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  بدنی شهر کرمانشاه رفتگی شغلی دبیران تربیت تحلیل تعیین رابطه بین اعتیاد به کار و

 2زینب محمودیان، 1دکتر غالمرضا شعبانی بهار

  چکیده

 بدنی شهر کرمانشاه تربیت شغلی دبیران رفتگی رابطه بین اعتیاد به کار و تحلیلتعیین  از پژوهش حاضرهدف  :هدف

  .باشد می

نفر به شیوه  90بدنی شهر کرمانشاه بود که  از دبیران تربیت نفر 115شامل  پژوهشجامعه آماري  :شناسی روش

هاي اعتیاد به کار  ها از پرسشنامه به منظور گردآوري داده .اساس جدول مورگان انتخاب شدند گیري تصادفی بر نمونه

 هايآزموناز  توصیفی، يآمارهاي  شاخص عالوه. استفاده شد) مسلش(رفتگی شغلی و تحلیل) و رابینز اسپنز(

تجزیه وتحلیل  جهترگرسیون ساده و آزمون تست مستقل   t ،ضریب همبستگی پیرسون ،کلموگروف اسمیرنوف

  .استفاده گردیدها  داده

شغلی دبیران تربیت بدنی، همبستگی مستقیم رفتگی  تحلیل نتایج تحقیق نشان داد که بین اعتیاد به کار و :ها یافته

شدت فقدان موفقیت  فراوانی و ،هاي شدت خستگی عاطفی مؤلفه همچنین بین اعتیاد به کار و. داري وجود دارد امعن

هاي فراوانی  مؤلفه ولی بین اعتیاد به کار و و ،وجود دارد داري امعن شدت مسخ شخصیت رابطه مثبت و فردي و

بدنی زن  همچنین اعتیاد به کار دبیران تربیت .وجود ندارد داري اخستگی عاطفی و فراوانی مسخ شخصیت رابطه معن

.باشد بدنی مرد می بیشتر از دبیران تربیت  

دبیران مخصوصاً معلمین زن رفتگی شغلی  حلیلتواند منجر به افزایش ت اعتیاد به کار می که نتایج نشان داد :گیري هیجنت

ها را تهدید کند که این عوامل اثرات نامطلوبی بر تعلیم و تربیت فرزندان و  شده و سالمت روحی و جسمانی آن

  .   آموزان بهمراه دارد دانش

  

 .بدنی کرمانشاه تربیت دبیران رفتگی شغلی، اعتیاد به کار، تحلیل :هاي کلیديواژه

 
 

  

 
 
 

 

  دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان. ١

  کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا همدان. ٢
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  مقدمه و بیان مسئله

عظمت و . آوري همراه است آوردهاي عظیم علمی و فن کنیم با دستعصري که در آن زندگی می

را متعدد و مفیدي هاي  گونی دگر تردید اثرات و بی هاي علمی و فنون متأثر از آن،سرعت پیشرفت

حال موجی از در عین  ي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي جامعه به همراه داشته وها در عرصه

در این میان . پی داشته استدر روانی و جسمانی را بر نیروهاي شاغل سازمان  ،ي روحیها فشار

توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی  به عنـوان اساس و زیربناي که آموزش و پرورش

ی از از آنجا که بخش قابل توجه .این قاعده مستثنی نبوده است از ،شودمحسوب می هر جامعه

مدارس به عنوان یک نظام اجتماعی حساس و مهم  ،گیرد می آموزش و پرورش در مدارس صورت

دوش  رمدارس در صورتی خواهند توانست وظیفه خطیري را که ب. از جایگاه خاصی برخوردارند

از معلمان  ،بودن امکانات و تجهیزات عالوه بر مهیا احسن انجام دهند که آنهاست به نحو

با توجه به این که نیروي انسانی کارآمد و متخصص  .دنکارآمد و سالم نیز برخوردار باشمتخصص، 

باید در  ید،آ می ارزشمندترین ثروت و دارایی هر کشور و سازمان به حساب  ترین و از گران

مراقبتهاي ویژه  ،ها افزایش شادابی و سرزندگی آن ،خصوص حفظ سالمت روحی و روانی معلمان

  ).1(هنگام و موثري انجام داد هاقدامات بو 

از معلمان و مدیران مدارس  ها، شدن محیط آن تر افزون مسئولیت مدارس و پیچیده افزایش روز با   

تر از قبل به انجام برسانند و این انتظار  یشان را در سطح بسیار گستردهها که فعالیت رودانتظار می

 .اندازد می سالمت و آسایش شخصی معلمان را به خطرها را تحت فشار قرار داده و  افزون آن روز

به دلیل  ،هاي بیرونیدریافت پاداش دارد که معلمان عالوه بروجود بنابراین احتمال زیادي 

اي  بخش عمده این قبیل افراد معموالً. درونی نیز با شغلشان عجین یا معتاد به کار شوندهاي  انگیزه

به همین دلیل به نوعی نسبت  ؛کنند می تخصصی خود و صرف امور آموزشیرا وقت خودشان  از

ها به حدي زیاد  معتادان به کار را افرادي که نیاز به کار در آن 1آتس ..کنند می به کارشان اعتیاد پیدا

وظایف و  ،فردي روابط درون و افراطی است که ممکن است خطري براي سالمتی، شادي فردي،

اعتیاد به کار را به  2رپازها سینرو .)2(آورد تعریف کرده استها به وجود  هاي اجتماعی آننقش

 

1. Oates 
2. Snir&harpaz 
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فیزیکی و یا فکري که مرتبط با کار باشد، هاي  عنوان اختصاص افراطی زمان نسبت به فعالیت

  ).3(تعریف کرده است

کند تا  می از سوي دیگر شغل و حرفه براي افراد احساس هویت و شرایط خاصی را فراهم     

تعلق به گروه به مهارت جدیدي کسب و چالشی تازه ایجاد و نیز موجبات پاداش اجتماعی و نیاز 

؛ تواند براي سالمت جسمانی و روانی فرد خطرناك باشدهمچنین کار می .خاصی برآورده گردد

 ،محرومیت دچار اضطراب،را فرد  ،کاريهاي  یعنی عالوه بر خطرات بدنی موجود در اغلب محیط

نوع و وضعیت  ي شدید ناشی از ماهیت ،ها از طرف دیگر استرس). 1(درماندگی یا استیصال کند

ترین رایج. رفتگی معروف است شود که به تحلیل مینامناسب کار به پیدایش حالتی در افراد 

 سندرم :که عبارتند از ارائه نمودند 2و جکسون 1شغلی را مسلش رفتگیتعریف از تحلیل

پدیده  .)4(مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردي ،خستگی عاطفی: شناختی شامل روان

 .کند می شود و شروع به رشد می رفتگی شغلی از تاثیر شدید و متقابل کار و مردم آغاز تحلیل

هاي گوناگونی است که به صورت عالئم  رفتگی شغلی یکی از نتایج استرستحلیل

افت کاري و (و عالئم رفتاري  )افسردگی، خشم(نیعالئم روا ،)زخم معده ،دردسر(جسمانی

ها در نظام  از جمله افرادي هستند که نقش مهم آنبدنی  تربیت دبیران ).5(شودظاهر می) غیبت

ها باید ضوابط و  گماردن و نگهداري آن از این رو براي به کار .آموزش و پرورش واضح است

اجتماعی و نظام آموزشی موجود باشد و با ایجاد  اقتصادي، هایی متناسب با شرایط فرهنگی، مالك

چرا  ؛تربیتی و آموزشی استفاده کردهاي  صالحیت و روحیه الزم از توانایی آنان در فعالیت آمادگی،

و توسعه و  ها مندانه به تعهد بیشتر و مستمرتر و در نهایت زندگی بهتر انسان که تالش رضایت

ها براي سطوح ها فرصت دهد در مشاغلی که در آن می اننش ها پژوهش .انجامد می پیشرفت جوامع

عات متمادي و دهد که افراد تا سا می و نیز مشاغلی که اجازه باالي رضایت شغلی فراهم است،

دهند و مشاغلی که  می عات طوالنی ارائهیی براي کار در ساها مشاغلی که پاداش طوالنی کار کنند،

  ).6(اعتیاد به کار باال است ،عملکرد افراد دشوار استیابی عینی ارزهاي  ها معیار در آن

افزون  ، فقدان روزآید  بوجود میشغلی رفتگی  تحلیلدهد هنگامی که  تحقیقات نشان می     

فقدان  ،دادن فلسفه نهایی زندگی هاي سودمند، از دست ادامه فعالیت کاهش انرژي در بینی، واقع

 

1. Maslach 
2. Jackson 
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و 1اندرسون). 7(دنکنجسمی ظهور پیدا میالت روحی و دردي و اختال احساس هم

آوري شواهد نشان  در جمع )1992( 3اسپنز و رابینز و )2004(و همکاران 2بورك، )2007(همکاران

باشد و  می داراي سالمت روانی و جسمانی خوبی ،دادند شخصی که اعتیاد به کار کمتري دارد

درپژوهش خود به این ) 1389(همکاران شعبانی و . )8،9،10(کند می در کار را پیدا فرصت ارتقاء

 بدنی همبستگی مستقیم و و کیفیت زندگی کاري اساتید تربیت نتیجه رسید که بین اعتیاد به کار

کار دارند داراي کیفیت زندگی کاري که اعتیاد به  ديیاتبه طور کلی اس .معناداري وجود دارد

 اما با افزایش اعتیاد به کار دچار کاهش وابستگی اجتماعی و فضاي کلی زندگی ،خوبی هستند

ترین عامل  در تحقیقات خود نتیجه گرفتند که مهم) 1998(5و دیوید  4فریزن. )11(شوند می

رفتگی ناشی از مسخ شخصیت به  باشد و تحلیل می ا فشار کاراسترس ی ،رفتگی معلمان تحلیل

در  )2011(و لطیفی شعبانی . )12(بینی بود ایگاه موقعیت کاري قابل پیشاز پ واسطه میزان رضایت

اند و  بدنی شهر کرمانشاه دچار اعتیاد به کار شده که بیشتر دبیران تربیت کردند نامه خود عنوان پایان

به طوري که با افزایش اعتیاد به  ؛داري وجود داردابین اعتیاد به کار و سالمت عمومی رابطه معن

یابد و از طرفی با افزایش اعتیاد به کار  می کار دبیران زن، سالمت عمومی به مقدار زیادي کاهش

سابقه ، سن(ي فردي ها همچنین بین ویژگی. یابد می مشکالت سالمت جسمانی دبیران زن افزایش

( 6آنونیماس. )13(داري وجود نداردمعنا با اعتیاد به کار رابطه) لیمدرك تحصی، وضعیت تأهل، کار

بیشتري نسبت رفتگی  تحلیلو ورزش مستعد بدنی  تربیتدر تحقیقی عنوان کرد که مربیان ) 2005

مدیر کانادایی  148در تحقیقی که بر روي  ) 2006(وهمکاران  7ریموند .)14(به دیگران هستند

 نقش مهمی را در ایجاد فرسودگی بازيانجام دادند به این نتیجه دست یافتند که خستگی عاطفی 

میزان ساعات کاري و حجم کار رابطه مستقیمی با خستگی ، شغل رضایت از زندگی و .دکن می

  .)15(عاطفی دارد

کننده مهمی براي  بینی معتقدند که دموگرافیک جنسیت پیش) 1996(مسلش و همکاران       

شغلی زنان بیشتر رفتگی  تحلیلمیزان  ها چرا که در برخی پژوهش ؛شغلی زنان نیسترفتگی  تحلیل

 به نظررفتگی  تحلیلي ها همچنین در میان مؤلفه .مردانرفتگی  تحلیلاست و در برخی دیگر میزان 
 

1. Andreassen 
2. Burke 
3. Spence  & Robbins  
4. Friesen 
5. Dovid 
6 - Anonymous 
7 - Raymond 
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 د که مردان در مسخ شخصیت و زنان در خستگی عاطفی نمرات بیشتري کسبرس می

تحقیقی نشان دادند که اعتیاد به کار با زمان کار بیش  در)  2008( 1و همکاران ویلمار .)16(کنند می

کیفیت پایین روابط اجتماعی و مشکالت سالمت ، از حد، الزامات شغلی، پیامدهاي کاري مثبت

ارتباط است، اما با الزامات شغل، فقدان  شغلی با زمان کار بیش از حد بیرفتگی  تحلیلرابطه دارد؛ 

همچنین . یت پایین روابط اجتماعی، مشکالت سالمت مرتبط استمنابع، پیامدهاي کاري منفی، کیف

  .)17(شغلی و اعتیاد به کار با هم همبستگی مثبت دارندرفتگی  تحلیلعوامل 

تعالی ورزش جامعه بر  اي نقش قابل توجه در رشد و نظر به اینکه مدارس در هر جامعه       

 ترین و مدارس، معلم ورزش اصلیدر امکانات موجود  د و با توجه به شرایط ونعهده دار

ترین وظیفه را در این مهم برعهده دارد، لذا بررسی رفتارهاي شغلی آنان و وضعیت سالمت  سنگین

به تر در این زمینه ضروري تر واصولی هاي هر چه دقیقریزيبه منظور برنامهبدنی  تربیت معلمان

آموزش نسل  در تربیت وبدنی  تربیت راننقش دبی با توجه به اهمیت موضوع و لذا. رسد نظر می

 شغلی دبیرانرفتگی  تحلیلآینده و کمبود تحقیقات در خصوص رابطه بین اعتیاد به کار و 

و همچنین وجود ابهامات و عالقمندي محقق به این موضوع باعث شد که این تحقیق بدنی  تربیت

 شغلی دبیرانرفتگیار و تحلیللذا هدف اصلی این تحقیق تعیین رابطه اعتیاد به ک .انجام شود

  .باشدشهر کرمانشاه میبدنی  تربیت

  

  شناسی تحقیق روش

ي آن به روش میدانی ها داده باشد که اطالعات و می از نوع همبستگی روش این تحقیق توصیفی و

  .آوري گردید جمع

  

 جامعه و نمونه آماري 

از این تعداد که بود شهر کرمانشاه بدنی  تربیت دبیراناز نفر  115 شاملجامعه آماري این پژوهش 

روش . ندتعیین شدحجم نمونه آماري به عنوان  2مورگان کرجسی و طبق جدولنفر  90

مطابق با جدول اعداد  تصادفی ساده بوده که بر اساس فهرست اعضاي جامعه آماري گیري نمونه

 .تصادفی انتخاب شدند

 

1. Wilmar , B. schafeli 
2.Morgan&Krejecie 
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  گیري ابزار اندازه

 .اطالعات از دو پرسشنامه اصلی استفاده گردیدآوري  براي جمع

گرفته از مقاله اعتیاد به کار، چالش جدید  بر کار به پرسشنامه اعتیاد: اعتیاد به کار پرسشنامه

سوال  16این پرسشنامه از  .استفاده شده است )اسپنزو رابینز( ها مدیریت منابع انسانی سازمان

روایی  .اي تنظیم شده بود طیف لیکرت پنج گزینه اساس همه سواالت بر تشکیل شده است و

این  2در ضمن ضریب پایایی .مشاور رسید این پرسشنامه به تایید استادان راهنما و 1صوري

همچنین در این پژوهش نیز  .محاسبه شده است 82/0)1389(و همکاران  پرسشنامه توسط شعبانی

  .محاسبه شد 79/0 3از روش آلفاي کرونباخ ضریب پایایی آن

این  .استفاده گردید)1982(شغلی مسلش رفتگیاز پرسشنامه تحلیل: شغلی رفتگیتحلیل پرسشنامه

تشکیل  فقدان موفقیت فردي شخصیت و مسخ مؤلفه خستگی عاطفی، 3از سوال و 22پرسشنامه از 

همچنین در این . دمشاور رسی این پرسشنامه به تایید استادان راهنما و روایی صوري. شده است

  .محاسبه شد 81/0پژوهش نیز ضریب پایایی آن از روش آلفاي کرونباخ 

  

 هاي آماري  روش

آمار  5پراکندگی و 4هاي مرکزيشاخص نمودار و در این تحقیق عالوه بر استفاده از جدول و

 ، رگرسیون ساده و7تحقیق از ضریب همبستگی پیرسونهاي  به منظور آزمون فرضیه ،6توصیفی

ابتدا نرمال بودن توزیع داده به وسیله  .مستقل استفاده گردیدهاي  براي گروه  tهمچنین از آزمون 

 رابطه خطی بین متغیرها به وسیله ترسیم نمودار آزمون گردید و 8آزمون کلموگروف اسمیرنوف

spss از نرم افزار ها به منظور تحلیل داده .بررسی شد 9ها پراکنش داده
 .استفاده گردید 10

  

 

1.Face Validity 
2.Reliability 
3. Cronbach s Alfa 
4. Central Tendency 
5. Measure of Variation 
6.Descriptive Statistics 
7.Pearson Correlation Coefficient 
8. Kolmogorov-Smirnov Test 
9.Scoter Plot 
10.Statictical Package for Social Science 



    135 کرمانشاهبدنی شهر  تعیین رابطه بین اعتیاد به کار وتحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت

  نتایج تحقیق

  هاي توصیفی یافته

 حسب وضعیت تأهل به تفکیک جنسیت توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر: 1جدول شماره

  جنسیت

 وضعیت تأهل

 کل زن مرد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

  مجرد

 متأهل

10  

37 

1/11  

1/41 

10  

33 

1/11  

7/36 

20  

70 

2/22  

8/77 

 100 90 8/47 43 2/52 47 کل

درصد از نمونه آماري مورد مطالعه متأهل  8/77بیانگر آن است که  1نتایج جدول شماره      

درصد  1/11(درصد مجرد هستند  2/22و ) درصد دبیران زن 7/36درصد دبیران مرد و  1/41(

  ).درصد دبیران زن 1/11دبیران مرد و 

  حسب جنسیت گروه نمونه برهاي توصیفی سن  شاخص: 2جدول شماره

  تعداد جنسیت

N 

  میانگین

X 

خطاي 

استاندارد 

 xSمیانگین

  کمینه

Min 

  بیشینه

Max 

انحراف 

 معیار

S 

  کجی

Sk 

  کشیدگی

ku 

  مرد

 زن

47  

43 

07/36  

25/35 

53/0  

75/0 

28  

26 

44  

45 

54/3  

8/4 

31/0-  

019/0 

27/0  

42/0- 

 -10/0 -17/0 18/4 45 26 45/0 68/35 90 کل

 54/3و انحراف معیار آن  07/36میانگین سن دبیران مرد دهد که  می نشان 2نتایج جدول شماره     

در ضمن میانگین سن  ،است 8/4معیار آن و انحراف  25/35همچنین میانگین سن دبیران زن . است

  . است 18/4و انحراف معیار آن  68/35کل دبیران 
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 حسب جنسیت هاي توصیفی سابقه خدمت گروه نمونه بر شاخص: 3جدول شماره 

  تعداد جنسیت

N 

  میانگین

X 

خطاي 

استاندارد 

 xSمیانگین

  کمینه

Min 

  بیشینه

Max 

انحراف 

 معیار

S 

  کجی

Sk 

  کشیدگی

ku 

  مرد

 زن

47  

43 

43/13  

56/12 

12/1  

99/0 

1  

1 

29  

28 

69/7  

54/6 

29/0-  

003/0 

71/0-  

36/0- 

 -61/0 -15/0 13/7 29 1 75/0 01/13 90 کل

سال و انحراف  43/13میانگین سابقه خدمت دبیران مرد دهد که  می نشان 3نتایج جدول شماره     

سال و انحراف معیار آن 56/12همچنین میانگین سابقه خدمت دبیران زن . است 69/7معیار آن 

 13/7سال و انحراف معیار آن  01/13در ضمن میانگین سابقه خدمت کل دبیران . است 54/6

 . است

 

  حسب جنسیت نمونه برتوصیف اعتیاد به کار گروه : 4جدول شماره

  تعداد جنسیت

N 

  میانگین

X 

خطاي استاندارد 

 xSمیانگین

  کمینه

Min 

  بیشینه

Max 

انحراف 

 S معیار

  کجی

Sk 

  کشیدگی

ku 

  مرد

 زن

46  

43 

8/54  

95/57 

15/1  

96/0 

38  

45 

72  

71 

86/7  

34/6 

15/0  

24/0 

47/0-  

12/0 

 -22/0 039/0 30/7 72 38 77/0 33/56 89 کل

  

و انحراف معیار آن  8/54دهد که میانگین اعتیاد به کار دبیران مرد  می نشان 4نتایج جدول شماره

در . است 34/6و انحراف معیار آن  95/57همچنین میانگین اعتیاد به کار دبیران زن . است 86/7

  . است 3/7و انحراف معیار آن  33/56ضمن میانگین اعتیاد به کار کل دبیران 
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گروه نمونه برحسب ) ي آنها ومؤلفه( شغلیرفتگی  تحلیلتوصیف فراوانی : 5جدول شماره

 جنسیت

  هاي مؤلفه

رفتگی  تحلیل

 شغلی

 تعداد جنسیت

N  

 میانگین

X  

خطاي 

استاندارد 

میانگین

xS 

 کمینه

Min 

 بیشینه

Max 

انحراف 

  S معیار

 کجی

Sk 

 کشیدگی

ku 

فراوانی 

خستگی 

 عاطفی

  مرد

 زن

45  

42 

29/13  

45/11 

09 /1  

9/0 

0  

4 

30  

28 

31/7  

84/5 

36/0  

97/0 

58/0-  

75/0 

 -18/0 63/0 67/6 30 0 71/0 4/12 87 کل

فراوانی فقدان 

موفقیت 

 فردي

  مرد

 زن

44  

42 

93/37  

29/37 

2 /1  

94/0 

21  

22 

48  

48 

99/7  

11/6 

48/0-  

35/0- 

79/0-  

13/0 

 -47/0 -41/0 10/7 48 21 76/0 62/37 86 کل

فراوانی مسخ 

 شخصیت

  مرد

 زن

46  

43 

59/6  

7/7 

56/0  

74/0 

3  

3 

16  

21 

81/3  

88/4 

73/0  

67/0 

58/0-  

55/0- 

 -31/0 77/0 37/4 21 3 46/0 12/7 89 کل

فراوانی 

رفتگی  تحلیل

 شغلی

  مرد

 زن

43  

43 

33/57  

33/56 

72/1  

42/1 

30  

33 

79  

80 

3/11  

32/9 

29/0-  

022/0 

19/0-  

38/0 

 -011/0 -14/0 31/10 80 30 11/1 83/56 86 کل

 33/57شغلی دبیران مرد رفتگی  تحلیلدهد که میانگین فراوانی  می نشان 5نتایج جدول شماره     

و انحراف  33/56دبیران زن رفتگی  تحلیلهمچنین میانگین فراوانی . است 3/11و انحراف معیار آن 

و انحراف  83/56شغلی کل دبیران رفتگی  تحلیلدر ضمن میانگین فراوانی . است 32/9معیار آن 

  .  شود می مشاهده 3در جدول شماره  ها بقیه نتایج مولفه. است 31/10معیار آن 
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برحسب گروه نمونه ) ي آنها ومؤلفه(شغلیرفتگی  تحلیلتوصیف شدت : 6جدول شماره 

  جنسیت

  هاي مؤلفه

رفتگی  تحلیل

 شغلی

 جنسیت
  تعداد

N 

  میانگین

X 

خطاي 

استاندارد 

میانگین

xS 

  کمینه

Min 

  بیشینه

Max 

انحراف 

 S معیار

  کجی

Sk 

  کشیدگی

ku 

شدت 

خستگی 

 عاطفی

  مرد

 زن

47  

43 

66/20  

07/23 

96/0  

26/1 

9  

12 

40  

39 

59/6  

32/8 

50/0  

45/0 

075/0  

07/1- 

 -5/0 56/0 52/7 40 9 79/0 81/21 90 کل

شدت فقدان 

موفقیت 

 فردي

  مرد

 زن

45  

42 

07/39  

95/38 

19/1  

29/1 

22  

23 

56  

33 

04/8  

35/8 

035/0-  

026/0 

35/0-  

72/0- 

 -58/0 -004/0 15/8 34 22 87/0 01/39 87 کل

شدت مسخ 

 شخصیت

  مرد

 زن

47  

42 

7/8  

26/10 

59/0  

93/0 

5  

2 

19  

20 

08/4  

02/6 

87/0  

56/0 

26/0-  

4/1- 

 -71/0 81/0 12/5 20 2 54/0 44/9 89 کل

شدت 

رفتگی  تحلیل

 شغلی

  مرد

 زن

47  

43 

26/67  

09/72 

2  

57/2 

33  

42 

93  

102 

75/13  

85/16 

56/0-  

23/0 

13/0  

92/0- 

 -26/0 032/0 41/15 102 33 62/1 57/69 90 کل

و انحراف  26/67شغلی دبیران مرد رفتگی  تحلیلدهد که شدت  می نشان 6نتایج جدول شماره      

و انحراف معیار آن  09/72دبیران زن رفتگی  تحلیلهمچنین میانگین شدت . است75/13معیار آن 

و انحراف معیار آن  57/69شغلی کل دبیران رفتگی  تحلیلدر ضمن میانگین شدت . است 85/16

  .  شود می مشاهده 4در جدول شماره ها بقیه نتایج مولفه. است 41/15
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  ي استنباطیها یافته

  بدنی دبیران تربیتشغلی رفتگی  تحلیلضرایب همبستگی اعتیاد به کار و : 7جدول 

 متغیر
ضریب 

 همبستگی
 سطح معناداري

 *027/0 209/0 شغلی رفتگی  تحلیلرابطه اعتیاد به کار و فراوانی 

 *٭000/0 469/0 شغلی رفتگی  تحلیلرابطه اعتیاد به کار و شدت 

   ** 01/0P ، 05/0P   ٭

شغلی رفتگی  تحلیلدهد که بین اعتیاد به کار و فراوانی  می نشان 7نتایج جدول شماره      

به عبارتی با افزایش میزان اعتیاد . )r=  209/0و  > p 05/0(همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد

همچنین نتایج  .ها نیز افزایش یافته است و بالعکس شغلی آنرفتگی  تحلیلبه کار دبیران، فراوانی 

شغلی همبستگی رفتگی  تحلیلنشان داد که بین اعتیاد به کار و شدت آزمون همبستگی پیرسون 

به عبارتی با افزایش میزان اعتیاد به کار . )r=  469/0و  > p 01/0(مثبت و معنادار وجود دارد

  .ها نیز افزایش یافته است و بالعکس شغلی آنرفتگی  تحلیلدبیران، شدت 

  

 بدنی عاطفی دبیران تربیت خستگیضرایب همبستگی اعتیاد به کار و مؤلفه : 8جدول 

 متغیر
ضریب 

 همبستگی
 سطح معناداري

 098/0 -14/0 رابطه اعتیاد به کار و فراوانی خستگی عاطفی 

 *002/0 296/0 رابطه اعتیاد به کار و شدت خستگی عاطفی 

n =86          ،01/0P٭  

دهد بین اعتیاد به کار و فراوانی خستگی عاطفی دبیران  می نشان 8نتایج جدول شماره     

به عبارتی بین اعتیاد به کار و فراوانی . )r= -14/0و  p= 098/0(همبستگی معناداري وجود ندارد

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد .اي وجود نداردرابطهبدنی  تربیتخستگی عاطفی دبیران 

 01/0. (که بین اعتیاد به کار و شدت خستگی عاطفی دبیران همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد
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p <  296/0و=r( .ها نیز افزایش  به عبارتی با افزایش اعتیاد به کار دبیران، شدت خستگی عاطفی آن

  .یافته است و بالعکس

 بدنی ردي دبیران تربیتضرایب همبستگی اعتیاد به کار و مؤلفه فقدان موفقیت ف: 9جدول 

 متغیر
ضریب 

 همبستگی
 سطح معناداري

 *000/0 388/0 رابطه اعتیاد به کار و فراوانی فقدان موفقیت فردي 

 *000/0 511/0 رابطه اعتیاد به کار و شدت فقدان موفقیت فردي 

n =85،01/0P٭    

به کار و فراوانی فقدان موفقیت فردي دبیران دهد بین اعتیاد  می نشان 9نتایج جدول شماره      

به عبارتی با افزایش میزان اعتیاد . )= r 388/0و  > p 01/0(بستگی مثبت و معنادار وجود داردهم

نتایج آزمون  .ها نیز افزایش یافته است و بالعکس فراوانی فقدان موفقیت فردي آن، به کار دبیران

بستگی اعتیاد به کار و شدت فقدان موفقیت فردي دبیران همهمبستگی پیرسون نشان داد که بین 

به عبارتی با افزایش شدت فقدان موفقیت . )= r 511/0و  > p 01/0(مثبت و معنادار وجود دارد

  .ها نیز افزایش یافته است و بالعکس فردي دبیران، اعتیاد به کار آن

 

 دبیران تربیت بدنی ضرایب همبستگی اعتیاد به کار و مؤلفه مسخ شخصیت: 10جدول

 متغیر
ضریب 

 همبستگی
 سطح معناداري

 175/0 101/0 رابطه اعتیاد به کار و فراوانی مسخ شخصیت 

 *017/0 226/0 رابطه اعتیاد به کار و شدت مسخ شخصیت 

 n =88 ،05/0P٭         

ان مسخ شخصیت دبیر دهد بین اعتیاد به کار و فراوانی می نشان 10نتایج جدول شماره     

به عبارتی بین اعتیاد به کار و فراوانی . )r= 101/0و  p= 175/0(همبستگی معناداري وجود ندارد

همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون  .اي وجود ندارد رابطهبدنی  تربیتمسخ شخصیت دبیران 

وجود  معنادار نشان داد که بین اعتیاد به کار و شدت مسخ شخصیت دبیران همبستگی مثبت و
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به عبارتی با افزایش میزان اعتیاد به کار دبیران، شدت مسخ . )r= 226/0و  > p 05/0(دارد

  .ها نیز افزایش یافته است و بالعکس شخصیت آن

  اساس اعتیاد به کار دبیرانشغلی بررفتگی  تحلیلرگرسیون ساده : 11جدول

  مجموع مربعات منبع تغییرات

SS 

  درجه آزادي

df 

  مربعات میانگین

MS 
  سطح معناداري Fآماره 

P 
   41/75 1 41/75 رگرسیون

69/1 

  

 59/44 84 66/3745 باقیمانده 19/0

  85 08/3821 مجموع

  =19/0p(نیست داراشده معن بیانگرآن است که مدل رگرسیون اعمال11نتایج جدول شماره     

ها  اساس اعتیاد به کار آنتوان بر نمیرفتگی شغلی معلمان را  تحلیل بنابراین ).)1fو84( =69/1و

  .بینی کرد پیش

  

  مقایسه اعتیاد به کار دبیران زن و مرد: 12جدول

  شاخص         

 جنسیت

  تعداد

N 

  میانگین

X 

انحراف 

 Sمعیار

درجه 

 dfآزادي 
 tمقدار

  سطح

 pداري  معنی 

   86/7 8/54 46 مرد

87 

  

07/2- 

  

 34/6 95/57 43 زن *041/0

05/0P٭      

دهد که بین اعتیاد  نشان می 12 جدول شماره هاي مستقل در براي مقایسه گروه t نتیجه آزمون      

به ). P<07/2- =)87(t,  05/0(شود می داري مشاهدهمرد و زن تفاوت معنابدنی  تربیتبه کار دبیران 

بیشتر از میانگین اعتیاد به کار  )95/57(زن بدنی  تربیتاي که میانگین اعتیاد به کار دبیران  گونه

گیریم که اعتیاد به کار دبیران  می بنابراین به طور کلی نتیجه. است) 8/54(مرد بدنی  تربیتدبیران 

  .زن بیشتر از دبیران مرد استبدنی  تربیت
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  شغلی دبیران زن و مردرفتگی  تحلیلمقایسه : 13جدول

 متغیر
  شاخص     

 جنسیت
  تعداد

N 

  میانگین

X 

انحراف 

 Sمعیار

درجه 

 dfآزادي 
 tمقدار

  سطح

داري  معنی 

p 
فراوانی 

رفتگی  تحلیل

 شغلی

 3/11 33/57 43 مرد

 زن 65/0 44/0 84
43 33/56 32/9 

شدت 

رفتگی  تحلیل

 شغلی

 75/13 26/67 47 مرد

 زن 13/0 -48/1 88
43 09/72 85/16 

دهد بین دبیران  نشان می 13مستقل در جدول شماره هاي  براي مقایسه گروه t نتیجه آزمون      

همچنین از نظر  ،)p=0/65 )44/0 =)84(t ,شغلیرفتگی  تحلیلمرد و زن از نظر فراوانی بدنی  تربیت

توان  می اینبنابر .داري وجود ندارد ، تفاوت معنا)p=0/13, 48/1-  =)88(t(شغلیرفتگی  تحلیلشدت 

 شغلی دبیرانرفتگی  تحلیلگیري نمود که بطور کلی بین فراوانی و همچنین شدت  نتیجه

  .شود داري مشاهده نمینامرد تفاوت مع زن وبدنی  تربیت

  

  گیري بحث و نتیجه

شهر بدنی  تربیت شغلی دبیران رفتگیهدف اصلی این تحقیق شناسایی رابطه اعتیاد به کار و تحلیل

که بین اعتیاد به کار و فراوانی  نشان داد نتایج ضریب همبستگی پیرسون .کرمانشاه بود

به عبارتی با افزایش میزان اعتیاد به کار  .ردشغلی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارفتگی  تحلیل

همچنین بین اعتیاد به  .ها نیز افزایش یافته است و بالعکس شغلی آنرفتگی  تحلیلدبیران، فراوانی 

مثبتی وجود دارد، به عبارتی با افزایش اعتیاد به  دار و ي معناشغلی رابطه رفتگیشدت تحلیلو  کار

با نتایج  ها این یافته. و بالعکس یابدها نیز افزایش می شغلی آنرفتگی  تحلیلکار دبیران، شدت 

کاران ر وهماو ویلم )2004(بورك و همکاران  ،)2005(همکاران و تاریز، )2006(تحقیقات وستمن

توان گفت که دبیرانی که معتاد به کار تبیین این یافته می در. )18،19،9،17(خوانی دارد هم) 2008(

همچنین عملکرد  .شوندروانی روبرو می فعالیت با مشکالت جسمی و در ادامه کار و ،هستند
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برایشان مشکل ادامه فعالیت  برند و شود، از شغل خود لذت نمی می ها دچار اختالل اجتماعی آن

  .شوند می شغلی دچاررفتگی  تحلیلدر پایان به عارضه  است و

همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین اعتیاد به کار و مؤلفه فراوانی       

اما بین اعتیاد به کار  .داري وجود نداردبدنی شهر کرمانشاه رابطه معنا عاطفی دبیران تربیت خستگی

به . شهر کرمانشاه رابطه مثبت و معناداري وجود داردبدنی  تربیتعاطفی دبیران  گیو شدت خست

ها نیز افزایش یافته است و  عاطفی آن عبارتی با افزایش اعتیاد به کار دبیران، شدت خستگی

که نشان  )2006(ریموند وهمکاران و  )2006(همکاران عاطف و تحقیقاتاین یافته با . بالعکس

داري با فراوانی خستگی عاطفی دارد، ا فشار وحجم زیاد ، رابطه معنادادند کار ب

کار که نشان داد میزان ساعات ) 1387(همکاران از طرفی با تحقیق صابري و. )15،20(همسونیست

در تبیین این . )21(باشد می داري با شدت خستگی عاطفی دارد، همسودر هفته ارتباط مستقیم ومعنا

 ي عاطفی شخص از دستها رفتن حجم کار و فشارهاي روانی، انرژي باالبا  توان گفت یافته می

توان  ،با تداوم این احساسات. ه شده استکند از نظر عاطفی فرسودرود و فرد احساس می می

ي پیشین فرد که از سطح باالي انگیزشی برخوردار بوده است ها حالت یابد وروحی فرد کاهش می

تفاوتی مفرط نسبت به شغلش  ي که دچار نوعی سردي توأم با بیبه طور ،رود می بتدریج ازبین

  .گردد می ایجاد

فراوانی و شدت مؤلفه فقدان  و نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین اعتیاد به کار     

به عبارتی با . بدنی شهر کرمانشاه رابطه مثبت و معناداري وجود دارد موفقیت فردي دبیران تربیت

. ش اعتیاد به کار دبیران، فراوانی و شدت فقدان موفقیت فردي افزایش یافته است و بالعکسافزای

ساعات کاري  مبنی بر سابقه بیشتر کار و) 2000(این یافته با بخشی از تحقیق کرون فیلد وهمکاران

درتبیین این  .)22(باشد می دهد، همسو می در هفته میزان احساس موفقیت فردي را کاهش بیشتر

نسبت به شغل خود نگرش بدنی  تربیتشود دبیران  می توان گفت که اعتیاد به کار باعثیافته می

دانش آموزان منجر به  منفی پیدا کنند، همچنین نداشتن انگیزه براي برقراري ارتباط با همکاران و

به  کاهش عزت نفس واعتماد به نفس شده و این امر سبب بوجود آمدن مشکالت شخصیتی و

 کند موفقیت اورود احساس میهر چه فرد به پیش می. شود می جسمی دنبال آن اختالالت روانی و

 در آینده نیز موفق نخواهد شد و نهایتاً سبب کاهش کارایی و نسبت به گذشته کم شده و

  . شود می فردي سودمندي دبیران در زندگی شغلی و
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اعتیاد به کار و فراوانی مسخ شخصیت دبیران نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین     

این در حالی است که بین اعتیاد به کار و  .وجود نداردمعناداري  شهر کرمانشاه تفاوتبدنی  تربیت

به عبارتی با . همبستگی مثبت و معناداري وجود داردبدنی  تربیتشدت مسخ شخصیت دبیران 

این یافته با بخشی  .ش یافته است و بالعکسنیز افزایافزایش اعتیاد به کار، شدت مسخ شخصیت 

حجم کار، میانگین نمرات  و مبنی بر اینکه با افزایش فشار) 1385(و همکاران از تحقیق عاطف

 ،یابد می فراوانی مسخ شخصیت در دو گروه پزشکان جراح عمومی و متخصصان داخلی افزایش

اگر چه مسخ شخصیت دبیران از فراوانی  توان گفتدر تبیین این یافته می. )20(باشدناهمسو می

فراوانی پایین از رغم  اما از شدت بسیاري برخوردار است، یعنی علی ،باالیی برخوردار نیست

بر اساس مبانی نظري، . داري به لحاظ شدت از اعتیاد به کار برخوردار استتأثیرپذیري معنا

شوند و نسبت به شغلشان بیگانگی می ددبیرانی که معتاد به کار هستند، در محیط کار دچار از خو

  .آموزان دارند دانش با همکاران و انگیزه و اشتیاق کمتري براي تعامل کرده ونگرش منفی پیدا 

دار  اد که مدل رگرسیون اعمال شده معناهمچنین نتایج تحلیل واریانس از مدل رگرسیون نشان د    

شغلی معلمان رفتگی  تحلیلتوان  نمیبدنی  تربیتیران به عبارتی بوسیله اعتیاد به کار دب. نبوده است

  .بینی کرد را پیش

مرد و زن تفاوت بدنی  تربیتنشان داد که بین اعتیاد به کار دبیران  tهمچنین نتیجه آزمون      

از ) 95/57(زن بدنی  تربیتاي که میانگین اعتیاد به کار دبیران  به گونه ،شود می داري مشاهدهمعنا

اعتیاد  توان گفت کهبنابراین به طور کلی می. بیشتر است) 8/54( عتیاد به کار دبیران مردمیانگین ا

این یافته با نتایج پژوهش اگلی  .مرد استبدنی  تربیت زن بیشتر از دبیرانبدنی  تربیتبه کار دبیران 

در تبیین . )3،9،23(باشد سو نمی هم) 2003(سینروهارپز  ،)2006(بورك و همکاران ، )1999(ووود

شوند پدیده  می توان گفت که در جامعه کنونی که زنان بیشتراز گذشته وارد عرصه کاراین یافته می

 این پدیده در جوامع مختلف برحسب فرهنگ، جایگاه و. شودها مشاهده می اعتیاد به کار در آن

  .بعدي قرار گیرد تواند کانون مطالعاتاین موضوع می. جامعه و خانواده متفاوت است فرد در نقش

مرد و زن از نظر فراوانی بدنی  تربیتنشان داد که بین دبیران  tهمچنین نتیجه آزمون      

فقدان موفقیت فردي و  فراوانی، ي آن شامل فراوانی خستگی عاطفیها مؤلفه و شغلی رفتگی تحلیل

مرد و زن از بدنی  تربیتهمچنین بین دبیران . داري وجود ندارد مسخ شخصیت تفاوت معنا فراوانی

فقیت ي آن شامل شدت خستگی عاطفی، شدت فقدان موها شغلی و مؤلفهرفتگی  تحلیلنظر شدت 
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این یافته با تحقیقات انجام شده . وجود نداردفردي و شدت مسخ شخصیت تفاوت معناداري 

ی و قدیم، )1386(و با تحقیقات محمدي  )24(سو هم )2009(نژاد و همکاران  توسط رمضانی

سو  هم) 1994(و فونگ  )1992(، بیر)1377(خاکپور، )1387(مقدم عزیزي ،)1385(همکاران

مردان از لحاظ عوامل  توان گفت که زنان و می در تبیین این یافته .)7،25،26،27،28،29(باشد نمی

 هاي فرهنگی وتواند به علت تفاوتو این می فشارزاي شغلی در وضعیت مشابهی قرار دارند

ها  مردان به دور از جنسیت آن رسد که زنان واما به نظر می ،جامعه مورد بررسی باشد در ارزشی

  . گیرندشغلی قرار میرفتگی  تحلیلتقریبا بصورت همسان در معرض 

 شغلی دبیرانرفتگی  تحلیلتوان گفت که بین اعتیاد به کار و  می بندي نهایی این تحقیق در جمع

حاکم بود و چنانچه این موضوع به نحوي صحیح کنترل نشود  دار نامع رابطه مثبت وبدنی  تربیت

نکته جالب توجه این تحقیق این بود که  .جسمانی را به خطر خواهد انداخت سالمت روحی و

 زن کرمانشاه بیشتر از اعتیاد به کار دبیران مرد بود که این موضوعبدنی  تربیتاعتیاد به کار دبیران 

مطلوب بر زنان معلم، خطر جدي براي کانون خانواده و تعلیم و تربیت ت ناتواند عالوه بر اثرا می

بازنگري (ي علمی، اقدامات الزمها شود با اتخاذ روش می بنابراین توصیه .فرزندان محسوب شود

 تطبیق و کنترل شرایط کاري، در جهت کاهش استرس،) ي آموزشیها تشکیل کارگاه ،ها نامه در آیین

اقدامات جدي صورت بدنی  تربیتزندگی معلمان و به خصوص دبیران  کار وایجاد تعادل بین 

  .گیرد
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