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A b s t r a c t

The purpose of this study was to Relationship between stress and social sup-
port whit job satisfaction among physical education teacher’s in Babol city 
and offering Model. For this purpose, from 214 physical education teachers 
in Babol city, 132 people were selected by random sampling based on Mor-
gan table. The Stress Assessment Questionnaire (SOSS), the Nurbek Social 
Support Questionnaire (NSSQ) and the Job Descriptive Index (JDI) were used. 
Data were analyzed using correlation test, structural equation modeling and 
mediation regression analysis using SPSS22 statistical software and Analysis 
of Moment Structures (AMOS). The results showed that there is a relation-
ship between physical stress of physical education teachers and social sup-
port and job satisfaction. There is no relationship between stress factors of 
physical education teachers and education level, age, service history. Howev-
er, there is a relationship between the factors of psychological stress of physi-
cal education teachers and marital status. Social support as a mediator of the 
relationship between stress and job satisfaction among physical education 
teachers is effective and the indirect effect of psychological stress criteria on 
job satisfaction of physical education teachers through social support is signif-
icant. Finally, by creating a suitable work environment, providing the ground 
for reducing the job stressors of teachers and promoting social support, job 
satisfaction in physical education teachers can be improved.
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چکیده
هــدف ایــن تحقیــق، بررســی رابطــه فشــار روانــی و حمایــت اجتماعــی بــا رضایــت شــغلی در 
معلمــان تربیت بدنــی شهرســتان بابــل و ارائــه مــدل بــود. بــه ایــن منظــور، از تعــداد 214 نفــر 
ــورت  ــر از به ص ــورگان، 132 نف ــدول م ــاس ج ــر اس ــل ب ــتان باب ــی شهرس ــن تربیت بدن معلمی
نمونه گیــری تصادفــی انتخــاب شــدند. از پرســش نامه بررســی منابــع فشــار روانــی 
ــه توصیفــی  ــک )NSSQ2( و پرســش نامه نمای ــت اجتماعــی نورب )SOSS1(، پرســش نامه حمای
شــغل )JDI3( اســتفاده شــد. داده هــا بــا اســتفاده از آزمــون همبســتگي و الگوســازی معادلــه 
  SPSS22 ــاری ــای آم ــری نرم افزاره ــا به کارگی ــی ب ــیون میانج ــل رگرس ــاختاری و تحلی س
ــج  ــت. نتای ــرار گرف ــل ق ــورد تجزیه وتحلی ــتاوری )AMOS( م ــاختارهای گش ــل س و تحلی
نشــان داد بیــن فشــار روانــی معلمیــن تربیت بدنــی و حمایــت اجتماعــی و رضایــت شــغلی 
ــات،  ــزان تحصی ــی و می ــن تربیت بدن ــی معلمی ــار روان ــل فش ــن عوام ــود دارد. بی ــه وج رابط
ــن  ــی معلمی ــار روان ــل فش ــن عوام ــن بی ــدارد. ولیک ــود ن ــه وج ــت رابط ــابقه خدم ــن، س س
ــی  ــوان میانج ــی به عن ــت اجتماع ــود دارد. حمای ــه وج ــل رابط ــت تأه ــی و وضعی تربیت بدن
ــذار  ــی تأثیرگ ــن تربیت بدن ــان معلمی ــغلی در می ــت ش ــی و رضای ــار روان ــن فش ــاط بی ارتب
ــی  ــن تربیت بدن ــغلی معلمی ــت ش ــر رضای ــی ب ــار روان ــار فش ــتقیم معی ــر غیرمس ــت و اث اس
ــب،  ــای کاری مناس ــاد فض ــا ایج ــت ب ــت. در نهای ــادار اس ــی معن ــت اجتماع ــق حمای از طری
فراهم کــردن زمینــه کاهــش عوامــل فشــارزای شــغلی معلمیــن و ارتقــاء حمایــت اجتماعــی 

ــید. ــود بخش ــی بهب ــن تربیت بدن ــغلی را در معلمی ــت ش ــوان رضای می ت
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محققــان علــم مدیریــت، نیــروی انســانی را به عنــوان ارزشــمندترین 
ســرمایه هــر ســازمان معرفــی نمــوده و ابــراز می دارنــد کــه امــروزه 
یافتــن نیــروی انســانی ماهــر و کارآزمــوده و نگهــداری آنهــا نســبت 
بــه گذشــته دشــوارتر اســت؛ به منظــور توســعه و اســتفاده بهینــه از 

ایــن ســرمایه ســازمانی، نیــاز اســت تــا بهداشــت روانــی محیــط کار 
و درجــه مطلوبیــت ســازمان ارتقــا یابــد و هــر چــه ایــن ســرمایه از 
کیفیــت مطلــوب و باالتــری برخــوردار باشــد، احتمــال موفقیــت، بقــا 
و پیشــرفت ســازمان بیشــتر خواهــد بــود )1(؛ لــذا در مــورد بهبــود 
کیفــی نیــروي انســانی بایــد تــاش زیــادی انجــام شــود؛ چــرا کــه 
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ــراد؛  ــع اف ــه نف ــم ب ــت و ه ــازمان اس ــع س ــه نف ــم ب ــدام، ه ــن اق ای
ــود؛  ــی نمی ش ــاي تخصص ــامل آموزش ه ــا ش ــدام تنه ــن اق ــا ای ام
ــامل  ــز ش ــراد را نی ــاي اف ــل ارزش ه ــا و تعدی ــود نگرش ه ــه بهب بلک
ــرژی،  ــوان و پران ــانی ج ــع انس ــرمایه ها و مناب ــود س ــود. وج می ش
ــراوان  ــای ف ــزات ورزشــی مناســب و صــرف هزینه ه ــن و تجهی اماک
در وزارت آمــوزش و پــرورش، ضــرورت ارزیابــی شایســتگی ها و 
عملکــرد معلمــان تربیت بدنــی کــه ســکان داران ورزش مــدارس 

ــد )2, 3(.  ــاب می نماین ــل اجتن ــر قاب ــتند را غی هس
اثربخشــی  و  پویایــی  و  ورزش  و  تربیت بدنــی  توســعة  کلیــد 
فعالیت هــای ورزشــی و بــه دنبــال آن پویایــی جامعــه در گــرو 
اســتفادة صحیــح و بهینــه از منابــع انســانی در ســازمان های ورزشــی 
اســت. اســتفاده از منابــع انســانی باکیفیــت، دارای توانایــی و انگیــزة 
ــه  شــغلی به عنــوان ســاحی رقابتــی در بهبــود عملکــرد ســازمان ب
ــه  ــی ب ــازمان های ورزش ــران س ــدی مدی ــه ج ــم موردتوج ــور حت ط
ــران عصــر  ــاي مدی ــن چالش ه ــی از مهم تری ــد )4(. یک ــمار می آی ش
ــري و  ــع فک ــی از مناب ــتفاده ي کاف ــدم اس ــازمان ها، ع ــر در س حاض
ظرفیت هــاي بالقــوه ي منابــع انســانی اســت. اندیشــمندان مدیریــت 
ــه  ــانی را ب ــع انس ــازي مناب ــازمان، توانمندس ــازي س ــول و بهس تح
ــر عملکــرد و بهســازي نیــروي انســانی  عنــوان راهبــردي اثرگــذار ب
ــاي  ــاز نگرش ه ــل یکه ت ــن عام ــه ای ــد ک ــرده و معتقدن ــی ک معرف
ــع  ــد و در واق ــه کار می گیرن ــازمان ها ب ــه س ــت ک ــد اس ــر جدی عص

ــت معاصــر اســت )5(. ــی مدیری ــاز حیات ــه نی پاســخ ب
ــی  یکــی از عوامــل تهدیدکننــده عملکــرد بهداشــت و ســامت روان
ــی،  ــر کنون ــت )6(. در عص ــی اس ــار روان ــط کار فش ــراد در محی اف
ــی،  ــاوت اجتماع ــای متف ــف و در موقعیت ه ــع مختل ــراد در جوام اف
ــرار  ــترس زا ق ــل اس ــرض عوام ــی در مع ــی، و روان ــادی، فرهنگ اقتص
می گیرنــد، هــر چنــد ممکــن اســت ایــن عوامــل از فــردی بــه فــرد 
ــه  ــد )7(. ب ــاوت باش ــر متف ــت دیگ ــه موقعی ــی ب ــر و از موقعیت دیگ
طــور کلــی، هــر عاملــی کــه تعــادل و امنیــت روانــی فــرد را تحــت 
ــرار دهــد و مســتلزم تغییراتــی در ارگانیســم باشــد، عامــل  تأثیــر ق
اســترس زا محســوب مــی شــود. پاســخ افــراد بــه ایــن موقعیــت هــا 
ــرد،  ــای ویژگی هــای شــخصی و تجــارب و موقعیــت ف ــر مبن ــز، ب نی
متفــاوت اســت. عواملــی؛ ماننــد عــدم احســاس امنیــت، مخاطــرات 
ــز آن  ــی ج ــی، فرهنگ ــدید اجتماع ــرات ش ــه ای، تغیی ــغلی و حرف ش

عوامــل اســترس زا محســوب مــی شــوند )8(. 
اســترس4 یــا فشــار روانــی یکــی از شــایع ترین، فراگیرتریــن و 

4. Stress 
5. Occupational Stress 
6. Bertil Gardel 
7. Henry & Stephen 
8. Karask

مخّرب تریــن نیــروی موجــود در جامعــه امــروزی ماســت )9(. 
ــیب  ــر، آس ــّری، مهاجم ت ــود مض ــر موج ــه ه ــبت ب ــده نس ــن پدی ای
ــی از  ــش مهم ــت بخ ــن جه ــت )10(. بدی ــر اس ــر و جهانی ت زننده ت
ــد،  ــاد می کن ــان ها ایج ــرای انس ــی را ب ــترس فراوان ــه اس ــی ک زندگ
ــا  ــی ی ــار عصب ــر فش ــای اخی ــذا، در دهه ه ــت )11(. ل ــغل آنهاس ش
ــه  ــغلی و از جمل ــای ش ــل آن در محیط ه ــل و عوام ــترس و عل اس
ــی از  ــده و یک ــع ش ــیار واق ــه بس ــی و توج ــورد بررس ــازمان ها، م س
مباحــث اصلــی رفتــار ســازمانی را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

ــج و  ــل رن ــه دلی ــا ب ــی تنه ــار روان ــئله فش ــی مس ــت بررس اهمی
ــود  ــه وج ــراد ب ــرای اف ــه ب ــی ک ــی و روان ــمانی، روح ــی جس ناراحت
مــی آورد، نیســت، بلکــه بــه ایــن دلیــل اســت کــه حتــی به صــورت 
ــه مشــکات  ــی ب ــزان قابل توجه ــه می ــال ب غیرمســتقیم و درعین ح
ــوط می شــود. بســیاری از  اجتماعــی و اقتصــادی جوامــع امــروز مرب
ــون  ــق پیرام ــه تحقی ــود ب ــش خ ــه و گرای ــت عاق ــندگان، عل نویس
ــاط  ــی و ارتب ــاد ملّ ــا اقتص ــه آن ب ــی را در رابط ــار روان ــوع فش موض
متقابــل ایــن دو، دانســته اند )10(. کارشناســان مدیریــت و روان 
ــا کاهــش  ــش ی ــر افزای ــه ب ــی ک ــه عوامل شناســان توجــه خــود را ب
کارایــی افــراد تأثیــر می گــذارد، معطــوف داشــته و دریافتــه انــد کــه 
یکــی از ایــن عوامــل، اســترس شــغلی5 اســت )12(. برتیــل گاردل6 
ــوان  ــه عن ــط کار ب ــارهای محی ــه از فش ــت ک ــانی اس ــن کس از اولی
عوامــل اســترس شــغلی یــاد کــرده اســت؛ ســپس هنــری و اســتیفن7 
ــی  ــز مدل ــک8 نی ــد و کاراس ــام دادن ــه انج ــن زمین ــی در ای تحقیقات
ــه  ــف شــغل از جمل ــاد مختل ــا ابع ــط ب ــای شــغلی مرتب از تنیدگی ه

ــت )13(. ــه  داده اس ــری آن ارائ ــاف پذی ــرل و انعط کنت
ــمندان  ــط دانش ــراً توس ــه اخی ــناختی ک ــم روان ش ــر مفاهی از دیگ
ــت.  ــی اس ــت اجتماع ــت، حمای ــده اس ــرح گردی ــی مط ــوم تربیت عل
ــراد بشــر در طــول  ــز یکــی از نیازهــای اساســی اف ــن موضــوع نی ای
ــخ خــود  ــر دوران تاری ــه در اکث ــوده اســت. انســان های اولی ــخ ب تاری
ــد و  ــی می کردن ــک زندگ ــای کوچ ــته ها و گروه ه ــاالً در دس احتم
بــه دنبــال یافتــن غــذا بودنــد و در مواقعــی در معــرض خطــر حملــه 
ــه  ــی ک ــات فراوان ــد )14(. تحقیق ــرار می گرفتن ــده ق ــودات درن موج
ــه نشــان داده اســت  ــاری انجــام گرفت ــوم رفت در روان شناســی و عل
ــل  ــه عوام ــت از آن از جمل ــدم رضای ــا ع ــغل ی ــت از ش ــه رضای ک
عمــده، حائــز اهمیــت و تأثیرگــذار در زمینــه بهــره وری اســت. ایــن 
ــمندی  ــگاه ارزش ــازمانی جای ــار س ــث رفت ــون در مباح ــوم اکن مفه
ــت  ــده اس ــخص ش ــروزه مش ــت. ام ــاص داده اس ــود اختص ــه خ را ب

ساداتی بیشه و همکاران
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ــه  ــتری ب ــزه بیش ــا انگی ــند ب ــر باش ــان راضی ت ــه کارکن ــه هرچ ک
ــری  ــی باالت ــذا کارآی ــد و ل ــود می پردازن ــره خ ــای روزم فعالیت ه
داشــته و بهــره وری را در ســازمان افزایــش می دهنــد )15(. رضایــت 
شــغلی بــه عنــوان حالــت هیجانــی لــذت بخــش تعریــف شــده اســت 
ــه شــغل  ــرد نســبت ب ــی و نگــرش ف ــی واکنــش عاطف ــه از ارزیاب ک
ناشــی می شــود. رضایــت شــغلی از جملــه عواملــی اســت کــه تاثیــر 
ــازمانی  ــرون س ــی و بی ــی خصوص ــر زندگ ــازمان ب ــر س ــاوه ب آن ع
فــرد هــم مشــاهده می شــود )16(. افــرادی کــه از کار خــود 
راضــی هســتند دارای انگیــزه بیشــتر و کارایــی باالتــری هســتند در 
ــرار می گیــرد. نبــود  نتیجــه بهــره وری ســازمان هــم تحــت تاثیــر ق
رضایــت شــغلی باعــث افزایــش غیبــت، تــرک خدمــت، جابجایــی و 
ــد  ــل می توان ــن عوام ــدام از ای ــه هرک ــود ک ــن کار می ش ــوانح حی س
ــگیری از  ــرای پیش ــد. ب ــازمان وارد کن ــه س ــنگینی ب ــای س هزینه ه
چنیــن رفتارهــای مخربــی الزم اســت ســازمان ها آن چــه را کــه بــه 
ــود  ــرایط موج ــد )17(. ش ــود بدانن ــر می ش ــان منج ــت کارکن رضای
اقتصــادي و تناســب نداشــتن حقــوق و دســتمزدها بــا هزینــه 
زندگــي و مشــکات ناشــي از شــرایط محیطــي، مدیــران را واداشــته 
ــرون زا توجــه کننــد و ســایر تدابیــر  ــه عوامــل ب اســت کــه فقــط ب
ــي  ــده اي از بي عاقگ ــش عم ــد. بخ ــر دور بدارن ــي را از نظ مدیریت
افــراد بــه حرفــه و نارضایتــي آنهــا، تــا حــد زیــادي بــه ماهیــت شــغل 
ــه  ــه اي باشــد ک ــه گون ــر شــغل ب ــوق بســتگي دارد. اگ ــة ف ــا حرف ی
ــاده  ــف س ــام وظای ــرد در انج ــزاري ف ــي و بی ــتگي روان ــث خس باع
ــن  ــد ای ــا مي توان ــوق و مزای ــود، حق ــت ش ــت و یکنواخ و بي     اهمی

ــد )18(.  ــران کن ــود را جب کمب
و  اســترس  زمینــة  در  گســترده اي  پژوهش هــاي  و  تحقیقــات 
ــاي  ــج پژوهش ه ــت. نتای ــده اس ــام ش ــان انج ــي معلم ــامت روان س
انجــام شــده بــا ابزارهــاي مختلــف در زمینــة ســامت روانــي 
معلمــان حاکــي از آن اســت کــه بیشــتر معلمــان بــه مقــدار زیــادي 
از خســتگي روانــي رنــج مي     برنــد و درماندگــي روان شــناختي و 
فرســودگي روانــي زیــادي را تجربــه مي کننــد )19-21(. نتایــج 
ــه زاده و همــکاران )1399( بیانگــر آن اســت کــه در  تحقیــق نصرال
معلمیــن تربیــت بدنــی بیــن فرســودگی شــغلی بــا نظــام پرداخــت 
ــه  ــود دارد. رابط ــاداری وج ــه معن ــغل رابط ــی ش ــرایط فیزیک و ش
رضایــت شــغلی بــا نشــاط اجتماعــی مســتقیم و مثبــت امــا رابطــه 
ــت  ــی اس ــوس و منف ــغلی معک ــودگی ش ــا فرس ــغلی ب ــت ش رضای
ــه  ــان داد ب ــکاران )1393( نش ــاورز و هم ــق کش ــج تحقی )22(. نتای
ترتیــب افــکار پارانوئیــدی، اضطــراب، افســردگی، شــکایت های 
ــار،  ــواس ـ اجب ــردی، وس ــن ف ــط بی ــیت در رواب ــمانی، حساس جس
پرخاشــگری و روان پریشــی مهمتریــن ابعــاد ســامت روانــی معلمــان 

9. Trendall

ــاداری  ــد و بیــن اولویــت ایــن عوامــل تفــاوت معن ــی بودن تربیت بدن
ــا دلبســتگی شــغلی  وجــود دارد. بیــن ســامت روانــی و ابعــاد آن ب
ــاهده  ــی داری مش ــر معن ــی و غی ــه منف ــی رابط ــان تربیت بدن معلم
ــان  ــة مقایســة معلم ــاي انجــام شــده در زمین شــد )23(. پژوهش ه
ــترین  ــان بیش ــه معلم ــد ک ــان مي ده ــان، نش ــر متخصص ــا دیگ ب
اســترس شــغلي را دارنــد. نتایــج تحقیــق ترانــدال9 نشــان مي دهــد 
ــا معلمــان دبیرســتاني  کــه معلمــان مــدارس ابتدایــي در مقایســه ب
اســترس بیشــتري را تجربــه مي کننــد )24(. تحقیقــات انجــام شــده 
)10, 12, 13( بیانگــر آن اســت کــه نیــروي انســاني تربیــت یافتــه و 
ماهــر مي توانــد حــال بســیاري از مشــکات هــر ســازمان خصوصــاً 
ــوزش و  ــازمان آم ــی س ــالت اصل ــه رس ــری ک ــوزش و یادگی در آم
ــه  ــد ک ــت کرده ان ــا ثاب ــه آن نیروه ــرا ک ــد ؛ چ ــت، باش ــرورش اس پ
ــذا  نقــش بســیار حســاس در توســعه و تحــول جامعــه داشــته اند. ل
هــر فــرد بایــد شــغلي را انتخــاب کنــد کــه عــاوه بــر تأمیــن نیازهاي 
مــادي از نظــر روانــي نیــز او را ارضــا کنــد. بــراي رســیدن بــه ایــن 
هــدف یعنــي بــه کارگیــري افــراد در شــغل مناســب مطالعــات فردي 
ــه نظــر مي رســد. در  ــا الزم و ضــروري ب ــات آنه و بررســي خصوصی
ــه اي  ــراد در مشــاغلي کــه عاق ــري اف ــه کارگی ــن صــورت ب ــر ای غی
ــتعداد الزم  ــي و اس ــد توانای ــا فاق ــند و ی ــته باش ــام آن نداش ــه انج ب
بــراي انجــام آن هســتند عــاوه بــر آن کــه ســبب مي شــود فــردي 
نامناســب بــه ســر کار گماشــته شــود موجــب ضایــع شــدن ســرمایه 
مملکــت مي شــود. همچنیــن بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه انســان 
ــًا در  ــراد آن متقاب ــا جامعــه و اف موجــودي اجتماعــي اســت، کــه ب
ــرد.  ــط مي گی ــي از محی ــر و تأثیرات ــواره تأثی ــت و هم ــاط اس ارتب
ــوار  ــل دش ــت و در مراح ــران اس ــت دیگ ــک و حمای ــد کم او نیازمن
ــه  ــاز ب ــادماني نی ــي و ش ــي در دوران خوش ــي و حت ــخت زندگ س
ــد و در  ــت کنن ــد، از او حمای ــي کنن ــه او را همراه ــرکایي دارد ک ش
زندگــي بــا او باشــند. هــر چــه حمایــت اجتماعــي گســترده تر باشــد 
ــر  ــد. ب ــد ش ــن خواه ــه بیشــتر تأمی ــراد و جامع ــي  اف ســامت روان
ــا مشــکات و مســائل  عکــس عــدم حمایــت اجتماعــي، انســان را ب
ــري را  ــران ناپذی ــاي جب ــرد و ضربه ه ــد ک ــه رو خواه ــف رو ب مختل
بــر او  در محیــط کار و خانــواده وارد خواهــد ســاخت )19(. بنابرایــن 
ضــروري اســت کــه تمــام عوامــل مؤثــر در رضایــت شــغلي معلمیــن 
تربیــت بدنــی از جملــه فشــار روانــی و حمایــت اجتماعــی شناســایی 
ــراد و نیــروي کار، بازدهــي و  ــه کارگیــري صحیــح اف ــا ب ــا ب شــده ت
کارآمــدي آنهــا را در محیــط کار افزایــش دهیــم. در نتیجــه، ضــرورت 
ــژه  ــه وی ــود، ب ــان مي ش ــي نمای ــه خوب ــه ب ــن زمین ــش در ای پژوه
اینکــه در کشــورمان بــه تعــداد اندکــی پژوهــش در خصــوص فشــار 
ــن  ــت شــغلی معلمی ــن رضای ــت اجتماعــی و همچنی ــی و حمای روان
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ــل  ــع و عوام ــة مناب ــن در زمین ــود دارد. همچنی ــی وج ــت بدن تربی
ــت شــغلی  ــی و رضای ــت اجتماع ــي، حمای ــر فشــار روان ــذار ب تاثیرگ

ــر کار شــده اســت. ــي کمت معلمــان تربیــت بدن
 

روششناسیروششناسی
 - توصیفــی  تحقیقــات  جــزء  روش  نظــر  از  حاضــر  پژوهــش 
ــی  ــود و به صــورت میدان ــردی ب ــدف کارب ــاظ ه همبســتگی و از لح
ــی  ــن تربیت بدن ــه معلمی ــامل کلی ــاری ش ــه آم ــد. جامع ــام ش انج
و 100  مــرد   114( اســت  معلــم  دارای 214  بابــل  شهرســتان 
ــا  ــن ب ــر از معلمی ــورگان 132 نف ــدول م ــه ج ــد. باتوجه ب زن( بودن
میانگیــن ســنی )5,27±(32,41 ســال به صــورت تصادفــی ســاده و 
ــرای پاســخگویی بــه پرســش نامه ها انتخــاب  رضایــت کامــل خــود ب
ــن تحقیــق، متشــکل از چهــار  ــزار گــردآوری اطاعــات ای شــدند. اب
ــؤاالتی  ــامل س ــناختی ش ــش نامه جمعیت ش ــود. پرس ــش نامه ب پرس
ماننــد جنســیت، وضعیــت تأهــل، ســن، میــزان تحصیــات، ســابقه 
تدریــس بــود. در پژوهــش حاضــر بــرای جمــع آوری اطاعــات 
میدانــی از پرســش نامه اســتفاده شــد کــه پرســش نامه عوامــل 
فشــار روانــی مورداســتفاده قــرار گرفــت. به منظــور کاربــردی شــدن 
هــر چــه بیشــتر پرســش نامه در داخــل کشــور، پرســش نامه مذکــور 
مــورد بازنگــری قــرار گرفــت. پرســش نامه 47 ســؤالی، فشــار روانــی 
SOSS تجدیــد نظــر شــده کاظمــی )1393( بــا مقیــاس 5 ارزشــی 
لیکــرت کــه بعــد از تغییــرات اساســی به وســیلة اســتادان مدیریــت، 
اعتبــار صوری آن ســنجیده شــد و پایایی آن α=0/91 محاســبه شــد. 
ــی از  ــرای ســنجش میــزان حمایــت اجتماعــی معلمیــن تربیت بدن ب

10. Norbeck 

ــهNSSQ( )2013( 10( کــه دارای  ــور ب ــل شــده ن پرســش نامه تعدی
ــؤال(،  ــی )4 س ــت اجتماع ــه حمای ــه حیط ــته و در س ــؤال بس 9 س
حمایــت مــادی )2 ســؤال( و منبــع حمایتــی )3 ســؤال( بــا مقیــاس 
5 ارزشــی لیکــرت اســتفاده گردیــد. پایایــی ایــن پرســش نامه 
توســط جلیلیــان و همــکاران )α=0/97( )2013( محاســبه شــد 
ــروم  ــوکی و ک ــغلی ویس ــت ش ــتاندارد رضای ــنامه اس )25(. از پرسش
)1991( بــا ضریــب پایایــی )α=0/85( بــراي جمــع آوري اطاعــات 
ــت شــغلی )JDI( شــامل  اســتفاده شــد. پرسشــنامه ســنجش رضای
ــاخص  ــه 5 ش ــت ک ــرت اس ــی لیک ــاس 5 ارزش ــا مقی ــوال ب 39 س
)نــوع کار٬ سرپرســت٬ همــکاران٬ ارتقــا و ترفیــع و حقــوق و مزایــا( 
ــرای تعییــن توزیــع طبیعــی داده هــا از آزمــون  ــر می گیــرد ب را در ب
کالموگــروف- اســمیرنوف و بــرای تاییــد آزمــون فرضیه هــاي آمــاري 
از ضریــب همبســتگي اســپیرمن و ضریــب همبســتگی دو رشــته ای 
ــو  ــغلی از الگ ــت ش ــی رضای ــش میانج ــن نق ــرای تعیی ــه ای و ب نقط
ســازي معادلــه ســاختاري و تحلیــل رگرســیون میانجــي بــا اســتفاده 
از نــرم افــزار SPSS22 و نــرم افــزار تحلیــل ســاختارهای گشــتاوری 
)AMOS( در ســطح p≥0/05 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت. 

نتنتایجایج
توصیــف متغیرهــای جمعیــت شــناختی در جــدول )1( و متغیرهــای 
تحقیــق ماننــد فشــار روانــی، حمایــت احتماعــی و رضایــت شــغلی 

در جــدول )2( ارائــه شــده اســت. 

ساداتی بیشه و همکاران

10. Norbeck 

تحصیاتتاهلسنجنسیت

مردزن

کمتر از 30 سال

31 تا 35 سال

36 تا 42 سال

43 تا 49 سال

ش از 50 سال
بی

مجرد

متاهل

فوق دیپلم

کارشناسی

کارشناسی ارشد 

دکترا

597312194725298124357666تعداد

44/69درصد

55/31

9/09

14/39

35/71

18/84

21/97

6/06

93/94

2/27

43/18

50/00

4/55

جدولجدول۱۱.. توصیف متغیرهای جمعیت شناختی در آزمودنی ها

متغیر

آماره
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سطح معناداریضریب همبستگیتعدادمتغیر

1320/7580/001فشار روانی * حمایت اجتماعی

0/4290/001-132فشار روانی * رضایت شغلی

1320/3890/002حمایت اجتماعی * رضایت شغلی

0/0340/792-132فشار روانی * میزان تحصیات

1320/0140/910فشار روانی * سن

0/0710/583-132فشار روانی * سابقه خدمت

حمایت اجتماعیرضایت شغلیفشار روانی

تاهل
0/1810/0310/062همبستگی

0/0010/5210/253معناداری

انحراف استانداردمیانگینمتغیر

87/5612/34فشار روانی

حمایت اجتماعی

6/541/53دوستان

6/291/62اطرافیان

7/670/84خانواده

رضایت شغلی

44/3711/56ماهیت کار

39/378/21سرپرستی

44/4210/67همکاران

18/546/42حقوق

21/977/32ترفیع

جدولجدول33.. نتایج آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن به منظور بررسی رابطه سن، وزن، تعداد زایمان و تحصیالت مادر با
شاخص های رشد هنگام تولد نوزاد

جدولجدول33.. نتایج آزمون اسپیرمن رابطه متغیرهای تحقیق

جدولجدول44.. نتایج ضریب همبستگی دو رشته  ای نقطه  ای بین متغیر تأهل با فشار روانی، رضایت شغلی و حمایت اجتماعی

جدولجدول۲۲.. شاخص های توصیفی متغیرهای مورد بررسی

ــه آزمــون اســپیرمن  ــوط ب ــج جــدول )3( بیانگــر داده  هــای مرب نتای
اســت کــه باتوجه بــه نرمــال نبــودن توزیــع داده  هــا از آزمــون 

ــد.  ــتفاده گردی ــک اس غیرپارامتری

طبــق نتایــج جــدول )3( بیــن میــزان عوامــل فشــار روانــی معلمیــن 
ــاداری  ــت و معن ــتگی مثب ــی همبس ــت اجتماع ــی و حمای تربیت بدن
وجــود دارد. بیــن میــزان عوامــل فشــار روانــی معلمیــن تربیت بدنــی 
و رضایــت شــغلی آنــان همبســتگی منفــی و معنــاداری وجــود دارد. 
بیــن میــزان عوامــل حمایــت اجتماعــی معلمیــن تربیت بدنــی 
ــن  ــود دارد. بی ــاداری وج ــتگی معن ــان همبس ــغلی آن ــت ش و رضای

ــی و ســن، ســابقه  ــن تربیت بدن ــی معلمی ــل فشــار روان ــزان عوام می
ــدارد  ــود ن ــاداری وج ــتگی معن ــات همبس ــزان تحصی ــت، می خدم
ــر  ــا متغی ــی ب ــار روان ــان فش ــاط می ــل ارتب ــور تجزیه وتحلی به منظ
ــد  ــتفاده ش ــه ای اس ــته ای نقط ــتگی دو رش ــب همبس ــل از ضری تأه

ــه شــده اســت. ــج آن در جــدول )4( ارائ کــه نتای

متغیرهای پژوهش
متغیر جمعیت شناختی
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ساداتی بیشه و همکاران

ــة  ــا رابط ــود، تنه ــه می ش ــدول )4( ماحظ ــه در ج ــور ک همان ط
معنــادار بیــن متغیــر تأهــل و فشــار روانــی وجــود دارد و رابطــه ایــن 
متغیــر بــا رضایــت شــغلی و حمایــت اجتماعــی معنــادار نیســت. در 
ــا میانجیگــری  ــی و رضایــت شــغلی ب مــورد رابطــه بیــن فشــار روان
ــتفاده  ــی اس ــیون میانج ــل رگرس ــی از روش تحلی ــت اجتماع حمای

گردیــد )جــدول 5(. بــرای تعییــن ســاختار مــدل از نمــودار تحلیــل 
ــط علــی بیــن متغیرهــای مکنــون ســعی در  ــا تعییــن رواب مســیر ب
ــرون زا  ــرات مســتقیم و غیرمســتقیم متغیرهــای مکنــون ب کشــف اث

ــون درون زا دارد. ــر متغیرهــای مکن ب

BSEβR2X2GFIAGFINFICFIAICRMSEAمسیرهای الگو

0/3520/062/7540/47فشار روانی و حمایت اجتماعی
0/16810/9740/992111/180

0/1680/040/6120/3فشار روانی و رضایت شغلی

جدولجدول55.. نتایج الگوسازی معادله ساختاري براي الگو مفهومي و نظري پژوهش

ــی  ــار روان ــود، فش ــده می   ش ــف اول دی ــدول )5( ردی ــه در ج چنانچ
ــت  ــس حمای ــد از واریان ــار 2/754، 47 درص ــای معی ــب بت ــا ضری ب
ــز  ــدول نی ــف دوم ج ــت و در ردی ــوده اس ــن نم ــی را تبیی اجتماع
نشــان داده شــده فشــار روانــی بــا ضریــب بتــای معیــار 0/612، 30 
درصــد از واریانــس رضایــت شــغلی معلمیــن تربیت بدنــی را تبییــن 
ــم  ــتون هفت ــده در س ــه ش ــرازش ارائ ــاخص   های ب ــت. ش ــوده اس نم

ــوب  ــرازش مطل ــی از ب ــی حاک ــدول )4-15( همگ ــیزدهم ج ــا س ت
داده   هــای پژوهــش اســت. در شــکل )1( الگــو پژوهــش بــر مبنــای 
ــای  ــک از متغیره ــر ی ــده ه ــن ش ــس تبیی ــار و واریان ــب معی ضرای
ــده  ــغلی( آورده ش ــت ش ــاک )رضای ــی( و م ــار روان ــی )فش میانج

اســت. 

دوستان

اطرافیان

خانواده

ماهیت کار

سرپرستی

همکاران

حقوق

ترفیع

فشار روانی

حمایت رضایت شغلی
اجتماعی

فشار روانی

0/76

0/84

0/73

0/52

0/63

0/37

0/23

0/43

0/49

0/46

0/78

0/18

0/3

0/47

0/79

0/93

0/7

1/00

0/49

0/38

0/67

0/63

0/79

0/71

شکل شکل ۱۱.. ضرایب استاندارد و واریانس تبیین شده فشار روانی، حمایت اجتماعی و رضایت شغلی

بــر اســاس نتایــج شــکل )1( تأثیــر مســتقیم فشــار روانــی بــر رضایت 
ــت  ــتقیم حمای ــر مس ــی )0/18( و تأثی ــن تربیت بدن ــغلی معلمی ش
اجتماعــی بــر روی رضایــت شــغلی )0/3( و تأثیــر غیرمســتقیم فشــار 
روانــی بــا میانجیگــری حمایــت اجتماعــی بــر روی رضایــت شــغلی 
)0/47( معنــادار اســت. حمایــت اجتماعــی به عنــوان میانجــی 

ــن  ــان معلمی ــغلی در می ــت ش ــی و رضای ــار روان ــن فش ــاط بی ارتب
ــه در شــکل )1( مشــخص شــده  ــه ک ــان گون ــذار اســت. هم تأثیرگ
ــه نحــوه  ــی و حمایــت اجتماعــی ب اســت هــر دو متغیــر فشــار روان

ــد. ــی می کنن ــغلی را پیش بین ــت ش ــاداری رضای معن
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بحثبحث
نتایــج نشــان داد بیــن فشــار روانــی معلمیــن تربیت بدنــی و حمایــت 
ــا  ــت آمده ب ــج به دس ــود دارد. نتای ــاداری وج ــه معن ــی رابط اجتماع
ــکاران )1394( و  ــناور و هم ــان11 )2013(، ش ــوچ و توتم ــج پ نتای
عســگری و نــکل زاده )1389( همخوانــی دارد )26-28(. پــوچ و 
توتمــان )2013( نشــان داد کــه ســامت روانــي معلمــان بــه عوامــل 
ــوي  ــاط ق ــت و ارتب ــته اس ــناختي وابس ــت ش ــي و جمعی اجتماع
ــي  ــامت روان ــه و س ــت مدرس ــکاران، مدیری ــت از هم ــن حمای بی
ــط  ــه محی ــد ک ــن دریافتن ــود دارد؛ همچنی ــان وج ــوب در معلم خ
ــي  ــود درماندگ ــم در بهب ــود آوردن و ه ــه وج ــم در ب ــگاه ه آموزش
ــکاران )1394(  ــناور و هم ــد )26(. ش ــت دارن ــناختي اهمی روان ش
دریافتنــد کــه ســازمان ها بــا بــه کارگیــری راهکارهــای مناســب بــه 
منظــور کاهــش اســترس کارکنــان خــود و افزایــش حمایــت از آن ها، 
نــه تنهــا قــادر بــه مدیریــت تعــارض ایجــاد شــده بیــن کار و خانــواده 
ــرد از  ــق می تواننــد موجــب رضایــت ف ــن طری می باشــند بلکــه از ای
ــکل  ــگری و ن ــای عس ــوند )27(. یافته     ه ــود ش ــواده خ ــغل و خان ش
زاده )1389( نشــان داد بیــن اســترس شــغلي و حمایــت اجتماعــي 
ــغلی  ــی ش ــار روان ــش فش ــرای کاه ــود دارد. ب ــه وج ــان رابط کارکن
ارائــه و اِعمــال راهکارهایــی جهــت غلبــه بــر ایــن شــرایط ضــروری 
بــه نظــر می    رســد )28(. این    گونــه راهکارهــا را اغلــب می    تــوان 
بــه دو دســته، راهکارهــای ســازمانی و راهکارهــای شــخصی تقســیم 
ــون  ــای گوناگ ــرات در حیطه    ه ــازمانی، تغیی ــای س ــود. راهکاره نم
شــغلی و نقــش کارکنــان، تغییــرات در خــط مشــی    های مربــوط بــه 
امــور بازنشســتگی، بهبــود شــرایط محیــط کار و از ایــن قبیــل را در 
ــب  ــار، کس ــر رفت ــامل تغیی ــخصی ش ــای ش ــد. راهکاره ــر می    گیرن ب
ــارزا  ــت فش ــرک موقعی ــر، ت ــم ت ــه مه ــی و از هم ــت اجتماع حمای
یعنــی محیــط کار می    باشــند. نتایــج نشــان داد میــزان فشــار 
ــر  ــد پایین    ت ــط کار در ح ــی در محی ــت بدن ــن تربی ــی معلمی روان
ــر 235  ــاز از حداکث ــن 87/56 امتی ــوده اســت )میانگی از متوســط ب
امتیــاز ممکــن(؛ بایــد در نظــر داشــت کــه در اکثــر مواقــع بــا وجــود 
ــه  ــادر ب ــف، شــخص ق ــل مختل ــه دالی ــودن محیــط کار، ب فشــارزا ب
تــرک محیــط کار خویــش نخواهــد بــود. در صورتــی کــه کارکنــان 
در انتخــاب روش    هــای انجــام کار و برنامه    هــای کاری خویــش آزادی 
و کنتــرل داشــته باشــند و نیــز احســاس کننــد توانایــی مشــارکت 
در انتخــاب ماک    هــای ارزیابــی عملکــرد خویــش را دارا هســتند، از 
رضایــت و عملکــرد شــغلی باالتــری برخــوردار خواهنــد بــود کــه ایــن 
مــوارد در بیــن معلمیــن تربیــت بدنــی بــه دلیــل حیطــه کاری آنهــا 
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ــرد. ــرار می    گی ــتفاده ق ــورد اس م
نتایــج نشــان داد بیــن فشــار روانــی معلمیــن تربیت بدنــی و رضایــت 
ــت آمده  ــج به دس ــود دارد. نتای ــی وج ــادار و منف ــه معن ــغلی رابط ش
ــکاران  ــو  و هم ــکاران )2009(، زیتینوگل ــان12 و هم ــج احس ــا نتای ب
همــکاران  و  انصــاری   ،)1390( همــکاران  و  احمــدی   ،)2007(
ــی دارد )8, 29-31(. احســان و همــکاران )2009(  )1389( همخوان
نتایــج تحقیقــات نشــان داد ارتبــاط منفــی معنــاداری بیــن رضایــت 
شــغلی و اســترس شــغلی وجــود دارد یعنــی هرچــه اســترش شــغلی 
افــراد بیشــتر باشــد میــزان رضایــت شــغلی آنهــا کمتــر خواهــد بــود 
)29(. زیتینوگلــو13 و همــکاران )2007( دریافتنــد کــه افزایــش کار 
ــت شــغلی می    شــود )30(.  ــش اســترس و کاهــش رضای باعــث افزای
ــی،  ــع مال ــت مناب ــی، محدودی ــت زمان ــاال، محدودی ــم کاری ب حج
ــط کار و  ــر محی ــم ب ــی حاک ــرایط اقتضای ــئولیت    های کاری، ش مس
نداشــتن کنتــرل الزم بــر کار بیشــترین نقــش را در ایجــاد فشــارهای 
ــودگی  ــث فرس ــه باع ــه رفت ــی رفت ــار روان ــن فش ــد و ای ــی دارن روان
شــغلی و کاهــش رضایــت شــغلی افــراد می    گــردد. احمــدی و 
ــغلي و  ــت ش ــاد رضای ــن ابع ــه بی ــد ک ــکاران )1390( دریافتن هم
ــت  ــود دارد و رضای ــي وج ــادار و منف ــه معن ــغلي رابط ــترس ش اس
شــغلي پیــش بینــي کننــده بهتــري بــراي اســترس شــغلي مي    باشــد 
)8(. نتایــج تحقیــق بــدری آذریــن و همــکاران )1393( کــه بــر روی 
معلمیــن تربیــت بدنــی انجــام شــد نشــان داد بیــن اســترس شــغلی 
و کیفیــت زندگــی    کاری رابطــه منفــی و معنــادار وجــود دارد )32(. 
ــن ترتیــب ماحظــه مي    شــود کــه بخشــي از علــت فقــدان و  ــه ای ب
یــا کاهــش ســطح رضایــت شــغلي در کار در گــروه مــورد مطالعــه بــه 
ــي اســت و و  ــه وجــود اســترس    ها و فشــارهاي روان ــوط ب نوعــي مرب
ایــن دو بــا هــم همبســته هســتند یعنــی بــا افزایــش یکــي دیگــري 
ــد.  ــش مي    یاب ــري افزای ــي دیگ ــش یک ــا کاه ــد و ب ــش مي    یاب کاه
البتــه ایــن نتیجــه در تحقیقــات دیگــر نیــز مــورد تاییــد قــرار گرفتــه 
ــار  ــن فش ــتگي بی ــز همبس ــر نی ــق حاض ــت )13, 19(. در تحقی اس

ــوده اســت.  روانــی و رضایــت شــغلی منفــی و معنــادار ب
معلمیــن  اجتماعــی  عوامــل حمایــت  بیــن  داد  نشــان  نتایــج 
ــادار وجــود دارد. نتیجــه  ــت شــغلی رابطــه معن ــی و رضای تربیت بدن
ــی دارد  ــکاران )1388( همخوان ــگري و هم ــج عس ــا نتای ــق ب تحقی
ــت  ــا رضای ــي ب ــت اجتماع ــن حمای ــه بی ــد ک ــا دریافتن )33(. آنه
ــه عبــارت دیگــر  ــاداري وجــود دارد. ب شــغلي معلمیــن ارتبــاط معن
ــت  ــان تربی ــغلی معلم ــت ش ــی، رضای ــت اجتماع ــش حمای ــا افزای ب
ــد. شــرکت کننــدگان تحقیــق حاضــر از  ــی هــم افزایــش می    یاب بدن
ــن 33/73 از  ــتند )میانگی ــوردار هس ــی برخ ــغلی مطلوب ــت ش رضای
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ساداتی بیشه و همکاران

ــراد  ــه نظــر می    رســد کــه ماهیــت شــغل اف ــاز(؛ ب ــر 39 امتی حداکث
یکــی از دالیــل رضایتمنــدی مطلــوب در ایــن شــرکت    کننده اســت. 
ــل  ــه عوام ــغل از جمل ــت ش ــه ماهی ــد ک ــان می    ده ــات نش تحقیق
رضایــت شــغلی اســت از آنجایــی از نظــر آحــاد جامعــه فرهنگیــان 
ــت  ــن تربی ــذا معلمی ــتند ل ــی هس ــوب اجتماع ــگاه مطل ــد جای واج
ــاره  ــی از جنبــه اجتماعــی شــغل خویــش آگاهــی داشــته و درب بدن
آن احســاس مطلوبــی دارنــد. در تبییــن ایــن یافتــه می     تــوان گفــت 
ــد،  ــودار باش ــی برخ ــت باالی ــه از حمای ــردی ک ــت ف ــق دریاف محق
می    دانــد کــه چــه افــکار و احساســاتی دارد و چگونــه آنهــا را کنتــرل 
کنــد و از آنــان چگونــه بــرای رســیدن بــه موفقیــت اســتفاده نمایــد 
ــخصی  ــردد. ش ــس او می    گ ــزت نف ــش ع ــبب افزای ــر س ــن ام و همی
کــه عــزت نفــس باالیــی برخــودار اســت خــود را بــه گونــه    ای مثبــت 
ــران دارد، در  ــه دیگ ــبت ب ــبی نس ــورد مناس ــرده و برخ ــی ک ارزیاب

ــط دارد.  ــری در محی ــغلی باالت ــت ش نتیجــه رضای
نتایــج نشــان داد بیــن عوامــل فشــار روانــی معلمیــن تربیت بدنــی و 
میــزان تحصیــات رابطــه معنــادار وجــود نــدارد. نتایــج تحقیــق بــا 
ــکاران )1392(، دوگان14 و  ــابوته و هم ــی )1393(، س ــج کاظم نتای
همــکاران )2018( همخوانــی دارد )6, 34, 35(. آنهــا دریافتنــد کــه 
بیــن میــزان عوامــل فشــار روانــی و میــزان تحصیــات همبســتگی 
ــکاران  ــی و هم ــج معین ــا نتای ــن ب ــدارد. ولیک ــود ن ــاداری وج معن
)2022( مغایــرت دارد )36(، آنهــا دریافتنــد بیــن میــزان اســترس بــا 
ــج ممکــن  ــن نتای ــادار وجــود دارد. ای ســطح تحصیــات رابطــه معن
اســت بــه دلیــل تفــاوت تعــداد آزمودنی    هــاي بــا تحصیــات 
مختلــف در مطالعــات بررســی شــده باشــد، بنابرایــن تفــاوت معنــادار 
بــه دســت آمــده اســت. بــا اینکــه تحصیــات در محیــط کار اثــر بــه 
ســزایی در رفتارهــای شــغلی، کنتــرل فشــارهای روانــی و مقابلــه بــا 
آن دارد، ولیکــن نتایــج بــه دســت آمــده در تحقیــق حاضــر بیانگــر 

ایــن موضــوع نیســت. 
معلمیــن  روانــی  فشــار  عوامــل  بیــن  کــه  داد  نشــان  نتایــج 
ــا نتایــج  ــدارد. نتایــج تحقیــق ب ــی و ســن رابطــه وجــود ن تربیت بدن
کاظمــی )1393(، ســابوته و همــکاران )1392(، دوگان و همــکاران 
)2018( همخوانــی دارد )6, 34, 35(. نتایــج پژوهــش محققــان 
نشــان داد کــه بیــن میــزان عوامــل فشــار روانــی و ســن همبســتگی 
ــکاران  ــی و هم ــج معین ــا نتای ــن ب ــدارد. ولیک ــود ن ــاداری وج معن
ــن  ــه بی ــد ک ــه گرفتن ــا نتیج ــت )36(، آنه ــوان اس )2022( ناهمخ
ــش ســن  ــا افزای ــی و ســن رابطــه وجــود دارد. ب ــزان فشــار روان می
فشــار روانــی بــاال مــی    رود کــه نشــان دهنــد وجــود مشــکات ناشــی 
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ــواده و محیــط کار  ــراد در جامعــه، خان از افزایــش مســئولیت    های اف
ــن  ــت کار معلمی ــت ماهی ــه عل ــن ب ــت. ولیک ــن اس ــش س ــا افزای ب
تربیــت بدنــی )ورزش  و آمــوزش و ســرکار داشــتن بــا افــراد نوجــوان 

ــد. ــدق نمی    کن ــه ص ــن مولف ــاط( ای ــا نش و ب
ــت  ــابقه خدم ــی و س ــن تربیت بدن ــی معلمی ــار روان ــن فش ــج بی نتای
ــر15 )2002(،  ــج مرتل ــا نتای ــق ب ــج تحقی ــدارد. نتای ــود ن ــه وج رابط
و  ســابوته   ،)1393( کاظمــی   ،)2020( همــکاران  الرســون16و 
ــی دارد )6,  ــکاران )2018( همخوان ــکاران )1392(، دوگان و هم هم
ــکاران )2022(  ــی و هم ــج معین ــا نتای ــن ب 34, 35, 37, 38(. ولیک
مغایــرت دارد )36(. مرتلــر )2002( نتایــج تحقیــق نشــان داد 
ــی در انتهــای خدمتشــان  ــی کــه در ابتــدای خدمــت و آنهای معلمان
ــان  ــه معلمی    ش ــط حرف ــه در وس ــی ک ــه معلمان ــبت ب ــتند نس هس
تحقیــق  نتایــج   .)37( دارنــد  بیشــتری  رضایــت  می    باشــند، 
ــی و  ــار روان ــل فش ــزان عوام ــن می ــان داد بی ــی )1393( نش کاظم
ــا  ــدارد )6(.  ولیکــن ب ســابقه افــراد همبســتگی معنــاداری وجــود ن
ــر17 و همــکاران )2003(  ــی و همــکاران )2022( و دمی ــچ معین نتای
ناهمخــوان اســت )36, 39(. معینــی و همــکاران )2022( دریافتنــد 
ــود دارد )36(.  ــه وج ــابقه رابط ــی و س ــار روان ــزان فش ــن می ــه بی ک
ــراي  ــی ب ــاال، آمادگ ــه ب ــد تجرب ــکاران )2003( دریافتن ــرو هم دمی
ــش  ــش ســن و افزای ــا افزای ــا موقعیت    هــاي اســترس    زا ب ــی ب رویاروی
ــا عوامــل  ــا آمــوزش تــوان فــرد را بــراي برخــورد ب ســطح آگاهــی ب
ــودگی  ــغلی و فرس ــترس ش ــد )39(. اس ــتر می    کن ــترس زا بیش اس
ــراد جــوان  ــه زندگــی شــغلی و در اف ناشــی از آن در ســال    هاي اولی
ــا توجــه  ــا شــرایط جدیــد رخ می    دهــد. ب ــه دلیــل عــدم انطبــاق ب ب
ــت  ــه عل ــت ب ــوان گف ــق می    ت ــده از نحقی ــت آم ــج  بدس ــه نتای ب
ــوزش  ــورت آم ــه ص ــه ب ــی ک ــت بدن ــن تربی ــغلی معلمی ــت ش ماهی
ــا افزایــش  ــا نشــاط در طــول ســال اســت، ایــن موضــوع ب همــراه ب
ســابقه کاری تاثیــری بــر رونــد کاری و فشــارهای محیطــی حاصــل 
از کار بــر معلمیــن تربیــت بدنــی نداشــته و نتایــج حاصــل از تحقیــق 
تاییــد کننــده ایــن مســئله اســت. نتایــج بیــن عوامــل فشــار روانــی 
معلمیــن تربیــت بدنــی و وضعیــت تاهــل رابطــه وجــود دارد و ایــن 
ــر از  ــه غی ــر ب ــئولیت    های دیگ ــه مس ــل ک ــراد متاه ــوع در اف موض
آمــوزش در محیــط مدرســه دارنــد بیشــتر نمایــان می    شــود؛ مســائل 
ــا شــغل دوم  ــواده و برخــی نیــز مشــکات مرتبــط ب ــا خان مرتبــط ب
ــا نتایــج ســابوته و همــکاران  ــرد. نتایــج تحقیــق ب ــام ب را می    تــوان ن
ــرت دارد )34, 35(، آنهــا  )1392(، دوگان و همــکاران )2018( مغای
دریافتنــد کــه میــزان فشــار روانــي بــا وضعیــت تاهــل افــراد رابطــه 
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نــدارد. بــه نظــر می    رســد وضعیــت تاهــل جــزء عواملــی اســت کــه 
ــراه  ــه هم ــی را ب ــج متفاوت ــف، نتای ــاري مختل ــاي آم در جمعیت    ه
دارد. بنابرایــن وضعیــت تاهــل در جامعــه و فرهنــگ مــا بــر اســاس 
ــراد در  ــی اف ــر وضعیــت روان ــد ب ــواده می    توان ــگاه خان اهمیــت و جای

ــر باشــد.  ــط کار موث محی
اجتماعــی  تأثیرگــذاری حمایــت  تحقیــق،  نتایــج  اســاس  بــر 
ــی و رضایــت شــغلی در  به عنــوان میانجــی ارتبــاط بیــن فشــار روان
ــی  ــت اجتماع ــه حمای ــان داد ک ــی را نش ــن تربیت بدن ــان معلمی می
به عنــوان میانجــی بــر هــر دو عامــل تأثیــر داشــته و موجــب افزایــش 
رضایــت شــغلی می    گــردد. همچنیــن بــر اســاس محاســبات، متغیــر 
ــت.  ــری نیس ــچ متغی ــر هی ــت و تحت تأثی ــرون زا اس ــی ب ــار روان فش
ــتند.  ــغلی درون زا هس ــت ش ــی و رضای ــت اجتماع ــای حمای متغیره
نتایــج به دســت آمده بــا نتایــج آینــی18 )2010(، مینتزبینــدر و 
ــکل زاده )1389(، عســگري و  فیتزپاتریــک19 )2009(، عســگری و ن
همــکاران )1388(، همخــوان بــوده اســت )28, 33, 40, 41(. آینــی 
)2010( دریافــت کــه حمایــت اجتماعــی تأثیــر معنــاداری در رضایت 
شــغلی کارکنــان داشــته و بــر تعهــد کارکنــان تأثیــر مســتقیم دارد 
ــاد داشــتن،  ــن اعتم ــک میانجــی بی ــت شــغلی ی ــن رضای و همچنی
ــدر و  ــان اســت )40(. مینتزبین ــد کارکن ــا تعه ــی ب ــت اجتماع حمای
ــی و خشــنودی  ــت اجتماع ــه بررســی حمای ــک )2009( ب فیتزپاتری
شــغلی در مدیــران برنامــه در کالیفرنیــا پرداختنــد. یافته    هــای ایــن 
ــن  ــاداری بی ــت و معن ــه مثب ــه رابط ــد ک ــی دهن ــان م ــق نش تحقی
خشــنودی شــغلی و حمایــت اجتماعــی وجــود دارد )41(. عســگری 
و نــکل زاده )1389( دریافتنــد کــه بیــن اســترس شــغلي و حمایــت 
ــه وجــود  ــان رابطــه چندگان ــا خشــنودي شــغلي کارکن اجتماعــي ب
دارد. همچنیــن تحلیــل رگرســیون نشــان داد کــه اســترس شــغلي 
و حمایــت اجتماعــي بــه ترتیــب پیــش بینــي کننــده بــراي رضایــت 
ــي باشــند )28(. عســگري و همــکاران )1388(  ــان م شــغلي کارکن
دریافتنــد کــه بیــن حمایــت اجتماعــي بــا رضایــت شــغلي معلمیــن 
ارتبــاط معنــاداري وجــود دارد )33(. در تبییــن نتایــج تحقیــق 
می    تــوان بیــان نمــود ســامت روانــی معلمــان کــه مقولــه ای فــردی 
ــر  ــا تاثی ــادی از کیفیــت زندگــی اجتماعــی آن ه ــا حــد زی اســت، ت
می گیــرد و عواملــی ماننــد حمایــت اجتماعــی، منزلــت اجتماعــی و 
ــذار باشــد، ضمــن اینکــه  ــر آن اثرگ ــد ب ــی می توانن ــاد اجتماع اعتم
ــدت  ــان ش ــن زن ــردان در بی ــا م ــه ب ــذاری در مقایس ــر گ ــن اث ای
ــی  ــا آگاه ــد ب ــز می    توانن ــدارس نی ــران م ــتری دارد )42(؛ مدی بیش
ــن،  ــا معلمی ــوب ب ــح و مطل ــاط صحی ــراری ارتب ــج و برق ــن نتای از ای
ــمی در  ــمی و غیررس ــی رس ــتراتژی    های حمایت ــن اس ــن تدوی ضم

18. Aini
19. Mints-Binder & Fitzpatrick

کاهــش اســترس و فرســودگی شــغلی معلمیــن نقش داشــته باشــند. 
بــا در نهایــت می    تــوان گفــت افــراد جامعــه عاقمندنــد بــا معلمینــی 
ــر  ــت. ه ــل حکمفرماس ــت متقاب ــان محب ــان ایش ــه می ــد ک کار کنن
کارمنــد عاقمنــد اســت کــه همکارانــش دوســتان مهربــان او باشــند 
و نیــز مــورد محبــت مدیــرش قــرار گیــرد و همــواره نظــر او را دربــاره 
ــدش توجــه  ــه پیشــرفت کارمن ــر ب ــن، مدی ــد. همچنی خــودش بدان
ــرد  ــی ف ــد و از طرف ــه او بگوی ــود را ب ــه خ ــن توج ــی ای ــد و حت کن
دوســت دارد کــه مــورد حمایــت و پشــتیبانی از جانــب خانــواده در 
کنــار همــکاران و دوســتانش قــرار گیــرد، ایــن در درجــه اول باعــث 
ــود و  ــط کار دور ش ــی در محی ــار روان ــخص از فش ــه ش ــود ک می    ش
در وهلــه بعــدی شــخص احســاس ارزشــمند بــودن و قابــل احتــرام 
بــودن کنــد و شــخص از شــغلش لــذت بیشــتری بــرده و کارش را بــه 
ــد.  ــش می    یاب ــت شــغلی    اش افزای ــد و رضای ــری انجــام ده نحــو بهت

نتایــج  بدســت آمــده از تحقیــق مؤیــد ایــن نظــرات اســت.
ــت  ــکاری معاون ــا هم ــرورش ب ــردد وزارت آموزش وپ ــنهاد می        گ پیش
ــرای کاهــش  ــر ب ــه    ای مؤث پرورشــی و تندرســتی از شــیوه    های مقابل
و نیــز جلوگیــری از گســترش فشــار روانــی در معلمیــن تربیت بدنــی 
ماننــد: ایجــاد انگیــزه، تشــویق و دادن پاداش    هــای مشــروط، ایجــاد 
ارتبــاط صمیمانــه بــا ســازماندهی و برنامه    ریــزی بــرای ایجــاد یــک 
ــد  ــن مانن ــت معلمی ــش قابلی ــی و افزای ــار روان ــط دور از فش محی
)شایســتگی شــغلی و مقابلــه بــا فشــار روانــی( و حمایــت اجتماعــی 
ــرای  ــد ب ــهیات جدی ــات و تس ــتفاده از امکان ــد. اس ــتفاده کنن اس
ــر  ــد مؤث ــز می توان ــای آموزشــی و تفریحــی نی ــن در کاس    ه معلمی
باشــد. باتوجه بــه نقــش واســطه حمایــت اجتماعــی در ارتبــاط میــان 
ــه  ــا ک ــش خانواده    ه ــه نق ــه ب ــغلی، توج ــت ش ــی و رضای ــار روان فش
یکــی از رکن هــای اصلــی حمایــت اجتماعــی اســت در مدنظــر قــرار 
گیــرد و در قالــب کانون    هــای ورزشــی، باشــگاه فرهنگیــان و ... بــرای 
خانــواده معلمیــن در کنــار آمــوزش مســائل روان شناســی و کاهــش 
ــواده و  اســترس، میــزان عوامــل تنــش زای شــغلی را در محیــط خان
ــتر  ــی بیش ــور آگاه ــود به منظ ــنهاد می    ش ــد. پیش ــش دهن کار کاه
معلمیــن تربیت بدنــی از فشــار روانــی در محیــط کاری و روش    هــای 
مقابلــه بــا آن و همچنیــن تقویــت مهــارت آنهــا دوره    هــای مختلــف 
آمــوزش ضمــن خدمــت برگــزار شــود. همچنیــن پیشــنهاد می    شــود 
ــزان  ــت از می ــد رضای ــدی مانن ــل جدی ــدی عوام ــات بع در تحقیق
ــهری،  ــی، ش ــی، غیرانتفاع ــل کار )دولت ــه مح ــوع مدرس ــد و ن درآم
روســتایی، هیئت امنایــی، اســتثنایی( در میــزان فشــار روانــی و 
ــی  ــردد. تحقیق ــی گ ــی بررس ــن تربیت بدن ــغلی معلمی ــت ش رضای
ــا  ــوردار ب ــهرهای کم برخ ــا مقایســه ش ــتان    ها ی ــایر اس مشــابه در س
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کان شــهرها مــورد بررســی قــرار گیــرد.

نتیجهگیرینتیجهگیری
نهایتــاً بــا ایجــاد فضــاي کاري مناســب، فراهــم کــردن زمینــه ادامــه 
ــوان  ــن، می    ت ــغلی معلمی ــارزاي ش ــل فش ــش عوام ــل و کاه تحصی
رضایــت شــغلی و بــه ســبب آن عملکــرد را در معلمیــن تربیت    بدنــی 
ــعه  ــان توس ــه هم ــازمانی ک ــداف س ــه اه ــه ب ــرده و در نتیج ــاال ب ب
ــدا  ــت پی ــت، دس ــوزان اس ــش آم ــاط دان ــتی و نش ــاء تندرس و ارتق
کننــد. همچنیــن بــا ایجــاد سیســتم    های حمایتــی قــوی در محیــط 
ــی فشــار  ــوارض جــدی کمــی و کیف ــوان ع ــارج از آن می    ت کار و خ
روانــی حاصــل از محیــط کاری معلمــان جلوگیــری کــرد. همچنیــن 
حقــوق و مزایــا، حمایت    هــای اجتماعــی )شــامل حمایــت مدیــران و 
حمایــت همســر(، اســترس    های شــغلی و توســعه حرفــه    ای و رابطــه 
متــوازن نهــاد کار و نهــاد خانــواده، اغلــب منجــر بــه نگرشــی مثبــت 
ــری  ــرش تأثی ــن نگ ــه ای ــود ک ــان می    ش ــه کار در معلم ــبت ب نس

عمیــق بــر میــزان رضایــت شــغلی آنهــا دارد. 

مالحظاتاخالقیمالحظاتاخالقی
حامی مالیحامی مالی

ایــن تحقیــق هیچ گونــه کمــک مالــی از ســازمان های تامیــن مالــی 
در بخش هــای عمومــی، تجــاری یــا غیرانتفاعــی دریافــت نکــرد.

مشارکت نویسندگانمشارکت نویسندگان

ــق،  ــی تحقی ــده و طراح ــه: ای ــاداتی بیش ــر س ــیده هاج س
جمــع آوری و تحلیــل داده، تفســیر نتایــج، تهیــه پیش نویــس 

شــته ست نو د
محمدباقــر فرقانــی اوزرودی: جمــع آوری و تحلیــل داده، تفســیر 

ــج، ویرایــش و تاییــد دست نوشــته نتای
ــیر  ــل داده، تفس ــع آوری و تحلی ــاری: جم ــودزاده کن ــوا محم ح

ــته ــش دست نوش ــج، ویرای نتای

تعارض منافعتعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
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