
 
 
 
 
 

   1315 تیرو  خرداد، 2 شماره ،13دوره                                                                                                 دوماهنامه   

 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
دیزی آووزشننندی هانهنننومس ربنننوو ر  نرننند ب دباش ش ورننندی هانهنننتوس رنسنننروش ب  بو سنننروشی زا نننماشی ایننن اش  )نویسننن مس وسنننسواد ارنننروهیودی یننن بس ونننمی ی  ب   نووننن  -1

n_nastie1354@ped.usb.ac.ir 
 و  دی ی بس آووزش ب پ بدشی هانهومس ربوو ر  نرد ب دباش ش وردی هانهتوس رنسروش ب  بو سروشی زا ماشی ای اش  -2

 

 معلمان در یشغل یفرسودگ و یشغل استرس با کار به افراطی یوابستگ رابطه

 
 2درو ق ف او ز ی1یدزا دنورر نوص  

 
                         04/09/94:  شیپذ خیرود                            10/08/94: شی ایب خیرود               10/02/94: وف یهد خیرود

 

 چکیده

 و    كود دا هد آش اف اطدبا سرتد روانم ه  م ب این ودود اخرصوص كودی  ویفعولن     هابطببون  ب هلخواس طود   دا زیوهی  سنود زووش وعبموش :زمینه و هدف

 و ارر س شغبد ب    كود  اف اطددا ط  با سرتد و فد دا    هنبوا هاده   مف اصبد وطولع  حوض    درد  وثب  ب پنووم وی ش ایط این ایجوه ك م ك  رمابو
 ف روهید شغبد وعبموش ا رماید شه  زا ماش  وه  

نف  از وعبموش ا رماید شه  زا ماش از ط یق ر   530ای رصوهفد رعماه ین ی طبق : وطولع  حوض  روصنفد از نوع  مبسرتد  وهس ك     شنوس نمون روش بررسی

 و از ض یب  مبسرتد ب دی رنوش   میون  پ ره وو  با سرتد اف اطد    كودی ارر س شغبد ب ف روهید شغبد ووده وطولع  ق اد ی فر م    ای رجزی  ب رحبنل هاهس
 اررفوهس شم   21نسخ   SPSS افزادن و مزووش  و كمک 

د  وه ك   م  48/5±99/0) دشغبب ف روهید  د55/5±94/0) دشغبدی ارر س 99/5±44/0ونونتنن نم ات وعبموش هد ورغن  وی با سرتد اف اطد    كود ): هایافته

ب با سرتد اف اطد    د  ق اد هاشر م  وقماد ض یب  مبسرتد رجنن شمش هد كودی رمویل هدبند    كودی لذت   هش از كود 5وواده هد رطح  والر ی از ونونتنن نظ ی )
هدصم از بادیونس  9/33با سرتد اف اطد    كود   ویوؤلف د     اروس نرویج دی رنوش >01/0p) 94/0ب  95/0ی 945/0ی 959/0كود  و ارر س شغبد    ر رنب 

  هش از كود ب با سرتد اف اطد    كود  و ارر س د  وقماد ض یب  مبسرتد رجنن شمش هد كودی رمویل هدبند    كودی لذت >03/0pك  م )ود ربنننارر س شغبد دا 
هدصم از بادیونس ف روهید  4/33با سرتد اف اطد    كود   ویوؤلف د     اروس نرویج دی رنوش >01/0p وه ) 958/0ب  928/0ی 959/0ی 959/0شغبد    ر رنب 

 د  >03/0pك  م )ود ربنننشغبد دا 

 وی آووزشد جه  آش وید وهاد با سرتد اف اطد    كود  و ارر س شغبد ب ف روهید شغبد وعبموشی   یزادی هبدس:  و روج     دا ط  وثب  ب وع گیرینتیجه

 شوه  بق  پنه هوه ود وؤث  و ب ومی ی   وی وقو ب   و آش وی با سرتد اف اطد    كودی ارر س ب ف روهید شغبدی پنووم وی ف هی ب روزووند ب داسوعبموش  و پمیمس
 

  با سرتد اف اطد    كودی ارر س شغبدی ف روهید شغبدی وعبموش ا رماید :هاهکلیدواژ

 مقدمه
 روجهدقو ل  خش ص ف ب كودی  ویوحنط هد حضود

 ذ  د ب اشرغوالت هغمغ  ب كود انجوو   ای دبزان  زووش از

  سنود زووش اف اه ار  شمس  ورث كودی  ویفعولن  هد ودس

 كنودی  ویفعولن     هابطببون  ب هلخواس طود   دا زیوهی

كنوفد  ب و ورب انمازس    ك آش  مبش ه  میود اخرصوص
 ب خنونواهس  ن  دا زونوند ب پ هاخرن  رف یح ب ارر اح    

 دا زیوهی غولبوً ارر س دب این از ه  م؛ اخرصوص هبرروش
 دباند ب جسمد وهوالت ووجب كودشوش ب نموهس رج   

كنود   ن  وعرنوه ر نواش  نو رمس از این شوه ود آنوش   ای
(Workaholic) ن   ن  اررننوه خصنصن  اینن از ب  

نرنویج وطولعنوت [  1شوه ]ود یوه  (Workaholism)كود

هد ووده با سرتد اف اطد    كود اغبب ورفوبت ب ور وقض 
  خد از وحققنوش  ن  با سنرتد  وثوار واش   وهس ار   

انم ك  انم ب هدیوفر اف اطد    كود از  و ظ  وثب  نت یسر 
اف اه هادای با سرتد اف اطد    كودی خنبد داضدی وولم ب 

انم    خد وحققوش ننز هیمیوس و فد هاشنر  ب  وهس بد ه س
ای غن  وفن   ب پمیمس ر واش  با سرتد اف اطد    كود دا 

هان م ك   م   ای ف ه ب  م   ای هیت اش دبرواس آبد و
طود كنن  اوننو  مننوش؛ [2] آبدهونندوهننوالرد دا  نن   ننود 

 & Piotrowski)پنور برنننننود ب بننننننمابی  

Vodanovich ك  ننم زوننوند كنن  دفرود ننوی ر ننواش ودد
شنونمی اینن پمینمس  ن  رودضن  اررنوه    كودی وفن   ود

شنوه كن  خطن ات با سرتد اف اطد  ن  كنود ربنمیل ود
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 ب  موودید زا دنورر نوص  80

 همتن ی   ای رنالورد افن اه هاده كن  از جمبن  اینن 
ب ف روهید شغبد   (Job stress)خط ات ارر س شغبد 

(Job burnout) وطولعن  [      مننن هلننل 5 وشم ]ود
حوض  قصم هاده رو      درد دا ط   نن با سرتد اف اطد 

    كود  و ارر س شغبد ب ف روهید شغبد  پ هازه  

اصطال  با سرتد اف اطد    كنود ابلننن  نود هد رنوا 
كهننش ب  (Wayne oates)رورط بینن ابرنس  1948
ش وس آو یووید هد كرو ش رح  ر نواش ارر افنوت دباش

د Confessions of a workaholicیک وعروه  ن  كنود )
ر واش شم  هد نظ  بی وعروهاش    كود اف اهی  سر م كن  

 و    حنمی زینوه ب اف اطند ارن  كن  ننوز    كود هد آش
ومون ار  خط ی جمی   ای رالوردی شنوهی فن هیی 

 نو  وی اجرمورد آشدبا ط هدبش ف هی ب بظویف ب نقش
كنود  ننش از     بجوه آبده؛   ا ك  رعهم غن  وعقولد  ن 

هلخواس ب هدبند     طود  حم هادنم ب زووش  سنود زیوهی دا 
ه  نم  ارنپ س ب دا ن نز  وی كودی اخرصوص ودفعولن 

(Spence & Robbins)  ابلنن رع یف آكوهونک ب رمبد
دا  (Workaholism)از باژس با سرتد اف اطند  ن  كنود 

 و با سرتد اف اطد  ن  كنود از ادائ  نموهنم  از هیمیوس آش
 وی اف اه نهوت ی فرن   و ب   هاش یک ر ی از نت ش

ك  نم كن   و وعروه    كود دا شخصد قبمماه ودار   آش
هدین ی هد كود  والی احسورنوت جبن ی  نوال ینو اشنرنو  

ود ای نسب     كود هاده ب لذت كمد از كالعوهسهدبند فو 
نننز  (Snir & Harpaz)[  ار وی  ب  ودپوز 4  ه ]خوه ود

اخرصنوص اف اطند  ر واش ن با سرتد اف اطد    كنود دا 
 وی فنزیود ب یو فو ی ك  و ربط زووش نسب     فعولن 

 [  3] انم   كود  وشمی رع یف نموهس

 & Spence)ش ورد ارنپ س ب دا ن نز  و روج     نوع

Robbins) د    كود  ن  ارنوس وننزاش ب با سرتد اف اط
رجنن شمش  و -1شوه: زی  وهخص ود  ویوؤلف هدج  
 ار  این  نونت  ج ب  اینی Work involvement)كود )

 دا خنوه  نو شنغلاننم  آشی فر  خنو خوه كود    اف اه ك 
 ب هان نمود ونمادخالقن  ب ور نوع ی  انتنز ولش جذابی
 ب شنغل  و و ربط  ویین یهد رصمنم وهودك      سنود

رجننن  هادننم  رموینل جمیم كودی  ویوسسولن  پذی ش
 بجنوه كمند  سنود ابقوت ك  شوهود ووجب كود  و شمش

-2نبوشن م   كود كودی وهغوا    وعروه اف اه ك   وشم هاشر 
 Feeling of  Being Driven to)رمویل هدبند هد كود 

workاغبنب هادنم با سرتد اف اطد    كود ك  اف اهی دی 

 ب رموینل ب ك  نمود فو  ه  میانجوو ود دا  ویدفعولن 
 دا آش روان نمنمد هادننم كن  خنوه كنود    قوی شنفرتد

با سنرتد  ك  اف اهی باقع هد ك  م  ك ر ا حرد وروقف یو
 كود ننز    خوه كود وحنط از خودج هد هادنم اف اطد    كود

 ی نوس احسوس ننسر م كود    وهغوا بقرد ب ك  مود فو 

 وحننط هد بق  هی  رو ب حضود كود اضوف  انجوو ك  م ود

 ونذكود افن اه هد كود    هدبند رمویل  ویشوخص از كودی

 كن  اف اهی دیWork Enjoyment)لذت از كود-5ار   

    شمیمی اشرنو  ب رالق  هادنم با سرتد اف اطد    كود

 ب بق  هاهش اخرصوص هد دا آش رواشك  ود هادنم كودشوش
 كود از انجوو وذكود اف اه نموه  وهو مس كود    زیوه ان ژی

 ووجب او   منن ك  هادنم وثبرد احسوس ب   نمود لذت

هد افن اه شنوه  ود كنود  و آنوش ر شن       شمش هدین 
وعروه    كودی هدج  رجنن شمش  و كود  والر ی رموینل ب 
 كهش  سنود زیوهی    كود هادنم بلد از كود لنذت زینوهی

شونم   نم  هد وقو لی وهروقوش    كود  و كود رجنن ودنمد
  ننم ب كهنش اف اطند  ن  كنود بلد از كودشوش لذت ود

 [ 4نمادنم ]
ب  مونودانش رن  التنوی با سنرتد   (Scott)ارووت

اف اطد    كود دا ش وروید ك هنم ك  ربودر م از: با سرتد 
ی ا ی كمننننوا(Compulsive-Dependent)اجبننننودی 

(Perfectionist) ی ا ی پنهننننننن ف(Achievement-

oriented) وعروهاش    كود اجبودیی اضط اب ب ارنر س  
زیوهی هادنمی كودشوش ووجب وهوالت جسنمد ب دبانند 

شنوش هادننم ب شوهی دضوی  پنوین د از زننمید ب شغلود
ی ای  و پوینن ار   وعروهاش    كود كموارمبو ه شغبد آش

ند  والید هادنمی دبا نط ارر س ب وهوالت جسمد ب دبا
ك  نمی ای ب غنن  اث  خهند پننما ودونوش ف هی خصمون 

  ننن غنب  ب ر ك خمو  هابطببون  زیوهی هادننم ب  م
دضوی  شغبد ب رمبو ه شغبد پنوین د هادننم  هد نهوین  

ی ای دضنوی  از زننمیدی دضنوی  وعروهاش    كود پنه ف 
شننغبدی رننالو  جسننمد ب دباننندی رمبونن ه شننغبد ب 
دفرود وی شنه بنمی رنوزووند  نوال ب ارنر س ب رن ك 
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    دشغب دف روهی ب دشغب ارر س  و كود    داف ط دبا سرت دا ط  81

 
 [  4خمو  هابطببون  پوین د هادنم ]

 ننوی پهب هنند هد ر ین حوزسارننر س یونند از فعننوا
 وی اخن   وهس ار  ب قن ش اخنن  دا رصن  ارنر س روا

  نونس وطولعن   نو شغبد ارر س [  ووضوع9انم ]نوونمس

 هد آش  ن  ا منن  ب شنم شن بع )Hans Selye( رنبن 

 ار  ربودت شغبد شم  ارر س رأكنم  وی آووزشدوحنط

 اییونن    شنوغل ف ه ب كود ش ایط  نن این ك  رعوول از

  آینم   نو آش و ربط فهود وی رهمس از نروانم ف ه ك   وشم
 خط     دا دباند كودك وش روانم رالو ك  این پمیمس ود

 شوه شغبد و ج  ب نودضویرد جسموند ف روهید    انمازهی

زا  وی ارننر س[  ح فنن  وعبمنند ننننز یونند از ح فنن 8]
ی  نو رنمدیس یوند از هس ح فن  وشم  طبق پهب شود

شوه ب یک روو وعبمنوش زای جهوش وحسوب ودارر س
ای پنن ر ش ب  نن  شننمت اررقننوه هادنننم رننمدیس ح فنن 

 ك  مسشن ك  وعبموشِ روو یک رق یبوً[  9زار  ]ارر س

ارنر س  پ   سنود دا خوه شغل دBorgپهب شِ  ودگ ) هد
 د ننزTravers & Cooper)  كوپ  ب ر ابدس انسر م هود

 رنطو  وعبمنوش هیت ی وهوغل  و وقویس  ك  هد هدیوفر م

یزادش  دا یوفر  این ك  م ود رج    دا از ارر س  والر ی
 وعبمند دا ننز ك    یروننو او ن  ب  هماش  اهادس پهب هد

كن هس ارن :  رأینم هانسر ی وهوغل ر ینپ ارر س از یود
  والید وعبموشی رطو  از هدصم 41 یزادشی این    اروس

 51 ك   وه حولد این هد ب هاهنم نهوش دا شغبد ارر س از

 29 ب  وش ك  روول هدصم ومی اش 29 پ رروداش؛ هدصم

 دا  نوال ارنر س اییح ف  ب ومی اش كودف وویوش از هدصم

 دMale & May)ود  ب ونل هد پهب ش نم اهاهس یزادش
   یرونننوی ونمادس وعبمنوش از هدصم 80ك   شم وهخص

 30 از  نش ب هان مود پ ارر س  سنود ایدا ح ف  وعبمد

 شمش خودج خوا وش جماً ك  انمهاهس یزادش  وآش هدصم از

  نن این وطولعنوت رنطو  [   م10] سر م  شغل از این
شغبد ب افس هید دا هد  ننن وعبمنوش  نودضویرد والید از 

رواش یف  ارر س  خهند از شنغل انم ب ودیزادش هاهس
روانم هد افزایش وعبمد ار   البر  هدجورد از ارر س ود

ب  هبوه رمبو ه اف اه وؤث  باقع شوه اونو هدجنوت  نوالی 
 نوی جسنمدی ارر س رواقب ورعنمهی از جمبن   نمودی

د ب Steptoeاررپرو ) [ 49دباند ب خسرتد دا هد پد هاده ]

ای  و نو ع كنوفد هد هرنر س ك  م ك   مووداش  نوش ود
ای نوو ورب انرخنوب شنونمی نبوشم ب یو دا ب ه وی وقو ب 
 نوی روانم و جن   ن  باك شوواج  ومابو  و فهودزا و ود

)افنزایش ضن  وش  فنزیولوژینکومت وون م رغنن ات كوروس
كنو ش رمبون هی   نودیب ونزاش  ودووش فهودخوشقببی 

ی هه  ای  ارر س هد طد  پذی یرح یکب  نوكوودی خهم
ومت  وی كوروس وی زووند طوالند اهاو  یو م باك شهبدس

وواج   نو ارنر س وون نم   ب مومت وی ربمیل    باك ش
ر نندی اضننط ابی وهننوالت فنزیونندی وهننوالت دباش

 [  11ی هه ]افس هید ب غنب  ود
  ن  رنوطفد وف   خسرتد نهونتوش شغبدی ف روهید

 ب  وهس اف اه ب كود    نسب  رعهم ب  و هدین یروا هنبوا
 قن اد هنبنوا    دباند ب فنزیودی  نجوند خسرتد شوول

 هد ب ارن  كود رنخ ی ووقعن  هد طوالند ومت ی فرن

 كود كو ش انجوو   ای اف اه رمویالت ب دغب  روانویدی آشی

 دباند جسموند ر مدو یک شغبد  روهید[  ف12یو م ]ود

 خوهی    نسب  ف ه و فد نت ش ب دفرود    و ج  ك  ار 

  ُعنم رن  هد رن مدو اینن[  15]شنوه ود هیتن اش ب كود

 وسنخ ی(Emotional exhaustion)رنوطفد  خسنرتد

 كفوی رنننموب   (Depersonalization)شخصنننن 
  (Reduced personal accomplishment)فنن هی
 ف ه روطفدی  ُعم خسرتد هد ار   ق ادی فر    درد ووده

 احسوسی طد این ك  هاده ق اد فهود ك م زی ود احسوس

 رالق  نسنب  كو ش ب انتنزید د ه ود خوه كود هد ف ه

 فن ه شخصنن ی وسنخ  ُعنم هیم از شوه ود كود اهاو    

 افن اه اینن هادهی و فند هینم ب   هاشن  افن اه نسب    

 دجوعد )اد وب خمووت  ك  مسهدیوف اف اه  شوول روان مود

 هیتن اش  ن  نسنب  و فند این هیم  وش م   مووداش یو ب

 هیت ی  نوند    شوه ر تمالن  ود ب و فد پورخ    و ج 

 ب احسنوسو فدی  د باك ش هادای هیت اش    نسب  ف ه
فقنماش  نظن  از   ننن م ارن   ط فونن  د حنم از  نش

 ب شنمس روانوید رمو احسوس ه ود ف ه شخصدی ووفقن 
  نو ب كن هس پنهن ف  ب ر قند روانمك م نمداحسوس ود

ف رنوهید هادای و احنل  [ 14]دقو   شوه  باده هیت اش
وخربفد ار   هد و حب  ابا ف ه احسوس خوه دا از هر  

شخصنرد دا ه م  هد و حب  هبوی زباا شخصن  یو  دود
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 ب  موودید زا دنورر نوص  82

لنوق  پ ماده ك   دك م  هد و حب  نهوید ف ه ودرج    ود
ك نم كن  زاد ار  ب رصنود ودنوكودآوم ار ی از كود  دب 

هانم ب احسوس رمو ووفقن  هد بی كسد قمد بی دا نمد
 وی ین ه    نن احسورورد ووجب ایجوه نت ششول ود

و فد هد ف ه نسنب   ن  خنوهشی كنودش ب هد وجمنوع 
  نو رعوول ب شغبد رمبو ه شوه ك  كو شاش ودزنمید

رعهم ب  كو ش شغلی ر ك كودی از غنب  افزایش هیت اشی
د Maslach[  وسبش )13شغبد دا    هنبوا هاده ] دضوی 

 ونؤث  روزووند روول شش خوهی ب  مووداش هد رحقنقوت

 پنوینن زینوهی یو كم كود حجم شغبد شوول: ف روهید هد

 فن هی ین فرن ب نوهینمس كنم پنوهاش ك ر ای ونزاش  وهش

 رضنوه كنود ب وحنط هد ربعنض اجرموردی ادربو  نماشرن

دا  كنود وحننط  نویادزش ب فن ه  ویادزش  نن ادزشد
ف روهید شغبد یود از ربل رممس [  14انم ]ك هس وع فد

ایجوه روادض جسموند ب دباند هد ه ن اش ار  ك  و ج  
شنوه  وعبمنوش  ن  بارنط     اف  رمبو ه این افن اه ود

ای وواجن   سنر می وو ن  شغبد خوه  و وهوالت رمیمس
رد وون ننم حجننم  ننوالی كننودی افنن  رحصنننبد وهننوال
 نوی حقنو  ب وزاینوی ارربودی ح فن  آشآووزاشی  دهانش

آونوزاش  ن  رحصننلی نوهینمس نوكوفدی رمو رالقن  هانش
 وی آووزشدی رنمو ی فرن ننوز وی آنوش از ط ف روزووش

 وی پ جمعن ی وسنوئل حموی  خونواهید از آنوشی كالس
 [19]وت و  و   ن  نقنش و  و     ر فنع شغبد ب رعودض
 و روان م    رالو  دباند آشك  این وهوالت  متد ود

پذی ی  وهس ب  و اررم اد اینن وهنوالت آرننب رأثن یذاد
و جن   ن  ف رنوهید شنغبد هد  نهویروًآنوش دا  وال   هس ب 

 [  18]شوه ونوش آنوش ود
افن اه هادای با سنرتد اف اطند  ن  كنود و نو ع اننن ژی 

 حول  این   نم  هدحبنل نموهس ب از  نن ودشوش دا رذ  د

 پ خوشنت یی  ورنث آش ووجنوه شن ایط ب كنود رنخرد

 انتنزس دفرن  نن از شغبدی آی مس     م ن د نسب  نواونمیی

 رمو احسنوس شغبدی  وی روزنمسكوشش كو ش وثب ی

 آزاد ینو خوهآزادی رمویالت هاشرن ی ایدیو فد  ممدهیی

 روجنن   ن  ین ایش پنذی ییرح یک  مونوداشی هیتن 

 ووجوهی بضع ب هیت اش     وآش هاهش نسب  ب  وشوس 

 ب رغنن نوپنذی ی دشنم افنزایش رغننن ی   ا ن  وقوبو  هد

 احسنوس خالقنن  فقنماش ب رقویم ب افوود هد ر رخرد

 كنود هد شویسنرتد ب كنفنن  رمبون هی كو ش اییح ف 

[  هد نرنجنن  آش افنن اه ارننر س شننغبد ب 25شننوه ]ود
ك  م  هد وطولع  شن یع  ب ف روهید شغبد دا رج    ود

ای هیت اش وهخص شم ك  با سرتد اف اطد    كود دا ط 
[  هد وطولعن  24وثب  ب وع وهادی  و ارر س شغبد هاده ]

وهنخص  (Aziz & Cunningham)رزیز ب كونن تهوو 
تد اف اطد    كودی ف ه هد وع ض شم ك   و افزایش با سر

[  وطولعنن  24یننن ه ]رنن ی قنن اد ود وی  نشارننر س
ك  با سرتد اف اطد  نهوش هاه (Srivastava) ر یوارروبا
 ن د ك  مس ارر س شغبد ب اضط اب روانم پنش   كود ود
 [  هد وطولعنن   ننوك 23 ننوی شننغبد  وشننم ]ب نت اند

(Hauk)  ننز وهخص شم ك  ارر س رمنوود ب شنغبد
هد با سرتد اف اطد    كنود فن ه ب  وؤث یروانم نقش ود

افن اه [   29رعودضوت شغبد ب خونواهید فن ه ایفنو ك نم ]
 دبانند فهنود وی  نوهادی با سنرتد اف اطند  ن  كنود 

 وهوغل كودك وش از زبهر  ب ر  نش ب  وهس دب  ب ر ی نش

  نوش شنونم ود خسنر  جسنمد ب دبحند نظن  از هیت 

  ویپوین  ب ك هس ضویع دا انسوند نن بی فهود وی دباند

  و  نهر نمویم  هد نرنج  این روزووشود ورزلزا دا روزووش

 فن ه شونم ود دب  ب خوه ارضوی دفرتد رحبنل پمیمس  و

 وند هر  از كود هد دا خوه وع وی ب ا من  دفر ی رحبنل

 رصنبوند ب  نم نن ب  نوفو فد ب  میموش  می پ خوشت ی

 ب ار  حوصب  د ب زبهدنج ب حسوس ف هیی   نن ار  
 دفرتد دبه  رحبنلود هد كودس نوداحرد از ر ینكو ک  و

 زبه خنبند دفرن ی رحبنل ف ه ب هاده زیوهی پذی یر ای 

 رحبننل روزه ود وبرال آش    دا  مووداش خوه از  سنودی

 دا روزووند رعوها رپس ب ف ه زیسرد رعوها ا رما دفرتدی

 هد دا نهوی  اث  خهد هد ب بدی ه س ب كوداید ب زهس  هم

[     ارنوس وطولعنوت افن اه 13روزه ]ود وخرل روزووش
هادای با سرتد اف اطد    كود رقوضو وی شغبد  والید دا 

ك  م ك     نو   خوه و ج     ف رنوهید آننوش رج    ود
 [ 22-19شوه ]ود

جوید ك  دفرود وی ف ه هادای با سرتد اف اطد    از آش
كود وخ ب ار ی رواقبد    جسم ب دباش ب دبا ط ف ه    

ینذاده  اینن افن اه  نوش ف صن  كمند  ن ای جوی ود
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    دشغب دف روهی ب دشغب ارر س  و كود    داف ط دبا سرت دا ط  85

 
ارر اح  هادنمی    و بد زووش از لحوظ ش وخرد ب  نجوند 

هد  هائمنوًطود ك  یفر  شم  وش شونم ب  موشف روهس ود
ر م )حرد زووند ك  هد وحننط كنود ننسنر مد فو  كود  س

ه ود   انتنخرتند رنمپورنک شنمس ب از لحنوظ  نجنوند 
شونم ب هد نرنج  رنطو   نوالید از اخنرالالت آشفر  ود

رالبس  [ 5]ه  م دباند ب شوویوت جسموند دا یزادش ود
 ف ار  كود با سرتد اف اطد    اث ات   اث ات و فد ف هیی 

 وحنمبهس ب هد  نوهس  ویهنوشهسخونوا افن اه رنکرک از

ارن   رحقنقنوت  یوفرن  یسر ش  وروزووش هد ر ى زدگ
 وولمى كودی اش  منه  كود    وعروهاش ك  ه مود نهوش

هادننم    نوبد نننز دا اون  اینن كودف وو ویهنوش اننم بنبوهس
 آرننب  ن  رنوزووش كود    وعروهاش ار  وعرقم دا ن سوش

    شونم ن ود وعروه كود ف ای م     وآش ك    ا درون مود

  هر ین    دا كود ر هویى    كود    وعروهاش ی فرن نرنج  

 كنود خنوب    قوهد  وآش ك  جوآش از ه  م ود بج  انجوو

 یو كود باقعى ف ای م از ننسر می رنمى فضو وى كود هد ك هش
 از رن س  خنوط  رن  نش ب   ننملذت نمد كودشوش رولنم

   انتنخرن  شوشووقعن  ك وند هاهش هر  از یو شوس 

 صن ف جزئنوت كنود  و شوشبق  ار  ومون ب شونمود

 خوه انرقوهی  ب ك  مود اجر وب خط ات پذی فرن از شوهی

 وهو      طود   نمادنم  دا اشربو وت پذی فرن رحمل ب شمس

رواونل   ن  د رنالبسHarguchi نودیو د ) نظ ات طبق
 غنب ی  مون م دفرود ویى  و كود با سرتد اف اطد    دبانىی

 كنود   تنوو هد رنوانح ب اشربو وت بدى كمی ه س اخ اجی

 رالبس  وش م  وخل روان مود روزووش   اى ك  هاده ادربو 

 ك نم كن  ننوش ود دBonebright)   این   نونى اینی   

 ب كنود  ن  و نماشرالق   و وقویس  هد غن وهرو  وعروهاش
 وعبمنوش  [30]هادننم  رن ىكم بدى ه س وهرو  وعروهاش

  ویهلنل انتنزس  ن بندی     ویپوهاش    هدیوف  رالبس

ك  نم ود پنما اررنوه    كودشوش نسب  نورد    ننز هدبند
 خنوه  نو شنغبد وو نن  بارنط   ن    ننن م[ ب 28]

 رمو ب نوكوفد وزایوی ب وون م حقو  ورعمهی  ویارر س

 وهنول هادنم اونو كودب  رحصنل    آووزاشهانش رالق  

  نو  ن ایآش  نویروانوید ك نم كن ود پننما   بز زووند

 [ رو جنوید كن  اینن29نبوشم ] كوفد كود وحنط رقوضوی

 نو شنوه  ود ف رنوهید شنغبد    و ج  نهویروً  وارر س

روجنن   نن  ا مننن  وسننسب  با سننرتد اف اطنند  نن  كننود ب 
 نوی پنووم وی آش ب هد نظ  ی فرن این نور  ك  پهب ش

 سنود انمكد هد زون   با سرتد اف اطد    كود ب نقش آش 
هد ارر س ب ف روهید شنغبد هد هاخنل كهنود صنودت 
ی فر  ار ی انجنوو   ننن پهب هند ضن بدی  ن  نظن  

د اف اطد    كود ب ربل ب درم    ا ك  ش وخ  با سرتود
روزووش آووزش  بیهس   و روزووش م  پنووم وی آش   ای 

روانم هد دارروی  هبوه رمبون ه ب پ بدش وهم  وهس ب ود
این وطولع    درد    و  این  مف اصبد ؛  و وفنم  وشمآش

این ف ضن  ار :  نن با سرتد اف اطد    كود  و ارنر س 
ا رنماید شنه  زا نماش  ب ف روهید شغبد وعبمنوش هبدس

 بجوه هاده  
 

 روش بررسی
ینن ه:  نمف ب قن اد ود ومنظ وطولع  حوض  از هب  عم 

 ننو  وطولعنن  حوضنن  از نظنن   ننمف شنننوس ینن هآبدی هاهس
 اصنبد  ن   نمف روجن   نو   ننی وشم   مكود  هی ود

دا ط  با سنرتد اف اطند  ن  كنود  نو ك    درد  پهب ش
 ادربو  لحوظ    ار یارر س ب ف روهید شغبد وعبموش 

 مبسنرتد )از ننوع  -روصننفد ایوطولعن   نن ورغن  نوی
جووع   مف آش كبن  وعبموش آیم  ود    شمود دی رنوندد

    1595-94هبدس ا رماید شه  زا ماش هد روا رحصنبد 
 وهنم ك   دنف  زش 2890نف  و ه ب  844نف  ) 5934حجم 

 و روج     این ك  حجم وعبموش و ه ب زش یوسنوش نبنوه 
رصوهفد ور ورب  و حجم ب -ین ی طبق  ای   شنوس نمون 

نف   530رعماه  [50]ین ی كوك اش    اروس ف ووا نمون 
نفن  زشد از  290نفن  ون ه ب  80از وعبموش هبدس ا رماید )

 : ط یق ر  پ ره وو  زی  ووده وطولع  ق اد ی فر م
النننفد پ رهننن وو  با سنننرتد اف اطننند  ننن  كنننود               

(1992Spence & Robbins,این پ ره وو  با سرتد  :د
ی رجننن یوی  ب ر  وولف  20اف اطد    كود دا هد قولب 

یوین د ب  9یوی دی رمویل هدبند    كنود ) 4شمش هد كود )
ك م  پ ره وو   ن  یوی د   درد ود 9لذت   هش از كود )

ای لنون ت ر ظننم شنمس ارن  ب هدجن  3رنبک  اروس
ووافنق  كنووالً= 3وخولف رو  كووالً= 1یذادی آش از نم س
ر   وشنم نهنون  نزهینک 100     نمن س فن ه  ن   ار  
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 ب  موودید زا دنورر نوص  84

    روسبا سرتد اف اطد    كود خوا م  وه ب 
ایننن  د:,1994Dua) بد پ رهنن وو  ارننر س شننغبد

شنغبد یوی   ن    درند ارنر س  21پ ره وو  هد قولب 
ای هدج  3پ هازه  پ ره وو     اروس ربک كودك وش ود

 كنووالً=1ینذادی آش از لنو ت ر ظنم شمس ارن  ب نم س
 103وخولف ار        نم س ف ه     كووالً= 3ووافق رو 
ر  خوا م  نوه ب ر   وشم نهون  ارر س شغبد  نشنزهیک
    روس

 د:,2005Antoniou) جد پ ره وو  ف رنوهید شنغبد
یوین   ن    درند ف رنوهید  20این پ ره وو  هد قولب 

ای هدجن  3پ هازه  پ ره وو     ارنوس رنبک شغبد ود
 مین  4رو  0یذادی آش از لنو ت ر ظنم شمس ار  ب نم س

ی 2ی ننمنند از زوننوش=1ی یننو د=0شنن   ارنن  )  یننز=
ر  نزهینک 80د       نم س ف ه    4ی  منه =5=وعموالً

    روس وشم ب ر  ودبد  نش وشم نهون  ف روهید شغ
 و از دبش دبایند وحرنوا   ای رعننن دباید پ ره وو 

 و رورط ارورنم ی بس اررفوهس شم  هد این داررو پ ره وو 
 ق اد رأینم ربوو ر  نرد هانهتوس رنسروش ب  بو سروش ووده

  منوش  وپ رهن وو  ی فر م ب اطمن وش حوصل ی هیم ك 

 الزو ارربود از ر ج م بپهب هت  دا ود وودهنظ  خصنص 

 وش م  هد رعننن پویوید ا زاد و از ض یب آلفنو ود   خودهاد
ك بنبوخ اررفوهس شم  وقماد ض یب آلفو ك بنبوخ پ ره وو  

 [51]با سرتد اف اطد    كود هد وطولع  حس د ب شهوهی 
ی رمویل هدبند    كود 99/0كود  هد شمش   ای ا عوه رجنن

ب هد اینن وطولعن   ن ای  91/0لذت   هش از كود ب  44/0
ی رموینل هدبنند  ن  كنود 44/0ا عوه رجنن شمش هد كنود 

ی وقننوس كبند با سنرتد 44/0ی لذت   هش از كنود 41/0
    هر  آوم  هد وطولع  خواجنوی 491/0اف اطد    كود 

وقماد ض یب آلفنوی ك بنبنوخ پ رهن وو  ارنر س  [52]
   هر  آونم  وقنماد  81/0ب هد این وطولع   88/0شغبد 

ض یب آلفوی ك بنبنوخ پ رهن وو  ف رنوهید شنغبد هد 
ب هد اینن وطولعن    94/0 [55]وطولع  آنروننو ب هیتن اش 

آش  ه  مسنهنوش   هر  آوم  این ضن ایب  94/0ض یب 
ونوده ارنرفوهس از پوینوید الزو   ویپ رهن وو  كن  ار 

 وی آوودی ووده اررفوهس جه  رجزی  ب   خودهادنم  دبش
 نو ب اطالرنوت رحقننق وبر ند  ن  هب دبش رحبنل هاهس

 نو از روصنفد ب ارر بوطد ار   هد   درد روصنفد هاهس
ف اباندی هدصمی ونونتنن ب انح اف وعنود ب  ن ای   درند 

ضن یب  مبسنرتد رؤاالت پهب ش از آونود ارنر بوطد 
پن رننوش ب دی رنننوش   میوننن   مزوننوش  ننو ارننرفوهس از 

 اررفوهس شم  21نسخ   SPSSآوودی  افزادن و
 

 هایافته
نف  از وعبموش هبدس ا رماید  530هد وطولع  حوض  رعماه 

هدصنم  1/99شه  زا ماش ش ك  هاشر م ك  از این رعماه 
هدصننم هادای وننمدك  9/34ی ورأ ننلهدصننم  84/84زشی 

روا  10هدصم  والی  41/90رحصنبد كودش ورد  وهنم ب 
رو ق  خمو  هاشر م    ای پد   هش    بضعن  روصنفد 
ورغن  وی پهب ش از وننونتنن ب انحن اف وعننود ب  ن ای 

 نن با سنرتد اف اطند   درد ف ضن  اصبد این وطولع  )
   كود  و ارر س شغبد ب ف روهید وعبموش دا ط  بجنوه 

اررفوهس شم ك  نرنویج مبسرتد پن روش از ض یب   هادهد

 یزادش روصنفد ب وور یس ض ایب  مبسرتد ورغن  وی پهب ش -1جمبا 

 M ورغن 

 د3)از 
SD  رجنن شمش

 هد كود
رمویل هدبند 

    كود
لذت   هش از 

 كود
با سرتد 

 اف اطد    كود
ارر س 
 شغبد

ف روهید 
 شغبد

r 
      1 91/0 89/5 رجنن شمش هد كود

     1 984/0 42/0 01/4    كود رمویل هدبند
    1 982/0 999/0 4/0 05/4 لذت   هش از كود

   1 999/0 995/0 998/0 44/0 99/5 با سرتد اف اطد    كود
  1 94/0 95/0 945/0 959/0 94/0 55/5 ارر س شغبد

 1 889/0 958/0 928/0 959/0 959/0 99/0 48/5 ف روهید شغبد

  وع وهاد ار  01/0رطح رموو ض ایب  مبسرتد هد 
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 یزادش شمس ار    1آش هد جمبا 
وننونتنن نمن ات وعبمنوش هد رمنوو  1   اروس جمبا 

 5ورغن  وی ووده وطولع   والر  از ونونتنن نظن ی یع ند 
 ن    ننن ار    م ك  مسنت اش وشم ك  این ووضوع ود

 و رموو ضن ایب  مبسنرتد  ننن با سنرتد اروس یوفر 
طنند  نن  كننود ب رنن  وؤلفنن  آش  ننو ارننر س شننغبد ب اف ا

ی دp<01/0)ف رننوهید شننغبد وثبنن  ب وع ننوهاد ارنن  
  و  این بجوه دا ط  وثب  ب وع وهاد  نن با سرتد اف اطد 

 نوی آش  نو ارنر س شنغبد ب ف رنوهید    كود ب وؤلف 
رنواش پنذی ف   نو ی هه  هد نرنجن  وندود رأینموعبموش 

كنود هد وعبمنوشی ونننزاش افنزایش با سنرتد اف اطند  نن  
ارننر س شننغبد ب ف رننوهید شننغبد آنننوش ننننز افننزایش 

 یو م ود

 ن ند ارنر س شنغبد وعبمنوش  ن  ارنوس   ای پننش
با سرتد اف اطد    كود از دی رنوش  مزونوش   ویوؤلف 

یزادش شمس ارن    2اررفوهس شم ك  نرویج آش هد جمبا 
نهوش هاهس شمس ار  نرویج رحبنل  2یون  هد جمبا  موش

 ن ند ارنر س شنغبد از دی رنوش انجوو شمس   ای پنش
 رأیننمبا سرتد اف اطد    كود ونوده  وؤلف ط یق    ر  

 یون  كن  موش  دF=03/0>p,09/144ق اد ی فر  ار  )

رجنن شمش هد كودی رمویل  وؤلف شوه    ر  وهو مس ود
انم ب ند    كود ب لذت   هش از كود هد وما  وقد وونمسدبه
  ووؤلفن هدصم از بادیونس ارنر س شنغبد  نو آش  9/33

  وهر ك ار  
 ن د ف رنوهید شنغبد وعبمنوش  ن  ارنوس   ای پنش

با سرتد اف اطد    كود از دی رنوش  مزونوش   ویوؤلف 
یزادش شمس ارن    5اررفوهس شم ك  نرویج آش هد جمبا 

نهوش هاهس شنمس ارن  نرنویج  5یون  ك  هد جمبا  موش
 ن ند ف رنوهید رحبنل دی رنوش انجوو شمس   ای پننش

با سرتد اف اطد    كود ونوده   ویوؤلف شغبد از ط یق 
 یون  موش  دF=03/0>p,92/142ق اد ی فر  ار  ) رأینم

رجننن شنمش هد كنودی  وؤلف شوه    ر  ك  وهو مس ود
ند    كود ب لذت  ن هش از كنود هد ونما  نوقد دبرمویل ه

هدصم از بادیونس ف روهید شغبد  و آش  4/33انم ب وونمس
 وهر ك ار    ووؤلف 
 

 گیریبحث و نتیجه

 هابطببون  ب هلخواس طود   دا زیوهی  سنود زووش وعبموش

رواننم ه  م ب اینن ودود اخرصوص كودی  ویفعولن    
روانم ك  ود  و ایجوه ك مبا سرتد اف اطد    كود دا هد آش

  وی با سرتد اف اطد    كودوولف ارر س شغبد    اروس  ن د خالص  رحبنل دی رنوش   ای پنش -2جمبا 

 t Sig ض ایب اررونماده ض ایب غن  اررونماده 

B Std. Error Beta 
 وقماد ثو  

 كود رجنن شمش هد
 رمویل هدبند    كود

 لذت   هش از كود

498/0 
192/1 
414/0 
08/1 

449/0 
303/0 
239/0 
352/0 

- 
124/1 
305/0 
884/0 

443/1 
522/2 
588/2 
052/2 

149/0 
021/0 
019/0 
045/0 

000/0 Sig=    09/144F=         339/0 =2R        948/0R=  

 
  وی با سرتد اف اطد    كودف روهید شغبد    پوی  وولف   ن دخالص  رحبنل دی رنوش   ای پنش -5جمبا 

 t Sig ض ایب اررونماده ض ایب غن  اررونماده 

B Std. Error Beta 
 وقماد ثو  

 رجنن شمش هد كود
 رمویل هدبند    كود

 لذت   هش از كود

929/0 
515/1 
344/0 
144/1 

302/0 
34/0 
293/0 
39/0 

- 
183/1 
454/0 
88/0 

431/1 
429/2 
039/2 
008/2 

148/0 
014/0 
040/0 
043/0 

000/0 Sig=    92/142F=         334/0 =2R        944/0R=  
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 ب  موودید زا دنورر نوص  84

 نظن    ازپنووم وی و فد   ای آنوش    هنبوا هاشر   وشنم

 دی اف اه هادای با سرتد اف اطند  ن  كنودیOatesابرس )

 روان نمنمند كنود  نمبش بلد ننسر م كودشوش روشق الزاووً

 كن  ك  نموند رصنود  و تذدان م  آش دا كود خوه روروت

كنود  اینن روان نموند كن   سنر م كسنوند ر هنو خوهشوش
 كنودی هد افن ا  هلننل  ن  ب ه  نم انجنوو دا خصنوص  

اینن  هد كنود    ك  م  ننوزود پنما كود    با سرتد اف اطد
 جمی ار  خط ی ومون ك  ار  اف اطد حمی رو اف اه

 بظویف ب ف هی دبا ط هدبش ف هیی شوهی رالوردی   ای

 رعهنم كن    ا آبده؛ بجوه     وآش اجرمورد  وینقش ب

 دا زیوهی  سنود زووش ب هادنم حم از  نش    كود غن وعقولد
 كنودی اخرصنوص  ویفعولن     هدبند ب هلخواس طود  

دا طن  [   مف اصبد وطولع  حوض    درند 25ه  م ]ود
 نو ارنر س شنغبد ب ف رنوهید    كود  اف اطدبا سرتد 

 نوی شغبد وعبموش ومادس ا رماید زا ماش  نوه  از یوفرن 
این وطولع  این  وه ك   نن با سرتد اف اطند  ن  كنود ب 

آش  و ارر س شنغبد وعبمنوش دا طن  وثبن  ب   ویوؤلف 
وع وهادی بجوه هاده  نرویج دی رنوش   میون   مزووش ننز 

با سرتد اف اطند  ن  كنود رنواش   ویوؤلف نهوش هاه ك  
 ن د ارر س شغبد وعبموش دا هادنم  این یوفر  )دا ط  پنش

وثب  با سرتد اف اطند  ن  كنود  نو ارنر س شنغبدد  نو 
-24ی19خنواش ارن  ] نوی وطولعنوت پنهننن  نمیوفر 

د با سنرتد Morgan[    ای وثنوا وودینوش )53ی54ی24
ز اضنط اب ب  نو رنبب  ن باف اطد    كود دا هد رنوزووش

هانم ب نهوش هاهس ار  كن  با سنرتد فهود وی دباند ود
ی فهنود دبانند ب فهنودخوشاف اطد    كود  ورث افنزایش 

[  54اضط اب یهر  ب ارر س شغبد دا  ن   من اس هاده ]
ك نم با سنرتد ننز ر نواش وند دRobbinson) دا ن سوش

 وی دباند ب جسمد اف اطد    كود  ورث افزایش  نمودی
اننمازه  انمدرنوش ب رنالو  فن ه دا  ن  خطن  وندشمس 

(Andersonبا سنرتد شخصند كن  ینن ه د نرنج  وند
هادای )   رب  ارر س شغبد كمرن د كود هاده  ر ی   كم

 ب ف ص  ادرقنو  وشم ود رالو  دباند ب جسموند خو د
 د ر واشMudrack) ووهداك[  54ك م ]هد كود دا پنما ود

   كودی ومون  با سرتد اف اطد  وك می ك  ای    اف اه ود
 ر واش  ار  از كودشوش لذت  ب نم؛ اوو لذت  ن هش از كود 

ای هد با سرتد اف اطد    كنود وحسنوب یک جز   سر 
شوه  اف اهی ك  هد وحنطد رح  فهود زیوه  ن  كنود نمد

 نوی خنوه هد  پ هازنمی احرموالً    اروس رالئق ب دغبن 
     هلنل فهود ب وهغب  زیوهی ك  م  بوكود حضود پنما نمد

 هد خوه احسوس كهش ب اجبود ب برواس  ن  كنود هادننم
   كود اضط اب ب ارر س زیوهی [  با سرتوش اف اطد 51]

 یشنوهودهادنمی كودشوش ووجب وهوالت جسمد ب دباند 
دضوی  پوین د از زنمید ب شغبهوش هادنم ب رمبو ه شغبد 

كودارننک  وطولعننوت   نننن م[  4] ارنن  پننوینن ننو آش
(Karaskكودك وش وعروه     ك  صودرد هد ه مود نهوش د

 ورغنن  ب شنوه هاهس شنوشوهنوغل    اجوزس ك ر ا    كود

 ر یكم ارر س احسوس  وآش شوه لحوظ شغل    ك ر ا

 ر ی نش بفوهادی احسوس ب ك ه رج    خوا  م دا كود هد

 [ 59هاش  ] خوا  م روزووش ب شغل    نسب 
هیت  یوفر  این وطولع  نهوش هاه  نن با سرتد اف اطند 

آش  و ف روهید شغبد وعبموش دا طن    ویوؤلف    كود ب 
وثب  ب وع وهادی بجوه هاده  نرنویج دی رننوش   میونن  

با سرتد اف اطد  ن    ویوؤلف  مزووش ننز نهوش هاه ك  
 ن د ف روهید شغبد وعبموش دا هادنم  این كود رواش پنش

ر  )دا ط  وثب  با سرتد اف اطد    كود  نو ف رنوهید یوف
خنواش ارن   نوی وطولعنوت پنهننن  نمشغبدد  و یوفر 

وطولعننن  شنننوفبد ب  وثوار واش ننن [  59ی58ی54ی20ی19]
 اف اطندهادای با سرتد اف اه ه م ك   مووداش نهوش ود

 وش حجم كود اضوفد  م اس  و رقوضنو وی شنغبد    كود 
شوش رحبننل ك  می و و ع ان ژی ذ  د والید دا رج    ود
   بیهس   تنوود كن  كودك نوش هد ی دبهشمس ب از  نن ود

ای ذ ن خنوه دا هدینن  فزای مس طود  ف ای م انجوو كود و 
رضعنف شمس ب رحبنل دفر  د و  اییون   نموهس ب خوه دا 

   هادای با سرتد اف اطد اف اه  ك آشضمن  [ 19] نموی م
شوش نمادنم بد    رفویض اخرنودات ب بظویفكود  وش رموی
ی هننم ب هد نرنجن  شنوش ه نود رعنودض وند و  مووداش

رننون روج ك  ننم  رنن  ونندف ای ننم وی كننودی دا پن نننمس
(Sonnentagتنوود كن  وقنماد انن ژی ك م د  نوش ود  

   كود هد كودشوش هادای با سرتد اف اطد زیوهی ك  اف اه 
ك  م از ط یق رجمیم قوای ف هی جب اش نهوهی ص ف ود

ر انجوو نن بی آنوش رضعنف شمس ب ه ود رحبنل دفرتند 
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ه نم پود ب  مووداش نهوش ودوطولع  قبد [ 40] ی هنمود

شنونم نسنب   ن  ك  اف اهی ك   و كود خنوه رجننن وند
شونم  وی دباند ب جسمد ودر  ه ود آرنبهیت اش  نش

ش زیوهی دا    كود خوه اخرصنوص زی ا ان ژی ذ  د ب زوو
 ویم  ن  اونود شخصند ب یع د زووند دا ك  ود؛ ه  مود

       و  این ؛ ك  مف هی اخرصوص ه  می ص ف كود ود
ر   وشمی ف روهید هد  ننن شمت كود ب رقوضوی كود  نش

[  وطولعن  28ك نم ]كودك وش آش شغل افنزایش پننما وند
ه م ك  با سنرتد دشعبوند  هود ب وحموهیوش ننز نهوش و

 شغبد دفرتد رحبنل  و  مند    كود ر  ن  ه ن اش اف اطد

 ن   روانم و ج ود كود    ب با سرتد اف اطد هاشر  دا ط 
شنوه   مند ر  ن  ه ن اش هد شغبد دفرتد رحبنل افزایش

[54]. 
دا ط  با سرتد اف اطند  ن  كنود  نو ارنر س شنغبد ب 

 ننوی نظ ینن رننواش  نن  ارننوس ف رننوهید شننغبد دا ونند
-ك رن ا-ب رقوضنود Job overload نودی شنغبد )ی اش

د ربننننن كنن ه  Demand-control-support) حموینن 
 هد كنودی آیو رن اكم ك این از اهداك    شغبد  ودیی اش

 ووجوه فهود از    اهداك   نن م ب ن  یو هاده بجوه شغل

    پذی یهرر س ب فضو كبد  طود   ب كود رومنل   ای

زونوند كن  كودك نوش هد  .[41ك م ]ود اشودس ووجوه و و ع
یو  م ك  كود زیوهی    رهمس هادنمی  ن  وسنوئل  سننود ود

ورفوبرد  ویم  پ هازنم ب زووش كوفدی   ای كود رعننن شنمس 
 .[42ك  ننم ] ننودی دا رج  نن  ودنمادنننمی بضننعن  ینن اش

 نودی شنغبد هد ایجنوه ه م ك  ین اشوطولعوت نهوش ود
ارن    وؤث [ 44[ ب ف روهید شغبد ]45] ارر س شغبد

فهنود شنغبد از  یحموین -ك رن ا-   اروس وما رقوضنو
روثن ات     م پنورر  رقوضوی شغبد زیوه ب ك ر ا شغبد 

شوهی هد حولد ك  حموی  اجرمورد هد رعوول كم ایجوه ود
 نن رقوضنوی شنغبد ب ك رن ای نقنش وننونجد دا  نوزی 

ار  از فهود شنغبد ب  ك م   مر ین ش ایط ك  ر كنبدود
فقماش حموی  اجرمنورد ارن  ب فهنود وضنورف نووننمس 

ی شنغبد ك رن ا-رقوضنو نظ ین  وطنو ق .[11شنوه ]وند
 هی د ب  مونوداشیMartinusen) وودرن ورننوطولعنوت 

 ارنر سه نم ود نهوشد ب  مووداش DeJonge) یونتد

 رطح ك  آیمود پمیم كود  ویوحنط هد اف اه   ای زووند

  وشم پوینن شغبد ك ر ا وقو ل هد ب  وال شغبد رقوضو وی
د ب  مووداش وعرقنم  سنر م Chiang) نگ نو [ 43-44]
 ب خوهوخرودی ونزاش    شغبد ك ر ا نظ ی ی این  وف  هد

  نویوسنؤبلن  بظنویفی رعننن ب انرخوب   ای ف ه آزاهی

 وسكن و و[  49] هاده رم كنز كنود انجوو  ویشنوس ب زووش
(Babakasاننمهاهس نهوش خوه پهب ش  مووداش طد ب د 

 از ف ارن  دشنغبد رن ا)ك  شنغبد خوهوخرودی ونزاش ك 

 رنواش هادای  نودییین اش ب ا هنوو نظن  شغبد رقوضو وی
 ب دخنماه و پویوش هد ك ) ف روهید   ای وع وهاد  ننپنش
 وب نو ن[      من48]  سر م دآیمود پمیم زاارر س بقویع

 شنغبد ك ر ا ك  وعرقمنم  مووداش ب دChiang)  نونگ

 هد خنو د  ن  روانمود ی رعمیل  ولقوس ورغن  یک ر واش  
 ینو ب جب اش -رعوها رمو -ارر س التوی نظن  التو وید
 جنوی یدفرودی پنووم وی -ك ر ا – رقوضو نظن  التو وید

 روضننح ب شن    ن ای دا التو و این ربننن رواش ب ی فر 
 ب ارنر س اث     و فد ب وثب  دفرود وی دخماه  تونتد
این ك  اف اه هادی  نهویروً[  49]  ب ه  وال شغبد رقوضو وی

 و  ودكنودی زینوه وواجن   وعموالًبا سرتد اف اطد    كود 
ك  م از ك ر ا شغبد ب حموی  اجرمورد  سر می حس ود

 نوی شنغبد كوفد   خنودهاد ننسنر م هد نرنجن  ارنر س
 ب فهننود و     ننمك  ننم  رنن ی دا هدیوفنن  ونند نننش

 شغبدی  و رقوضو وی روزیودی جه  هد شغبد  ویارر س

 رنو ونمتهد كورنوس فهود و این ار ی نوپذی اجر وب او ی

 دفنرن  ورث رحبنل هداز ومت هد اوو یرحملقو ل حمبهی

 ن   نهوین  هد ب شنمس انسنوش دبانند ب  نمند وقوبون 
   .[15شوه ]ود و ج  شغبد ف روهید

 و نهوش هاه ك   نو افنزایش با سنرتد هد وجموع یوفر 
 و ارر س شغبد ب ف رنوهید ی آش   كوداف اطد وعبموش 

ك  نم  از اینن دب   ینزادی شغبد  والر ی دا رج  ن  وند
 نوی  وی آووزشد جه  آش وید وعبمنوش  نو پمینمسهبدس

با سرتد اف اطد  ن  كنودی ارنر س شنغبد ب ف رنوهید 
 نوی وقو بن   نو سشغبدی پنووم وی ف هی ب رنوزووند ب دا

دینزی  ن ای بق  )كن   ن    نوون  وؤث  و ب ومی ی  آش
پن هازهد رقسنم بق   نن كنودی خنونواهس ب خنوه فن ه وند

نموینم   ن  رنوی  پهب هنت اش انجنوو   ننن ض بدی ود
پهب هنند ننن  ر هننو هد وقننوطع رحصنننبد  ننوالر   بونن  
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ای دا طن  با سنرتد  وی هیت ی   درند وقویسن روزووش
كنود  نو هیتن  پنوونم وی شنغبد  ن  ارنوس  اف اطد  ن 

 ورغن  وی هووی افنود )ج سن ی رنی رو لی رحصننالت
ب   دی انجوو   نن وطولعورد    صودت كنفند ینو آونخرن  

  نن  و روج     اینن ی هه   م)كمد ب كنفدد روصن  ود
 وی ووده اررفوهس هد این پنهب ش خنودجد ك  پ ره وو 

 وید ك  ور ورب  و ش ایط  وهنم ط احد   نن پ ره وو 
ین هه  از كهود وو  وش م    روی  پهب هت اش روصن  وند

رنن ین وحننمبهی  كمونند  ننوهش وطولعنن  ارنن  كنن  وهننم
هقنق ا عوه وخربنف وسنسب  دا ش ورنوید  طود  رواش نمد

ك  این وطولع  هد ی بس وعبموش ا رماید شه   جوك ه  از آش
نرویج وحمبهی  پذی ی زا ماش انجوو ی ف  پس هد رعمنم

  نو  این هد رعمننم نرنویج  ن  رنوی  ؛ خوص خنوه دا هاده
 نو  وینم احرننو  الزو دا وعبموش ب كودك وش روی  روزووش

 نموه 
 

 تقدیر و تشکر
 ن  م كن  از وعبمنوش ونوده نویس میوش    خوه الزو ود

 وطولع  و ارب رپوس ب رهو  خوه دا ا  از نموی م 
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Abstract 

Background and aims: The teachers assign very high amount of time to job activities 

arbitrarily and voluntarily, which may result in addiction to work with positive and negative 

outcomes. The main goal of current study is evaluating the relationship between extreme 

dependence to work with job stress and job burnout in elementary school teachers of 

Zahedan city. 

Methods: This is a descriptive correlation study, carried out on 350 elementary school 

teachers of Zahedan city who were selected using stratified random sampling method. The 

data collected using three questionnaires including addiction to work questionnaire, job 

stress questionnaire, and job burnout questionnaire. Data were analyzed using correlation 

coefficient and multiple regression through SPSS v.21 software. 

Results: The average (SD) score of teachers in dependent variables were 3.97±0.64 for 

extreme dependence to work, 3.33±0.74 for job stress and 3.48±0.79 for job burnout, which 

altogether were higher than average level from the theoretical point of view. The value of 

correlation coefficient for work involvement, feeling of being driven to work, work 

enjoyment, and extreme dependence to work were 0.739, 0.743, 0.73, 0.74 (p<0.01), 

respectively. Based on result of regression, 55.9% of job stress variance was common with 

extreme job dependence components (p<0.05). The values of correlation coefficient of work 

involvement, feeling of being driven to work, work enjoyment, and extreme dependence to 

work with job stress were 739.737, 0.0, 0.728, 0.738 (p<0.01), respectively. Based on 

results of regression, the 55.4% of job burnout variance was common with extreme job 

dependence components (p<0.05). 

Conclusion: According to significant positive relationship between workaholism with job 

stress and job burnout in teachers, it could be suggested to execute instructional courses for 

familiarity of teachers with phenomena including extreme dependence to work, job stress, 

job burnout, individual and organizational outcomes and their effective management.  
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