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Abstract
Background and Aim: Damages caused by occupation can cause job burnout and reduce quality of life.
Attention to ways to deal with this phenomenon, such as physical activity, is one of the goals of each organization.
The purpose of the present study is to compare job burnout and quality of life between physically active and
inactive personnel in a scientific military institution.
Methods: In this causative-comparative study, military personnel were chosen by accessible sampling
method. Based on the results of Sharkey's Physical Activity Questionnaire, they were divided into active and
inactive groups. Afterwards, they filled out Maslach Job Burnout and WHO Quality of Life Questionnaires. For
the analyses of the data, multivariate analysis of covariance and SPSS 20 were used.
Results: In this study, 100 military participants (mean age= 40.93; SD=8.63) were surveyed and they got
divided into active (n= 54) and inactive (n=43) groups. Multivariate ANOVA indicated that in the physically
inactive group, job burnout and subscales of emotional exhaustion and depersonalization had higher mean scores,
and in the physically active group had higher means. Also, with respect to the quality of life variable, physically
active individuals showed higher mean scores in both the total scores of physical health and mental health. This
is while their component (physical function, emotional wellbeing, social function and general health) and
physically inactive individuals showed higher mean scores in role disorder due to physical health, role disorder
due to emotional health and pain. There was no significant difference in the energy/fatigue subscale.
Conclusion: The findings indicate that physical activity has increased the capacity of military personnel to
improve the quality of life and to cope with job burnout. Therefore, it is suggested that physical activity can be
used as part of strategic plans of military centers in order to increase staff efficacy.
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چکیده
زمینه و هدف :آسیبهای ناشی از اشتغال ممکن است موجب فرسودگی شغلی و کاهش کیفیت زندگی شود .توجه به راهکارهای مقابله
با این پدیده ،مانند فعالیت بدنی یکی از اهداف کلی هر سازمان است ،هدف از پژوهش حاضر مقایسه فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی در
کارکنان با و بدون فعالیت بدنی یکی از مراکز علمی نظامی بود.
روشها :در این پژوهش علی -مقایسهای کارکنان نظامی ،بر حسب نمونهگیری در دسترس انتخاب و ابتدا با پرسشنامه فعالیت بدنی
شارکی به دو گروه فعال و غیرفعال تقسیمشده و سپس دو پرسشنامۀ فرسودگی شغلی مسلش و پرسشنامۀ کیفیت زندگی بهداشت جهانی را
تکمیل نمودند .برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری با کمک نرم افزاز  SPSS 20استفاده شد.
یافتهها :در این پژوهش تعداد  100فرد نظامی با میانگین و انحراف استاندارد  40/9±8/6سال مورد مطالعه قرار گرفتند که به دو گروه
فعال ( 54نفر) و غیرفعال ( 43نفر) تقسیم شدند .تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد افراد بدون فعالیت بدنی در متغیر فرسودگی شغلی و
زیرمؤلفههای (خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت) و افراد با فعالیت بدنی در زیر مؤلفۀعملکرد شخصی میانگین باالتری را کسب نمودند؛
همچنین در متغیر کیفیت زندگی ،افراد با فعالیت بدنی در دو نمرۀ کلی سالمت جسمانی و سالمت روان به همراه زیر مؤلفههای آن (کارکرد
جسمانی ،بهزیستی هیجانی ،کارکرد اجتماعی و سالمت عمومی) و افراد بدون فعالیت بدنی در (اختالل نقش به خاطر سالمت جسمانی،
اختالل نقش به خاطر سالمت هیجانی و درد) میانگین باالتری نشان دادند .در زیر مؤلفۀ انرژی/خستگی تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجهگیری :یافتهها حاکی از آن است که فعالیت بدنی ظرفیت کارکنان نظامی را در جهت بهبود کیفیت زندگی و مقابله با فرسودگی
شغلی افزایش داده است .لذا پیشنهاد میشود که فعالیت بدنی بهعنوان بخشی از برنامههای راهبردی مراکز نظامی بهمنظور افزایش بهرهوری
کارکنان مورداستفاده قرار گیرد.
کلیدواژهها :اشتغال ،نظامی ،فعالیت بدنی ،فرسودگی شغلی ،کیفیت زندگی
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حیات انسان در جامعه با کار سرشته شده است و بسیاری از
جنبههای وجودی انسان از طریق کار و فعالیتهای روزانه به دست
میآید .بخش زیادی از زندگی افراد فعال هر جامعه صرف کار
میشود؛ به نظر میرسد که فعالیتهای کاری از نظر سالمت روان
فعالیتی مهم بهحساب میآیند و حتی برای بسیاری از مردم عامل
رضایت از زندگی تلقی میشود ( .)1صرفنظر از تأمین مالی ،کار
میتواند برخی از نیازهای اساسی انسان نظیر تحرک روانی و بدنی،
تعامل اجتماعی ،احساس خود ارزشمندی ،اعتمادبهنفس و
توانمندی را ارضا کند .به رغم اینکه کار مناسب عامل مهمی در
ارضای نیازهای اساسی و بهبود شرایط اجتماعی افراد میباشد،
گاهی ممکن است به منبع عمده فشار روانی (تروتمن و همکاران،
 )2016مبدل شود که درنتیجه یک شغل رضایتبخش بهمرورزمان
در جهت نارضایتی و بیانگیزگی پیش میرود Vitman .معتقد
است هرکس در هر مکان و هر موقعیتی ،درجاتی از فشار روانی را
در محیط کاری خود احساس میکند ( )2اما کارکنان مشاغلی پر
استرس مانند نیروهای نظامی این فشار روانی را به صورت
ملموستری تجربه مینمایند ( .)3مطالعات متعددی به این موضوع
اشارهکردهاند که کارکنان نظامی به احتمال بیشتری در معرض
فرسودگی ،استرس حاد ،استرس پس از سانحه و سوءمصرف مواد
مخدر قرار دارند ( ،)4-6چراکه در دوران خدمت خود با سوانح و
التهابهای متعددی دست و پنجه نرم میکنند .این شرایط
استرسزا در طوالنی مدت به شکل مزمن درآمده و به نوبه خود،
موجب از پا درآمدن ،بیرمقی ،بیحالی ،سستی و رخوت متصدی
شغل میگردد که اصطالحاً به آن فرسودگی شغلی (،)Burnout
گفته میشود (.)7
فرسودگی شغلی یکی از مهمترین مشکالت قرن اخیر در میان
کارکنان و کارگران است که توجه بسیاری از متصدیان بهرهوری
نیروی انسانی را به خود جلب کرده است ،به همین منظور فرسودگی
شغلی را خستگی عاطفی و واکنشی مداوم به محرکهای تنشزای
عاطفی و بین فردی در کار تعریف میکنند که به کمک سه بعد
خستگی عاطفی ) ،)Emotional Exhaustionمسخ شخصیت
( )Depersonalizationو فقدان موفقیت فردی ( personal
 )Accomplishment Decreasedتوصیف میشود ( .)7در
تحقیقات طولی مرتبط با فرسودگی شغلی و مشکالت روانی ناشی
از آن نیز نشان دادهشده است که فرسودگی شغلی با نشانههای
افسردگی ( ،)8اضطراب ( )9و دردهای عضالنی ناشی از خستگی
مزمن ( )10در ارتباط میباشد .همچنین پژوهشهای متعددی به
نقش فرسودگی شغلی بر کاهش سالمت روان کارکنان نظامی
اشارهکرده ( )12 ،11و بر این موضوع تأکید دارند که فرسودگی
شغلی بر کیفیت زندگی افراد نظامی تأثیر به سزایی دارد (.)13
کیفیت زندگی ( )quality of lifeمفهومی چندبعدی است که
بیانگر درک فرد از وضعیت سالمت و رفاه جسمانی و روانی خود

است ( )14سازمان بهداشت جهانی کیفیتزندگی را شامل پندارهای
فرد از وضعیت زندگیاش با توجه به فرهنگ و نظام ارزشی که در
آن زیست میکند و ارتباط آن با اهداف ،انتظارات ،استانداردها و
اولویت های مورد نظر میداند .کیفیت زندگی موردنظر سازمان
بهداشت جهانی ویژگیهایی وسیعتری از مفهوم سالمت روان را
در برمیگیرد که مقایسه وضعیت زندگی گذشته و حال ،ارزیابی
شناختی از جنبههای مثبت و منفی زندگی ،تغییر مداوم و پویا و
استمرار داشتن سالمت روانی و جسمانی را شامل میشود ( .)15از
آنجاییکه مشاغل نظامی تحت تأثیر استرسهای فراوانی قرار
دارند ،به مرورزمان این استرسها میتواند موجب کاهش کیفیت
زندگی ( )16در افراد شده که تنشهای متعددی را چه در خانواده
( )17و چه در محیطهای اجتماعی ( )18برای فرد رقم خواهد زد.
در همین راستا پژوهشها به این موضوع اشارهکردهاند که کارکنان
نظامی با قرارگیری در معرض استرس پس از سانحه ،افسردگی و
معلولیتهای جسمانی از کیفیت زندگی پایینتری برخوردار می
باشند (.)19
امروزه بسیاری از سازمانها در جهت رسیدن به اهداف و
برنامههای خود درصدد یافتن راهکارهایی برای سازگاری مطلوب
کارکنان با شرایط کاری خود میباشند .توجه به انسان به عنوان
موجودی پیچیده و سازگاری وی با این روابط ،بهطورکلی معادالت
را در محیطهای شغلی تغییر داده است .در همین راستا در هر
سازمانی مدیریت منابع انسانی در تالش است تا با شناسایی عوامل
مخرب و ارائه راهکارهایی برای ارتقا عملکرد کاری ،از بازنشستگی
زودرس کارکنان جلوگیری کند؛ بر همین اساس مطابق با نظریه
چند عاملی بهرهوری ،تنها در شرایطی سطوح بهینه بهرهوری
سازمانی حاصل میشود که تمامی این عوامل همسو ،همافزا و
بهینه بوده و منابع انسانی سازمان ،از مشکالت شغلی کمتری
برخوردار باشند ( .)1در این مسیر به منظور کاهش مشکالت
پیرامون و ارتقا عملکرد کارکنان راهکارهای متنوعی ارائهشده است.
یکی از راهکارهای مقرون در شرکتها و سازمانهای بزرگ ،ایجاد
اماکن ورزشی در محیط کاری بهمنظور انجام فعالیتهای ورزشی
جهت کسب شادابی و نشاط در اوقات فراغت و دوران کسالت ناشی
از شغل میباشد (.)2
مطابق با ادبیات پیشینه ،ورزش و فعالیت بدنی ( physical
 )activityعالوه بر اینکه ابزار ارزشمندی برای حفظ سالمت
جسمانی است رابطه نزدیکی باکیفیت زندگی و به ویژه پیشگیری
از بروز ناهنجاریهای روانی دارد ( .)21 ،20فعالیت بدنی به هر
فعالیتی در قالب راه رفتن ،دوچرخهسواری ،ورزشهای همگانی و
هوازی ( )22گفته میشود که موجب کاهش دردهای مزمن،
اضطراب ،افسردگی و تنشهای روزانه ( )23 ،9 ،8و افزایش
اعتمادبهنفس و خودکارآمدی ( )24میشود .در جریان فعالیتهای
ورزشی میزان ترشح اندورفینها افزایش مییابد و به همین دلیل
افراد پس از انجام تمرینات احساس لذت و آرامش خاصی میکنند.
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روشها
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پس رویدادی و مقایسهای
بود.
جامعه آماری و نمونه :جامعه آماری پژوهش حاضر شامل
تمامی کارکنان مرد شاغل دریکی از مراکز علمی نظامی واقع در
شهر تهران ،در سال  1394بودند؛ که بر اساس نظر محققان
ازآنجاییکه برای نمونهگیری پژوهشهای علی -مقایسهای تعداد
 16نفر برای هر گروه کفایت میکند (.)27
تعداد  100نفر از کارکنان نظامی با و بدون فعالیت بدنی بر اساس
نمونهگیری در دسترس و با معیارهای ورود  -1اشتغال بیش از یک
سال در مرکز نظامی مذکور  -2حداقل تحصیالت دیپلم -3دامنه
سنی  20الی  -3 50تمایل به شرکت در پژوهش ،و معیارهای
خروج  -1عدم تمایل به شرکت در مطالعه  -2سابقه بیماری روانی
و جسمانی انتخابشده و پرسشنامهها را تکمیل نمودند.

پرسشنامه فعالیت بدني شارکي :برای تعیین میزان
فعالیت بدنی افراد از پرسشنامه استاندارد میزان فعالیت بدنی
شارکی استفاده شد .پرسشنامه مذکور پنج سؤالی بوده و هر سؤال
دارای پنج گزینه است و بر اساس طیف لیکرت تهیه و تدوین شده
است .به هر سؤال حداقل امتیاز  1و حداکثر  5تعلق میگیرد؛
بنابراین مجموع امتیاز هر فرد از پرسشنامه بین  5تا  25است؛
بنابراین با توجه به اینکه افراد موردنظر در تحقیق حاضر به افراد
فعال و غیرفعال تقسیمشده بودند ،افراد منتخب به عنوان افراد
فعال ،افرادی بودند که نمرههای باالی  5و افراد غیرفعال افرادی
بودند که نمرۀ کمتر از  5دریافت کردند .به منظور سنجش روایی
محتوای پرسشنامه فعالیت بدنی شارکی ،از روش روایی محتوای
صوری استفاده شد؛ و پرسشنامه در اختیار اعضای هیئت علمی
صاحبنظر قرار گرفت تا روایی محتوای آن مورد تأیید قرار گیرد.
پایایی پرسشنامه نیز توسط مکبریان و همکاران ( )1392با روش
آلفای کرونباخ  ./79گزارش گردید ( .)28در پژوهش حاضر ضریب
آلفای کرونباخ پرسشنامه فعالیت بدنی شارکی ( )r=0/72محاسبه
گردید که از نظر روانسنجی مطلوب میباشد.
پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش و جکسون
( :)MBIپرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش دارای  22سؤال
میباشد و  3عامل را مورداندازهگیری قرار میدهد؛ که به ترتیب 9
سؤال اول خستگی عاطفی 8 ،سؤال دوم عملکرد شخصی 5 ،سؤال
سوم مسخ شخصیت را شامل میشود .برای نمرهگذاری مقیاس در
هر سؤال دو نمره برای فرد در نظر گرفته میشود (نمره فراوانی و
نمره شدت) اگر آزمودنی در خانه هرگز عالمت زده باشد هم در
فراوانی و هم درشدت نمره صفر میگیرد .در غیر این صورت با
توجه به عالمتی که در قسمت فراوانی بهشدت گذاشته است ،در
فراوانی نمره یک تا شش (از سالی چند بار تا هرروز) و در شدت
نمره ( 1تا  )7از خیلی کم تا خیلی زیاد کسب میکند .وقتی نمرات
در هر سؤال مشخص شد ،با جمع کردن نمرات میتوان خرده
مقیاسها را محاسبه کرد؛ بنابراین برای هر خرده مقیاس دو نمره
محاسبه میشود .برای خرده آزمون خستگی عاطفی کل نمره
فراوانی  54و شدت  ،63برای خرده آزمون عملکرد شخصی کل
نمره فراوانی  48و شدت  56و برای خرده آزمون مسخ شخصیت
کل نمره فراوانی  30و شدت  35است .نمرات این سه خرده مقیاس
قابلجمع نیستند .چراکه در برخی مقیاسها باال بودن نمرات نمایان
گر فرسودگی شغلی است (مثل خستگی هیجانی) و در برخی از
مقیاسها (مثل عملکرد شخصی) پایین بودن نمرات بیانگر
فرسودگی شغلی است .مسلش و جکسون با استفاده از آلفای
کرونباخ همسانی درونی پرسشنامه فرسودگی شغلی را برای فراوانی،
 %83و برای شدت %84 ،محاسبه کردند .همچنین ضریب پایایی
کل پرسشنامه برای فراوانی  %82و برای شدت  %53محاسبه شد.
ابزار فرسودگی شغلی مسلش قبالً توسط تعدادی از پژوهشگران
2017, Vol. 19, No. 2
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همچنین تمرینات ورزشی مداوم میزان جریان خون را در مغز
افزایش میدهد که این افزایش موجب اکسیژنرسانی و تغذیه بهتر
نورونهای مغز شده و از تنگ شدن عروق مغز جلوگیری میکند.
این تأثیرات به نوبه خود منجر به پیشگیری از فراموشی و زوال
توانمندیهای ذهنی در طی دوران خدمت میشود (Hamer .)25
( )2008پیشنهاد کرده است که انجام  20دقیقهای فعالیت بدنی
طی روزهای هفته تأثیر مطلوبی بر سالمت روان بر جای خواهد
میگذارد (.)26
از آنجاییکه نیروهای نظامی نقش حیاتی در اقتدار و حفظ
تمامیت عرضی هر کشور بر عهدهدارد ،شناخت و پایش مشکالت
شغلی آنان با نگاه ویژهای همراه است؛ زیرا که ارتقای سالمت
جسمانی و روانی کارکنان این نهاد باعزت و افتخار ملی در دفاع از
مرزوبوم و امنیت مردمان این سرزمین در ارتباط خواهد بود .یکی
از راهکارهای که در جهت افزایش سطح کیفی کارکنان در
محیطهای شغلی ارائه میشود ،اختصاص دادن ساعاتی برای انجام
فعالیتهای بدنی در محل کار است ( .)2فعالیتهای بدنی عالوه
بر اینکه ابزار ارزشمندی برای حفظ سالمت جسمانی است رابطه
نزدیکی با پیشگیری از بروز ناهنجاریهای روانی و بهبود کیفیت
زندگی و سالمت روان ( )26دارد.
بر همین اساس با توجه به پژوهشهای محدودی که در این
حوزه صورت گرفته است و نقش با اهمیت فرسودگی شغلی و
کیفیت زندگی در بهرهوری و کاهش فشارهای شغلی در کارکنان
نظامی ،پژوهش حاضر درصدد است که به بررسی یکی از
راهکارهای ارائه شده توسط متخصصان مبنی بر اینکه آیا برنامه
های ورزشی در محیطهای کاری میتواند سبب کاهش فرسودگی
شغلی و بهبود کیفیت زندگی شود یا خیر؟ بپردازد .بنابراین هدف از
پژوهش حاضر ،مقایسه فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی در
کارکنان نظامی با و بدون فعالیت بدنی بود.

ابزارهای پژوهش
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مجله طب نظامي

دوره  ،19شماره  ،2خرداد و تیر 1396

تجزیه و تحلیل دادهها :به منظور تحلیل دادهها ابتدا از
روش آمار توصیفی (فراوانی ،شاخصهای مرکزی و پراکندگی) و
سپس از روش تحلیل واریانس چندمتغیری در نرمافزار 20 SPSS
استفاده شد .تحلیل واریانس یکی از روشهای مدلی خطی عمومی
است که تفاوت میانگینهای طبقات مختلف متغیرهای مستقل را
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ایرانی بهکاررفته شده است که بر اساس گزارشهای موجود اعتبار
و پایایی علمی آنها مورد تأیید است .بر اساس گزارشهای فیلیان
( )1371میزان ثبات داخلی مقیاس فرسودگی شغلی مسلش مبین
همبستگی قوی ( )r= 0/69میان پاسخهای دادهشده در دو مرحله
میباشد ( )29در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ
پرسشنامه فرسودگی شغلی ( )r=0/83محاسبه گردید که از نظر
روانسنجی مطلوب میباشد.
پرسشنامه کیفیت زندگي ( :)SF-36این پرسشنامه یکی
از شناختهشدهترین ابزارهای عمومی سنجش کیفیت زندگی است
که تاکنون به زبانهای بسیاری ،ازجمله زبان فارسی ،ترجمهشده
است .پرسشنامه فوقالذکر توسط سازمان بینالمللی بهداشت
جهانی و کمیته بررسی کیفیت زندگی تهیهشده و شامل  36سؤال
در دو بعد اصلی جسمی و روانی میباشد که هشت قلمرو مرتبط
با سالمت را موردسنجش قرار میدهد .در انتخاب ابعاد سالمتی
گنجاندهشده در این ابزار دقت بسیاری صورت گرفته است به طوری
که بیشترین استفاده در تدوین این پرسشنامه از مطالعات
پیامدهای پزشکی و نیز مفاهیم ارزیابیشده در مطالعات مقطعی
ارزیابی سالمت بهعملآمده است .پرسشنامه کیفیت زندگی ضمن
قابلیت کاربرد در فرهنگهای گوناگون توانایی تفکیک بین
گروههای مختلف از نظر سن ،جنس ،وضعیت اقتصادی _ اجتماعی
و وضعیت بالینی دارد .همچنین درزمینۀ غربالگری بیماران ،افتراق
اثرات بهکارگیری درمانهای مختلف در بیماران و نیز ارزیابی
اقتصادی مداخالت مراقبتهای پزشکی به عنوان راهنمای
تخصیص منابع در سطح اجتماعی نشان دادهشده است ()30
روایی و پایایی این پرسشنامه برای اولین بار در ایران توسط
منتظری و همکاران ( )1384بر روی  4163نفر در رده سنی 15
سال به باال ارزیابی گردید .ضریب پایایی در  7قلمرو از  %77تا 95
گسترده بود و در قلمرو سرزندگی  %65بود .ضریب همبستگی بعد
جسمی با نمره کل  0/88و ضریب همبستگی بعد روانی با نمره
کل  0/66به دست آمد و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ
محاسبه گردید .آلفای بهدستآمده برای کل پرسشنامه 0/80
محاسبه گردید .همچنین در بررسی کلی تحلیل عاملی پرسشنامه
کیفیت زندگی شامل دو عامل زمینهای به نام اجزای جسمی و
روانی میباشد که دو عامل مشترک  65/9درصد پراکندگی امتیازات
را توجیه میکند و از نتایج مطالعات همتا در کشور چین (،)56/2
لبنان ( )62/9و تایوان ( )60باالتر میباشد (.)30
نمرهگذاری این پرسشنامه یک مقیاس رتبهای شامل نمرات
صفر تا  100میباشد .در  11سؤال این پرسشنامه ،نمره صفر
نشانگر بدترین و نمره  100بهترین حالت ممکن برای فرد است و
در  25سؤال دیگر ،نمره صفر نمایانگر بهترین حالت ممکن برای
فرد است؛ بنابراین ترتیب مقیاس اندازهگیری در  11سؤال با نمره
مربوط بهاندازه گیری کیفیت زندگی کلی رابطه مستقیم و در 25
سؤال دیگر رابطه معکوس دارد .با جمع نمرات مربوط به هر خرده

مقیاس و تقسیم عدد حاصل بر تعداد سؤاالت آن خرده مقیاس،
نمره آن خرده مقیاس به دست میآید که میانگین نمرات  50و
انحراف معیار آن نیز  10میباشد .نمره نزدیک به  ،100نشانه
کیفیت زندگی باال و کمتر از  ،50سطح پایین کیفیت زندگی تلقی
میشود ( .)30در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ
پرسشنامه کیفیت زندگی ( )r=0/88محاسبه گردید که از نظر
روانسنجی مطلوب میباشد.
فرایند اجرا:
شیوه اجرا بدین صوورت بوود کوه ابتودا پوس از نمونوهگیری
و هماهنگی بوا مسوئوالن مرکوز نظوامی مربوطوه محقوق بورای
توزیع و جموعآوری پرسشونامه هوا در میوان تموامی کارکنوان در
محوول اجوورای صووبحگاه و مکانهووای اداری حضووور پیوودا کوورد.
در گوام اول پوس از توضویح درزمینووۀ پوژوهش و نحووه تکمیوول
پرسشونامهها ،از شوورکت کننودگان دعوووت بووه عمول آموود تووا در
پووژوهش حاضوور مشووارکت نماینوود .سووپس در ادامووه پووس از
جلب رضوایت شورکتکننودگان ،بوا توجوه بوه مالکهوای ورود
و خروج پوژوهش از هریوک از کارکنوان واجود شورایط خواسوته
شوود تووا بوودون درج نووام ،فقووط بووه تکمیوول اطالعووات فووردی و
گویوووههای پرسشووونامهها بپردازنووود .همچنوووین بوووه منظوووور
جلوووگیری از سوووگیری مطلوبیووت اجتموواعی یووا جامعووه پسووندی
در بووین پاسووخدهندگان ،بووه آنهووا اطووالع داده شوود کووه نتووایج
پووژوهش تووأثیری در رونوود شووغلی آنهووا نداشووته و هووی پاسووخ
درسووت یووا غلطووی بوورای سووؤاالت پرسووشنامه وجووود نوودارد.
نحوووه اجوورای پرسشوونامهها بوودین گونووه بووود کووه ابتوودا بوورای
تقسیم کارکنان بوه دو گوروه بوا و بودون فعالیوت بودنی از ابوزار
کمی فعالیت بدنی شوارکی اسوتفاده شود کوه بور اسواس آن ،بوا
توجه به نقطوه بورش پرسشونامه هریوک از کارکنوان دریکوی از
دو گروه بوا و بودون فعالیوت بودنی قرارگرفتنود .سوپس در اداموه
هووور دو گوووروه دو پرسشووونامه فرسوووودگی شوووغلی مسووولش و
کیفیت زندگی سازمان جهوانی بهداشوت را تکمیول نمودنود کوه
در آخوور پووس از قوودردانی از همکوواری در پووژوهش پرسشوونامهها
از شوورکتکنندگان جمووعآوری گردیوود .الزم بووه ذکوور اسووت،
محوودودیت زمووانی در فراینوود تکمیوول پرسشوونامهها توسووط
کارکنان مطورح نبوود و حودالمکان سوعی شود درزموانی مناسوب
و بووهدوراز مشووغله کوواری پرسشوونامهها توزیووع و جمووعآوری
گووووردد کووووه درنهایووووت پووووس از جمووووعآوری و حووووذف
پرسشوونامههایی کووه میووزان سووؤاالت پاسووخ داده نشووده آنهووا
بیش از حد معمول بود 97 ،نمونه مورد تحلیل قرار گرفت.
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نمونۀ پژوهش حاضوور شووامل  100نفر از کارکنان نظامی در
دام نه سووونی (کمترین  ،20بیشترین ،49 ،م یانگین و انحراف
استاندارد  )40/93±8/63بودند که  97نفر پرسشنامه ها را تکمیل
نمودند؛ از این افراد  54نفر ( )%54/25گروه فعال بدنی و  43نفر
( )%42/75دیگر گروه بدون فعال یت بدنی را تشوووک یل میدهند.
همچنین افراد نظامی دارای سابقه اشتغال  1 -10با ( )%50و افراد
دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس با ( )%58از بیشترین
میزان فعالیت بدنی را در میان دو گروه برخوردار میباشند.

جدول .1-میانگین و انحراف استاندارد متغیر فرسودگی شغلی کارکنان نظامی با و بدون فعالیت بدنی
پارامترهای فرسودگي شغلي

خستگی عاطفی
مسخ شخصیت
عملکرد شخصی
نمره کل

بدون فعالیت ()N=43

با فعالیت ()N=54

P value

44/24 ± 8/56
27/22 ± 3/85
23/52 ± 7/94
102/00 ± 17/20

30/87 ± 12/16
18/5 ± 7/9
30/54 ± 8/73
72/90 ±25/01

0/0005
0/0005
0/0005
0/0005

جدول .2-میانگین و انحراف استاندارد متغیر کیفیت زندگی کارکنان نظامی با و بدون فعالیت بدنی
پارامترهای کیفیت زندگي

کارکرد جسمانی
اختالل نقش به خاطر سالمت جسمی
اختالل نقش به خاطر سالمت هیجانی
انرژی/خستگی
بهزیستی هیجانی
کارکرد اجتماعی
درد
سالمت عمومی
سالمت جسمانی
سالمت روانی

بدون فعالیت ()N=43

با فعالیت ()N=54

P value

23/15± 5/04
5/90 ± 1/28
4/61 ± 1/24
13/90 ± 2/51
17/34 ± 7/20
5/21 ± 2/30
5/07 ±1/99
16/14± 3/27
50/36 ± 5/41
41/61± 7/94

28/36 ± 2/05
4/94 ± 1/49
3/73 ± 1/16
14/54 ± 1/65
20/16 ± 2/60
6/54 ± 1/01
3/29 ± 1/36
17/24 ± 2/15
52/74 ± 3/51
43/98 ± 3/30

0/0005
0/001
0/001
0/134
0/007
0/035
0/0005
0/047
0/011
0/049

توصیف یافتههای متغیر فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی
شامل نتایج میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در
جداول  1و  2ارائهشده است .البته به منظور تعیین معنادار بودن یا
نبودن این تفاوت میانگینها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری
استفاده گردید که نتایج آن در جداول بعدی به تفکیک فرضیههای
پژوهش موردبررسی قرار گرفتند.
در ابتدا به منظور بررسی فرضیهها ابتدا به بررسی متغیر
فرسودگی شغلی و زیر مؤلفههای آن پرداخته شد در همین راستا به
منظور بررسی فرضیه فوق از روش تحلیل واریانس چندمتغیری
استفادهشده است .پیش از اجرای آزمون مفروضههای آن
موردبررسی قرار گرفت .برای بررسی برابری ماتریس واریانس و
کواریانس از آزمون ام باکس استفاده شد که نتایج نشان از برقراری
این مفروضه دارد ( M= 5/194 ، F= 0/858 ،P>0/05باکس).
عالوه بر آن به منظور یکسانی واریانسهای خطا از آزمون لون
استفاده شد .پیششرط برابری واریانسهای خطا در تمام مؤلفهها

برقرار نیست ،لذا بجای آزمون المبدای ویلکز اثر پیالیی گزارش
شده است .به این معنا که نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری
حکایت از تفاوت معناداری در نمرات دو گروه داشت (،P=0/0005
 =0/360 ،F= 17/075اثرپیالیی) .افزون بر آن برای بررسی
الگوهای تفاوت از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد.
همانگونووه کووه در جوودول  3مشوواهده میشووود بووین دو
گووروه در همووه خوورده مقیاسهووای فرسووودگی شووغلی و نمووره
کوول آن تفوواوت معن ویداری وجووود دارد .بووا مشوواهده آمارههووای
توصوویفی نتووایج میووانگین نشووان میدهوود کووه گووروه بوودون
فعالیت بدنی میوانگین بواالتری در نموره کول فرسوودگی شوغلی
و دو خرده مقیواس خسوتگی عواطفی و مسوخ شخصویت دارنود.
همچنین گروه فعوال بودنی در خورده مقیواس عملکورد شخصوی
میووانگین نموورات بوواالتری را بووه نسووبت گووروه بوودون فعالیووت
کسب نمودهاند.
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برحسب متغیرهای وابسته آزمون نشان میدهد .پیش از اجرای
آزمون تحلیل واریانس چند راهه ،مفروضههای آن توسط آزمون
باکس و لون بررسی شد که در بخش یافتهها بهطور کامل
گزارششده است.
مالحظات اخالقي :این مطالعه با مجوز مرکز نظامی مربوطه
و با در نظر گیری مفاد اخالقی بیانیه  )31( Helsinkiازجمله
توضیح اهداف پژوهش و کسب رضایت آگاهانه از واحدهای
مطالعه ،اختیاری بودن شرکت در پژوهش ،بدون ضرربودن پژوهش
و بینام و محرمانه بودن تمامی اطالعات پرسشنامه اجرا شد.

نتایج
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جدول .3-نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای بررسی تفاوت در فرسودگی شغلی کارکنان نظامی با و بدون فعالیت بدنی
متغیرها

4134/287
1760/155
1141/378
19610/337

1
1
1
1

4134/287
1760/155
1141/378
19610/337

39/555
50/626
16/128
45/168

*0/0005

0/298
0/352
0/148
0/327

خستگی عاطفی
مسخ شخصیت
عملکرد شخصی
فرسودگی شغلی
تفاوت معنادار ()p> 0/05

پیش از اجرای آزمون تحلیل واریانس چند متغیری برای
بررسی تفاوت در کیفیت زندگی مفروضههای آن موردبررسی قرار
گرفت .برای بررسی برابری ماتریس واریانس و کواریانس از آزمون
ام باکس استفاده شد که نتایج نشان داد این مفروضه برقرار است
( M =3/127 ،F =0/652 ،P>0/05باکس) .عالوه بر آن بهمنظور
یکسانی واریانسهای خطا از آزمون لون استفاده شد .نتایج این

*0/0005
*0/0005
*0/0005

1
1
0/978
1

آزمون نشان داد پیش شرط برابری واریانسهای خطا برای اکثر
متغیرها برقرار بوده است .به این معنا که نتایج آزمون تحلیل
واریانس چند متغیری حکایت از تفاوت معناداری در نمرات دو گروه
داشت ( =0/509 ،F=10/483 ، P=0/0005اثر المبدای ویلکز).
افزون بر آن برای بررسی الگوهای تفاوت از تحلیل واریانس چند
متغیری استفاده شد.

جدول .4-نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای بررسی تفاوت در کیفیت زندگی در کارکنان با و بدون فعالیت بدنی
متغیرها

کارکرد جسمی
اختالل نقش به خاطر
سالمت جسمی
اختالل نقش به خاطر
سالمت هیجانی
انرژی/خستگی
بهزیستی هیجانی
کارکرد اجتماعی
درد
سالمت عمومی
سالمت جسمانی
سالمت روانی
تفاوت معنادار ()p> 0/05
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639/390

1

639/390

48/398

*0/0005

0/286

1

21/512

1

21/512

10/846

*0/001

0/103

0/903

18/293

1

18/293

12/769

*0/001

0/120

0/943

9/712
187/087
1/042
74/614
0/228
133/010
132/168

1
1
1
1
1
1
1

9/712
187/087
1/042
74/614
0/228
133/010
132/168

2/287
7/637
0/795
27/172
0/028
6/810
3/991

0/134

0/014
0/075
0/048
0/224
0/021
0/068
0/041

0/322
0/781
0/143
0/999
0/053
0/733
0/507

همانطور که در جدول 4-مشاهده میشود تفاوت معناداری در
دو خرده مقیاس کلی سالمت جسمانی و سالمت روانی کلی و
خرده مقیاسهای کارکرد جسمانی ،بهزیستی هیجانی ،کارکرد
اجتماعی ،اختالل نقش به خاطر سالمت جسمانی ،اختالل نقش به
خاطر سالمت هیجانی ،درد ،سالمت عمومی وجود دارد و در خرده
مقیاس انرژی/خستگی میان دو گروه تفاوتی معناداری مشاهده
نشد .با مشاهده آمارههای توصیفی نتایج نشان میدهد که گروه
فعال بدنی میانگین باالتری را در خرده مقیاسهای کارکرد
جسمانی ،بهزیستی هیجانی ،کارکرد اجتماعی ،سالمت عمومی و
دو خرده مقیاس کلی سالمت جسمانی و سالمت روانی دارند و
گروه بدون فعالیت بدنی میانگین باالتری را در اختالل نقش به
خاطر سالمت جسمانی ،اختالل نقش به خاطر سالمت هیجانی و
درد نشان میدهند.

بحث
هدف از پژوهش حاضر مقایسه فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی
کارکنان نظامی با و بدون فعالیت بدنی بود .نتایج تحلیل دادهها در
مجله طب نظامي
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*0/007
*0/035
*0/0005
*0/047
*0/011
*0/049

متغیر فرسودگی شغلی نشان داد که کارکنان نظامی با و بدون
فعالیت بدنی در فرسودگی شغلی و سه زیرمولفۀ آن با یکدیگر
تفاوت معناداری دارند و کارکنان نظامی بدون فعالیت بدنی دارای
میانگین باالتری در متغیر فرسودگی شغلی و دو زیر مؤلفه (خستگی
عاطفی ،مسخ شخصیت) بوده و بالعکس در زیرمؤلفه عملکرد
شخصی گروه فعال بدنی دارای میانگین باالتری میباشند.
همچنین در متغیر کیفیت زندگی ،کارکنان نظامی با فعالیت بدنی
در دو نمره کلی سالمت جسمانی ،سالمت روانی به همراه زیر
مؤلفههای کارکرد جسمانی ،بهزیستی هیجانی ،کارکرد اجتماعی،
سالمت عمومی با گروه بدون فعالیت بدنی تفاوت معناداری را
گزارش نمودهاند همچنین گروه بدون فعالیت بدنی نیز در
زیرمولفههای اختالل نقش به خاطر سالمت جسمانی ،اختالل نقش
به خاطر سالمت هیجانی و درد تفاوت معناداری با گروه با فعالیت-
بدنی نشان دادند؛ اما در زیر مؤلفه انرژی /خستگی تفاوت معناداری
میان دو گروه مشاهده نگردید.
در تبیین نتایج فرسودگی شغلی میتوان عنوان داشت که نبود
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فعالیتبدنی باعث یکنواختی در زندگی کارکنانی میشود که بهطور
مرتب در ساعتهای مشخص به فعالیتهای یکسانی میپردازند.
انجام هر کاری برای این که مطابق با هنجارها صورت گیرد قطعاً
میزانی انگیختگی در فرد ایجاد میکند .حجم کاری ،ابهام نقش ،و
استرسهای شغلی گوناگون ،برانگیختگی بیشتری را به فرد تحمیل
میکند ( .)32این امر موجب احساس زیر فشار قرار گرفتن و از
میان رفتن منابع جسمانی در فرد قلمداد میگردد که فرد را به شغل
خود بیرغبت و بیتفاوت میسازد (خستگی عاطفی) ،همچنین
واکنش مداوم به این استرسها انسان را از هر چیزی که شخصیت
و خصلت اوست عمیقاً جدا میسازد و باعث گمشدن نقش و
فعالیتش میگردد که یک نوع جدا یافتگی فرد از شغل را سبب
میشود (مسخ شخصیت).
تحقیقات نشان داده است انجام فعالیتهای هوازی سبک به
مدت کمتر از بیست دقیقه در هرروز هفته یا  30الی  45دقیقه با
شدت در سه روز از هفته تأثیر به سزایی بر کاهش اضطراب و
استرس افراد دارد ( .)26از نظر فیزیولوژی نیز فعالیت بدنی با رهایی
آندروفین و سروتونین بر روی جسم و روان انسان تأثیر مفیدی
دارد .براین اساس آندروفینها که دارویی طبیعی هستند با تمرینات
بدنی افزایشیافته و سبب افزایش احساسات خوشایند میشوند ،از
طرفی دیگر فعالیت بدنی در افزایش سطح سرتونین (مؤثر در
خلقوخو) نقش عمدهای دارند و به نظر میرسد که ورزش متمادی
میتواند در افزایش این دو و کاهش سطح هورمون کورتیزول
(هورمون اضطراب) خون مؤثر باشد .کارکنانی که فعالیت بدنی
کمتری دارند با سطح پایینتری از آندروفینها (اثراتی ضد درد) و
سرتونین (احساس خوشایند) روبرو میشوند و به احتمال بیشتری
به دردهای روانی و جسمانی و افسردگی و ناراحتیهای خلقی ()23
دچار میگردند .درزمینۀ تبیین زیر مؤلفه عملکرد شخصی میتوان
عنوان کرد که فعالیت بدنی با میزان برانگیختگی و سطح هوشیاری
باالتری در ارتباط است .بنا بر نظریۀ یرکز و دادسون (نظریه U
معکوس) ،الزمۀ انجام مطلوب یک فعالیت دستیابی به سطحی از
برانگیختگی متناسب با آن میباشد که مطابق آن در سطح
برانگیختگی بهینه شاهد اجرای هرچه بهتر عملکرد افراد میباشیم
( .)33کارکنان نظامی که فعالیت بدنی بخش تفکیکناپذیر زندگی
آنها است از سطح برانگیختگی باالتری برای فعالیتهای کاری
برخوردارند .هنگامیکه این افراد در محیطهای کاری که از میزان
برانگیختگی پایینی برخوردار است شروع به فعالیت میکنند از
میزان عملکرد بهینه این افراد کاسته میشود .عدم تناسب فعالیت
با میزان برانگیختگی افراد موجب ایجاد نوعی احساس کاهش
عملکرد در افراد میشود که با غیبت ،کاهش انرژی و عدم ارضای
نیازهای روانشناختی جلوه میکند (عملکرد شخصی) .پژوهش
حاضر با پژوهشهای  Tokerو  Sayers ،)33( Bironو همکاران
( ،)11رحیمی و همکاران ( )33همسو میباشد و همچنین با بخشی
از پژوهش سلطانیان و بیدختی ( )34همسو و با بخشی دیگر همسو

نمیباشد که از دالیل آن میتوان به این موضوع اشاره کرد که
سلطانیان و بیدختی ( )34به بررسی مردان و زنان کارمند پرداخته
است این در حالی است که پژوهش حاضر تنها به بررسی کارمند
مرد پرداخته است که میتوان تفاوت در بخشی از نتایج را به تفاوت
جنسیتی نسبت داد.
در تبیین نتایج مقایسه کیفیت زندگی در کارکنان با و بدون
فعالیت بدنی میتوان عنوان کرد که فعالیت بدنی باعث درگیر شدن
عضالت ،تنظیم ساختوساز و شادابی در افراد میگردد که آمادگی
جسمانی و تناسب اندام حفظ مینماید (کارکرد جسمانی ،سالمت
جسمانی)؛ این در حالی است که وظایف تکراری و استرسهای
شغلی ،عدم فعالیت بدنی در کار روزانه و نداشتن برنامههای ورزشی
در طی هفته در کارکنان نظامی دردهای جسمانی و روانی متعددی
را سبب میشود .دردهای بدنی در شغل در اغلب موارد میتواند
همراه با هیجانات ،تقاضای کاری و منابع فردی باشد و احتمال
ریسک ابتال به اختالالت عضالنی اسکلتی و تخریب توانایی ()35
را در کارکنان نظامی باال میبرد .البته دانستن این نکته نیز برای
هر سازمانی ضروری است که شکلگیری درد چه به صورت
جسمانی و چه به صورت روانی در کارکنان ،زمانی طوالنی برای
بهبود میطلبد که احتمال مزمن شدن آن را باال میبرد و هزینههای
گزافی را بر دوش هر سازمانی قرار میدهد (درد جسمانی ،اختالل
نقش به خاطر سالمت جسمانی).
مشکالت هیجانی از دیگر ویژگیهای همراه با محیط کاری
نامناسب برای کارکنان نظامی است .هنگامیکه فرد به لحاظ
هیجانی دچار خستگی میشود تصویری منفی نسبت به خود ،شغل
و نیز فقدان احساس ارتباط با مراجعین ( )23پیدا میکند که منجر
به افت شدید ارائه کارایی کارکنان و کیفیت زندگی آنها میشود.
اخیراً متاآنالیزی در این زمینه به این نتیجه دستیافته است که
هیجانات و عواطف همراه کار با سالمت روان ،همکاری بین فردی،
رضایتمندی شغلی در ارتباط است ( .)36مطابق با نظریه پرمای
 ،Seligmanبهزیستی یک مفهوم پنج وجهی متشکل از هیجانات
مثبت ،مجذوبیت (غرقگی) ،روابط مثبت ،دستاورد و معنا در زندگی
میباشد که هدف اصلی پرورش این عناصر خود شکوفایی در انسان
است Seligman .معتقد است که زیربنا و حلقه اتصال این مفاهیم
با یکدیگر احساس لذت در زندگی یا هیجانات مثبت است (.)37
مطابق با الگوی پرما ،هیجانات منفی در یک شغل موجب کاهش
احساس غرقگی در کار ،روابط مثبت با دیگران و بهتبع هدف و
دستاورد فرد از شغل میشود که درنهایت مانع رسیدن افراد به خود
شکوفایی میگردد (اختالل نقش به خاطر سالمت هیجانی) ،و
ازآنجاییکه فعالیت بدنی با احساس شور و هیجان مثبت در ارتباط
است میتواند نقش مؤثری را در تعیین خود شکوفایی کارکنان ایفا
کند که درنهایت شادابی ،سرزندگی و ارتقای سطح کیفیت زندگی
را به ارمغان میآورد (بهزیستی هیجانی) .در مجموع سبک زندگی
که فعالیت بدنی ،بخشی تفکیکناپذیر از آن است موجب ارتقای
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نتیجهگیری
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر میتوان بیان داشت که
اگرچه با فعالیت بدنی نمیتوان تمام ابعاد کیفیت زندگی و
فرسودگی شغلی کارکنان نظامی را بهبود بخشید ولی با توجه به
اثرات فعالیتهای بدنی بر کاهش استرس ،تنش و ارتقای کیفیت
زندگی و سالمت جسم و روان میتوان ورزش را به عنوان عامل
پیشگیری به منظور جلوگیری از کاهش سالمت کارکنان و نیاز به
درمانهای پرهزینه استفاده نمود؛ بنابراین اگر نهادهای مدیریتی
نظامی در پی شناخت سالمت محیط سازمانی و شیوههای هدایت
نیروی انسانی میباشند میتوانند فعالیت بدنی و ورزش را در
اولویتهای برنامهریزیهای کالن خود قرار دهند که سالمت
کارکنان و بهتبع آن ارتقای عملکرد سازمان را رقم میزند.
تشکر و قدرداني :مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی
جایگزین سربازی به تصویب تاریخ  94/9/10در بنیاد نخبگان
نیروهای مسلح با شناسه  31746میباشد .بدین وسیله از تمامی
کارکنان و عزیزانی که در کمال خلوص نیت در تکمیل این پروژه
ما را یاری نمودند تشکر و قدردانی به عمل میآید.
تضاد منافع :نویسندگان مقاله تصریح مینمایند که در رابطه
مقاله حاضر هی گونه تضاد منافعی وجود ندارد.

منابع
Epidemiology and psychiatric sciences. 2017;26(2):
199-208.
4. Hyams KC. Mental health care needs among
recent war veterans. The New England journal of
medicine. 2005;31;352(13):1289.
5. Gadermann AM, Engel CC, Naifeh JA, Nock MK,
Petukhova M, Santiago LP, Benjamin W, Zaslavsky
AM, Kessler RC. Prevalence of DSM-IV major
depression among US military personnel: meta;analysis and simulation. Military medicine. 2012
177(8):47-56.

مجله طب نظامي

دوره  ،19شماره  ،2خرداد و تیر 1396

1. Rashidi M, Teymori A, Ebrami M. Outcome is
burnout syndrome of research complex sanat naft
and coping strategy. Modiriyat va msnsbe ensani.
2009; 3(6): 47-65.
2. Amiri M, Asadi M, delbari ragheb F. [Study
burnout between staff bank and coping strategy.
Modiriyat bazargani]. 2010; 3(7): 37-56.
3. Trautmann S, Goodwin L, Höfler M, Jacobi F,
Strehle J, Zimmermann P, Wittchen HU. Prevalence
and severity of mental disorders in military
personnel: a standardised comparison with civilians.

Downloaded from militarymedj.ir at 4:52 +0330 on Wednesday October 17th 2018

مؤلفههای روانشناختی و بهبود ارتباط در محیطهای اجتماعی و
کاری با اطرافیان شده و درنهایت سالمت عمومی کارکنان را
افزایش میدهد (سالمت روان ،کارکرد اجتماعی ،سالمت عمومی).
نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای Sundstrup ،و همکاران (،)35
 Loefو همکاران ( Toker ،)9و  Greaney ،)26( Bironو
همکاران ( )21و  Caddickو  )37( Smithهمسو ؛ و با
پژوهشهای  Soubhi ،Hudonو  Cimarras ،)38( Fortinو
همکاران ( ،)39ناهمسو میباشد .از دالیل احتمالی ناهمسویی با
پژوهشهای  Hudonو همکاران ( Cimarras ،)38و همکاران
( )39می توان به تفاوت در ابزار و میانگین سنی موردبررسی هر دو
مطالعه اشاره کرد.
در مجموع ،انسان قرن حاضر به دلیل پیشرفتهای گوناگون
فنّاوری ،گسترش پدیده شهرنشینی و مشاغل بیتحرک ،تغییرات
محسوسی در فعالیتهای زندگی روزانهاش رخداده است که انواع
بیماریهای امروزی در جوامع صنعتی از آن سرچشمه میگیرد .این
در حالی است که کلید حفظ سالمتی در جامعه بیتحرک امروز
میتواند انجام فعالیتهای بدنی باشد که در راستای حفظ بقا،
انرژی ،سالمت هیجانی ،جسمانی و عاملی در پیشگیری یکنواختی
زندگی هر انسانی است .در شرایط کنونی توسعه ورزش و فعالیت
بدنی در جامعه و بهخصوص اقشار کارمندی و کارگری بیانگر میزان
نظامیافتگی و عقالنیت حاکم برای هر سازمانی است و تکامل
شناختی عاطفی و اجتماعی اعضای جامعه را رقم میزند .نتایج
پژوهش حاضر نیز تأییدی بر این موضوع است که فعالیت بدنی
در کاهش فرسودگی شغلی و بهبود کیفیت زندگی کارکنان نظامی
نقش به سزایی دارد.
نظر به اینکه هی پژوهشی خالی از محدودیت نمیباشد
پژوهش حاضر نیز از این امر مستثنا نیست ازجمله محدودیتهای
پژوهش حاضر میتوان به اجرای آن بر روی نمونهای غیر تصادفی
از کارکنان نظامی مرد با حجمی محدود اشاره کرد که در صورت
تعمیم دهی به دیگر سازمانهای نظامی باید جوانب احتیاط مدنظر
قرار بگیرد ،همچنین فقدان زمان کافی برای پر کردن سؤاالت و
ابزار مداد کاغذی محدودیت دیگر این پژوهش بود بر همین اساس
پیشنهاد میشود پژوهش حاضر در سایر سازمانها و جوامع و با

متعیرهای روانشناختی دیگری اجرا گردد تا صحت یافتهها در ابعاد
وسیعتری مورد تائید قرارگیرد .از آنجایی که شرایط حاکم بر
محیطهای نظامی میتواند به عنوان عوامل محیطی برانگیختگی
اختالالت خلقی عمل کند و درنهایت منجر به اختاللهای رفتاری
و کاهش کیفیت زندگی شود؛ در این راستا در سطح کالن برای
مطالعات آتی پیشنهاد میشود که در سیاست گذاریها فرصت و
امکان فعالیت بدنی برای کارکنان به منظور بهبود روحیه ،رضایت
و پیشگیری از خسارتهای جبرانناپذیر ناشی از استرسهای شغلی
در نظر گرفته شود ،تا در سایۀ این خطمشی نیروهایی سالم ،متعهد
و پایبند به اصول نظام و کشور پرورش یابند.

Downloaded from militarymedj.ir at 4:52 +0330 on Wednesday October 17th 2018

 شاه حسینی و واعظ موسوی/ 167
6. Wittchen H, Schönfeld S, Kirschbaum C, Thurau
C, Trautmann S, Steudte S, Klotsche J, Höfler M,
Hauffa R, Zimmerman P. Traumatic experiences and
posttraumatic stress disorder in soldiers following
deployment
abroad.
Deutsches
Ärzteblatt
International. 2012;109(35-36):559-68.
7. Maslach C, Schaufeli W, Liter MP. Job burnout
Annual. Review of Psychology 2001;52:397-422.
8. Ahola K, Honkonen T, Isometsä E, Kalimo R,
Nykyri E, Aromaa A, Lönnqvist J. The relationship
between job-related burnout and Depressive
disorders results from the Finnish Health 2000
Study. J Affect Disord. 2005; 88: 55–62.
9. Loef B, de Hollander EL, Boot CR, Proper KI.
Physical activity of workers with and without
chronic diseases. Preventive Medicine Reports.
2016; 3: 30-35.
10. Sundstrup E, Jakobsen MD, Brandt M, Jay K,
Aagaard P, Andersen LL. Associations between
biopsychosocial factors and chronic upper limb pain
among slaughterhouse workers: cross sectional
study. BMC musculoskeletal disorders. 2016; 17(1),
1.
11. Sayers SL, Farrow VA, Ross J, Oslin DW.
Family problems among recently returned military
veterans referred for a mental health evaluation.
Journal of Clinical Psychiatry. 2009;10;70(2):163.
12. Salimi H, Azadmarzabadi E, Abedi Darzi M.
Mental health and its relationship with job burnout
and life satisfaction in staff at a military university.
Journal Mil Med. 2013;15;14(4):279-84.
13. Chou HW, Tzeng WC, Chou YC, Yeh HW,
Chang HA, Kao YC, Tzeng NS. Psychological
morbidity, quality of life, and self-rated health in the
military personnel. Neuropsychiatric disease and
treatment. 2014;10:329-340.
14. Bishop M. Psychological adaptation and quality
of life in multiple sclerosis: assessment of the
disability centrality model.Journal of Rehabilitation.
2007; 1: 75-82.
15. Bigdeli E, Rahimiyan boger A, Najafi M. health
clinical psychology. Semnan: Semnan of university;
2012. 35-48.
16. Anand M, Arora D. Burnout, life satisfaction and
quality of life among executives of multinational
companies. Journal of the Indian Academy of
applied Psychology. 2009;35(1):159-64.
17. Gewirtz AH, Pinna KL, Hanson SK, Brockberg
D. Promoting parenting to support reintegrating
military families: After deployment, adaptive
parenting tools. Psychological services. 2014;11(1):
31.
18. Paley B, Lester P, Mogil C. Family systems and
ecological perspectives on the impact of deployment
on military families. Clinical child and family
psychology review. 2013;1;16(3):245-65.
19. Voelker MD, Saag KG, Schwartz DA,
Chrischilles E, Clarke WR, Woolson RF,
Doebbeling BN. Health-related quality of life in
Gulf War era military personnel. American Journal
of Epidemiology. 2002; 15; 155(10):899-907.
20. Arizi H, Noury A, Zare R, Amiri M. metaanalysis about relationship bournout with mental
J Mil Med

2017, Vol. 19, No. 2

health. Refah ejtemayi. 2012; 13(48): 91-110.
21. Greaney ML, Lees FD, Blissmer BJ, Riebe D,
Clark PG. Psychosocial Factors Associated With
Physical Activity in Older Adults. Annual Review of
Gerontology and Geriatrics. 2016; 36(1): 273-291.
22. Sallis JF, Owen N. Physical activity and
behavioral medicine. Thousand Oaks, CA: Sage,
1993. 67-156.
23. Stavrakakis N, Booij SH, Roest AM, de Jonge P,
Oldehinkel AJ, Bos EH. Temporal dynamics of
physical activity and affect in depressed and nondepressed individuals. Health Psychology. 2015; 34
(3); 12-68
24. Salmon P. Effects of physical exercise on
anxiety, depression, and sensitivity to stress: a
unifying theory. Clinical psychology review. 2001;
21(1): 33-61.
25. Salmon Z. Relationship between sport and
mental health of women cultural. Ravanshenasi
tarbiyati. 2014; 32(9): 114-128.
26. Hamer M. Dose response relationship between
physical activity and health? The Scottish health
survey. University of London. 2008;12:324-334.
27. Gall MD, Borg WR, Gall JP. Educational
research: An introduction. 1996. 6th ed. Longman
Publishing.
28. Mokaberiyan M, Kashani V, Kashani K,
Namdartajari S. Comparison of happiness between
male and women orders active and inactive. 2014;
6(2): 183-194.
29. Abdi Masooleh F, Kaviani H, Khaghanizade M,
Momeni Araghi A. The relationship between
burnout and mental health among nurses. Tehran
Univ Med J. 2007; 65(6):65-75.
30. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdani Nia M. The
short form health survey (SF-36): Translation and
validation study of the Iranian version. Payesh,
Journal of the Iranian Institute For Health Sciences
Research. 2006; 5(1): 49-56.
31. World Medical Association. World Medical
Association Declaration of Helsinki: ethical
principles for medical research involving human
subjects. JAMA. 2013; 310(20):2191–2194.
32. Toker S, Biron M. Job burnout and depression:
unraveling their temporal relationship and
considering the role of physical activity. Journal of
Applied Psychology. 2012;97(3):699.
33. Rahimi N, Raeisi H, Ghasemi GA, Sadeghi M. A
Comparison of Occupational Burnout among
Athletic and Non Athletic Military Personnel.
Journal Mil Med. 2015; 16(4); 231-236.
34. Soltaniyan MA, Aminbeidokhti AA. The role of
sport on job burnout of employees. Koomesh.
2009;10(4):287-1.
35. Sundstrup E, Jakobsen MD, Brandt M, Jay K,
Aagaard P, Andersen LL. Associations between
biopsychosocial factors and chronic upper limb pain
among slaughterhouse workers: cross sectional
study. BMC musculoskeletal disorders. 2016; 17(1),
1.
36. Hülsheger UR, Schewe AF. On the costs and
benefits of emotional labor: a meta-analysis of three
decades of research. Journal of occupational health

Downloaded from militarymedj.ir at 4:52 +0330 on Wednesday October 17th 2018

168 / مقایسه فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی در کارکنان نظامی
psychology. 2011; 16(3): 361.
37. Caddick N, Smith B. The impact of sport and
physical activity on the well-being of combat
veterans: A systematic review. Psychology of Sport
and Exercise. 2014 Jan 31;15(1):9-18.
38. Hudon C, Soubhi H, Fortin, M. Relationship
between multimorbidity and physical activity:
secondary analysis from the Quebec health survey.
BMC Public Health. 2008; 8(1): 1-13.

39. Cimarras-Otal C, Calderón-Larrañaga A,
Poblador-Plou B, González-Rubio F, Gimeno-Feliu,
LA, Arjol-Serrano JL, Prados-Torres A. Association
between physical activity, multimorbidity, self-rated
health and functional limitation in the Spanish
population. BMC public health. 2014; 14(1): 1-14.
40. Kroenke K, Price RK. Symptoms in the
community:
prevalence,
classification,
and
psychiatric comorbidity. Archives of Internal
Medicine. 1993; 153(21): 2474-2480.

1396  خرداد و تیر،2  شماره،19 دوره

مجله طب نظامي

