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 در سازمان بر تمایل به ورزش مؤثر عوامل شناختیجامعهبررسی 

 1ن رضویخراسا یامطالعه: شرکت برق منطقه مورد
 3ماسوله پوراحمدرضا اصغر، 2حمید مسعودی

 چکیده:

نیز سالمت جسمی و روحی  نگاه اجتماعی به وضعیت فعالیتی کارمندان سازمان ها امروزه اهمیت یافته و علت اصلی آن مقدمه و هدف:

کارمندان  ینبه ورزش در ب یلماتعوامل مؤثر بر  شناختیجامعه یهدف پژوهش حاضر، بررسو در نتیجه افزایش بهره وری سازمان است. 
 .استشرکت برق منطقه خراسان 

 نمونهبه عنوان فر ن 175 که تعداد باشندای خراسان میکلیه کارمندان شرکت برق منطقه حاضر پژوهش یجامعه آمار روش شناسی:

اعتبار ای با سنجش سشنامهکه با استفاده از پر بوده یمایشروش پژوهش پتصادفی ساده مبتنی بر لیست، انتخاب شدند.  به روش یمارآ
 .اجرا گردیدو پایایی 

حصیلی کارشناسی تدارای مدرک  درصد(، 96متأهل )، درصد( 5/88مرد ) یانپاسخگو یشترینب ،دهدمیپژوهش نشان  هاییافته ها:یافته

رقابت های بار در  9شغلی حدود  متوسط سه ساعت اوقات فراغت داشته و در کل دوره طوربه. پاسخگویان باشندمیو بدون شغل دوم 
، امکانات ورزشی ، فعالیت ورزشیساعت در هفته ورزش کرده و از اوقات فراغت 7به میزان  هاآن. از سوی دیگر اندکردهشرکت  ورزشی
 ییرهاو متغ یورزش یتفعال یزانم ینبفراغتی خود رضایت دارند.  هایهزینه نهایت دربخش ورزش و دسترسی به خدمات و  کارکناناداره، 

و  رسانیاطالعرزشی، میزان سالمت جسمی، اوقات فراغت، فعالیت ورزشی، امکانات ورزشی اداره، دسترسی به امکانات و از یترضا یزانم
اغت و دسترسی به امکانات بر میزان استفاده از امکانات شرکت همبستگی معنادار وجود داشته و ابعاد رضایتی فعالیت ورزشی، اوقات فر

 .باشدمیتمایل به ورزش در سازمان مؤثر 

له در ابعاد انگیزه ای و با توجه به نتایج این پژوهش میزان فعالیت ورزشی کارمندان مناسب نبوده و این مسئبحث و نتیجه گیری: 

نی کارمندان خود تالش سازمان ها در راستای ارتقای سطح سالمت جسمی و روا بنابراین، الزم است؛ حمایتی بیشتر احساس می گردد
 بیشتری نمایند.

 

 سازمانی. ، اوقات فراغت، ورزشخراسان ایمنطقه شرکت برق ی،: مشارکت ورزشکلیدواژگان
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 مقدمه -1
 هاییدغدغه جمله ازاوقات فراغت و سالمت دو بحث اساسی هستند. هر دو این موضوعات  امروزیدر جوامع 
. در دو قرن اخیر انقالب صنعتی سبک جدیدی از حیات روندمیمختص انسان مدرن به شمار  نوعی بههستند که 
میان حوزه  یککزندگی موجب تف حلو مکار آورد که پیش از آن سابقه نداشت. جدا شدن محل  به وجودبشری را 

که کار  با افزایش ساعات فراغت و کاهش ساعات تدریجبه. از سوی دیگر (1شد )شغل و حوزه زندگی خصوصی 
از حیات بشری شد و متناسب  بزرگ ایحوزه، خود فراغت تبدیل به شودمیمترادف با بهبود اوضاع رفاهی انگاشته 

سالمت  هایدغدغهسالمت انسان مدرن با  هایدغدغهاز سوی دیگر  وجود آمد.ه نام تفریحات ب بهی تبا آن صنع
با دوران قبلی  کامالً کنندمیرا تهدید  نکه انسان مدر هاییبیماریکه  طورهمان .انسان پیشامدرن متفاوت است

د. دیگر خبر چندانی از قلبی هستن هایبیماریو  هاسرطان کنندهنگراناصلی و  هایبیماریان ما ردر دو .اندمتفاوت
از سبک زندگی  متأثر عموماً کنندمیکه انسان امروز را تهدید  هاییبیمارییروسی نیست. ومیکروبی  هایبیماری

 تحرکیبیوجود دارند و نیز  در آنصنعتی  هایافزودنیصنعتی هستند: استفاده از غذاهایی که طبیعی نیستند و انواع 
(2). 

در دنیای مدرن انجام . دانندمی تحرکیبیرا مترادف با  امروزیرایج است که زندگی ماشینی در شهرهای بزرگ      
انجام کارهای بدنی ابا  افراد از عموماًبه همین خاطر  شودمیفکری شمرده  هایفعالیتاز  ترپستبدنی  هایفعالیت
 تبعبهبا به افراد که دانش و  اندواگذارشده هاماشینکارهای یدی یا به  آوریفنعلم و  هایپیشرفتهم گام با دارند. 

اما در  شدمیبدنی رفاه و آسایش قلمداد  هایفعالیتدر پیش از کم شدن نیاز به  کهدرحالیدرآمد کمتری دارند. 
 .ایجاد کرده است کیتحربیمرتبط به  هایبیماریدر مورد بروز  هایینگرانی طلبیراحتاخیر افراط در  هایدهه

 یکار م یطمح لذانداشتند، بهتر بوده است.  یبدن یتفعال شاغلینی کهفعال نسبت به  کارمندانسالمت روان مثالً، 
 سالمت یشکه ورزش باعث افزا ییشاغل باشد و از آنجا کارمندان یو روان یبر سالمت جسمان یتواند اثرات نامطلوب

 (.3شود )در نظر گرفته  آنها یعموم یتاز برنامه ترب یجزئ یدشده با یروان
بدنی در امور روزمره انجام  هایفعالیتاخیر همراه با کمبود شدید  هایسالر به همین خاطر است که د     

هنجارهای مربوط به  روزافزونیافته است. این امر همراه شده است یا تقویت  دوچندانورزشی اهمیتی  هایفعالیت
 هایفعالیتچه با استفاده از  کنندمیرا صرف مدیریت بدن  زیادی هایزمانبه بدن. تا جایی که افراد مدیریت 

صنعتی که و محصوالت شیمیایی استفاده از ریق طو چه از  شوندمی ترهدفمندو  ترپیچیده هرروزورزشی که 
تصور این  عموماً درهرصورتخواه تغییر دهند.  بدن را به شکل دل توانندمیکه  کنندمییا حداقل ادعا  توانندمی

موجب شادابی و سالمت و نیز ایجاد شرایط رشد  تواندمیورزشی در اوقات فراغت  هایفعالیتاست که گسترش 
تشویق افراد و نیز  همگانی هایورزشزیادی بر  تأکید هادولت(. به همین خاطر است که 4) شودمیبر عموم افراد 

 بدنی دارند. هایفعالیتبه 
و  بدن داردمربوط به مدیریت  هایارزش روزافزونیبایی و الغری نشان از اهمیت ز هایجراحیانبوه انواع      

کاتی نتمام  قرار دادن. در کنار هم شوندمیپوشش آن محصولی فرهنگی  تنهانهبدن محصولی و  روزافزونی طوربه
شغلی امروزی  هایفعالیتنوع  سویکاز ن قرار دارد. آپژوهش در  ه اینمسئلکه  سازدمیرا  جورچیناز باال بیان شد 

؛ است برهزینهاز سوی دیگر پر کردن اوقات فراغت خود  کرده است و تربیشدر اوقات فراغت  نیاز به انجام ورزش
 ایمنطقهشرکت برق  قیمتارزاناستقبال زیادی از امکانات ورزشی مناسب و از سوی کارمندان  حالباایناما 
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درصد  80 از شیب که دهدیم نشان یرانیا ساالنبزرگ نیدر ب یمل یبررس از حاصل یهاافتهی .شودمیخراسان ن
 اوقات گذراندن نحوه نهیزم در شده انجام مطالعاتاز سوی دیگر  و هستند غیرفعال یکیزیف نظر از یرانیا تیجمع

 .(1) کنندیورزش نم هرگز فراغت اوقات در انیرانیا درصد 44که  دهدینشان م زین حاتیتفر و فراغت
در جامعه  چراکهاست  تربیشباالتر باشد میزان اوقات فراغت افراد در آن جامعه  ایجامعههرچه سطح رفاه در      

. در چنین پردازندمیکار فیزیکی  خصوصبهو  مرفه افراد هم درآمد بیشتری دارند و هم ساعات کمتری را به کار
ی برای تربیشی دارد و هم مردم پول تربیشجامعه صنعت تفریحات هم رونق بیشتری دارد چون هم مشتری 

 هاآنتوانند بیابند به در محیط کار نمی آنچه معموالًو  کندمیخرج کردن دارند. صنعت تفریحات مردم را سرگرم 
ورزشی و تفریحی همه از این  هایباشگاهو  هاشهربازی ،ایرایانه هایبازی. سینما و دیگر هنرها، کنندمیعرضه 

 جینتا یبررس .کنندمیآیند و خرج از خانه بیرون می عموماًتفریح هم جمله هستند. در جامعه صنعتی مردم برای 
 یریشگیپ و لذت نشاط، احساس کسب مانند یمتفاوت هایانگیزه با افراد که دهدمی نشان کشور در مختلف قاتیتحق

 (.5) کنندمیشرکت  یورزش هایفعالیت در سالمت حفظ و شدن الغر و یشاداب و یماریب از
اگر فعالیت ورزشی را نوعی رفتار عملیاتی شده در نظر بگیریم، می توانیم در بررسی آن از سطح باور، شناخت،      

دارد و البته نزدیک به رفتار نیز می نگرش و تغییر رفتار عبور کنیم. تمایل به ورزش کردن در مرحله نگرش قرار 
بنابراین مسئله ؛ باشد. تمایل به ورزش می تواند مبتنی بر تجربه زیسته کارمندان در گذشته آنها و از آن متأثر باشد

اصلی این است که در صورتی که کارکنان به مزایای ورزش باور داشته و آنها را بشناسند، از سوی دیگر نگرش 
رزش تغییر دهند ولی شرایط تغییر تمایل و رفتار آنها صورت نگیرد، تغییر رفتار مثبتی در ورزش خود را به سمت و

غیرمستقیم در تواند به سه شکل مستقیم، شود. در نهایت اینکه تغییر تمایل ورزشی کارکنان نیز میکردن دیده نمی
 ها و اطالع رسانی صورت گیرد.شناخت و نگرش و غیرمستقیم در زیرساخت

عوامل فردی، عوامل در یک دسته کلی می توانیم به انگیزه های مشارکت ورزشی اشاره نماییم به طوریکه،      

از مهمترین عامل های مؤثر بر مشارکت در فعالیت ورزشی  و عوامل زیرساختی عوامل اجتماعی ،سازمانی

 آمادگی اندام، و تناسب ابیشاد سالمتی، کسب کهدهد ها نشان میپژوهشدر بخش عوامل فردی است. لذا 
 ، کاهش خستگی(7آرامش ) ،وزن کنترل زندگی، نیروی ، افزایشعاطفی نیازهای رفع و لذت ،هیجان جسمانی،
 مشارکت ورزشی است. عوامل اصلیاز ( 11) یسرگرمو  (10فردی ) موفقیت و افزایش شخصیت عدم مسخ عاطفی،

 ،کار نیروی از کار، افزایش دوری و تجربه کسب کهها نشان دهنده این است در بخش عوامل سازمانی نیز پژوهش
ی، کسب خودکارآمد، (10)و  (9) یشغل رفتگی تحلیل کاهش( 7) یشغل، ارتقای موقعیت یشغل یتموفق کسب

از جمله عوامل مؤثر  (15)(، وجود ورزش های سازمانی مناسب 13) یسازماندرونی معماری  ،(12) یسازمانحمایت 
 شدن اجتماعی کهباشد ها نشان دهنده این میدر بخش اجتماعی نیز پژوهش بر مشارکت ورزشی کارکنان است.

خانواده ایت اجتماعی حمایت اجتماعی دوستان، حم، (6اجتماعی )سرمایه  کسب( 7فراغت ) گذران اوقات ،بیشتر
در نهایت در ( بر مشارکت ورزشی کارکنان تأثیرگذار است. 17ورزش )انجام گروهی  (.16)طبقه اجتماعی  ،(12)

(، تنوع ورزش 13سازمان )، اندازه (12)استراتژی های سازمانی  ها نشان دهنده تأثیربخش زیرساختی نیز پژوهش
 فعالیت های برای مناسب ریزی برنامه، تدوین ادارات سطح در ورزشی تسهیالت و امکانات ها در سازمان، وجود

 بر مشارکت ورزشی کارکنان است. (16ورزشی )اماکن در دسترس بودن (، 15کارکنان ) شیورز
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های ورزشی هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی علل اصلی عدم استقبال برخی از کارکنان از انجام فعالیتبنابراین 
با توجه به مرور پیشینه ها عوامل مختلفی در نظر  با توجه به امکانات مناسب در مجموعه ورزشی شرکت برق است.

 شود.ها شرح داده میدر بخش یافته از چهار بخش فردی، اجتماعی، سازمانی و زیرساختی، گرفته شده است که
ت. البته این معنی در سهیم شدن در یک اقدام جمعی اس منظوربهکار گرفتن منابع شخصی  معنی به به 1مشارکت

منابع شخصی، اعم از  کارگیریبه، میزان 2نیست. منظور از مشارکت و فعالیت ورزشی مدنظرمشارکت ورزشی 
زمان فراغت بنابراین کارمند هرگاه در ؛ های ورزشی استفیزیکی، مادی، روانی و فراغتی در راستای انجام فعالیت

 ت گمارد، گوییم فعالیت ورزشی دارد.به انواع ورزشی هم صرف هزینه، با از کار
 جزئی طراحی گردیده است: صورتبه سؤاالتیمتناسب با اهداف پژوهش، 

  ی و فردی، سازمانی، اجتماعورزش )های مرتبط با میزان رضایت کارمندان از فعالیتآیا بین

 وجود دارد؟و میزان مشارکت ورزشی آنان رابطه  زیرساختی(

  وجود دارد؟ای و مشارکت ورزشی کارمندان رابطه متغیرهای زمینهآیا بین 

  وجود دارد؟ای با رضایت ورزشی کارمندان رابطه متغیرهای زمینهآیا بین 

 ست.های پژوهش مورد مداقه قرار گرفته اتر در بخش یافتهاین سؤاالت در قالب فرضیاتی جزئی
 

 روش پژوهش -2
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارمندان و  باشدمی( یهمبستگ -یفیتوص) ییمایشپروش تحقیق حاضر از نوع 

 کارکنان. با رجوع به معاونت منابع انسانی شرکت برق لیست کامل شودمیشرکت برق استان خراسان رضوی شامل 
 کارکنان نفر شامل است. 630این شرکت استخراج گردید. با توجه به این لیست تعداد کارمندان این شرکت حدود 

که جامعه هدف مراکز  روازآناطراف تقسیم گردیده است و  هایشهرستانق در دو بخش شهر مشهد و شرکت بر
نفر تعیین  350اما مراجعین بیشتر از شهر مشهد هستند تعداد این کارمندان در حدود  باشندمیورزشی همه کارمندان 

محقق ساخت بوده است. این ابزار شامل سؤاالت بسته و باز  ایپرسشنامهدر این پژوهش  گیریاندازهابزار  گردید.
ب(  ای پاسخگویان.الف( بخش شناخت متغیرهای زمینه که در سه بخش زیر تدوین گردیده است: باشدمیپاسخ 

ج( بخش مربوط به شناخت متغیرهای مربوط  بخش شناخت متغیرهای مربوط به اوقات فراغت، میزان و نوع گذران.
های د( بخش مربوط به شناخت متغیرهای مربوط به رضایت از فعالیت های ورزشی، نوع و میزان آن.به فعالیت

های ه( بخش مربوط به شناخت متغیرهای مربوط به سنجش میزان موافقت با فعالیت ورزشی و موارد مربوط به آن.
میزان، نوع و نحوه انجام ( بخش مربوط به شناخت نقاط ضعف و قوت مسائل مربوط به ؛ وورزشی و ابعاد آن

که  صورتبدیناست.  آمدهدستبهصوری  صورتبهاعتبار ابزار پژوهش،  های ورزشی کارمندان شرکت برق.فعالیت
های آن های پرسشنامه و شاخص، در مورد گویهباشندمیاز کارمندان شرکت برق و اساتید دانشگاه  ان کهنظر داور

ارزیابی  قبولقابلطیف لیکرت بوده است  صورتبههایی که پرسشنامه نیز در بخشمورد ارزیابی قرار گرفت. روایی 
پس از تهیه ابزار، تعدادی از پرسشگران  آمد. به دست( 0.78) یترضابخش مربوط به میزان  کهطوریبهگردید. 
 Spss افزارنرمارد وویرایش، کدگذاری  آوریجمعها پس از دادهها را بر عهده گرفتند. و اجرای مصاحبه دیدهآموزش

 

1 Participation 2 Sport activity 
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محاسبه  یفی. در بخش توصباشدمی 1یو استنباط یفین پژوهش شامل دو بخش آمار توصیا یگردید. روش آمار
ن نرمال بودن ییتع منظوربه یو جداول و نمودارهای توصیفی و در بخش استنباط یو پراکندگ یمرکز یهاشاخص

ب یمتناسب مانند آزمون ضر هایآزمونق از یتحق یهاهیفرض یبررس یو برا 2میرنفاس کولموگروفها از آزمون داده
 .شودمیاسپیرمن، رگرسیون و ... استفاده  یهمبستگ

 

 ی پژوهشهایافته -3
به  ازآنپسای توصیفی و هی یافتهاست ابتدا به ارائه شدهگرفتههای پژوهش دو بخش در نظر در رابطه با یافته

 5/88مرد ) یانپاسخگو ترینیشبهای توصیفی، با توجه به یافته .شودمیهای استنباطی پژوهش پرداخته ارائه یافته
صد( هستند. در در 90دوم )درصد( و بدون شغل  40) یکارشناس درصد(، دارای مدرک تحصیلی 96متأهل )درصد(، 

 دربرگیرندهآن،  یداراست و معنا شدهگرفتهدر نظر  یزاسکوئر ن یکا یانمونه ، آزمون تکیآمار یفرابطه با توص
 یفیک یفر بخش توصآزمون د ینا یبا توجه به سطح معنادار ینبنابرا؛ باشدمی درصدها یعمتناسب بودن توز

خانواده  تعداد اعضای ،سال 43یان سن پاسخگو یانگینم همچنین .باشدمیمعنادار  یع درصدهاکه توز شدمشاهده 
فعات شرکت در مسابقات دساعت، تعداد  3سال، میزان ساعات اوقات فراغت در روز  17سابقه کار  هایسالنفر،  4

 8تا  7 ینب هاآن یانمندان و اطرافمتوسط کار طوربه .باشدمی 16 شدهدادهمیانگین نمره  درنهایتنفر و  9ورزشی 
 یکتاب و مطالعه یمطالعه یزیون،لوت یتماشا ،غیر حرکتی یتفعال ینهدر زم .پردازندمی یورزش هایفعالیت ساعت به

 هایفعالیت یدرزمینهن، امور منزل، استراحت و قدم زد ی،و سرگرم یعلم یتفعال ینهاول، در زم اولویت روزنامه سه
 تشرف به حرم ی،و مدن یاجتماع هایفعالیتدر رابطه با  درنهایتو  یرویادهشنا، فوتبال و پ ی،و حرکت ورزشی

اول  یتانتخاب چند اولو مختار به ینهگز 15تا  8 یناز ب یانارحام و نماز جماعت قرار دارد. پاسخگو یصله ،یرضو
و  یو حرکت یورزش ی،رمو سرگ یعلم، غیر حرکتی ینهدر زم یکل هایفعالیتتعداد دفعات تکرار  یانگینبودند و م

(، 8) یسرگرمو  یلمع(، 13) غیر حرکتی هایفعالیتساعات انجام  یانگینم ین. همچنباشدمی یو مدن یاجتماع
 صورتبه یانپاسخگو یترضا یزانم در نهایت اینکه، .باشدمی( ساعت 8) یمدنو  ی( و اجتماع9) یحرکتو  یورزش

درصد(، اوقات  51) یجسمت از سالم یانپاسخگو یشترب ،آیدبرمیکه  گونههماناست.  گردیده ارائه یفیو ک یکم
 52ورزش )خش بدرصد(، کارمندان  48اداره ) یدرصد(، امکانات ورزش 35) یورزش فعالیت درصد(، 45فراغت )

 42همکاران ) یورزش تیو از فعال یدرصد( راض 50) یفراغت هایهزینهدرصد( و  49امکانات ) به یدرصد(، دسترس
 .باشدمیها معنادار تفاوت درصد ؛دهدمینشان  یانگرب یزاسکوئر ن یکا یآمارههستند.  راضی یدرصد( تا حد

استفاده کمی  هانآدرصد  33درصد( اطالع زیادی از امکانات ورزشی داشته ولی  51) یانپاسخگوبیشتر همچنین، 
 .کنندمیاز این امکانات 

  

 

1 Inference Statistic 2 Kolmogoroff- Semirnoff Test 
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 ت(: رابطه بین میزان اطالع و استفاده از امکانات ورزشی و ابعاد رضای1شماره )جدول 

 
سالمت 
 جسمی

اوقات 
 فراغت

فعالیت 
 ورزشی

امکانات 
ورزشی 

 اداره

کارمندان 
بخش 
 ورزش

دسترسی 
به 

 امکانات

-هزینه

های 
 فراغتی

ورزش 
 همکاران

میزان 
 اطالع

10/0 **24/0 **26/0 **27/0 **36/0 **29/0 **28/0 **21/0 

میزان 
 استفاده

**26/0 *35/0 **59/0 **25/0 **29/0 **31/0 **21/0 07/0 

فعالیت 
 ورزشی

**21/0 *31/0 **57/0 *18/0 13/0 **21/0 13/0 *20/0 

 05/0* همبستگی معنادار در سطح  خطا و 01/0** همبستگی معنادار در سطح 

ن فعالیت ورزشی و ابعاد بین میزان اطالع و میزان استفاده و همچنین میزا، دهدمی( نشان 1شماره )جدول      
یت ورزشی و میزان البته میزان همبستگی بین میزان فعالوجود دارد،  داریمعنیرضایتی همبستگی مثبت و 

 .باشدمینیز معنادار  01/0( است و در سطح 58/0) یزن( و میزان استفاده از امکانات شرکت 19/0) رسانیاطالع
 که در زبان 1از رگرسیون ترتیبی باشندمیهای اصلی پژوهش در سطح سنجش ترتیبی نیز که شاخص روازآن

ها هریک از شاخص تأثیر، برای سنجش میزان 2معروف است و روش لگاریتم تکمیلی PLUMبه  Spssدستوری 
 استفاده خواهد شد. مشارکت ورزشییا عوامل اصلی بر روی شاخص کلی 

زدو پهای (: نتایج آزمون نسبت احتمال درست نمایی و نیکویی برازش و آماره2شماره )جدول 

 مدل رگرسیون ترتیبی

 معناداری درجه آزادی 2χ نسبت درست نمایی مدل 

نسبت احتمال 
 درست نمایی

 285 دوگانه
150 31 00/0 

 134 نهایی

 نیکویی برازش مدل
 00/1 449 537 - پیرسون

 00/1 449 195 - انحراف

 51/0 فادنمک 76/0 نیجل کرک 67/0 کاکس و نل

( و سطح معناداری 251) 3ی نسبت درست نماییبا توجه به میزان آماره اوالً، دهدمی(، نشان 2شماره )جدول      
به نتایج آن اتکا نمود. از طرف دیگر با توجه به  توانمیآن، مدل رگرسیون ترتیبی جهت تحلیل مناسب است و 

باالتر  کهآن( و سطح معناداری 942انحراف )( و 1289) یرسونپو مقادیر کای اسکوئر  4آزمون نیکویی برازش مدل
داشته  باهمکه مقادیر متغیر وابسته پژوهش و متغیرهای مستقل تناسب خوبی  شودمیاز نیز نتیجه گرفته  05/0از 

 و مدل خوب است.

 

1 PLUM - Ordinal Regression 

2 Complementary Log-log 

3  Log Likelihood 

4 Goodness-of-Fit 
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هایی دارد، جهت مشخص نمودن ضریب که رگرسیون ترتیبی پژوهش با رگرسیون خطی مرسوم تفاوت روازآن
با  ها نیز بهتر است.ها این آمارهبه دلیل ترتیبی بودن داده .شودمیاستفاده  1های ضریب تعیین پزدوتعیین از آماره

-(، نیجل82/0نل )آماره ضریب تعیین پزودو، یعنی کاکس و  زیرمجموعه(، 8شماره )انتهایی جدول  ردیفبهتوجه 

ه نقش متغیرهای نزدیک است بنابراین نشان از آن دارد ک 1( بوده و به میزان 72/0فادن )( و مک90/0کرک )
 تأثیردر رگرسیون ترتیبی تشخیص میزان  مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته یعنی کارکرد فرهنگ زیاد است.

 ی، اوقاتورزش یتفعال، ابعاد رضایتی دهدمینشان  هایافته، اما در این بخش باشدمیهر متغیر با مشکالتی روبرو 
 .باشدمیمؤثر  به امکانات و دسترسی فراغت

زدو پهای (: نتایج آزمون نسبت احتمال درست نمایی و نیکویی برازش و آماره3شماره )جدول 

 مدل رگرسیون ترتیبی

 معناداری درجه آزادی 2χ نسبت درست نمایی مدل 

نسبت احتمال 
 درست نمایی

 321 دوگانه
121 43 00/0 

 200 نهایی

 نیکویی برازش مدل
 99/0 413 332 - پیرسون

 00/1 413 170 - انحراف

 33/0 فادنمک 58/0 نیجل کرک 51/0 کاکس و نل

( و سطح معناداری 251) 2ی نسبت درست نماییبا توجه به میزان آماره اوالً، دهدمی(، نشان 3شماره )جدول      
به نتایج آن اتکا نمود. از طرف دیگر با توجه به  توانمیآن، مدل رگرسیون ترتیبی جهت تحلیل مناسب است و 

باالتر  کهآن( و سطح معناداری 942انحراف )( و 1289) یرسونپو مقادیر کای اسکوئر  3آزمون نیکویی برازش مدل
داشته  باهمکه مقادیر متغیر وابسته پژوهش و متغیرهای مستقل تناسب خوبی  شودمیاز نیز نتیجه گرفته  05/0از 

میزان  ازآنپسنشان از آن دارد، شاخص کلی رضایت و  هایافتههمچنین در این مرحله نیز  و مدل خوب است.
 استفاده از امکانات بر مشارکت ورزشی کارمندان مؤثر است.

 

 گیریبحث و نتیجه
 شدهشناخته خوبیبه یورزش هافعالیتورزش و  یتاهم یکارمندان مورد بررس یاننشان داد که در م یقتحق ینا یجنتا

بر سالمت  تأثیری چه یورزش هایفعالیتکه  اندمطلع ینو همچن شناسندمیورزش را  یتمزو  یدهاست. آنان فا
آن  هایمزیتاز  اطالع نش تنهاک یکانجام  یبرا دانیممی. رسدنمیاطالع به کنش  یناما ا؛ خواهد داشت هاآن
 دهندمیرا در کنار هم قرار  هایکنش هاآن. کنندمی گیریتصمیم ینهدر زم یاست. کنشگران درباره هر کنش یکاف

خاطر  ینکنند. به هم گیریتصمیم شناسندمیکه  یو امکانات هامحدودیتو  یبا توجه به نظام ارزش کنندمی یو سع
 شناخت. را عوامل مانع ورزش کردن یدکارمندان با یزندگ یاست که در فضا

 

1 Pseudo R-Square 

2 Log Likelihood 

3 Goodness-of-Fit 
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 کسانی یبرا یبدن یت، زحمت هم دارد. خود فعالشناسندمیکه همه  یهایمزیترزش کردن عالوه بر وو سیک از
صرف  باید که یزمان و وآمدرفتمربوط به  هایهزینه یندشوار است. همچن اندکردهعادت  یدفتر یکه به کارها

 باشند. داشته تعامل یدشوند و با افراد جد ییدجد یطمح یدبا هاآن. شودمیمحسوب  ینهورزش کنند همه هز
. خرندمیرا به جان  هاهزینه ینتمام ا عموماًافراد  شودمیافراد  یاساس مسئلهبه  یلسالمت تبد کههنگامی اما     

 یم پزشکمستق یه، به توصکنندمیاداره استفاده  یمرتب از امکانات ورزش طوربهاز افراد که  ییاربس مثالعنوانبه
روشن  ین خاطر. به همکنندمی ینچن کنندمی یدتهد یا دهدمیرا آزار  هاآن دائماًکه  ییاز دردها ییرها یخود برا

 تأثیرتحت  را ادراک افراد یدبا یعنی؛ باشد یدمف تواندمیاز ورزش نکردن  یناش یداتتهد یکیکردن شدت و نزد
 .یابداول ب یتی درجهنمود تا ورزش در آن اهم یرایشکه در آن قرار دارند را و یتیاز وضع هاآن یفو تعر قرارداد

 خراسان در یاکارمندان شرکت برق منطقه یینحاضر با هدف سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت پا پژوهش
 بیشتر پژوهش نشان داد که در درجه اول، یجاست. نتا درآمدهبه اجرا  یمایشبه روش پ یو حرکت یورزش هایفعالیت

را وقف  خود کارمندان زمان روزانه ینا یگرد یندارند. از سو یورزش هایفعالیتانجام  یبرا یزمان کاف یانپاسخگو
 شودمی دو عامل از موارد است که سبب ین. انمایندیم غیر حرکتی یو سرگرم یو علم یاجتماع هایفعالیت

 نکنند. یداسوق پ یورزش هایفعالیتبه سمت  طوربهکارمندان 
 یت ورزشیفعال یزانم اوالً کهاستخراج شد  یجهنت ین( اباز پاسخسؤاالت ) یفیکو  یپژوهش از بخش کم ینا در     

را  حرکتی هایفعالیت( و 2000، محسنیهمسو با ) شودمی یابیارز یینو پا یستن قبولقابلکارمندان در هفته 
که  ی( اما افراد2009 ،فتحی یجهمسو با نتا) دهندمیاز آن انجام  یشتررا ب غیر حرکتی هایفعالیتنامنظم و  طوربه

(. کارمندان به علت مشغله 2014 ،سلمانبا  سوناهم) کنندمیدارند کمتر ورزش  یباالتر یدرآمد و پست سازمان
 (.2008هنربخش و همکاران،  همسو با) شوندمی یلورزش متما سویبهدر کار کمتر  یو خستگ یزندگ

 شرکت برق سبب شده یمحل سکونت از اماکن ورزش یو دور یمشکل به امکانات ورزش یدسترس یگر،طرف د از
ین بر ا یزهمکاران ن یینپا یورزش یتفعال یزانم ین. همچنیابدکه رغبت کارمندان به ورزش کردن کاهش  است

 دهرسانیاریرا  هاآن یورزش یتهمکاران در انجام فعال اوالًاند که کارمندان توقع داشته ینبنابرا؛ افزوده است مسئله
است  یدهکه سبب گرد یاز موارد یگرد یکی .یابد یشافزا یزن یبه اماکن ورزش هاآن یدسترس یگرد یو از سو

 یآمار یفاست. در بخش توص یزندگ هایمشغله و هادرگیریکهولت سن و  یابدکارمندان کاهش  یمشارکت ورزش
شدن در موضوعات مختلف فرضت  یردرگ علت به هاآنکه سن کارمندان شرکت برق باال بوده و  یدمشخص گرد

 ورزش کردن ندارند. یبرا یکاف
 مشارکت یدگاهد ینشد که ب یدعا یجنتا ینا ی،ورزش یتانجام فعال یتو ن باانگیزهدر رابطه  یگرد یسو از     

 ،تقوی همسو بادارد )ارتباط وجود  هاآن یمند یتن یا اییگرهدفو  یورزش هایفعالیتشرکت برق در  کارمندان
، حفظ سالمت، یشاداب و ییماراز ب ییشگیرو نشاط، احساس لذت و پ یکسب شاداب یبرا هاآن ین(. همچن2008

، پر کردن اوقات فراغت و (2011و همکاران،  رحمانی فیروزجاه، 2003 ،ژاویهمسو با ) الغر شدنتناسب اندام و 
ماندنی و همسو با ) یگروهو کار  یارتباط کار ،پیوند جویی( و 2013 ،شعبانی و همکاران) یروانکسب سالمت 

شرکت  یورزش هایفعالیتقسم در  ین( از ا2کارمندان ) یبرا یت ورزشیفعال ی( و احساس سودمند2015، همکاران
 .کنندمی



 107 ...به ورزش در سازمان یلعوامل مؤثر بر تما یشناختجامعه یبررس

ها کمتر بدان هایی را به دست آورده و آنها را برجسته نموده است که در سایر پژوهشاما این پژوهش یافته     
توجه شده است. به طوریکه این پژوهش نشان داد، اوالً نگرش کارمندان به ورزش با سایر اقشار مردم متفاوت 

ن محل خدمت آنها است. انگیزه مشارکت ورزشی کارمندان به مسائل سازمانی و همچنین رضایت از وضعیت سازما
وابسته می باشد. همچنین این پژوهش این موضوع را نیز به بررسی گذارد که مشارکت خانواده های کارمندان 
شرکت برق نیز وابستگی باالیی به وضعیت آنها در دسترسی به خدمات دارد. شرکت برق منطقه ای خراسان اگرچه 

دم مشارکت کارمندان در این ورزش ها دسترسی نامناسب دارای امکانات ورزشی بسیاری است ولی دلیل اصلی ع
ای خراسان، به چهار در نهایت اینکه، مشارکت کارکنان شرکت برق منطقه آنها به امکانات و خدمات ورزشی است.

شود جنبه فردی، اجتماعی، سازمانی و زیرساختی وابسته است و اگرچه ضعف در جنبه فردی و اجتماعی دیده می
مقاله  ینا شرکت برق در زمینه سازمانی و زیرساختی بیشتر مورد هدف واقع شده است. لذا از آنجا که ولی مدیریت
 مشارکت یشافزا تا سبب شودمی های آن نیز در دو قالب ارائهیشنهادبوده است، پ ینترنشیپطرح ا یکبرگرفته از 

 :گرددکارمندان  ورزشی

 های پژوهشالف: پیشنهادهای برگرفته از یافته
 یورزش یتفعال یشخص یتبر اهم تأکید 

 یمسابقات ورزش توسعه 

 یغاتسازی و تبلفرهنگ رسانی،اطالع 

 یزیپشت م یهای ورزشفعالیت توسعه 

 یاماکن و لوازم ورزش یفیو ک یکم توسعه 

 یسالمت ورزش هایآزمون 

 یاماکن ورزش یرو قرارداد با سا همکاری 

 یو ذهن یهای فکری، روانبر ورزش تأکید 

 کارمندان یورزش یتجانبه سازمان از فعالهمه یبو ترغ حمایت 

 اما مهم مرتبط یشنهادهایپسایر : ب

 سازمان یورزش اندازچشم تدوین 

 ،یو مشاور ورزش یمرب روانشناس 

 یکار بندیزمانمتناسب با  یورزش بندیزمان 

 یجسمان یآمادگنرمش ورزش و  برنامه 

 کارمندان یورزش نیازسنجی 
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