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چکیده

Understanding the phenomenon of job plateau is
of special importance among teachers because this
phenomenon is very common among teachers in
terms of job characteristics and organizational
context and makes it difficult to manage the career
path. Therefore, in the present study, the effect of
organizational and superior’s support on the
content and structural job plateau of teachers has
been investigated. The statistical population of
this study is all secondary school teachers in
Tehran in the academic year 1397-1397 from
among whom 423 teachers were selected as the
sample using stratified random sampling. The
results of Pearson correlation coefficient showed
that the relationships between all research
variables are significant at 99% confidence level.
The results of regression test showed that the
standard regression coefficients related to the
variables of superior’s support at 95% confidence
level and organizational support at 99% level on
the structural and content plateau are significant.
These results show that the higher the support of
the superior and the support of the organization,
the lower the content and structural plateau of
teachers.

شناخت پدیده فالت شغلی در بین معلمان از اهمیت ویژهای
برخوردار است زیرا این پدیده در بین معلمان به لحاظ
ویژگیهای شغلی و بافت سازمانی شیوع زیادی دارد و
 بنابراین در پژوهش.مدیریت مسیر شغلی را دشوار میکند
 نقش حمایت سازمانی و حمایت مافوق بر فالت شغلی،حاضر
 جامعۀ آماری.محتوایی و ساختاری معلمان بررسیشده است
این پژوهش کلیه معلمان دوره متوسطه شهر تهران در سال
 است که با استفاده از نمونهگیری8931-8931 تحصیلی
. نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند329 طبقهای تصادفی تعداد
نتایج همبستگی پیرسون نشان داد رابطه بین همه متغیرهای
 نتایج. درصد معنیدار است33  در سطح اطمینان،پژوهش
رگرسیون چند متغیره نشان داد ضرایب رگرسیون استاندارد
39 مربوط به متغیرهای حمایت مافوق در سطح اطمینان
 درصد توانایی پیشبینی33 درصد و حمایت سازمان در سطح
 این نتایج نشان.فالت ساختاری و محتوایی معلمان را دارد
میدهد که هر چه حمایت مافوق و حمایت سازمان بیشتر
.باشد فالت محتوایی و ساختاری معلمان کمتر است
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مقدمه
امروزه گزاره منابع انسانی به یک گزاره مسلم ،قطعی ،جهانشمول و مورد پذیرش همگان بدل گشته
است .به همین دلیل ،بر نقش ارزشمند افراد در سازمان تأکید شده و مدیریت مطلوب آنها بسیار
مهم و حساس تلقی میشود (یلنر .)2181 ،8در وضعیت رقابتی موجود سازمانها و در محیطی که
تغییرات پیاپی و ضرورت نوآوریهای مستمر اصلیترین ویژگی آن است تنها سازمانهایی موفق به
کسب سرآمدی خواهند شد که نقش استراتژیک منابع انسانی خود را درک نموده و افرادی توانمند،
ماهر و دانشمحور در اختیار داشته باشند .به این دلیل لزوم حرفهای بودن سیستم مدیریت منابع
انسانی سازمان ،مورد توجه قرار گرفته و بر افزایش انگیزش کارکنان و مدیریت مسیر شغلی آنان
تأکید میشود (فیلیپس و راپر.)2183 ،2
سازمانها برای حفظ بقای خود نیازمند افرادی میباشند که نسبت به چالشهای محیطی
پاسخگو بوده ،از تسهیم اطالعات و دانش هراس نداشته باشند و بر اعتقادات خود و تیمشان پایبند
باشند (ابراهیمی .)8931 ،اگرچه ادبیات نظری بر موضوع توانمندسازی و کانالهای ارتباطی باز
تأکید میورزد اما بسیاری از کارکنان بیان میکنند که سازمانهای آنها از ارتباطات باز و تسهیم
اطالعات و دانش حمایت نمیکنند که همین امر یکی از دالیل شکست برنامههای مدیریت تغییر
میباشد و بهطور خاص از موانع اصلی برنامههای تغییر ،فقدان اطالعات ،نبود اطمینان و آنچه توسط
موریسون و میلیکن (- )2111تحت عنوان سکوت سازمانی یاد میشود -قابل ذکر است (به نقل از
بیر و نوریا .)2111 ،9فالتزدگی دامی است که بر سر راه کارکنان سازمانها قرار دارد %33 .از
کارکنان در طول زندگی کاری خود مبتال به پدیده سکونزدگی میشوند .بر اساس نظر
باردویک ،)2189(3بیشتر افراد ظرف حدود سه سال در یک شغل ماهر میشوند ،از این به بعد کار
معمول و یکنواخت شده و دیگر چیز جدیدی برای آموختن وجود ندارد .در این حالت ،فرد احساس
درماندگی کرده و کار خود را کمارزش و ناخوشایندتر از قبل میداند .ممکن است فرد به نگرشها و
رفتارهایی برسد که دیگر کارائی ندارد و سالمت جسمی و روانیاش نیز دچار تزلزل گردد .در شرایط
کنونی ،پیشرفت و ارتقا در مسیر شغلی بسیار رقابتی و دشوار گشته است .در نتیجه بسیاری از
کارکنان پیش از دستیابی به هدفهای شغلی خود ،دچار فالتزدگی خواهند شد (سالمی،9
.)2181
6
بر طبق نظر آلن ،روسل ،پوتیت و دوبینز ( )8333تحقیقات سازمانی نشان داده که تعداد
قابل توجهی از کارکنان در حال حاضر ،فالت شغلی سلسله مراتبی را تجربه میکنند .در نتیجه فالت
1. Yllner
2. Phillips & Roper
3. Beer & Noria
4. Bardwick
5. Salami
6. Allen, Russell, Poteet, & Dobbins

نقش حمایت سازمانی و حمایت مافوق بر فالت شغلی محتوایی و ساختاری معلمان

9

شغلی روی بسیاری از سازمانها و رفتار سازمانی تأثیر معناداری میگذارد (فیاضی .)8939 ،فالت
شغلی توصیف احساس فردی است که به یک سطح از سازمان رسیده که در آن سطح پیشرفت
شغلی آینده برای فرد بعید است .این پدیده بهصورت گسترده در بخش خصوصی مطالعه شده اما در
بخش دولتی به خصوص در مدارس توجه کمی به آن شده است .نگرانیهایی که بهتازگی درباره
اثرات فالت شغلی رشد کرده به دلیل کاهش فرصتهای ارتقا است که در نتیجه کوچک شدن
سازمان است (مایلز ،گوردون و استورلی .)2189 ،8فالت شغلی به صورت نقطهای در شغل
تعریفشده که احتمال ارتقا به صورت سلسله مراتبی بسیار کم است ( گودارد ،فوکیو ،گالتی و
فالنچز .) 2183 ،2افراد ممکن است دو نوع فالت شغلی محتوایی و ساختاری را تجربه کنند .فالت
ساختاری زمانی رخ می دهد که فرد شانس کمی برای پیشرفت عمودی دارد ،از طرف دیگر فالت
محتوایی زمانی اتفاق میافتد که فرد چالشی را در مسئولیتهای شغلی نداشته باشد (یوسفی،
.)8931
این پژوهش قصد دارد پدیده فالت شغلی را بین معلمان بررسی کند .بررسی و شناخت وضعیت
پدیده فالت شغلی در بین معلمان از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا این پدیده در بین معلمان
به لحاظ ویژگی های شغلی و بافت سازمانی شیوع زیادی دارد و فرایند مدیریت مسیر شغلی را
دشوار میکند .همچنین کمک میکند راهکارهای عملی و استراتژیهای برخورد مناسب برای
تعدیل و کاهش پیامدهای منفی این پدیده و در نهایت بهبود عملکرد و کیفیت زندگی کاری
معلمان در نظر گرفته شود.
فالت شغلی ،یک پدیده جدید نیست ،اما یک وضعیت نگرانکننده است که بهسرعت در
سازمان های مختلف در حال شیوع است .بسیاری از پژوهشگران سازمانی معتقدند که فالت شغلی
یک موضوع بحرانی در زمینه سازمان و مدیریت است که به مدیریتی صحیح برای اجتناب از عدم
رضایت کارکنان نیازمند است .کارکنانی که فالت شغلی را تجربه کردهاند ،این تفکر را دارند که
کارفرمایانشان ،آنها را رها کردهاند .فالت شغلی مقدمهای برای بسیاری از پیامدهای کاری
نامطلوب مانند کاهش رضایت شغلی ،اضطراب باال و ضعف عملکرد میباشد (اونگوری و آگوال،9
 .)2113امروزه ،معلمان بیشتری در دنیای کار دچار این احساس میشوند که نمیتوان در
سلسلهمراتب سازمان پیشرفت کرد .در چنین محیطی فالتزدگی شغلی یکی از منابع اصلی ایجاد
اضطراب در محیط کار به شمار میآید .معلمانی که احساس میکنند به نقطهای رسیدهاند که دیگر
امکان ارتقا و پیشرفت برای آنها وجود ندارد انگیزه کار کردن خود را از دست میدهند (جانگ و
تک .) 2111 ،3مدیران ،باید توجه خاصی را به اثرات منفی این موضوع بر روی عملکرد کارکنان و
1. Miles, Gordon & Storlie
2. Godard, Fouque, Gollety & Flanchec
3. Ongori & Agolla
4. Jung & Tak
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کارایی سازمانی ،داشته باشند (چادهاری ،رمضان و ریاض .)2189 ،8بهطور کلی دالیلی که بررسی
پدیده فالتزدگی شغلی را برای سازمانها پراهمیت میکند به دو دسته تقسیم میشوند؛ .8
تغییرات محیطی ،تغییر شکل سازمانها و افزایش پدیده فالت شغلی و نیاز به پژوهش عملی در این
زمینه .2 .جلوگیری از اثرات منفی این پدیده برای سازمانها ضروری است.
با توجه به اینکه در اکثر سازمانهای هرمی شکل ،دیر یا زود مسیر شغلی افراد به نقطهای
میرسد که احتمال ارتقا و پیشرفت در سازمان حداقل میشود و با توجه به ساختار سازمانی
آموزشوپرورش ،رسیدن به فالت شغلی در شغل معلمی اغلب اجتنابناپذیر است و اکنون بسیاری از
آنها در فالت شغلی خود به سر میبرند .بنابراین به پژوهشهای بیشتری در زمینه بررسی پدیده
فالت شغلی در میان معلمان نیاز هست زیرا ساختار آموزش و پرورش و ماهیت شغلی معلمان آنها
را در معرض به دام افتادن در فالت شغلی قرار میدهد (مونتگومری .)2183 ،2شناسایی اثرات
حمایت از کارکنان بر فالتزدگی شغلی به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک میکند و
میتواند به مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی کمک کند تا راهحلهای مناسبی جهت تعدیل این
پدیده اتخاذ کنند .تا کنون پژوهشهای زیادی در زمینه فالت شغلی انجام شده است .اما هیچ یک
از پژوهش به طور مستقیم به بررسی نقش حمایت مافوق ،حمایت سرپرست و حمایت سازمانی در
پیشبینی فالت شغلی نپرداختهاند .به عنوان مثال گودارد ،فوکیو ،گالتی و فالنچز )2183( 9در
پژوهشی نتیجه گرفتند که فالت شغلی اثرات منفی روی رضایت شغلی اساتید دارد .همچنین
استادانی که احساس فالت شغلی دارند تعهد به دانشگاه و کار آنها پایینتر است .و در نهایت نتیجه
گرفتند فالت شغلی ،قصد خروج از سازمان در آنها را باال میبرد .چادهاری ،رمضان و ریاض()2189
در پژوهشی نتیجه گرفتند رسیدن به وضعیت فالت شغلی اثرات منفی روی کارکنان و سازمان
میگذارد .کارکنانی که از فالت شغلی ساختاری رنج میبرند معموالً غیبت بیشتری داشته و رضایت
کمتری از سرپرستان دارند ،مشکالت بهداشتی بیشتری را تجربه میکنند ،استرس شغلی زیادی
داشته و نرخ خروج از خدمت باالیی دارند .همچنین آنها انگیزش ،رضایت شغلی و تعهد کمتری
دارند .هارست ،کانگ و فلوت )2182( 3در پژوهشی دریافتند که فالت شغلی سلسله مراتبی در میان
کارکنان مسن و باسابقه بسیار شایع است و نتایج منفی سازمانی حاصل از آن ،باعث افزایش غیبت و
چرخش شغلی و عملکرد کم میشود .مایلز )2181( 9در پژوهشی نتیجه گرفت که کارکنانی که
فالت شغلی دارند نرخ غیبت باالیی داشتهاند و نیز قصد خروج به خدمت از سازمان در میان آنها
باال بوده است .در پژوهشی دیگر سالمی ( )2181تأثیر فالت شغلی را بر سه متغیر رضایت شغلی،
تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت بررسی کرد .نتایج نشان داد فالتزدگی شغلی تعهد و رضایت
1. Choudhary, Ramzan & Riaz
2. Montgomery
3. Godard, Fouque, Gollety & Flanchec
4. Hurst, Kungu & Flott
5. Miles
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را کاهش و تمایل به ترک خدمت را افزایش میدهد و منتورینگ نقش تعدیلکنندهای در رابطه
فالت شغلی و رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت دارد .جانگ و تک ( )2111نشان دادند که
فالتزدگی ادراکشده رابطهای منفی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی آنها دارد .تحلیلها نشان داد
انگیزه شغلی نقش میانجی بین رابطه فالتزدگی و تعهد سازمانی را بازی میکند .ناچباگور و
ریدل )2112(8تأثیر فالتزدگی شغلی را بر سه متغیر رضایت شغلی ،عملکرد شغلی و تعهد شغلی
بررسی کردند .نتایج نشان داد سه بعد فالتزدگی شغلی به یکدیگر بهشدت مرتبط هستند .با اینکه
به نظر می رسد پیامدها با عدم تحرک پست سازمانی ارتباط معنادار نداشتند .همچنین نتایج نشان
داد این عدم تحرک در سلسلهمراتب سازمانی نیست که بر پیامدهای کاری اثرگذار است بلکه بعد
محتوایی فالت شغلی است که بیشترین تأثیر را بر پیامدها دارد .این پژوهشگران نتیجهگیری
کردند که بهبود محتوای کاری کارکنان میتواند تأثیر بسزایی بر تعدیل اثرات منفی فالت شغلی
داشته باشد .روتوندو و پروو )2111( 2نشان دادند در بین کارکنانی که دچار فالتزدگی بودند بین
رفتارهای منفی مانند سرزنش کردن مافوق یا سازمان ،تمایل به ترک خدمت ،استفاده از الکل یا
مواد مخدر و نگرش های ضعیف تر رابطه مثبت وجود دارد .به گفتۀ جانگ و تک ( )2111تعداد
مطالعاتی که یک متغیر میانجی فردی؛ مانند هوش عاطفی و یک متغیر میانجی زمینهای؛ مانند
حمایت سازمانی را در پژوهش خود بگنجانند کم است .با مراجعه به ادبیات و تحقیقات انجامشده
متوجه میشویم که در ایران پژوهشهای انجامشده دربارۀ فالت شغلی اندک شمارند و پژوهشی
که اثرات حمایت کارکنان را در فالت شغلی بسنجد و در بین معلمان باشد انجام نشده است.
فیاضی( )8939در پژوهشی نتیجه گرفت که فالت شغلی با پیامدهای کاری مثبت رابطه منفی و
معنی داری دارد .ولی فالت شغلی با فرسودگی شغلی و ترک خدمت رابطه مثبت و معنیداری دارد.
نتایج همچنین نشان داد که حمایت سازمانی با فالت شغلی ،فرسودگی شغلی و ترک سازمان رابطه
منفی و معنی داری دارد و حمایت سازمانی رابطه بین فالت شغلی و پیامدهای کاری منفی را
تعدیل میکند .فیاضی ( )8939در پژوهشی به این نتیجه رسید که فالتزدگی شغلی با تعهد
عاطفی و دلبستگی به کار رابطه معناداری دارد .به عبارتی دیگر ،معلمانی که فالتزدگی بیشتری را
ادراک کرده اند ،دلبستگی به کار و تعهد عاطفی کمتری را گزارش نمودهاند و همچنین عامل انگیزه
درونی ،رابطه بین فالت زدگی شغلی با تعهد عاطفی و دلبستگی به کار را تعدیل کرده است.
بهعبارتدیگر ،معلمان فالتزدهای که انگیزه درونی بیشتری داشتهاند به نسبتِ افرادی که انگیزه
کمتری داشتهاند تعهد عاطفی و دلبستگی به کار بیشتری را گزارش کردهاند.
حمایت سازمانی ادراک شده عبارتست از «باور کارکنان به این که سازمان تا چه حد برای
همکاریهایشان ارزش قائل میشود و به رفاه آنها اهمیت میدهد» (کینگ .)2181 ،9محققان
1. Nachbagauer & Riedl
2. Rotondo & Perewe
3. King
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پیامدهای حمایت ادراکشده از جانب سازمان را در دو دستۀ کلیِ فردی و سازمانی جای دادهاند.
آنها معتقدند حمایت ادراکشده از جانب سازمان نتایج مطلوبی چون رضایت شغلی و احساس
مثبت را برای معلمان به همراه دارد .همچنین حمایت ادراکشده از جانب سازمان در سطح سازمان
منجر به تعهد عاطفی بیشتر ،عملکرد بهتر و ترک خدمت کمتر آنها میشود (لوییز و هکمان،8
 .)2186این پیامدهای مطلوب سازمانها را ترغیب میکند در جهت افزایش حمایت ادراک شدۀ
کارکنانشان تالش کنند .مطالعات کمی ،رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده (حمایت سازمانی،
حمایت مدیر و حمایت مافوق) و فالتزدگی شغلی کارکنان را بررسی کردهاند؛ ولی شواهد نشان
میدهد که رابطه منفی بین این دو متغیر وجود دارد (فیاضی .)8939 ،بنا بر ضرورت و اهمیت
آموزش وپرورش و بنا بر نقش حیاتی معلمان در ارتقای کیفی هر سازمان ،الزم است مدیران آموزش
و پرورش نیز در جهت توسعه و ارتقای شغلی آنان گامهای اساسی بردارند .بنابراین این پژوهش
قصد دارد به سوال زیر پاسخ دهد که آیا حمایت سازمانی از کارکنان میتواند فالت شغلی ساختاری
و محتوایی را در معلمان پیشبینی کند؟
روششناسی
این پژوهش با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد .جامعه آماری این تحقیق کلیه معلمان
مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی  8931-8931است که از این تعداد بر اساس فرمول
تعیین حجم نمونه و به روش طبقهای تصادفی 329 ،نفر بهعنوان نمونه موردنظر تحقیق
انتخابشدند .ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه بود .از این روی برای اندازهگیری
فالت شغلی از پرسشنامه میلیمن )8332( 2استفاده شد که شامل  82سوال میباشد .مولفههای این
متغیر شامل فالت شغلی ساختاری و فالت شغلی محتوایی میباشد .جهت اندازهگیری متغیر حمایت
ادراکشده از جانب مافوق از پرسشنامه ایورسون ،اولکالنس و اروین )8331( 9استفاده شد که شامل
 3گویه میباشد .همچنین جهت اندازهگیری حمایت از طرف سازمان جهت پیشرفت و فرصتهای
شغلی از پرسشنامه سیبرت ،کریمر ،هولتوم و پییروتی )2188( 3استفاده شد که شامل  6سوال
میباشد.
همه سؤاالت این سه پرسشنامه بستهپاسخ و چند درجهای لیکرت هستند .روایی پرسشنامهها
قبال توسط پژوهشگران سازنده ابزار تأییدشده و در این پژوهش با استفاده از روایی محتوایی و نظر
متخصصان بررسی شد .پایایی ابزار اندازهگیری نیز با استفاده از آلفای کرونباخ اندازهگیری شد .در
این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامهها نخست تعداد  91پرسشنامه بهصورت پیشآزمون توزیع
1. Lewis & Heckman
2. Milliman
3. Iverson, Olekalns & Erwin
4. Seibert, Kraimer, Holtom & Pierotti
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گردید .ضریب آلفای کرونباخ برای حمایت سازمانی ،حمایت مافوق  ،حمایت سرپرست ،فالت شغلی
ساختاری و فالت شغلی محتوایی به ترتیب برابر با  1/113 ،1/383 ،1/319 ،1/323و 1/631
محاسبه شد که قابلقبول میباشد .جهت تحلیل دادهها از روشهای تحلیل توصیفی و آزمونهای
آماری ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد.
یافتهها
شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول ( )8ارائه شدهاند.
جدول ( )1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیر
فالت شغلی محتوایی
فالت شغلی ساختاری
حمایت مافوق
حمایت سازمان
حمایت سرپرست

انحراف
میانگین
استاندارد

چولگی

1/621
1/629
1/131
1/39
1/33

1/31
1/63
-1/16
-1/288
-1/239

2/33
2/13
2/32
2/68
2/38

کولموگروف
کشیدگی
اسمیرنف
1/621
1/81
1/116
1/819
-1/126

سطح
معناداری
1/693
1/961
1/696
1/693
1/611

1/133
1/193
1/128
1/133
1/129

نتایج بهدستآمده نشان میدهد که آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای هیچ یک از متغیرها
معنادار نیست و تمام متغیرها دارای توزیع نرمال هستند ،بنابراین برای بررسی ارتباطهای موردنظر
از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد .ماتریس همبستگی متغیرهای
موردبررسی در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول ( )2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

شماره

متغیر

8
2
9
3
9
6

فالت ساختاری
فالت محتوایی
حمایت مافوق
حمایت سرپرست
حمایت سازمان
فالت کلی

8

2

9

8
8
**1/39
8
**-1/83** -1/98
**1/16
**-1/89** -1/21
**1/961** -1/81** -1/98
**1/23
**1/13
**1/13
*p<1/19, **p<1/18

3

8
**1/61
**-1/29

9

8
**-1/23

6

8

همانطور که در جدول ( )2مشاهده میشود رابطه بین همه متغیرهای پژوهش ،در سطح
اطمینان  33درصد معنیدار میباشد .از میان متغیرهای تحقیق به ترتیب حمایت مافوق (،)-1/23
حمایت سازمان ( )-1/23و حمایت سرپرست ( )-1/29به ترتیب دارای باالترین ضریب همبستگی
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منفی با فالت شغلی میباشند .بهعبارتدیگر ،هر چه حمایت مافوق ،سازمان و سرپرست از معلمان
بیشتر باشد فالت شغلی آنها کمتر است.
برای جواب این فرضیه که حمایت کارکنان توانایی پیشبینی فالت شغلی ساختاری کارکندان را
دارد از آزمدون آمداری رگرسددیون چندگانده بدده روش همزمدان اسدتفاده شددد و متغیرهدای حمایددت
سرپرست ،حمایت مافوق و حمایت سدازمانی بدهطدور همزمدان وارد تحلیدل شددند .در جددول ()9
خالصه آمارههای بهدستآمده ذکرشده است.
جدول ( )3نتایج تحلیل رگرسیون همزمان جهت پیشبینی فالت شغلی ساختاری معلمان بر اساس حمایت
سرپرست ،حمایت مافوق و حمایت سازمانی

متغیرهای واردشده

R

حمایت سرپرست،
حمایت مافوق و
حمایت سازمانی

1/991

R2

df

9

1/821

F

29/381

سطح معناداری
1/111

همانطور که در جدول ( )9مشاهده میشود سه متغیر حمایت سرپرست ،حمایت مافوق و
حمایت سازمانی توانایی پیشبینی فالت شغلی ساختاری معلمان را دارند زیرا سطح معناداری
آزمون  fکمتر از  1/19میباشد .بهعبارتدیگر ،هر چه حمایت از معلمان بیشتر باشد فالت شغلی
ساختاری آنها کمتر است.
جدول ( )4ضرایب رگرسیون استاندارد ،t،سطح معنیداری و ضرایب رگرسیون تفکیکی مربوط به متغیرهای
پیشبین

متغیرهای
واردشده
حمایت مافوق
حمایت
سرپرست
حمایت سازمان

سطح معنیداری

ضریب
تفکیکی

ضریب نیمه
تفکیکی

-1/899

-1/821
-1/131
-1/811

Beta

t

-1/299

-9/896

1/112

-1/119

-1/331

1/213

-1/139

-1/229

-3/912

1/111

-1/816

t

نتایج جدول ( )3نشان می دهد ضرایب رگرسیون استاندارد مربوط به متغیرهای حمایت مافوق و
حمایت سازمان در سطح اطمینان  1/33معنیدار است .ضرایب تفکیکی نشان میدهد که حمایت
سازمان بیشترین رابطه را با فالت شغلی ساختاری دارد ( .)-1/816این نتایج نشان میدهد که هر
چه حمایت مافوق و حمایت سازمان بیشتر باشد فالت شغلی ساختاری کمتر است.
برای جواب این فرضیه که حمایت کارکنان توانایی پیشبینی فالت شغلی محتدوایی کارکندان را
دارد از آزمدون آمداری رگرسددیون چندگانده بدده روش همزمدان اسدتفاده شددد و متغیرهدای حمایددت
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سرپرست ،حمایت مافوق و حمایت سدازمانی بدهطدور همزمدان وارد تحلیدل شددند .در جددول ()9
خالصه آمارههای بهدستآمده ذکرشده است.
جدول ( )5نتایج تحلیل رگرسیون همزمان جهت پیشبینی فالت شغلی محتوایی معلمان بر اساس حمایت
سرپرست ،حمایت مافوق و حمایت سازمانی

متغیرهای واردشده

R

R2

DF

F

سطح معناداری

حمایت سرپرست ،حمایت
مافوق و حمایت سازمانی

1/283

1/131

9

1/392

1/111

همانطور که در جدول ( )9مشاهده میشود سه متغیر حمایت سرپرست ،حمایت مافوق و
حمایت سازمانی توانایی پیشبینی فالت شغلی محتوایی معلمان را دارند زیرا سطح معناداری
آزمون  fکمتر از  1/19میباشد .بهعبارتدیگر ،هر چه حمایت از معلمان بیشتر باشد فالت شغلی
محتوایی آنها کمتر است.
جدول ( )6ضرایب رگرسیون استاندارد ، tسطح معنیداری و ضرایب رگرسیون تفکیکی مربوط به متغیرهای
پیشبین

متغیرهای واردشده

Beta

t

سطح
معنیداری t

ضریب
تفکیکی

ضریب نیمه
تفکیکی

حمایت مافوق
حمایت سرپرست
حمایت سازمان

-1/221
-1/888
-1/886

-2/613
-8/219
-2/869

1/111
1/213
1/198

-1/886
-1/199
-1/139

-1/883
-1/193
-1/132

نتایج جدول ( )6نشان میدهد ضرایب رگرسیون استاندارد مربوط به متغیرهای حمایدت مدافوق
در سطح اطمینان  1/33و حمایت سازمان در سطح  1/39معندیدار اسدت .ضدرایب تفکیکدی نشدان
می دهد که حمایت مافوق بیشترین رابطه را فالت شغلی محتوایی دارد ( .)-1/886این نتدایج نشدان
میدهد که هر چه حمایت مافوق و حمایت سازمان بیشتر باشند فالت شغلی محتوایی کمتر است.
بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی نقش حمایت سازمانی و حمایت مافوق در پیشبینی فالت شغلی
محتوایی و ساختاری معلمان بود .نتایج این پژوهش نشان داد سه متغیر حمایت سرپرست ،حمایت
مافوق و حمایت سازمانی رابطه معنیداری با فالت شغلی ساختاری و محتوایی معلمان دارند.
بهعبارتدیگر ،هر چه حمایت از معلمان بیشتر باشد فالت شغلی آنها کمتر است .همچنین نتایج
نشان داد ضرایب رگرسیون استاندارد مربوط به متغیرهای حمایت مافوق در سطح اطمینان  1/39و
حمایت سازمان در سطح  1/33معنیدار است .همچنین نتایج نشان میدهد که حمایت مافوق و
حمایت سازمان توانایی پیش بینی فالت شغلی ساختاری معلمان را دارند .همچنین دیگر نتایج نشان

81

فصلنامة توسعة حرفهای معلم /سال پنجم /شماره ( 1پیاپی  / ) 11بهار 1911

داد ضرایب رگرسیون استاندارد مربوط به متغیرهای حمایت مافوق در سطح اطمینان  1/33و
حمایت سازمان در سطح  1/39معنیدار است .این نتایج نشان میدهد که حمایت مافوق و حمایت
سازمان توانایی پیشبینی فالت شغلی محتوایی معلمان را دارد .بنابراین ،نتیجه میگیریم امکان
کاهش فالت شغلی کارکنان وجود دارد و با حمایتهای سنجیده از معلمان میتوان فالت شغلی
آنها را کاهش داد.
8
نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش لی ( ،)2112روتوندو و پروو ( ،)2111سالمی (،)2181
مایلز( ،)2181چادهاری ،رمضان و ریاض ( ،)2189شریفیان ،پیرایش و رحیمی،)2189( 2
فیاضی( )8939و جانگ و تک ( )2111که پژوهشهای مشابهی انجام دادند همسو میباشد .جانگ و
تک ( )2111به این نتیجه رسیدهاند که حمایت از جانب مافوق در رابطه بین فالتزدگی شغلی،
رضایت و تعهد کارکنان را تعدیل میکند .در تبیین نتایج این پژوهش میتوان گفت فالتزدگی
شغلی سبب ایجاد نتایج نامطلوب شغلی مانند رضایت پایین ،انگیزش اندک ،عملکرد ضعیف و نرخ
جابهجایی باالی کارکنان و فرسودگی شغلی میشود .با توجه به این نتایج نامطلوب ،سازمانها ،باید
استراتژیهایی را بهمنظور حل مشکالت فالت زدگی برگزینند و برای جلوگیری از عواقب آن از
کارکنان خود حمایت نمایند (یوسفی .)8931 ،هر چقدر جو سکوت در سازمانها مهیا باشد یا به
عبارتی دیگر ،نگرش سرپرستان ،تقویتکننده رفتارهای منجر به سکوت کارکنان باشد و فرصتهای
ارتباطی در سازمان برای کارکنان کم باشد و نیز نگرش مدیریت عالی در جهت تشویق رفتارهای
سکوت آمیز باشد ،این امر باعث خواهد شد که کارکنان در سازمان در قبال اغلب مسائل سکوت
کرده و به دنبال آن نگرشهای شغلی کارکنا ن مثل رضایت شغلی و تعهد سازمانی پایین خواهد بود.
این امر باعث فالت شغلی بیشتر کارکنان خواهد شد .یکی از راههایی که منجر به ترغیب رفتارهای
مشارکتی میشود فراهم نمودن فرصتهای ارتباطی و ایجاد سیستمهای رسمی جهت انتقال یا
مبادله اطالعات و ایدههاست .مدیران وقتیکه جو و فرهنگ سازمانی را بررسی میکنند یا
هنگامی که محیطی را ایجاد کنند که در آن افراد با استعداد و توانمند باقی بمانند ممکن است
سکوت سازمانی را به عنوان یک متغیر مهم در نظر گیرند .همین امر باعث از بین رفتن جو و فرهنگ
سکوت سازمانی میشود.
بهطور کلی ،پژوهش حاضر سهم مهمی در فهم نقش متغیرهای فالت شغلی معلمان و عوامل
مؤثر بر آن فراهم میکند و تلویحات کاربردی مهمی دارد .معلمان مهمترین عامل در تعیین کیفیت
آموزشی که دانشآموزان دریافت میکنند هستند و دولتها فینفسه مسئول هستند که اطمینان
حاصل کنند معلمان در حد توان ،عملکردی مطلوب دارند .برای موفقیت معلمان ،دانشآموزان،
مدارس ،اجتماع و در نهایت توسعه کشور ،رضایت و انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش بسیار
1. Lee
2. Sharifian, Pirayesh & Rahimi
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مهم است .بر اساس اهمیت شغل معلمی و تأثیر آن بر رشد همهجانبه فرزندان امروز و آیندهسازان
فردا و با توجه به نقش انگیزه در هر شغل بهویژه در مشاغل آموزش و پرورش ،ضروری به نظر میرسد
که عوامل کاهنده انگیزه کارکنان را شناسایی و در صدد رفع موانع برآییم .آموزش و پرورش و مجموع
کارکنان آن ،در رشد و توسعه هر کشور و تعلیم و تربیت و پرورش آیندهسازان آن نقش بسیار
حساس و بنیادین دارد .به وجود آوردن شرایط آرمانی فرهنگی که زمینه تفکر و پژوهش در آن
فراهم شود و فرآیند یاددهی و یادگیری به طور مطلوب صورت پذیرد ،مستلزم آن است که کارکنان
از روحیه ای شاداب و قوی برخوردار باشند و حداقل مشکالت و سختیها را در زندگی شغلی و
اجتماعی داشته باشند.
نتایج این پژوهش میتواند برای بهبود وضعیت کارکنان فالتزده به کار گرفته شود؛ همچنین
می توان پیشنهادهای اجرایی را در این زمینه مطرح کرد :سازمان باید هرچند وقت یکبار و بهصورت
دورهای نسبت به سنجش و بررسی وضعیت فالتزدگی شغلی کارکنان خود اقدام و بر اساس نتایج
به بررسی علل ،راههای مقابله و تعدیل این پدیده بپردازد .توانمندسازی معلمان و توسعه فرصتهای
ارتقا ،ایجاد انگیزه در کارکنان فالت زده و تالش برای کاهش میزان فالت شغلی .کاهش نتایج منفی
فالتزدگی .طراحی برنامههای آموزشی و توانمندسازی معلمان .ایجاد راههای جایگزین ارتقا و
طراحی مجدد مشاغل و بازتعریف فرایندهای انجام کار .غنیسازی مشاغل ،چرخش شغلی ،امکان
انتقال های افقی و طراحی مجدد مشاغل از جمله مواردی هستند که باید توسط سازمان مورد توجه
قرار گیرند .بازنگری مستمر و دورهای بر ساختار سازمان و کاهش تمرکز در اداره و تصمیمات
سازمانی .استفاده از اخالق حرفهای و تقویت آن بهمنظور کاهش اثرات فالت در بین معلمان .افزایش
مشارکت معلمان در تصمیمگیریهای سازمانی.
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