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 ارتباط بین فعالیت بدنی با استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی استان یزد
 . زینب اینانلو2. اسماعیل شریفیان 3. کوروش قهرمان تبریزی 2دانی . محمد مهدی متوسل فها1

 . کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان1
 . دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان3و  2
 . کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور2
 

 اهمیت به توجه با کند، در این راستامی کمک سازمان ساختن روبهره در را مدیران کارآمد، ابزار یک عنوان به بدنی فعالیت انجام
 یزد استان اجرایی هایدستگاه کارمندان شغلی فرسودگی و شغلی استرس با بدنی فعالیت بررسی ارتباط تحقیق این از هدف موضوع،

بدنی بک، پرسشنامه استرس شغلی  های پژوهش، پرسشنامه فعالیتآوری دادهروش پژوهش حاضر همبستگی بود و ابزار جمع باشد.می
وندروف و پرسشنامه فرسودگی شغلی هازل و مسلش بود. روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصین مربوط تعیین شد و پایایی 

هستند که با توجه به حجم  یزد استان دولتی ادارات پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ تایید شد. جامعه این پژوهش شامل کارمندان
باشند و در نهایت نفر می 321نفری جامعه پژوهش، تعداد نمونه ها با استفاده از جدول مورگان به دست آمد که در مجموع  22222
 آمار از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه و شد SPSS افزارنرم وارد هاپرسشنامه این از حاصل هایدادهآوری شد. پرسشنامه جمع 312

و آزمون  اسمیرنوف کولموگروف آزمون شامل استنباطی آمار همچنین و ... و درصدد، استاندارانحراف، میانگین قبیل از وصیفیت
 همبستگی پیرسون انجام شد.

معنادار وجود نتایج تحقیق نشان داد که بین فعالیت بدنی و استرس شغلی و  همچنین فعالیت بدنی و فرسودگی شغلی رابطه معکوس و 
دارد. در کل نتایج تحقیق نشان داد که فرسودگی شغلی و استرس شغلی کارمندان ادارات دولتی استان یزد در سطح نسبتاً باالیی است، 

 .هستند قشر این کار محیط بهبود وسازی غنی جهت در مسئوالن بیشتر توجه نیازمند لذا
 س شغلی،  فرسودگی شغلی.فعالیت بدنی، استر واژگان کلیدی:
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