مجله ارگونومی
فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران
دوره ،3شماره  ،1بهار 1331

Archive of SID
95

ارتباط درگیری شغلی با ویژگیهای جمعیت شناختی معلمان مقطع راهنمایی داالهو (کرمانشاه)
در سال 2931

منصور ضیائی ،1قباد رضائی ،2حامد یارمحمدی ،2الهه خوشبو ،3فرامرز قره گوزلو

تاریخ دریافت1333/6/3 :

تاریخ پذیرش1331/2/22:

چکیده
مقدمه :درگیری شغلی به میزان دلبستگی روانی فرد به شغل خود اطالق میشود و از دیدگاه ارگونومی ،كاركنان با درگیرری شرغلی برا بره شغلشران اهمیرت
بیشتری داده و عملکرد مطلوبتری دارند .هدف مطالعه حاضر ،تعیین میزان درگیری شغلی و ارتباط آن برا مشصصراد دمروگرافیکی معلمران مرطرن راهنمرایی
شهرستان دا هو (كرمانشاه) بود.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفی-تحلیلی به صورد مرطعی بر روی  211نفر از معلمان ( 161مرد و  05زن) انجام گرفت .دادههرا برا اسرتفاده از پرسشرنامه
درگیری شغلی كانونگو جمنآوری گردید .دادهها با آزمونهای آماری اسپیرمن ،تی تست مسترل و آنرالیز واریران
معناداری 5/50 ،در نظر گرفته شد.

مرورد تجزیره و تحلیرل قررار گرفرت .سرط

یافتهها :معلمان دارای میانگین سن  32/21و سابره كاری  8/13سال بودند %01/0 ،%22/3 .و  %23/2معلمان به ترتیب سط درگیری شغلی كم ،متوسط و با
را داشتند .درگیری شغلی افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد ( )p=5/522و افراد بدون شغل دوم ،بیشتر از افراد دارای شغل دوم ( )p=5/556بود .بین سن ،جن ،
سابره كار و سط تحصیالد با میزان درگیری شغلی رابطه معناداری یافت نگردید (.)p≥5/50
نتيجهگيری :به طوركلی سط درگیری شغلی معلمان كم و متوسط بود .از مهمترین د یل آن حروق نسبتاً پرایین ،دو یرا دندشرغله برودن و نداشرتن جایگراه
اجتماعی با بود .افزایش حروق ،تسهیالد ویژه مانند وامهای كم بهره و ایجاد شرایط ارتراء سط علمی برای معلمین شبیه به اعضای هیئت علمی میتوانرد در
درگیری شغلی و وابستگی روانی آنها به شغلشان مؤثر باشد.
کلمات کليدی :درگیری شغلی ،ارگونومی ،عملکرد شغلی ،معلمان

 .1دانشجوی دكتری مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
 .2عضو كمیته تحریراد دانشجویی ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه ،كرمانشاه ،ایران
 .3دانشجوی بهداشت مدارس ،آموزشکده فنی سما ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد داراب ،داراب ،ایران.
( * .1نویسنده مسئول) استادیار گروه بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه ،كرمانشاه،ایران .پست الکترونیکیgharagozlouf@yahoo.com :
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گامهای موثری را برداشت .دون درگیری شغلی باعث كرارایی بیشرتر

درگیری شغلی به میزان دلبستگی روانی فررد بره شرغل خرود اطرالق

ترویت نمود (.)2

میشود ( .)1درگیری شغلی به طور عمده برا رضرایت از كرار ،تروان،

معلمان به عنوان افرراد شراغل در آمروزشوپررورش ،وظیفره تعلریم و

فداكاری و دلبستگی تعریف میشود .توان ،گویای سط با ی انرريی،

تربیت نسل نوجوان و جوان را برعهده داشرته و تمركرز ههنری آنهرا

انعطافپذیری روانی در حین كار كردن ،میل به صرف ترالش در كرار

روی كارشان میتواند در بهبود عملکرد شغلی آنها تاثیر مثبت داشته

خود و مراومت در رویارویی با مشکالد است (.)2

باشد .با توجه به اینکه شاخص درگیرری شرغلی مریتوانرد مررتبط برا

به سصن دیگر درگیری شغلی شامل نحوه ادراك كاركنران از محریط

عملکرد شغلی افراد باشد و تا به حال مطالعهای در این زمینه برر روی

كاری و شغل خود و در هرم آمیصرتن كرار و زنردگی شصصری اسرت.

معلمان انجام نگرفتره اسرت ،بنرابراین هردف مطالعره حاضرر ،تعیرین

درگیری شغلی پایین به بیگانگی با كار و سازمان ،بیهدفی یا جردایی

وضعیت شاخص درگیری شغلی و ارتباط آن با مشصصاد دموگرافیکی

بین زندگی و كار كاركنان منجر میشود ( .)3معلمان در امرر تعلریم و

معلمان مرطن راهنمایی شهرستان دا هو بود.

تربیت نیازمند داشتن اشتیاق و احساس خوشایند بره كرار و در واقرن
نیاز به درگیری شغلی با دارند .درگیرری شرغلی برا نشران دهنرده

مواد و روشها

تجربه احساس معنراداری ،اشرتیاق ،افتصرار و غررق شردن در كرار و

جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمرام معلمران مررد و زن شراغل در

احساس خوشایند نسبت به كار است .در این وضعیت با گذشت زمان

مرطن تحصیلی راهنمایی شهرستان دا هو از توابن كرمانشاه به تعرداد

فرد به شغل خود دلبستگی پیدا میكند (.)1

 225نفر بود .محررین در مطالعه حاضر سعی بر تمام شماری داشرته،

درگیری كاری با منابن شغلی از جمله حمایت اجتماعی از همکراران،

ولی با توجه به عدم دسترسی به تعدادی از افراد یا عدم تمایل عدهای

بازخورد عملکرد ،رهبری ،كنترل شغلی ،تنوع وظیفه ،فرصت یادگیری

به شركت در مطالعه ،در نهایت  211نفر از معلمان بصورد داوطلبانره

و رشد و تسهیالد آموزشی مرتبط است .افرادی كه درگیرری شرغلی

در مطالعه شركت كردند .این مطالعره توصریفی-تحلیلری بره صرورد

پایین دارند معمو ً از نظر فرسودگی شغلی و روانرنجروری در سرط

مرطعی بر روی  211نفر از معلمان ( 161معلم مررد و  05نفرر معلرم

با تری هستند و از طرفری كاركنران برا درگیرری شرغلی برا بررای

زن) انجام گرفت .پ

شغلشان اهمیت بیشتری قائلاند ( .)0درگیری شغلی به عنروان یر

معلمرران ،دادههررا توسررط كارشررناس آمرروزشدیررده و بررا اسررتفاده از

مری-

پرسشنامه درگیری شغلی جمنآوری گردید كه در هیل بره آن اشراره

سازمان برا تر باشرد،

شده است .برای اطمینان بره افرراد جهرت محفرون مانردن اطالعراد

نگرش ،متغیر مهمی است كه به افزایش اثربصشی سازمان كم
كند .هر ده سط درگیری شغلی كاركنان ی

از اعالم هدف تحریق و كسب رضایت آگاهانه از

اثربصشی آن نیز افزایش خواهد یافت (.)6

شصصیشران ،از پرسشرنامههرای برینرام اسرتفاده گردیرد .اطالعراد

شاغلینی كه هم تعهد سازمانی و هم درگیری شغلی با یی دارنرد بره

دموگرافی

احتمال زیاد كمتر سازمان را ترك میكنند .شراغلین برا سرط تعهرد

تاهل ،سط تحصیالد و دارا بودن یا نبودن شغل دوم بود.

سازمانی پایین و درگیری شغلی به احتمال زیاد به صرورد اختیراری

پرسشنامه درگیری شغلی كانونگو :از این پرسشنامه برای اندازهگیرری

سازمان را ترك خواهند كرد .متغیرهای مصتلف در میزان موفریرت و

سط درگیری شغلی استفاده میگرردد كره شرامل  15مراده اسرت و

درگیری كاری افراد شاغل تراثیر دارد كره شرناخت آنهرا مریتوانرد

آزمودنی بر پایه ی

مریاس  2درجهای به آن پاسخ مریدهرد .نمرره-

راهگشای تصمیماد و تمهیداد موثری باشد .دنانچه سط درگیرری

گذاری این پرسشنامه بهصورد كامالً مصالفم= ،1تاحدودی مصالفم=،2

شغلی افراد از طریق متغیرهای مصتلف پیشبینی شرود مریتروان در

كمی مصالفم= ،3نه موافرم و نه مصالف= ،1كرم مروافرم= ،0تاحردودی

گزینش افراد و همچنین افزایش رضایتبصشی و رضایتمندی سازمان

موافرم= ،6وكامال" موافرم= 2میباشد .قابل هكر اسرت كره دو سرؤال
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مقدمه

میشود ،درنتیجه میتوان این ویژگیها را در كارمندان استصدامشرده

ارتباط درگیری شغلی با ویژگی های جمعیت شناختی معلمان …
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آن بهصورد معکوس نمرهگذاری مریگرردد .حرداقل و حرداكثر نمرره

جدول  :1توزیع فراوانی (درصد) ویژگیهای دموگرافیکی افراد مورد مطالعه

حاصل از این پرسشنامه برای هر فرد بره ترتیرب  15و  25مریباشرد.

()N=111

درگیری شغلی افراد سه سط كم ( ،)15-35متوسط ( )31-05و زیاد

متغیرها

( )01-25را شامل میشود .میرهاشمی با اجرای پرسشرنامه درگیرری
رودهن كه به طور تصادفی ساده انتصاب شرده بودنرد ،ضرریب آلفرای

جنس
وضعیت تاهل

برابر با  5/852به دست آورد كه در سط قابل قبولی است .همچنرین
پرسشنامه درگیری شرغلی كرانونگو از روایری همگررای قابرل قبرولی
برخوردار است .مریاس درگیری شغلی برای غلبره برر سروگیریهرای
فرهنگرری (غربرری) در تعرراریف سررنتی درگیررری شررغلی و افررزایش
تعمیمپذیری مفهوم درگیری شغلی در بین فرهنر هرا سراخته شرده

میزان تحصیالت

شغل دوم

فراوانی

درصد

مرد

651

37/9

زن

55

61/6

مجرد

99

99/5

متاهل

663

55/5

فوقدیپلم

69

67/3

لیسانس

619

33/3

فوقلیسانس

61

1/5

دارد

61

3/1

ندارد

695

96/9

است ( .)8كانونگو ضریب همسانی درونی و بازآزمایی این مریاس را به

جدول  :1توزیع فراونی (درصد) درگیری شغلی در افراد مورد مطالعه

ترتیب  5/82و  5/80گزارش كرده است ( .)1دندین مطالعه در ایرران

()N=111

از پرسشنامه حاضر استفاده كردهاند (.)6-3

متغیرها

دادههای جمنآوری شده با نرمافزار آماری  SPSSنسصه  16و ضرریب
همبستگی اسپیرمن ( )Spearmanبرای تعیین ارتباط و آزمرونهرای
تی مسرترل ( )Independent t-testو آنرالیز واریران

درگیری شغلی

()ANOVA

فراوانی

درصد

کم

93

66/7

متوسط

665

59/5

زیاد

99

67/6

برای مرایسه بین زیرگروهها مورد تجزیهوتحلیرل قررار گرفرت .سرط

درگیری شغلی افراد متاهل به طور معناداری بیشتر از افراد مجرد

معناداری  5/50در نظر گرفته شد.

( )p=5/522بود .افراد بدون شغل دوم ،سط با تری از درگیری

یافتهها
معلمان مورد مطالعه دارای میانگین (انحراف معیار) سنی 32/21
( )6/26و محدوده  22-05سال و دارای میانگین (انحراف معیار)
سابره كاری  )0/20( 8/13و محدوده  1-23سال بودند.
توزین فراوانی (درصد) ویژگیهای دموگرافیکی افراد مورد مطالعه در

شغلی نسبت به افراد دارای شغل دوم داشتند ( .)p=5/556اختالف
بین میزان درگیری شغلی در افراد متاهل نسبت به مجرد و همچنین
در معلمان بدون شغل دوم نسبت به معلمان دارای شغل دوم در
نمودار  1مشاهده میشود .بین سن ،جن  ،سابره كار و سط
تحصیالد با میزان درگیری شغلی رابطه معناداری یافت نگردید
(.)p≥5/50

جدول  1آورده شده است .معلمان به طوركلی دارای میانگین (انحراف
معیار) درگیری شغلی  )12/31(11/83و محدوده  16-62بودند.
همچنین توزین فراونی (درصد) درگیری شغلی در افراد مورد مطالعه
در جدول  2آورده شده است.

نمودار  :1مقایسه میزان درگیری شغلی در معلمان مجرد و متاهل و
همچنین در معلمان با و بدون شغل دوم
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بحث

كردن مریباشرد ( ،)2بنرابراین احتمرا درگیرری شرغلی وابسرته بره

 26/8درصد از معلمان درگیری شغلی كرم و متوسرط داشرتند .قابرل

متغیرهای دموگرافیکی از قبیل سن و سابره كار نباشد.

دیگر برر روی كاركنران بانر هرای خصوصری و دولتری ( )6و اسراتید

یافت نشد .همچنین نتایج مطالعاد مارشال و همکاران و براون همسو

دانشگاه ( )8در سط متوسط قرار دارند .ولی سرط درگیرری شرغلی

با یافته مطالعه حاضر میباشد ( ،)15 ،12كه احتما درگیرری شرغلی

افراد در مطالعاد مذكور با تر از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد ()2

ارتباطی با ویژگیهای دموگرافی

از جمله جنسریت نردارد و شررایط

و پرستاران ( )3بوده است .مطالعاد انجام شده در ایرران نشران مری-

محیط كاری از د یل اصلی آن میباشد .اما در مطالعاد میرهاشرمی

دهند كه افراد در حرفههای مصتلف سط كم یا متوسطی از درگیرری

( )8و مبرد ( ،)13سط درگیری شغلی مردان در مرایسره برا زنران

شغلی را گزارش كردهاند .از مهم ترین د یل با نبودن سط درگیری

با تر است ،كه تفاود جنسیت در سط درگیری شغلی را برر اسراس

شغلی در معلمان ،میتوان به حروق نسبتاً پرایین در قبرال زحمراد و

اشتغال كمتر زنان ،تصدی سمتهای پایینتر ،فردان رضایت درونری و
محدود بودن فرصت پیشرفت آنها در مرایسه با مرردان توجیره مری-

معاش ،نداشتن جایگاه اجتماعی در خور این مشاغل و به تحلیل رفتن

كنند.

ارزش واقعی آنها در جامعه نسبت به گذشرته ،اشراره كررد .بنرابراین

در این مطالعه ،بین سط تحصیالد با سط درگیری شرغلی ارتبراط

اكثر معلمان احساس معناداری ،اشتیاق ،افتصار و غرق شدن در كار و

معناداری یافت نشد .همچنین نتایج مطالعاد میرهاشمی ( )8و برراون

احساس خوشایند نسبت به كرار و در نتیجره درگیرری شرغلی برا را

(  )12همسو با یافته مطالعه حاضر میباشد ،اما مغایر با نتایج مطالعره

تجربه نمیكنند ( .)1افرادی كه درگیری شغلی پایین دارند معمو ً از

مارشال و همکاران ( )15میباشد كه بین سط تحصیالد و درگیرری

نظر فرسودگی شغلی و روانرنجروری در سرط برا تری هسرتند و از

شغلی همبستگی مثبت و معنادار بدست آمده اسرت .معلمران در هرر

طرفی كاركنان با درگیری شغلی با برای شغلشان اهمیرت بیشرتری

و یرا فروقلیسران ) دارای

قائلاند ( .)0هر ده سط درگیری شغلی كاركنان ی

سازمان برا تر

سطحی از تحصیالد (فوقدیپلم ،لیسران

شرایط شغلی و حروق ترریباً یکسان هستند كره مریتوانرد منجرر بره

باشد ،اثربصشی آن نیز افزایش خواهد یافت (.)6

درگیری شغلی نسبتاً یکسان در بین افراد شود.

در مطالعه حاضر بین سن و سابره كار با سط درگیری شرغلی رابطره

درگیری شغلی افراد متاهل به طور معناداری بیشتر از افراد مجرد بود.

معناداری یافت نشد .مطالعه میرهاشمی فردان همبستگی بین سرن و

همچنین كورتی

و كاسار ،ارتباط معناداری را بین وضعیت زناشرویی

درگیری شغلی ولی ارتباط مثبت معناداری بین سابره كار با درگیرری

و درگیری شغلی نشان دادند ( .)11از طرف دیگر میرهاشمی ،ارتبراط

شغلی را نشان داد ( .)8مارشال و همکاران ،همبستگی مثبتری را برین

معناداری را بین وضعیت تاهل و سط درگیری شغلی نشان نداد (.)1

دو متغیر سن و سابره كار برا درگیرری شرغلی گرزارش كردنرد (.)15

افراد متاهل به شغل خود بره عنروان مهرمتررین ابرزار ترامین معراش

واقننگرترین دیدگاه در بین دیدگاههرای مصتلرف ،درگیرری شرغلی را

خانواده وابستگی روانی زیادی داشرته و نگرانری بابرت از دسرت دادن

تابعی از شصصیت و فضای سازمانی میدانرد ( )11و همچنرین برراون

شغلشان ،آنها را غرق در كار كرده و ترالش كراری آنهرا دودنردان

( )12گزارش میكند كه نتایج ی

مطالعه فراتحلیل در مورد مطالعاد

شده و شغل نرش اصلی را در زندگی آنها بازی میكند.

درگیری شرغلی "قویراً نشران مریدهرد كره برین درگیرری شرغلی و

افراد بدون شغل دوم ،سط با تری از درگیری شغلی نسبت به افرراد

همبستگی وجود نردارد" .درگیرری شرغلی بره

دارای شغل دوم داشتند .معلمانی كه شغل دوم ندارند ،فرط به حرفره

طور عمده مرتبط با فداكاری ،میل بره صررف ترالش در كرار خرود و

معلمی اشتغال به كار داشته و تنها راه تامین هزینههای زندگی آنهرا

مراومت در رویارویی با مشکالد و انعطافپذیری روانی در حرین كرار

میباشد .این افراد به دلیل حفظ و امنیت شغلی ،وابستگی بیشتری به

متغیرهای دموگرافی

مجله ارگونومی ،دوره  ،3شماره ،1بهار1331

www.SID.ir

Downloaded from journal.iehfs.ir at 10:26 IRST on Saturday October 10th 2015

هكر است كه میزان درگیری شغلی در مطالعه حاضر همانند مطالعراد

در مطالعه حاضر بین جن

تالشهای آنها ،اجبار به دو یرا دندشرغله برودن افرراد جهرت امررار

با میزان درگیری شغلی رابطره معنراداری

06

… ارتباط درگیری شغلی با ویژگی های جمعیت شناختی معلمان
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موانن جهت ارتراء و افزایش درگیری شغلی دارد كه احتمرا افرزایش

شغل خود و در نتیجه درگیری شغلی با تری را نسبت به افرادی كره

 در نظرگررفتن تسرهیالد ویرژه ماننرد وامهرای،میزان حروق معلمان

. دارند،عالوه بر معلمی دارای شغل دوم نیز هستند
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كم بهره با اقساط بلندمدد و پوششهای بیمهای خاص برای معلمرین
و فراهم آوردن شرایط برای ارتراء سط علمی معلمین و ایجاد انگیرزه

نتيجهگيری

بیشتر در آنها شبیه به اعضای هیئت علمی میتواند نرش بسزایی در

 از مهرمتررین.اكثر معلمان سط درگیری شغلی كم و متوسط دارنرد

وابستگی روانی آنها بره شرغلشران و تمركرز ههنری بیشرتر برر روی

 اجبرار بره دو یرا دندشرغله،د یل آن میتوان به حروق نسبتاً پرایین

وظیفه تعلیم و تربیت داشته و از سوق به سمت مشاغل دوم منصررف

 نداشتن جایگاه اجتماعی در خور شأن شغل معلمری و بره،بودن افراد

 نوع روششناسری آن بروده، یکی از محدودیتهای این مطالعه.شوند

 افراد به مرور زمان. اشاره كرد،تحلیل رفتن ارزش واقعی آن در جامعه

كه از نوع همبستگی است و در نتیجه نمیتوان از نتایج به دست آمده

 بیانگیزگی و احساس بیارزش بودن شغل آنها در،احساس نارضایتی

 همچنرین اسرتفاده صررف از پرسشرنامه نیرز از.تفسیر علی ارائره داد

 غررق شردن در آن و،جامعه می كننرد و در نتیجره افتصرار بره شرغل

.محدودیتهای دیگر این مطالعه است

درگیری شغلی آنها كم شده كه این به نوبه خود به اثربصشری نررش
 این وضعیت نیاز به ریشهیرابی و رفرن.آموزش و پرورش لطمه میزند
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Abstract
Introduction: Job involvement is defined as one’s psychological dependence on his/her job. Employees with high job
involvement pay more attention to their job. The present study aimed to determine the relationship between teachers’
job involvement and demographic characteristics in Kermanshah (Iran) secondary schools during 2013.
Materials and Methods: This cross-sectional study was performed on 211 teachers (161 male and 50 female). Data
were collected using the Job Involvement Scale. The collected data were analyzed using Spearman’s correlation
coefficient, independent t-test, and analysis of variance (ANOVA). P values less than 0.05 were considered significant.
Results: The teachers’ mean age and work experience were 32.21 and 8.49 years, respectively. Low, moderate, and
high levels of job involvement were detected in 22.3%, 54.5%, and 23.2% of the teachers, respectively. Job
involvement was significantly higher in married teachers than single subjects (p = 0.027). Moreover, teachers without a
second job had higher job involvement than those with a second job (p = 0.006). There were no statistical correlations
between job involvement and age, sex, work experience, or level of education.
Conclusion: The participating teachers generally had low-moderate levels of job involvement. Low salary, working
multiple jobs, and low social prestige were mostly responsible for such low levels of job involvement. Therefore,
increasing teachers’ salary, providing teachers with special facilities (e.g. low-interest loans), and developing a system
for teachers’ promotion (similar to that existing for faculty members) can be effective in increasing job involvement
among teachers.
Keywords: Job involvement, Ergonomics, Job performance, Teachers.
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