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 .1دکتری مديريت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی علوم تحقیقات ،واحد کرج ،کرج ،ايران 2و .3استاد دانشکدة
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحدکرج،کرج ،ايران  .4استاد دانشکدة روانشناسی ،دانشگاه
تربیت معلم تهران ،تهران ،ايران

چکیده
هدف از پژوهش بررسی تأثیر فعالیت بدنی بر بهرهوری و کاهش غیبت از کار ،تعلق خاطر کاری کارکنان زن دانشگاه آزاد
اسالمی واحد پرند است .روش تحقیق آزمایشی -میدانی بوده ،که از طریق پیشآزمون و پسآزمون با دو گروه آزمایش و
گروه کنترل انجام گرفته است 72 .نفر از کارکنان زن دانشگاه آزاد اسالمی بهصورت داوطلبانه بهعنوان آزمودنی در این
مطالعه شرکت کردند .تعلق خاطر کاری با پرسشنامۀ اسچوفعلی و بابکر بهرهوری و کاهش غیبت از کار با پرسشنامۀ سالمت
عمومی و بهرهوری کاری هانگ سنجیده شد .تمرین هوازی موجب افزایش بهرهوری ( )P=0/001و تعلق خاطر کاری
( ،)P=0/001در آزمودنیها شد .اما تمرینات هوازی تأثیری بر کاهش غیبت کارکنان از کار نداشت .نتایج این مطالعه
نشان داد شاخصهای شغلی به یک اندازه تحت تأثیر تمرین قرار نمیگیرند (اندازۀ اثر تعلق خاطر کاری  0/55در بهرهوری
 )0/37بهدست آمد .براساس این یافتهها توصیه میشود مدیران برای افزایش تعلق خاطر کاری و نیز بهرهوری نیروی
انسانی فرصتهای مناسبی را برای شرکت در برنامههای فعالیت بدنی برای کلیۀ کارکنان بهخصوص کارکنان زن که از
محدودیتهای زیادی در انجام فعالیتهای بدنی برخوردارند ،فراهم آورند ،تا بتوانند بهصورت مؤثرتر از نیروی انسانی فعال
خود در سازمان بهرهمند شوند.

واژههای کلیدی
بهرهوری ،تعلق خاطر کاری ،فعالیت بدنی ،کاهش غیبت از کار ،کارکنان زن.

نويسندة مسئول  :تلفن 09121459241 :

Email: Mhvatan.1972@yahoo.com
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مقدمه
فعالیت بدنی و تمرین بدنی منظم سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و به جلوگیری از بسیاری از
بیماریهای جسمی و روانی کمک میکند .به هر گونه فعالیت یا حرکت بدن که در اثر انقباض و انبساط
عضالت اسکلتی ایجاد شده و نیازمند صرف انرژی است ،فعالیت بدنی گفته میشود .دو نوع فعالیت بدنی
 .1ضمنی (روزمره) که بخشی از فعالیتهای روزانه است مانند راه رفتن ،تمیز کردن خانه .2 ،فعالیتهای
بدنی (ساختاریافته) که در یک دورۀ زمانی بهمنظور بهبود سالمتی و آمادگی جسمانی صورت میگیرد،
شامل تمرینات ورزشی که بهعنوان راهنما برای کارکنان در جهت دستیابی به توصیههای بهداشتیاند
( .)1انواع فعالیت بدنی براساس میزان شدت به سه گروه فعالیتهای بدنی سبک ،متوسط و شدید ،براساس
میزان انرژی و اکسیژن مصرفشده گروهبندی میشود ( .)2امروزه کارگران یا کارمندان سالم برای بازار
کار بسیار بااهمیتاند ،بهویژه اینکه با افزایش سن انواعی از بیماریهای مزمن در آنها پدیدار میشود،
بنابراین سازمانها و شرکتها ی جهانی با هدف افزایش میزان فعالیت بدنی کارکنان خود درصدد اجرای
برنامههای سالمت و تندرستی در درون سازمانها هستند ( .)3 ،4یکی از خطرهای مهم برای سالمت
کارمندان کمتحرکی است ( .)5ازاینرو برخی محققان برنامههای سادهای را برای افزایش فعالیت بدنی در
محل کار پیشنهاد کرده و نیز توصیههایی را از جمله باال و پایین رفتن از پلهها ،گاهی از جا بلند شدن و
ایستادن ،راه رفتن در زمان استراحتهای کوتاه ،و غیره ...ارائه دادهاند .بنابراین ورزش و فعالیت بدنی
میتواند نقش بسیار مهمی در تندرستی و سالمت روانی افراد داشته باشد .نقش و اهمیت نیروی انسانی
در رشد و توسعۀ کشورها بیش از بیش نمایان شده ،بهطوریکه تحقیقات نشان داده است افزایش بهرهوری

1

افراد در سازمان موجب بهبود و افزایش بهرهوری سازمان میشود ( .)6بهرهوری نیروی انسانی حداکثر
استفادۀ مناسب از نیروی انسانی بهمنظور حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه
است .نیز بهرهوری نیروی انسانی نوعی بهرهوری جزیی است که از ارتباط بین ستانده و دادۀ نیروی انسانی
بهدست میآید ( .)4یکی از عوامل مهم و مؤثر در بهرهوری باالی افراد سالمت جسمی و روانی افراد است
( .)7تحقیقات نشان داده است که کارگر ان یا کارکنانی که از سالمت و بهداشت ضعیف یا پایینی
برخوردارند ،احتماالً غیبت در کار ،مرخصیهای زیاد یا بازنشستگیهای زودهنگام در آنها بیشتر دیده
میشود ( .)8در برخی مطالعات دو شاخص حضور و غیاب برای سنجش بهرهوری شغلی کارکنان براساس

1. Productivity
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بهداشت و سالمت در نظر گرفته میشود ،که رایجترین شاخص بهرهوری محیط کار غیبت است که
بهصورت زمان ازدسترفتۀ کاری بهدلیل بیماری یا شرایط دیگر جسمی و روانی تعریف میشود ( .)9در
این مطالعه بهرهوری نیروی کار براساس سنجش میزان غیبت کارکنان به جهت بیماری ،و بهرهوری شغلی
(میزان زمانیکه افراد در کار خود دقت و تمرکز الزم را داشته و کار خود را باکیفیت انجام داده است) ،نیز
سنجیده شده است.
در سازمانها توجه به سالمت و نشاط نیروی انسانی برای هرچه بهرهور بودن آنها الزم و ضروری است،
چراکه بهرهوری کاری پایین موجب ایجاد هزینههای غیرمستقیم زیادی برای کارفرمایان شده است و
میتوان هزینههای کارکنان با سطح بهداشت عمومی پایین را با بهرهوری پایین ،روزهای بیماری و جبران
خسارت در ارتباط با بیماری اندازهگیری کرد ( .)10جاستسن( )20151در بررسی اثر فعالیت بدنی بر
بهرهوری ،سالمت عمومی ،حضور و غیاب کارکنان در محل کار در سازمانهای دانمارکی نشان داد فعالیت
بدنی غیبتهای کوتاهمدت را کاهش و بهرهوری کارکنان را افزایش میداد ( .)11گوشن )2014( 2در
بررسی ارتباط بین بهرهوری کاری و فعالیت بدنی کارکنان تماموقت سنگاپور نشان داد کارمندان
سنگاپوری که درخواستهایی برای مرخصیهای پزشکی فوری داشتند ،با انجام فعالیتهای بدنی این
درخواستها کاهش چشمگیری نداشته است .نتایج برخی مطالعات انجامگرفته ،بین بهرهوری کارکنان و
فعالیت بدنی در اوقات فراغت ارتباط مثبت و معناداری را نشان داده است ( .)9از جمله مطالعۀ فراتحلیلی
هاچیتسون و ویلسون ( )2011در بررسی  29مطالعه نشان داد که با انجام فعالیت بدنی در محل کار
میتوان محیط مناسبی برای بهبود فعالیت بدنی کارمندان ایجاد کرد و این مسئله موجب بهبود سالمت
و تندرستی آنان و در نتیجه افزایش بهرهوری کارکنان میشود ( .)12اما برنادز و همکاران ( )2007ارتباط
معناداری را بین بهرهوری و تناسباندام ادراکشده کارکنان مشاهده نکردند ( .)13از سوی دیگر ،تحقیقات
نشان داده است کارکنانی که با شغل و کارفرمای خود در تعامل سازندهاند ،بهرهوریشان بیشتر است ،در
واقع کارکنانی که از سطح باالی تعلق خاطر کاری برخوردارند ،احتماالً دو برابر کارکنان دیگر سازنده و
مفیدند .ماسالچ3و همکاران ( )2001تعلق خاطرکاری را تفکر مثبت و واقعی میدانند که بهوسیلۀ قدرت
(توان) ،فداکاری (تعهد) و جذابیت توصیف میشود و موجبات تمایل و رضایت افراد را در اشتیاق به انجام

1. Justesen
2. Gaoshan
3. Maslach
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کار فراهم میسازد ( .)14منظور از توان (قدرت) سطح باالیی از انرژی ،تابآوری ذهنی و مقابله با موانع
در کار است .بنابراین تعلق خاطر کاری کارکنان با انرژی و اثربخش بودن در کار مرتبط است .تعهد به
معنای داشتن حس معنادار از شور و شوق ،الهامبخشی ،غرور و چالش در یک کار است ،بدینمعنا که
کارکنان پرتکاپو و پویا مایل به انجام تالش بیشتر و فوقالعاده در انجام وظایفشان هستند و مجذوب شدن
بهعنوان تمرکز کامل و اشتغال یک شخص در کار ،با خوشحالی تعریف میشود .ترکیب تمامی مؤلفههای
مذکور سبب میشود تا افراد بهصورت ارادی و خودکار به انجام وظایف و مسئولیتهای خود بپردازند و
بدون نیاز به حضور سرپرست ،کارهای خود را بهنحو احسن انجام دهند ( .)15افزایش تعلق خاطر کارکنان
میتواند منافع بسیاری را بهصورت مستقیم و غیرمستقیم برای سازمان و افراد در پی داشته باشد .مزایای
داخلی تعلق خاطر کارکنان شامل بهبود و افزایش بهرهوری کارکنان ،افزایش دستمزد ،افزایش عزتنفس
و بهبود سالمتی کارکنان ،بهبود روحیۀ کارکنان ،و افزایش ایمنی کارکنان است ( .)16تا به امروز دالیل
و شواهدی مبنیبر یک عامل مؤثر جهت بهبودی تعلق خاطر کاری وجود نداشته است ،اما اونیل 1و
همکاران ( )2009بر این باورند که تعلق خاطر کاری میتواند برابر با شادی در کار در نظر گرفته شود،
بنابراین استراتژیهایی که میتوانند در بهوجود آوردن شادی مؤثر باشند مانند فعالیت بدنی ،شاید بتوانند
در بهوجود آوردن تعلق خاطر کاری هم مؤثر باشند .تحقیقات نشان داده است که تعلق خاطر کاری ارتباط
مثبتی با عملکرد شغلی دارد ( ،)17بهطوریکه کوم  2012اظهار داشت ،مدیران و کارفرمایانی که
برنامهها ی تندرستی و سالمت را برای کارکنان خود فراهم میکنند ،نشاندهندۀ نگرانی آنها در مورد
کارمندانشان است که این مسئله خود سبب افزایش نگرش مثبت کارمندان به سازمان شده و متعاقب آن
موجب بهبود عملکرد شغلی و شور و اشتیاق یا بهعبارتی افزایش تعلق خاطر کاری آنان میشود .این ایده
برگرفته از تئوری درک پشتیبانی سازمانی (میزانی از باور کارمندان دربارۀ اهمیت و ارزشی که سازمانشان
برای مراقبتهای بهداشتی درمانی و سالمت برای آنها قائل است) میباشد (.)18
تاکنون تحقیقات اندکی در زمینۀ تأثیر فعالیت بدنی بر تعلق خاطر کاری انجام گرفته است .نتایج
تحقیق کوم )2012(2نشان داد که فعالیت بدنی بر تعلق خاطر کاری کارکنان شرکت مؤثر نیست (.)18
برکل3و همکاران ( ) 2013نیز ارتباطی بین فعالیت بدنی متوسط تا شدید با تعلق خاطر کاری نیافتند.

1. Ouweneel
2. Coom
3. Berkel
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یکی از موضوعات مهم در شرکتهای جهانی و سازمانها یافتن عوامل مؤثر از جمله بهداشت و سالمت
در جهت افزایش تعلق خاطر کاری و بهرهوری کارکنان امروزی است ،بنابراین با توجه به نتایج ضدونقیض
پژوهشهای گذشته و اهمیت ورزش و فعالیت بدنی در بهداشت جسمی و روانی افراد از جمله قشر کارمند
بهخصوص زنان کارمند در ایران ،که دچار کمتحرکیاند ،محقق درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا
فعالیت بدنی و ورزش مؤثر بر بهبود بهرهوری و تعلق خاطر کاری و نیز کاهش غیبتهای ناشی از بیماری
کارکنان زن است؟ با توجه به اینکه چنین تحقیقات آزمایشی بهندرت در شرکتها و سازمانها در ایران
انجام گرفته و نیز ارائۀ فعالیت بدنی در سازمانهای ایران و بهخصوص در دانشگاهها که بهعنوان نظام
آموزش عالی در فرایند توسعۀ کشور که مراکز مهم و بااهمیتی تلقی میشوند مورد توجه مدیران قرار
نگرفته ،امید است اجرای چنین تحقیقاتی بتواند مدیران از جمله مدیران منابع انسانی را در سازمانها
جهت اجرای برنامه و طرحها ی ورزشی و فعالیت بدنی برای کارکنان و کارمندان خود متقاعد سازد و
سازمانها بتوانند از نیروهای سالم و بانشاطتر بهرهمند شوند.

روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر نیمهآزمایشی -میدانی است ،که از طریق پیشآزمون و پسآزمون و با دو گروه آزمایش و
گروه کنترل انجام گرفته است .جامعۀ آماری تحقیق را کلیۀ کارکنان زن دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند
تهران تشکیل دادند ( .)N=94حجم نمونه براساس توان آماری  0/95و سطح معناداری  0/5و تعداد گروهها
و با استفاده از نرمافزار جی پاور  54نفر بهعنوان نمونۀ آماری تعیین شد ،اما بهدلیل وجود احتمال افت
آزمودنیها از میان  94نفر 72 ،نفر که ورزش نمیکردند و نیز سابقۀ ورزشی هم نداشتند ،بهصورت تصادفی
انتخاب شدند .از میان این تعداد نمونه  36نفر بهصورت جایگزینی تصادفی در گروه آزمایش و  36نفر نیز
در گروه گواه قرار گرفتند .برای گردآوری دادهها ،پرسشنامههای تحقیق بهمنظور اندازهگیری متغیرهای
وابستۀ تحقیق در مرحلۀ پیشآزمون به هر دو گروه آزمایش و گواه داده شد تا تکمیل کنند .سپس گروه
آزمایش در برنامۀ  12هفتهای تمرین بدنی شرکت کردند (قبل از انجام برنامۀ تمرینی اصلی یک هفته
بهطور آزمایشی تمرینات به گروه آزمایش ارائه شد تا در صورت وجود مشکلبرطرف شوند) .پروتکل تمرینی
تمرینات هوازی :به مدت  12هفته برای کارمندان  25تا  45سالۀ زن .تعداد روزهای تمرین3 :روز در
هفته .مدت هر جلسۀ تمرینی :با  30دقیقه شروع  3هفتۀ اول  40+دقیقه در  3هفتۀ دوم 50 +دقیقه در
 3هفتۀ سوم و  60دقیقه در  3هفتۀ چهارم .شدت تمرین :با  40درصد حداکثر ضربان قلب شروع در سه
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هفتۀ اول 45 +درصد  3هفتۀ دوم  50 +درصد سه هفتۀ سوم  55-59 +درصد در سه هفتۀ چهارم .ماهیت
تمرینها :تمرینات هوازی مفرح شامل دویدن  +حرکات موزون و نرمشهای سوئدی و انجام بازیهای
سرگرمکننده.
مرحلۀ اول( ،هفتۀ اول تا سوم) :مدت 30 :دقیقه ،شدت40 :درصد حداکثر ضربان قلب
 8دقیقه گرم کردن (دویدن +راه رفتن) بهعالوۀ حرکات کششی ایستا و دینامیک 15 .دقیقه حرکات
ایروبیک با موسیقی با انجام نرمشهای سوئدی و حرکات سوئدی 7 .دقیقه سرد کردن .مرحلۀ دوم (هفتۀ
چهارم تا ششم) :مدت زمان تمرین  40دقیقه ،شدت تمرین45 :درصد حداکثر ضربان قلب 10 ،دقیقه
گرم کردن 15+دقیقه هوازی10+دقیقه بازی5 +دقیقه سرد کردن .مرحلۀ سوم (هفتۀ هفتم تا نهم) :مدت
زمان 50:دقیقه ،شدت تمرین 50 :درصد حداکثر ضربان قلب 10 ،دقیقه گرم کردن 15 +دقیقه ایروبیک
یا نرمشهای سوئدی  20+دقیقه بازی5 +دقیقه سرد کردن مرحلۀ چهارم (هفتۀ دهم تا دوازدهم) :مدت
زمان تمرین 60 :دقیقه ،شدت تمرین 55-59 :درصد حداکثر ضربان قلب 10 ،دقیقه گرم کردن20 +
دقیقه هوازی ایروبیک  25 +دقیقه بازی  5 +دقیقه سرد کردن (.)19
در این مدت به گروه گواه هیچ تمرین بدنی یا برنامۀ دیگری ارائه نشد .پس از اتمام دورۀ  3ماهۀ
تمرینی از هر دو گروه آزمایش و گواه مجدداً دعوت بهعمل آمد که در مرحلۀ پسآزمون پرسشنامههای
تحقیق را تکمیل کنند .برای اندازهگیری متغیر بهرهوری و کاهش غیبت از کار از پرسشنامۀ سالمت
عمومی و بهرهوری کاری هانگ )2008(1استفاده شد ( .)20این پرسشنامه دارای  20گویه است که 11
سؤال آن میزان حضور و غیاب کارکنان را براساس مشکالت جسمی آنها میسنجد ،و  9سؤال دیگر آن
در مقیاس  7ارزشی لیکرت از همیشه  6بیشتر اوقات  5نیمی از زمان  4گاهی اوقات  3هرگز 2هیچوقت
1نمیدانم ،نمرهگذاری شده است ،و میزان بهرهوری افراد را در محل کار مورد سنجش قرار میدهد .پایایی
این پرسشنامه در پیشآزمون  0/71و در پسآزمون  0/70محاسبه شد .بهمنظور سنجش اعتبار پرسشنامۀ
سالمت عمومی و بهرهوری کاری از روش اعتبار مالکی همزمان استفاده شد که در این روش از پرسشنامۀ
حضور در کار لرنر2و همکاران (  )2003استفاده شد ( .)21ضریب اعتبار پرسشنامه  0/70بهدست آمد.
برای اندازهگیری تعلق خاطر کاری از پرسشنامۀ تعلق خاطر کاری ساختۀ اسچوفعلی و باکر) 2003 (3
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استفاده شد ،که دارای  17گویه و در مقیاس پاسخگویی  7ارزشی لیکرت از صفر (هرگز) تا ( 6هر روز)،
نمرهگذاری شده و دارای سه خردهمقیاس توان ،تعهد و جذب است .ضریب آلفای کرونباخ در پیشآزمون
 ،0/92و در پسآزمون 0/88بهدست آمد .بهمنظور سنجش اعتبار پرسشنامۀ تعلق خاطر کاری اسچوفعلی
و باکر (  ) 2003از روش اعتبار مالکی همزمان استفاده شد .در این روش از پرسشنامۀ کوتاهشدۀ تعلق
خاطر کاری ساختۀ اسچوفعلی و باکر (  )2006استفاده شد .ضریب اعتبار این پرسشنامه  0/96بهدست
آمد .برای تجزیهوتحلیل دادهها بهسبب داشتن دو گروه و دو مرحلۀ اندازهگیری از آمار استنباطی مناسب
از جمله از آزمون پارامتریک مانوا برای متغیرهای فاصلهای و آزمون ناپارامتریک Uمنویتنی برای
متغیرهای رتبهای استفاده شد.

یافتههای تحقیق
با توجه به نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف مبتنیبر طبیعی بودن دادهها ( ،)P<0/05و آزمون لوین
مبتنیبر تجانس واریانسها ( ،)P<0/05از آزمون مانوا برای تجزیهوتحلیل دادهها در سطح معناداری 0/05
= αاستفاده شد.
نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره در جدول  1گزارش شده است .این جدول سطح معناداری چهار
آزمون چندمتغیره متفاوت را برای عامل آزمایشی نشان میدهد .نتایج این جدول حاکی از آن است که
تعلق خاطر کاری و بهرهوری بین گروه آزمایش و کنترل متفاوت است.
( .)Wilks’ Lambda=0/36, F ( 3,68)=40/42 , P=0/001ضریب اتا یا اندازۀ اثر  0/64بهدست آمده
است.

جدول  .1نتايج تحلیل واريانس چندمتغیره

عامل

 12هفته
فعالیت
بدنی

درجۀ

درجۀ

سطح

ضريب

معناداری

اتا

68

0/001

0/64

68

0/001

0/64

0/001

0/64

0/001

0/64

ارزش

مقدارF

Pilla’s Trace

0/64

40/42

3

Wilks’ Lambda

0/36

40/42

3

Hotelling’s Trace

1/79

40/42

3

68

Roy’s Largest Root

1/79

40/42

3

68

منبع تغییر

آزادی

آزادی
خطا
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جدول  2نتایج مقایسۀ هر یک از متغیرهای تحقیق را بین گروههای آزمایش و کنترل نشان میدهد.
براساس نتایج بین گروه آزمایش و کنترل در مؤلفه تعلق خاطر کاری

(F (3,68)=85/79 , P=0/001

تفاوت معنادار وجود دارد .به این صورت که نمرۀ تعلق خاطر کاری و مؤلفههای آن در گروه کنترل بهطور
معناداری پایینتر از گروه آزمایش است .متغیر گروه 0/55در صد واریانس تعلق خاطر کاری را تبیین
میکند.
براساس نتایج بین گروه آزمایش و کنترل در مؤلفۀ بهرهوری ( F )3,68)=41/13 , P=0/001تفاوت
معنادار وجود دارد .به این صورت که نمرۀ بهرهوری گروه کنترل بهطور معناداری پایینتر از گروه آزمایش
است .متغیر گروه 0/37در صد واریانس بهرهوری را تبیین میکند.
جدول  .2نتايج آزمونهای تأثیرات بینموردی در مورد متغیرهای تحقیق
منبع
تغییرات

متغیر وابسته

آمارةF

سطح
معناداری

میانگین
ضريب اتا
آزمايش

کنترل

تعلق خاطر کاری

85/79

0/001

0/55

0/84

-0/28

 12هفته

توان

52/49

0/001

0/43

0/69

-0/32

فعالیت

تعهد

54/68

0/001

0/44

0/90

-0/19

بدنی

جذب

91/82

0/001

0/57

0/92

-0/30

بهرهوری

41/13

0/001

0/37

1/3

0/17

نتایج آزمون منویتنی نیز نشان داد که در مرحلۀ پیشآزمون بین میانگین میزان غیبت کارکنان زن
گروه تمرین  M=1/82 SD=0/5و گروه کنترل  SD=0/3و  M=1/52تفاوت معناداری وجود نداشت
( .) U=39/5،Z=-1/78،P=0/910بنابراین بین میانگین غیبت گروههای تحقیق تفاوتهای اولیهای وجود
ندارد .نیز نتایج آزمون منویتنی در مرحلۀ پسآزمون نشان داد که بین میانگین میزان غیبت کارکنان زن
گروه تمرین  SD=0/5و  M=1/65و کنترل  SD=0/3و  M=1/82تفاوت معنادار وجود ندارد (،P=0/525
.)U=76/5،Z=-0/ 655
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جدول  .3نتیجۀ آزمون  Uمنويتنی متغیر کاهش غیبت
 Uمنويتنی

نتیجه

سطح معناداری
پیشآزمون

0/08

فرض تحقیق تأیید نمیشود

پسآزمون

0/22

فرض تحقیق تأیید نمیشود

بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق حاضر نیز نشان داد که  12هفته فعالیت بدنی بر بهرهوری کارکنان زن دانشگاه آزاد تأثیر
معناداری داشته است .نتایج این تحقیق با تحقیق امینی و حجازی آزاد ( ،)6()1386شعرانی بهار و
همکاران ( ،)22()1392صفیپور ( ،)23()1394ویتنی ،)24()2016( 1ریبرا 2و همکاران ( ،)25()2015
جاستسن ( ، )11()2015همخوان است .آنها در تحقیق خود نشان دادند شرایط سالمت و بهداشت و
همچنین فعالیت بدنی موجب افزایش بهرهوری کارکنان میشود .نتایج تحقیق امینی و حجازی آزاد
( )1386نشان داد برای دستیابی به بهرهوری باالتر نیروی کار ،به ارتقای سطح بهداشت و سالمت عمومی
کارکنان نیاز است .ویتنی ( )2016در تحقیق خود نشان داد که فعالیت بدنی موجب افزایش بهرهوری و
کاهش غیبت کارکنان میشود .براساس تحقیقات انجامگرفته دالیل محکمی مبنیبر فواید سالمت،
بهداشت و فعالیت بدنی وجود دارد .امروزه شواهد مربوط به تأثیرات مثبت فعالیت بدنی بر عملکرد روزانه
و عملکرد شغلی در حال توسعه است ( .)24بهطوریکه تحقیقات نشان داده است افراد سالم ،ظرفیت
بیشتری برای انجام کارهای شغلی نسبت به افراد دیگر دارند و بهداشت محیط کار و طرحهای فعالیت
بدنی پتانسیل افزایش بهرهوری و بهبود عملکرد شغلی را دارند .آنچنانکه مدیران و برنامهریزانی که فعالیت
بدنی را در قالب طرح و برنامههایی برای کارکنان در داخل و خارج از محیط سازمانی ارائه میدهند ،منافع
بسیاری برای سازمان و کارکنان خود فراهم میسازند .این منافع شامل افزایش بهرهوری و عملکرد شغلی،
کاهش حضور با وجود بیماری ،کاهش غیبت ،کاهش مرخصی استعالجی ،است .این مسئله را رونگن3و
همکاران ( )2013براون4و همکاران ( )2011تأیید میکنند (.)26 ،27

1 . Whitney
2 . Ribera
3 . Rongen
4 . Brown
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همچنین نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق بن نئر1و همکاران (  ،)2012برنادرز 2و همکاران (،)2007
ناهمخوان است ( .)28،13بن نئر و همکاران (  )2012در تحقیق خود نشان دادند ارتباط مثبتی بین
فعالیت بدنی و عملکرد شغلی (بهرهوری کارکنان) وجود ندارد ( .)28این ناهمخوانی احتماالً بهدلیل نوع
فعالیت بدنی ارائهشده یا تفاوت در جامعۀ آماری یا روش تحقیق انجامگرفته باشد .از طرف دیگر در تعیین
عوامل مؤثر بر بهرهوری نظرهای متفاوتی وجود دارد و هر یک از دانشمندان و صاحبنظران عواملی را
بهعنوان عامل مؤثر مشخص کردهاند .در میان این عوامل میتوان به آموزش شغلی مستمر مدیران و
کارکنان ،ارتقای انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر ،ایجاد زمینههای مناسب جهت ابتکار و
خالقیت مدیران و کارکنان اشاره کرد که این عوامل میتوانند در بهرهوری مؤثر باشند .نتایج دیگر تحقیق
نشان داد که  12هفته فعالیت بدنی در کاهش میزان غیبت از کار (ناشی از بیماری) کارکنان تأثیر
معنادار ی نداشته است .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق گوشن ( ،)2014الهتی 3و همکاران ()2010
همخوان است ( .)9 ،29نتایج تحقیق گوشن ( )2014نشان داد کارمندان سنگاپوری تنها در شرایط
اضطراری پزشکی درخواست غیبت میکردند که نمیتوان از چنین شرایط اضطراری پزشکی بهواسطۀ
فعالیتهای بدنی جلوگیری کرد ( .)9الهتی و همکاران ( )2010در بررسی تأثیر فعالیت بدنی بر غیبتهای
استعالجی (غیبت به جهت بیماری) نشان دادند که فعالیت بدنی با شدت متوسط ،سبب کاهش میزان
غیبتهای استعالجی نشد ( .)29همچنین نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق ویتنی ( ،)2016جاستسن
( ،)2015ناهمخوان است ( .)24دلیل ناهمخوانی ممکن است در میزان و شدت فعالیت بدنی بهکاربردهشده
در تحقیق حاضر باشد .در تبیین نتایج تحقیق حاضر پاوی4و همکاران ( )2013در مطالعۀ طولی خود در
استرالیا نشان دادند که فعالیت بدنی با شدت باال در مقایسه با فعالیت بدنی با شدت متوسط عامل
محافظتی خوبی در مقابل افسردگی و خطرهای قلبی و عروقی است ( .)30از طرف دیگر ،تفاوت در نتایج
احتماالً بهدلیل تفاوت در فرهنگ کار در کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه باشد .بهطوریکه
در کشورهای پیشرفته کارکنان به جهت از دست ندادن شغل خود با وجود بیماری در سرکار خود حاضر
میشوند و کارکنان بهواسطۀ چنین برنامههایی از فعالیت بدنی و ورزش درصدد سالمت جسمی و روانی
خود برآیند تا غیبتهای ناشی از بیماری خود را در کار کاهش دهند ،اما چنین فرهنگی از کار در
1 . Ben Ner
2 . Bernards
3 . Lahti
4 . Pavey
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سازمانهای کشورهای در حال توسعه حاکم نیست ( .)11 ،31همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که
 12هفته فعالیت بدنی بر تعلق خاطر کاری کارکنان زن دانشگاه آزاد اسالمی تأثیر معناداری داشته است.
نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق رونگن و همکاران ( )2013همخوان است ( .)26نتایج تحقیق آنها نشان
داد تعلق خاطر کاری پایین با توانایی کارایی پایین و بیماریهای طوالنیمدت ناشی از فقدان رفتارهای
بهداشتی ارتباط داشت ( . )26در تبیین نتایج تحقیق حاضر براساس تئوری درک پشتیبانی سازمانی
میتوان گفت کارفرمایانی که برنامههای تندرستی و سالمت از جمله فعالیت بدنی را برای کارکنان خود
در محیط کار فراهم میسازند ،نشاندهندۀ نگرانی آنها نسبت به کارمندانشان است که این امر خود موجب
افزایش نگرش مثبت کارمندان به مدیران و سازمانشان میشود .همچنین براساس دیدگاه کوم ()2012
فواید اجتماعی حاصل از شرکت در برنامههای ورزشی در محیط کار میتواند یک حس غرور و افتخار و
یک نگرش مثبت از سازمان و موقعیت شغلی شان در کارکنان پدیدار سازد و متعاقب آن موجب بهبود
عملکرد و شور و اشتیاق ،انرژی و تقویت رفتار متعهدانه (برانهام1و همکاران )2010یا بهعبارتی افزایش
تعلق خاطر کاری آنان شود ( .)18اونیل و همکاران ( )2009بر این باورند که تعلق خاطر کاری میتواند
برابر با شادی در کار در نظر گرفته شود ،بنابراین استراتژیهایی که میتوانند در بهوجود آوردن شادی
مؤثر باشند مانند فعالیت بدنی ،شاید بتوانند در بهوجود آوردن تعلق خاطر کاری هم مؤثر باشند (.)32
همچنین این نتایج با یافتههای قبلی برکل 2و دیگران ( ،)2013کوم (  ،)2012میجرینگ،)2010( 3
ناهمخوان است ( .)18 ،33احتماالً علت عدم همخوانی را میتوان اینگونه تفسیر کرد که عوامل
تعیینکنندۀ د یگری غیر از احساس تعلق خاطر کاری در ایجاد رفتار تعلق خاطر وجود دارند .این عوامل
شامل شخصیت ،سطح مهارت ،شخصیت و سبک رهبری مدیر ،فرهنگ ملی و سایر عوامل است ( .)34از
طرفی تعلق خاطر کار ی کارکنان دارای دو بعد شخصی و موقعیتی است که بعد موقعیتی شامل همۀ
عوامل و شرایطی است که در محیط کار میل کارکنان را به تقویت رفتار متعهدانه و تعلق خاطر کار افزایش
یا کاهش میدهد که فعالیت بدنی تنها میتواند یکی از این عوامل باشد .در نتیجهگیری کلی در این
تحقیق میتوان گفت با توجه به اینکه با داشتن تعلق خاطر کاری در کار ،کارکنان توان ،جذب و تعهد
بیشتری در کار از خود نشان میدهند و با توجه به اینکه نیروی انسانی باارزشترین منابع در سازمانها

1 . Branham
2 . Berkel
3 . Meijerink
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 باید مدیران و برنامهریزان در سازمانها طرحهایی را در قالب فعالیت بدنی و ورزش،بهحساب میآیند
،برای کارکنان بهخصوص کارکنان زن که از محدودیتهای زیادی در انجام فعالیتهای بدنی برخوردارند
ارائه دهند و با توجه به نتایج تحقیق حاضر به مدیران دانشگاهها پیشنهاد میشود که برای باال بردن تعهد
و جذب شدن یا بهعبارتی تعلق خاطر کاری و بهرهوری کارکنان نسبت به شغلشان فرصتهای مناسبی
برای کارکنان خود برای شرکت در چنین برنامههای بهداشتی فراهم سازند و کارکنان نیز با شرکت فعال
 بلکه از مزایای روانی فعالیت بدنی،در این برنامههای ورزشی در زمان کاری نهتنها از مزایای جسمی آن
 همچنین به مدیران توصیه میشود تحقیقات گسترده و جامعتری در جهت.در کار خود بهرهمند شوند
کاهش غیبتهای ناشی از بیماری کارکنان انجام دهند تا موجبات کاهش این نوع غیبتها را در کارکنان
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