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The aim of this study was to investigate the relationship between 
physical fitness and mental health and the rate of burnout of 
operational staff in Region 1 of the Tehran Fire Department. The 
research method was correlation and the statistical population of this 
study included the operational staff of Region 1 of Tehran Fire 
Department who were selected as a sample by cluster random 
sampling method using Cochran's formula. Data collection tools 
included the Efred Physical Fitness Test, the Goldberg Mental Health 
Questionnaire (1972), and the Maslach & Jackson (1985) Occupational 
Dysfunction Questionnaire. Data analysis was performed using SPSS24 
software and descriptive and inferential statistical methods such as 
normality tests, Pearson correlation and regression. Findings showed 
that there is a positive and significant relationship between physical 
fitness and its components, including cardiovascular endurance, upper 
extremity endurance, trunk muscle endurance, agility and flexibility 
with mental health. Also, physical fitness and its components have a 
negative and significant relationship with burnout. 
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سازمان آتش   1منطقه    ی اتی کارکنان عمل  یرفتگ   لیتحل  زانیو م   یبا سالمت روان  یجسمان   یارتباط آمادگ 
 تهران  ینشان

 2هزاوه ي سجاد دیحم ،1یفتاح یمرتض

قاتیواحد علوم و تحق ،یدانشگاه آزاد اسالم  ،یورزش ي در سازمان ها ي راهبرد ت یریمد شیگرا. 1    
 ، تهران، ایراندانشگاه تهران  ،یورزش تیریاستاد، گروه مد  .2

 چکیده  اطالعات مقاله        

    08/99/ 10 مقاله:دریافت 
 17/09/99 تاریخ داوري:

     30/10/99بازنگري مقاله: 
 11/11/99پذیرش مقاله:  

  ی شغل  یرفتگ  لیتحل  زانیو م  یبا سالمت روان  یجسمان  یارتباط آمادگ  ی پژوهش حاضر با هدف  بررس
بود و جامعه    یتهران انجام شد. روش پژوهش، همبستگ  یسازمان آتش نشان  1منطقه    یاتیکارکنان عمل

  نمونه تهران بود که با روش    یسازمان آتش نشان  1منطقه    یاتیپژوهش شامل کارکنان عمل  نیا  يآمار
نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار    237و با استفاده از فرمول کوکران تعداد    يخوشه ا  یتصادف   يریگ

) 1972گلدبرگ (  یپرسشنامه سالمت روان  فرد،یا  یجسمان  یآمادگ  يزمون هااطالعات شامل آ  يجمع آور
داده ها با استفاده از    لی و تحل  هی) بود. تجز1985مسلچ  و جکسون (  یشغل  یرفتگ  لیو پرسشنامه تحل

 ، یتی نرمال  يآزمون ها  رینظ  یو استنباط  یفیآمار توص  ي از روش ها  يریو با بهره گ  SPSS24نرم افزار  
و مولفه    یجسمان  یآمادگ  انیپژوهش نشان داد م  يها  افتهیانجام شد.    ونیو رگرس  رسونیپ  یهمبستگ

و    یتنه، چابک  هیناح  یاستقامت عضالن  ،یوقانف   ياسقامت اندام ها  ،یعروق -یآن، اعم از استقامت قلب  يها
و مولفه    یجسمان  یآمادگ  نیوجود دارد. همچن  ي رابطه مثبت و معنادار  یبا سالمت روان  يری انعطاف پذ

 دارند. ي و معنادار یرابطه منف  یشغل یرفتگ  لیآن با تحل يها

 کلید واژگان  
 آمادگی جسمانی 

 سالمت روانی
 یتحلیل رفتگی شغل 
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 مقدمه 
صنعتی شدن جوامع با پیشرفت فناوري و به تبع آن کاهش تحرك  

افراد   در  بدنی  فعالیت  از  و  بیش  را  ورزش  به  پرداختن  ضرورت 
گذشته نمایان ساخته است و توجه گسترده اي را نسبت به ورزش  
است   کرده  معطوف  ورزش  در  روان  سالمت  مسائل  ویژه   به 

ضروریات  1387(عسکري،   از  ورزشی  هاي  فعالیت  امروزه    ،(
گریزناپذیر دنیاي کنونی است و متخصصان بر نقش حیاتی ورزش  

انس  سالمتی  این  در  اند،  تأکیدکرده  گوناگون  هاي  جنبه  از  ان 
تأکیدات بیشتر درباره نقش ورزش و تأثیر آن بر سالمت روانی از  
آن جهت که با بهبود عملکرد و ارتقاء عملکرد فردي و اجتماعی  
ارتباط دارد از اهمیت زیادي برخوردار است. در واقع تأمین سالمت  

کار  افزایش  به  تواند  می  و شادکامی  هاي  روان  زمینه  در  ایی هم 
فردي و هم اجتماعی بیانجامد و موجب شادي و نشاط و باال رفتن  
حس اعتماد به نفس در آنان شود و فقدان آن اضطراب، استرس،  

(آراست  داشت.  خواهد  همراه  به  را  زندگی  از  ناامیدي  و  ،  1دلهره 
2008 .( 

دست به  افراد براي رسیدن به استاندارد هاي کیفی و سالمت روانی  
اقدامات مختلفی در زمینه هاي  بهداشت جسمانی و روانی می زنند  
که یکی از این اقدامات فعالیتهاي بدنی ،ورزشی و آمادگی جسمانی  
می باشد. ورزش عالوه بر تأثیر مثبت بر سالمت جسمانی، در ارتقاء  
سالمت روانی نیز مؤثر واقع می شود. همچنین زمینه را براي بروز  

دادها فراهم می کند و به وسیله آن شاخص هاي اعتماد  بهتر استع 
به نفس، عزت نفس، جامعه پذیري و سازگاري اجتماعی بهبود می  
یابد و در نهایت افراد می توانند به وسیله آن بر مسائل و مشکالت  
و همکاران،   (علوي  غلبه کنند  اجتماعی  و  روانی  جسمی، روحی، 

1396 .( 
و آمادگی جسمانی  در شخصیت    به نظر می رسد که تأثیر ورزش 

و سالمت روان به متغیر هاي متعددي از جمله نوع ورزش و مدت  
) ادعا می کند که  1977انجام تمرینات ورزشی بستگی دارد. یانگ ( 

اند.   و مداوم  تمرینات طوالنی  از  ناشی  بیشتر  تغییرات شخصیتی 
) بیان  می دارد که تمرینات ورزشی نوعی احساس  1990هیوز ( 

رت و کفایت به فرد می دهد که به افزایش در احساس کنترل  مها 
 بر زندگی خود و سالمتی منجر  

می شود و تعمیم می یابد این احساس کنترل و کفایت به نوبه خود  
بهزیستی   و  سالمتی  پدیده  شود.  می  نفس  عزت  افزایش  موجب 
متعاقب آموزشها و تمرین هاي بدنی با آزاد شدن مواد شیمیایی  

فین موسوم به آندرفینها که در مغز و غده هیپوفیز سنتز  شبیه مور 
 می شوند، ارتباط دارند. 

یکی از مشاغلی که فشار روانی زیادي دارد و توجه زیادي را به خود  
است. آتش نشانان بر اثر کار  ي آتش نشانی جلب کرده است حرفه 

شدید و همچنین انرژي هاي مضاعفی که بر اساس نوع شغلشان  
ند، همیشه در حال تنش هستند. پژوهش هاي موس  صرف می کن 

 
1 Arast 

بیلینگ  دائم،  1981(   2و  تنش  نظیر  عواملی  که  دهد  می  نشان   (
احساس خطر، رقابت شدید، کشمکش و تضاد در محیط کار، بیزاري  

معنی  از شغل و فقدان ارتباطات انسانی صحیح می تواند سبب بی 
با  افراد گردد. چنین حاالتی در شغل  براي  عث تنش  شدن شغل 

کاري، کوفتگی، تحلیل قوا، درماندگی و در نتیجه تحلیل رفتگی  
).  1384شغلی می شود (به نقل از غباري بناب، نبوي، و شیرکول، 

از مشاغل پراسترس است و آتش نشانان   شغل آتش نشانی یکی 
همواره در حیطه شغلی خود با استرس هاي مختلفی مواجه هستند.  

 ، تحلیل رفتگی شغلی است. یکی از نتایج این استرس ها 
 ویژه هستند  مشاغل  مهم ترین  گروه  در  نشانان  از سوي دیگر آتش 

 توان  به  نیاز  هایشان،  ماموریت  و  وظایف  ایمن  انجام  براي  که 
 شغل  یک  نشانی آتش  دارند. شغل  روانی باالیی  روحی  و  جسمانی 

 متناسب  نشان آتش  یک  توانایی  اگر  که  اي به گونه  است  پرمخاطره 
 وظیفه  انجام  حین  در  تواند می  نباشد،  شغل  این  وظایف  انجام  با 

جنبه از  نشانان گیر خود فرد و جامعه نماید،آتش را گربیان  خطراتی 
فیزیکی  اي ه   را  زیادي  شغلی  استرس  شناختی،  روان  و  مختلف 

اختالالت روان  به  نسبت  شود می  باعث  عامل  این  و  شوند می  متحمل 
رفتگی  و  ناختی ش  (احمدي   پذیرتر آسیب  شغلی،  تحلیل  باشند 

 ). 1397حسن آباد،  
یکی از مفاهیمی که به نظر می رسد در عملکرد شغلی آتش نشانان  
اهمیت زیادي  دارد ، سالمت روانی است.سازمان بهداشت جهانی،  
بهداشت روانی را چنین تعریف کرده است: بهداشت روانی در درون  

شت یعنی توانایی کامل  مفهوم کلی بهداشت جاي می گیرد و بهدا 
ایفاي نقش  تنها  براي  روانی و جسمی، وبهداشت   ، اجتماعی  هاي 

). در ایران بر  1394نبود بیماري یا عقب ماندگی نیست (مالیري،  
سال و باالتر نشان    15اساس نتایج مطالعه وضعیت سالمت روان  

درصد  افراد  مشکوك به اختالل روانی بوده و عالیم    21داد که  
ی، بیشترین موارد را به خود اختصاص داده است و اضطراب  افسردگ 

منشا   نظر  از  و  مبهم  درونی،  نامعلوم  خطري  برابر  در  واکنش 
ناخوداگاه و غیر قابل کنترل بوده و عوامل متعددي آن را ایجاد می  

درصد از افراد جامعه در    15کنند. همچنین طبق آمارهاي موجود  
ی هستند (نورباال،  باقري یزدي،  آمریکا مبتال به اختالالت اضطراب 

 ). 1389اسدي الري و واعظ مهدوي،  
ترین مسائل شغلی که معموًال به صورت  از سوي دیگر یکی از مهم 
تنیدگی  درمقابل  کارکنان  واکنش  بین  در  سازمانی  و  شغلی  هاي 

شود، پدیدة تحلیل رفتگی شغلی است (مشیري  سازمان ها دیده می 
 ).  1393و همکاران،  

م  عوامل  این  با  فرد  سازگاري  قدرت  کاهش  معناي  به  فهوم 
فشارزاست و نشانگانی است مرکب از خستگی جسمی و عاطفی که  
منجر به ایجاد خود پنداره ي منفی در فرد، نگرش منفی نسبت به  
انجام وظیفه   به هنگام  با مراجعان  ارتباط  شغل و فقدان احساس 

2 Moos & Billing 
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آرزومندي،  می  و  احمدي،  (پرداختچی،  و  ) 1388شود  ماسالچ   .
گسترده ترین مفهوم را در مورد تحلیل    1981همکارانش در سال  

آنها، تحلیل رفتگی را ترکیبی از سه    .رفتگی شغلی ارائه داده اند 
یا مسخ    2یا هیجانی، بی شخصیت شدن   1بعد تحلیل رفتگی عاطفی 

یا عدم انجام موفقیت آمیز کارها    3شخصیت و فقدان کفایت فردي 
 ). 1390در نظر گرفتند. (به نقل از انصاري، هنري، و صاحبی،  

بررسی پیشینه هاي تحقیق نشان داد که اگر چه در خصوص ارتباط  
آمادگی جسمانی و سالمت روان، پژوهش هایی انجام شده است،  
با   جسمانی  متغیرآمادگی  ارتباط  بررسی  به  که  پژوهشی  لیکن 

ت روانی و  تحلیل رفتگی شغلی آتش نشان باشد، یافت نشد،  سالم 
لذا محقق بر آن است تا با پی بردن به ارتباط این متغیرها، ضمن  
شناسایی وضعیت موجود ، به بررسی راهکار در این زمینه بپردازد.  
این سوال   به  به دنبال پاسخگویی  این تحقیق  بنابراین محقق در 

چه ارتباطی با سالمت روانی و    اساسی است که آمادگی جسمانی 
 تحلیل رفتگی شغلی در کارکنان آتش نشانی دارد؟ 

 شناسی روش 
است. هدف تحقیق کاربردي    4پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردي 

دیگر   عبارت  به  است.  زمینه خاص  در یک  کاربردي  دانش  توسعه 
تحقیقات کاربردي به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود. در  

بلکه آزمودن و  پژوهش ک  اربردي هدف اصلی کشف علمی نیست، 
 ).  1395بررسی امکان کاربرد دانش است (دالور،  

متغیرهاي   ابتدا  که  بطوري  است،  همبستگی  نوع  از  تحقیق  روش 
پژوهش در جامعه مورد نظر شناسایی و سپس بدون هیچگونه دخالت  
بین   ارتباط  آوردن  دست  به  جهت  وهمچنین  شوند  می  توصیف 

آنها و مقایسه برخی  متغیره  با زیر مجموعه هاي  اي اصلی تحقیق 
، مورد بررسی وتحلیل قرار می   این تحقیق  با یکدیگر در  متغیرها 
گیرند . بدین جهت محقق به وسیله آزمون هاي آمادگی جسمانی و  
پرسشنامه بدون قضاوت وارزش گذاري توصیف کرده و همبستگی  

ورد ضمن اینکه بعضی از  متغیرهاي مورد نظر تحقیق را بدست می آ 
متغیرها را با یکدیگر مقایسه می کند. آزمودنی ها براي ارائه اطالعات  
به   دادن  پاسخ  در  مشارکت  طریق  واز  دارند  فعال  مشارکت  خام 

 پرسشنامه ها و انجام آزمون هاي بدنی اطالعات به دست می آید. 

 ) جامعه آماري تحقیق 3-2

پرسنل ایستگاه هاي منطقه یک  جامعه آماري تحقیق شامل کلیه  
آتش نشانی تهران می باشند. تعداد این ایستگاه ها در منطقه یک ،  

نفر    32ایستگاه می باشد و به طور متوسط در هر ایستگاه تعداد   19
مشغول به فعالیت می باشند. بنابراین تعداد کل جامعه آماري برابر   

 نفر می باشد.    620

 
1 Emotional Exhaustion 
2 Depersonalization 

 گیري ) حجم نمونه و روش نمونه  3-3

نمونه گیري در تحقیق حاضر به صورت تصادفی خوشه اي    روش 
متناسب با حجم جامعه  می باشد.  نمونه گیري خوشه اي به دو  
صورت تک مرحله اي و چند مرحله اي اجرا می شود. در تک مرحله  
اي، عمل نمونه گیري با استفاده از خوشه فقط یکبار، در صورتی که  

عمل  این  اي  مرحله  چند  دالور    در  شود  می  تکرار  یکبار  از  بیش 
شود که جامعه  ). موقعی از این نوع نمونه گیري استفاده می 1395( 

مورد پژوهش، از دسته هاي جداگانه اي تشکیل شده و عناصر آن  
 ها توزیع شده باشد.  جامعه در این دسته 

در این روش ابتدا کلیه ایستگاه ها فهرست می شوند و از میان این  
ها، چند ایستگاه به طور تصادفی انتخاب می شوند. سپس از  ایستگاه  

تصادفی   طور  به  افراد  نمونه،  تعداد حجم  به  ها  ایستگاه  این  میان 
 انتخاب خواهد شد. 

تعداد نمونه هاي تحقیق بر اساس فرمول کوکران به شرح ذیل تعیین  
   شده است. 

     n =  𝑁𝑁𝑧𝑧2𝑝𝑝𝑝𝑝
(𝑁𝑁−1)𝑑𝑑2+ 𝑧𝑧2𝑝𝑝𝑝𝑝

 
 عبارتند از:   qو   N  ،z   ،dدر رابطه فوق مقادیر 

n  حجم نمونه = 
Nحجم جامعه آماري = 
Z   مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان =

 می باشد  1.96درصد برابر  95
P  مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است ، اگر در اختیار =

این حالت مقدار درنظر گرفت. در  5/0نباشد می توان آن را 
 واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد. 

q    ،درصد افرادي که فاقد آن صفت در جامعه هستند =(q =1-
p) 
d   می باشد.  0/ 05= مقدار اشتباه مجاز یا درصد خطا که برابر 

نفر به عنوان   237با توجه به فرمول و جایگزینی اعداد، تعداد  
   حجم نمونه در نظر گرفته شده است.

n =  620×1.962×0.5×0.5
(620−1)×0.052+ 1.962×0.5×0.5

 = 237 
 

 ) ابزار جمع آوري اطالعات3-4

گرفته   روش صورت  دو  از  تحقیق،  این  در  اطالعات  آوري  جمع 
 است. 

الف) اطالعات کتابخانه اي: براي بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق  
 از روش کتابخانه اي استفاده شده است. 

به    : پرسشنامه  دادهب)  گردآوري  در  منظور  موردنیاز  هاي 
گیري متغیرها ،از  نمرات فاکتورهاي آمادگی جسمانی ایفرد   اندازه

و پرسشنامه استاندارد،  به شرحی که در ادامه ذکر خواهد شد، 
 استفاده شده است.  

3 Loss of Personal Accomplishment 
4 research applied 
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 ) پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی 3-4-1

سال   در  شغلی  رفتگی  تحلیل  ماسلچ    1985پرسشنامه  توسط 
ساخته شده است. این ابزار، پرسشنامه اي است که برآورد جدیدي  
از پدیده ي تنیدگی یا تحلیل رفتگی، مبتنی است. این پرسشنامه 

سوال می باشد که به سنجش تحلیل رفتگی هیجانی،    22داراي  
ی را در چارچوب  پدیده هاي شخصیت زدایی و فقدان تحقق شخص

فعالیت حرفه اي اندازه گیري می کند و به خصوص براي سنجش 
پیگیري از پدیده ي تحلیل رفتگی در گروه هاي حرفه اي به کار 

 بسته می شود.  

 ) پرسشنامه سالمت روانی4-2 -3

عمومی سالمت  سال   (GHQ) پرسشنامه  توسط    1972در 
پراستفاده   1گلدبرگ  به  سرعت  به  و  شد  براي  ترساخته  ابزار  ین 

سال  در  شد.  تبدیل  روانی  سالمت  نسخه سنجش  بعد  هاي هاي 
ساخته شد که   (GHQ) متعددي از پرسشنامه سالمت عمومی

اي، نسخه  ماده  30اي، نسخه  ماده  60از جمله عبارتند از: نسخه  
ها نیز نسخه اي. در میان این نسخهماده   12اي و نسخه  ماده   28
تعدادماده   28 دلیل  به  ویژگی  اي  و  سنجی سواالت  روان  هاي 

محبوب نسخهمناسب  سایر  از  فرم  تر  این   28هاست.  سوالی 
به وسیله گلدبرگ و هیلیر ساخته شد    1989پرسشنامه در سال  

 زیرمقیاس است. که عبارتند از: 4ماده و  28و داراي 
دانشجو در   72) پس از اجراي پرسشـنامه بـر روي  1985چان (

همسا ضریب  کنگ،  پرسشنامه  هنگ  این  روایی  یا  درونی  نی 
 گـزارش کرد..93/0

مولفه 3-4-3 پنج  شامل  جسمانی  آمادگی  فاکتورهاي   (
 بدنی

 ایفرد  به شرح زیر است:   2آمادگی جسمانی شامل پنج مولفه بدنی 
متر و با     540با توجه به پیمودن    استقامت قلبی وعروقی  -1

اندا میدانی  و  دو  در پیست مخصوص  ثانیه   زه گیري می  تعداد 
 شود و تعداد ثانیه ها،  ثبت می شود.  

یا  تغییر سریع مسیر حرکت و سرعت با حفظ  میزان چابکی    -2
با دو رفت وبرگشت   اندازه    9*4تعادل و درك موقعیت که  متر 

 گیري می شود و مدت زمان صرف شده، ثبت می شود.  
متر با توجه به انعطاف تنه به جلو که به سانتی  انعطاف پذیري  -3

 اندازه گیري می شود.
که با توجه به تکرار حرکت   استقامت عضالنی ناحیه تنه  -4

(دراز ونشست ) در دقیقه اندازه گیري می شود و تعداد حرکت 
 ثبت می شود. 

فوقانی  -5 هاي  اندام  حرکت   استقامت  تکرار  به  توجه  با 
 (بارفیکس) اندازه گیري می شود و تعداد حرکت ثبت می شود. 

 
1 Goldberg 

و لوازم مورد نیاز جهت ارزیابی  قابلیت هاي جسمانی که  ابزارها  
 در این تحقیق به کار گرفته می شود، شامل موارد ذیل می باشد: 

زمان سنج دیجیتال استاندارد، ساخت شرکت یاگامی ژاپن با  -1
 ثانیه براي ثبت زمان.  0.01دقت 

 چربی سنج استاندارد الکترولیت. -2
 سانتی متر از زمین. 260میله بارفیکس با ارتفاع -3
خط کش مدرج با مقیاس سانتی متر استاندارد جهت سنجش  -4

 انعطاف پذیري عضالت ناحیه خلفی پا وپشت. 
 تشک ورزشی استاندارد. -5
 پیست دو ومیدانی استاندارد.-6

به   که  رکوردها  و  شده  ارزیابی  تحقیق  هنجارجامعه  به  توجه  با 
صورت تعداد در آزمون هاي بارفیکس ودراز ونشست،سانتی متر  
در آزمون انعطاف پذیري، زمان در آزمون دو ثبت شده اند،به نمره  

استاندارد   می    Zهاي  تبدیل  درصدي  هاي  مرتبه  به  وسپس 
پنج   این  درصدي  مرتبه  میانگین  هر گردند،که  براي  متغیر 

آزمودنی،نمره آمادگی جسمانی هر فرد را نشان می دهد. مقیاس  
-اندازه گیري متغیر ها از نوع فاصله اي می باشد(امیرتاش، علی

،  100). به منظور محاسبه نمره هر آزمون در مقیاس  1381محمد.
رکورد همان فرد با باالترین رکورد سنجیده می شود و درصد آن  

 محاسبه می شود.  

 )  روش گرد آوري اطالعات 3-5

پرسشنامه  صورت  به  پژوهش  این  هاي  داده  آوري  جمع  روش 
سه   از  آمده  دست  به  هاي  داده  باشد.  می  بدنی  هاي  وآزمون 
پرسشنامه مورد نظر صرفاً به صورت پرسشنامه اي و آزمون بدنی  
در  که  نحو  گیرد،بدین  می  صورت  وهمزمان  عملی  صورت  به 

مرتبه در    2ان، آتش نشانان به  صورت  سازمان آتش نشانی تهر
سال ،تست هاي آمادگی جسمانی برگزار می شود وشرکت آتش 
نشانان دراین آزمون ها الزامی می باشد . شایان ذکراست که زمان  
انجام آزمون ها صبح ها ومکان انجام آن در پیست هاي استاندارد 

جسمانی دو میدانی به همراه ابزارهاي اندازه گیري قابلیت هاي  
نشانی همکاري الزم جهت  صورت خواهد گرفت وسازمان آتش 

 گردآوري داده ها را انجام می دهد. 

 ) روش  تجزیه وتحلیل داده ها 3-6

با   و  استنباطی  و  توصیفی  آماري  هاي  روش  از  پژوهش  این  در 
 استفاده شده است.     SPSS24استفاده از نرم افزار 

مونه ها اعم از وضعیت  در این روش، به توصیف جمعیت شناختی ن
تاهل،گروه سنی، تحصیالت و سابقه کاري و درصد پراکندگی آن 
نظیر   پراکندگی  و  مرکزي  هاي  شاخصه  و  است  شده  پرداخته 

 میانگین، انحراف معیار بررسی شده است.  

2 Physical best Test 
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در روش آمار استنباطی  از آزمون هاي متناسب با فرضیه هاي  
توزیع   بودن  نرمال  آزمون  قبیل  از  (کولموگروف تحقیق  ها  داده 

،آزمون  1اسمیرنوف   (Z    یا پیرسون  همبستگی  هاي  آزمون   ،
توزیع داده ها)، تحلیل رگرسیون خطی   نوع  به  اسپیرمن (بسته 

، با توجه به  اهداف و ماهیت داده ها استفاده      3و ساده   2چندگانه  
 شده است.  

 ) جدول  نتایج   اساس  معناداري 8- 4بر  سطح  اینکه  به  توجه  با   (  
می باشد، می توان گفت که داده ها از توزیع    0.05متغیرها بیشتر از  

نرمال برخوردار بوده است.  در نتیجه می توان از آمار پارامتریک براي  
رگرسیون   و  پیرسون  همبستگی  آزمون  نظیر  ها  فرضیه  بررسی 

 استفاده نمود.  
قرار   مدنظر  رگرسیون  در  که  مفروضاتی  از  دیگر  گیرد،  می یکی 

استقالل خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده  
فرضیه   که  صورتی  در  است.  یکدیگر  از  رگرسیون)  معادله  توسط 
استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند  
امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به منظور بررسی استقالل  

ل مقادیر باقی مانده یا خطاها) از یکدیگر از آزمون  مشاهدات (استقال 

  1/ 5شود که مقدار آن بایستی در بازه  استفاده می    4واتسون   - دوربین 
قرار باشد.  این مقدار در مدل هاي تحلیل در این فاصله قرار    2/ 5تا 

 دارد. لذا این شرط نیز برقرار می باشد.  

 ) آزمون فرضیه هاي تحقیق 4-2-2

 ه اصلی:آزمون فرضی
فرضیه صفر:آمادگی جسمانی با سالمت روانی و تحلیل رفتگی  

سازمان آتش نشانی تهران   1شغلی کارکنان عملیاتی منطقه 
 رابطه معناداري ندارد.

./،فرضیه  5با توجه به آماره بدست آمده وسطح معناداري کمتر از
 صفر رد می شود. 

 
جهت آزمون این فرضیه با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از  

آزمون همبستگی پیرسون  و آزمون رگرسیون خطی استفاده  
شده است.  

 

  ق یتحق یاصل ي رهایداده ها در متغ عی آزمون نرمال بودن توز جینتا  -8-4جدول  
 سطح معناداري  درجه آزادي  آماره

 0.191 236 0.075 عروقی-استقامت قلبی
 0.051 236 0.65 استقامت اندام هاي فوقانی 
 0.072 236 0.02 استقامت عضالنی ناحیه تنه 

 0.191 236 0.065 میزان چابکی 
 0.051 236 0.085 انعطاف پذیري 

 2.000 236 0.182 آمادگی جسمانی 
 0.071 236 0.075 سالمت روانی

 0.121 236 0.065 تحلیل رفتگی  شغلی 
 

 ی اصل يرهای متغ ن یب ی آزمون همبستگ جینتا  -10-4جدول  
 سطح معناداري  مقدار همبستگی  متغیر وابسته  متغیر مستقل  

 0.000 **0.720 سالمت روانی آمادگی جسمانی 
 0.000 **0.668 عالئم جسمانی آمادگی جسمانی 
 0.000 **0.586 اضطراب آمادگی جسمانی 
 0.000 **0.712 اجتماعیاختالل در عملکرد  آمادگی جسمانی 
 0.000 **0.728 افسردگی اساسی  آمادگی جسمانی 
 0.000 **0.715- تحلیل رفتگی شغلی آمادگی جسمانی 
 0.000 **0.685- خستگی عاطفی  آمادگی جسمانی 
 0.000 **0.683- مسخ شخصیت  آمادگی جسمانی 
 0.000 **0.719- عملکرد فردي  آمادگی جسمانی 

 
1 Kolmogorov-Smirnov 
2 Multiple Linear Regression 
3  Simple 

4 Durbin-Watson 
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) جدول  در  که  آمادگی  10-4همانگونه  است  شده  داده  نشان   (

میزان   به  روانی  با سالمت  و    0.720جسمانی  مثبت  همبستگی 
نیز   روانی  مولفه هاي سالمت  تمامی  با  متغیر  این  دارد.  معنادار 
با   جسمانی  آمادگی  همچنین  دارد.   معناداري  و  مثبت  رابطه 

اندازه   به  رفتگی شغلی،  معناداري رابطه    0.715تحلیل  و  منفی 
دارد. این متغیر با تمامی مولفه هاي تحلیل رفتگی نیز رابطه منفی  

 و معناداري دارد.  
جهت تعیین میزان پیش بینی سالمت روانی و تحلیل رفتگی  
شغلی از طریق آمادگی جسمانی، از رگرسیون خطی ساده استفاده  

ه  نشان داده شد  11-4شده است. نتایج آزمون فرضیه در جدول  
 است. 

  51.7با توجه به مقدار رگرسیون تعدیل شده در جدول فوق،   
% از تغییرات تحلیل رفتگی   50.9%   از تغییرات سالمت روانی و 

بینی   از طریق میزان آمادگی جسمانی پیش  توان  را می  شغلی 
که   می دهد  نشان  رگرسیون  مدل  معناداري  مقدار سطح  نمود. 

برخوردار است. ضریب بتاي جدول نشان  مدل، از برازش مناسبی 
اندازه  به  روانی  با سالمت  آمادگی جسمانی  نمرات  که  می دهد 

آمادگی    0.720 همچنین  دارد.  معناداري  و  مثبت  همبستگی 
همبستگی منفی    0.715جسمانی با تحلیل رفتگی شغلی به اندازه  

 ).P<0.05( و معناداري دارد
ل بودن توزیع داده ها  جهت آزمون این فرضیه با توجه به نرما

از آزمون همبستگی پیرسون  و آزمون رگرسیون خطی استفاده  

جدول   در  پیرسون  همبستگی   آزمون  نتایج  است.    12-4شده 
 نشان داده شده است.  

- همانگونه که در جدول نشان داده شده است استقامت قلبی
میزان   به  روانی  سالمت  با  و   0.444عروقی  مثبت  همبستگی 

دا نیز  معنادار  روانی  مولفه هاي سالمت  تمامی  با  متغیر  این  رد. 
عروقی با  -رابطه مثبت و معناداري دارد.  همچنین استقامت قلبی

اندازه   به  رفتگی شغلی،  معناداري    0.276تحلیل  و  منفی  رابطه 
دارد. این متغیر با تمامی مولفه هاي تحلیل رفتگی نیز رابطه منفی  

استقامت  همچنین  دارد.  معناداري  تحلیل  -قلبی  و  با  عروقی  
 رابطه منفی و معناداري دارد. 0.276رفتگی شغلی، به اندازه 

جهت تعیین میزان پیش بینی سالمت روانی و تحلیل رفتگی  
عروقی ، از آزمون رگرسیون خطی  -شغلی از طریق استقامت قلبی

در جدول   فرضیه  آزمون  نتایج  است.  استفاده شده    13-4ساده 
 نشان داده شده است. 

  19.3با توجه به مقدار رگرسیون تعدیل شده در جدول فوق،   
از تغییرات تحلیل رفتگی    %7.2%   از تغییرات سالمت روانی و  

عروقی  پیش -شغلی را می توان از طریق میزان استقامت قلبی
بینی نمود. مقدار سطح معناداري مدل رگرسیون نشان می دهد  

برخوردار است. مناسبی  برازش  از  بتاي جدول    که مدل،  ضریب 
عروقی  با سالمت روانی  -نشان می دهد که نمرات استقامت قلبی

اندازه   همچنین    0.444به  دارد.  معناداري  و  مثبت  همبستگی 
  0.276عروقی  با تحلیل رفتگی شغلی به اندازه  -استقامت قلبی

 ).P<0.05( همبستگی منفی و معناداري دارد 

     روانی  سالمت و جسمانی آمادگی رگرسیون  تحلیل مدل نتایج  -11-4 جدول

 متغیر وابسته 
ضریب  

 رگرسیون 
R2 

رگرسیون  
تعدیل  

 شده 

سطح  
معناداري  

 مدل 

ضریب   Bمیزان 
 بتا

 آماره
-دوربین

اتسون و  
t 

سطح  
 معناداري 

 وابسته ثابت 
 720a 0.519 0.517 .000b 32.802 0.832 0.720 0.467 15.914 0.000. سالمت روانی

تحلیل  
 رفتگی شغلی 

.715a 0.511 0.509 .000b 169.146 -
1.352 -0.715 1.494 -

15.685 0.000 

 

 اصلی  متغیرهاي بین همبستگی آزمون  نتایج   -12-4 جدول
 سطح معناداري  مقدار همبستگی  متغیر وابسته  متغیر مستقل  

 0.000 **444. سالمت روانی عروقی-استقامت قلبی
 0.000 **395. عالئم جسمانی عروقی-استقامت قلبی
 0.000 **412. اضطراب عروقی-استقامت قلبی
 0.000 **410. اختالل در عملکرد اجتماعی عروقی-استقامت قلبی
 0.000 **435. افسردگی اساسی  عروقی-استقامت قلبی
 0.000 **276.- تحلیل رفتگی شغلی عروقی-استقامت قلبی
 0.000 **315.- خستگی عاطفی  عروقی-استقامت قلبی
 0.000 **292.- مسخ شخصیت  عروقی-استقامت قلبی
 0.000 **238.- عملکرد فردي  عروقی-استقامت قلبی
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 عروقی  و سالمت روانی    -نتایج مدل تحلیل رگرسیون استقامت قلبی   -13-4جدول 

 متغیر وابسته 
ضریب  

 رگرسیون 
R2 

رگرسیون  
تعدیل  

 شده 

سطح  
معناداري  

 مدل 

ضریب   Bمیزان 
 بتا

 آماره
-دوربین

اتسون و  
t 

سطح  
 معناداري 

 وابسته ثابت 

 444a 0.197 0.193 .000b 33.961 0.445 0.444 0.688 7.587 0.000. سالمت روانی
تحلیل  

 رفتگی شغلی 
.276a 0.076 0.072 .000b 132.717 -

0.454 -0.276 1.046 -
4.407 0.000 

 

 نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهاي اصلی    -14-4جدول 
 سطح معناداري  مقدار همبستگی  متغیر وابسته  متغیر مستقل  

 0.000 **739. سالمت روانی استقامت اندام هاي فوقانی   
 0.000 **688. عالئم جسمانی استقامت اندام هاي فوقانی   
 0.000 **597. اضطراب استقامت اندام هاي فوقانی   
 0.000 **734. اختالل در عملکرد اجتماعی استقامت اندام هاي فوقانی   
 0.000 **746. افسردگی اساسی  استقامت اندام هاي فوقانی   
 0.000 **717.- تحلیل رفتگی شغلی استقامت اندام هاي فوقانی   
 0.000 **697.- خستگی عاطفی  استقامت اندام هاي فوقانی   
 0.000 **693.- مسخ شخصیت  استقامت اندام هاي فوقانی   
 0.000 **710.- عملکرد فردي  استقامت اندام هاي فوقانی   

 

 نتایج مدل تحلیل رگرسیون استقامت اندام هاي فوقانی  و سالمت روانی        -15-4جدول  

 متغیر وابسته 
ضریب  

 رگرسیون 
R2 

رگرسیون  
تعدیل  

 شده 

سطح  
معناداري  

 مدل 

ضریب   Bمیزان 
 بتا 

 آماره 
- دوربین

اتسون و  
t 

سطح  
 معناداري 

 وابسته ثابت 

 739a 0.546 0.544 .000b 75.344. سالمت روانی 
 

1.628 
 

0.739 
 

0.380 
 16.824 0.000 

تحلیل رفتگی  
 شغلی

.717a 0.514 0.512 .000 b 99.435 -
2.585 -0.717 1.508 -

15.771 0.000 

) نشان داده شده است استقامت  14-4همانگونه که در جدول (
همبستگی    0.739اندام هاي فوقانی  با سالمت روانی به میزان  

مثبت و معنادار دارد. این متغیر با تمامی مولفه هاي سالمت روانی  
نیز رابطه مثبت و معناداري دارد.  همچنین استقامت اندام هاي  

اندازه  فوقانی  با تحلیل رفتگی شغلی رابطه منفی و    0.717، به 
معناداري دارد. این متغیر با تمامی مولفه هاي تحلیل رفتگی نیز  

 رابطه منفی و معناداري دارد. 
رفتگی   تحلیل  و  روانی  سالمت  بینی  پیش  میزان  تعیین  جهت 
شغلی از طریق استقامت اندام هاي فوقانی ، از آزمون رگرسیون  

- 4ایج آزمون فرضیه در جدول  خطی ساده استفاده شده است. نت
 نشان داده شده است.  15

%      54.4با توجه به مقدار رگرسیون تعدیل شده در جدول فوق،   
از تغییرات تحلیل رفتگی شغلی   %51.2از تغییرات سالمت روانی و  

را می توان از طریق میزان استقامت اندام هاي فوقانی  پیش بینی  
رگ مدل  معناداري  مقدار سطح  که  نمود.  می دهد  نشان  رسیون 

مدل، از برازش مناسبی برخوردار است. ضریب بتاي جدول نشان  
می دهد که نمرات استقامت اندام هاي فوقانی  با سالمت روانی  

اندازه   همچنین    0.739به  دارد.  معناداري  و  مثبت  همبستگی 
اندازه  به  شغلی  رفتگی  تحلیل  با  فوقانی   هاي  اندام  استقامت 

  ).P<0.05( منفی و معناداري داردهمبستگی  0.717
نشان داده شده    16-4نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول  

 است.  
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همانگونه که در جدول نشان داده شده است استقامت عضالنی  
همبستگی مثبت و    0.798ناحیه تنه   با سالمت روانی به میزان  

نیز   روانی  مولفه هاي سالمت  تمامی  با  متغیر  این  دارد.  معنادار 
رابطه مثبت و معناداري دارد.  همچنین استقامت عضالنی ناحیه  

به   شغلی،  رفتگی  تحلیل  با  و    0.757اندازه  تنه    منفی  رابطه 
معناداري دارد. این متغیر با تمامی مولفه هاي تحلیل رفتگی نیز  

 رابطه منفی و معناداري دارد.  
رفتگی   تحلیل  و  روانی  سالمت  بینی  پیش  میزان  تعیین  جهت 
شغلی از طریق استقامت عضالنی ناحیه تنه  ، از آزمون رگرسیون  

- 4آزمون فرضیه در جدول    خطی ساده استفاده شده است. نتایج
 نشان داده شده است.  20

   %63.5با توجه به مقدار رگرسیون تعدیل شده در جدول فوق،   
از تغییرات تحلیل رفتگی شغلی   %57.1از تغییرات سالمت روانی و  

را می توان از طریق میزان استقامت عضالنی ناحیه تنه   پیش  
ون نشان می دهد  بینی نمود. مقدار سطح معناداري مدل رگرسی

بتاي جدول   برخوردار است. ضریب  مناسبی  برازش  از  که مدل، 
نشان می دهد که نمرات استقامت عضالنی ناحیه تنه   با سالمت 

اندازه   به  دارد.    0.798روانی  معناداري  و  مثبت  همبستگی 
همچنین استقامت عضالنی ناحیه تنه   با تحلیل رفتگی شغلی به  

 ).P<0.05(  نفی و معناداري داردهمبستگی م 0.757اندازه 
نشان داده شده    16-4نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول  

 است. 

 نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهاي اصلی   -16-4جدول  
 سطح معناداري  مقدار همبستگی  متغیر وابسته  متغیر مستقل  

 0.000 **798. سالمت روانی استقامت عضالنی ناحیه تنه    
 0.000 **735. عالئم جسمانی استقامت عضالنی ناحیه تنه    
 0.000 **672. اضطراب استقامت عضالنی ناحیه تنه    
 0.000 **776. اختالل در عملکرد اجتماعی استقامت عضالنی ناحیه تنه    
 0.000 **799. افسردگی اساسی  استقامت عضالنی ناحیه تنه    
 0.000 **757.- تحلیل رفتگی شغلی استقامت عضالنی ناحیه تنه    
 0.000 **739.- خستگی عاطفی  استقامت عضالنی ناحیه تنه    
 0.000 **731.- مسخ شخصیت  استقامت عضالنی ناحیه تنه    
 0.000 **749.- عملکرد فردي  استقامت عضالنی ناحیه تنه    

 نتایج مدل تحلیل رگرسیون استقامت عضالنی ناحیه تنه   و سالمت روانی   -20-4جدول  

متغیر  
 وابسته

ضریب  
 رگرسیون 

R2 
رگرسیون  

تعدیل  
 شده 

سطح  
معناداري  

 مدل 

ضریب   Bمیزان 
 بتا

 آماره
-دوربین

اتسون و  
t 

سطح  
 معناداري 

 وابسته ثابت 

سالمت  
 روانی

.798a 0.637 0.635 .000b 47.096 1.073 0.798 0.371 20.294 0.000 

تحلیل  
رفتگی  
 شغلی 

.757a 0.573 0.571 .000 b 142.742 -
1.665 -0.757 1.687 -

17.763 0.000 

 ی اصل يرهای متغ ن یب ی آزمون همبستگ جینتا  -16-4جدول  
وابسته متغیر  متغیر مستقل    سطح معناداري  مقدار همبستگی  

 0.000 **375. سالمت روانی چابکی    
 0.000 **337. عالئم جسمانی چابکی    
 0.000 **373. اضطراب چابکی    
 0.000 **324. اختالل در عملکرد اجتماعی چابکی    
 0.000 **363. افسردگی اساسی  چابکی    
 0.000 **259.- تحلیل رفتگی شغلی چابکی    
 0.000 **282.- خستگی عاطفی  چابکی    
 0.000 **266.- مسخ شخصیت  چابکی    
 0.000 **228.- عملکرد فردي  چابکی    
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) نشان داده شده است چابکی   با  16-4همانگونه که در جدول (
همبستگی مثبت و معنادار دارد.   0.375سالمت روانی به میزان  

این متغیر با تمامی مولفه هاي سالمت روانی نیز رابطه مثبت و  
به   رفتگی شغلی،  تحلیل  با  دارد.  همچنین چابکی    معناداري 

اري دارد. این متغیر با تمامی  رابطه منفی و معناد  0.259اندازه  
 مولفه هاي تحلیل رفتگی نیز رابطه منفی و معناداري دارد.  

رفتگی   تحلیل  و  روانی  سالمت  بینی  پیش  میزان  تعیین  جهت 
شغلی از طریق چابکی  ، از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده  

نشان داده شده    17-4شده است. نتایج آزمون فرضیه در جدول  
 است. 

   %13.7توجه به مقدار رگرسیون تعدیل شده در جدول فوق،   با  
از تغییرات تحلیل رفتگی شغلی    %6.3از تغییرات سالمت روانی و  

را می توان از طریق میزان چابکی   پیش بینی نمود. مقدار سطح  
برازش  از  مدل،  که  دهد  می  نشان  رگرسیون  مدل  معناداري 

بتاي جدول   است. ضریب  برخوردار  که  مناسبی  دهد  می  نشان 
همبستگی مثبت    0.375نمرات چابکی   با سالمت روانی به اندازه  

به   با تحلیل رفتگی شغلی  دارد. همچنین چابکی    معناداري  و 
 ). P<0.05( همبستگی منفی و معناداري دارد0.259اندازه 

با   پذیري  انعطاف  است  داده شده  نشان  همانگونه که در جدول 
همبستگی مثبت و معنادار دارد.   0.828سالمت روانی به میزان  

این متغیر با تمامی مولفه هاي سالمت روانی نیز رابطه مثبت و  
معناداري دارد.  همچنین انعطاف پذیري  با تحلیل رفتگی شغلی، 

رابطه منفی و معناداري دارد. این متغیر با تمامی    0.759به اندازه  
 اري دارد.  مولفه هاي تحلیل رفتگی نیز رابطه منفی و معناد

رفتگی   تحلیل  و  روانی  سالمت  بینی  پیش  میزان  تعیین  جهت 
شغلی از طریق انعطاف پذیري  ، از آزمون رگرسیون خطی ساده  

فرضیه در جدول   آزمون  نتایج  است.  نشان    24-4استفاده شده 
 داده شده است. 

 نتایج مدل تحلیل رگرسیون چابکی و سالمت روانی       -17-4جدول  

 متغیر وابسته 
ضریب  

 رگرسیون 
R2 

رگرسیون  
تعدیل  

 شده 

سطح  
معناداري  

 مدل 

ضریب   Bمیزان 
 بتا

 آماره
-دوربین

اتسون و  
t 

سطح  
 معناداري 

 وابسته ثابت 

 375a 0.141 0.137 .000b 0.979 9.889 0.375 0.748 6.201 0.000. سالمت روانی
تحلیل  

 رفتگی شغلی 
.259a 0.067 0.063 .000b 176.218 -

11.165 -0.259 1.039 -4.106 0.000 

 نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهاي اصلی   -23-4جدول  
 سطح معناداري  مقدار همبستگی  متغیر وابسته  متغیر مستقل  
 0.000 **828. سالمت روانی انعطاف پذیري 
 0.000 **755. عالئم جسمانی انعطاف پذیري 
 0.000 **709. اضطراب انعطاف پذیري 
 0.000 **795. اختالل در عملکرد اجتماعی انعطاف پذیري 
 0.000 **831. افسردگی اساسی  انعطاف پذیري 
 0.000 **759.- تحلیل رفتگی شغلی انعطاف پذیري 
 0.000 **736.- خستگی عاطفی  انعطاف پذیري 
 0.000 **728.- مسخ شخصیت  انعطاف پذیري 
 0.000 **760.- عملکرد فردي  انعطاف پذیري 

 نتایج مدل تحلیل رگرسیون انعطاف پذیري و سالمت روانی   -24-4جدول  

 متغیر وابسته 
ضریب  

 رگرسیون 
R2 

رگرسیون  
تعدیل  

 شده 

سطح  
معناداري  

 مدل 

ضریب   Bمیزان 
 بتا

 آماره
-دوربین

اتسون و  
t 

سطح  
 معناداري 

 وابسته ثابت 

 828a 0.685 0.684 .000b 47.155 1.533 0.828 0.461 22.618 0.000. سالمت روانی 
تحلیل رفتگی  

 شغلی
.759a 0.576 0.574 .000b 140.333 -2.299 -0.759 1.785 -17.851 0.000 
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   %68.4شده در جدول فوق،   با توجه به مقدار رگرسیون تعدیل  
از تغییرات تحلیل رفتگی شغلی   %57.4از تغییرات سالمت روانی و  

را می توان از طریق میزان انعطاف پذیري پیش بینی نمود. مقدار  
سطح معناداري مدل رگرسیون نشان می دهد که مدل، از برازش 
که   دهد  می  نشان  بتاي جدول  است. ضریب  برخوردار  مناسبی 

همبستگی  0.828نعطاف پذیري   با سالمت روانی به اندازه  نمرات ا
مثبت و معناداري دارد. همچنین انعطاف پذیري با تحلیل رفتگی 

اندازه   به  دارد  0.759شغلی  معناداري  و  منفی   همبستگی 
)P<0.05.( 

 بحث و نتیجه گیري
نقش ورزش و آمادگی جسمانی در سالمت روان از دیرباز مورد 
توجه محققان بوده است.نتایج تحقیقات چند دهه اخیر در ارتباط 
بدنی  فعالیت  اجتماعی  و  روانشناختی  اقتصادي  کارکردهاي  با 
باعث شده است تا برخی از مدیران در سازمانهاي مختلف با آگاهی  

در محیط کار، اقدام به اجراي    از فواید متعدد برنامه هاي ورزشی
برنامه هاي آمادگی جسمانی و فعالیتهاي تفریحی ورزشی براي 

 کارمندان خود نمایند.  
با توجه به نوع کار آتش نشانان و  استرس هاي شغلی موجود،  
سالمت روان آنها در معرض تهدید بیشتري قرار دارد، لذا پژوهش 

ی با سالمت روانی و  حاضر با هدف تعیین ارتباط آمادگی جسمان
منطقه   عملیاتی  کارکنان  رفتگی  تحلیل  آتش   1میزان  سازمان 

تعداد   منظور  بدین  است.  انجام شده  تهران  از    237نشانی  نفر 
منطقه   عملیاتی  مورد   1کارکنان  تهران  نشانی  آتش  سازمان 

آمار   تحلیل  توصیفی،  آمار  بررسی  ضمن  و  گرفتند  قرار  بررسی 
فرضیه اساس  بر  هاي   استنباطی  یافته  شد.  انجام  تحقیق،  هاي 

توصیفی نشان داد سطح میانگین متغیرهاي آمادگی جسمانی و 
سالمت روانی، بیشتر از حد متوسط و سطح میانگین متغیر تحلیل  
نتایج   رفتگی شغلی کمتر از مقدار متوسط بوده است. همچنین 

 آزمون استنباطی نشان داد که فرضیه هاي تحقیق تایید شدند.  
یج کلی و بحث در مورد آزمون فرضیه هاي تحقیق به شرح  نتا 

 ذیل می باشد: 
با   نتایج آزمون فرضیه اصلی نشان داد که آمادگی جسمانی 
سالمت روانی رابطه مثبت و با تحلیل رفتگی شغلی رابطه منفی  

نتایج     این  به  توجه  با  دارد.   معناداري  تغییرات    51.7و  از   %
ییرات تحلیل رفتگی شغلی را می % از تغ  50.9سالمت روانی و  

 توان از طریق میزان آمادگی جسمانی پیش بینی نمود. 
این  روانی،   با سالمت  آمادگی جسمانی  ارتباط  در خصوص 

) همکاران  و  محمدزاده  مطالعه  نتایج  با  همخوانی  1398نتایج   (
آمادگی   سطح  که  بود  این  از  حاکی  ایشان  مطالعه  نتایج  دارد. 

  13وانی در کارمندان زن شهرداري منطقه  جسمانی با سالمت ر
تهران رابطه دارد. همچنین این نتایج منطبق با یافته هاي یوانگ  

)  می  1999)  و دالی و پارفیت (2000(     ) ،جانگ2016گان کو (
 

1 Steven 

باشد که بر ارتباط آمادگی جسمانی با سالمت روانی تاکید نمود.   
) می باشد که  1397این نتایج در راستاي نتایج پژوهش حمیدي (

نشان دادند ورزش نقش موثري بر سالمت روان دانشجویان دارد.  
با یافته هاي  این فرضیه تا حدودي  یافته هاي حاصل از آزمون 

) همخوانی دارد، همچنین این یافته  1398محمد زاده و همکاران(
) می باشد که  1397ها در تایید یافته هاي میرزایی سرنسري (

مانی با آمادگی روانی آتش نشانان ارتباط نشان داد آمادگی جس
و  رضایی  نتایج  راستاي  در  همچنین  نتایج  این  دارد.  معناداري 

)  1391)، الهی و همکاران(1392)، شلتوکچی (1393همکاران (
تایید   را  روانی  با سالمت  آمادگی جسمانی  ارتباط  که  باشد  می 

 نمودند.  
براي   افراد  گفت  توان  می  نتایج  این  تببین  به  در  رسیدن 

استانداردهاي کیفی و سالمت روانی به اقدامات مختلفی در زمینه  
این  از  یکی  زنند که  روانی دست می  و  بهداشت جسمانی  هاي 
اقدامات، فعالیت هاي بدنی و حفط آمادگی جسمانی می باشد.  
ورزش عالوه بر تاثیر مثبت بر سالمت جسمانی در ارتقاي سالمت 

شو می  واقع  موثر  نیز  و  روانی  پوالدي  اعتقاد  به  همچنین  د. 
)، شاخص هاي اعتماد به نفس، جامعه پذیري و 1389همکاران (

و   شاهیوندي  زعم  به  و  بخشد  می  بهبود  را  اجتماعی  سازگاري 
) و  1393همکاران  مسائل  بر  آن  وسیله  به  توانند  می  افراد   (

 مشکالت جسمی، روحی، روانی و اجتماعی  غلبه کنند. 
) معتقدند  تمرینات بدنی از دو راه  1999کالپ و همکاران (

بر روح و روان انسان اثر گذار است: یکی رها شدن آندروفین و  
دوم کاهش سطوح کورتیزول (هورمونی که با فشار عصبی در خون 
ترشح می شود). بر اساس نظر متخصصان فیزیولوژي، آندروفین 
ها داروهاي طبیعی کاهش درد هستند که سبب به وجود آمدن 

افزایش احس موجب  بدنی  تمرینات  شوند،  می  خوشایند  اسات 
 سطوح ترشح آندروفین می شود. 

)، ورزش و فعالیت  1388به اعتقاد سلطانیان و امین بیدختی (
هاي بدنی می تواند ظرفیت افراد را در مقابله با برخی از فشارها  
ي روانی در محیط کار افزایش دهد. با توجه به اثراتی که آمادگی 

بر خستگی عاطفی که مهم ترین بخش فرسودگی شغلی    جسمانی
محسوب می شود، دارد و از طرفی دیگر با توجه به تاکیدي که بر 
و درمانی می  بهداشتی  به منظور کاهش هزینه هاي  پیشگیري 
شود، این نتیجه می تواند کاربرد ورزش را در کنار سایر روش هاي  

 ان دهد.  درمانی و یا روش جایگزین براي آن ها نیز نش
) و همکاران   هالکامپ  اعتقاد   آمادگی  1996به  که  وقتی   (

دارد.  قرار  مناسبی  سطح  در  نیز  ذهنی  آمادگی  باالست  بدنی 
) معتقد است اگر ورزشکاران در خواب تمرینات 1992(  1استیون 

و   مرور  خواب  در  را  خود  ورزشی  اجراي  و  باشند  داشته  ذهنی 
د، رسیدن به قهرمانی براي قهرمان شدنشان را در خواب تصور کنن
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آنان آسان تر می شود. در واقع به رابطه مثبت و معنی داري بین  
 تمرینات ذهنی در خواب و موفقیت ورزشکاران دست یافت. 

هاي   توانایی  دارند،  باالتري  جسمانی  آمادگی  که  افرادي 
زندگی   با فشارهاي طبیعی  توانند  را شناخته، می  شخصی خود 

انند بهره وري و ثمردهی شغلی داشته باشند  مقابله کنند، می تو
و قادرند در جامعه مشارکت معنی داري داشته باشند، می توانند  
بالقوه   هاي  توانایی  و  خودشکوفایی  و  رقابت  ظرفیت  داشتن  با 
فکري و هیجانی، زندگی بهتر و سالم تري داشته باشند، این افراد  

د نگرش مثبت  به نقاط ضعف و قوت خود آگاه بوده، نسبت به خو 
دارند و ناکامی ها را آسانتر تحمل می کنند،همچنین انعطاف پذیر  
بوده و در مواجهه با مشکالت اجتماعی کنترل خود را از دست 

 نمی دهند. 
 مغز به را خون  جریان )، ورزش2011(  1به اعتقاد استروب

 کند می را تحریک مختار خود عصبی دستگاه دهد، می افزایش
 همین دالیل به . نماید می تسهیل را هورمونها برخی شدن آزاد و

راه   را فیزیولوژیک –عصب عوامل از سطحی  است ممکن ورزش
 برخی روي  و افسردگی ضد اثر افراد برخی روي  که کند اندازي 

 این سالمت بر ورزش تاثیر حداقل و دارد  ضد اضطرابی اثر دیگر
 دارد.  پی در افراد غالب در را فراینده بهزیستی حالت که است

هاي   مولفه  داد  نشان  نیز  فرعی  هاي  فرضیه  آزمون  نتایج 
قلبی استقامت  از  اعم  جسمانی  اندام  -آمادگی  استقامت  عروقی، 

هاي فوقانی، استقامت عضالنی ناحیه تنه ، میزان چابکی و انعطاف  
پذیري با سالمت روانی، رابطه مثبت و معناداري دارند . همچنین  

مطلوبی بود که نشان می  سطح میانگین این مولفه ها در سطح  
دهد آزمودنی هاي این پژوهش،  داراي توانایی جسمانی مناسبی  
فاکتورها   این  فاکتورهاي مختلف آمادگی جسمانی هستند و  در 
آتش  روانی  سالمت  براي  مناسبی  کننده  بینی  پیش  تواند  می 
نشانان باشد که این مطلب می تواند بیانگر این باشد که کاهش  

آمادگ ها  فاکتورهاي  اندام  استقامت  ضعف  از  اعم  جسمانی  ی 
،کاهش  چابکی و کاهش انعطاف پذیري یا افزایش چاقی و کم  

 تحرکی موجب کاهش در نمرات سالمت روانی می شود.  
) معتقد است که بعد از چند هفته ورزش 1388صالحی توکا (

و  پذیري  انعطاف  می شود،  تقویت  ها  ماهیچه  و  منظم عضالت 
استقامت باال می رود و همچنین زمان واکنش و توازن بدن تقویت 
خواهد شد. تقویت و افزایش این ابعاد به عنوان مولفه هاي اساسی 

ن و  خودکارآمدي  ادراك  جسمانی  افراد  آمادگی  در  را  یرومندي 
از   باالتري  سطوح  حفظ  به  منجر  طریق  این  از  و  داده  افزایش 
سالمت جسمانی و خصوصا روانشناختی خواهد شد. ایجاد و حفظ 
مانند   جسمانی  آمادگی  هاي  زیرمجموعه  از  مناسبی  سطح 

عروقی، قدرت و استقامت عضالنی، ترکیب بدنی  -استقامت قلبی
ب ارتباط  در  پذیري  انعطاف  امراض و  کاهش خطر  در  ا سالمت، 

 
1 Straub 

قلبی، چاقی و ناراحتی هاي روانی به ویژه افسردگی و اضطراب و  
 در نهایت تحلیل رفتگی روانی موثر است.  

در   یا  و  برخوردارند  کافی  بدنی  فعالیتهاي  از  که  افرادي 
ناراحتی ها و مشکالت  این  فعالیتهاي ورزشی شرکت می کنند 

رزشی از تن خود خارج می نمایند.  روانی را از طریق فعالیتهاي و
دیگران،  کنار  در  بودن  براي  فرصتی  فعالیتها  این  دیگر  از سوي 
افراد فراهم نموده و   این  براي  طرح مشکالت و کمک گرفتن را 
مانع از افزایش و تشدید مشکالت روانی افراد و جسمانی سازي 
انعطاف   بدنی  فعالیتهاي  و  ورزش  دیگر  طرف  از  شود.  می  آنها 

ري سیستم بدنی را افزایش داده و مقاومت سیستم ایمنی را  پذی
در برابر عوامل آسیب رسان افزایش می دهد (الهی و همکاران، 

1391 .( 
بهبود   باعث  تواند  می  فعالیت  گفت  توان  می  کلی  طور  به 
سالمت عمومی کارکنان شود ، بنابراین به وسیله ورزش و حفط 

کارمندان را در مقابله    آمادگی جسمانی کارکنان می توان ظرفیت 
با فشارهاي روانی در محل کار افزایش داد و سالمت عمومی آنان 

 را تضمین کرد.
در خصوص ارتباط آمادگی جسمانی با تحلیل رفتگی شغلی  
می توان گفت  افزایش آمادگی جسمانی،با کاهش تحلیل رفتگی  
 شغلی همراه است . این بخش از  یافته ها در راستاي یافته هاي 

) همکاران  و  آمادگی  1396علوي  دادند  نشان  که  باشد  می   (
ارتباط   شغلی  رفتگی  تحلیل  یا  فرسودگی  کاهش  با  جسمانی 

و همکاران ( نجار  وفایی  دارد. همچنین  نشان  1394معناداري   (
کفایت دادند که با افزایش فعالیت بدنی میانگین نمره احساس عدم

نشان که  یافته  افراد کاهش  افزشغلی  کار دهنده  از  ایش رضایت 
کارمندان است و همچنین با کاهش میانگین نمره مسخ شخصیت  

دریافت و  همکاران  با  افراد  روابط  بهبود  خدمات  باعث  کنندگان 
 گردید.

تحقیق  هاي  یافته  برخالف  تحقیق  این  هاي  یافته 
) می باشد.که احتماال علت عدم 1980)و کولیک(1380موسوي(

ابزار   در  تفاوت   ، تطابق  آزمون این  و  نامه  گیري(پرسش  اندازه 
با سایر تحقیقات  تحقیق حاضر  آماري  جسمانی عملی) وجامعه 
دیگر، وتفاوت در معدل نمره آمادگی جسمانی و سالمت روانی دو 

 جامعه آماري بوده است. 
آمادگی  داراي  که  کارکنانی  گفت  توان  می  زمینه  این  در 

ري برخوردار  جسمانی باالتري هستند از تحلیل رفتگی شغلی کمت
فشارعاطفی خواهند   احساس  کمتر  که  اي  گونه  به  بود  خواهند 
نمود و منابع هیجانی خود را کنترل می کنند (کاهش خستگی  
احساس   ذینفعان  سایر  و  دیگر  کارکنان  به  نسبت   ، عاطفی) 
مسئولیت بیشتري نموده و در درجه اول روابط انسانی را مد نظر  
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-ی و سنگدالنه به آنان نگاه نمیقرار خواهند داد و به وصرت منف 
کنند (کاهش مسخ شخصیت)، و احساس شایستگی و موفقیت در  

 کارها خواهند داشت (افزایش احساس کفایت فردي).
هاي   مولفه  داد  نشان  نیز  فرعی  هاي  فرضیه  آزمون  نتایج 

قلبی استقامت  از  اعم  جسمانی  اندام  -آمادگی  استقامت  عروقی، 
ی ناحیه تنه ، میزان چابکی و انعطاف  هاي فوقانی، استقامت عضالن 

پذیري با تحلیل رفتگی شغلی، رابطه منفی و معناداري دارند. به  
در  آمادگی جسمانی  فاکتورهاي  میزان  اندازه  هر   ، دیگر  عبارت 
افراد باالتر باشد، میزان تحلیل رفتگی شغلی در آنان کمتر خواهد  

لکرد شد و سطح کمتري از خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عم
همکاران  و  تجاري  اعتقاد  به  نمود.  خواهند  تجربه  را  فردي 

)، داشتن  فاکتورهاي آمادگی جسمانی با  احساس مثبت  1389(
نسبت به محیط کار رابطه دارد که این امر باعث بهبود بهره وري 
و عملکرد فردي کارکنان می شود،  همچنین فرد با میل و رغبت  

ه و از عهده مسئولیت هاي بیشتري در محل کار خود حاضر شد
براي  بیشتري  پتانسیل  داراي  و  آمد  خواهد  بر  خویش  محوله 
 پذیرش مسئولیت هاي بیشتر و جدیدتر در محیط کار خواهد بود.
بدنی   هاي  فعالیت  به  که  نشانی  آتش  نوع شغل  به  توجه  با 
ضرورت  کارکنان،  در  جسمانی  آمادگی  وجود  دارد،  نیاز  زیادي 

آمادگی جسمانی، باعث می شود  افراد در    بیشتري دارد. ورزش و
برخورد با موانع و مشکالت ، روحیه اي مقاوم ، جستجوگر، چاره 
اندیش ، منعطف و تحمل پذیر داشته باشند. بنابراین ، غلبه کردن 
بر کشمکش ها و مشکال ت در ورزش ، می تواند احساس شخصی 

انگیزه  فرد را در مورد شایستگی و کنترل خویش افزایش دهد،  
درونی او را براي بروز رفتار شایسته بیشتر کند و شخصیت او را 

 به شکلی بسیار مثبت ، تحت تأثیر قرار دهد.
از سوي دیگر کارکنانی که بیش از حد کار می کنند و از لحاظ  
احساسی خسته هستند ممکن است تغییراتی در عملکرد شغلی 

نسبت به سازمان یا  و روحیه تیم داشته باشند مانند  تعهد پایین 
غیبت هاي زیاد ،که با توجه به رابطه منفی آمادگی جسمانی با  
تحلیل رفتگی شغلی، می توان با باالبردن آمادگی جسمانی، این 

 خستگی عاطفی را کاهش داد. 
به طور کلی می توان نتیجه گرفت که توجه به فعالیت هاي 

ر و  استراتژي  یک  عنوان  به  جسمانی  آمادگی  و  ویکرد  بدنی  
مناسب، آسان و ارزان جهت افزایش سالمت روحی و جلوگیري از 
تحیل رفتگی یا فرسودگی شغلی کارکنان ، ضروري به نظر می  

 رسد. 
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