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مقاله پژوهشی

چكيده

زمینه و هدف :هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر فعالیت بدنی بر تاب آوری ،بهزیستی ذهنی و تعلق خاطر کاری کارکنان زن دانشگاه آزاد اسالمی بود.
مواد و روشها :طرح این پژوهش به صورت نیمه آزمایشی بود که همراه با مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و گروه شاهد انجام گرفت .جامعه آماری مطالعه را کلیه کارکنان زن
دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند تهران تشکیل داد ( 94نفر) که از میان آنها 72 ،نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه
آزمایش ( 36نفر) و شاهد ( 36نفر) قرار گرفتند .برای جمعآوری اطالعات ،از پرسشنامههای تابآوری  Connorو  Connor-Davidson Resilience Scale( Davidsonیا
 ،)CD-RISCتعلق خاطر کاری  Schaufeliو  Bakkerو بهزیستی ذهنی  Keyesو  Magyar-Moeاستفاده شد .دادههای به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کواریانس مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :تمرینات هوازی موجب افزایش معنیدار تاب آوری ،بهزیستی ذهنی و تعلق خاطر کاری در شرکت کنندگان شد ( .)P > 0/05بر اساس یافتهها ،شاخصهای بهداشت روانی
به یک اندازه تحت تأثیر تمرین قرار نمیگیرند .اندازه اثر در عامل تابآوری ،تعلق خاطر کاری و بهزیستی ذهنی به ترتیب  0/49 ،0/63و  0/09به دست آمد.
نتیجهگیري :توصیه میگردد مدیران جهت افزایش تاب آوری ،بهزیستی ذهنی و تعلق خاطر کاری کارکنان خود ،فرصتهای مناسبی را برای شرکت کلیه آنها در برنامههای
فعالیت بدنی فراهم آورند تا بتوانند مؤثرتر از نیروهای انسانی خود در سازمان به صورت فعال و سالم بهرهمند شوند.
واژههاي کلیدي :زنان ،کارکنان ،فعالیت بدنی ،تابآوری ،تعلق خاطر ،بهزیستی

پذیرش مقاله1396/4/18 :

دریافت مقاله1396/2/12 :

مقدمه

 -1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،کرج ،ایران
 -2استاد ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدکرج،کرج ،ایران
 -3استاد ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه تربیت معلم ،تهران ،ایران
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سازمانها و شرکت های جهانی با هدف افزاایش فعاییزت بزدنی کارکنزان زود،
درصدد اجرای برنامه های سالمت و تندرسزتی در درون سزازمانهزا مزیباشزند.
امروزه کارگران یا کارمندان سایم ،اهمیت بسیاری برای بازار کار دارند؛ بزه ویزژه
این که با افاایش سن ،انواعی از بیماریهای مزامن در آنهزا پدیزدار مزیشزود
( .)1 ،2یکی از طرات مهم برای سالمتی کارمندان ،کمتحرکزی اسزت ()3؛ بزه
طوری که کم تحرکی در محل کار ،موجب کاهش بهداشت و سزالمت کارکنزان
میشود ( .)4 ،5بر ی از محققان برنامههزای سزادهای را بزرای افزاایش فعاییزت
بدنی در محل کار پیشنهاد نموده و توصیههایی را ارایه دادهانزد کزه از آن جملزه
میتوان به باال و پایین رفتن از پلهها ،گاهی از جزا بلنزد شزدن و ایسزتادن و راه
رفتن در زمان استراحتهزای کوتزاه و ...اشزاره کزرد ( .)6-8از ایزنرو ،ورزش و
فعاییت بدنی نقش بسیار مهمی در تندرستی و سالمت روانی افراد ایفا میکند.
امروزه در سازمانها و شرکتها کارکنان مشاغل زیادی را از طریق زنزدگی
کاری ود تجربه میکنند؛ بدین سبب آنها به طور معنیداری فشارهای روانی و

مشکالت فکری بیشتری را از این طریق متحمل میشوند ( .)9از اینرو ،یکی از
موضوعات مهم و مورد بررسی در شرکتهای جهانی و سازمانها ،یافتن عوامزل
مؤثر در افاایش تاب آوری کارکنان به جهت کاهش فشارهای روانی و مشزکالت
فکری نیروی انسانی می باشد .یک باور عمومی در جهت بهبزود تزابآوری ایزن
است که فعاییت بدنی اثرات مثبتی بزر کزاهش افسزردگی و فشزارهای روانزی و
ا تالالت ذهنی دارد ،اما تاکنون تحقیقات اندکی در زمینه تأثیر فعاییت بزدنی بزر
تابآوری انجام شده است .نتایج پژوهش  Coomنشزان داد کزه فعاییزت بزدنی
تأثیری بر تابآوری کارکنان شزرکت نزدارد ( .)9همچنزین Ho ،و همکزاران در
بررسی ارتباط بین فعاییت بدنی ،سالمت روان و تابآوری دانشآمزوزان نوجزوان
چینی ،به این نتیجه رسیدند که فعاییت بدنی روش مناسبی برای بهبزود سزالمت
روان نوجوانان میباشد (.)10
تحقیقات نشان داده است که فعاییت بدنی میتواند به عنوان یک مکانیسزم
محافظتی ،در برابر مشکالت روانی و دیگر آسیبپذیریهای روانشنا تی عمزل
نماید ( .)9بشارت و همکاران در مطایعه ود نشان دادند که تابآوری با موفقیت
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طرح این مطایعه به صورت نیمه آزمایشی بود که همراه با مراحزل پزیشآزمزون،
پسآزمون و گروه شاهد انجام گرفت .جامعه آماری تحقیق را کلیزه کارکنزان زن
دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند تهران تشکیل داد ( 94نفر) 72 .نفزر از افزراد بزه
صورت هدفمند برای تشکیل گروههزای آزمزایش و شزاهد انتخزاب شزدند و بزه
عنوان نمونه آمزاری در نظزر گرفتزه شزدند .از میزان آنزان 36 ،نفزر بزه صزورت
جایگاینی تصادفی در گروه آزمایش و  36نفر نیا در گزروه شزاهد ازرار گرفتنزد.
شرای( ورود به مطایعه ،ورزشکار نبودن افراد و ورزش نکردن ،تمایل بزه شزرکت
در تحقیق و تکمیل پرسشنامهها با دات بود .ورزشکار بودن شرکت کننزدگان و
داشتن سه جلسه غیبت در جلسات مدا له یا تمرین بدنی ،بزه عنزوان معیارهزای
روج در نظر گرفته شد .جهت جم آوری دادهها ،ابتدا پرسشنامههای تحقیق به
منظور اندازهگیری متغیرهزای وابسزته در مرحلزه پزیشآزمزون بزه هزر دو گزروه
آزمایش و شاهد ارایه گردید تا تکمیل کنند .سپس نمونههای گزروه آزمزایش در
یک برنامه تمرینی  12هفتهای شزرکت نمودنزد (ابزل از انجزام برنامزه تمرینزی
اصلی ،تمرینات یک هفته به صورت آزمایشی به گروه آزمایش ارایه شزد تزا اگزر
مشکلی وجود داشت ،ابل از اجرای تحقیق برطرف شود).
پروتکل تمرین هوازی به مدت  12هفته برای کارمندان  25تا  45سزایه زن
انجام شد .تعداد روزهای تمرین 3 ،روز در هفتزه بزود .هزر جلسزه بزا  30دایقزه
تمرین در سه هفته اول 40 ،دایقه تمرین در سه هفته دوم 50 ،دایقه تمزرین در
سه هفته سوم و  60دایقه تمرین در سه هفته چهارم شروع میشد .شدت تمرین
نیا با  40درصد حداکثر ضربان الب در سه هفتزه اول 45 ،درصزد در سزه هفتزه
دوم 50 ،درصد در سه هفته سزوم و  55-59درصزد در سزه هفتزه چهزارم آغزاز
گردید .تمرینات شامل نزوع هزوازی مفزرح از جملزه دویزدن ،حرکزات مزوزن و
نرمشهای سوئدی و انجام بازیهای سرگرم کننده بود.
مراحل انجام تمرینات به صورت زیر بود.
مرحله اول (هفته اول تا سوم) 30 :دایقه تمرین با شدت  40درصد حزداکثر
ضربان الب شامل  8دایقه گرم کردن (دویدن  +راه رفزتن) همزراه بزا حرکزات
کششی ایستا و دینامیک  15 +دایقه حرکزات ایروبیزک بزا موسزیقی بزا انجزام
نرمشهای سوئدی و حرکات سوئدی  7 +دایقه سرد کردن
مرحله دوم (هفته چهارم تا ششم) 40 :دایقزه تمزرین بزا شزدت  45درصزد
حداکثر ضربان الب شامل  10دایقه گرم کزردن  15 +دایقزه تمرینزات هزوازی
 10+دایقه بازی  5 +دایقه سرد کردن
مرحله سوم (هفته هفتم تا نهزم) 50 :دایقزه تمزرین بزا شزدت  50درصزد
حداکثر ضربان الب شامل  10دایقه گرم کردن  15 +دایقه حرکات ایروبیک یزا
نرمشهای سوئدی  20 +دایقه بازی  5 +دایقه سرد کردن
مرحلززه چهززارم (هفتززه نهززم تززا دوازدهززم) 60 :دایقززه تمززرین بززا شززدت
 55-59درصد حداکثر ضربان الب شزامل  10دایقزه گزرم کزردن  20 +دایقزه
تمرینات ایروبیک  25 +دایقه بازی  5 +دایقه سرد کردن (.)19
در طی مدت انجام مطایعه ،به گروه شاهد هیچ فعاییت بدنی ارایه نشد .بعزد
از اتمام دوره سه ماه تمرینی ،از هر دو گروه آزمایش و شاهد دوبزاره دعزوت بزه
عمل آمد که در مرحله پسآزمون پرسشنامههای تحقیق را تکمیل نمایند.
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ورزشززی و بهایسززتی روانشززنا تی همبسززتگی مثبتززی دارد ( .)11در بحزز
روانشناسی ،بهایستی ذهنی ( )Subjective wellbeingکه معادل بزا شزادی
میباشد ،در مقابل ا تالالت ذهنی و آسزیبپزذیریهزای روانشزنا تی بزه کزار
میرود ( .)12بهایستی ذهنی از متغیرهایی است که ارتباط نادیکی بزا تزابآوری
دارد؛ به طوری که  Ryffو  Singerبیان کردند افراد تابآور به طور کلزی ازادر
هستند سالمت روانی و فیایکی ود را حفز کننزد ( )13و بزه آسزانی از وازای
تنشزای زندگی بهبزود یابنزد ( .)14بزه نظزر مزیرسزد کزه بهایسزتی ذهنزی و
تاب آوری را در وهله اول باید در مؤیفههزایی جسزتجو نمزود کزه در اسزتمرار آن
نقش اساسی دارند و در این میان ،میتوان به ورزش و فعاییتهای بزدنی اشزاره
نمود .مهرابی زاده هنرمند و همکاران در پژوهش ود دریافتند که آمزوزش یوگزا
میتواند بهایستی روانشنا تی و شادکامی افراد در شرف بازنشستگی را افزاایش
دهد ( .)15در مطایعه دیگری Kettunen ،نشان داد که تناسب انزدام بزا بهبزود
بهایستی روان شزنا تی مزردان جزوان و کزارگران بارگسزال مزرتب( بزود (.)16
بنابراین ،شاید بتوان گفت یکی از عواملی که میتواند در افاایش توان ،سرزندگی
و بهرهوری افراد و کارکنان سازمانها مؤثر باشد ،بهایستی ذهنی است.
نتایج تحقیقات حاکی از آن است ،کارکنانی که با شغل ود و کارفرمزای زود
در تعامل سازنده هستند ،نسزبت بزه کارکنزان دیگزر ،مفیزد و سزازنده و بهزرهورتزر
میباشند؛ چرا که انگیاه آنها فراتر از عوامزل فزردی اسزت .تحقیقزات مربزوط بزه
سازمانها ،یک مفهوم روانشناسی شغلی مثبت را کزه تعلزق زاطر کزاری نامیزده
میشود ،به عنوان شا ص مرتب( با رفاه کاری ،به کار میبرند ( .)17تاکنون دالیزل
و شواهدی مبنی بر یک عامل مؤثر جهت بهبودی تعلق اطر کاری وجزود نداشزته
است .بر اساس دیدگاه  Ouweneelو همکاران ،تعلق اطر کاری مزیتوانزد برابزر
با شادی در کار در نظر گرفته شود .بنابراین ،استراتژیهایی که مزیتواننزد در ایجزاد
شادی مؤثر باشند (مانند فعاییت بدنی) ،شاید بتوانند در به وجود آوردن تعلزق زاطر
کاری هم تأثیر داشته باشند ( .)17تاکنون تحقیقات انزدکی در زمینزه تزأثیر فعاییزت
بدنی بر تعلق اطر کاری انجام شده اسزت .نتزایج تحقیزق  Coomنشزان داد کزه
فعاییت بدنی بر تعلق اطر کاری کارکنان شرکت مزوثر نبزود ( van Berkel .)9و
همکاران نیا در مطایعه ود ،ارتباطی بین فعاییت بدنی متوس( تا شدید بزا سزالمت
روان و همچنین ،تعلق اطر کاری یافت نکردند (.)18
از موضوعات مهم شرکتهای جهانی و سازمانهزا ،یزافتن عوامزل مزؤثر از
جمله بهداشت و سالمت در جهت افاایش تعلق اطر کاری کارکنان مزیباشزد.
بنابراین ،با توجه به نتایج متنااض پژوهشهای گذشزته و نیزا اهمیزت بهداشزت
جسمی و روانی افراد از جمله اشر کارمند به صوص زنان کارمند در ایران (کزه
دچار کمتحرکی می باشند) ،یاوم توجزه بزه بهداشزت جسزمی و روانزی از جملزه
تاب آوری ،بهایستی ذهنی و تعلق اطر کاری کارکنان زن مهزم و ضزروری بزه
نظر می رسد .همچنین ،با توجه به این که چنین تحقیقات آزمایشی بزه نزدرت در
شززرکتهززا و سززازمانهززا در ایززران انجززام شززده و نیززا ارایززه فعاییززت بززدنی در
سازمان های ایران به طور عام و به ویژه در دانشگاهها که به عنوان نظام آموزش
عایی در فرایند توسعه کشور بسیار مهم هستند ،مورد توجه مدیران ازرار نگرفتزه
است و با عنایت به این که شرکت کارکنان در برنامههای ورزشی نیا در اویویزت
برنامهریایهای مدیران ارار ندارد ،امیزد اسزت اجزرای چنزین تحقیقزاتی بتوانزد
مدیران از جملزه مزدیران منزاب انسزانی سزازمانهزا را جهزت اجزرای برنامزه و
طرح های ورزشی و فعاییت بدنی برای کارکنان و کارمندان ود متقاعزد نمایزد و
سازمانها بتوانند از نیروهای سایم و بانشاطتر بهرهمند شوند .از ایزنرو ،پزژوهش

حاضر با هدف بررسی تأثیر فعاییت بدنی بر تابآوری ،بهایسزتی ذهنزی و تعلزق
اطر کاری کارکنان زن دانشگاه آزاد اسالمی انجام شد.

مریم حبیبی وطن و همکاران

جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای تحقیق در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
متغیر

گروه

تعداد آزمودنیها

تابآوری

آزمایش
شاهد
آزمایش
شاهد
آزمایش
شاهد

36
36
36
36
36
36

تعلق اطر کاری
بهایستی ذهنی

اباارهای مورد استفاده در پژوهش در ادامه به تفصیل بیان شده است.
پرسششششششنامششششش تشششششابآوری  Connorو Davidson

پیشآزمون

78/25 ± 6/24
89/25 ± 5/24
67/32 ± 0/68
77/18 ± 3/34
215/05 ± 4/31
218/35 ± 6/53

92/25 ± 8/84
85/85 ± 6/12
81/60 ± 10/70
72/42 ± 5/91
224/40 ± 4/26
215/60 ± 6/14

( 5هیچ وات) ،بعد بهایستی روانشنا تی در یک مقیاس هفت درجهای ییکزرت
از ( 1بسیار زیاد مخایفم) تا ( 7بسیار زیاد موافقم) و بعد بهایستی اجتماعی نیا در
یک مقیاس هفت درجهای ییکرت از ( 1بسیار زیزاد مخزایفم) تزا ( 7بسزیار زیزاد
مززوافقم) نمززرهگزذاری شززده اسززت ( .)24ضززریب  Cronbachs alphaایززن
پرسشنامه توس( هاشمیان و همکاران 0/80 ،و ضریب اعتبار آن  0/78گزاارش
شززده اسززت ( .)25ایززن ضززریب در تحقیززق حاضززر در پززیشآزمززون 0/92و در
پسآزمون  0/89به دست آمد .جهت سنجش اعتبار پرسشنامه بهایستی ذهنزی
در مطایعه حاضزر ،از پرسزشنامزه کوتزاه شزده بهایسزتی ذهنزی )26( Keyes
استفاده گردید که ضریب اعتبار آن  0/84محاسبه گردید.
دادهها با استفاده از روش تحلیل کواریانس در نرمافزاار  SPSSنسزخه 22
( )version 22, IBM Corporation, Armonk, NYمزورد تجایزه و
تحلیل ارار گرفت.

یافتهها
با توجه به نتایج آزمون  Kolmogorov-Smirnovمبتنزی بزر طبیعزی بزودن
دادههززا ( ،)P < 0/005آزمززون  Leveneمبتنززی بززر تجززانس واریززانسهززا
( )P < 0/005و برازززرای مفروضزززه همگنزززی شزززیب طزززوط رگرسزززیونی
( ،)P < 0/005از تحلیل کواریانس (کنترل نمرات پیشآزمزون) بزرای تجایزه و
تحلیل دادههزا در سزط معنزیداری  α = 0/05اسزتفاده گردیزد .شزا صهزای
توصیفی متغیرهای تحقیق در مراحل پیشآزمون و پسآزمون در جزدول  1ارایزه
شده است.
نتززایج تحلیززل کواریززانس در مززورد متغیززر تززابآوری در جززدول  2ارایززه
شده است.
دادههای جدول  2نشان داد که تفاوت معنیداری بزین میزانگین تزابآوری
گروه های آزمایش و شزاهد وجزود داشزت ( 69( = 40/20 ،P = 0/001و  .)F)1بزه
عبارت دیگر ،تمرینات هوازی منجر به افاایش معنیدار تابآوری در کارکنان زن
شد .میاان اندازه اثر ( )0/368نشان داد که تأثیر تمرین بر این مؤیفه متوس( بود.

متغیر وابست
پسآزمون تابآوری

منبع تغییرات
پیشآزمون
عامل
طا
کل

مجموع مربعات
256/50
156/25
269/00
23162/75

درج آزادی
1
1
69
72

میانگین مربعات
256/50
156/25
3/90
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جدول  .2آزمونهای اثرات بین گروهی برای متغیر تابآوری
آماره F

مقدار P

اندازه اثر
0/489
0/368
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( Connor-Davidson Resilience Scaleیششا  :)CD-RISCایززن
پرسشنامه توس(  Davidsonو همکاران برای انزدازهگیزری متغیزر تزابآوری
طراحی شد ( .)20مقیاس مذکور دارای  25گویه میباشد که در یک مقیاس پزنج
درجهای ییکرت از ( 5همیشه درست) تا ( 1کامالً نادرست) نمرهگذاری مزیشزود.
ضریب  Cronbachs alphaپرسشنامه  CD-RISCتوسز(  Davidsonو
همکاران 0/95 ،گاارش شده است ( .)20ضریب  Cronbachs alphaمقیزاس
مذکور در تحقیق حاضر در پزیشآزمزون  0/91و در پزسآزمزون  0/90محاسزبه
گردید .جهت سزنجش اعتبزار پرسزشنامزه  CD-RISCدر تحقیزق حاضزر ،از
پرسشنامه تابآوری  )21( Wagnildاستفاده شد و ضزریب اعتبزار 0/84بزرای
آن به دست آمد.
پرسش نامش تعلشق خشاطر کشاری  Schaufeliو  :Bakkerایزن
پرسشنامه برای اندازهگیری تعلق اطر کزاری توسز(  Schaufeliو Bakker
تدوین شد ( .)22پرسشنامه مذکور  17گویه دارد که در مقیاس هفزت درجزهای
ییکرت از صفر (هرگا) تا ( 6هر روز) نمرهگذاری میشود .ضریب Cronbachs
 alphaپرسشنامه تعلزق زاطر کزاری توسز(  Schaufeliو 0/91 ،Bakker
گاارش گردید ( .)22مقدار ضریب  Cronbachs alphaایزن پرسزشنامزه در
تحقیق حاضر در پیشآزمون  0/92و در پسآزمون 0/88بزه دسزت آمزد .جهزت
سنجش اعتبار مقیاس مذکور در تحقیق حاضر ،از پرسشنامه کوتزاه شزده تعلزق
اطر کاری سا ته  Schaufeliو همکزاران ( )23اسزتفاده گردیزد کزه ضزریب
اعتبار آن  0/96گاارش گردید.
پرسشنامش بهزیسشتی ذهنشی  Keyesو  :Magyar-Moeایزن
پرسزززشنامزززه بزززرای انزززدازهگیزززری بهایسزززتی ذهنزززی توسززز(  Keyesو
 Magyar-Moeسا ته شد و شامل سه بعزد بهایسزتی هیجزانی ( 12سزؤال)،
بهایستی روانشنا تی ( 18سؤال) و بهایستی اجتماعی ( 15سؤال) میباشد .بعد
بهایستی هیجانی در یک مقیزاس پزنج درجزهای ییکزرت از ( 1تمزام وازت) تزا

میانگین  ±انحراف معیار
پسآزمون

اثر فعالیت بدنی بر شاخصهای بهداشت روانی

جدول  .3آزمونهای اثرات بین گروهی برای متغیر تعلق خاطر کاری
متغیر وابست
پسآزمون تعلق اطر کاری

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درج آزادی

میانگین مربعات

آماره F

مقدار P

اندازه اثر

پیشآزمون
عامل

475/49
261/46

1
1

475/49
261/46

123/50
67/91

0/001
0/001

0/641
0/496

طا

265/88

69

3/85

کل

2601/17

72

نتایج تحلیل کواریانس در مورد متغیر تعلق اطر کاری در جدول  3آمده است.
بر اساس دادههای جدول  ،3بین میانگین تعلق اطر کاری گروههای آزمزایش و
شاهد تفاوت معنیداری مشاهده شزد ( 69( = 67/87 ،P = 0/001و )F)1؛ بزدین معنزی
که تمرینات هوازی منجر به افاایش معنی دار تعلق اطر کاری کارکنان زن شد.
میاان انزدازه اثزر ( )0/496حزاکی از آن بزود کزه تزأثیر تمزرین بزر ایزن مؤیفزه
متوس( میباشد.
نتایج تحلیل کواریانس در مورد متغیر بهایسزتی ذهنزی در جزدول  4ارایزه
شده است.
دادههای جدول  4حاکی از آن بزود کزه تفزاوت معنزیداری بزین میزانگین
بهایسززتی ذهنززی گززروههززای آزمززایش و شززاهد وجززود داشززت (،P = 0/007
 69( = 7/61و  .)F)1می توان گفت که تمرینات هزوازی باعز افزاایش بهایسزتی
ذهنی کارکنان زن گردید .میاان اندازه اثر ( )0/099نشان داد که تأثیر تمرین بزر
این مؤیفه کم بود.

بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد کزه فعاییزت بزدنی هزوازی ،تزأثیر معنزیداری بزر
تابآوری کارکنان زن داشته است که بزا یافتزههزای مطایعزات  Hoو همکزاران
( Cevada ،)10و همکززاران ( )28( Trang ،)27و  Martinو همکززاران ()29
همسو بود .در تبیین نتایج پژوهش حاضر ،میتوان به نقش مهم فعاییت بدنی بزر
بهداشت جسمی و روانی افراد از جمله بهبود افسردگی و ا تالالت ذهنزی اشزاره
کرد؛ به طوری که در بح بهبود تابآوری ،یزک بزاور عمزومی ایزن اسزت کزه
فعاییت بدنی اثرات مثبتی بر افسردگی و اضطراب و ا تالالت ذهنی دارد و تعداد
زیادی از مطایعات نیا نشان داده انزد کزه بزین فعاییزت بزدنی و رفزاه و سزالمت
عمومی و بهایستی روانی ارتباط معنیداری وجود دارد ( .)30همچنین ،مشزخص
شده است که فعاییزت بزدنی ممکزن اسزت یزک سیسزتم محزافظتی در مقابزل
ا تالالت ذهنی ،استرس و دیگر آسیبپذیریهای روانشنا تی فراهم نماید (.)9
مطابق با نظریه  Feistو  ،Feistورزش و فعاییتهای بدنی منظم با ایجزاد
تغییراتی در سط انگیختگی مغا و سا تار بیوشیمیایی و روانی فرد ،باع تقویت
و رشد فرایندهای اجتماعی همچزون عزات نفزس ،اسزتقالل ،همزدیی ،کزاهش

متغیر وابست
پسآزمون بهایستی ذهنی

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درج آزادی

میانگین مربعات

آماره F

مقدار P

اندازه اثر

پیش آزمون

348/15

1

348/15

62/50

0/001

0/475

عامل

42/35

1

42/35

7/61

0/007

0/099

طا

384/45

69

5/57

کل

64275/20

72
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جدول  .4آزمونهای اثرات بین گروهی برای متغیر بهزیستی ذهنی
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پر اشگری و اضطراب می شود .بر اسزاس ایزن نظریزه ،فعاییزت بزدنی و ورزش
موجب میشود افراد در بر ورد با مشزکالت و مسزایل ،آسزتانه تحمزل بزاالتری
نسبت به افراد دیگر از ود نشان دهند ( .)31همزانگونزه کزه نتزایج تحقیقزات
نشان داده است ،افاایش فعاییت بدنی موجب بهبود سالمت جسمی و روانی افراد
و بهبود توانایی آنها برای مقابله با چایشهای زنزدگی مزیشزود یزا بزه عبزارت
دیگر ،منجر به بهبودی تابآوری افراد میگردد ( .)9از اینرو ،شاید فعاییت بزدنی
از جمله عواملی باشد که بر بعضی از ویژگیها و فضیلتهای فردی که به عنوان
شا صه تاب آوری در افراد میباشند ،تأثیر میگذارد و موجب بهبود تزابآوری در
افراد میگردد.
 Lemayو  )32( Ghazalو  Lutharو  )33( Ziglerبر این باور هسزتند
که محدودیت سنی برای رشد مثبت ،تابآوری و سازگاری وجود ندارد و بسته به
مواعیت های زندگی ،برای افراد اابل تغییر است Stewart .و همکاران نیا بیزان
کردند که تابآوری در طول زمان تغییر میکند ( )34و مزیتزوان آن را در افزراد
ایجاد نمود و از طریق عوامل محافظتی افاایش داد ( .)35بر اساس مدل درونزی
تابآوری Wagnild ،اعتقاد دارد که مردم میتوانند از طریق تقویت تزابآوری،
تززابآوری درونززی را حف ز کننززد و بهبززود بخشززند .تقویززت تززابآوری شززامل
حمایتهزای اجتمزاعی ،مراابزتهزای بهداشزتی و درمزانی ،تعزادل در تفزری و
سرگرمی ،استراحت و مسؤوییتپذیری میباشد (.)21
نتایج تحقیق حاضر تنها با یافته  )9( Coomهمخوانی نداشت .علزت ایزن
ناهمخوانی شاید مواعیت زمانی و مکزانی و عوامزل اثرگزذار دیگزری اسزت کزه
میتواند به طور بایقوه ای مؤثر وااز شزود .بزا توجزه بزه ایزن کزه میزاان تغییزر
تابآوری در محی(های سازمانی و در میان کارکنزان آن مزیتوانزد تحزت تزأثیر
عوامل دیگری غیر از فعاییت بدنی ارار گیرد ،شاید عدم وجود عوامزل محزافظتی
مناسب (مقابله وب ،مهارتهای حل مسأیه مناسب ،ودپنداره مثبزت ،انگیزاش
و هویت اومی مثبت) در بر ی سازمانها ،موجب کم رنگ شدن اثر فعاییت بدنی
بر آزمودنیها شده است .عالوه بر این ،افراد تابآور نیا ممکن است تحزت تزأثیر
استرس های شدید شغلی ارار گیرند و تسلیم ناراحتیهای روانی و جسمی شزوند
و عوامل بهداشزتی و سزالمت ماننزد فعاییزت بزدنی بزر بهبزود تزاب آوری آنزان
تأثیرگذار نباشد.

مریم حبیبی وطن و همکاران
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نتایج دیگر پژوهش حاضر نشان داد که فعاییت بدنی هزوازی بزر بهایسزتی
ذهنی کارکنان زن دانشگاه آزاد اسالمی تزأثیر معنزیداری داشزت کزه بزا نتزایج
مطایعززات  Olsson ،)30( Strohleو همکززاران( ،)36مهرابززیزاده هنرمنززد و
همکاران ( )15و  )16( Kettunenهمسو بود .در تبیزین اثزر فعاییزت بزدنی بزر
بهایستی ذهنی ،میتوان بزه نقزش تمرینزات بزدنی و ورزش بزر شا صزههزای
بهداشت جسمی و روانی افراد اشاره نمود؛ به طوری که تحقیقات نشزان دادهانزد
افاایش سط سرتونین ،نوراپی نفرین و اپیوئیدها در هنگام فعاییت بدنی و ورزش،
موجب کزاهش افسزردگی در افزراد مزیگزردد ( .)37نتزایج تحقیزق  Brownو
همکاران حاکی از آن بود که ورزشهای هوازی تا حد زیادی منجزر بزه کزاهش
حاالت تنش ،افسردگی ،ستگی و سردرگمی و شزم در افزراد مزیشزود (.)38
 Coomبر این باور است که فعاییت بدنی مزیتوانزد بزه عنزوان یزک مکانیسزم
محافظتی در مقابل ا تالالت ذهنی و دیگر آسیبپزذیریهزای روانشزنا تی در
نظر گرفته شود و منجر به افاایش بهایستی ذهنزی و تزابآوری در افزراد گزردد
( .)9نتززایج پززژوهشهززای  Kirkcaldyو همکززاران ( )39و  van Berkelو
همکاران ( )18نشان داد که بین فعاییت بدنی و رفاه و سالمت عمزومی ،آرامزش
ذهنی ،تعادل ،بهایستی روانی و جنبه های منفی سالمت روان (ماننزد ا زتالالت
روانی) ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین ،بر ی تحقیقزات بزه ایزن
نتیجه رسیده اند که ورزش و فعاییت بدنی در بیان عواطف ،الایت ،زودکنتریی
شخص ،احساس امیدواری ،شوخ طبعی و افاایش اعتماد به نفس مؤثر مزیباشزد
( .)40-42فعاییززت بززدنی بززا ایجززاد زمینززه مناسززبی بززرای افززاایش احسززاس
ودتوانمندی و ودارزشمندی ،میتواند سبب افاایش بهایستی روانشزنا تی در
افراد شود ( .)40بنابراین ،شاید فعاییت بدنی و ورزش از جمله عواملی باشزند کزه
در استمرار بهایستی ذهنی و تابآوری نقشی اساسزی دارنزد ،امزا دالیزل کزافی
جهت رد اثر فعاییت بدنی بر بهایستی ذهنی به دست نیامده است.
بر اساس نتایج تحقیق حاضر ،فعاییت بدنی هوازی تأثیر معنیداری بر تعلزق
اطر کاری کارکنان زن دانشگاه آزاد اسالمی داشت کزه بزا یافتزههزای مطایعزه
 Rongenو همکاران ( )43مشابه بود .در تبیین نتایج تحقیق حاضزر بزر اسزاس
تئوری درک پشتیبانی سازمانی (میاانی از باور کارمندان درباره اهمیزت و ارزشزی
که سازمان برای مراابت های بهداشتی درمزانی و سزالمت آنهزا اایزل اسزت)،
میتوان گفت که فراهم نمودن برنامههای تندرستی و سزالمت از جملزه فعاییزت
بدنی برای کارکنان از سمت کارفرمایان ،نشان دهنده نگرانزی آنهزا نسزبت بزه
کارمندانشان میباشد که این امر ود موجب افاایش نگرش مثبت کارمندان بزه
سازمان میشود ( .)44همچنین ،بر اساس دیزدگاه  Branhamو ،Hirschfeld
می توان در بعد مواعیتی تعلق اطر کاری به شرای( و عوامل محیطی سازمان از
جمله اهمیت دادن سازمان و مدیران به کارکنان اشاره نمود ( .)45توجه مزدیران
به کارکنان میتواند منجر به تقویت رفتار متعهدانه و تعلق اطر کزاری آنزان در
کار شود و برنامههای فعاییت بدنی یکی از عواملی اسزت کزه مزدیران در جهزت
اهمیت دادن به کارکنان ود در سازمان ارایه میدهند و این امر میتواند موجزب
تقویت رفتار تعلق اطر کاری آنها شود Maslach .و همکزاران بزر ایزن بزاور
هستند که تعلق اطر کاری ،تفکر مثبتی میباشد که به وسیله ازدرت ،فزداکاری
و جذابیت توصیف می شود و موجبات تمایل و رضایت افراد را در اشتیاق به انجام
کار فراهم می نماید ( .)46در زمینه رضایت و اشتیاق افزراد در کزار ،برنامزههزای
تندرستی به ارتقای سالمت و رفتارهای مثبت ،کاهش میاان غیبت و هاینههزای
مراابت های بهداشتی و درمانی در سازمانها و افاایش عملکرد کارکنزان کمزک

میکند .همچنین ،فواید فعاییزتهزای بزدنی حاصزل از شزرکت در برنامزههزای
تندرستی ،با افاایش رضایت شغلی و به طور کلی سالمت روانی مرتب( میباشزد
که ایزن نتزایج توسز(  Parksو  )47( Steelmanو  Kirkcaldyو همکزاران
( )39نیا تأیید شده است.
بر اساس دیدگاه  Ouweneelو همکاران ،تعلق اطر کاری میتواند برابزر
با شادی در کار در نظر گرفته شود .بنابراین ،اسزتراتژیهزایی کزه مزیتواننزد در
ایجاد شادی مؤثر باشند (مانند فعاییت بدنی) ،شزاید بتواننزد در بزه وجزود آوردن
تعلق اطر کاری هزم تأثیرگزذار باشزند ( Coom .)17بزر ایزن بزاور اسزت کزه
شرکتها و سازمانهای جهانی کزه در تزالش جهزت ارایزه برنامزههزایی بزرای
افاایش سط فعاییت بدنی کارمندان ود میباشند (به صوص برای کارمنزدانی
که از فعاییت بدنی کمی بر وردار هستند) ،ممکزن اسزت حتزی سزط پزایینی از
فعاییت بدنی ،تأثیر معنیداری بزر آمزادگی جسزمانی و سزالمت جسزمانی آنهزا
داشته باشد ( .)9بنابراین ،کارمندان نه تنها از فواید جسمی و روانی فعاییت بزدنی
بهرهمند می شوند ،بلکه ممکن است به جهت فواید اجتماعی حاصل از شرکت در
برنامههای ورزشی در محی( کار ،نوعی حس ادردانی نسبت به مدیران در آنهزا
ایجاد شود و همچنین ،یک حس غرور و افتخزار و نگزرش مثبتزی از سزازمان و
مواعیت شغلی شان در آن ها پدیدار شود و به دنبال آن ،موجب بهبزود عملکزرد و
شور و اشتیاق و انرژی یا به عبارت دیگر ،افاایش تعلق اطر کزاری آنزان شزود.
این نتایج با یافتههای پزژوهشهزای  van Berkelو همکزاران (Coom ،)18
( )9و  )48( Meijerinkهمسو نبزود Meijerink .بزا بررسزی تزأثیر  10هفتزه
تمرینات تای چی بر تعلق زاطر کزاری و سزالمت جسزمی و روانزی تعزدادی از
کارکنان ،نشان داد که شواهد متقاعد کنندهای از تأثیر تمرینات تایچی بر تعلزق
اطر کاری مشاهده نشد ( .)48علت عدم همخوانی را میتوان چنین بیزان کزرد
که عوامل تعیین کننده دیگری غیر از احساس تعلق اطر کاری در ایجزاد رفتزار
تعلق اطر وجود دارند که از آن جمله مزیتزوان بزه شخصزیت ،سزط مهزارت،
شخصیت و سبک رهبری مدیر ،فرهنگ ملی و سایر عوامل اشاره نمود ( ،)49اما
بر الف این عوامل ،هر چقدر کارکنان احساس تعلق اطر کاری بیشتری کنند،
احتمال بیشتری دارد که رفتار همراه با تعلق اطر بیشتری از ود نشان دهند .از
طرف دیگر ،تعلق اطر کاری کارکنان دارای دو بعد شخصی و مواعیتی میباشد
که بع د مواعیتی شامل همه عوامزل و شزرایطی اسزت کزه میزل کارکنزان را بزه
تقویت رفتار متعهدانه و تعلق اطر کار در محی( کار افاایش یا کاهش مزیدهزد
و فعاییت بدنی تنها میتواند یکی از این عوامل باشد.
در نتیجهگیری کلی پژوهش حاضر میتوان گفت با توجه به این که با داشزتن
تعلق اطر کاری در کار ،کارکنان توان ،جذب و تعهد بیشتری در کار از زود نشزان
میدهند ،تحمل فشارهای روانی و فکری نیا باع بهبود تابآوری آنان میشود .از
اینرو ،مدیران سازمانها به صوص مدیران مناب انسانی ،باید تمام زمینزههزایی را
که باع افاایش تابآوری و تعلق زاطر کزاری و نیزا بهایسزتی ذهنزی کارکنزان
میشود ،فراهم آورند .از آنجا که افاایش سط سالمت ،بزا بهبزود ازوای ذهنزی و
جسمی همراه است و با داشتن نیروی کار سایمتزر ،توییزد بیشزتر و بهبزود عملکزرد
شغلی همراه واهد شد .بنابراین ،مدیران سزازمانهزا بایزد زمینزههزای بهداشزت و
سالمت جسمی و روانی کارکنان ود را با طزرحریزای برنامزههزای فعاییزت بزدنی
فراهم نمایند تا فرصتهای مناسب را به کارکنان ود ارایه دهند و آنزان بتواننزد بزا
انجام فعاییت بدنی در زمان کاری ،نه تنهزا از ماایزای جسزمی آن ،بلکزه از ماایزای
روانی فعاییت بدنی در کار ود بهرهمند شوند.

اثر فعالیت بدنی بر شاخصهای بهداشت روانی

.ارایه باز ورد روشنتر و بهتر آزمودنیها ایجاد نمود

سپاسگزاری
 مصزوب،مطایعه حاضر برگرفته از رسایه مقط دکتری تخصصی مدیریت ورزشی
 بدین وسیله از مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی.دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج بود
 تقزدیر و،واحد پرند و شرکت کنندگانی که در انجام این تحقیق همکاری نمودند
.تشکر به عمل میآید

، عزدم موافقزت سزازمانهزا،از مهمترین محزدودیتهزای تحقیزق حاضزر
 عدم وجود مکزان.شرکتها و دانشگاهها برای انجام مطایعه در آن سازمانها بود
 عدم وجود زمان مناسب و هماهنگ برای شزرکت،ورزشی در بر ی از سازمانها
 عقب افتادن کزار در سزازمان و نارضزایتی،کارکنان در کالس های فعاییت بدنی
 از جمله دالیلی بود کزه،ارباب رجوعان به دییل نبودن کارکنان در محل کارشان
 اسزتفاده.موجب گردید تحقیق در بسیاری از سازمانها و ارگانها صورت نپزذیرد
 محدودیتهایی را در،از پرسش نامه به جای مصاحبه در پیشآزمون و پسآزمون
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Abstract
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Aim and Background: The aim of this study was to investigate the effect of 12-week physical activity on resiliency,
subjective well-being, and work engagement among the female staff of Islamic Azad University.
Methods and Materials: This semi-experimental research was carried out having pre- and post-test. The statistical
population of this study consisted of 94 female staff of Parand Branch, Islamic Azad University, Iran; from whom,
72 person were purposively selected as samples and were randomly divided into experimental (n = 36) and control
(n = 36) groups. The tools for gathering data were Konor and Davidson Resiliency Inventory, Schaufeli and Bakker
Work Engagement Inventory, and Keyes and Magyar-Mae Subjective Well-Being Inventory. Data were analyzed via
SPSS software, using one-way analysis of covariance (ANCOVA).
Findings: Aerobic exercise significantly increased resiliency, subjective well-being, and work engagement among
the subjects (P ˂ 0.05 for all). The dimensions of mental health were not equally affected by the practice. The effect
size was obtained 0.63, 0.49, and 0.09 in resiliency, work engagement, and Subjective well-being, respectively.
Conclusions: Based on our findings, it is recommended that managers should provide opportunities for their
employees to participate in physical activity plans in order to increase their resilience, mental well-being, and work
engagement. Under this condition, organizational managers can effectively benefit from their active and healthy
human resources.
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