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 ارتباط بین  تحلیل رفتگی شغلی و عملکرد دبیران تربیت بدنی 

 

 شیرازی،مرضیه السادات سرکشیک،الهام آرین،فتانه محسن کرمی
 

 

 

 :چکیده

تربیت بدنی شهر تحلیل رفتگی شغلی و عملکرد دبیران  حاضر ، ارتباط بین هدف از انجام پژوهش      

همبستگی می باشد که به روش میدانی انجام گرفته  –این پژوهش از نوع توصیفی . می باشد  کرمانشاه

که در سال  تربیت بدنی شهر کرمانشاهجامعه آماری در این پژوهش متشکل است از کلیه دبیران . است 

نمونه گیری بر اساس جدول مورگان برای برآورد اندازه . نفر بوده اند  363به تعداد  9313-9314تحصیلی 

ابزار اندازه . نفر گردید  986مناسب نمونه از جامعه و از نوع تصادفی خوشه ای می باشد که شامل تعداد

پرسشنامه تحلیل رفتگی مسلش و پرسشنامه ارزیابی عبارت است ازدو پرسشنامه استاندارد  گیری تحقیق

روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظرات اساتید تربیت بدنی مورد تایید قرار گرفت ، . د کارکنان بود عملکر

همچنین به منظور بررسی پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامه 

ن پژوهش از روش های در ای. به دست آمد  83/3و پرسشنامه ارزیابی عملکرد  13/3تحلیل رفتگی شغلی 

آماری توصیفی ، آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است 

رابطه  رد دبیران تربیت بدنی  شهر کرمانشاهبین تحلیل رفتگی شغلی و عملک  نتایج پژوهش نشان داد که.

 ( .P≤0.01)منفی و معنی داری وجود داشت 

 

 حلیل رفتگی شغلی ، عملکرد دبیران ، تربیت بدنیت:واژه های کلیدی 
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 مقدمه

در هر سازمانی موفقیت بستگی به تخصص ، تجهیزات ، منابع انسانی آن سازمان و بکارگیری مناسب ابزار در 

اجرای برنامه های آن دارد و این مسئله زمانی تحقق می یابد و امکان پذیر می شود که این سازمان ها 

کار  مهارت ها ، توانایی ها و خصوصیات فردی و جمعی کارکنان خود را در راستای اهداف سازمان بهبتوانند 

آموزش و . در حال حاضر در سازمان ها توجه به منابع انسانی از ابعاد مختلف مدّ نظر قرار گرفته است . گیرند

لی ، عملکرد کارکنان و مواردی ارتقای توانایی ها و مهارت ها ، تعهد شغلی و تعهد سازمانی ، رضایت شغ

 .ازین قبیل به موضوع های مهم و جاری تبدیل شده است

در دنیای پرتکاپو و رقابتی امروز ، توسعه دانش و کسب توانمندی های اقتصادی و رسیدن به رفاه اجتماعی 

هت هرچه نیروی در هر جامعه در گرو استفاده بهینه از ظرفیت ها و منابع انسانی آن کشور است ، در این ج

انسانی شاغل در بخش های مختلف توانمند تر ، با انگیزه تر و سالم تر باشد پیشرفت و توفیق آن کشور در 

بی تردید رسیدن به چنین اهداف . عرصه های گوناگون علمی ، اقتصادی و اجتماعی بیشتر خواهد  بود 

منابع انسانی در هر سازمان خواهد داشت بزرگی نیاز به نگرش استراتژیک و بلند مدت در حفظ و بهسازی 

یکی از اصول مهم و تاثیرگذار در حفظ و به سازی منابع انسانی در هر سازمان ، مدیریت و کنترل فشارهای .

فشار روانی شدید ناشی از ماهیت ، نوع یا . روانی و پیشگیری از تحلیل رفتگی شغلی در محیط کار است 

در این . حالتی در کارکنان منجر می شود که تحلیل رفتگی نام دارد وضعیت نا مناسب کار به پیدایش 

وضعیت فرد اهمیت معنای خود را در کار از دست می دهد ، همیشه خسته است ، بدگان ، بدبین ،پرخاشگر 

فردی که دچار تحلیل رفتگی شده به زودی تمام همکاران خود را به تحلیل . ، منفی باف و عصبانی است 

 می سازد و این مسئله می تواند بر روی عملکرد فرد و به ببع آن سازمان تاثیر گذار باشد لذا رفتگی مبتال

افراد . ی رفع تنش او در نظر گرفته شودفرد تحلیل رفته باید به سرعت شناخته شود و راه کارهایی برا

محققین . هستند  شاغلی که دچار تحلیل رفتگی شده اند بی تفاوت و متمرکز بر بدترین جنبه های شغلی

عدم . این مسئله را ناشی از مواجهه این افراد با شرایط فشارآور و نبود شرایط مثبت در محیط کار می دانند 

توجه به فشارهای شغلی و تحلیل رفتگی شغلی حاصل از آن منجر به کاهش کمیت و کیفیت عملکرد افراد 

ک پاسخ روان شناختی در مقابل فشار کار می مسلش تحلیل رفتگی را ی( .  7332،  9دمارکو) می گردد 

بر .داند که با سه حالت فرسودگی عابفی ، زوال شخصیت و کاهش بازده عملکرد فردی همراه می باشد 

اساس پژوهش ها هرچه شدت و تقاضا در کار بیشتر باشد ، تحلیل رفتگی در بین کارکنان آن شغل افزایش 

به وجود آمدن تحلیل رفتگی را سطح باالی فشار روانی در محیط  رابینز علت ( . 9187، 7مسلش) می یابد

کار و عدم برخورداری فرد از مهارت های الزم برای مقابله با آن می داند که بی یک فرآیند چند مرحله ای 

نیروی انسانی ثمربخش و پویا را به فردی بی ثمر ، ناکارآمد و فرسوده تبدیل می کند ، عالوه بر این تحلیل 

                                                      
1-Demarco  
2- Maslach 
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تگی به پیامدهای منفی سازمانی دیگری از قبیل سطح پایین تعهد سازمانی و کاهش رضایت شغلی و به رف

 (  9389رابینز ، ) تبع آن عملکرد نیز مرتبط شده است 

 آثار و نتایج تحلیل رفتگی

مقوله در نگرش خود برای ببقه بندی آثار و نتیج تحلیل رفتگی شغلی ، این اثرات را در سه ( 9189) موس 

 ( . 9384آتش پور ، ) شاخص های جسمی ، تغییرات رفتاری و عملکرد شغلی ببقه بندی کرده است 

 ( 9384نقل از آتش پور ، )  –(  9189موس ، ) آثار و نتایج تحلیل رفتگی  4-7جدول 

 عملکرد شغلی تغییرات رفتاری شاخص های جسمی

 کاهش درآمدی تحریک پذیری فزاینده شروع سردردها

 کاهش عالقه نسبت به کار تغییرات خلقی اختالل در خواب

کاهش تحمل ظرفیت برای  کاهش وزن

 ناکامی

کاهش ظرفیت برای حفظ 

 عملکرداثربخش

فرآیند تفکر بسته و غیر قابل  افزایش سوء ظن به دیگران روده ای –اختالالت معده ای 

 انعطاف

  آمادگی بیشتر برای قبول خطر تحلیل رفتگی و خستگی

  تالش برای خود درمانی 

 

عملکرد  .کرد نیز می تواند افزایش یابدزمانی که تحلیل رفتگی وجود نداشته باشد آن هنگام است که عمل

این حاصل . عبارت است از حاصل فعالیتهای کارمند از لحاظ اجرای وظایف محوله پس از مدت زمان  معین 

می تواند جنبه تولید یا خدمات را داشته باشد معموال سنجش عملکرد بعد از یک واحد زمانی مشخص 

یابی عملکرد کاربرد بسیاری ارز(. 1ص .9323سازمان سابق امور اداری و استخدامی کشور،)صورت می گیرد 

) برای سازمان ها از قبیل شناسایی کارمندان ضعیف و تعیین پیشرفت از چگونگی عملکرد کارکنان را دارد 

یکی از نهاد ها و سازمان هایی که در امر آموزش نیروی انسانی و تربیت آن ها نقش مهمی ( .  9389رابینز ، 

، لذا به خابر وجود این وظیفه خطیر بر گرده این مجموعه  ، را در بر دارد آموزش و پرورش می باشد 

آموزش و پرورش به نیروی انسانی با نشاط ، با انگیزه و متعهد نیازمند است و نیز به مانند سازمان های دیگر 

در معرض تحلیل رفتگی بنا به دالیل فردی ، سازمانی و یا فرا سازمانی قرار دارد که منجر به افت انگیزه و 

از میان ( . 9324اسکندری راد،)کاهش تعهد و به تبعیت آن بازدهی کم منابع انسانی می شود               

دروسی که در مدارس تدریس می شوند بعضی از دروس از حجم کاری باالیی برخوردار هستند یکی از 

آن باعث می شود تا  دروسی که از حجم کاری باالیی برخوردار است درس تربیت بدنی می باشد که به تبع

حجم مراجعه کنندگان به دبیران تربیت بدنی نیز زیاد گردد ، با این تفاسیر دبیران تربیت بدنی جامعه ای 

می باشند که مستعد تحلیل رفتگی هستند چرا که از دالیل مهم در به وجود آمدن تحلیل رفتگی از نظر 
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جعه کنندگان و تعهد سازمانی می باشد ، این دالیل به دانشمندان حجم کار زیاد و به تبع آن تعداد زیاد مرا

دبیران تربیت بدنی می تواند رابطه ای با تحلیل رفتگی داشته باشد یا نه سبب  عملکردهمراه اینکه آیا 

گردید تا پژوهشگر به سمت انجام این تحقیق سوق پیدا کند چرا که باید مشکالت موجود بر سر راه این 

در زمینه های کاری شناسایی شوند تا محیط شغلی مناسب برای ( دبیران تربیت بدنی ) منابع انسانی 

عالیت آنان فراهم شود ، زیرا دبیران تربیت بدنی از منابع انسانی کشور ما به حساب می آیند و آنان در ف

 .جهت حرکت جامعه به سمت تندرستی و نشاط در حال خدمت رسانی به کشور هستند 

 

 روش شناسی تحقیق

جامعه آماری این . ست همبستگی می باشد و به شکل میدانی انجام گرفته ا –پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

، تعداد آن ها  13-14تشکیل می داند که در سال تحصیلی  شهر کرمانشاهپژوهش را دبیران تربیت بدنی 

الزم به ذکر است که با توجه به . نفر می باشد  986نمونه گیری بر اساس جدول مورگان .نفر بوده است 363

، تعداد نهایی نمونه آماری که مورد تجزیه و  برگشت تمامی پرسشنامه ها و نبود پرسشنامه مشکل دار

یکی از متداول ترین روش های جمع آوری ابالعات ، .نفر بوده است  921تحلیل قرار گرفته برابر با همان 

 .پرسشنامه است  آوری داده های این تحقیق شامل دو ابزار جمع. استفاده از پرسشنامه است 

وع مقیاس ارزشی لیکرت می باشد که با تبدیل پاسخ سواالت به مقیاس اندازه گیری در این تحقیق از ن

پرسشنامه زه گیری این تحقیق ابزار اندا.نمرات تعیین شده ، جواب اندازه گیری به صورت کمی در می آید 

است و پرسشنامه ( همیشه ) تا پنج ( هرگز ) تحلیل رفتگی شغلی با مقیاس پنج ارزشی لیکرت از یک 

( فراتر از حد انتظار ) تا سه ( نیازمند بهبود ) ارکنان با مقیاس سه ارزشی لیکرت از یک ارزیابی عملکرد ک

 –است که همگی از مجموعه پژوهشنامه مدیریت استخراج یافته است که از معتبرترین مجالت علمی 

 پژوهشی انتخاب گردیده که توسط صاحب نظران برجسته مدیریت در سراسر جهان براحی و از روایی و

در این .پرسشنامه ها را نیز استادان مدیریت تایید کرده اند  روایی محتوایی.اعتبار بسیار باالیی برخوردارند 

پژوهش برای محاسبه پایایی ایزار اندازه گیری از روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده گردید و مقدار  

 83/3ی پرسشنامه ارزیابی عملکرد برابر با بود ، همچنین برا 13/3پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی برابر 

به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق بر اساس اهداف و داده های به دست آمده از روش های .بود

آماری توصیفی و آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن توزیع پراکندگی نمرات ، آزمون 

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم .ه بین متغیر ها استفاده شد ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابط

استفاده شده است ، همچنین برای ترسیم نمودارها از نرم افزار اکسل  96نسخه  SPSSافزار کامپیوتری 

در نظر گرفته  α=31/3الزم به ذکر است که برای کلیه فرضیه ها سطح معنی داری . استفاده گردیده است 

 .شده است 

 

 یافته های تحقیق
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بین عملکرد و تحلیل رفتگی شغلی دهد  بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون نشان می (9)جدول نتایج

معنی با توجه به مقدار سطح بنابراین  .شود ، مشاهده می(ρ<838/3- =r ,39/3)داری همبستگی منفی معنی

فرضیه توان نتیجه گرفت  لذا می(. >39/3ρ)اشدب می تر کوچک (39/3)از مقدار (339/3)بدست آمدهداری 

بین عملکرد و تحلیل رفتگی شغلی تأیید و در  مؤلفهی معنی دار قوی منفی بین  رابطهتحقیق مبنی بر وجود 

 .شود صفر رد میفرض مقابل 

 

   

 
 

 

 بین عملکرد و تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنیآزمون همبستگی پیرسون رابطه نتایج  (9)جدول

 آماره

 متغیر
N ضریب تعیین معنی داریسطح  ضریب همبستگی 

 عملکرد سازمانی
743 838/3- r= 339/3 237/3- r2= 

 تحلیل رفتگی شغلی

 

 

 بحث و نتیجه گیری

در جهان امروزه موفقیت و کامیابی سازمان ها و جوامع مختلف در گرو کاربرد و استفاده بهینه ازعلم 

در نتیجه سازمان ها و مدیران ورزشی نیز نمی توانند از این قاعده .  مدیریت و توانمندی های آن است

مستثنی بمانند ، پس باید برای مواجه با اوضاع کنونی و مسائل درگیر کننده سازمانی به علم روز در مدیریت 

ز آنجا ا. تجهیز گردند و با بکارگیری پژوهش و تحقیق برای حل مسائل سازمانی را همواره مد نظر قرار دهند 

که تربیت بدنی نقش زیربنایی در بهبود و افزایش سالمت جسمی و بهداشت روانی اقشار مختلف جامعه به 

ویژه نسل جوان بازی می کند و همچنین به دلیل وضعیت خاص ورزش که هدایت بخشی از آن در دست 

مثال زدنی برخوردار  آموزش و پرورش می باشد ، بسیار حیاتی است که کل سازمان از کارایی و اثربخشی

 .باشد و این ممکن نمی گردد مگر این که سازمان از مدیران و کارکنان کارآمد بهره گیرد 

یعنی با . تفاوت معنی داری وجود دارد  تربیت بدنی شهر کرمانشاهتحلیل رفتگی شغلی و عملکرد دبیران 

ی یابد ، نتایج این تحقیق با نتایج افزایش تحلیل رفتگی شغلی میزان عملکرد دبیران تربیت بدنی کاهش م

مبنی بر وجود رابطه معنی دار (  9382) و کیمیایی    (  9313) تحقیقات امیری ، میرهاشمی و پارسامعین 

مبنی (  9313) بین تحلیل رفتگی و عملکرد هم خوانی دارد و با نتیجه تحقیق یاوری ، اسماعیلی و رضایی 

در تعاریفی که از ابعاد مختلف .تحلیل رفتگی و عملکرد هم خوانی ندارد بر عدم وجود تفاوت معنی دار بین 
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تحلیل رفتگی شغلی ارائه گردیده است مسئله کاهش بازده عملکرد فردی به چشم می خورد و این نشان 

یعنی معلم تربیت بدنی که .دهنده میزان اهمیت و تاثیرگذاری تحلیل رفتگی شغلی بر عملکرد می باشد 

رفتگی شده است نمی تواند خود را در کار موفق نشان دهد و عملکرد او کاهش می یابد به این  دچار تحلیل

ترتیب که معلمان تربیت بدنی که دچار تحلیل رفتگی نشدند از عملکرد بهتری نسبت به معلمان تربیت 

 .فتگی شده اند را دارا می باشند بدنی که دچار تحلیل ر
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