیت

فقدان موفقیتفردی و برونگرایی با ضریب همبستگی

و برونگرایی با ضریب همبستگی  -6/054و بیشترین

 ،-6/100بین فقدان موفقیت فردی و همسازی با ضریب

همبستگی بین مسخ شخصیت و همسازی با ضریب

همبستگی  ،-6/944بین فقدان موفقیت فردی و

همبستگی  -6/150میباشد.

وظیفهشناسی با ضریب همبستگی  -6/040بین فقدان
جدول .4نتایج نهایی تحلیل رگرسیون

5
2
9
4
1

وظیفهشناسی
وظیفهشناسی ،همسازی
وظیفهشناسی ،همسازی  ،برونگرایی
وظیفهشناسی ،همسازی  ،برونگرایی ،گشودگی به تجربه،
وظیفهشناسی ،همسازی ،برونگرایی ،گشودگی به تجربه  ،نوروزگرایی

r

R2

مقدار افزوده شده
R2
نسبت به مرحله
قبل

F

6/149
6/544
6/590
6/490
6/590

6/116
6/115
6/110
6/111
6/111

6/409
6/611
6/660
6/660

09/91
99/44
5/01
0/41
0/41

سطح
معنی
داری
6/664
6/664
6/664
6/14
6/14
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به منظور پیش بینی میزان تحلیل رفتگی بر اساس

بینی کند .این ویژگیهای شخصیتی توانستند حدود 11

ابعاد مختلف شخصیت ،از آزمون رگرسیون چندگانه (به

درصد از واریانس فرسودگی شغلی را تبین کنند (جدول

روش گام به گام) استفاده شد .از میان ابعاد پنج گانه

 .)9بنابراین پس از حذف متغیرهای غیرمعنیدار

شخصیت ،ویژگیهای وظیفه شناسی ،همسازی و

(گشودگی به تجربه و نوروزگرایی) جدول آزمون رگرسیون

برونگرایی میتواند میزان تحلیل رفتگی شغلی را پیش

به صورت جدول ( )1میباشد.

جدول .1نتایج آزمون رگرسیون چندگانه جهت پیشبینی تحلیل رفتگی پس از حذف متغیرهای غیر معنیدار
مولفه

مقدار ثابت
وظیفه شناسی
همسازی
برونگرایی

ضرایب غیر

خطای

ضرایب

استاندارد بتا

استاندارد

استاندارد بتا

1/565
1/144
4/419
0/464

4/999
6/114
6/106
6/000

-6/940
-6/14
-6/019

مقدارt

سطح
معنی داری

1/411
-0/650
-1/946
-0/404

6/664
6/664
6/664
6/660

همانطور در جدول ( )1مشاهده میشود در تحلیل

شناسایی این عوامل و بکارگیری تسهیالت الزم بر تاثیر

رگرسیون گام نهایی پنج ابعاد شخصیت برونگرایی،

عوامل مثبت افزوده و از نقش عوامل منفی بکاهند .یکی از

همسازی ،ثبات هیجانی ،وظیفه شناسی و گشودگی به

این عوامل تحلیل رفتگی شغلی است که آثار نامطلوبی بر

تجربه برای پیش بینی تحلیل رفتگی شغلی معلمان وارد

جسم و روح نیروی انسانی داشته و از کارآئی آنها

معادله رگرسیون شدهاند .که به ترتیب عوامل

میکاهد .در مشاغلی مانند کارآئی آنها میکاهد .در

وظیفهشناسی با ضریب استاندارد بتا  ،6/940همسازی با

مشاغلی مانند شغل معلمی که فرد شاغل ارتباط

ضریب استاندارد بتا  6/14و برونگرایی با ضریب استاندارد

تنگاتنگی با گیرندگان خدمت دارند ،فشارهای زیادی به

بتا  6/019توان پیشبینی معنیداری را در جهت منفی

شخص ارائه کننده خدمات وارد میشود و از این رو

برای متغیر تحلیل رفتگی شغلی داشتهاند .این ضرایب

شخص را دچار تحلیلرفتگی شغلی مینماید .عاملی که به

استاندارد بتا بدین معنی است که به ازای یک واحد تغییر

عنوان یک فاکتور تعیین کننده در تحلیل رفتگی شغلی

در هر کدام از ابعاد شخصیت ،به میزان ضریب استاندارد

موثر است تفاوتهای فردی مانند ویژگیهای شخصیتی

بتای همان بعد ،تغییر در متغیر تحلیل رفتگی شغلی رخ

فرد است (.)1

میدهد.

یافتههای پژوهش نشان داد که ارتباط منفی و
معنیداری بین برونگرایی و فرسودگی شغلی معلمان

بحث و نتیجهگیری

تربیت بدنی شهر سنندج

وجود دارد .که با نتایج

امروزه معلمان به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان

تحقیقات ناصح ( ،)4144فراهانی ( )4146و زوتانی

آموزش و پرورش ،با مسائل و مشکالت عدیدهای روبه رو

( )0664همخوانی دارد .افراد برونگرا تجربه بیشتری از

هستند .کارشناسان مدیریت و روانشناسان سازمانی توجه

احساسات مثبت دارند؛ این احساسات مثبت میتواند آنان

خود را به عواملی که در افزایش یا کاهش کارآیی معلمان

را در رابطه با عملکرد کاری آیندهشان امیدوار سازد؛

تاثیر میگذارد معطوف داشته و تالش میکنند با

بنابراین میتوان انتظار داشت که افراد برونگرا از سطوح
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پایینتری از فرسودگی عاطفی برخوردار باشند؛ همچنین

آنان میشود .میان گشودگی به تجارب و ابعاد تحلیل

با توجه به دیدگاه مثبت آنان از اثربخشی مرتبط با شغل

رفتگی شغلی ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد .که

خود ،میتوان گفت این افراد بیشتر در کارشان موفق

با نتایج تحقیقات ناصح ( )4144همخوانی دارد .افراد با

هستند؛ در نتیجه سطوح کمتری از تحلیل رفتگی شغلی

گشودگی به تجارب باال ،تالش در کار را به عنوان نبود

را تجربه خواهند کرد؛ همچنین بین همسازی با ابعاد

موفقیت نمیبینند ،بلکه فرصتی برای رشد شخصی در

تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر سنندج،

نظر میگیرند؛ بنابراین در کارها ،نیل به موفقیت شخصی

ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد .که با نتایج

دارند؛ از آنجا که افراد با سطوح باالی گشودگی به تجربه

تحقیقات ناصح ( ،)4144فراهانی ( )4146و زوتانی

دارای ویژگیهایی مانند ایده پردازی ،عمل گرایی و

( )0664همخوانی دارد .افراد همساز (توافق پذیر) دارای

زیباگرایی هستند؛ به دلیل استقبال از تجربیات جدید و

روحیه همکاری و قابل اعتمادند؛ بنابراین ادراک آنها از

داشتن اهداف مشخص از سطوح کمتری از مسخ

عملکرد کاری آیندهشان نباید عامل به وجود آوردن

شخصیت برخوردار خواهند بود.

شرایط روان شناختی منفی مانند فرسودگی عاطفی و

میان ویژگی نوروزگرایی با ابعاد فرسودگی شغلی

مسخ شخصیت شود؛ در نتیجه این ارتباط به صورت

(فرسودگی هیجانی فقدان موفقیت فردی و مسخ

معکوس خواهد بود .ضمن این که افراد توافق پذیر دیدگاه

شخصیت) که از ابعاد تحلیل رفتگی شغلی است ،ارتباط

مثبتی از کارشان دارند؛ زیرا حتی با جنبههای منفی

مثبت و معنی داری دیده شد که با نتایج تحقیقات مشابه

محیط کار به تفاهم رسیدهاند؛ در نتیجه در کار خود

همخوانی دارد .به دلیل وجود عالئمی مانند اضطراب،

احساس صالحیت و لیاقت دارند که خود انگیزه کافی و

ناامنی و عصبانیت در افراد با سطوح باالی نوروزگرایی،

الزم را در جهت موفقیتهای فردی به وجود میآورد.

انتظار میرود این افراد ،دارای سطوح باالتری از تحلیل

بین ویژگی وظیفه شناسی با تمامی ابعاد تحلیل

رفتگی شغلی نیز باشند؛ بنابراین با توجه به گرایش این

رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر سنندج ارتباط

افراد به احساسات منفی ،پیش بینی میشود که افراد

منفی و معنیداری دیده شد .که با نتایج تحقیقات ناصح

نوروزگرا ،از سطوح باالتری از فرسودگی هیجانی نیز

( ،)4144فراهانی ( )4146و زوتانی ( )0664همخوانی

برخوردار باشند؛ این افراد معموالً تمایل دارند که بر

دارد .چون بعد وظیفه شناسی به قابل اعتماد بودن فرد

جنبههای منفی یک موقعیت تمرکز کنند و یادآور

داللت میکند و از آنجا که این افراد با وجدان و

اطالعات منفی حاصله شوند؛ در نتیجه میتوان گفت که

مسؤولیتپذیر هستند؛ بنابراین سخت کوش و با پشتکار

افراد نوروزگرا از سطح باالتری از مسخ شخصیت به عنوان

فراوان نیز میباشند و جای هیچ گونه شبهای نیست که

یکی از ابعاد تحلیل رفتگی شغلی برخوردار هستند؛ از

افراد سخت کوش و وظیفه شناس موفقیت فردی بیشتری

طرف دیگر دیدگاه منفی و نامطمئن این افراد باعث

خواهند داشت .بهرهگیری از تالش و پشتکار و انگیزه

میشود که ارزیابیهای منفی از سطح اختیاراتشان داشته

مثبت کاری در کارکنان ،شرایطی را برای آنان فراهم کرده

باشند که موجب کاهش و نقصان موفقیتهای فردی در

که شخصیت خود را به گونهای قابل اعتماد و با وجدان

آنان میشود؛ بنابراین وجود سطح باالی نوروزگرایی در

بشناسانند و در نتیجه باعث کاهش سطوح زوال شخصیتی

معلمان قطعاً میتواند اثرات روانی منفی در برخورد با
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دانشآموزان داشته باشد؛ ضمن این که با افزایش تحلیل

از شخصیت میتواند از بروز مسخ شخصیت ،فرسودگی

رفتگی در معلمان ( ناشی از بعد نوروزگرایی شخصیت)

هیجانی و فقدان موفقیت فردی جلوگیری کند .بعد

باعث کسالت ،خستگی ،افسردگی ،بی عالقگی ،درماندگی

همسازی و برونگرایی معلمان باعث میشود که افرادی

و در نهایت کاهش بازدهی کاری در معلمان میشود.

پرانرژی ،نوع دوست ،اعتمادورز ،مثبت و صمیمی در

نتایج آزمون  tمستقل در پژوهش حاضر نشان داد که
بین معلمان زن و مرد از لحاظ متغیرهای پژوهش تفاوتی

محیط کار باشند ،در نتیجه این خصوصیات مثبت مانع از
بروز تحلیل رفتگی شغلی در میان معلمان میشود.

وجود ندارد .در تبین این یافته باید گفت که تفاوتهای

بر اساس یافتههای این پژوهش ،ابعاد مختلف

جنسی در مطالعه شخصیت نسبتا بیاهمیت هستند و

شخصیتی بر میزان تحلیل رفتگی شغلی مؤثر می باشد؛

تفاوتهایی که گاهی در تحقیقات مشاهده میشود صرفاً

بنابراین اگر سازمانهای آموزش و پرورش از یک ارزشیابی

مربوط به جنسیت نیست بلکه به سایر متغیرهای مرتبط با

شخصیت مبتنی بر مدل پنج عاملی شخصیت به عنوان

جنس مانند سابقهی شغلی یا تحصیلی فرد مربوط

قسمتی از فرایند استخدام ،انتخاب و سازماندهی استفاده

میباشد .و زمانی که این متغیرها کنترل میشوند،

نمایند ،میتوانند معلمانی را که احتماالً در آینده دچار

تفاوتهای جنسی هم از بین میروند.

تحلیل رفتگی شغلی خواهند شد را شناسایی کنند و

نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که سه

برنامهریزی و سازماندهی مناسبتری به منظور شناسایی

متغیر وظیفهشناسی ،همسازی و برونگرایی به عنوان

عاملهای تحلیل رفتگی شغلی و بررسی دقیق آن با

متغیرهای پیش بین معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون

نیازهای معلمان میتوان امیدوار بود که سطح سالمتی،

برای توضیح تغییرات تحلیل رفتگی شغلی (متغیر مالک)

جسمی و روانی معلمان تربیت بدنی افزایش یابد .که این

را دارا هستند .نتیجه حاصله بیانگر این نکته است که در

امر منجر به اثرات مثبت در ساختار و فرایند ورزش کشور

بین ابعاد مختلف شخصیت وظیفهشناسی ،همسازی و

میشود .لذا پیشنهاد می شود که به منظور نیل به بهره

برونگرایی بیشترین تاثیر را در تحلیل رفتگی شغلی دارند.

وری بیشتر در سازمان آموزش و پرورش  ،توجه خاص

این نتیجه با نتایج تحقیق ناصح ( )4144همخوانی دارد.

مسئوالن و مدیران ذیربط به فاکتورهای موثری مانند

در تبیین این یافته میتوان گفت معلمان با بعد شخصیتی

عوامل شخصیت ،از طریق دانش افزایی برای ارتقاء این

وظیفه شناسی دارای برنامههای هدفمند و پیگیر به

عوامل اثرگذار اقدام اساسی در جهت کاهش معضل تحیلی

سطوح باالیی از موفقیت میرسند در نتیجه در محل کار

رفتگی شغلی بعمل آید.

هیچ وقت دچار تحلیل رفتگی شغلی نمیشوند و این بعد
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