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چکیده
زمینــه و هــدف :مدیــر هــر ســازمان عــاوه برتأکیــد بــر بهبــود کارایــی و اثربخشــی ،بایــد بــه بهبــود وضعیــت روانی-جســمانی و
کیفیــت زندگــی کارمن ـدان نیــز توجــه کنــد .ه ـدف از مطالعــه حاضــر بررســی اثــر بخشــی ورزش بــر فرســودگی شــغلی ،ســامت
عمومــی و امیــد بــه زندگــی کارمن ـدان دانشــگاه علــوم پزشــکی میباشــد.
روش و مــواد :ایــن مطالعــه بــه صــورت توصیفــی تحلیلــی بــا مشــارکت  60نفــر ( 29نفــر فعــال و  31نفــر غیرفعــال) از کارمنـدان
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهر جهــرم انجــام شــد.بــه منظــور گــردآوری اطالعــات از ســه پرسشــنامه فرســودگی شــغلی ،Maslach
ســامت عمومــی  ،امیــد بــه زندگــی  Schneiderو پرسشــنامه ویژگیهــای دموگرافیــک اســتفاده شــد .در نهایــت ،تجزیــه و
تحلیــل نتایــج دادههــا بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSS-18و آزمــون کالموگروف-اســمیرنوف و آزمــون  tمســتقل صــورت گرفــت
(.)α=0/05
یافتههــا :یافتههــا نشــان داد کــه کارمنـدان فعــال بـ ه طــور معنــاداری دارای ســطح ســامت عمومــی بهتــری نســبت بــه کارمنـدان
غیرفعــال میباشــند ( .)P=0/02امــا در هــر ســه فاکتــور فرســودگی شــغلی (خســتگی عاطفــی ( ،)P=0/15مســخ شــخصیت
( ،)P=0/19عدم کفایت فردی ( )P=0/20و امید به زندگی ( )P=0/1بین دو گروه فعال و غیرفعال تفاوت معنادار وجود ندارد.
نتیجهگیــری :فعالیــت میتوانــد باعــث بهبــود ســامت عمومــی کارمنـدان شــود بنابرایــن میتــوان گفــت بهوســیله ورزش میتــوان
ظرفیــت کارمن ـدان را در مقابلــه بــا فشــارهای روانــی در محــل کار افزایــش داد و ســامت عمومــی آنــان را تضمیــن کــرد .لــذا بــه
مدیــران پیشــنهاد میشــود کــه موجبــات نهادینــه شــدن فعالیــت بدنــی و ورزش در ســازمان را فراهــم کننــد.
واژگان کلیدی :فرسودگی شغلی ،سالمت عمومی ،امید به زندگی ،کارمندان ،ورزش و فعالیت بدنی

مقدمه
از مشــخصات یــک ســازمان ســالم آن اســت کــه بــه
همــان انـدازه کــه بــه تولیــد و بهــرهوری توجــه میشــود،
ســامت جســمی و روانــی کارکنــان نیــز مــورد توجــه
قرارگیــرد.بــدون توجــه بــه اعتقــاد بــه ســامتروانــی
کارکنــان ،مدیریــت اثربخــش حاصــل نمیشــود ( .)1در

ســازمانهای م ـدرن امــروزی همــه افــراد بــا درجاتــی از
فشــار عصبــی یــا اســترس روبــرو میشــوند کــه یکــی
از نتایــج همیــن فشــارهای عصبــی ،فرســودگی شــغلی
میباشــد ( .)2تعاریــف زیــادی از فرســودگی شــغلی انجــام
ش ـده کــه رایجتریــن آن تعریــف Maslach and Jackson
میباشــد :فرســودگی شــغلی نشــانگانی روانشــناختی
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شــامل خســتگی عاطفــی ،مســخ شــخصیت و کاهــش
موفقیــت فــردی میباشــد ( .)3فرســودگی شــغلی بیشــتر
در شــغلهای مراقبتــی ،بــه دلیــل ماهیــت اســترسزای
ایــن مشــاغل اتفــاق میافتــد و بــا عالئمــی ماننــد
افســردگی ،اختــال خــواب ،بیماریهــای جســمی مثــل
قلــب و عــروق و واکنشهــای فیزیولوژیــک مثــل افزایــش
قندخــون و التهــاب همــراه اســت ( .)4بیشــترین علــل
فرســودگی شــغلی شــامل :پایینبــودن حقــوق و مزایــا،
عــدم حمایــت اجتماعــی ،عــدم حمایــت مدیــران ،عــدم
امنیــت شــغلی و ســاعات کار زیــاد میباشــد ( .)5آمــار
دقیقــی از میانگیــن فرســودگی شــغلی در بیــن کارمنـدان
وجــود نــدارد امــا میتــوان بــه نتایــج برخــی مطالعــات
اشــاره کــرد .نتایــج آنهــا بــه ایــن قــرار اســت ،ابراهیمــی و
همــکاران از نجمــه ( )1368نقــل میکننــد کــه در ســال
 %80 ،1368کارکنــان ســازمانها در ایــران از فرســودگی
شــغلی رنــج بردهانــد .همچنیــن آنهــا از تیمورینســب
و همــکاران ( )1390نقــل میکننــد کــه حــدود %20
کارکنــان شــرکت ملــی نفــت ایــران دچــار فرســودگی
کدار گــزارش دادنــد
شــغلی هســتند ( .)6غنیــون و ســلو 
کــه اکثــر کارکنــان عملیاتــی مرکــز اورژانــس تهــران
( )%77/5فرســودگی شــغلی دارنــد ( .)7فرســودگی شــغلی
یــک مشــکل بهداشــت عمومــی میباشــد کــه ســامت
عمومــی افــراد را تحــتتاثیــر قــرار میدهــد .ســازمان
جهانــی بهداشــت ،ســامتی را برخــورداری از آســایش
کامــل جســمی ،روانــی و اجتماعــی و نــه فقــط نداشــتن
بیمــاری و نقــص عضــو تعریــف میکنــد ( .)8ســامت
انســان تحــت تأثیــر عوامــل بســیاری ماننــد ،وراثــت،
فعالیــت بدنــی ،محیــط زندگــی ،الگوهــا و عادتهــای
فــردی ،مراقبتهــای پزشــکی و بهطــور کلــی شــیوه
زندگــی و ســایر زمینههــای خانوادگــی ،فرهنگــی،
اقتصــادی و اجتماعــی اســت ( .)9مســئله دیگــری کــه
امــروزه در بحــث ســامتی مطــرح میشــود و بیارتبــاط
بــا فرســودگی شــغلی نیســت ،بحــث امیــد بــه زندگــی
میباشــد .امیــد بــه زندگــی موجــب میشــود کــه فــرد
بــا وجــود موانعــی کــه در مســیر زندگــی خــود دارد،
انگیــزه خــود را همــواره حفــظ کنــد .امیــد بــه معنــای
داشــتن اهـداف یــا معناهــای ارزشــمند شــخصی ،و ادراک
توانایــی بــرای تولیــد راهبردهــا در دنبالکــردن ایــن

سلمان علوی و همکاران 157

معناهــا میباشــد (.)10
افــراد بــرای رســیدن بــه اســتانداردهای کیفــی و ســامت
روانــی دســت بــه اقدامــات مختلفــی در زمینههــای
بهداشــت جســمانی و روانــی میزننــد کــه یکــی از ایــن
اقدامــات فعالیتهــای بدنــی و ورزشــی میباشــد.
ورزش عــاوه بــر تأثیــر مثبــت بــر ســامت جســمانی،
در ارتقــاء ســامت روانــی نیــز مؤثــر واقــع میشــود.
همچنیــن زمینــه را بــرای بــروز بهتــر اســتعدادها فراهــم
میکنــد و بـه وســیله آن شــاخصهای اعتمــادبــهنفــس،
عــزتنفــس ،جامعهپذیــری و ســازگاری اجتماعــی بهبــود
مییابــد ( )11و در نهایــت افــراد میتواننــد بــهوســیله
آن بــر مســائل و مشــکالت جســمی ،روحــی ،روانــی و
اجتماعــی غلبــه کننــد (.)12
تحقیقــات بســیاری در رابطــه بــا اثــر ورزش بــر فرســودگی
شــغلی ،ســامت عمومــی و امیــد بــه زندگــی صــورت
گرفتــه کــه اکثــر آنهــا نشــاندهنــده تأثیــر مثبــت
فعالیــت بدنــی و ورزش بــر هــر ســه متغیــر میباشــد
بــه عبارتــی دیگــر بــا افزایــش فعالیــت بدنــی و ورزش،
فرســودگی شــغلی کاهــش مییابــد و همچنیــن ورزش
موجــب افزایــش ســامت عمومــی و امیــد بــه زندگــی
فــرد میشــود .در ایــن زمینــه تحقیقــات نتایــج مختلفــی
را نشــان میدهنــد بهعنــوان مثــال گــزارش ش ـده اســت
کــه میــزان فرســودگی شــغلی در کارمنــدان ورزشــکار
(هــر دو جنــس) کمتــر از همتایــان غیرورزشــکار اســت
( .)2در همیــن راســتا نتایــج چندیــن مطالعــه نشــان
دهنــده اثربخشــی ورزش بــر میــزان ســامت عمومــی
اســت ( .)13 ,10همچنیــن تحقیقــات دیگــر نشــان
میدهــد کــه بیــن ورزش و میــزان امیــد بــه زندگــی
رابطــه معنــادار و مســتقیم وجــود دارد (.)16-14
احتمــاال در دنیــای مـدرن و ماشــینی امــروزی ،کارمنـدان
بــه میــزان بیشــتری بــا فرســودگی شــغلی ،اختــاالت
روانــی و کاهــش امیــد بــه زندگــی روبــرو هســتند.
اگــر ســازمانی بخواهــد در امــور کاری خــود پیشــتاز و
بهتریــن عملکــرد را داشــته باشــد بایســتی تدابیــری در
جهــت شــناخت ،پیشــگیری و بهبــود فرســودگی شــغلی
و اختــاالت روانــی در جهــت بهبــود ســامت عمومــی و
امیــد بــه زندگــی کارکنــان و همچنیــن افزایــش ســطح
کیفیــت خدمــات ،اتخــاذ کنــد .اکثــر مطالعــات پیشــین
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در رابطــه بــا فرســودگی شــغلی و ســامت عمومــی بــر روی
کارکنــان عملیاتــی (ماننــد پرســتاران) صــورت گرفتــه و
تحقیقــات اندکــی بــه روی عوامــل مؤثــر بــر کاهــش میــزان
فرســودگی شــغلی و ســامت عمومــی کارکنــان ســتادی
اشــاره کر دهانــد .همچنیــن بــا کمتــر تحقیقــی میتــوان
مشــاهده کــرد کــه در بعــد اثربخشــی فعالیــت ورزشــی بــر
میــزان امیــد بــه زندگــی کارمنــدان اشــاره کــرده باشــد.
لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت شــغلی کارمن ـدان دانشــگاههای
علــوم پزشــکی و همچنیــن خــأ مطالعــات در بررســی
اثربخشــی فعالیــت ورزشــی بــر میــزان فرســودگی شــغلی،
ســامت عمومــی و امیــد بــه زندگــی کارمن ـدان ،ضــروری
میشــود تــا تحقیقــات گســترده و کاربــردی بــه منظــور
شــناخت عوامــل مؤثــر بــر متغیرهــای نامبــرده صــورت
گیــرد.بــا توجــه بــه مطالــب مطــرح ش ـده ســئوال اصلــی
ایــن مطالعــه ،ایــن اســت کــه آیــا فعالیــت ورزشــی بــر
فرســودگی شــغلی ،ســامت عمومــی و امیــد بــه زندگــی
کارمنــدان اثــر مثبــت میگــذارد؟
روش و مواد
مطالعــه حاضــر از نــوع توصیفــی تحلیلــی میباشــد .کلیــه
کارمنـدان دانشــگاه علــوم پزشــکی در ســال  1395جامعــه
یدهنــد .نمونــه ایــن
آمــاری ایــن پژوهــش را تشــکیل م 
تحقیــق مشــتمل بــر  60نفــر بــود کــه  31نفــر از آنهــا
غیرفعــال و  29نفــر فعــال میباشــد .نمونــه مــورد نظــر
بــه روش در دســترس انتخــاب ش ـدند.بــه منظــور اجــرای
مطالعــه نامهنگاریهــای الزم بــا حراســت و معاونــت
پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی جهــرم انجــام شــد و پس
از کســب مجــوز و گرفتــن کــد اخــاق از ایــن ســازمان،
تعــداد نمونــه مــورد نظــر مشــخص شــد .قبــل از هــر
چیــز ،توضیحاتــی در مــورد هــدف ایــن مطالعــه و اهمیــت
خدهی صحیــح بــه ســئواالت ،بــه افــراد نمونــه داده
پاســ 
شــد و ســپس بــه تکمیــل فــرم رضایتنامــه و اطالعــات
شــخصی مشــغول شــدند .در نهایــت افــراد بــه صــورت
انفــرادی بــه تکمیــل هــر ســه پرسشــنامه پرداختنــد .الزم
بــه ذکــر اســت کــه کلیــه پرسشــنامهها بــا نظــارت کامــل
تکمیــل شــدند.
پرسشنامه فرسودگی شغلی  :(MBI) Maslachاز رایجترین
ابزار اندازهگیری فرسودگی شغلی میباشد که از  22ماده
تشکیل شده که بهطور جداگانه به سنجش خستگی عاطفی،
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مسخ شخصیت و عدم کفایت فردی در چارچوب فعالیت
حرفهای میپردازد .نه سئوال (-16-14-13-8-6-3-2-1
 )20مربوط به خستگی عاطفی ،پنج سئوال (-15-11-10-5
 )22مربوط به مسخ شخصیت و هشت سئوال (-12-9-7-4
 )21-19-18-17مربوط به احساس کفایت شخصی میباشد.
هنگام نمرهگذاری دو نوع نمره برای فرد در نظر گرفته میشود؛
یکی نمره فراوانی و دیگری نمره شدت ،که در این مطالعه تنها
به سنجش شدت پرداخته شده است .رتبهبندی شدت این
احساسات از ( 7-1هرگز ،خیلیکم ،کم ،متوسط ،متوسط به
باال ،زیاد ،خیلیزیاد) میباشد ( .)13بهطور کلی وقتی نمره
خستگی عاطفی و مسخ شخصیت باال بشود و نمره موفقیت
فردی پایین باشد ،فرسودگی شغلی باالست .در بعد خستگی
عاطفی نمرات  16و کمتر بیانگر خستگی عاطفی پایین17 ،
تا  26خستگی عاطفی متوسط و  27و باالتر خستگی عاطفی
باالست .در بعد مسخ شخصیت نمرات شش و کمتر بیانگر
سطح پایین ،بین  7تا  12سطح متوسط و باالی  12سطح
باالی مسخ شخصیت است .و در قسمت کفایت فردی نمرات
پایینتر از  31بیانگر سطح پایین 32 ،تا  38سطح متوسط
یدهد.
و باالی  39سطح باالی کفایت شخصی را نشان م 
خاکدل جلودار و همکاران ( )1395در مطالعات خود ضریب
آلفای کرونباخ آن را 0/89بدست آوردند (.)17
پرسشنامه سالمت عمومی ( :)GHQ-28از پرسشنامه
سالمت عمومی  28سوالی که توسط Goldberg/Hiller
( )1979طراحی شده ،برای ارزیابی سالمت روانی استفاده
میشود .بهطور کلی این آزمون وضعیت روانی-اجتماعی
یدهدکه از  28سئوال تشکیلشده و چهار
فرد را نشان م 
خرده مقیاس عالئم جسمی ،اضطراب ،اختالل در عملکرد
اجتماعی و افسردگی را ارزیابی میکند .نمرهگذاری آن
بر اساس مقیاس چهار گزینهای لیکرت تنظیم شده
است که به آنها نمره صفر تا سه تعلق میگیرد و نمره
کل کسب شده توسط فرد از صفر تا  84میباشد .در این
یدهد.
روش ،نمره کمتر ،سالمت عمومی بهتر را نشان م 
روایی و اعتبار پرسشنامه در بیش از  70کشور دنیا و بین
) )R=%82-%92در گروههای مختلف برآورد شده است (.)9
پرسشنامه امید به زندگی :Schneiderبرای سنجش میزان
امید ،از پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر استفاده شد .این
ابزار در سال  1991توسط اشنایدر و همکارانش ساخته شد
که شامل  12سئوال میباشد .از این  12سئوال ،چهار سئوال
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مربوط به سنجش تفکر عاملی ،چهار سئوال برای سنجش
تفکر راهبردی و چهار سوال انحرافی میباشد .اعتبار آن 0/80
و روایی آن  0/50تا  0/60گزارش شده است(.)18
بــرای تجزیه و تحلیل دا دههــا از نرمافزار  SPSS-18اســتفاده
شــد .تجزیــه و تحلیــل دا دهها از طریــق آمار توصیفــی و آمار
اســتنباطی (آزمونهــای آمــاری کالموگــروف -اســمیرنوف و
یداری α= 0/05
تــی مســتقل) انجــام شــد .و ســطح معن ـ 
در نظــر گرفتــه شــد .مطالعــه حاضــر برگرفتــه از طــرح
پژوهشــی مصــوب دانشــگاه جهــرم بــوده و دارای کــد اخالق
 IR.JUMS.REC.1395.039از کمیتــه اخــاق دانشــگاه
علــوم پزشــکی جهــرم میباشــد.
یافتهها
ویژگیهــای دموگرافیــک آزمودنیهــای تحقیــق (کارمنــدان

فعــال و غیرفعــال) از قبیــل ســن ،قــد و وزن در جــدول
شــماره  -1نشــان داده شــده اســت.بررســی دا دههــا بــا
آزمــون کالموگــروف -اســمیرنوف نشــان داد کــه دا دههــای
تحقیــق حاضــر از توزیــع طبیعــی برخــوردار هســتند.
نتایــج آزمــون  tمســتقل در مــورد نمــره کلــی ســامت
یدهــد
عمومــی کارمنــدان فعــال و غیرفعــال نشــان م 
یداری بیــن ســطح ســامت عمومــی
کــه تفــاوت معنــ 
کارمنـدان فعــال و غیرفعــال وجــود دارد ( .)P=0/02بطــوری
یداری دارای ســطح
کــه کارمنــدان فعــال بهطــور معنــ 
ســامت عمومــی بهتــری نســبت بــه کارمن ـدان غیرفعــال
میباشــند (ج ـدول شــماره .)2همچنیــن نتایــج نشــان داد
یداری بیــن ســطح امیــد بــه زندگــی
کــه تفــاوت معنــ 
کارمنــدان فعــال و غیرفعــال وجــود نــدارد (.)P=0/10

جدول شماره -1ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها
غیرفعال
فعال
(انحراف معیار) میانگین
(انحراف معیار) میانگین
متغیر
(38/9 )7/6
(82/1 )322/9
(174/2 )7/1

سن (سال)
وزن (کیلو گرم)
قد (سانتی متر)

بــا ایــن وجــود کارمنــدان فعــال دارای نمــره باالتــری در
زمینــه امیــد بــه زندگــی نســبت بــه کارمن ـدان غیرفعــال
میباشــند (جــدول شــماره .)2نتایــج آزمــون  tمســتقل
در مــورد ابعــاد ســامت عمومــی کارمنــدان فعــال و
یدهــد کــه در مقیاسهــاس اختــال
غیرفعــال نشــان م 
در عملکــرد اجتماعــی ( ،)P=0/006اضطــراب و بیخوابــی
یداری
( ،)P=0/05عالئمجســمانی ( )P=0/01تفــاوت معنــ 
بیــن کارمن ـدان فعــال و غیرفعــال وجــود دارد .امــا تفــاوت
یداری در میــزان افســردگی بیــن دو گــروه وجــود
معنــ 
نــدارد ( .)P=0/2و مشــخص شــد کــه در تمــام ابعــاد
کارمنـدان فعــال نســبت بــه کارمنـدان غیرفعــال وضعیــت

(40/2 )9/4
(73/7 )12/1
(170/8 )10

بهتــری دارنــد (جــدول شــماره.)3
در مــورد نمرههــای ابعــاد مختلــف فرســودگی شــغلی
نتایــج نشــان داد کــه تفــاوت معنــیداری در نمرههــای
خســتگی عاطفــی ،مســخ شــخصیت ،عــدم کفایــت فــردی
بیــن کارمن ـدان فعــال و غیرفعــال وجــود ن ـدارد.بــا ایــن
وجــود کارمنــدان فعــال در خســتگی عاطفــی و مســخ
شــخصیت نمــره پایینتــری را نســبت بــه کارمنــدان
غیرفعــال کســب کردهانــد و همچنیــن در مــورد عــدم
کفایــت فــردی ،کارمنــدان فعــال نمــره باالتــری را
نســبت بــه کارمنـدان غیرفعــال کســب کردهانــد (جـدول
شماره .)4

جدول شماره -2نتایج آزمون  tمستقل در مورد سطح سالمت عمومی و امید به زندگی کارمندان فعال و غیرفعال
متغیر

گروه

(انحراف معیار) میانگین

P

سالمت عمومی

فعال
غیرفعال

(15/2 )8/1
(22/7 )16/1

0/02

امید به زندگی

فعال
غیرفعال

(43/4 )6/8
(40/5 )6/6

0/1

* نشان تفاوت معنیداری بین دو میانگین

*
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جدول شماره  -3نتایج آزمون  tمستقل در مورد ابعاد مختلف سالمت عمومی کارمندان فعال و غیرفعال
متغیر
افسردگی
اختالل در عملکرد
اضطراب و بیخوابی
عالئم جسمانی

گروه

(انحراف معیار) میانگین

فعال

(1/9 )2/9

غیرفعال

(3/2 )5

فعال

(4/8 )3/2

غیرفعال

(7/1 )3/1

فعال

(4/2 )2/6

غیرفعال

(6/3 )5/4

فعال

(3/8 )2/6

غیرفعال

(6/4 )5/1

P

0/2
0* /006
0*/05
0*/01

* نشان تفاوت معنیداری بین دو میانگین

جدول شماره  -4نتایج آزمون  tمستقل در مورد ابعاد فرسودگی شغلی کارمندان فعال و غیرفعال
متغیر
خستگی عاطفی
مسخ شخصیت
عدم کفایت فردی

گروه

(انحراف معیار) میانگین

فعال

(16 )7/9

غیرفعال

(19/2 )9/4

فعال

(8/4 )4/1

غیرفعال

(10/4 )7/1

فعال

(37/9 )9/1

غیرفعال

(34/9 )8/6

P
0/15
0/19
0/2

* نشان تفاوت معنیداری بین دو میانگین

بحث
مطالعــه نشــان داد کــه تفــاوت معنــاداری بیــن ســطح
ســامت عمومــی کارمنـدان فعــال و غیرفعــال وجــود دارد.
بــه عبارتــی دیگــر کارمنــدان فعــال از ســطح ســامت
عمومــی بهتــری نســبت بــه همتایــان غیرفعــال خــود
برخوردارنــد .نتایــج برخــی مطالعــات همســو بــا ایــن
یافتــه تحقیــق میباشــد بهعنــوان مثــال صاحبــی و
همــکاران ( ،)1385در مطالعــهای تحــت عنــوان بررســی
وضعیــت ســامت روانــی در کارکنــان بیمارســتانهای
شــیراز ،رابطــه ســامت روانــی بــا ورزش را مثبــت اعــام
کردنــد ( .)19کاشــفی و همــکاران ( ،)1392در مطالعــه
خــود بــه بررســی نقــش فعالیــت ورزشــی و جنســیت در
ســامت روان کارکنــان جمعیــت هــال احمــر شهرســتان
تهــران پرداختنــد .نتایــج آنهــا نشــان داد کــه کارکنــان

فعــال نســبت بــه همتایــان غیرفعــال خــود از وضعیــت
ســامت روانــی بهتــری برخوردارنــد ( .)20در پژوهشــی
دیگــر توفیقــی و همــکاران ()1393بــه بررســی ارتباط بین
میــزان فعالیــت بدنــی بــا ســامت عمومــی در دانشــجویان
پرداختنــد .نتایــج آنهــا حاکــی از آن اســت کــه شــرکت در
فعالیتهــای بدنــی مــورد عالقــه موجــب افزایــش ســطح
ســامت عمومــی میشــود ( .)21تحقیقــی بــا عنــوان
تأثیــر هشــت هفتــه الگــوی ورزش همگانــی بــر آمادگــی
جســمانی و ســامت عمومــی کارمنـدان مــرد انجــام شــد،
نتایــج پــس از مداخلــه نشــان داد کــه تفاوتــی بیــن
وضعیــت ســامت عمومــی دو گــروه مداخلــه و کنتــرل
وجــود نــدارد ( .)22دلیــل احتمالــی ایــن ناهمخوانــی
میتوانــد مــدت زمــان انجــام فعالیــت ورزشــی باشــد
چــرا کــه در مطالعــه حاضــر از افــرادی کــه بهطــور مـداوم
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مشــغول بــه انجــام فعالیــت ورزشــی بودهانــد ،اســتفاده
شــد امــا در مطالعــه عنبــری و همکارانــش بــه صــورت
مداخلــهای (تنهــا هشــت هفتــه فعالیــت ورزشــی)بــه
بررســی اثــر ورزش بــر ســامت عمومــی پرداختــه شــد.
در تبییــن ایــن نتیجــه بدســت آمـده گــزارش شـده اســت
کــه فعالیــت بدنــی موجــببهبــود افســردگی و اضطــراب
میشــود و همچنیــن انجــام مــداوم فعالیــت ورزشــی،
آمادگــی جســمانی و آمادگــی قلبــی عروقــی فــرد را ارتقــاء
میدهــد کــه نتیجــه آن ،کاهــش پاســخهای هیجانــی و
روانــی شــخص میباشــد ( .)23همچنیــن گــزارش ش ـده
اســت کــه ورزش و فعالیــت بدنــی بــا کاهــش ســطح
کورتیــزول (هورمونــی کــه بــا فشــار عصبــی ترشــح
میشــود) و افزایــش ســطح ســروتونین (هورمونــی مؤثــر
در خلــق و خــو) موجــببهبــود ســامت روانــی فــرد
میشــود (.)2
یافتــه دوم تحقیــق نشــان میدهــد کــه تفــاوت معنــاداری
بیــن وضعیــت امید بــه زندگــی در دو گروه کارمنـدان فعال
و غیرفعــال وجــود ن ـدارد امــا بهطــور کلــی افــراد فعــال،
در بعــد امیــد بــه زندگــی نمــره باالتــری کســب کردنــد.
بــه نقــل از ثنایــی و همکارانــش ،نتایــج مطالعــه کریســتیانا
و همــکاران ()2007بــا مطالعــه حاضــر همخوانــی دارد.
بــه بیانــی دیگــر آنهــا نیــز نتوانســتند ارتبــاط معنـیداری
بیــن فعالیــت بدنــی و امیــد بــه زندگــی بدســت آورنــد
( .)16امــا ایــن نتیجــه بــه دســت آمــده بــا مطالعــات
ثنایــی و همــکاران ( Lee ،)1392و همــکاران (،)2012
 de Rezendeوهمــکاران ( )2015همخوانــی نــدارد (-14
 .)16ثنایــی و همکارانــش بــه بررســی اثربخشــی فعالیــت
بدنــی بــر کیفیــت زندگــی و امیــد بــه زندگــی در
ســالمندان اســتان مازنــدران پرداختنــد .نتایــج آنهــا
نشــان داد کــه ورزش بهطــور معنــیداری موجــب
بهبــود امیــد بــه زندگــی ســالمندان شــده اســت (.)16
میتــوان دلیــل احتمالــی ایــن ناهمخوانــی را تفــاوت
در جامعــه آمــاری و میانگیــن ســنی افــراد دانســت .در
تحقیــق حاضــر از کارمندانــی کــه میانگیــن ســنی آنهــا
 38-40ســال بــود ،اســتفاده شــد امــا در مطالعــه ثنایــی
و همکارانــش ،از ســالمندان بــاالی  60ســال بــه عنــوان
نمونــه اســتفاده شــد .مطالعــه  leeو همــکاران نیــز نشــان
داد کــه اگــر عــدم فعالیــت بدنــی از جامعــه حــذف شــود
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امیــد بــه زندگــی بــه میــزان  0/68ســال در جهــان
افزایــش مییابــد ( .)15عــاوه بــر ایــن مــوارد محققیــن
در برزیــل بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه حــذف حالــت
عــدم فعالیــت بدنــی و شــروع بــه فعالیــت در افــراد
باعــث بهبــود امیــد بــه زندگــی بــه میــزان  /31ســال
میشود (.)14
هــر چنــد تفــاوت امیــد بــه زندگــی کارمنــدان فعــال و
غیرفعــال معنــادار نبــود امــا ایــن یافتــه تحقیــق و اکثــر
ندهنده برتــری میــزان
یافتههــای مطالعــات پیشــین نشــا 
امیــد بــه زندگــی افــراد فعــال نســبت بــه افــراد غیرفعــال
میباشــد.بــا توجــه بــه ایــن یافتــه و پیشــینه تحقیــق،
میتــوان بهمنظــور تبییــن ایــن نتیجــه بــه کارکردهــای
ورزش بــه خصــوص کارکــرد ضــد افســردگی آن ،کــه
میتــوان آن را مهمتریــن عامــل در افزایــش امیــد بــه
زندگــی دانســت ،اشــاره کــرد .ورزش دارای قابلیتهــای
تفریحــی ،درمانــی و رقابتــی اســت کــه میتوانــد کمــک
شــایانی بــه توســعه و حفــظ عملکــرد جســمانی و روانــی،
افزایــش رضایــت از زندگــی و بهبــود کیفیــت زندگــی
بکنــد .در یــک مطالعــه مــروری  Ortegaو همکارانــش
گــزارش دادنــد کــه آمادگــی قلبــی -تنفســی و عضالنــی
منجــر بــه بهبــود کیفیــت زندگــی و همچنیــن آمادگــی
قلبــی -تنفســی آثــار مثبتــی بــر روی افســردگی ،اضطراب،
حــاالت ذهنــی و روانــی و افزایــش اعتمــاد بــه نفــس دارد
( .)24تمرینــات بدنــی بــا تخلیــه انــرژی بــه افــراد آرامــش
میدهــد و باعــث کاهــش فشــارهای روانــی میشــود.
میتــوان از ورزش بــه عنــوان یــک راه پیشــگیری و حتــی
درمــان افســردگی خفیــف اســتفاده کــرد کــه درنهایــت
فــرد احســاس رضایــت از زندگــی میکنــد .همچنیــن
ورزش موجــب افزایــش عزتنفــس ،بهبــود خلقوخــو
و کاهــش خصومــت ،ســردرگمی ،اضطــراب و تنــش
میشــود (.)25
در نهایــت ســومین یافتــه تحقیــق نشــان داد کــه تفــاوت
معنــاداری در هــر ســه بعــد فرســودگی شــغلی (خســتگی
عاطفــی ،مســخ شــخصیت ،عــدم کفایــت فــردی) در دو
گــروه وجــود نـدارد .امــا بهطــور کلــی کارمنـدان فعــال از
فرســودگی شــغلی کمتــری برخــوردار بودنــد .ســلطانیان
و امیــن بیدختــی ( ،)1388در مطالعــه خــود بــه بررســی
نقــش ورزش بــر فرســودگی شــغلی کارمنــدان ادارات
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دولتــی شهرســتان ســمنان پرداختنــد .نتایــج آنهــا در دو بعــد
خســتگی عاطفی و مســخ شــخصیت ،بــا نتایج تحقیــق حاضر
همخوانــی ن ـدارد .ایــن ب ـدان معناســت کــه در مطالعــه آنهــا
افــراد فعــال بهطــور معنــاداری از خســتگی عاطفــی و مســخ
شــخصیت کمتــری برخــوردار بو دهانــد امــا در ایــن مطالعــه
تفاوتهــا معنــادار نبــود .امــا در بعــد فقـدان موفقیــت فــردی،
نتایــج هــر دو مطالعــه بــا هــم همســو میباشــد .یعنــی در هــر
دو مطالعــه تفــاوت معنــاداری بیــن گــروه فعــال و غیرفعــال
در ایــن بعــد مشــاهده نشــد ( .)2مطالعــه صفایــی و همــکاران
( )1393نیــز بــا نتیجــه تحقیــق حاضــر همخوانــی نــدارد.
آنهــا در مطالعــهای بــه بررســی اثربخشــی انجــام تمرینــات
هــوازی در اوقــات فراغــت بــر فرســودگی شــغلی ماماهــا
پرداختنــد .در نهایــت گــزارش کردنــد کــه هــر ســه مولفــه
یداری بهبــود یافتــه اســت
فرســودگی شــغلی ،بهطــور معن ـ 
( .)26نتایــج مطالعــه کریمیــان و همــکاران ( )1391نیــز بــا
ایــن یافتــه تحقیــق همخوانــی نـدارد .آنهــا بیــان کردنــد کــه
پــس از هشــت هفتــه تمرینــات ورزشــی ،میانگیــن مربــوط
بــه خســتگی عاطفــی و مســخ شــخصیت کاهــش یافــت و
میانگیــن مربــوط بــه موفقیــت فــردی افزایــش یافتــه اســت
( .)27یافتههــای مطالعـهای دیگــر نیــز نشــان داد کــه میــزان
فرســودگی شــغلی در کارکنــان فعــال بهطــور معنــاداری
کمتــر از کارکنــان غیرفعــال اســت (.)6بــا توجــه بــه اینکــه
آخریــن یافتــه تحقیــق نیــز از لحــاظ آمــاری معنــادار نبــود
یدهــد کــه فعالیــت ورزشــی
امــا بهطــور کلــی نشــان م 
میتوانــد بــه کاهــش فرســودگی شــغلی کمــک کنــد .فعالیت
بدنــی ایــن ظرفیــت را دارد کــه بــا تخلیــه انــرژی ،ظرفیــت
افــراد را در مقابلــه بــا ایجــاد فرســودگی شــغلی افزایــش دهــد
و کمــک کنــد کــه فــرد بــا برخــی فشــارهای روانــی در محیط
کار مقابلــه کنــد .همچنیــن اثــرات مثبتــی بــر خســتگی و
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عصبانیــت فــرد بگــذارد و در او احســاس تندرســتی بــه وجــود
آورد ( .)2ورزش از یکســو بــه باالرفتــن ویژگیهــای مثبتــی
قوخــوی خــوب،
مثــل شــادکامی ،اعتمادبهنفــس ،خل 
خودبــاوری و اجتماعــی شــدن کمــک میکنــد و از طرفــی
دیگــر موجبــات کاهــش ویژگیهــای منفــی ماننــد اضطــراب،
تــرس ،افســردگی ،اســترس ،تنــش ،خشــم و بیخوابــی فراهم
میکنــد کــه همــه ایــن عوامــل موجــب کاهــش فشــار روانــی
و بــاال رفتــن کیفیــت زندگــی میشــود کــه در نتیجــه ،ایــن
عوامــل میتواننــد در جلوگیــری از فرســودگی شــغلی مؤثــر
واقــع شــوند (.)6
نتیجهگیری
بطــور کلــی نتایــج نشــان داد کــه فعالیــت میتوانــد باعــث
بهبــود ســامت عمومــی کارمن ـدان شــود بنابرایــن میتــوان
گفــت بــه وســیله ورزش میتــوان ظرفیــت کارمنــدان را
در مقابلــه بــا فشــارهای روانــی در محــل کار افزایــش داد و
ســامت عمومــی آنــان را تضمیــن کــرد .لــذا بــه مدیــران
پیشــنهاد میشــود کــه موجبــات نهادینــه شــدن فعالیــت
بدنــی و ورزش در ســازمان را فراهــم کننــد.
تشکر و قدردانی
مطالعــه حاضــر برگرفتــه از طــرح پژوهشــی مصــوب دانشــگاه
جهــرم بــا کــد  JU-1395/113بــوده و دارای کــد اخــاق IR.
 JUMS.REC.1395.039از کمیتــه اخــاق دانشــگاه علــوم
پزشــکی جهــرم میباشــد .نویســندگان مقالــه برخــود الزم
یداننــد از حمایتهــای مالــی و معنــوی معاونــت پژوهشــی
م
دانشــگاه جهــرم و همچنیــن تمامــی آزمودنیهایــی کــه در
انجــام ایــن مطالعــه محققیــن را یــاری رســانند کمال تشــکر و
قدردانــی را بجــا آورنــد.
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Abstract
Background and Objectives: Managers of organizations in addition to the emphasis on improving efficiency
and effectiveness also consider the mental state to improve health and quality of life of employees. The aim of
this study was to evaluate the effectiveness of sport on job burnout, general health and life expectancy in Jahrom
University of medical sciences staff.
Material and Methods: 60 (29 active and 31 inactive) of Jahrom University of Medical Sciences staff
volunteers participated in this cross-sectional study. information was collected via Maslach Burnout Inventory
(MBI), general health (GHQ 28), life expectancy Schneider and demographic characteristics questionnaire.
To analyze the data we used of SPSS-18, Kolmogorov-Smirnov test and independent t-test (α=0.05).
Results: The results showed that active employees compared to inactive employees are in a significantly better
position in measures of general health (P=0.02), but there was no significant difference between two group in
the all three factors of burnout (emotional exhaustion (P=0.15); depersonalization (P=0.2), lack of personal
accomplishment (P=0.20), and Life expectancy (P=0.10).
Conclusion: Activity can improve employee health, so it can be said that through exercise can increase
capacity to cope with stress at work and their general health can be guaranteed. Therefore, it is proposed that
would provide allow the institutionalization of physical activity and sports organizations.
Keywords: Burnout, General health, Life expectancy, Staff, Exercise and physical activity

