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و ارائه راهکارهایی جهت توسعه فرهنگ ورزش درسازمان  هدف از انجام این پژوهش، شناسایی -چکیده

تامین  از نوع توصیفی پیمایشی بوده وجامعه آماری آن را کارکنان سازمان این پژوهش باشد.ی میتامین اجتماع

-اند. ابزار اندازهگیری تصادفی انتخاب شدهدهند که به روش نمونهاجتماعی استان خراسان جنوبی تشکیل می

ر زمینه راهکارها وعوامل فرضیه د 3سوال  و 21گیری این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که مشتمل بر 

-توسعه ورزش در سازمان بوده و برای تعیین به ترتیب اهمیت آنها از دیدگاه پاسخ دهندگان اولویت موثر در

برای تعیین روایی آن  از نظرات اساتید و متخصصان حوزه مربوطه استفاده شد و نظرات اصالحی  بندی شد.

گزارش شد. برای تحلیل  89/0استفاده از آزمون آلفای کرونباخ آنان اعمال شد. همچنین پایایی پرسشنامه با 

آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش آمار استنباطی نتایج حاصل از های جمعداده

سازی ورزشی، امکانات نگهدرصد فر 95نشان داد که در سطح اطمینان  بکارگیری آزمون تی تك متغیره

 همچنین شوند.های ورزشی سازمان میباعث توسعه فعالیت نامه ورزشی و تشکیالت سازمانیافزاری و برسخت

)میز، صندلی و غیره(، اختصاص بودجه  استاندارد نمودن وسایل اداری سازمان بندی فریدمن نشان داد،رتبه نتایج

بیشترین تاثیر را  ش کارکنانهای بدنی از سوی سازمان و توجه بیشتر مسئوالن سازمان به ورزبه ورزش و فعالیت

 .را دارد تامین اجتماعی خراسان جنوبیدر توسعه ورزش و سالمت جسمانی در سازمان 

 نیروی انسانی. سالمت سازمانی، فرهنگ ورزش، تامین اجتماعی، های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

به روح سازمانی شاکله هر سازمان  نیروی انسانی شاغل در آن است و از همین رو سرمایه انسانی را 

شود و البته در کنند. نیروی انسانی در صورت عملکرد بهینه، پیشرفت یك سازمان را سبب میتشبیه می

تواند سازمان را به مرز انحطاط ببرد. بر همین اساس است که همواره مدیریت منابع صورت اشتباه، می

در این طریق ازهیچ امکان و ابزاری  انسانی در یك سازمان به دنبال کیفی سازی نیروی انسانی است و

گذرد. درمیان تمام ابزارهای ریز و درشت مدیریت منابع انسانی، اگر بخواهیم آنها که به سهولت نمی
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تر بوده و دایره تاثیرگذاری باالیی هم دارند را انتخاب کنیم. بدون شك سرلیست انتخاب کم هزینه

ویق کارکنان خود به ورزش مستمر، سالمت جسم و روان ها با تشخواهد بود. سازمان "ورزش" هایمان

)نشریه بانك  کنندوری سازمان را تضمین مینیروی انسانی خود را بهبود داده در نهایت، بهره

 (. 1392:3 نامه ورزشی،کشاورزی. ویژه

نشاط و سالمت  در هر سنی واجب است و برای اینکه بتوان زندگی پر از ورزش برای هر شخصی و

ت و در تمام امور اعم از کار و زندگی شخصی موفق بود باید ورزش کرد. اما در شغل کارمندی داش

به دلیل شرایط سخت و وجود سکون در زمان کار، نیاز به ورزش چند برابر بوده و باید کارمندان به 

و  کندصدمات وارده جسمی ورزش کنند. ورزش روحیه کارمندان را با نشاط می جلوگیری از منظور

شود. این روحیه در محیط کاری نیز بسط پیدا کرده و سبب ایجاد محیطی بهتر برای کار کردن می

تواند موجب باال رفتن کارایی کارمندان در همچنین ورزش با ایجاد سالمت جسمی و روحی می

نامه )نشریه بانك کشاورزی. ویژه کند به انجام بهتر امور اداری کمکی چشمگیر سازمان شده و

 (. 1392:4 ورزشی،

شده تا انسان با اتکاء به تکنولوژی نوین، رفتارهای جدیدی  ها سببفناوری امروزه پیشرفت علوم و

تواند اثرات متفاوتی را در کلیه ابعاد را کسب نماید چرا که آموخته است که هرگونه تغییر جدید می

که در  میان این عوامل فاکتورهایی او داشته باشد، اما از ...  زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی و

تحرکی یکی از عوامل اصلی در ای برخوردارند و در مقابل بیسالمتی انسان تاثیرگذارند از نقش ویژه

تواند تاثیر مهمی در باشد. با توجه به اینکه فعالیت فیزیکی مناسب میها و بروز مرگ، میشیوع بیماری

نهایتا مرگ و میر ناشی از آنها داشته باشد، بررسی متون و  وا هپیشگیری از بروز و عوارض بیماری

تاثیر به  ها و فعالیت فیزیکی گویای این مطلب است که ورزش مقاالت علمی در مورد ارتباط بیماری

 های مزمن و غیرواگیر دارد. سزایی در پیشگیری از بیماری

روانی است. متاسفانه این مهم  در دنیای امروز ورزش بهترین عامل برای کسب آمادگی جسمانی و

که پردازند در حالیتوجهی قرار دارد و کارکنان کمتر به امر ورزش میدر اکثر ادارات مورد بی

های ورزشی منجر به افزایش راندمان کاری و توجه به ورزش و انجام فعالیت کارشناسان معتقدند 

ان بلکه مراجعان به مراکز اداری نیز از ارائه شود که نه تنها جامعه کارکننشاط و بهبود شرایط کار می

 .گیردمندی در آنان سیر فزونی میخدمات بهتر برخوردار و میزان رضایت
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 بیان مسئله

های سالم ایجاد کنیم و برای اینکه سالمت سازمانی در یك ی سالم باید سازمانبرای داشتن جامعه

ازمان شناخته شود. برای تعریف، توضیح و سنجش سازمان ایجاد شود ابتدا باید جو موجود در آن س

های اخیر صورت گرفته است. یکی ای در دهههای علمی قابل مالحظهها، تالشجو اجتماعی سازمان

(. 1382:230 )فرنیا، است "سالمت سازمانی" های نظری مشهور و سودمند در این مورداز چهارچوب

های سازمانی و روابط بین فردی و انجام آن بایستی نقش ها وظایفی دارند که برایمدیران در سازمان

روشن درک کرده و درجهت تامین نیازهای کارکنان و ارباب رجوع تالش  اهداف سازمان را به طور

آمیز با نیروهای داخلی و خارجی کرده تا بتواند نیروهای کنند و سازمان را قادر به برخورد موفقیت

سازمان هدایت و با تامین اهداف سازمان، سودمندی و ادامه حیات  مخرب را نیز در جهت هدف اصلی

امروزه اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد آن به  (.1378:16 بند،)عالقه آن را تضمین کنند

ها و فراگردهای سازمانی جایگاهی به مراتب واالتر طراح و مجری نظام منزله یك منبع استراتژیك و

به مهمترین منبع و دارایی برای اتا جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته از انسان به مث ازگذشته یافته است

کوشند از طریق ها برای بقا، انتظام و بالندگی خود میبدین لحاظ، امروزه سازمان شود.سازمان یاد می

-نعطافجهانی به رشد سریع، بهبود مستمر، کارآمدی، سودبخشی، ا منابع انسانی فرهیخته درگستره

عرصه فعالیت خود نایل  پذیری، آمادگی برای آینده و برخورداری از موقعیت ممتاز درپذیری، انطباق

ها به صورت مواجهه با بهترین ها واقعا غیرممکن است که بتوانند درها، سازمانشوند. بدون این کیفیت

انصاری و  ؛11-12 :1384 عباس پور، ؛2001 ،1جکسون )شولر و رقابتی و اثربخش عمل کنند

د تصویر ـدها اجازه میـمفهوم سالمت سازمانی مفهوم بی نظیری است که به م (.1388:60 همکاران،

شناس و های سالم، کارمندان متعهد و وظیفهازمان داشته باشیم. در سازمانـالمت سـبزرگی از س

یی است که افراد با عالقه به سازمان سالم جا .سودمند هستند و از روحیه و عملکرد باالیی برخوردارند

حقیقت سالمتی سازمان از لحاظ  کنند. درآیند و به کارکردن در این محل افتخار میمحل کارشان می

-گذاری به دانایی، تخصص، و شخصیت ذیفیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته ساالری و ارزش

های خود در شده از سوی فراسیستم های آنها و انجام وظایف محولنفعان، و رشد دادن به قابلیت

توجه به راهکارهایی که هرچه بیشتر  .(19 :1385 )جاهد، اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد

بسزایی برخوردار است. یکی از  سازمان را به سمت سالمت سازمانی رهنمون سازد از اهمیت

                                                                                                                     
 

1. Schuler and Jackson 
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در  باشد.های تربیت بدنی میفعالیتجهت ارتقای سالمت سازمان، ورزش و  فاکتورهای اساسی در

ای پیدا کرده است. ارتباط ی جوامع جایگاه ویژهای موثر در همهدنیای معاصر، ورزش به عنوان پدیده

ی انسان فراهم کرده و های جدیدی را برای مطالعههای بدنی و ورزش با علوم مختلف زمینهفعالیت

بیت بدنی به حدی است که نیاز به علوم تخصصی و گستردگی مطالب و مسائل مرتبط با ورزش و تر

بدنی امکان و شرایطی دارد که شخصیت و  های تربیت مطالعات ویژه را ایجاد کرده است. چون برنامه

شود و جایگزینی  گردد لذا رفتار و اعمال ناشایسته شناخته می کند و آشکار می ماهیت افراد بروز می

تواند از احترام الزم در بین  گونه هر فرد می گیرد. بدین ت میخصایص انسانی و رعایت قوانین صور

گرفته و به صورت اخالق در آمده و به  دسته و جامعه خود برخوردار گردد. این ارتباط مطلوب شکل

(. ورزش و فعالیت بدنی در 58: 1381 )کوشافر، شود. قلمروهای خارج نیز انتقال یافته و مشاهده می

گذارد. آثار  می  ظم و مستمر صورت گیرد آثار مفیدی در فرد برجایصورتی که به صورت من

اجتماعی و روانی ورزش در فرد عبارت است از کمك به فرد در جریان اجتماعی شدن و سازگاری با 

ت امحیط، کمك به فرد در تکامل شخصیت مناسب، پرکردن اوقات فراغت و جلوگیری از انحراف

تصحیح و تکمیل اخالق مناسب و آماده کردن فرد برای  ی،اجتماعی به خصوص در دوران جوان

وداشتن فرهنگی مناسب. همچنین هنگام  سازی رعایت حقوق دیگران، کمك به فرد در جریان فرهنگ

هایی از قبیل: افسردگی،  گیرد بیماری ورزش با توجه به فعل و انفعاالتی که در بدن صورت می

 .روندآیند به تدریج از میان میر به سراغ آدمی میاضطراب و استرس، آلزایمر که در طول عم

گذرانند. مدت زیادی از این زمان در کارمندان روزانه یك سوم از وقت خود را در محیط کار می

تحرکی با عوارضی مانند خستگی، درد عضالت و وضعیت نشسته و بدون تحرک است. این بی

وری این نیروی عظیم کار میزان کارایی و بهره مشکالت جسمانی دیگر همراه است که شیوع آنها از

های دهد که کارمندان ادارات بیشتر از سایر افراد، مستعد دردها و بیماریکاهد. تحقیقات نشان میمی

. انجام ورزش راندمان کاری )سازمان ورزش شهرداری تهران( مرتبط با گردن، شانه و کمر هستند

کارمندان اگر به ورزش بپردازند از لحاظ روحی و  .برد باال میکارمندان را از لحاظ روحی و روانی 

روانی راندمان کار خود را باال می برند. ورزش به دلیل داشتن ویژگی شادی و نشاط، خصوصا برای 

ها درمغز بیشتر ترشح شود و بازدهی کار کارمندان باال برود. رمونوشود بعضی از هکارمندان سبب می

 های قلبی، تنفسی ومشکالت ساختاری و بیولوژیکی زیادی، مثل بیماریتحرکی کارمندان بی

)خبرگزاری  خمیدگی تدریجی ستون فقرات، آرتروز مفاصل، اضافه وزن و فشار خون را به دنبال دارد

ها از وری و ارتقای آن در سازمان های اخیر موضوع بهرهدر سال (.1392 )ایسنا(، دانشجویان ایران
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وردار بوده است که در این ارتباط داشتن روحیه شاد و مقاوم در بین کارکنان سبب اهمیت خاصی برخ

از این رو سازمان تامین اجتماعی با هدف افزایش بهره  .وری آنها افزایش یابد شود که میزان بهره می

وری و اعتالی سازمان و ارتقاء نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی و محور توسعه، تصمیم به 

ضمن  های ورزشی و تربیت بدنی در قالب یك برنامه راهبردی را دارد تازنگری و گسترش فعالیتبا

 دستیابی به اهداف فوق، موجب شادابی بیشتر و افزایش شاخص سالمتی کارکنان این سازمان گردد.

ارد به د لذا این تحقیق قصد ؟توان روحیه بانشاط را در کارکنان یك سازمان تقویت کرد اما چگونه می

های تربیت بدنی در بین کارمندان سازمان بررسی برخی از راهکارها برای توسعه ورزش و فعالیت

 تامین اجتماعی بپردازد.

 

 پیشینه تحقیق

همان طور که در ادبیات موضوع گفته شد توجه به امر ورزش در بین کارکنان سازمان نقش بسزایی در 

ایش آمادگی جسمانی و باال بردن شور و نشاط در بین کارکنان نماید. افزافزایش کارایی آنان ایفا می

آوری های که توسط محققان و پژوهشگران جمعباشد. تعداد پژوهشاز جمله دالیل این امر می

های داخلی و خارجی در باشد. در ذیل تعدادی از پژوهشگردیده است در این رابطه، بسیار اندک می

 است. رابطه با این موضوع آورده شده

در تحقیقی به این نتیجه دست یافت که بین پیش آزمون و پس آزمون در  (،1389) سعادت طلب

خصوص چهار خرده مقیاس شکایات جسمانی، افسردگی، اضطراب و اختالل در عملکرد اجتماعی 

 مفلحی و همکاران دارد. های مختلف سالمت روان وجودجهت بهبود شاخص تفاوت معناداری در

داری را بین افزایش فعالیت بدنی اعضای هیات علمی وکاهش تحلیل رفتگی آنها ابطه معنی(، ر1386)

 مشاهده کرد.

تحقیق خود با عنوان مقایسه فرسودگی شغلی معلمان مرد  (، در1386) هنربخش وهمکارانش

ورزشکار  و غیر ورزشکار اعالم کردند معلمان ورزشکار در هر سه مولفه فرسودگی شغلی یعنی 

گی عاطفی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی نسبت کارمندان غیر ورزشکار دارای شرایط خست

های کارکنان ، در پژوهشی با عنوان مقایسه استرس(1384) باقرزاده وهمکاران مناسب تری هستند.

 شود.محیط کار می ورزشکار و غیر ورزشکار دریافتند ورزش با عث کاهش فشارهای عصبی در

های ورزش همگانی (، درصد افرادی را که در ایران تحت پوشش هیات1384) مظفری و قره

کشور جهان از  23درصد جمعیت اعالم کردند که درمقایسه با 92/5کنندآقایان و بانوان ورزش می
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ها کنندگان در ورزش همگانی ایران از قاره آفریقا بیشتر و از سایر قارههمه کمتر بود. درصد شرکت

 کمتر بود.

(، عوامل زیر را مهمترین موارد توسعه ورزش همگانی دانستند: بهبود 1384) دنویس و همکارانتن

 های گروهی، توجه به وضعیت خانوادگیاستفاده از رسانه وضعیت اقتصادی اقشار مختلف جامعه،

گسترش ناوگان حمل و نقل  )تعداد فرزند و تاهل(، برگزاری مسابقات ورزشی و اهدای جوایز،

 گذاری بخش خصوصی.اولویت دادن ورزش در اوقات فراغت و استفاده از سرمایه عمومی،

در تحقیق خود به نتایج زیر دست یافت: ورزش صبحگاهی درکاهش افسردگی  (،1383) پیروی

 باشد. ورزش صبحگاهی تاثیر مهمی بر ایجاد روابط اجتماعی دارد. ورزش صبحگاهی درموثر می

(، در پژوهش خود دریافت که به 1381) موسوی د آرامش موثر است.کاهش فشارهای روانی و ایجا

بوده و  رفتاری کمتر - پاسخ به عوامل عصبی کارکنان ورزشکار در روانی اساتید و طور کلی فشار

روانی و افزایش  مدیریت روانی و کاهش فشار تمرینات بدنی و ورزش یك شیوه متغییر و موثر در

 د.باشسالمت روانی وجسمانی می

دار بین افزایش آمادگی (، نیز حاکی از ارتباط معنی1380) های تحقیق صانعی و همکارانشیافته

(، در تحقیقی 1381) رضوی ها است.جسمانی وکاهش خستگی عاطفی اعضای هیات علمی دانشگاه

ین داد و به ا در ادارات دولتی شهر تهران را مورد بررسی قرار فشارهای روانی کارمندان زن شاغل

داری کمتر از کارمندان غیر ورزشکار نتیجه رسید که فشارهای روانی کارمندان ورزشکار به طور معنی

 است.

های روی در بهبود شاخصکه پیاده (، در تحقیقی نتیجه گرفتند2010) و همکاران 1آزتالوس

دت ورزش سالمت روان از جمله افسردگی و اضطراب در زنان و مردان موثر است، منتها افزایش ش

(، در 2010) 2راجوو باشد.مربوطه برعکس می مردان نتایج بهتری دارد ولی در زنان، نتایج گرچه در

گاهی، در که: ورزش در هنگام صبح به جهت استفاده از هوای تمیز صبح گیری نمودپژوهشی نتیجه

باشد همچنین با می ای دیگر مفیدترـهایسه با ورزش در زمانـمق ای مختلف بدن درـهرد سیستمـکارک

رود که این خود سبب آرامش استنشاق هوای تمیز صبحگاهی سطح هوشیاری روان انسان باالتر می

 گردد.اضطراب می بیشتر و کاهش میزان استرس و

                                                                                                                     
 

1. ztalvs 

2. Rajw 
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تحقیق خود دریافتند که افراد ورزش کرده از نمرات افسردگی  در (،2007) و همکاران 1لیندوال

اند( و نشان داده شد که در زنان به نسبت )عالیم افسردگی کمتری داشته تری برخوردار بودندپایین

(، در پژوهشی دریافتند 2005) همکاران و 2آئورولیو تر موثرتر خواهد بود.های سبكمردان، ورزش

های جسمانی و همچنین روانی های بدنی ابزار مناسبی در درمان و پیشگیری از بیماریکه فعالیت

-باشد. با انجام ورزش به جهت ترشح تعدادی از هورمونو اختالالت اضطرابی می ازجمله: افسردگی

 تاثیر بر روی سیستم عصبی و همچنین افزایش مصرف اکسیژن میزان استرس و های غدد مختلف و

 کاهش دهند. اضطراب را

 های ورزشینیاز فعالیتپیش (، شناخت انگیزه از اجزای ضروری و2002) 3شاروبن پیترنیك و

(، نشان دادند 2000) 4ساتن اورت و دهد.است و میزان تعهد فرد در رسیدن به هدف را نشان می

آمادگی جسمانی، اجتماعی شدن، هیجان، کسب تجربه و دوری از محیط کار، پنج عامل اصلی 

 پرداختن به ورزش است.

 

 های پژوهشفرضیه

 رار گرفتند:با مطالعه ادبیات پژوهش فرضیات زیر مطرح و مورد آزمون ق

 شود.های ورزشی سازمان میفرضیه اول: توجه به فرهنگ سازی در زمینه ورزش باعث توسعه فعالیت

 فرضیه دوم: توجه به ساختار تشکیالتی در توسعه ورزش سازمانی نقش موثری دارد.

های ورزشی در توسعه ورزش سازمانی نقش وجه به امکانات سخت افزاری و برنامهتفرضیه سوم: 

 وثری دارد.م
 

 روش پژوهش

جامعه آماری این . باشدیمی کاربرد هدف لحاظ به و بودهی شیمایپ - یفیتوص نوع از قیتحق نیا

دهند که به روش های تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی تشکیل میپژوهش را کارکنان سازمان

رسشنامه محقق ساخته است که گیری این پژوهش پاند. ابزار اندازهگیری تصادفی انتخاب شدهنمونه

فرضیه در زمینه راهکارها وعوامل موثر در توسعه ورزش در سازمان بوده و  3 سوال  و 21مشتمل بر 

                                                                                                                     
 

1. Lyndval 

2. Yvrvlyv 

3 .Pytrnyk and sharvbn 

4. Everett and satin 



 1394ماه تیر   13 شماره                                                                       های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

23 

 

بندی شد. برای تعیین روایی آن از دهندگان اولویتبرای تعیین به ترتیب اهمیت آنها از دیدگاه پاسخ

نظرات اصالحی آنان اعمال شد. همچنین نظرات اساتید و متخصصان حوزه مربوطه استفاده شد و 

پرسشنامه در اختیار  کارکنان  گزارش شد. 89/0پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 

پرسشنامه توزیع  100های تامین اجتماعی سطح استان خراسان جنوبی قرار داده شد، که از بین سازمان

پرسشنامه در  90مورد آن قابل استفاده نبود. در نهایت  6که پرسشنامه برگشت داده شد  96شده، تعداد 

 های آماری مورد استفاده قرار گرفت.تجزیه و تحلیل
 

 هاتجزیه و تحلیل داده

-هایی که به طرق مختلف جمعای است که طی آن دادهها فرآیندی چند مرحلهتجزیه وتحلیل داده

شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل و ارتباط دازش میبندی و در نهایت پراند، خالصه، دسته آوری شده

ها فراهم آید. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطالعات جمع ها به منظور آزمون فرضیه بین داده

های ترین و مهمترین بخشباشد، تجزیه و  تحلیل اطالعات از اصلیآوری شده از موضوع پژوهش می

کارکنان سازمان تامین پرسشنامه از بین  90اطالعات توسط  پژوهشاین در  .شودپژوهش محسوب می

های گردآوری شده آوری گردید. دادهجمع وانتخاب  تصادفی گیریبا روش نمونه اجتماعی

گیری آماری شده پرسشنامه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در خصوص فرضیات مطرح شده نتیجه

 است. 
 

 گ( اطالعات دمو گرافی1
 ( جنسیت1-1

 شود.در این قسمت تعداد و درصد پاسخ دهندگان از نظر جنسیت بررسی می
 

 : فراوانی و درصد فراوانی نمونه ها بر حسب جنسیت1جدول 

 جنسیت فراوانی مطلق درصد فراوانی

 مرد 62 68.1%

 زن 28 30.8%

 1/68درصد زن و  8/30اند ای که در این مطالعه شرکت کردهنمونه 90از بین  1با توجه به جدول 

 رد بوده اند. مدرصد 

 سابقه خدمت (1-2

  شود.بررسی می سابقه خدمتدر این قسمت تعداد و درصد پاسخ دهندگان از نظر 
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 سابقه خدمت: فراوانی و درصد فراوانی نمونه ها بر حسب 2جدول 

 سابقه خدمت فراوانی مطلق درصد فراوانی

 سال 5کمتر از  35 38.9%

 سال 15تا  5 32 35.5%

 سال 15بیشتر از  23 25.6%
 

سال،  5درصد پاسخگویان سابقه خدمت کمتر از  9/38کنید مالحظه می 2همانگونه که در جدول 

 سال سابقه خدمت داشتند. 15درصد بیشتر از  6/25سال و  15تا   5درصد بین  5/35
 

 های توصیفی(  شاخص2
 زمانی در کل نمونه چگونه است؟های ورزش سا( توصیف آماری مولفه2-1

و نتایج در  پردازیممی های پرسشنامهمولفه مرکزی های پراکندگی ودر این قسمت به محاسبه شاخص

 ارائه گردید.  3جدول 

 های توصیفی ورزش سازمانی و ابعاد:  شاخص3جدول 
 انحراف معیار حداکثر حداقل میانگین تعداد مولفه ها

 0.59 5 2.17 4.06 90 ه ورزشفرهنگ سازمانی در زمین

 0.59 5 2.40 4.15 90 تشکیالت سازمانی

 0.62 5 1.75 4.03 90 های ورزشیافزاری و برنامهامکانات سخت

 

و  15/4، تشکیالت سازمانی 06/4های فرهنگ سازمانی ، میانگین مولفه3براساس اطالعات جدول 

، 59/0های فرهنگ سازمانی اف معیار مولفهباشد. انحرنمره ممکن می 5 از 03/4امکانات ورزشی 

است. لذا با توجه به شاخص انحراف معیار کارکنان  62/0و امکانات ورزشی  59/0تشکیالت سازمانی 

-تر میدر زمینه فرهنگ سازمانی و تشکیالت سازمانی نسبت به امکانات ورزشی دارای نظرات همگن

 باشند. 
 

 تحلیل های آمار استنباطی-3

نظریه احتمال به انجام  اساس اصول و ای آماری است که برـهای از روشتنباطی، مجموعهـآمار اس

های برآورد آمار استنباطی به وفور با مقوله پردازد. درهای معتبر از نمونه درباره کل جامعه میاستنباط

ها فاده از این روشروکار داریم. استـای جامعه سـون فرض درباره پارامترهـای( و آزمفاصله ای و)نقطه

دهد تا بتوانیم واقعیات مشاهده شده را به طور منطقی تعبیر نماییم، ای برای استدالل به دست میپایه
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کنند، و پیشنهادهایی تعیین کنیم که این واقعیات تا چه حدی مدل مفروضی را تأیید، یا آن را نقض می

 ت دیگری، ارائه دهیم. ریزی تحقیقابرای اصالح نظریۀ موجود، و یا شاید طرح

ورزش پرسشنامه های مولفههای آمار استنباطی ابتدا میانگین سئواالت مربوط به برای بررسی تحلیل

به منظور بررسی نرمال ها از ماهیت کیفی به ماهیت کمی تغییر کند و محاسبه گردید تا دادهسازمانی 

 ارائه گردید. 4اده و نتایج در جدول اسمیرنوف استف - ها از آزمون کلموگروفبودن توزیع داده
 

 اسمیرنوف - آزمون کلوگروف :4 جدول
p-value مولفه آماره 

 فرهنگ سازی 1.20 0.112

 تشکیالت سازمانی 1.25 0.088

 امکانات ورزشی 1.14 0.15

 

مولفه فرهنگ سازی ورزشی، تشکیالت سازمانی و امکانات   p-valueمقدار  4با توجه به جدول 

درصد  95بیشتر است، لذا در سطح اطمینان  0.05های ورزشی از سطح خطای زاری و برنامهافسخت

های پارامتریك استفاده های پرسشنامه نرمال است و برای سنجش فرضیات باید از آزمونتوزیع مولفه

 شود.

 

 قیتحق اتیفرض آزمون از حاصلی هاافتهی
-های ورزشی سازمان میتوسعه فعالیت سازی در زمینه ورزش باعثپژوهش:  فرهنگ 1فرضیه

 شود.

تك گروهی با عدد  tهای ورزشی سازمان از آزمون سازی ورزشی بر فعالیتتاثیر فرهنگبرای بررسی 

 به دست آمد. 5استفاده گردید و نتایج جدول  3نظری 
 

 سازی ورزشیتك گروهی فرهنگ tآزمون  :5 جدول
Test value=3 

 p-value درجه آزادی t مولفه
تفاوت از 

 میانگین

 %95فاصله اطمینان 

 کران باال       کران پایین

فرهنگ سازی 

 ورزشی
17.05 89 0.000 1.06 1.18 0.94 
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فرهنگ سازی ورزشی تقریبا برابر   p-value دار مق کنید،مالحظه می 5همانگونه که در جدول 

شود. با توجه به مثبت ر رد میباشد لذا فرض صفکمتر می 05/0است که از سطح خطای  0005/0با 

سازی در زمینه ورزش باعث درصد فرهنگ 95وان بیان کرد،  در سطح اطمینان ـتمی tبودن آماره 

 شود.های ورزشی سازمان میتوسعه فعالیت
 

 پژوهش:  توجه به ساختار تشکیالتی در توسعه ورزش سازمان نقش موثری دارد. 2فرضیه 

 3تك گروهی با عدد نظری  tشکیالتی بر توسعه ورزشی سازمان از آزمون تاثیر ساختار تبرای بررسی 

 به دست آمد. 6استفاده گردید و نتایج جدول 

 

 تك گروهی ساختار تشکیالتی tآزمون  :6 جدول
Test value=3 

 تفاوت از میانگین p-value درجه آزادی t مولفه
 %95فاصله اطمینان 

 کران باال       کران پایین

 1.03 1.28 1.15 0.000 89 18.52 ر تشکیالتیساختا
 

ساختار تشکیالتی تقریبا برابر با   p-value دار مق کنید،مالحظه می 6همانگونه که در جدول 

شود. با توجه به مثبت د لذا فرض صفر رد میـباشکمتر می 05/0است که از سطح خطای  0005/0

درصد ساختار تشکیالتی سازمانی باعث توسعه  95ان توان بیان کرد، در سطح اطمینمی tبودن آماره 

 شود.های ورزشی سازمان میفعالیت
 

های ورزشی در توسعه ورزش سازمانی نقش افزاری و برنامهتوجه به امکانات سختپژوهش:  3فرضیه 

 موثری دارد. 

زمان از آزمون های ورزشی ساهای ورزشی بر فعالیتافزاری و برنامهتاثیر امکانات سختبرای بررسی 

t  به دست آمد. 7استفاده گردید و نتایج جدول  3تك گروهی با عدد نظری 

 

 های ورزشیافزاری و برنامهتك گروهی امکانات سخت tآزمون  :7 جدول
Test value=3 

 تفاوت از میانگین p-value درجه آزادی t مولفه
 %95فاصله اطمینان 

 کران باال       کران پایین

 0.89 1.16 1.03 0.000 89 15.83 ورزشیامکانات 
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امکانات ورزشی تقریبا برابر با   p-value دار مق کنید،مالحظه می 7همانگونه که در جدول 

ود. با توجه به مثبت ـشباشد لذا فرض صفر رد میکمتر می 05/0است که از سطح خطای  0005/0

های افزاری و برنامهدرصد امکانات سخت 95توان بیان کرد،  در سطح اطمینان می tبودن آماره 

 شود.های ورزشی سازمان میورزشی باعث توسعه فعالیت

 

 سوال پژوهش:  موثرترین عوامل در ورزش سازمانی کدامند؟
ارائه  8برای بررسی موثرترین عامل در ورزش سازمانی از آزمون فریدمن استفاده گردید و نتایج در جدول 

 گردید.
 های پرسشنامه براساس آزمون فریدمنثیر مولفه: رتبه تا8جدول 

 رتبه میانگین رتبه مولفه

 1 2.18 تشکیالت سازمانی

 2 1.93 امکانات ورزشی

 3 1.88 فرهنگ سازمانی
 

های تاثیرگذار بر ورزش های اول تا سوم، بیانگر رتبه و میزان اهمیت مولفه، رتبه8در جدول 

، امکانات ورزشی با میانگین 18/2ای سازمانی با میانگین رتبه باشد. تشکیالتسازمانی موردنظر می

به ترتیب به عنوان موثرترین عوامل تاثیرگذار  88/1ای و فرهنگ سازمانی با میانگین رتبه93/1ای رتبه

 اند.بر ورزش سازمانی شناخته شده

 رتبه سواالت با توجه به آزمون فریدمن

 سوال میانگین رتبه رتبه

1 13.22 21 

2 12.71 5 

3 12.42 3 

4 12.36 1 

5 11.89 7 

6 11.46 14 

7 11.34 6 

8 11.28 8 

9 11.16 19 

10 11.09 11 

11 11.04 13 
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12 10.94 9 

13 10.93 15 

14 10.56 12 

15 10.27 2 

16 10.16 10 

17 10.13 18 

18 9.93 17 

19 9.92 4 

20 9.44 20 

21 8.75 16 

 

 

 یریگبحث و نتیجه

ورزش به عنوان عاملی موثر در افزایش سالمت جسمی و روحی کارکنان، نقش مهمی  در باال بردن 

باشد و باعث کاهش افسردگی و فشار عصبی گردیده و تاثیر بسزایی در شور و نشاط در آنان دارا می

یزه باالتری سالمت جسمی و روحی و انگ باال بردن راندمان کاری سازمان دارد. کارکنان ورزشکار از

های سرکوب شده و نسبت به دیگر کارکنان برخوردارند. تاثیری که ورزش در آزادسازی انرژی

باشد. کارکنان با نشاط و سرزنده بسیار گذارد بسیارحائز اهمیت میافزایش جنب و جوش در افراد می

انجام  هایند. در پژوهششان برآیهای محولهتوانند ازعهده مسئولیتتر از دیگر همکاران خود میموفق

 رضوی (،1380) همکارانش صانعی و (،1383) پیروی (،1384) شده توسط باقرزاده و همکاران

( و آئورولیو و 2007) لیندوال و همکارانش (،2010) (، راجوو2010) همکارانش آزتالوس و (،1381)

یه در کارکنان و کاهش ورزش در افزایش شور و نشاط و روح (، نیز بر تاثیر نقش2005) همکارانش

اطالعات استخراج شده از تجزیه و تحلیل  هبا توجه ب خستگی و افسردگی در آنان تاکید شده است.

 افزاری وامکانات سخت های این پژوهش، به ترتیب سه مولفه تشکیالت سازمانی،آماری پرسشنامه

های بدنی فعالیت ایش ورزش وعوامل موثر بر افز و همچنین فرهنگ سازی سازمانی های ورزشیبرنامه

های تشکیل دهنده عامل ساختار گویه اند.در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی بوده

باشد. توجه و حمایت توسعه ورزش سازمانی دارا می سازمان بیشترین تاثیرگذاری را در تشکیالتی

های بدنی موثر در افزایش ورزش و فعالیتبیشتر مسئوالن سازمان به ورزش کارکنان یکی از عوامل 

)به ویژه در زمان برگزاری  باشد. حضور مسئوالن در فضاها و اماکن ورزشیدر بین کارکنان می
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های بدنی در فعالیت های ورزشی( و اعالم حمایت آنان از ورزش وها، مسابقات و جشنوارههمایش

جمله راهکارهایی است که موجب  ی ورزشی ازهاسازمان و حتی افزایش بودجه اختصاصی به فعالیت

 شود. یکی دیگر از عوامل جذب کارکنانها میگونه فعالیتافزایش مشارکت کارکنان سازمان در این

-باشد. در این زمینه، توجیه افراد شرکتهای بدنی حمایت اجتماعی میسازمان به ورزش و فعالیت

برای تشویق و ترغیب همکارانشان برای شرکت در های ورزشی سازمان، کننده و حاضر در برنامه

رسد در این زمینه نقش کارکنان تواند بسیار مفید و موثر باشد. به نظر میهای بدنی میورزش و فعالیت

مهم و سازنده باشد زیرا وظیفه و رسالت کارکنان و مدیریت سازمان تشویق  و مدیریت  سازمان بسیار

نیروی انسانی سازمان به سمت ورزش و فعالیت بدنی است. در این  وترغیب آحاد جامعه و به خصوص

های فعال در میان نقش مدیران در افزایش انگیزه آنان با حمایت و در نظر گرفتن مزایا برای گروه

های مهم باشد. یکی از فعالیتهای بدنی در سازمان نیز بسیار حایز اهمیت میحوزه ورزش و فعالیت

ریزی و برگزاری های بدنی در بین کارکنان برنامهترش ورزش و فعالیتمدیریتی در حوزه گس

باشد که میل و رغبت و انگیزه کارکنان های ورزشی درون و برون سازمانی میمسابقات و جشنواره

 های ورزشی خواهد افزود. یکی از دیگر عوامل جذبسازمان را برای فعالیت بدنی و حضور در برنامه

شناختی چون های بدنی، از میان برداشتن موانع روانبه سوی ورزش و فعالیتو هدایت کارکنان 

باشد که الزم خودپنداری منفی )برداشت منفی از خود(، عدم اعتماد بنفس و خجالتی بودن و غیره می

است با تشکیل دایره واحد تربیت بدنی در سازمان و گنجاندن مشاوره ورزشی به صورت منسجم، در 

مت کارکنان، توسط مدیریت سازمان به عنوان یك راهکار برای از میان برداشتن طرح پایش سال

های بدنی مورد توجه قرار گیرد. برخی از این موانع ذکر شده و شرکت بیشتر کارکنان در فعالیت

( بعد از تشکیالت 1.92بین کارکنان که با ) های بدنی دردومین معیار برای افزایش ورزش و فعالیت

های این باشد. یکی از گویههای ورزشی میافزاری و برنامهقرار گرفته است، امکانات سخت سازمانی

های ورزشی برای سازمان شناخته شده است. معموالً مکان معیار دسترسی به فضاها و امکانات ورزشی

تم حمل و شود سازمان با ایجاد و برقراری یك سیسدور از دسترس کارکنان قرار دارد، لذا پیشنهاد می

آنجا  تر افراد را به این اماکن و فضاها ایجاد نماید. ازتر و سریعآمد راحتونقل مناسب شرایط رفت

که وجود فضاها و امکانات و کیفیت باالی وسایل و تجهیزات ورزشی از جمله عوامل اثرگذار مهم بر 

شود بخشی از بودجه می باشد، پیشنهادهای بدنی و ورزش میمشارکت کارکنان سازمان در فعالیت

اختصاصی سازمان تامین اجتماعی در قالب یك ماده مجزا به توسعه و تجهیز اماکن و فضاهای ورزشی 

-سازمان اختصاص یابد. یکی دیگر از عوامل مهم در فعالیت بدنی در بین کارکنان، اختصاص ساعت
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فضاهای اختصاصی برای های ویژه در اماکن و فضاهای ورزشی برای کارکنان و وجود اماکن و 

بندی ریزی مربوط به زمانرنامهبشود مدیریت سازمان در باشد. بنابراین پیشنهاد میها و آقایان میخانم

ساعات فوق برنامه در صورت امکان و داشتن فضا و امکانات کافی، تفکیك بیشتری در ساعات 

ای تدوین نمایند که طی آن داقل برنامهاختصاصی به ورزش کارکنان )آقایان و بانوان( انجام دهند یا ح

های مذکور یك از گروه ازمان، روزهای مختلف هفته به هرـای ورزشی سـههر یك از زمین

-های بدنی در بین کارکنان عامل زمان میدر توسعه ورزش و فعالیت اختصاص یابد. از عوامل موثر

ورزشی  وکم بودن ساعات فوق برنامه در  باشد. با توجه به تداخل زمان کار با زمان اختصاصی اماکن

ریزی مربوط شود واحد مدیریت و فوق برنامه سازمان در برنامهفضاهای ورزشی سازمان، پیشنهاد می

های به اماکن و فضاهای ورزشی سازمان به زمان آزاد و فراغت از کار کارکنان توجه کنند و برنامه

همچنین برای بیشتر شدن ساعات اختصاصی به فوق  یند.فوق برنامه را براساس این ساعات تنظیم نما

های پایانی ساعت قبل از شروع ساعات اداری و توان روزهای تعطیل، ساعات ابتدایی روز وبرنامه می

شب را به ساعات فوق برنامه اماکن و فضاهای ورزشی اضافه کرد. همچنین با توجه به این که 

باشد، بنابراین حضور کارکنان در ورزش و فعالیت بدنی می محدودیت زمانی یکی از مهمترین موانع

ازمان به عنوان یك ـان برای کارکنان سـایی در ارتباط با مدیریت زمـسمیناره ها وبرگزاری کارگاه

جایی که وجود مشاوره پزشکی ورزشی در زمینه فعالیت بدنی رسد. از آنروری به نظر میـراهکار، ض

باشد پیشنهاد های ورزشی میموثر در افزایش شرکت کارکنان در فعالیت در سازمان یکی از عوامل

های ورزشی فراهم شود تا افراد بتوانند در شود زمینه حضور حداقل یك پزشك عمومی در سالنمی

های بدنی  مناسب به آنان مراجعه صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در زمینه نوع و شدت فعالیت

هایی های مربوط به سازمان ساعتتدابیری اتخاذ شود تا پزشکان حاضر در درمانگاهنمایند، یا حداقل 

های نظر بگیرند. برگزاری دوره های بدنی دررا برای مشاوره اختصاصی در زمینه ورزش و فعالیت

 دیگر های مورد عالقه کارکنان ازهای ورزشی در ساعات فوق برنامه و توجه به رشتهآموزشی رشته

-باشند. لذا مدیریت سازمان میهای ورزشی در بین کارکنان سازمان میموثر در افزایش فعالیتعوامل 

های فوق برنامه ورزشی با انجام نظرسنجی از کارکنان ریزی سالیانه برای فعالیتتواند قبل از برنامه

ات فوق برنامه های پرطرفدار نماید و بخشی از ساعهای آموزشی رشتهسازمان اقدام به برگزاری دوره

جا که یکی دیگر از عوامل ها اختصاص دهد. از آناماکن و فضاهای ورزشی را به آموزش این رشته

-باشد، شرکتافزایش فعالیت ورزشی  کارکنان وجود مربیان متخصص، آگاه و با تجربه می موثر در

-یا اصالح مهارتکنندگان این پژوهش حضور مربیان مجرب برای آموزش و دادن برنامه تمرینی و 
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شود دانند. بنابراین پیشنهاد میدیدگی را ضروری میهای ورزشی اشتباه، جهت جلوگیری از آسیب

کارکنان  و یا حتی خارج ازسازمان،  ضمن تالشی برای شناسایی این مربیان چه از میان کادر

د. در این راستا باز هم ها در ساعات فوق برنامه  به عمل آیها واقدامات الزم برای حضور آنهماهنگی

میان اعضای سازمان از حضور  محیط سازمان و شناسایی مربیان مجرب از توان  با انجام فراخوان درمی

های مورد حوزه ورزشی که دارای کارت مربیگری و سابقه فعالیت در رشته داوطلبانه کارکنان فعال در

ردآوری امکانات برای سالمت کارکنان  را دارند، بهره برد. یکی دیگر از عوامل مهم در گ نظر

-از آسیب )نظیر میز و صندلی و...( استاندارد برای جلوگیری سازمان، استفاده نمودن از وسایل اداری

باشد. به دلیل استفاده طوالنی در ساعات اداری از میز و صندلی و دیگر امکانات های فیزیولوژیکی می

ر انتخاب این لوازم از استانداردهای پزشکی استفاده نمایند شود داداری توسط کارکنان، پیشنهاد می

مشکالت حرکتی برای  چون دیسك و سایر زیرا توجه نکردن به این مهم به مرور زمان باعث عوارضی

های بدنی در بین کارکنان سازمان فعالیت گردد. عامل دیگری که باعث افزایش ورزش وکارکنان می

های نیم بها برای استفاده و بلیط لباس ورزشی و...( )کفش و شینظرگرفتن بن ورز گردد درمی

شود مدیریت سازمان با بستن قرارداد و ایجاد هماهنگی با اماکن لذا پیشنهاد می باشد.کارکنان می

 های ورزشی و همچنین مراکز خرید لوازم ورزشی اقدام به تهیه بن وسالن ورزشی چون استخرها و

 رکنان سازمان نماید.بلیط نیم بها برای کا

های ریزی و گسترش بیشتر ورزشریزان ورزشی با برنامهاند مسئوالن و برنامهها نشان دادهپژوهش

ها و عالیق ورزشی افراد و همچنین با تنوع بخشیدن به ورزش سبك و غیررقابتی، شناسایی نیازها و

نه افزایش مشارکت افراد را فراهم توانند زمیهای ورزشی کارکنان میخدمات ارائه شده در برنامه

زمینه ورزش کارکنان و برطرف سازی موانع فرهنگی  سازی درآورند. در تحقیق حاضر، فرهنگ

اند. بنابراین تالش برای ایجاد های بدنی کارکنان سازمان شناخته شدهسومین عامل در افزایش فعالیت

گونه این های منفی نسبت به مشارکت درشفرهنگ ورزش و فعالیت بدنی و از بین بردن برخی از نگر

اندرکاران امور تربیت بدنی در نتیجه مسئوالن و دست ها به ویژه در مورد بانوان، ضروری است.فعالیت

ای و ایجاد شرایط های ورزشی همگانی و حرفهتوانند با برگزاری برنامهو فوق برنامه سازمان می

ینه را برای ایجاد نگرش مثبت نسبت  به فعالیت بدنی و ورزشی مشارکت کارکنان همراه با خانواده، زم

به ویژه مشارکت بانوان فراهم آورد. در این خصوص مسئوالن ورزش سازمان با همکاری متخصصان 

ها در وب سایت گونه برنامههای آموزش ورزش و قراردادن اینتوانند با ساخت برنامهفناوری نو می

توان از طریق همکاری با ورزش برای جلب افراد اقدام کنند. همچنین میسازمان به ترویج و آموزش 
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های آموزشی برای ارتقای آگاهی جامعه و کارکنان سازمان نسبت به های جمعی و ساخت فیلمرسانه

 میان افراد اقدام کرد. های بدنی و نیز فرهنگ هزینه کردن برای ورزش دراهمیت ورزش و فعالیت

این راستا  باشد که درز جمله عوامل موثر در افزایش گرایش افراد به ورزش میاطالع رسانی نیز ا

نامه سازمان به ورزش واخبار ورزشی مثمر ثمر خواهد بود. همچنین تشویق و قراردادن صفحاتی از هفته

گیری تواند در شکلحوزه ورزش سازمان راهکار دیگری است که می کارکنان فعال در تقدیر از

ش در سازمان نقش داشته باشد. اطالع رسانی به موقع و تبلیغات مناسب در مورد ورزش و فرهنگ ورز

های ورزشی ترین عوامل جذب کارکنان به مشارکت در فعالیتهای بدنی در سازمان نیز از مهمفعالیت

ع ای به اطالمعرفی شد. بنابراین مدیریت سازمان، برای افزایش مشارکت کارکنان، باید توجه ویژه

-های ورزشی و فوق برنامه مبذول نمایند. بدین منظور میها و برنامهرسانی صحیح و به موقع از فعالیت

های فالیر و بروشورها( استفاده کنند یا حتی از رسانه )تراکت، توانند از ابزار تبلیغاتی و اطالع رسانی

ی تمامی اعضای سازمان استفاده های ارسال پیام کوتاه و یا ارسال نامه الکترونیك برامحلی، سیستم

های افزایش ورزش و فعالیت توان گفت مواردی که به عنوان  عوامل مهم درکنند. به طورکلی می

ریزی برای محیا نمودن این وار به هم مرتبط هستند و در برنامهبدنی در سازمان معرفی شد، زنجیره

توجه نمود. عواملی چون ساختار سازمانی،  دیدگاه کارکنان عوامل باید به ماهیت و اهمیت آنها از

های ورزشی و فرهنگ سازی در حوزه ورزش و فعالیت بدنی در برنامه افزاری وامکانات سخت

باشند تا زمینه مشارکت فعال و هر چه بیشتر کارکنان ریزی دقیق و مناسب میسازمان نیازمند برنامه

ترین راهکارها مهم ن پژوهش سعی شد به برخی ازای های ورزشی فراهم گردد. درسازمان در فعالیت

های بدنی در سازمان تامین اجتماعی اشاره شود. باید خاطر نشان کرد که برای توسعه ورزش و فعالیت

توانند اندرکاران سازمان میمسئولین و دست باشد وذکر همه راهکارها در این پژوهش مقدور نمی

های فکر، راهکارهای دیگری را با تشکیل اتاق این پژوهش، ضمن استفاده از راهکارهای پیشنهادی

 های بدنی در بین کارکنان سازمان شناسایی و اتخاذ نمایند.برای توسعه ورزش و فعالیت
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