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Abstract
Aim: This study aimed to determine the
characteristics of teachers with career
plateaus. Methods: This study used a
qualitative research design and a systematic
review approach. Several components of
career plateau were identified through a
review of scholarly documents and resources
in the area of teachers' career plateau. A total
of 26 sources were selected and analyzed.
Inductive content analysis with three coding
phases (i.e., open, axial, selective) was used to
analyze the scientific data sources. Results:
The current study identified 15 components of
teachers' career plateau characteristics,
including 1-Reluctance and low work
motivation; 2 - Negative attitude toward work
 and job- organizational conditions; 3Weakness of mental-physical health; 4 - Low
job satisfaction; 5 - Lack of attention to career
 development; 6 - Decreased performance; 7Lack of creativity and diversity at work; 8Passive attendance at work; 9- Irregular
attendance at work; 10- Creating a negative
work environment and promoting disruptive
organizational behaviors; 11- Difficulty
adjusting to the work environment; 12Conscious laziness; 13- Intention to leave the
workplace; 14- Low sense of loyalty and
commitment to
the workplace and
organization; and 15- Poor communication
with students. Conclusion: The identified
components and indices represent the
'negative effect of career plateau on teachers
mental-physical and functional dimensions.
Keywords: Teachers' Career
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مقدمه
در دنیای امروز ،سازما ها دریافتهاند مهمتری سرمایههای آنا منابع انساانی اسا کاه عامال
مهمی در موفقی و پیشرف هر سازما بوده و هیچ سازمانی بدو وجود آ نخواهد توانس به
تمامی اهداف مورد نظر الود دس یابد
یکی از مباحث مطرح در مدیری منابع انسانی سازما ها ،مدیری مسایر شاغلی کارکناا
اس یکی از مهمتری عواملی که موفقی در مسیر و کارراهه شغلی کارکنا در ساازما را باا
الطر جدی مواجه میسازد ،فالتزدگی شغلی  1اس فالت شغلی باه عنوا نقطاهای در زنادگی
حرفهای یک فرد تعریف میشود که در آ احتمال ارتقاء سلسله مراتبی اضافی ،بسایار کام و یاا
غیرممک اس (شکیالدوی و باساریا  ) 2019 ،2در تعریفی دیگر ،فالت شغلی نقطهای اس کاه
در آ کارکنا کاار الاود را غیرچالشای می یابناد و فرصا کمتاری بارای توساعه تخصا و
توانمندیهای الود فراهم می بینند (لی ) 2003 ،3
فالت شغلی یک نگرانی عمده برای بسیاری از کارمندا باتجربه اس  ،زیرا آ ها اغل بیش
از حد انتظار در موقعی یکسانی میمانند و با گذش زما شروع به احساس کمبود چالشهای
شغلی میکنند (لی و چ  ) 2020 ،4بسیاری از محققا در زمینه مشاغل سازمانی ای دیدگاه را
دارند که فالت شغلی به سرع در حال تبدیل شد به یک مسئله مهم مدیریتی و سازمانی اس
که برای جلوگیری از نارضایتی کارکنا باید بهدرستی مدیری شود (بورک و مایکلس )2006 ،5
باردویک  ) 1986( 6سه نوع فالتزدگی شغلی را از هم متمایز کرده :سااالتاری ،محتاوایی و
فالت زندگی (بهنقل از بورک و مایکلس  ) 2006 ،فالت ساالتاری نتیجه پایا ترفیعات به عل
ساالتار هرمی سازما اس  ،فالت محتوایی به ای عل اس که افراد انجا کارهای مرباو باه
شغل الود را به الوبی میدانند و در نتیجه شغل الستهکننده و کسال بار میشود فالت زندگی
نیز به عل احساس عد موفقی در شغل ایجاد شده و ای احساس در زنادگی افاراد گساترش
یافته و افراد ح میکنند در زندگی به دا افتادهاند (ساالمی ) 2010 ،7
پدیده فالت شغلی به عنوا یکی از الصوصیات حرفه تدر ی شناالته شده اس (وانگچی ،8
 ) 2018هنگامی که کار به عنوا تکرار تلقی میشود و امکا ارتقاء بعید اس  ،معلما به احتمال
1 Career Plateau
2 ShakilaDevi & Basariya
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زیاد در مورد دستیابی به رضای شغلی دچار تردید میشوند (میساتر و اهرناز  ) 2011 ، 1یاک
یافته تحقیقاتی درباره کیفی تدری معلما ای اس که بهطور معمول ،معلما پ از گذش
چند سال اول در کالس درس دیگر کارایی الود را بهبود نمی بخشند (پاپای و کرفا ) 2016 ،2
دارپر در سال (  ) 2002با مطالعه مسیر شغلی معلما اسکاتلند ،آنا را به چهاار دساته تقسایم
کرد :ماندگارا  :کسانی که مصمم به ماند در کالس درس هستند ،آغازکنندگا  :کساانی کاه
قصد ترفیع دارند ،توقف کنندگا  :کسانی که به دنبال ترفیع بودهاند اما دیگر قصد ندارند که در
آینده ترفیع پیدا کنند (مبتال به فالت شغلی) و پیشروندگا  :کسانی که در صدد ترفیع بوده اند
و باز الواهند بود (به نقل از شیربگی و آریامنش ) 1396 ،بنابرای توقف و سکو میتواند یکی از
مراحل مسیر شغلی معلما باشد
انجوگونا  ) 2013 ( 3در پژوهشی دریاف که فالت شغلی در معلما منجر به انگیزه پاایی ،
تعهد و رضای شغلی کم میشود همچنی فالت شغلی منجر به عد اشتیاق و فداکاری معلما
در انجا وظایف آ ها میشود انووهوما و آچاماکمفورت  ) 2016( 4دریافتند که فالتزدگی شغلی
در معلما منجر به بروز احساس افسردگی ،از دس داد انگیازه ،امتنااع از درگیاری شاغلی و
افزایش غیب در کار میشود برالی پژوهشهای انجا گرفته در کشور ما نیز نشا میدهاد باا
افزایش سنوات الدم و باالتر رفت مدرک تحصیلی ،تمایل معلما به ترک الدم در آموزش و
پرورش افزایش می یابد و ای یعنی الروج نیروی انسانی ماهر از سازما مسیر شغلی راکد و عد
زمینه کافی برای ارتقا و پیشرف شغلی در آموزش و پرورش ،یکی از عوامل اصلی ترک الادم
معلما دارای تحصیالت عالی می باشد (احمدی ،رضازاده شیراز و صاادقی ) 1393 ،زردشاتیا ،
حسینی و کرمی ( ،) 1396نیز در پژوهشی دریافتند که فالتزدگی شغلی بر ترک الدم معلما
تأثیر دارد
الز به ذکر اس مسیر ارتقای شغلی و حرفهای معلما در راهکار  10/2سند تحول بنیادی
آموزش و پرورش به استقرار نظا رتبهبندی معلما منو گشته اس ای نظا رتبهبنادی ،هار
چند بر اساس برالی صالحی ها و معیارهای علمی و حرفاهای صاورت میگیارد و بار حقاوق و
مزایای شغلی معلما تا حدی تأثیرگذار اس اما عمالً با گذشا سانوات الادم  ،در موقعیا
سازمانی و وظایف حرفهای معلما تغییری ایجاد نمیکند و چه بسا معلما با احساس سکو  ،در
دا فالت شغلی گرفتار شوند با توجه به نقش مهم معلما در جریاا یااددهی -یاادگیری ،هار
1 Miester & Ahrens
2 Papay & kraft
3 Njuguna
4 Nwovuhoma& Achama Comfort
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عاملی که بر نگرش ،انگیزه ،رضای و تعهد شغلی معلما اثر بگذارد میتواند کل جریا آموزش
را تح تأثیر قرار دهد بررسی وضعی پدیده فالت شاغلی در بای معلماا از اهمیا الاصای
برالوردار اس  ،زیرا ای پدیده در بی معلما به لحاا ویژگیهاای شاغلی ،بافا ساازمانی و
ساالتار متمرکز آموزش و پرورش ایرا میتواند شیوع یابد و فرآیند مدیری مسیر شغلی معلما
را با مشکل مواجاه ساازد (النیفار و همکاارا  ) 1400 ،بررسای جاامع نشاانهها و ویژگیهاای
فالتزدگی شغلی معلما  ،به شناال بیشتر و میزا شیوع آ در بی معلما کمک میکند و به
ای طریق مد یرا و مسئوال آموزش و پرورش میتوانند با برنامهریزی صحیح باه تعادیل ایا
پدیده و مقابله مؤثرتر با آ بپردازند ،لذا هدف از پژوهش حاضر شناسایی ویژگیها و نشانگرهای
فالت شغلی در معلما اس
روش
در ای پژوهش از روش تحقیق کیفی و رویکارد مارور نظا مناد اساتفاده شاده اسا رایا  1و
همکارا (  ) 2007برای مرور نظا مند فرآیندی  7مرحلهای پیشنهاد میکنند که عبارتس از:
گا  ) 1تعیی سؤال پژوهش :سؤال کلی پژوهش حاضر ای اسا کاه ویژگیهاای معلماا
مبتال به فالت شغلی چیس ؟ در ای رابطه الز اس نشانگرها و مؤلفههای مرباو باه پدیاده
فالت زدگی شغلی در معلما شناسایی شود گا  ) 2تعیی پروتکل یا قرارداد انجا کار :پایش از
شروع کار ،مالکهایی برای انتخاب منابع تعیی شد و فق بار اساناد ،کتابهاا ،پایا ناماههای
معتبر مرتب با فالت شغلی و مقاالتی که در مجله های  ISIو غیر  ISIدر مقیااس وسایع وجاود
دارد تأکید گردید عالوه بر آ تنها ب ه اسناد و مقاالت و پایا ناماههای مرباو باه فالتزدگای
معلما توجه شد و منابع مربو به فالتزدگی کارکنا سایر سازما ها کنار گذاشته شدند گا
 ) 3جستجوی متو  :جستجوی منابع از طریق پایگاههای معتبر علمی الارجی و دااللای صاورت
گرف * برای جستجوی محتوای مورد نظر از یک سری کلید واژگا و اصاطالحات بهاره گرفتاه
شد که در جدول ( ) 1آمده اس

1 Wright
* برخی از این پایگاهها و جستتجوگرهای ختارجی باارتنتد ازGoogle scholar, Springer, Emerald, Talor & :
 . Francis, Jstor, Sciencdirect, Proquest, ERICH, Sageهمچنتین پایگاههتای داده داخلتی از جملته:
ایرانداك ،مگ ایران ،سیویلیکا ،پایگاه اطالبات بلمی جهاد دانشگاهی و پژوهشگاه بلوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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جدول : 1کلید و ژگان مورد ستفاده بر ی جستجو
فارسی

نگلیسی

فالت شغلی معلما

T eachers Career plateau

نشانگرهای فالت شغلی در معلما

Indicators of career plateau in teachers

ویژگیهای معلما سکو زده شغلی

Characteristics of plateaued teachers

گا  ) 4استخراج دادهها (منابع پژوهش) :در مجموع  230مقاله و مت علمای در حوزههاای
مربو به فالتزدگی شغلی جمعآوری و بررسی شد بعد از ای که متو و اسناد فاقد معیارهاای
ورود و همچنی مقاالتی که بی نا  ،بدو تاریخ ،غیرمرتب با محی های آموزشی و چاا شاده
در مجالت نامعتبر بود ند ،حذف شدند؛ از بی موارد بررسی شاده  26منباع انتخااب شاد کاه
دربرگیرنده  19مقاله و  6پایا نامه و یک گزارش کاری میباشند منابع منتخ با عالم ستاره
(*) ،در بخش منابع مشخ شده اس گا  ) 5ارزیاابی کیفیا  :در ایا مرحلاه بارای تاأمی
کیفی محتوای اسناد ،از روش ارزیابی منتقدانه و ابزار ارزیابی حیاتی گلی  ) 2006( 1که لیس
کامل و جامعی از سؤاالت را ارائه میدهد ،استفاده شد بر ای اساس ،از میا  26ساند ،کیفیا
 22سند الوب و  4مورد آ متوس ارزیابی شده اس گا  ) 6تحلیل دادهها و ارائه نتای  :پ از
انتخاب اسناد و متو علمی مناس  ،متو علمی ذکر شده باه دقا الوا ناده شاد و جماالت و
مطال مرتب با نشانگرهای فالت شغلی معلما فیش برداری شد در پژوهش حاضار از رویکارد
استقرایی در تحلیل محتوا استفاده شد بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از کدگذاری باز ،محاوری
و انتخابی اساتفاده شد از کدگذاری باز ای گونه استفاده شد که با الواند دقیق جمالت مرتب
با سؤال تحقیق ،مفاهیم موجود در مت های فیش برداری شده ،درکدهایی دستهبندی شدند ای
کدهای استخراج شده پ از چند بار الواند اصالح و بازبینی شد پ از تهیه لیس کادهای
باز نهایی ،کدگذاری محوری انجا گرف و نهایتاً ،کدگذاری انتخابی که به انتخاب محور اصلی و
ارتبا سایر محورها با آ مربو میشود ب رای تعیی پایایی کدهای احصا شاده ،میازا توافاق
بی کدگذارا از طریق محاسبه ضری کاپا  2بدس آمد ضری کاپاا بارای کادهای حاصال از
پژوهش حاضر  0.8محاسبه شد که در سطح توافق قابل قبول قرار دارد نتاای مرباو باه گاا
ششم در قسم ارائه یافتهها و گا هفتم (تفسیر نتای ) در قسام بحاث و نتیجاهگیری آماده
اس

1 Glynn
2 Kappa
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بز ر کار :ابزار مورد استفاده برای بررسی اسناد و مدارک مکتاوب علمای و پژوهشای نوشات
فیش اس در ای هر فیش مشتمل بر عنوا منبع ،مت منتخ و کدهای بااز مساتخرج از آ
بود در مجموع  26فیش نوشته و مورد تحلیل قرار گرف
یافتهها
در ابتدا برای پاسخ به سوال پژوهش (ویژگیهای معلما مبتال به فاالت شاغلی)  180کاد بااز
شناسایی گردید در مرحله بعد با توجه به شباه های بی مفااهیم اساتخراج شاده ،باا کماک
تکنیک کدگذاری محوری و انتخابی ،موارد شبیه به هام در گروههاایی طبقه بنادی و الالصاه و
اسمگذاری شد و در نهای  119کد باز و  15مقوله (کد محوری) تدوی گردید نتای حاصل از
کدگذاری یافتههای حاصل از تحلیل محتوای متو علمی در جدول ( ) 2آمده اس
جدول  : 2نتایج کدگذ ری یافته های پژوهش
کد بان

مقوله

عااد اشااتیاق شااغلی ،احساااس ناامیاادی  ،احساااس ناااراحتی نسااب بااه
موقعی های کااری  ،کااهش انگیازه ،بیعالقگای باه شاغل ،بیعالقگای باه
انجا وظایف شغلی
نگرش منفی به کاار ،نگارش ناامطلوب باه سرپرساتا  ،نگارش منفای باه
سازما  ،نگرش منفی به همکارا  ،نگرش منفی باه دانشآماوزا  ،اظهاارات
منفای در ماورد مافوقاا  ،شخصای پاردازش شاناالتی منفای  ،طرحاواره
شغلی پایدار منفی  ،نگرش صرفاً مادی باه شاغل  ،نگارش منفای باه محای
کار ،نگرش منفی به انجا وظایف سازمانی ،عد احسااس چاالش در شاغل،
احساس عاد کنتارل بار ارتقاا ،احسااس عاد تغییار وضاعی  ،احسااس
یکنواالتی شغلی
الستگی زودرس ،عصبانی زودرس  ،استرس زیااد ،داشات روحیاه پاایی
در بی همکارا  ،کاهش روحیه فعال  ،کاهش صبر و اعتمااد باهنف  ،عازت
نف ا پااایی  ،احساااس ساارالوردگی ،گاارایش رفتاااری ضااد اجتماااعی،
تحریکپاذیری ،پرالاشاگری ،نااآرامی در محاای کاار ،تزلازل در سااالم
روانای  ،احسااس ناکاامی ،احسااس یکناواالتی ،اضاطراب در محای کااار،
افسردگی ،احساس ترس ،احساس الصوم  ،احسااس فرساودگی ،ساالم
روحی پایی  ،تزلزل در سالم جسمانی

بیمیلااای و انگیااازه
پاااایی نساااب باااه
فعالی های کاری
نگرش منفی به شاغل
و شاارای شااغلی -
سازمانی

ضعف در سالم
روانی  -جسمانی

کاهش رضای شغلی ،عد الرسندی در شغل  ،نارضاایتی از وظاایف ،اباراز
کالمی نارضایتی  ،احساس زیا به الاطر شغل معلمی  ،عد رضای شغلی
توقف بهباود مهارتهاا ،کااهش فشاار شاناالتی بارای تکمیال مهارتهاا،

عد توجه باه رشاد و

کاهش تالش برای پیشارف روشهاای تادری  ،تمایال کام بارای اداماه

توسعه شغلی
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کد بان

مقوله

تحصیل  ،عد پیشرف

ن تخابی

شغلی مناس  ،عد پیگیاری داناش شاغلی  ،اداماه

تحصایل در رشاتههای غیرمارتب  ،عااد یاادگیری تکنیکهاای آموزشاای
بیشتر ،تمایل کمتر به پیشرف
عملکارد شااغلی پااایی  ،عااد بهبااود کااارایی ،نگران ای کمتاار نسااب بااه
وضااعی

کاهش عملکرد

تربیتاای -یااادگیری دانشآمااوزا  ،نگراناای کمتاار در زمینااه

بهرهوری ،کاهش بهارهوری ،تاأثیر منفای بار کیفیا آماوزش در مادارس،
تأثیر منفی بر عملکرد دانشآموزا  ،کاهش تواناایی شاغلی ،عاد نفاوذ در
دانشآموزا برای یادگیری  ،عملکرد ضاعیف در امتحاناات سراساری ،عاد
تمایل به پاساخگویی در قباال وظاایف شاغلی ،کمباود تاالش در وظاایف
شغلی ،کیفی

پایی تدری  ،رشد محدود دانشآماوزا  ،تاأثیر منفای بار

پاسخگویی مدرسه  ،رکاود میاانگی عملکارد  ،موفقیا

شاغلی کام ،عاد

انطباق نگرش و توانایی ،فرسودگی شغلی باال
تمایل کمتر به ابتکار  ،کاهش ابتکاار و الالقیا

در تادری  ،انجاا کارباه

عد باروز الالقیا

و

طور یکنواال  ،احساس رایحه کهنگی و روزمرگی

تنوع در کار

تمایل و اشتیاق کم برای درگیاری در فعالی هاای کال ساازما  ،کااهش

حضااور منفعالنااه در

مسئولی پذیری ،عد درگیاری ذهنای باا کاار ،عاد درگیاری رفتااری باا
کار ،عد رغب

محی

کار

باه پویاایی شاغلی ،دنبالاهرو باود  ،مشاارک محادود در

فعالی های مدرسه  ،همکاری محدود با افراد
غیب

بیشتر در محل کار ،ساعات کاری مفیاد کمتار  ،دیرآماد باه محال

کار ،ترک زود هنگا محل کار
شرک

در اعتصابات معلما  ،تعارض با سرپرساتا و مادیرا  ،باه چاالش

کشید اقتدار ،ترغی

همکارا به انجا رفتارهای منفی الود

حضااور نااا ماانظم در
محل کار
ایجاااد جااو منفاای و
ترغیااا رفتارهاااای
مخرب سازمانی

انعطافپاذیری کمتار  ،احس ااس عاد توانااایی بارای ایجاااد تغییار ،عااد
تالش برای تغییر کیفی

کار

تنبلی در کارها  ،کم کاری ،به تأالیر انداالت کار
جستجوی فرص های شغلی در الارج از ساازما  ،افازایش تمایال و نیا

دشواری در تطابق باا
شرای

کاری

تنبلی آگاهانه
نی

ترک شغل

ترک شغل معلمی  ،ترک حرفه  ،ادامه تحصیل بارای یاافت مشااغل دیگار،
تمایل به ماندگاری پایی
تعهد عااطفی و تعهاد متاداو کام  ،تعهاد شاغلی پاایی  ،کااهش افتخاار

پااایی بااود حاا

(غیرت شغلی)  ،تعهد سازمانی کمتار ،عاد احسااس مالکیا نساب باه

وفاااداری و تعهااد بااه

شغل ،دلبستگی شغلی پایی

شغل و سازما
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کد بان

مقوله

بیگانگی رواب بی معلام و دانشآماوز ،عاد برقاراری ارتباا مناسا باا

تعاماال نامناساا بااا

دانشآموزا  ،عد شناال

مناسا

از دانشآماوزا  ،عاد شاناال

از نیازهااای تحصاایلی دانشآمااوزا  ،سااپری ن کاارد وقاا

کاافی

ن تخابی

دانشآموزا

کااافی بااا

دانشآموزا

مؤلفههای شناسایی شده برای نشانگرهای فالت ش غلی در معلما عبارتند از - 1 :بیمیلای و
انگیزه پایی نسب به فعالی های کاری - 2 ،نگرش منفی به شغل و شارای شاغلی -ساازمانی،
 - 3ضعف در سالم روانی -جسمانی - 4 ،رضای شغلی پایی  - 5 ،عد توجه به رشاد و توساعه
شغلی - 6 ،کاهش عملکرد - 7 ،عد بروز الالقی و تنوع در کار - 8 ،حضور منفعالناه در محای
کار - 9 ،حضور نامنظم در محل کار - 10 ،ایجاد جو منفی در محای کاار و ترغیا رفتارهاای
مخرب سازمانی - 11 ،دشواری در تطابق با محی و شارای کااری - 12 ،تنبلای آگاهاناه- 13 ،
نی ترک شغل - 14 ،پایی بود حا وفااداری و تعهاد باه شاغل و ساازما و  - 15تعامال
نامناس با دانشآموزا
بحث و نت یجه گیری
پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکرد مرور نظا مند متو و منابع علمی با هادف شناساایی
نشانگرها و ویژگیهای معلم ا مبتال به فالت شغلی صاورت گرفا پا از بررسای و تحلیال
محتوای استقرایی متو و کدگذاری در سه سطح ،باز ،محاوی و انتخاابی ،در مجماوع  119کاد
باز و  15مؤ لفه برای ویژگیهای معلما مبتال به فالت شغلی شناساایی شاد کاه در اداماه باه
بحث درباره ای مؤلفهها و نشانگرهای مربو به آنا میپردازیم
با توجه به یافتههای پژوهش مشخ شد که بیمیلی و انگیزه پایی نسب به فعالی هاای
مدرسه یکی از مؤلفههای ویژگیهای معلما مبتال به فالت شغلی اسا معلماا بارای کسا
عملکرد شغلی باال مجبورند که برانگیختاه شاوند و بااانگیزه کاار کنناد ایجااد انگیازه باعاث
تأثیرگذاری موفقی فردی بر اثربخشی کلای مدرساه می شاود (یاساینی ،عباسایا و یاساینی،
 ) 1392ای یافته با آنچه در پژوهشهای محققینی چو میلستی  ،) 19 90 ( 1ژانگ ،) 2016( 2
انجوگو ناا (  ،) 2013النیفار و همکاارا (  ،) 1400کریمیاا پور و همکاارا ( ) 1396و وانگچاای
(  ) 2018آمده همسویی دارد مؤلفه شناسایی شده دیگر از ویژگیهای معلما فالتزده شاغلی،
1 Milstein
2 Zhang
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نگرش منفی به شغل و شرای شغلی و سازمانی اس نشاانگرهای شناساایی شاده بارای ایا
مؤلفه با آنچه در مقاالت میلستی و بادر  ،) 1992 ( 1کو  ،) 2011 ( 2سعیدی و همکارا ( ) 1394
گفته شده همسویی دارد مسلماً معلمانی در مسؤلی الطیر الود موفاق هساتند کاه در درجاه
اول نگرشهای مثبتی به شغل و حرفه الود داشته باشند اهمی نگرش شغلی مثب در شاغل
معلمی و نقش آ در عملکرد تحصیلی دانش آموزا به دفعات گزارش و تأیید شده اسا (روز و
گری  ) 2006 ،3از دیگر مؤلفههای شناسایی شاده در ایا پاژوهش ،ضا عف در ساالم روانای -
جسمانی اس ای یافته تحقیقاتی در مطالعات پژوهشگرانی همچو انووهوماا و آچامااکمفورت
( ،) 2016فارل  ) 2014 ( 4و انجوگونا (  ) 2013مورد تأیید قرار گرفته اس الز به ذکر اس که
افزایش فالت شغلی معلما و پایی آمد سالم عمومی ،عالوه بر تأثیر منفای فیزیولاوژیکی -
روانی بر معلما  ،دانشآموزا و سیستم آموزشی را نیز تحا تاأثیر قارار الواهاد داد (النیفار و
همکارا  ) 1400 ،مؤلفه رضای ش غلی پایی در بسیاری از متو و اسناد علمی به عنوا یکی از
ویژگیهای فالت شغلی معلماا شناساایی شاده اسا ایا یافتاه باا آنچاه در پژوهشهاای
محققینی چو کو (  ،) 2011وانگچای (  ،) 2018میساتر و اهرناز (  ،) 2011آالونادی و صافایی
موحد (  ،) 1394ابراهیمی و همکارا (  ،) 1399آزینگا  ) 2012 ( 5و ناچباگور و ریادل ) 2002 ( 6
ذکر شده ،همسو اسا مؤلفاه دیگار عاد توجاه باه رشاد و توساعه شاغلی باود گاودوی و
اسلوتنیک  ،) 2019 ( 7میلستی (  ،) 1993هود  ،) 2016( 8ژاناگ ( ) 2016و آالونادی و صافایی
موحد (  ) 1394نیز در پژوهشهای الود به نشانگرهای مرباو باه ایا مؤلفاه اشااره کردهاناد
سکو و کهنگی و رکود و یکنواالتی در مسیر شغلی و انجا وظایف شاغلی اثارات مختلفای بار
فرآیند تدری و آموزش کالسی دارد و دانشآموزا کاالس و انگیازش آناا بارای یاادگیری و
آینده تحصیلی آنا از آسی فالتزدگی شغلی معلماا در اماا نخواهناد باود مؤلفاه بعادی
کاهش عملکرد معلما بود نشانگرهای ای مؤلفه باا آنچاه در پژوهشهاای گاوری ،) 2014 ( 9
واورو  ،) 2018 ( 10کابتی  ،) 2011 ( 1جوکار و همکارا (  ،) 1397ابراهیمی و همکاارا (  ) 1399و
1 Bader
2 Kou
3 Ross & Gray
4 Farrell
5 Azinga
6 Nachbagauer & Riedl
7 Goodwin & Slotnik
8 Hood
9 Goree
10 Waweru
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کریمیا پور و همکارا ( ) 1396گفته شده مطابق دارد .گوری (  ) 2014در ای باره می نویساد:
« عد کیفی و نبود آموزش سطح باالتر در برالورد با دانشآموزا از ویژگیهاای ایا معلماا
اس  ،آ ها فق دانشآموزا را به حاداق ل مقادار میرساانند ،حتای اگار دانشآماوزا تواناایی
انجا الیلی بهتر را دارند» مؤلفه شناسایی شده بعدی برای ویژگیهای فاالت شاغلی معلماا ،
عد بروز الالقی و تنوع در کار اس ای ویژگی با آنچه در پژوهشهاای میلساتی ( ،) 1993
ژانگ ( ،) 2016گوری (  ) 2014و فارل (  ) 2014به آ اشاره شاده ،همساویی دارد کارکناا و
به الصوص معلما منبع اصلی تغییر ،الالقی و نوآوری در نظر گرفته میشاوند و نقاش مهمای
در موفقی سازما آموزش و پرورش دارند با ای وجود بسیاری از کارکنا در حالیکاه نگارا
مسائل سازما هستند اما نظر الود را ابراز نمیکنند (لیو ،وو و ما  ) 2009 ،2ح ضور منفعالناه در
محی کار نیز به عنوا یکی از مؤلفه های نشانگر ابتال به فالت شغلی در معلما شناسایی شاد
پژوهشهای کریمیا پور و همکارا ( ،) 1396انجوگونا (  ) 2013و جوکار و همکارا (  ) 1397با
ای یافته همسویی دارد مؤلفه دیگر حضور نامنظم در محل کار اس نشاانگرهای مرباو باه
ای مؤلفه با آنچه در پژوهشهای میلساتی ( ،) 1990انجوگو ناا (  ) 2013و آزینگاا (  ) 2012و
النیفر و همکارا (  ) 1400اشاره شاده همسوسا در ایا بااره انجوگوناا (  ) 2013میگویاد:
« چنی معلمانی با دیر آمد به محل کار ،ترک زود هنگا محل کار و غیب الود در کار ،از باه
چالش کشید اقتدار دریغ نمیکنند» ایجااد جاو منفای در محای کاار و ترغیا رفتارهاای
مخرب سازمانی مؤلفه دیگری از ویژگیهای فالت شغلی در معلماا اسا ایا یافتاه مطاابق
مواردی از نشانگرهای فالت شغلی اسا کاه در پژوهشهاای واورو (  ،) 2018گاوری (  ) 2014و
هود ( ) 2016به آ ها اشاره شده اس رفتارهای مخرب کاری ،رفتارهاای داوطلباناهای هساتند
که هنجارهای سازمانی را نقض میکنند و سالم سازما  ،اعضا یا هردو را باه الطار میاندازناد
(رابینسو و بنا 1995 ،3؛ باه نقل از حکااک و منتظاری نجفآباادی ) 1399 ،مؤلفاه بعادی
دشواری در تطابق با محی و شرای کاری اس نشانگرهای مربو به ای عامال باا یافتاههای
محققینی چو میلستی (  ) 1993و گاوری (  ) 2014همساویی دارد کااهش انعطاف پاذیری و
توا سا زگاری با شرای ناشی از فالت شغلی نه تنها منجر باه فرساودگی الاود معلام میشاود،
برکیفی کار و تدری معلما و بازدهی سیستم آموزشی اثرگذار الواهاد باود تنبلای آگاهاناه
نیز دیگر مؤلفه شناساایی شاده از ویژگیهاای فاالت شاغلی معلماا اسا

ژاناگ ( ) 2016و

1 Kabeti
2 Liu, Wu & Ma
3 Robinson & Bennett
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کریمیا پور و همکارا ( ) 1396در مت پژوهشهای الود به نشانگرهای ای مؤلفه پرداالتهاناد
مدرسه به عنوا یک سازما نیازمند کار جمعی هماه اعضاا میباشاد ،هار عااملی کاه زمیناه
کمکاری معلما را فراهم سازد بر کل سازما اثرات منفی الواهد داش معلما تنبال ،مدرساه
تنبل میسازند و مدارس تنبل ،آماوزش و پارورش تنبال میساازند (کریمیاا پور و همکاارا ،
 ) 1396مؤلفه دیگر نی ترک شغل اس انوهوما و آچاماکمفورت ( ،) 2016وانگچی ( ،) 2018
انجوگونا (  ،) 2013کابتی  ،) 2011 ( 1آالوندی و صفایی موحد (  ) 1394و زردشتیا و همکاارا
( ) 1396هر کدا به نحوی در مطالعاات الاود باه برالای نشاانگرهای مرباو باه ایا مؤلفاه
پرداالتهاند همانطور که قبالً نیز اشاره شد الروج معلماا باساابقه و دارای تحصایالت عاالی از
آموزش و پرورش یعنی الروج نیروی انسانی آموزشدیده ،ماهر و باتجربه از سیساتم آموزشای و
همچنی تحمیل هزینه اضافی برای آموزش نیروهای جدید برای ورود به سیستم مؤلفاه دیگار
پایی بود ح وفاداری و تعهد به شغل و ساازما اسا ناچبااگور و ریادل (  ،) 2002واورو
(  ،) 2018حاتمی ( ،) 1396انجوگوناا (  ) 2013و گاوری (  ) 2014هار کادا باه برالای از ایا
نشانگرها در پژوهشهای الود اشاره کردهاند تعهد شغلی و ساازمانی بارای موفقیا  ،کاارا یی و
اثربخشی سازما ها ضروری اس فالت شغلی احساس تعلق و تعهد به شغل معلمای و ساازما
آموزش و پرورش در معلما را کاهش میدهد آالری مؤ لفه شناسایی شده ،تعامل نامناس باا
دانشآموزا اس آنچه در ماورد ایا یافتاه بهدسا آماده باا یافتاههای پژوهشهاای ژاناگ
( ) 2016و گوری (  ) 2014همسوس از دید آندرزِیِوسکی و دیاوی  ) 2008 ( 2روابا معلام و
دانشآموز بخش اصلی آموزش و یادگیری موفق محسوب میشود لذا فالت شغلی و هار عااملی
که بر ای رواب تأثیر بگذارد از موفقی آموزش و یادگیری میکاهد
با توجه به ابعاد مختلفی که در زمینه ویژگیهای معلما مبتال به فاالت شاغلی شناساایی
شد ،میتوا نتیجه گرف که پدیده فالت شغلی جنبههای مختلاف زنادگی شاغلی معلماا را
درگیر میکند و میتواند منجر به اثرات منفی متعددی بر عملکرد و مسیر شغلی معلماا شاود
پژوهشهای پیشی درزمینه فالت شغلی هر کدا تنها به یاک یاا چناد بعاد محادود از ابعااد
پدیده فالت شغلی میپرداالتند؛ اما در ای پژوهش ما با بررسی و مارور نظا مناد پژوهشهاای
گذشته ،توانستیم به دید کلیتری دس پیدا کنیم و جمع بندی بهتاری از ویژگیهاای معلماا
گرفتار در فالت شغلی ارائه دهیم ای جمع بندی و چشمانداز کلی کمک میکناد تاا معیارهاای
بهتری برای ارزیابی میزا فالتزدگی شغلی معلما داشاته باشایم و بتاوانیم مادیری بهتاری
1 Kabeti
2 Andrzejewski & Davis
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برای مقابله با ای پدیده داشته باشیم هر چند پژوهش صورت گرفته مربو به جامعه معلماا
و محی های آموزشی اس اما میتواند در زمینه شناسایی و معرفی ابعااد گونااگو ویژگیهاای
افراد مبتال به فالت شغلی در سایر سازما ها نیز مفید باشد
از محدودی های ای پژوهش همانطور که اشاره شد محدود کرد متاو ماورد بررسای باه
موارد مربو به معلما و سازما های آموزشای اسا لاذا پیشانهاد میشاود کاه ویژگیهاای
کارکنا مبتال به فالت شغلی در سایر سازما ها نیاز بررسای شاوند همچنای یکای دیگار از
محدودی ها در پژوهشهای مرور نظا مند محدود کارد منباع گاردآوری دادههاا باه اساناد و
متو علمی اس بکارگیری روشهایی همچو مصاحبه با معلما و مطلعا کلیدی در زمیناه
فالت شغلی معلما  ،میتواند با فراهم آورد دادههای بیشاتر باه بررسای دقیاقتر ویژگیهاای
معلما دچار فالت شغلی کمک کنند
با توجه به یافتاههای ایا پاژوهش ،بارای کااهش فالتزدگای شاغلی معلماا توصایه
میشود:
• آموزش و پرورش با همکاری مدیرا مدارس ،برنامه مربیگری را تدوی کناد کاه معلماا
قدیمی و باتجربه ،به عنوا الگو و مربی معلما جوا و جدید در ای حرفه عمل کنند تا آ هاا
را توانمند سازند و برانگیزانند تا در ای حرفه باقی بمانند
• مدیری مدرسه باید الود انگیزشی را تشویق کند و سریعاً به ساؤاالت و مساائل معلماا
پاسخ دهد از تالش آ ها قدردانی کند و معلما را تشویق به رشد و توسعه شغلی کند
• مسئوال آموزش و پارورش باا همکااری مادیرا باا فاراهم آورد امکاا جابجاییهاای
جانبی ،فرص
آورند

گردش شغلی ،تغییر پایههای تحصیلی و تغییر مادارس را بارای معلماا فاراهم

• برای جلوگیری از شیوع نگرش منفی در محی کار و عد بروز الالقی معلماا  ،ما دیرا
در مدارس سیاس درهای بااز داشاته باشاند و پاذیرای نظارات معلماا باشاند از طرحهاا و
اندیشهها و ایادههای الالقاناه آناا اساتقبال کنناد زیارا اهمیا داد باه ایادههای الاالق و
استعدادهای نهفته معلما میتواند یکی از راهکارهای کاهش ای پدیده باشد
منابع
*آالوندی ،فا طمه و صفایی موحد ،سعید (  ) 1394بررسی نقاش ادراک از توساعه حرفاهای بار
روی دلبسااتگی شااغلی ،ف اال ت محتااوایی شااغل و فرسااودگی شااغلی در معلمااا ابتاادایی
شهرستا کاشا مدیری و برنامه ریزی در نظامهای آموزشی83- 104 ،) 15 ( 8 ،
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* ابراهیمی ،صالح الدی  ،سیفی ،علی ،محمودی ،محمد و سعادت ،سارا (  ) 1399نقاش حمایا
سازمانی و حمای مافوق بر فالت شغلی ،محتاوایی و سااالتاری معلماا  ،فصالنامه توساعه
حرفهای معلم1- 13 ،) 1( 5 ،
احمدی ،پروی  ،رضا زاده شیراز ،فاطمه بیگم و صادقی ،فرشته (  ) 1393عوامل ماؤثر باه تمایال
در ترک الدم فرهنگیاا دارای تحصایالت عاالی (کارشناسای ارشاد و بااالتر) فصالنامه
اندیشههای نوی تربیتی73- 95 ،) 1( 10 ،

*حاتمی ،سیده محبوبه ( ) 1396بررسی رابطه بی فالت شاغلی و لنگرهاای شاغلی باا تعهاد
سازمانی و فرسودگی شاغلی در کلیاه معلماا ز متوساطه دو شهرساتا راز وجارگال ،
(پایا نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده) دانشکده ادبیات و علو انسانی ،دانشاگاه ارومیاه،
ایرا
حکاک ،محمد ،منتظری نجفآبادی ،راضیه (  ،) 1399نقش نظارت توهی آمیز بر تانش شاغلی و
انحراف کارکنا بانکهای منتخ شهرساتا نجف آبااد باا نقاش میاانجی الاود تنظیمای،
فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی9- 24 ،) 44 ( 12 ،
* جوکار ،علی اکبر ،امینی ،محمد تقای و صاادقی ،صاادق (  ) 1397بررسای رابطاه بای تفکار
استراتژیک مدیرا با سکو زدگی شاغلی کارکناا در اداره کال آماوزش و پارورش اساتا
چهارمحال و بختیاری فصلنامه مدیری سازما های دولتی137- 148 ،) 2( 6 ،
* النیفر ،حسی  ،ابراهیمی ،صالح الدی  ،غالمی ،بهم (  ) 1400تأثیر فالت شاغلی سااالتاری و
محتوایی بر انگیزش شغلی معلما نشریه پویش در آموزش علو انسانی1- 22 ،) 22 ( 7 ،
* زردشتیا  ،شیری  ،حسینی ،مریم و کریمی ،جواد ( ) 1396اثر فالتزدگی شغلی بر تمایل باه
ترک الدم باا مالحظاه نقاش میاانجی فرساودگی شاغلی دبیارا تربیا بادنی اساتا
کرمانشاه ،فصلنامه مطالعات مدیری رفتارسازمانی در ورزش61- 69 ،) 3( 4 ،
*سعیدی ،محمدرضاا ،قاادرنهزمی ،محماد رضاا و صافوی گردینای ،عبااس (  ) 1394بررسای
سکو زدگی شغلی دبیرا آموزش و پرورش ناحیه  2کرما دومی کنفران ملای توساعه
پایدار در علو تربیتی و روانشناسی ،مطالعات اجتماعی و فرهنگی تهرا  ،مرکاز مطالعاات و
تحقیقاات اساالمی ساروش حکم ا مرتضاوی ،مؤسساه آماوزش عااالی مهار اروناد ،مرکااز
راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
شیربگی ،ناصر و آریامنش ،مریم ( ) 1396بازنماایی معاانی معلماا از تجاارب مسایر شاغلی،
فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی65- 84 ،) 31 ( 9 ،
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 نقاش میاانجی:بی ویژگی های فردی و تنبلی سازمانی در بای معلماا مادارس ابتادایی
.56-41 ،) 2 ( 5 ،سکو زدگی شغلی فصلنامه مدیری مدرسه
 ) نقش سابک رهباری تاوزیعی1392 (  طاهره، عبدالحسی و یاسینی،  عباسیا، علی،یاسینی
 فصالنامه، ارائاه یاک مادل: مدیرا بر عملکرد شغلی معلما مدارس متوسط شهر مهارا
50 -33 ،) 1 ( 4 ،13 ،آموزشی
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