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Abstract
The aim of this study was to determine
the relationship between motivation
factors and burnout in physical
education teachers of Tabriz based on
the ERG model. It is a descriptive-
solidarity research. The social statistics
of this study were all of the physical
education teachers of Tabriz in
Guidance and High schools. Appling
Morgan sample table in 2012, 226
teachers out of 500 Tabriz’s physical
education teachers in guidance and high
schools were selected. The data were
collected by the ERG requirement
questionnaire and Maslutch Burnout
Inventory (MBI). Statistical Pearson
correlation, t-test and step by step
regression were used independently for
data analysis. The results showed the
physical education teachers believed that
other teachers’ attitude about physical
teaching education was not agreeable
and they believed that physical
education coarses required less effort
than the others. There was direct
relationship between Alderfer
motivation needs and Job Burnout.
However, only two factors of
dependence and physiological needs
were the predictors of jobBurnout
(P<0.01).

Keywords: ERG motivation model, Job
Burnout, physical education teachers

چکیده
تحقیق حاضر با هدف تعیین ارتباط بین عوامل انگیزشی 
و تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی شهر تبریز بر 

پژوهش . صورت گرفته استERGاساس مدل انگیزشی 
نفر از 500از بین . همبستگی می باشد-حاضر توصیفی

دبیران تربیت بدنی مقطع راهنمایی و متوسطه تبریز 
نفر با استفاده از جدول نمونه گیري مورگان 226تعداد 

از پرسشنامه نیازهاي . انتخاب گردید1390در سال 
ERG و سیاهه فرسایش شغلی مسلوچ)MBI (براي

تحلیل . گرد آوري داده هاي تحقیق استفاده گردید
و روش هاي SPSS.17ها با استفاده از نرم افزارداده

آماري ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، 
از دیدگاه دبیران تربیت . آزمون تی مستقل انجام گرفت

بدنی سایر دبیران آموزش و پرورش نگرش مساعدي 
ارند و آنرا درسی که تالش درباره درس تربیت بدنی ند

نتایج نشان داد بین . کمتري نیاز دارد تلقی می کنند
عوامل انگیزشی آلدفر و تحلیل رفتگی شغلی ارتباط 

اما فقط دو عامل نیازهاي وابستگی . مستقیمی وجود دارد
و نیازهاي فیزیولوژیکی پیش بینی کننده تحلیل رفتگی 

). >01/0P(شغلی معلمان بودند 
، تحلیل رفتگی شغلی، ERGعوامل انگیزشی : ه هاکلیدواژ

دبیران تربیت بدنی
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مقدمه
یکی از عمده ترین مسائل شغلی که 1تحلیل رفتگی شغلی

معموالً به شکل واکنش در برابر فشارهاي شغلی و سازمانی در 
،2002بوهارکوز(.میان کارکنان خدمات انسانی دیده می شود

تحلیل رفتگی را به مفهوم ) 1382نقل از صادقی بروجردي،
تهی شدن از ویژگی هاي خود به علت تحلیل رفتگی، یکی از 
منابع جسمی یا ذهنی تعریف کرده و اظهار داشته که این امر 

به بعضی از انتظارهاي نتیجۀ تالش بسیار زیاد براي رسیدن
ي تحمیل غیرواقعی است که توسط خود فرد یا جامعه به و

2و جکسوناز نظر مسلش. )1382صادقی بروجردي،(شودمی

تحلیل رفتگی یک پاسخ روانشناختی در مقابل فشار ) 1982(
عدم موفقیت ،3یعاطفیکار است که با سه حالت فرسودگ

که يافرادنیگردد و بیمشخص م5از خود بیگانگیو 4فردي
دید بروز نماتوانیبا ارباب و رجوع سرو کار دارند میبه نوع

)Maslach,1982 .(
ی با عوامل شغلیرفتگلیتحلمطالعات نشان می دهد 

، )1390بشلیده،(سالمت روانیو 6عزت نفسمختلفی مانند 
کیفیت زندگی ، )1388نریمانی،(سرسختی روانی و تاب آوري 

پیامی (هاي اجتماعیحمایت، )1388چی،پرداخت(کاري
. ارتباط دارد)1388ضانی نژاد،رم(جو سازمانی، )1379بوساري،

اما در سازمان هاي آموزشی یکی از عواملی که هم جنبه 
لیتحلفردي و سازمانی و فرهنگی دارد و نقش مهمی در بروز 

ی بازي می کند عوامل انگیزشی، مربیان یا معلمان شغلیرفتگ
در این میان با توجه به جنبه عملی آموزش . آموزشی است

انگیزش شغلی براي دبیران تربیت بدنی از تربیت بدنی داشتن 
چنانچه درس . ارکان سیستم آموزشی محسوب می شوند

تواندیمآموزش داده شودزهیباانگمعلمانتوسط یبدنتیترب
و لیدوران تحصرجسمی و روانی دانش آموزان را دیسالمت

). 1384آشتیانی،(دینمانیآن تامازبعد
انگیزش را علت رفتار و تداوم همه نظریه پردازان انگیزشی،

به حضور يشتریبلیمزه،یکارکنان با انگاساساً .آن می دانند
یسازمانماتیکرده و در تصمبتیدر سازمان داشته، کمتر غ

دبیرانیتوان انتظار داشت یمتینهادر. دارندیمشارکت فعال
رفع يرا برايشتریباشند تالش بیمشتریبزهیانگيکه دارا

از خود نشان دانش آموزان يازهایو برآورده کردن نش آموز
مانند نظریه (نظریه هاي مختلفی ). Hersey,2009(دهندیم

؛ 1959، 8ی هرزبرگانگیزشینظریه بهداشت؛ 1954، 7مازلو

1 - Job burnout
2 - Maslach and Jackson
3 - emotional exhaustion
4 - decreased personal accomplishment
5 - Depersonalization
6 - Self steem
7 - Maslow

و ؛ 1959، 10؛ نظریه نیازهاي مک کلند1972، 9نظریه آلدفر
ده است ارائه ش) 1964، 11وروممبتنی بر فرآیند انتظارنظریه

که هر کدام متناسب با شرایط خاصی قابل استفاده می باشد 
). 1389ریو،(

،امنیت، نیازهاي فیزیولوژیکی(در نظریه مازلو پنج نیاز اصلی
را انگیزش رفتار ) خودشکوفایی، عزت نفس، تعلق اجتماعی

12یبهداشتیانگیزشدر نظریه دو بعدي . معرفی کرده است

محرك رفتار ارزیابی یانگیزشویبهداشتهرزبرگ، دو بعد 
عوامل انگیزشی آن عناصري هستند که باالتر و . شده است

هاي آنها شامل فرصت. فراتر از عوامل نگهداري قرار می گیرند
هنگامی که . ولیت بیشتر هستندئبازشناسی، پیشرفت یا مس

باشند، گرایش به سمت برانگیختن کارکنان جهت آنها حاضر
کارکنان به دنبال ممکن است. استبهبود بهره وریشان

اهداف هاي جدید براي نیل به اهداف سازمانی به عالوهشیوه
هرزبرگ اگر عوامل انگیزشی در نظریه . شخصی شان باشند

است آنها درخواست عوامل کارکنان برآورده نشود ممکن
نگهداري بیشتر مانند افزایش حقوق و مزایاي جانبی، شرایط

معطوف به رمشی هاي سازمانی آزادانه تکاري بهتر یا خط 
بیکاري و تعطیلی، را داشته مرخصی استعالجی یا زمان

آخرین نظریه محتوایی انگیزش کار بعد از نظریه مازلو . باشند
آلدرفر مثل مازلو و . ارائه گردید» آلدرفر«و هرزبرگ توسط

زیرا . هرزبرگ اعتقاد داشت که طبقه بندي نیازها الزم است
اوت اساسی بین نیازهاي طبقه پایین تر و نیازهاي یک تف

آلدرفر حتماً الزم نیست بر اساس نظر .طبقه باالتر وجود دارد
بقات باالتر طتر ارضا شوند تا نیازهاي بقات پایینطنیازهاي 

یا محرومیت تنها راه فعال نمودن یک نیاز . مطرح گردند
ردي یا زمینه هاي فبراي مثال، مطابق این تئوري. نیست

باعث شوند که نیازهاي محیط فرهنگی شخص ممکن است
تعلق نسبت به نیازهاي زیستی ارضا نشده پیشی گیرند و یا 

. تر طلب گردندنیازهاي رشد هر چه بیشتر ارضا شوند افزون
:   وجود دارندنیازها سه گروه آلدرفر از نظر 

کی شامل نیازهاي فیزبولوژی:13یا وجودينیازهاي زیستی) الف
تر تئوري و ایمنی می شوند که مربوط به نیازهاي سطح پایین

.سلسله مراتب مازلوست
به نیازهاي عشق و پیوند : 14تگینیازهاي تعلق و پیوس)ب

این نیاز بر اهمیت رابطه فرد و . مربوط می شوداجتماعی 
.ارتباطات اجتماعی تأکید دارد

8 - Herzberg
9 - Aldfer
10 - McCellend
11 - Vroom
12- Motivators & Hygiene factors
13 - Existence
14 - Relatedness
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دشکوفایی مربوط به نیازهاي احترام و خو:1رشدنیازهاي) پ

است که مربوط به اشتیاق طبیعی افراد به رشد فردي است
). 1390برومند،(

2ERGمطالعات انجام شده حاکی از آن است که عوامل 

تواند در تغییرات تحلیل رفتگی شغلی معلمان یا کارکنان می
به طوري که در حیطه عوامل زیستی مطالعه . مرتبط باشد

ف سالمت جسمی و روانی با نشان داده است که ابعاد مختل
عبدي و1382بحري بیناباج،(فرسودگی شغلی ارتباط دارد 

همچنین مطالعه نشان داد که ). 1385محمدي،و1386ماسوله،
فضاي کلی زندگی بیشترین تاثیر را حقوق وپرداخت منصفانه

.)1388چی،پرداخت(دارندبر فرسودگی شغلی معلمان مدارس
اختالالت روان پزشکی، است که نشان داده يپژوهش دیگر
با تغییرات فرسودگی شغلی مرتبط می باشند نوع مسکن، 

مطالعه حاکی از آن همچنین یافته هاي یک ). 1390صابري،(
بین معلمان در تحلیل رفتگیاست که رضایت از حقوق با 

اما در گزارش . )Koustelios,2005(تربیت بدنی تاکید دارد
اقتصادي و تحلیل -اجتماعیوضعیتارتباطی بین دیگري 

).1384غباري بناب،(رفتگی شغلی  وجود نداشت 

مطالعه نشان داد که تگیدر حیطه نیازهاي تعلق و پیوس
مدارس با رفتار صمیمی معلمان و رفتار حمایتی مدیران

داردعکوسی رابطه متحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی
یق دیگري بر تاثیرهمچنین در تحق). 1388نژاد،رمضانی(

کارکنان تاکید شده فرسودگی شغلی به حمایت هاي اجتماعی 
و در گزارش دیگري این یافته ) 1379بوساري،پیامی(است 

نیازهاي شغلی، (که استرس شغلی از مسیر بدست آمده است
ارتباط مستقیمی با تحلیل ) حمایت اجتماعی، منابع کار

). Lee A,2005(رفتگی شغلی  معلمان دارد 
بین عزت گزارش قبلی نشان داد کهرشدنیازهايدر حیطه 

تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت، (نفس و تحلیل رفتگی شغلی 
داري وجود دارد ارتباط معکوس معنی) فقدان موفقیت فردي

نتایج تحقیق دیگري نشان داد که از طرفی ). 1384نیا،یعقوبی(
) انیفرسودگی هیج(معلمان از سطح تحلیل رفتگی شغلی 

باالتري برخوردارند و سطح تحصیالت معلمان مهمترین عامل 
در سطح تحلیل رفتگی شغلی  معلمان محسوب می گردد 

)Tsigilis N,2011 .(
توجه به اهمیت شغل دبیري تربیت بدنی و همچنین نیاز 
مربوط به بررسی وضعیت تحلیل رفتگی شغلی آنها انگیزه 

بین نیازهاي انگیزشی اصلی بررسی این مساله است که آیا 
آلدرفر و تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی رابطه وجود 

عوامل دارد؟ بر این اساس مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط 

1 - Growth
2 - Existence, Relatedness, Growth (ERG)

دبیران تربیت بدنی در تحلیل رفتگی شغلی  ERGانگیزشی 
.تبریز صورت گرفته است

تحقیقروش شناسی 

.   ی می باشدپژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگ

جامعه آماري روش نمونه گیري و حجم نمونه
عمقطدبیران تربیت بدنی جامعه آماري مطالعه حاضر کلیه 

راهنمایی و متوسطه آموزش و پرورش شهر تبریز در سال 
مشغول به کار مدارس این شهر می باشند که در 1390
ی دبیر تربیت بدن500بر اساس اطالعات اولیه تعداد . هستند

در مقطع متوسطه و راهنمایی آموزش و پرورش شهر تبریز 
حجم نمونه با استفاده از جدول نمونه . مشغول به کار هستند

بر این اساس از بین . گیري مورگان گرجسی انتخاب شد
.  نفر انتخاب گردید226نفري تعداد 500جامعه آماري 

ابزارهاي گرد آوري داده ها
در این پرسشنامه : شناختیپرسشنامه جمعیت) الف

مشخصات افراد در قالب سن، جنسیت، سطح تحصیالت، 
وضعیت مسکن، سطح درآمد ماهیانه، سابقه خدمت سئوال 

همچنین به منظور درك بهتر روابط دبیران تربیت . شده است
بدنی با سایر همکاران در محیط کار، از سه سئوال جهت 

یت بدنی، از دیدگاه ارزیابی نگرش سایر معلمان به درس ترب
. دبیران تربیت بدنی استفاده شد

این پرسشنامه : ERGپرسشنامه نیازهاي انگیزشی ) ب
آیتم می باشد که ابعاد نیازهاي افراد را در سه بعد 12داراي 

) 5، نیازهاي فیزیولوژیک4، نیازهاي وابستگی3نیازهاي رشد(
ر نمره گذاري این پرسشنامه د. مورد سنجش قرار می دهد

بی نهایت -5مهم نیست الی -1(قالب یک مقیاس لیکرت 
ترجمه فارسی این پرسشنامه . صورت می گیرد) مهم است

). 1385مقیمی،(صورت گرفته است ) 1385( توسط  مقیمی 
اما درباره روایی و پایایی این پرسشنامه مطالبی بیان نشده 

لذا جهت استفاده از آن در مطالعه حاضر از روایی . است
در . صوري با نظر دو دکتري مدیریت تربیت بدنی استفاده شد

این تحقیق پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي 
و ضریب 63/0کرونباخ براي هر کدام از زیرمقیاس ها باالي 

.  بدست آمد84/0آلفاي کل 

3 - Existence
4 - Relatedness
5 - Growth
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این سیاهه از ): MBI(1سیاهه فرسایش شغلی مسلوچ) پ
به صورت مقیاس رتبه اي هفت آیتم تشکیل یافته22از 

. نمره گذاري می شود) هر روز- 7هرگز الی - 1(اي درجه
MBI مسخ 2فرسودگی هیجانی(سه سطح فرسودگی ،

. را مورد سنجش قرار می دهد) 4و کمال شخصی3شخصیت
پایایی این مقیاس به ) 1993(5لی و اشفورسدر مطالعه 

ا به ترتیب روش بازآزمایی براي هر کدام از زیرمقیاس ه
). Lee R,1993(گزارش شده است 72/0، 65/0، 74/0

همچنین در مطالعه ایرانی وضعیت روایی سازه و پایایی این 
پرسشنامه مورد بررسی و تائید قرار گرفته است 

ضریب آلفاي کرونباخ براي در تحقیق حاضر ). 1387عزیزي،(
69/0و 66/0، 81/0هر کدام از زیرمقیاس ها به تربیب 

. دست آمدب
روش هاي آماري

انجام SPSS.17کلیه محاسبات آماري با استفاده از نرم افزار
فراوانی، درصد؛ (براي توصیف داده ها از آمار توصیفی . گرفت

همچنین جهت بررسی . استفاده شد) میانگین، انحراف معیار
فرضیه هاي تحقیق از روش هاي آماري ضریب همبستگی 

.  ون، آزمون تی مستقل استفاده شدتحلیل رگرسی، پیرسون

یافته هاي تحقیق
نفر 226تعداد کل آزمودنی هاي شرکت کننده در پژوهش 

معلم مرد 111معلم زن و 115از این میان تعداد . بودند
. بود4/7با انحراف معیار 8/32میانگن سنی معلمان . بودند

. بود9/8با انحراف معیار 05/10میانگین سابقه کار معلمان 
از معلمان داراي سطح ) درصد5/19(نفر 44تعداد 

1 - Maslach burnout Inventory (MBI)
2 - Emotional Exhausion
3 - Depersonalization
4 - Reducrd personal accomplishment
5 - Lee, Ashforth

43کارشناسی، ) درصد5/61(نفر 139تحصیالت کاردانی، 
نفر 171تعداد . کارشناسی ارشد  بودند) درصد19(نفر 

هزار 600از معلمان داراي حقوق کمتر از ) درصد7/75(
هزار 800تا 600داراي حقوق ) درصد4/20(نفر 46تومان، 
هزار تومان در ماه 800بیشتر از ) درصد4(نفر 9تومان، 

از معلمان داراي شغل دوم ) درصد7/17(نفر 40تعداد . بودند
تعداد . از آنها فاقد شغل دوم بودند) درصد3/83(نفر 186و 

9/31(نفر 72داراي مسکن شخصی، ) درصد1/68(نفر 154
. داراي مسکن استیجاري بودند) درصد

و دبیران در بررسی نگرش سایر معلمان به درس تربیت بدنی
تربیت بدنی که در پاسخ به سه سئوال صورت گرفت 

درصد 1/45نشان داد که از دیدگاه دبیران تربیت بدنی، 
معلمان از  سایر دبیران آموزش و پرورش معتقدند که 

اندن وقت دانش آموزان فکر معلم ورزش، صرفاً به گذر
دبیران درصد معتقدند که 5/61همچنین . می کنند

تربیت بدنی نسبت به سایر دبیران، مسئولیت چندان 
کادر آموزشی دبیران درصد معتقدند که 7/59. ندارند

وضعیت توصیفی متغیرهاي . ورزش کار چندانی ندارند
. ارائه شده است1تحقیق در جدول 

حداکثرحداقلانحراف معیارتحلیل رفتگی شغلیمیانگین متغیر ها
9/473/91863خستگی هیجانی

1/418/71851عدم موفقیت فردي
3/313/51435خود بیگانگی

3/1204/1871148کل مقیاس تحلیل رفتگی شغلی
1/163/2920یازهاي فیزیولوژیکین

4/168/11220نیازهاي وابستگی
3/169/11020نیازهاي رشدي

عاد مختلف تحلیل رفتگی معلمان و نیازهاي انگیزشی میانگین و انحراف استاندارد اب)1(جدول 
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و تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنیفیزیولوژیکینیازهاي ضریب همبستگی پیرسون بین نتایج)2(جدول 
نیازهاي رشدنیازهاي وابستگیفیزیولوژیکینیازهاي متغیرها

28/006/0**44/0**خستگی هیجانی
31/0**19/0**16/0*عدم موفقیت فردي

29/002/0**19/0**خود بیگانگی
17/0*31/0**35/0**رفتگی شغلیکل مقیاس تحلیل 

** P<0.01, *P<0.05

نشان داد که نیازهاي نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون 
تحلیل رفتگی شغلی وابستگی با تمام عوامل فیزیولوژیکی و 

بین ). P<0.01(وجود دارد 44/0الی 16/0همبستگی مستقیم 

حلیل رفتگی نیازهاي رشد با عدم موفقیت فردي و کل مقیاس ت
).P<0.05(وجود دارد 17/0و 31/0شغلی همبستگی مستقیم 

تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنیجهت پیش بینی ) ERGنیازهاي (گام به گام رگرسیون نتایج)3(جدول
شاخص

منبع
btP-valueFP-valueRadjusted

R2

نیازهاي 1
فیزیولوژیکی

7/235/06/5001/0<3/31001/0<35/0119/0

یازهاي ن2
فیزیولوژیک

03/225/03/3001/002/18001/0<37/0131/0

5/115/004/204/0نیازهاي وابستگی 3

نتایج . نشان داده شده است3همان طوري که در جدول 
حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که در گام 

. یزیولوژیکی وارد معادله رگرسیونی شده استاول نیازهاي ف
می باشد که >001/0Pبا سطح معنی داري f=3/31مقدار 

تحلیل رفتگی درصد از واریانس عملکرد 9/11قادر است 
در گام دوم تحلیل، . را تبیین کندشغلی دبیران تربیت بدنی

دو متغیر نیازهاي فیزیولوژیکی و نیازهاي وابستگی وارد 
با سطح معنی f=02/18سیونی شده است مقدار معادله رگر

درصد 1/13قادرند دو متغیر فوق. می باشد>001/0Pداري 

را تبیین تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنیاز واریانس 
.  کنند

به منظور مقایسه تحلیل رفتگی شغلی معلمان زن و مرد از 
). 4جدول(آزمون تی براي گروه هاي مستقل استفاده شد 

نتایج نشان داد که میانگین نمرات زنان در همه عامل هاي 
). >05/0P(مقیاس تحلیل رفتگی شغلی کمتر از مردان بود 

مردان میانگین نمرات بیشتري در نیازهاي همچنین 
اما در نیازهاي ).>05/0P(فیزیولوژیک گزارش کرده اند 

. رشدي و وابستگی تفاوت بین زنان و مردان وجود نداشت

زن و مرد در بین دبیران تربیت بدنیمستقل جهت مقایسه  تحلیل رفتگی شغلی و نیازهاي انگیزشی t-testنتایج )4(ل جدو
)224=df(

شاخص
منبع

مقدار)نفر111(مرد )نفر115(زن 
tP-Value انحراف میانگین

معیار
انحراف میانگین

معیار
004/0- 1/469/98/493/89/2خستگی هیجانی

013/0- 8/391/84/423/74/2عدم موفقیت فردي
011/0- 4/307/52/328/46/2خود بیگانگی

001/0- 4/1169/184/1241/173/3کل مقیاس تحلیل رفتگی شغلی
001/0- 5/155/26/1602/25/3نیازهاي فیزیولوژیکی

051/0- 1/168/16/167/19/1نیازهاي رشدي
6/0- /3/169/15/168/151تگینیازهاي وابس
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بحث و نتیجه گیري
عوامل انگیزشی پژوهش حاضر که با هدف تعیین رابطه بین 

ERG تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی صورت و
از دیدگاه دبیران تربیت بدنی سایر دبیران گرفت نشان داد که 

آموزش و پرورش نگرش مساعدي درباره درس تربیت بدنی
همچنین بر اساس نقطه برش دستورالعمل پرسشنامه . ندارند

دبیران تربیت بدنی در هر سه شاخص خستگی هیجانی، عدم 
موفقیت فردي و از خود بیگانگی از نمره باالتري برخوردار 

.   بودند
دبیران تربیت بدنی از نظر داشتن نیازها یافته ها نشان داد که 

اط و پیوند اجتماعی با در درجه اول نیازمند داشتن ارتب
دیگران هستند و در درجه دوم نیازمند به پیشرفت و تحقق 
کمال یا خودشکوفایی هستند و در درجه سوم داراي نیازهاي 

هر چند که در مطالعات قبلی . مادي یا فیزیولوژیک می باشند
نیازهاي معلمان طبقه بندي نشده است اما یافته مطالعات 

یازهاي وابستگی و نیازهاي رشدي قبلی نیز نشان می دهد ن
و پیامی 1388چی،پرداخت(براي کارکنان اهمیت زیادي دارد 

).Brooms,2009وTsigilis,2011و1379بوساري،
این یافته از تحقیق حاکی از این واقعیت می باشد که نیازهاي 
اولیه معلمان تا حدودي ارضاء شده است و اکنون عمده نیاز 

تماعی بهتر با همکاران می باشد و معلمان در جهت روابط اج
سپس نیازمند پیشرفت و تحقق کمال یا خودشکوفایی 

بر اساس این یافته بنظر می رسد روابط بین دبیران . باشندمی
تربیت بدنی با سایر معلمان و همکاران آموزشی و پرورش از 
جمله مهمترین نیاز معلمان است لذا سازمان آموزش و 

ته است پیوند اجتماعی خوبی بین پرورش به خوبی نتوانس
شاید فقدان نگرش . دبیران رشته هاي مختلف ایجاد کند

مثبت به درس تربیت بدنی یکی از موانع مهمی باشد که در 
چنانکه مطالعه . نیاز پیوندجویی دبیران تربیت بدنی نقش دارد

حاضر نشان داد که بیشتر از نیمی از معلمان تربیت بدنی 
ایر معلمان نگرش مثبتی به درس تربیت معتقد بودند که س

بدنی ندارند به طوري که دبیران تربیت بدنی را با مسئولیت 
.   کمتر و تالش کمتر قلمداد نموده اند

بین نیازهاي وابستگی و همه نتایج حاصل از تحقیق نشان داد 
خستگی هیجانی، عـدم موفقیـت   (عوامل تحلیل رفتگی شغلی 

ن تربیت بـدنی همبسـتگی مثبـت    دبیرا) فردي، خود بیگانگی
این یافته از تحقیق با مطالعات مختلفـی همخـوان   . وجود دارد

حـاکی از آن  ) 1382(مطالعـه اسـدي و گالبـی    چنانکه . است
است که همکاري نداشتن سایر معلمان، جو و فرهنگ سازمانی 
ــت      ــی داري داش ــاط معن ــان ارتب ــغلی معلم ــدگی ش ــا تنی ب

کـه  ) 1379(پیامی بوسـاري  یافته هاي تحقیق). 1382اسدي،(
در بین پرستاران مراقبت هاي ویژه صورت گرفت نشان داد که 
. حمایت اجتماعی با فرسودگی شـغلی رابطـه مسـتقیمی دارد   

این یافته بر اهمیت نیازهاي وابستگی در تحلیل رفتگی شغلی 
کارکنان سازمان ها داللت دارد که همسو بـا یافتـه هـاي ایـن     

اساساً روابط بین فـردي  ). 1379وساري،بپیامی(تحقیق است 
همکاران در کارها موجب تقویت روحیه کار و تـداوم انگیـزش   
شغلی می گردد چنانکه تحقیق نشان می دهد حمایت شـغلی  

مانعی در برابر فرسودگی شغلی کارکنان محسوب می گردد
ــق ) Bruch,2002و1390شــهناز دوســت،(  ــین تحقی همچن

ک ارتباطی اجتنابی به صـورت  دیگري نشان داده است که سب
معکوس و حمایت اجتماعی به صورت مسـتقیم در ارتبـاط بـا    

). Polman,2010(فرسودگی شغلی است 
از آنجائی که داشتن روابط خوب اجتماعی از نیازهاي فطري 
انسان محسوب می گردد لذا اگر این نیاز در محیط کار تامین 

ر معلمان تحلیل رفتگی شغلی دممکن است احساس . نشود
این یافته در پیوند با نتایج توصیفی تحقیق به . بوجود آید

. درك بهتر نیاز وابستگی دبیران تربیت بدنی کمک می کند
دبیران آموزش و چنان که از دیدگاه دبیران تربیت بدنی سایر 

پرورش نگرش مساعدي درباره درس تربیت بدنی ندارند و آنرا 
وجود این . لقی می کننددرسی که تالش کمتري نیاز دارد ت

نگرش در سایر دبیران از جمله عواملی است که در ارتباط با 
اساساً تداوم . فرسودگی شغلی دبیران تربیت بدنی است

انگیزش کار در شغل دبیري تربیت بدنی در ارتباط با دیگران 
و داشتن ارتباط اجتماعی بهتر بویژه با سایر معلمان و 

نقص در پیوند اجتماعی از . ی کندآموزان امکان پیدا مدانش
بعد عاطفی، احساس اثربخش بودن و عزت نفس در کار را 
تحت الشعاع قرار می دهد و از بعد معیارهاي فردي عدم 

در همین . تحقق رشد و کمال شخصی را در پی خواهد داشت
نشان داد که ) Egyed,2006(1شورتواجیدراستا تحقیق

شغلیفرسودگیباارآمدياحساس خودکبینمعکوسرابطه
.داردوجودآنها

بین نیازهاي نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که 
خستگی (تحلیل رفتگی شغلی فیزیولوژیکی و همه عوامل 

دبیران تربیت ) هیجانی، عدم موفقیت فردي، خود بیگانگی
این یافته از تحقیق با مطالعه . بدنی همبستگی وجود دارد

که نشان داده است نوع مسکن ) 1390(صابري و همکاران 
معلمان پیش بینی کننده معنی دار فرسودگی شغلی معلمان 

چنین استنباط می شود که دبیري . است همخوان می باشد
تربیت بدنی همانند سایر مشاغل نیازمند تامین نیازهاي اولیه 
افراد می باشد لذا وجود هرگونه نقص در تامین نیازهاي 

ربیت بدنی آنان را در تنگناي اقتصادي فیزیولوژیکی دبیران ت
تحلیل رفتگی شغلی معلمان قرار می دهد که در نهایت به 

. تربیت بدنی منجر می شود

1 - Egyed & Short
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عدم که بین نیازهاي رشد و نتایج حاصل از تحقیق نشان داد 

به . دبیران تربیت بدنی ارتباط وجود داردموفقیت فردي 
عدم موفقیت بر میزان نیازهاي رشدبا افزایشطوري که

نیازهاي اما بین .دبیران تربیت بدنی افزوده می شودفردي 
ارتباطی ) خستگی هیجانی و خود بیگانگیرشدي و عوامل 

نیازهاي رشدي در نظریه عوامل انگیزشی . وجود نداشت
ERG نیازهاي که همسو با نیازهاي خودشکوفایی و آلدرفر

این یافته از مازلو می باشد بر این اساس بر پایه سطح عالی
نیازهاي (سطح عالیتحقیق هرچقدر نیازهاي خودشکوفایی و

بیشتر باشد احساس عدم موفقیت فردي در معلمان ) رشدي
این یافته از تحقیق با نتایج مطالعه . تربیت بدنی بیشتر است
و همچنین ) Koustelios,2005(1کوستلیوس و تسگلیس

ارتقاء مولفه که نشان داد)Mertler,2002(2مرتلرتحقیق 
عدم موفقیت فردي از فرسودگی شغلی رابطه دارد شغلی با 

نیز ) 1390بهمنی،(از طرفی تحقیق بهمنی . همخوان می باشد
وینیدي هانشان داده است که نیازهاي رشدي مانند ارزش

نقش مهمی در مشارکت و فرسودگی شغلی معلمان یاجتماع
سازه داده است که نیز نشان همچنین گزارش هاي قبلی . دارد

عزت نفس که از شاخص هاي مهم در رشد شخصی است در
بشلیده،(نقش مهمی دارد فرسودگی شغلی معلمان

در تحلیل این یافته از تحقیق چنین ). 1388وکوشکی،1390
استنباط می شود که نیازهاي رشدي نیازهایی مترقی و عالی 

لمان در هستند که در سطح انگیزش درونی قرار دارند، لذا مع
برآورده شدن و حصول به آنها ممکن است با دشواري 
بیشتري مواجهه گردند و در نتیجه احساس تحلیل رفتگی 

. شغلی بوجود آید
با در نظر گرفتن اینکه امروزه پیشرفت هاي فزاینده اي در 
آموزش تربیت بدنی وجود دارد و قابلیت هاي پیشرفت شغلی 

دانش آموزان احساس زیادي در نظام آموزش تربیت بدنی
ود که با امکانات و فضاي آموزشی همخوان نمی باشد لذا شمی

قالب هاي ذهنی که معلمان از شیوه آموزش و امکانات 
آموزشی براي آموزش تربیت بدنی در دانشگاه کسب کرده اند، 

مانند (ممکن است با واقعیت هاي موجود در آموزش و پرورش 
در تعارض ) مکانات ورزشیکمبود گسترده فضاي ورزشی و ا

لذا بین شرایط آموزشی و معیارهاي علمی و شخصی . باشند
وجود چنین . که دبیران تربیت بدنی دارند تعارض ایجاد گردد

تعارض هایی در بین دبیران تربیت بدنی، در نهایت به احساس 
.عدم موفقیت فردي در شغل منجر می گردد

ي رشدي و عوامل درباره عدم وجود همبستگی بین نیازها
چنین می توان استنباط کرد خستگی هیجانی و خود بیگانگی

1 - Koustelios & Tsigilis
2 - Mertler

که عامل عدم موفقیت فردي بیشتر به عالیم شناختی 
خستگی فرسودگی شغلی مربوط می شود در حالیکه عوامل

هیجانی و خود بیگانگی بیشتر به عالیم هیجانی و خلقی 
شرفت از آنجائی نیازهاي رشدي حاصل پی. مربوط می شوند

عمیق تفکر و معیارهاي عقالنی درونی هستند لذا بین نیازهاي 
. عدم موفقیت فردي همبستگی مشاهده گردیدرشدي با 

تحقیق نشان داد که از بین عوامل یافته هاي حاصل از 
نیازهاي فیزیولوژیکی، نیازهاي وابستگی، (ERGانگیزشی 

نیازهاي به ترتیب دو نیازهاي فیزیولوژیکی و ) نیازهاي رشدي
تحلیل رفتگی شغلی وابستگی پیش بینی کننده معنی دار 

در کل در تبیین سهم هر کدام از . دبیران تربیت بدنی بودند
تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت و ERGعوامل انگیزشی 

ERGبدنی چنین بنظر می رسد که در بین عوامل انگیزشی 

ی قابلیت فیزیولوژیکی و نیازهاي وابستگنیازهاي دو عامل 
از این رو . تبیین  فرسودگی شغلی دبیران تربیت بدنی را دارند

چنین می توان استنباط کرد که سازمان آموزش و پرورش از 
منظر فرسودگی شغلی دبیران تربیت بدنی نتوانسته است 

فیزیولوژیکی معلمان را به خوبی تامین کند و نیازهاي 
بدنی به عنوان هاي منفی سایر دبیران به درس تربیتنگرش

عاملی که روابط بین فردي را تحت تاثیر قرار می دهد از منابع 
. فرسودگی شغلی دبیران تربیت بدنی در تبریز می باشد

عوامل یافته هاي تحقیق حاضر در تائید نظریهبنابراین در کل 
آلدفر می باشد که وجود نیاز در کارکنان را ERGانگیزشی 

لیل رفتگی شغلی کارکنان عاملی مهم در رضایت یا تح
. داندمی

تحلیـل رفتگـی   نتایج حاصل از تحقیق که بـا هـدف مقایسـه    
زن و مرد صورت گرفـت نشـان داد   تربیت بدنیدبیران شغلی 

که دبیران تربیت بدنی مرد نسبت به دبیران تربیـت بـدنی زن   
خســتگی هیجــانی، عــدم (در همــه ابعــاد فرســودگی شــغلی 

از نمـرات بیشـتري برخـوردار    ) موفقیت فردي، خود بیگـانگی 
ــتند ــه     . هسـ ــایج مطالعـ ــا نتـ ــق بـ ــه از تحقیـ ــن یافتـ ایـ

-Parisو1388وعزیــزي مقــدم،1384وغبــاري بنــاب،1382اســدي،(

M,2009 (در تبیین عواملی که منجر می شـود  .همخوان است
مردان نسبت به زنان فرسودگی شغلی بیشتري احساس کننـد  

و تمایـل بـه   چنین می توان بیـان کـرد کـه مسـئولیت زیـاد     
پیشرفت گرایی بیشتر در مردان موجـب مـی شـود کـه آنـان      

لذا مسئولیت خانواده . فرسودگی شغلی بیشتري احساس کنند
و تامین نیازهاي اعضاي خانواده در مردان علت احتمالی ایـن  

.  مساله محسوب می گردد
نتایج حاصل از تحقیق که با هدف مقایسه عوامل انگیزشی 

ERG زن و مرد صورت گرفت نشان داد ت بدنیتربیدبیران
که دبیران تربیت بدنی مرد نسبت به دبیران تربیت بدنی زن 

اما در . از نیازهاي فیزیولوژیکی بیشتري برخوردار هستند
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نیازهاي رشدي و نیازهاي وابستگی تفاوتی بین دو گروه زنان 
که ) 1387خانی،قره(یافته هاي مطالعه . و مردان وجود نداشت

برتربیت بدنیدبیرانانگیزش شغلیعنوان بررسیبا 
هرزبرگ صورت گرفت نشان داد که میانگین اساس نظریه

عوامل انگیزشی زنان بیشتر از مردان بود اما در عوامل نمرات 
بهداشتی تفاوتی بین زنان و مردان معلم تربیت بدنی وجود 

.نداشت
بواسطه در تبیین این یافته از تحقیق بنظر می رسد مردان 

اینکه احساس مسئولیت بیشتري در برابر خانواده خود دارند 
لذا وجود درآمد کافی و تامین نیازهاي اولیه خانواده براي 

از طرفی عدم تفاوت . مردان از اهمیت بیشتري برخوردار است
در نیازهاي رشدي و وابستگی مردان و زنان به این مساله 

خواهان کسب ارزش هاي داللت دارد که زنان به اندازه مردان
اجتماعی و روابط اجتماعی هستند اساساً وجود نیازهاي برابر 
زنان و مردان حاکی از این مساله است که نوع انسان بدون 
توجه به جنسیت خواهان داشتن روابط اجتماعی مناسب و 

.تمایل به خودشکوفایی است
پیشنهاد می شود ابعاد اهمیت همه واحدهاي درسی در بین 

علمان بیشتر شناسانده شود تا بواسطه نگرش هاي منفی م
.   روابط اجتماعی دبیران تحت تاثیر این نگرش ها قرار نگیرد

نیازهاي (پیشنهاد می شود به نیازهاي انگیزشی آلدرفر 
دبیران تربیت ) فیزیولوژیکی، نیازهاي وابستگی، نیازهاي رشد

اي اولیه آنها به وضعیت نیازهمثالً. بدنی توجه ویژه اي شود
و اعم از مسکن و حقوق ماهیانه آنان توجه بیشتري گردد 

.     قوانین ثابتی در این راستا تدوین گردد
پیشنهاد می شود به منظور دستیابی به اهداف درس تربیت 
بدنی به ابعاد ارتباطات معلمان و معاونین مدارس در رابطه با 

ت بیشتري درس تربیت بدنی توجه بیشتري شود و امکانا
. منظور گردد

پیشنهاد می شود فرصت هاي ارتقاء تحصیلی براي معلمانی 
که سطح تحصیالتی کاردانی و کارشناسی هسستند ایجاد 
گردد و همچنین افزایش امکانات و فضاي آموزش تربیت بدنی 
براي دانش آموزان به راههاي موفقیت فردي دبیران کمک 

.   کندمی
نتیجه گیري کلی 

ERGحاضر که با هدف تعیین رابطه عوامل انگیزشی تحقیق

شغلی دبیران تربیت بدنی صورت گرفت نشان تحلیل رفتگیو 
داد که دبیران تربیت بدنی به نیازهاي وابستگی بیشتري 

قابلیت تبیین تحلیل ERGعوامل انگیزشی . احتیاج دارند
به طوري که عوامل . رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی را دارد

شغلی ارتباط مستقیمی با تحلیل رفتگیERGنگیزشی ا
نیازهاي فیزیولوژیکی و نیازهاي وابستگی اما دو عامل . داشتند

شغلی دبیران تربیت بدنی پیش بینی کننده تحلیل رفتگی
نیازهاي فیزیولوژیکی بیشتري را گزارش معلمان مرد . بودند

.دکرده اند و از تحلیل رفتگی شغلی بیشتري رنج می برن

منابع
انگیزشعواملبندياولویتوتوصیف). 1384(.هاديآشتیانی،-1

پایان.نظریه هرزبرگبراساسنیشابوربدنیتربیتمعلمانشغلی
بدنیتربیتدانشکدهبهشتیشهیددانشگاه. ارشدکارشناسینامه

. ورزشیعلومو
هاي تحلیل عامل).1382. (ایران،گالبی؛ و حسن،اسدي- 2

دگی شغلی دبیران تربیت بدنی مدرسه هاي متوسطه شهرتنی
. 99-89، )2- 1(11، المپیک، تهران

؛ و مریم،عطارباشی؛ مریم،مقیمیان؛ نرجس،بحري بیناباج-3
بررسی ارتباط فرسودگی شغلی و سالمت ). 1382. (معصومه،قرچه

.104-99،)1(9، افق دانش، پرستاريروانی در حرفه مامایی و

انتشارات : ، تهرانمدیریت رفتار سازمانی). 1390. (زهرا، برومند-4
. نشگاه پیام نوردا
). 1390. (سیداسماعیل،شبانیهاشمی شیخ، .کیومرث،بشلیده-5

بررسی ارتباط میان ابعاد مثبت و منفی عزت نفس با سالمت روانی 
،میانجی گر فرسودگی شغلی در زنان متاهل و مجرداز طریق نقش

. 82-100، )1(1، مشاوره و روان درمانی خانواده
بررسی عوامل موثر بر مشارکت معلمان ). 1390. (بهمنی، مهناز-6

در طرح هاي ملی و اجتماعی، طرح پژوهشی آموزش و پرورش 
.  منطقه سراب، تبریز، پژوهشکده تعلیم و تربیت کاربردي

،آرزومندي؛ غالم علی،احمدي؛ محمدحسن،پرداخت چی-7
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاري و فرسودگی ).1388. (فریده

رهبري و ، و معلمان مدارس شهرستان تاکستانشغلی مدیران
. 25-50، )3(3، آموزشیمدیریت

بررسی وضعیت حمایت هاي ). 1379. (میترا،بوساريپیامی-8
هاي اجتماعی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی پرستاران مراقبت

. 52-57، )33(8، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ویژه
،حسینی نیا؛ و حسین،زرنديپورسلطانی؛ رحیم،رمضانی نژاد- 9

ارتباط بین جو سازمانی مدارس و تحلیل ). 1388. (رضاسید
.  225-265، 1، مدیریت ورزشی، رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی

انگیزش و هیجان، ترجمه سید محمدي، ). 1389. (ریو، مارشال-10
. نشر ویرایش: تهران

، .رسول،تبري، .شاهرخ،مقصودي، .معصومه، شهنازدوست-11
ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی ). 1390. (لیلی احسان، کاظم نژاد
. 49-59، )80(20، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیالن، پرستاران

). 1390. (، ناصح، جواد.، مروجی، علیرضا.صابري، حمیدرضا-12
بررسی عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی معلمان مدارس شهر 

.41-50، )1(14طی جنوب، . 1386کاشان در سال 



37هاي کاربردي مدیریت و بیولوژي ورزشیپژوهش
بررسی ارتباط بین عوامل ).1382(.ي، سعیدصادقی بروجرد-13

جسمی و تحلیل رفتگی شغلی -فشارزاي شغلی با سالمت روانی
اعضاي هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه هاي دولتی 

.کشور، رساله دکتري، دانشگاه تربیت معلم تهران
؛ مرتضی،خاقانی زاده؛ حسین،کاویانی؛ فتانه،عبدي ماسوله-14

بررسی رابطه فرسودگی شغلی با )1386. (ابوالفضل،ومنی عراقیم
، مجله دانشکده پزشکی، پرستار200یک مطالعه در : سالمت روان

65)6( ،65-75.

بررسی رابطه سالمت سازمانی ). 1388. (ابوبکر،عزیزي مقدم-15
راهنمایی مدارس: مورد مطالعه(مدارس و فرسودگی شغلی دبیران 

، دانشور رفتار، )1386–87د در سال تحصیلی شهرستان مهابا
16)36( ،1-22.
).1387. (مریم،صالحی؛ و زهرا،فیض آبادي؛ لیال،عزیزي-16

تحلیل عامل اکتشافی و تاییدي پرسشنامه فرسودگی شغلی مزالچ 
. 92-73، )3(4،مطالعات روان شناختی، دانشگاه تهراندر کارکنان

).1384. (ماندانا،شیرکول؛ محمد،نبوي؛ باقر،غباري بناب-17
عوامل موثر بر بروز فرسودگی شغلی معلمان دانش آموزان نابینا، 

روانشناسی و علوم ، در مقطع راهنمایی شهر تهرانناشنوا، و عادي
.  109-135، )2(35، تربیتی

. ، احسانی، محمد.هاشمچیان، ، کوزه.قره خانی، حسن- 18
اساس بربدنیتربیتدبیرانلیانگیزش شغبررسی).  1387(

. 56-71، )36(57هرزبرگ، حرکت، نظریۀ
. مهرنوش،نوشاد، و .مژگان،سپاه منصور، .شیرین،کوشکی-19

ارتباط عزت نفس با فرسودگی شغلی معلمان دوره مهارت ). 1388(
تحقیقات ،مدارس راهنمایی عاديهاي حرفه اي استثنایی و

.33-48، )2(1،روانشناختی
فرسودگی شغلی و سالمت ). 1385. (شهناز،محمدي-20

. 15-23، )9(3، روانشناسی تحولی، روانشناختی در دبیران
سازمان و مدیریت رویکردي ). 1385. (مقیمی، سید محمد-21

.ترمه: پژوهش، تهران
بررسی ارتباط بین ). 1388. (عباسی مسلم؛ محمد،نریمانی-22

، فرسودگی شغلیسرسختی روانشناختی و خود تاب آوري با
. 75-92، )8(2، فراسوي مدیریت

؛ جواد،صالحی فدردي؛ سیدرضا،مظلوم؛ فریبا،یعقوبی نیا-23
بررسی ارتباط عزت نفس با ). 1384. (یب الهحب،اسماعیلی

دانشگاه فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان هاي
. 50-54، )2(14، طب و تزکیه، علوم پزشکی مشهد

24- Baruch-Feldman C, Brondolo E, Ben-Dayan D,
Schwartz J. (2002). Sources of social support and
burnout, job satisfaction, and productivity, J Occup
Health Psychol, 7(1), 84-93.

25- Brooms K, Danica K, Edwards JR, Flynn PM. (2009).
Leadership, burnout, and job satisfaction in outpatient
drug _ free treatment programs, Journal of substance
abuse treatment, 55, 274-285.

26- Egyed, C. J., & Short, R. J. (2006). Teacher self-
efficacy, burnout, experience and decision to refer a
disruptive student. School Psychology International,
27(4), 462-47427- Hersey, P. &Kenneth H . blanchard
& dewey E. Johnson.(2009). management of
organizational behavior

28- Koustelios A, Tsigilis N. (2005). The relationship
between burnout and job satisfaction among physical
education teachers: a multivariate approach, European
Physical Education Review, 11, 189-203.

29- Lee A., Martinek T., Kim JG., Chung ST., & Kang
H.(2005). Occupational stress and burnout among
Korean secondary physical education teachers: Testing
the job demands-control-support model. Paper
presented at the American Alliance of Health, Physical
Education, Recreation, & Dance, Chicago, Illinois.
awailbale online:
http://aahperd.confex.com/aahperdabstract_6496.htm

30- Lee, R. T., & Ashforth, B. E. (1993). A longitudinal
study of burnout among supervisors and managers:
Comparisons between the Leiter and Maslach (1988)
and Golembiewski et al. (1986) models.
Organizational Behavior and Human Decision
Processe, 14, 3-20.

31- Maslach c. and Jackson (1982). The measurement of
experienced burnut. Journal of accupational behavior,
2, 113.

32- Mertler C. (2002). Job Satisfaction and perception of
Motivation Among Midle and High School
Teachers. Americans secondary Education, 31(1),
43-53

33- Paris M Jr, Hoge MA. (2009). Burnout in the mental
health workforce: a review. J Behav Health Serv
Res, 37(4), 519-28.

34- Polman R, Borkoles E, Nicholls AR. (2010). Type D
personality, stress, and symptoms of burnout: the
influence of avoidance coping and social support. Br J
Health Psychol, 15(3), 681-96.

35- Tsigilis N. (2011). Burnout among physical education
teachers in primary and secondary schools,
international journal of humanities and social science,
1(7), 53-58.


