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 4شکوه نوابی نژاد – 3پريوش نوربخش – 2مهوش نوربخش -  1مريم حبیبی وطن
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 چکیده

ن زن دانشگاه آزاد ی و کاهش غیبت از کار، تعلق خاطر کاری کارکناوربهرهیر فعالیت بدنی بر تأثبررسی  از پژوهشهدف 

ایش و با دو گروه آزم آزمونپسآزمون و یشپبوده، که از طریق یدانی م-اسالمی واحد پرند است. روش تحقیق آزمایشی 

آزمودنی در این  عنوانبهداوطلبانه  صورتبهی آزاد اسالمنفر از کارکنان زن دانشگاه  72گروه کنترل انجام گرفته است. 

با پرسشنامۀ سالمت  ی و کاهش غیبت از کاروربهرهتعلق خاطر کاری با پرسشنامۀ اسچوفعلی و بابکر مطالعه شرکت کردند. 

طر کاری ( و تعلق خاP=001/0ی )وربهرهسنجیده شد. تمرین هوازی موجب افزایش هانگ  ی کاریوربهرهعمومی و 

(001/0P= در ،)ارکنان از کار نداشت. نتایج این مطالعه کیری بر کاهش غیبت تأثها شد. اما تمرینات هوازی یآزمودن

ی وربهرهدر  55/0گیرند )اندازۀ اثر تعلق خاطر کاری ینمیر تمرین قرار تأثی شغلی به یک اندازه تحت هاشاخصنشان داد 

ی نیروی وربهرهلق خاطر کاری و نیز رای افزایش تعشود مدیران بیمها توصیه آمد. براساس این یافته دستبه( 37/0

که از خصوص کارکنان زن ی فعالیت بدنی برای کلیۀ کارکنان بههابرنامهی مناسبی را برای شرکت در هافرصتانسانی 

از نیروی انسانی فعال  مؤثرتر صورتبهفراهم آورند، تا بتوانند  ،های بدنی برخوردارندیتفعالهای زیادی در انجام یتمحدود

 شوند. مندبهرهخود در سازمان 
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 مقدمه

بسیاری از و به جلوگیری از  کردهرا تقویت  سیستم ایمنی بدنتمرین بدنی منظم فعالیت بدنی و 

اط در اثر انقباض و انبس کهبدن  حرکتبه هر گونه فعالیت یا . کندیکمک م جسمی و روانیهای بیماری

فعالیت بدنی دو نوع  شود.یمی است، فعالیت بدنی گفته انرژیازمند صرف نشده و  یجادای عضالت اسکلت

 هاییت. فعال2کردن خانه،  یزراه رفتن، تم مانند استروزانه  هاییتاز فعال یبخش که)روزمره(  . ضمنی1

 گیرد،یصورت م یجسمان ادگیمو آ یمنظور بهبود سالمتبه یزمان ۀدور یک( که در یافته)ساختار یبدن

اند یبهداشت هاییهبه توص یابیکارکنان در جهت دست یعنوان راهنما برابه که یورزش یناتتمر شامل

اساس بر، دیشدی بدنی سبک، متوسط و هاتیفعالانواع فعالیت بدنی براساس میزان شدت به سه گروه  .(1)

کارگران یا کارمندان سالم برای بازار امروزه . (2)شود یمی بندگروه شدهمصرفی و اکسیژن انرژیزان م

شود، یمهای مزمن در آنها پدیدار یماریبنکه با افزایش سن انواعی از یژه ایوبهاند، یتبااهمکار بسیار 

اجرای  درصددی جهانی با هدف افزایش میزان فعالیت بدنی کارکنان خود هاشرکتو  هاسازمانبنابراین 

یکی از خطرهای مهم برای سالمت . (3 ،4)هستند  هاسازمانی سالمت و تندرستی در درون هابرنامه

ی را برای افزایش فعالیت بدنی در اسادهی هابرنامهرو برخی محققان ینازا. (5)ی است تحرککمکارمندان 

، گاهی از جا بلند شدن و هاپلهین رفتن از هایی را از جمله باال و پاییهتوصمحل کار پیشنهاد کرده و نیز 

. بنابراین ورزش و فعالیت بدنی انددادهی کوتاه، و غیره... ارائه هااستراحتایستادن، راه رفتن در زمان 

نقش و اهمیت نیروی انسانی تواند نقش بسیار مهمی در تندرستی و سالمت روانی افراد داشته باشد. یم

 1یوربهرهکه تحقیقات نشان داده است افزایش طوریدر رشد و توسعۀ کشورها بیش از بیش نمایان شده، به

حداکثر  یانسان یروین یوربهره .(6)شود یمی سازمان وربهرهافراد در سازمان موجب بهبود و افزایش 

 ینهزمان و حداقل هز ینمنظور حرکت در جهت اهداف سازمان با کمتربهی انسان یرویمناسب از ن ۀاستفاد

ی جزیی است که از ارتباط بین ستانده و دادۀ نیروی انسانی وربهرهی نیروی انسانی نوعی وربهرهنیز  .است

ی باالی افراد سالمت جسمی و روانی افراد است وربهرهدر  مؤثر. یکی از عوامل مهم و (4)آید یمدست به

ان یا کارکنانی که از سالمت و بهداشت ضعیف یا پایینی تحقیقات نشان داده است که کارگر .(7)

در آنها بیشتر دیده  زودهنگامهای یبازنشستگهای زیاد یا یمرخصغیبت در کار،  احتماالًبرخوردارند، 

ی شغلی کارکنان براساس وربهره. در برخی مطالعات دو شاخص حضور و غیاب برای سنجش (8)شود یم

                                                           
1. Productivity 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
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ت که ی محیط کار غیبت اسوربهرهترین شاخص یجراشود، که یمبهداشت و سالمت در نظر گرفته 

در  .(9)شود یمدلیل بیماری یا شرایط دیگر جسمی و روانی تعریف ۀ کاری بهرفتازدستزمان  صورتبه

ی شغلی وربهره، و ی نیروی کار براساس سنجش میزان غیبت کارکنان به جهت بیماریوربهره مطالعهاین 

یفیت انجام داده است(، نیز باککه افراد در کار خود دقت و تمرکز الزم را داشته و کار خود را )میزان زمانی

 سنجیده شده است.

بودن آنها الزم و ضروری است،  وربهرهتوجه به سالمت و نشاط نیروی انسانی برای هرچه  هاسازماندر 

و  یان شده استکارفرمایرمستقیم زیادی برای غهای ینههزی کاری پایین موجب ایجاد وربهره چراکه

ی پایین، روزهای بیماری و جبران وربهرههای کارکنان با سطح بهداشت عمومی پایین را با ینههزتوان یم

( در بررسی اثر فعالیت بدنی بر 2015)1جاستسن. (10)یری کرد گاندازهخسارت در ارتباط با بیماری 

ی دانمارکی نشان داد فعالیت هاسازمانی، سالمت عمومی، حضور و غیاب کارکنان در محل کار در وربهره

( در 2014) 2گوشن .(11)داد یمی کارکنان را افزایش وربهرهرا کاهش و  مدتکوتاههای یبتغبدنی 

سنگاپور نشان داد کارمندان  وقتتمامی کاری و فعالیت بدنی کارکنان وربهرهبررسی ارتباط بین 

های بدنی این یتفعالهای پزشکی فوری داشتند، با انجام یمرخصیی برای هادرخواستاپوری که سنگ

ی کارکنان و وربهرهگرفته، بین کاهش چشمگیری نداشته است. نتایج برخی مطالعات انجام هادرخواست

. از جمله مطالعۀ فراتحلیلی (9)داری را نشان داده است امعنفعالیت بدنی در اوقات فراغت ارتباط مثبت و 

مطالعه نشان داد که با انجام فعالیت بدنی در محل کار  29( در بررسی 2011هاچیتسون و ویلسون )

د و این مسئله موجب بهبود سالمت توان محیط مناسبی برای بهبود فعالیت بدنی کارمندان ایجاد کریم

( ارتباط 2007. اما برنادز و همکاران )(12)شود یمی کارکنان وربهرهو تندرستی آنان و در نتیجه افزایش 

. از سوی دیگر، تحقیقات (13)کارکنان مشاهده نکردند  شدهادراک اندامتناسبی و روبهرهداری را بین امعن

یشان بیشتر است، در وربهرهند، ای خود در تعامل سازندهکارفرمانشان داده است کارکنانی که با شغل و 

دو برابر کارکنان دیگر سازنده و  احتماالًی که از سطح باالی تعلق خاطر کاری برخوردارند، کارکنانواقع 

یلۀ قدرت وسبهدانند که ( تعلق خاطرکاری را تفکر مثبت و واقعی می2001و همکاران ) 3ماسالچ .مفیدند

شود و موجبات تمایل و رضایت افراد را در اشتیاق به انجام )توان(، فداکاری )تعهد( و جذابیت توصیف می

                                                           
1. Justesen 

2. Gaoshan 

3. Maslach  
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ی ذهنی و مقابله با موانع آورتابمنظور از توان )قدرت( سطح باالیی از انرژی، . (14)سازد کار فراهم می

است. تعهد به  کار مرتبطبودن در  اثربخشدر کار است. بنابراین تعلق خاطر کاری کارکنان با انرژی و 

معنا که بدینبخشی، غرور و چالش در یک کار است، دار از شور و شوق، الهاممعنامعنای داشتن حس 

و مجذوب شدن العاده در انجام وظایفشان هستند و فوقکارکنان پرتکاپو و پویا مایل به انجام تالش بیشتر 

های ترکیب تمامی مؤلفه شود.یمتمرکز کامل و اشتغال یک شخص در کار، با خوشحالی تعریف  عنوانبه

های خود بپردازند و ارادی و خودکار به انجام وظایف و مسئولیت صورتبهشود تا افراد مذکور سبب می

. افزایش تعلق خاطر کارکنان (15)نحو احسن انجام دهند ت، کارهای خود را بهبدون نیاز به حضور سرپرس

غیرمستقیم برای سازمان و افراد در پی داشته باشد. مزایای  مستقیم و صورتبهتواند منافع بسیاری را یم

نفس وری کارکنان، افزایش دستمزد، افزایش عزتداخلی تعلق خاطر کارکنان شامل بهبود و افزایش بهره

تا به امروز دالیل  .(16)و بهبود سالمتی کارکنان، بهبود روحیۀ کارکنان، و افزایش ایمنی کارکنان است 

و  1اونیلجهت بهبودی تعلق خاطر کاری وجود نداشته است، اما  مؤثربر یک عامل و شواهدی مبنی

تواند برابر با شادی در کار در نظر گرفته شود، یمکه تعلق خاطر کاری ( بر این باورند 2009همکاران )

باشند مانند فعالیت بدنی، شاید بتوانند  مؤثرآوردن شادی  وجودبهتوانند در یمهایی که یاستراتژبنابراین 

. تحقیقات نشان داده است که تعلق خاطر کاری ارتباط باشند مؤثرآوردن تعلق خاطر کاری هم  وجودبهدر 

اظهار داشت، مدیران و کارفرمایانی که  2012کوم  کهطوریبه ،(17)مثبتی با عملکرد شغلی دارد 

ۀ نگرانی آنها در مورد دهندنشانکنند، یمی تندرستی و سالمت را برای کارکنان خود فراهم هابرنامه

است که این مسئله خود سبب افزایش نگرش مثبت کارمندان به سازمان شده و متعاقب آن  کارمندانشان

شود. این ایده یمی افزایش تعلق خاطر کاری آنان عبارتبهیاق یا موجب بهبود عملکرد شغلی و شور و اشت

 سازمانشانیبانی سازمانی )میزانی از باور کارمندان دربارۀ اهمیت و ارزشی که پشتبرگرفته از تئوری درک 

 . (18)باشد یمی بهداشتی درمانی و سالمت برای آنها قائل است( هامراقبتبرای 

یر فعالیت بدنی بر تعلق خاطر کاری انجام گرفته است. نتایج تأثتحقیقات اندکی در زمینۀ  تاکنون

. (18)یست ن مؤثرخاطر کاری کارکنان شرکت  بر تعلق( نشان داد که فعالیت بدنی 2012) 2تحقیق کوم

( نیز ارتباطی بین فعالیت بدنی متوسط تا شدید با تعلق خاطر کاری نیافتند. 2013و همکاران ) 3برکل

                                                           
1. Ouweneel 

2. Coom 

3. Berkel 
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از جمله بهداشت و سالمت  مؤثریافتن عوامل  هاسازمانی جهانی و هاشرکتیکی از موضوعات مهم در 

یض ضدونقی کارکنان امروزی است، بنابراین با توجه به نتایج وربهرهدر جهت افزایش تعلق خاطر کاری و 

ی گذشته و اهمیت ورزش و فعالیت بدنی در بهداشت جسمی و روانی افراد از جمله قشر کارمند هاپژوهش

پاسخ به این پرسش است که آیا  درصدداند، محقق یتحرککمخصوص زنان کارمند در ایران، که دچار به

های ناشی از بیماری یبتغی و تعلق خاطر کاری و نیز کاهش وربهرهبر بهبود  مؤثرفعالیت بدنی و ورزش 

در ایران  هاسازمانو  هاشرکتندرت در کارکنان زن است؟ با توجه به اینکه چنین تحقیقات آزمایشی به

نظام  عنوانبهکه  هادانشگاهخصوص در ی ایران و بههاسازمانفعالیت بدنی در  و نیز ارائۀ گرفته انجام

شوند مورد توجه مدیران قرار یمیتی تلقی بااهمآموزش عالی در فرایند توسعۀ کشور که مراکز مهم و 

 هاسازماننگرفته، امید است اجرای چنین تحقیقاتی بتواند مدیران از جمله مدیران منابع انسانی را در 

ی ورزشی و فعالیت بدنی برای کارکنان و کارمندان خود متقاعد سازد و هاطرحجهت اجرای برنامه و 

 شوند. مندبهره تربانشاطبتوانند از نیروهای سالم و  هاسازمان

 

 ی تحقیقشناسروش

آزمون و با دو گروه آزمایش و و پس آزمونیشمیدانی است، که از طریق پ-آزمایشی یمهتحقیق حاضر ن 

کارکنان زن دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند  ۀآماری تحقیق را کلی ۀه است. جامعگرفتگروه کنترل انجام 

ها و تعداد گروه 5/0 داریاو سطح معن 95/0 (. حجم نمونه براساس توان آماری=94N) تهران تشکیل دادند

دلیل وجود احتمال افت د، اما بهشآماری تعیین  ۀعنوان نموننفر به 54ر افزار جی پاوو با استفاده از نرم

صورت تصادفی به ،ورزشی هم نداشتند ۀو نیز سابق کردندینفر که ورزش نم 72 ،نفر 94از میان  هایآزمودن

نیز  نفر 36صورت جایگزینی تصادفی در گروه آزمایش و نفر به 36انتخاب شدند. از میان این تعداد نمونه 

متغیرهای  یریگمنظور اندازهتحقیق به یهاها، پرسشنامهداده یبرای گردآور .در گروه گواه قرار گرفتند

ند. سپس گروه کنبه هر دو گروه آزمایش و گواه داده شد تا تکمیل  آزمونیشپ ۀتحقیق در مرحل ۀوابست

تمرینی اصلی یک هفته  ۀم برنامتمرین بدنی شرکت کردند )قبل از انجا یاهفته 12 ۀآزمایش در برنام

مشکلبرطرف شوند(. پروتکل تمرینی  در صورت وجودد تا شطور آزمایشی تمرینات به گروه آزمایش ارائه به

روز در 3زن. تعداد روزهای تمرین:  ۀسال 45تا  25هفته برای کارمندان  12به مدت : تمرینات هوازی

دقیقه در  50دوم+  ۀهفت 3دقیقه در  40اول + ۀهفت 3دقیقه شروع  30تمرینی: با  ۀهفته. مدت هر جلس

درصد حداکثر ضربان قلب شروع در سه  40چهارم. شدت تمرین: با  ۀهفت 3دقیقه در  60سوم و  ۀهفت 3
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چهارم. ماهیت  ۀدرصد در سه هفت 55-59سوم +  ۀدرصد سه هفت 50دوم +  ۀهفت 3درصد 45اول +  ۀهفت

 هاییسوئدی و انجام باز یهان و نرمشومل دویدن + حرکات موز: تمرینات هوازی مفرح شاهاینتمر

 کننده.سرگرم

 درصد حداکثر ضربان قلب 40دقیقه، شدت:  30اول تا سوم(: مدت:  ۀاول، )هفت ۀمرحل

قه حرکات دقی 15حرکات کششی ایستا و دینامیک.  ۀعالوهدقیقه گرم کردن )دویدن +راه رفتن( ب 8 

 ۀ)هفت دوم ۀدقیقه سرد کردن. مرحل 7سوئدی و حرکات سوئدی.  یهابا موسیقی با انجام نرمش یروبیکا

یقه دق 10درصد حداکثر ضربان قلب، 45دقیقه، شدت تمرین:  40چهارم تا ششم(: مدت زمان تمرین 

ت (: مدهفتم تا نهم ۀسوم )هفت ۀدقیقه سرد کردن. مرحل5دقیقه بازی+ 10دقیقه هوازی+ 15گرم کردن+

 یروبیکدقیقه ا 15دقیقه گرم کردن+  10درصد حداکثر ضربان قلب،  50دقیقه، شدت تمرین:  50زمان:

دهم(: مدت دهم تا دواز ۀچهارم )هفت ۀدقیقه سرد کردن مرحل5دقیقه بازی+  20سوئدی + یهایا نرمش

 20دن+ دقیقه گرم کر 10درصد حداکثر ضربان قلب،  55-59دقیقه، شدت تمرین:  60زمان تمرین: 

 .(19) دقیقه سرد کردن 5دقیقه بازی +  25+  یروبیکدقیقه هوازی ا

 ۀماه 3 ۀاز اتمام دور پسدیگری ارائه نشد.  ۀدر این مدت به گروه گواه هیچ تمرین بدنی یا برنام

 یهاآزمون پرسشنامهپس ۀعمل آمد که در مرحلتمرینی از هر دو گروه آزمایش و گواه مجدداً دعوت به

سالمت  ۀو کاهش غیبت از کار از پرسشنام یورمتغیر بهره یریگند. برای اندازهکنتحقیق را تکمیل 

 11که  استگویه  20. این پرسشنامه دارای (20) ( استفاده شد2008) 1کاری هانگ یورعمومی و بهره

دیگر آن  سؤال 9، و سنجدمیسؤال آن میزان حضور و غیاب کارکنان را براساس مشکالت جسمی آنها 

  وقتیچه 2هرگز 3گاهی اوقات  4نیمی از زمان  5بیشتر اوقات  6ارزشی لیکرت از همیشه  7در مقیاس 

. پایایی دهدیافراد را در محل کار مورد سنجش قرار م یورشده است، و میزان بهره یگذار، نمرهدانمینم1

 ۀسنجش اعتبار پرسشنام منظوربهمحاسبه شد.  70/0آزمون و در پس 71/0 آزمونیشاین پرسشنامه در پ

 ۀکه در این روش از پرسشنامکاری از روش اعتبار مالکی همزمان استفاده شد  یورسالمت عمومی و بهره

دست آمد. به 70/0. ضریب اعتبار پرسشنامه (21) دش( استفاده 2003)  و همکاران 2حضور در کار لرنر

(  2003)  3اسچوفعلی و باکر ۀتعلق خاطر کاری ساخت ۀتعلق خاطر کاری از پرسشنام یریگبرای اندازه

                                                           
1. Hang 

2. Lerner 

3. Schaufeli, Bakker 
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)هر روز(،  6ارزشی لیکرت از صفر )هرگز( تا  7پاسخگویی گویه و در مقیاس  17استفاده شد، که دارای 

 آزمونیشضریب آلفای کرونباخ در پ .استمقیاس توان، تعهد و جذب شده و دارای سه خرده یگذارنمره

اسچوفعلی تعلق خاطر کاری  ۀسنجش اعتبار پرسشنام منظوربهدست آمد. به88/0آزمون ، و در پس92/0

تعلق  ۀشدکوتاه ۀپرسشناماعتبار مالکی همزمان استفاده شد. در این روش از ( از روش  2003) و باکر 

دست به 96/0د. ضریب اعتبار این پرسشنامه ش( استفاده 2006) اسچوفعلی و باکر  ۀخاطر کاری ساخت

 از آمار استنباطی مناسب یریگاندازه ۀداشتن دو گروه و دو مرحل سببها بهداده وتحلیلیهآمد. برای تجز

ویتنی برای من Uو آزمون ناپارامتریک یااز جمله از آزمون پارامتریک مانوا برای متغیرهای فاصله

 د.شاستفاده  یامتغیرهای رتبه

 

 تحقیق یهاافتهی

(، و آزمون لوین P>05/0ها )بر طبیعی بودن دادهف مبتنیولموگروف اسمیرنوبا توجه به نتایج آزمون ک

 05/0داری اها در سطح معنداده وتحلیلیه(، از آزمون مانوا برای تجزP>05/0) هایانسبر تجانس وارمبتنی

=α  .استفاده شد 

گزارش شده است. این جدول سطح معناداری چهار  1نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره در جدول 

ست که . نتایج این جدول حاکی از آن ادهدیآزمون چندمتغیره متفاوت را برای عامل آزمایشی نشان م

 بین گروه آزمایش و کنترل متفاوت است. یورکاری و بهره تعلق خاطر

 (001/0=P , 42/40)=68,3 , F (36/0Wilks’ Lambda=ضریب اتا یا انداز .)دست آمده به 64/0اثر  ۀ

 است. 

 

 رهیچندمتغ انسيوار لیتحل جينتا. 1 جدول

 Fمقدار ارزش منبع تغییر عامل
درجۀ 

 آزادی

درجۀ 

آزادی 

 خطا

سطح 

 معناداری

ضريب 

 اتا

هفته  12

فعالیت 

 بدنی

Pilla’s Trace 64/0 42/40 3 68 001/0 64/0 

Wilks’ Lambda 36/0 42/40 3 68 001/0 64/0 

Hotelling’s Trace 79/1 42/40 3 68 001/0 64/0 

Roy’s Largest Root 79/1 42/40 3 68 001/0 64/0 
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. دهدیآزمایش و کنترل نشان م یهاهر یک از متغیرهای تحقیق را بین گروه ۀنتایج مقایس 2جدول 

 ) 68,3F=(P , 79/85=001/0براساس نتایج بین گروه آزمایش و کنترل در مؤلفه تعلق خاطر کاری )

طور آن در گروه کنترل به یهاتعلق خاطر کاری و مؤلفه ۀوجود دارد. به این صورت که نمر دارتفاوت معنا

در صد واریانس تعلق خاطر کاری را تبیین 55/0. متغیر گروه استاز گروه آزمایش  ترنییپا یدارامعن

 . کندیم

تفاوت   68,3) F=(P , 13/41=001/0) یوربهره ۀبراساس نتایج بین گروه آزمایش و کنترل در مؤلف

از گروه آزمایش  ترنییپا یدارطور معناگروه کنترل به یوربهره ۀوجود دارد. به این صورت که نمر دارمعنا

 .  کندیرا تبیین م یوردر صد واریانس بهره37/0. متغیر گروه است

 

 موردی در مورد متغیرهای تحقیقی تأثیرات بینهاآزمون. نتايج 2جدول 

 

آزمون بین میانگین میزان غیبت کارکنان زن یشپویتنی نیز نشان داد که در مرحلۀ نتایج آزمون من

داری وجود نداشت معناتفاوت  M=52/1و  SD=3/0و گروه کنترل  SD 82/1=M=5/0 گروه تمرین

(910/0=P،78/1-=Z،5/39=U  بنابراین بین میانگین غیبت .)ای وجود یهاولی هاتفاوتی تحقیق هاگروه

نشان داد که بین میانگین میزان غیبت کارکنان زن  آزمونپسویتنی در مرحلۀ ندارد. نیز نتایج آزمون من

، P=525/0دار وجود ندارد )معناتفاوت  M=82/1و  SD=3/0 و کنترل M=65/1و  SD=5/0گروه تمرین 

655 /0-=Z،5/76=U.) 

  

 میانگین

 ضريب اتا
سطح 

 معناداری
 متغیر وابسته Fآمارة

منبع 

 آزمايش کنترل تغییرات

 تعلق خاطر کاری 79/85 001/0 55/0 84/0 -28/0

هفته  12

فعالیت 

 بدنی

 توان 49/52 001/0 43/0 69/0 -32/0

 تعهد 68/54 001/0 44/0 90/0 -19/0

 جذب 82/91 001/0 57/0 92/0 -30/0

 وریبهره 13/41 001/0 37/0 3/1 17/0
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 ويتنی متغیر کاهش غیبتمن U. نتیجۀ آزمون 3جدول 

 

 گیرییجهنتبحث و 

یر تأثی کارکنان زن دانشگاه آزاد وربهرههفته فعالیت بدنی بر  12یز نشان داد که حاضر ننتایج تحقیق 

بهار و  یشعران، (6)(1386داری داشته است. نتایج این تحقیق با تحقیق امینی و حجازی آزاد )معنا

، (25)(2015و همکاران )  2، ریبرا(24)(2016) 1ویتنی ،(23)(1394پور )صفی، (22)(1392) همکاران

، همخوان است. آنها در تحقیق خود نشان دادند شرایط سالمت و بهداشت و (11)(2015جاستسن )

نتایج تحقیق امینی و حجازی آزاد شود. یمی کارکنان وربهرههمچنین فعالیت بدنی موجب افزایش 

وری باالتر نیروی کار، به ارتقای سطح بهداشت و سالمت عمومی ( نشان داد برای دستیابی به بهره1386)

ی و وربهره( در تحقیق خود نشان داد که فعالیت بدنی موجب افزایش 2016کارکنان نیاز است. ویتنی )

بر فواید سالمت، گرفته دالیل محکمی مبنیانجام براساس تحقیقاتشود. یمکاهش غیبت کارکنان 

بهداشت و فعالیت بدنی وجود دارد. امروزه شواهد مربوط به تأثیرات مثبت فعالیت بدنی بر عملکرد روزانه 

که تحقیقات نشان داده است افراد سالم، ظرفیت یطوربه. (24)و عملکرد شغلی در حال توسعه است 

ی فعالیت هاطرحبیشتری برای انجام کارهای شغلی نسبت به افراد دیگر دارند و بهداشت محیط کار و 

یزانی که فعالیت ربرنامهمدیران و  کهآنچنان. دارند رای و بهبود عملکرد شغلی وربهرهبدنی پتانسیل افزایش 

دهند، منافع یمیی برای کارکنان در داخل و خارج از محیط سازمانی ارائه هابرنامهبدنی را در قالب طرح و 

ی و عملکرد شغلی، وربهرهسازند. این منافع شامل افزایش یمبسیاری برای سازمان و کارکنان خود فراهم 

و  3این مسئله را رونگن کاهش غیبت، کاهش مرخصی استعالجی، است.کاهش حضور با وجود بیماری، 

 .(62 ،72)کنند یم( تأیید 2011و همکاران ) 4( براون2013همکاران )

                                                           
1 . Whitney 

2 . Ribera 
3 . Rongen 
4 . Brown 

U نتیجه سطح معناداری  ويتنیمن 

 شودفرض تحقیق تأیید نمی  08/0 آزمونپیش

 شودفرض تحقیق تأیید نمی  22/0 آزمونپس 
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 (،2007و همکاران )  2(، برنادرز2012همکاران )  و 1همچنین نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق بن نئر 

در تحقیق خود نشان دادند ارتباط مثبتی بین  (2012بن نئر و همکاران )  .(28،13)ناهمخوان است 

یل نوع دلبه احتماالً. این ناهمخوانی (28)ی کارکنان( وجود ندارد وربهرهفعالیت بدنی و عملکرد شغلی )

یین تعدر باشد. از طرف دیگر  گرفتهیا روش تحقیق انجامشده یا تفاوت در جامعۀ آماری فعالیت بدنی ارائه

ی را عوامل نظرانصاحبی وجود دارد و هر یک از دانشمندان و متفاوتی نظرهای وربهرهعوامل مؤثر بر 

یران و مدی مستمر شغلتوان به آموزش یم. در میان این عوامل اندکردهعامل مؤثر مشخص  عنوانبه

و  ابتکارهای مناسب جهت ینهزمیجاد ایشتر، ببهتر و  کاری برا کارکنانیان میزش انگ، ارتقای کارکنان

نتایج دیگر تحقیق  ی مؤثر باشند.وربهرهتوانند در یماشاره کرد که این عوامل  کارکنانیران و مدیت خالق

 ریتأثهفته فعالیت بدنی در کاهش میزان غیبت از کار )ناشی از بیماری( کارکنان  12که نشان داد 

( 2010و همکاران ) 3(، الهتی2014ی نداشته است. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق گوشن )دارمعنا

کارمندان سنگاپوری تنها در شرایط نشان داد ( 2014. نتایج تحقیق گوشن )(9 ،29)همخوان است 

ۀ واسطبهتوان از چنین شرایط اضطراری پزشکی ینمکردند که اضطراری پزشکی درخواست غیبت می

های یبتغیر فعالیت بدنی بر تأث( در بررسی 2010الهتی و همکاران ). (9) های بدنی جلوگیری کردفعالیت

استعالجی )غیبت به جهت بیماری( نشان دادند که فعالیت بدنی با شدت متوسط، سبب کاهش میزان 

(، جاستسن 2016همچنین نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق ویتنی ) .(29)نشد های استعالجی یبتغ

شده کاربردهمکن است در میزان و شدت فعالیت بدنی بهم. دلیل ناهمخوانی (24)(، ناهمخوان است 2015)

( در مطالعۀ طولی خود در 2013) و همکاران 4در تبیین نتایج تحقیق حاضر پاویدر تحقیق حاضر باشد. 

استرالیا نشان دادند که فعالیت بدنی با شدت باال در مقایسه با فعالیت بدنی با شدت متوسط عامل 

از طرف دیگر، تفاوت در نتایج . (30)محافظتی خوبی در مقابل افسردگی و خطرهای قلبی و عروقی است 

که طوریی پیشرفته و کشورهای در حال توسعه باشد. بهشورهاکدلیل تفاوت در فرهنگ کار در به احتماالً

خود حاضر  سرکاردر کشورهای پیشرفته کارکنان به جهت از دست ندادن شغل خود با وجود بیماری در 

سالمت جسمی و روانی  درصددیی از فعالیت بدنی و ورزش هابرنامهۀ چنین واسطبهشوند و کارکنان یم

ناشی از بیماری خود را در کار کاهش دهند، اما چنین فرهنگی از کار در  هاییبتغیند تا برآخود 

                                                           
1 . Ben Ner 
2 . Bernards 
3 . Lahti 
4 . Pavey 



 591                      ...              کارکنان زن ، کاهش غیبت از کار و تعلق خاطر کاری یوربهرهیر فعالیت بدنی بر تأث 

 

همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که  .(11 ،31)یست نی کشورهای در حال توسعه حاکم هاسازمان

داری داشته است. معنایر تأثدنی بر تعلق خاطر کاری کارکنان زن دانشگاه آزاد اسالمی هفته فعالیت ب 12

نتایج تحقیق آنها نشان . (26)همخوان است ( 2013رونگن و همکاران )نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق 

مدت ناشی از فقدان رفتارهای یطوالنهای یماریبداد تعلق خاطر کاری پایین با توانایی کارایی پایین و 

. در تبیین نتایج تحقیق حاضر براساس تئوری درک پشتیبانی سازمانی (26)بهداشتی ارتباط داشت 

یت بدنی را برای کارکنان خود ی تندرستی و سالمت از جمله فعالهابرنامهتوان گفت کارفرمایانی که یم

است که این امر خود موجب  کارمندانشانۀ نگرانی آنها نسبت به دهندنشانسازند، یمدر محیط کار فراهم 

( 2012شود. همچنین براساس دیدگاه کوم )یم سازمانشانافزایش نگرش مثبت کارمندان به مدیران و 

تواند یک حس غرور و افتخار و یمی در محیط کار ی ورزشهابرنامهفواید اجتماعی حاصل از شرکت در 

شان در کارکنان پدیدار سازد و متعاقب آن موجب بهبود یشغلیک نگرش مثبت از سازمان و موقعیت 

ی افزایش عبارتبهیا ( 2010و همکاران 1برانهامعملکرد و شور و اشتیاق، انرژی و تقویت رفتار متعهدانه )

تواند یم( بر این باورند که تعلق خاطر کاری 2009اونیل و همکاران ). (18)تعلق خاطر کاری آنان شود 

آوردن شادی  وجودبهتوانند در یمهایی که یاستراتژبرابر با شادی در کار در نظر گرفته شود، بنابراین 

. (32)باشند  مؤثرآوردن تعلق خاطر کاری هم  وجودبهد مانند فعالیت بدنی، شاید بتوانند در باشن مؤثر

(، 2010) 3(، میجرینگ2012)  (، کوم2013و دیگران ) 2های قبلی برکلاین نتایج با یافته همچنین

عوامل گونه تفسیر کرد که یناتوان یمانی را علت عدم همخو احتماالً .(18 ،33)ناهمخوان است 

این عوامل  .یگری غیر از احساس تعلق خاطر کاری در ایجاد رفتار تعلق خاطر وجود دارنددکنندۀ یینتع

. از (34)ی مدیر، فرهنگ ملی و سایر عوامل است رهبرشامل شخصیت، سطح مهارت، شخصیت و سبک 

ی کارکنان دارای دو بعد شخصی و موقعیتی است که بعد موقعیتی شامل همۀ طرفی تعلق خاطر کار

عوامل و شرایطی است که در محیط کار میل کارکنان را به تقویت رفتار متعهدانه و تعلق خاطر کار افزایش 

گیری کلی در این تواند یکی از این عوامل باشد. در نتیجهیمدهد که فعالیت بدنی تنها یمیا کاهش 

گفت با توجه به اینکه با داشتن تعلق خاطر کاری در کار، کارکنان توان، جذب و تعهد  توانیمقیق تح

 هاسازمانین منابع در ترباارزشدهند و با توجه به اینکه نیروی انسانی یمبیشتری در کار از خود نشان 

                                                           
1 . Branham 
2 . Berkel 
3 . Meijerink 
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یی را در قالب فعالیت بدنی و ورزش هاطرح هاسازمانریزان در یران و برنامهمدآیند، باید یم حساببه

های بدنی برخوردارند، یتفعالهای زیادی در انجام یتمحدودخصوص کارکنان زن که از برای کارکنان به

شود که برای باال بردن تعهد یمپیشنهاد  هادانشگاهارائه دهند و با توجه به نتایج تحقیق حاضر به مدیران 

ی مناسبی هافرصتی کارکنان نسبت به شغلشان وربهرهطر کاری و عبارتی تعلق خاو جذب شدن یا به

ی بهداشتی فراهم سازند و کارکنان نیز با شرکت فعال هابرنامهبرای کارکنان خود برای شرکت در چنین 

از مزایای جسمی آن، بلکه از مزایای روانی فعالیت بدنی  تنهانهی ورزشی در زمان کاری هابرنامهدر این 

ی در جهت ترجامعشود تحقیقات گسترده و یمشوند. همچنین به مدیران توصیه  مندبهرهود در کار خ

ها را در کارکنان یبتغانجام دهند تا موجبات کاهش این نوع های ناشی از بیماری کارکنان یبتغکاهش 

 خود فراهم کنند.
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