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Abstract
Introduction: Faculty members and staff are important human resources in universities. Their 
physical health is very important because it can affect their organizational commitment. The aim 
of this study was to determine the correlation between some indicators of physical health and 
organizational commitment among faculty members and staff of Tabriz  Islamic Arts University.
Methods: The method of the present study is descriptive-correlation. 60 male university staff 
and faculty members were randomly selected as a sample. To collect data from the demographic 
questionnaire and "Allen and Meyer Organizational Commitment Questionnaire" used. Content 
validity by qualitative method and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient 
calculation method. Also, the maximum oxygen consumption and the percentage of fat mass were 
measured from physical health indicators. Data analysis was performed in SPSS. 23.
Results: Maximum oxygen consumption has a significant and direct correlation with organizational 
commitment (r = 0.27, P-value = 0.03) and fat mass percentage has a significant and inverse correlation 
with organizational commitment (r = -0.33, 0.00 = P-value). There is a significant difference between 
organizational commitment and its three sub-components among faculty members and staff (P <0.05).
Conclusions: Some health indicators such as fat mass percentage and maximum oxygen consumption 
have a significant correlation with organizational commitment of individuals. It is suggested that 
university officials have continuous planning to improve the physical health of their human resources.
Keywords: Maximum Oxygen Consumption, Fat Mass, Organizational Commitment, Faculty 
Members, Staff.
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چکیده
مقدمــه: اعضــای هیئــت علمــی و کارمنــدان ســرمایه هــای انســانی مهــم در دانشــگاه هــا هســتند و ســالمت جســمی آن هــا اهمیــت 
بســیاری دارد زیــرا مــی توانــد بــر تعهــد ســازمانی شــان اثرگــذار باشــد. هــدف پژوهــش حاضــر تعییــن همبســتگی برخــی شــاخص هــای 

ســالمت جســمانی بــا تعهــد ســازمانی در بیــن اعضــای هیئــت علمــی و کارکنــان دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز مــی باشــد.
روش کار: روش مطالعــه حاضــر، توصیفــی - همبســتگی مــي باشــد. 60 تــن از کارکنــان و اعضــای هیئــت علمــی مــرد دانشــگاه بطــور 
تصادفــی ســاده بعنــوان نمونــه انتخــاب شــدند. جهــت جمــع آوری داده هــا از پرسشــنامه جمعیــت شــناختی و "پرسشــنامه  تعهد ســازمانی 
آلن و مایر"  Allen & Meyer's Organizational Commitment Questionnaire  استفاده شد. روایـــی پرسشنامه بـــا روش روایـــی 
محتـــوا به روش کیفی و پایایـــی بـــه روش همبستگی درونی با محاســـبه ضریـــب آلفـــا کرونبـــاخ مـــورد تأییـد قـــرار گرفـت. همچنین 
شــاخص هــای ســالمت جســمانی، حداکثــر اکســیژن مصرفــی و درصــد تــوده چربــی انــدازه گیــری شــد. تحلیــل داده هــا در نــرم افــزار 

اس پــی اس اس نســخه 23 انجــام گرفــت. 
یافتــه هــا: حداکثــر اکســیژن مصرفــی بــا تعهــد ســازمانی همبســتگی معنــا دار و مســتقیم )P-value =0/03، r=0/27( و درصــد تــوده 
چربــی بــا تعهــد ســازمانی همبســتگی معنــادار و معکــوس دارد )P-value =0/00 ،r=-0/33(. بیــن تعهــد ســازمانی و 3 زیــر مولفــه آن 

 .)P>0/05( در میــان اعضــای هیــأت علمــی و کارکنــان تفــاوت معنــاداری وجــود دارد
نتیجه گیــری:  برخــی شــاخص هــای ســالمت از جملــه درصــد تــوده چربــی و حداکثــر اکســیژن مصرفــی بــا تعهــد ســازمانی افــراد 
ــروی انســانی خــود                    ــای ســالمت جســمانی نی ــه ارتق ــد. پیشــنهاد مــی شــود مســئولین دانشــگاه نســبت ب ــا داری دارن همبســتگی معن

برنامــه ریــزی مســتمر داشــته باشــند.
کلیدواژه ها: حداکثر اکسیژن مصرفی، درصد توده چربی، تعهد سازمانی، اعضای هیئت علمی، کارکنان.

مقدمه
دانشــگاه هــا مســئول تعلیــم و آمــاده کــردن دانشــجویان  بــرای 
جامعــه اســت تــا بــا ورود بــه بــازار کار، در اداره کشــور نیــز نقــش 
ــائل  ــا در مس ــگاه ه ــن، دانش ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــا کنن ــی ایف اساس
ــد  ــی دارن ــش مهم ــور نق ــی هرکش ــی و سیاس ــادی، اجتماع اقتص
ــد  ــروی انســانی متعهــد و کارآم ــد نی ــن منظــور نیازمن ــرای ای و ب
مــی باشــند )1(. اعضــای هیــأت علمــی و کارکنــان ســرمایه هــای 
ــن اهــداف مــی باشــند، و عملکــرد        ــه ای ــل ب انســانی مهــم در نی
ــن،  ــت بنابرای ــته اس ــور وابس ــرفت کش ــده و پیش ــه آین ــا ب آن ه

مدیــران و روســای دانشــگاه هــا بایــد بــا توجــه بــه ایــن موضــوع 
ــظ  ــت و حف ــند و تربی ــد باش ــا و کارآم ــگاه پوی ــاز دانش ــه س زمین
نیــروی انســانی آگاه، متعهــد و وفــادار مهمتریــن چالــش مدیــران 

ــد باشــد )2(.                                  در موفقیــت دانشــگاه هــا بای
از طرفــی، یکــی از عوامــل مهمــی کــه در عملکــرد نیروی انســانی 
ــازمان اســت،  ــه س ــد ب ــی دارد، تعه ــش اساس ــا نق ــازمان ه در س
ــف  ــه هــای مختل ــر جنب ــه ب ــی اســت ک ــت روان ــک حال تعهــد ی
ــد  ــزان تعه ــر می ــذارد، اگ ــی گ ــر م ــانی اث ــروی انس ــرد نی کارک
ســازمانی پاییــن باشــد پیامدهــای هــای منفــی زیــادی از جملــه 
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نگرانــی، تشــویش، غیبــت و تأخیــر، کم شــدن کارایــی و در نهایت 
تــرک شــغل بــرای کارکنــان را در پــی خواهــد داشــت )3(. بنــا بــه 
 )organizational commitment( ایــن دالیــل، تعهــد ســازمانی
در میــان پژوهشــگران و مدیــران ســازمان هــا مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت )4–6(. تعهــد ســازمانی نیــاز، تمایــل و الــزام جهــت 
اشــتغال در ســازمان و تــداوم آن را فراهم مــی آورد و دارای 3 مولفه 
مــی باشــد: 1- مولفــه تعهــد عاطفــی کــه وابســتگی احساســی فرد 
ــه ســازمان را نشــان مــی دهــد. 2- مولفــه تعهــد مســتمر کــه  ب
تمایــل بــه باقــی مانــدن در ســازمان بــه خاطــر هزینــه هــای ترک 
ســازمان یــا پــاداش ناشــی از مانــدن در آن مــی شــود و 3-مولفــه 
تعهــد هنجــاری کــه احســاس تکلیــف بــه باقــی مانــدن بــه عنوان 
یــک عضــو موثــر در ســازمان را بیــان مــی کنــد. زمانــی کــه فــرد 
بــه ســازمان تعهــد داشــته باشــد، کارایــی باالیــی نشــان مــی دهــد 
ــت و در  ــد داش ــری خواه ــرد کمت ــت کارک ــت و اف ــزان غیب و می
نتیجــه  موجــب کاهــش هزینــه هــا در ســازمان و افزایــش بهــره 
وری بیشــتر ســازمان مــی شــود )7,8(. در مــورد تعهــد ســازمانی 
مطالعــات مختلفــی انجــام گرفتــه اســت. Salmai )7( در پژوهشــی 
ــش  ــا افزای ــغلی ب ــت ش ــزه پیشــرفت و رضای ــه انگی نشــان داد ک
تعهــد ســازمانی همبســتگی دارد. Saridakis و همــکاران )9(  نیــز 
ــا تعهــد ســازمانی همبســتگی معنــا  نشــان داد هــوش هیجانــی ب
داری دارد. Labrague و همــکاران )10( در پژوهــش خــود نشــان 
ــا تعهــد ســازمانی  ــی ب ــد کــه بیمــاری هــای جســمی و روان دادن
رابطــه منفــی دارد. همچنیــن لنگــرودی و همــکاران )11( نیــز در 
ــت  ــالت و رضای ــطح تحصی ــه س ــد ک ــان دادن ــود نش ــه خ مطالع

شــغلی بــا تعهــد ســازمانی همبســتگی معنــاداری دارد.
ویژگــی هــای فــردی مثــل ســن، جنــس، تحصیــالت، و ویژگــی 
هــای ســازمان ماننــد میــزان درآمــد، وضعیــت اســتخدامی و نحــوه 
ارتبــاط و تعامــل مدیــران و تجربــه کاری، از جملــه مواردی هســتند 
ــد )12,13(. در  ــی گذارن ــر م ــراد تأثی ــازمانی اف ــد س ــر تعه ــه ب ک
پژوهــش هــای گذشــته نیــز بــه ایــن عوامــل اجتماعی-اقتصــادی 
ــا ســالمت جســمانی و آمادگــی  ــه شــده اســت، ام بیشــتر پرداخت
بدنــی افــراد موضوعــی اســت کــه کمتر مــورد توجــه پژوهشــگران 
قــرار گرفتــه و اگــر هــم بررســی شــده اســت بیشــتر بعــد روانــی 
ســالمتی مدنظــر بــوده اســت. ســالمت جســمی از اهمیــت باالیــی 
برخــوردار اســت و در روایــات و احادیــث نیــز بســیار بــرآن تأکیــد 
شــده اســت، ایــن موضــوع از جنبــه هــای مختلــف زندگــی افــراد 
ــن  ــت مهمتری ــوان گف ــی ت ــد و م ــی ده ــرار م ــر ق را تحــت تأثی

اولویــت در زندگــی هــر شــخص اســت )14(. 
ــه جــدا از هــم نیســتند و ســالمتی  جســم و روان انســان دو مقول

هــر دو بهــم مرتبــط اســت، ســالمتی بــدن باعــث مــی شــود کــه 
احســاس بهتــری نســبت بــه زندگــی و آینــده وجود داشــته باشــد و 
حتــی فکــر ســالمتی و زندگــی طوالنــی، انگیــزه ای مــی دهــد که 
بــا آن مــی تــوان بیشــتر تــالش نمــود. داشــتن بــدن ســالم باعــث 
مــی شــود، بــر روی کار و زندگــی بیشــتر تمرکــز شــود و تعهــد که 
جنبــه روانــی دارد را نیــز بهبــود مــی بخشــد و ایــن امــر ممکــن 
اســت بــر تعهــد ســازمانی افــراد نیــز اثــر مثبتــی داشــته باشــد. بــا 
توجــه بــه اهمیــت موضــوع، در ایــن مــورد بخصــوص در ایــران به 

آن کمتــر توجــه شــده اســت )14,15(.
ــای  ــن موضــوع ه ــم تری ــی از مه ــانی یک ــروی انس ســالمتی نی
ــی کــه از  زمــان حاضــر مــی باشــد و مســلماً مدرســین و کارکنان
ســالمت عمومــی برخــوردار نباشــند، قــادر نخواهنــد بــود وظایــف 
محولــه  نظیــر ارائــه خدمــات دانشــجویی و تدریــس چنــد ســاعته 
ــب  ــات مناس ــه خدم ــرای ارائ ــذا ب ــند. ل ــته باش ــگاه داش در دانش
توســط کادر دانشــگاه الزم اســت کــه آن هــا از ســالمتی جســمانی 
ــروز  ــورت ب ــر آن، درص ــالوه ب ــند )15(. ع ــوردارد باش ــبی برخ نس
بیمــاری ضمــن تحمیــل هزینــه، فرســودگی شــغلی حاصــل مــی 
شــود و ایــن مســئله میــزان تعهــد بــه ســازمان را تحــت تأثیــر قرار 
مــی دهــد.  از طرفــی، حــدود 80 درصــد  افــراد کشــورهای کمتــر 
ــدم  ــتند، ع ــي هس ــت ورزش ــرک و فعالی ــد تح ــه فاق ــعه یافت توس
ــار  ــی، فش ــش درصــد چرب ــب افزای ــي موج ــي تحرک ــت و ب فعالی
خــون و بیمــاري هــاي هــاي مرتبــط مــي شــود و از کار افتادگي  و 
پاییــن آوردن تعهــد ســازمانی را در پــي دارد )16(. کــم تحرکــی بــا 
کاهــش آمادگــی قلبــی تنفســی کــه بــا حداکثــر اکســیژن مصرفی 
ــیژن  ــر اکس ــود حداکث ــت و بهب ــراه اس ــود، هم ــی ش ــنجیده م س
ــم فشــار خــون  ــی و تنظی ــی موجــب کاهــش درصــد چرب مصرف
ــود )17(.  ــا افزایــش تحــرک میســر خواهــد ب شــود و ایــن امــر ب
بنابرایــن، مدیــران بایــد بــه فکــر افزایــش تحــرک کارکنان باشــند 
کــه ایــن امــر موجــب ارتقــای ســالمت آن هــا مــی شــود و ممکن 

اســت تعهــد ســازمانی شــان را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. 
ــاغل  ــگاه دارای مش ــدان دانش ــی و کارمن ــت علم ــای هیئ اعض
حســاس مــی باشــند زیــرا  ارتبــاط تنگاتنگــی بــا آمــوزش 
دانشــجویان بعنــوان نیــروی کار آینــده، در جامعــه دارد. بــا توجــه 
ــازمانی و  ــد س ــر تعه ــر آن ب ــراد و تأثی ــالمتی اف ــت س ــه اهمی ب
ــا شــاخص هــای ســالمت  ــا توجــه بــه اینکــه در ارتبــاط ب نیــز ب
جســمانی و تعهــد ســازمانی پژوهــش هــای کمتــری انجــام گرفته 
اســت، لــذا پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن همبســتگی برخــی 
ــای  ــازمانی اعض ــد س ــزان تعه ــا می ــالمتی ب ــای س ــاخص ه ش
ــز در  ــر اســالمی تبری ــان در دانشــگاه هن هیئــت علمــی و کارکن
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ــت. ــام گرف ــال 1397 انج س

روش کار
ــط  ــد. محی ــي باش ــتگی م ــی - همبس ــر توصیف ــش حاض پژوه
پژوهــش دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز و جامعــه آمــاري کلیــه 
اعضــای هیئــت علمــی و کارکنــان مــرد دانشــگاه هنــر اســالمی 
ــن از اعضــای  ــامل 55 ت ــاری  ش ــه آم ــد. جامع ــی باش ــز م تبری
هیئــت علمــی و  75 تــن از کارکنــان مــرد دانشــگاه هنــر 
ــتفاده از  ــا اس ــداد ب ــن تع ــه از ای ــد ک ــی باش ــز م ــالمی تبری اس
جــدول تعییــن نمونــه مــورگان، بطــور تصادفــی ســاده 35 تــن از 
ــا(  ــن )59 درصــد از آن ه ــا( و 32 ت ــان )50 درصــد آن ه کارکن
از اعضــای هیئــت علمــی بعنــوان نمونــه انتخــاب شــدند کــه از 
ــن بدلیــل نداشــتن شــرایط شــرکت، از مطالعــه  ــن تعــداد 7 ت ای
ــه دو گــروه 30  ــه هــا ب ــت نمون ــار گذاشــته شــدند و در نهای کن
تــن از اعضــای هیئــت علمــی و کارکنــان تقســیم بنــدی شــدند. 
معیارهــای ورود بــه مطالعــه عبارتنــد از: 1 -افــراد انتخــاب شــده 
بــه شــرکت در پژوهــش عالقمنــد باشــند. 2 - حداقــل بــه مــدت 
6 مــاه عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه باشــند 3-حداقــل بمــدت6 
ــن  ــراردادی دانشــگاه باشــند. همچنی ــا ق ــد رســمی ی ــاه کارمن م
افــرادی کــه 1-بــه طــور ناقــص بــه پرسشــنامه هــا پاســخ داده 
ــرده  ــرف ک ــی مص ــر داروی خاص ــاعت اخی ــد 2- در 48 س بودن
ــتند 4- در  ــش را نداش ــرکت در پژوه ــه ش ــل ب ــند 3- تمای باش
ــات  ــد و  5- دخانی شــش مــاه گذشــته جراحــی انجــام داده بودن

ــار گذاشــته شــدند. ــه کن ــد از مطالع اســتعمال مــی کردن
ــناختی  ــت ش ــنامه جمعی ــا از پرسش ــع آوری داده ه ــرای جم ب
ــتفاده  ــالت اس ــزان تحصی ــد، وزن و می ــس، ق ــن، جن ــامل س ش
ــد  ــنامه تعه ــازمانی از "پرسش ــد س ــنجش تعه ــرای س ــد و ب ش
 Allen & Meyer›s Organizational " ــر ــن و مای ســازمانی آل

شــد.  اســتفاده   Commitment Questionnaire

»پرسشــنامه  تعهــد ســازمانی آلــن و مایــر » دارای 24 عبــارت و 
 )emotional commitment( 3 مؤلفــه اســت کــه تعهــد عاطفــی
  )consistent commitment( عبــارت 1تــا 8، تعهــد مســتمر
 )normative commitment( عبــارت 9الی16 و تعهــد هنجــاری
عبــارت 17الــی 24  را شــامل مــی شــود. ایــن پرسشــنامه در قالب 
ــن  ــه پاییــن تری ــه ای کــه ب ــه گون ــود ب ــه ای ب لیکــرت 7 گزین
گزینــه نمــره 1 و بــه باالتریــن گزینــه نمــره7 تعلــق گرفــت. در 
ایــن پرسشــنامه حداکثــر نمــره 168 بــوده و حداقــل آن نیــز 24 
مــی باشــد و عبــارت هــای 4، 5، 6، 8، 9، 10، 15، 16، 17، 18، 
ــند.  ــی باش ــوس م ــذاری معک ــره گ ــیوه نم 19، 21، 24 دارای ش

ــف،  ــازمانی ضعی ــد س ــر از 56 تعه ــن کمت ــه میانگی ــه ک بطوریک
میانگیــن بیــن 56 تــا 112 تعهــد ســازمانی متوســط و میانگیــن 

112 تــا 168 تعهــد ســازمانی بــاال را نشــان مــی داد )18(.
خــود  پژوهــش  در   )19(  Berberoglu ایــران  از  خــارج  در 
ــازمانی  ــد س ــنامه  تعه ــی "پرسش ــه روش کیف ــوا ب ــی محت روای
ــن و مایــر" را بوســیله 22 تــن از مدرســین دانشــکده اقتصــاد  آل
دانشــگاه بیــن المللــی قبــرس تأییــد کــرد و پایایـــی بـــه روش 
همبســتگی درونــی با محاســـبه ضریـــب آلفـــا کرونبـــاخ  پس از 
ــرس  ــزرگ شــمال قب ــان 5 بیمارســتان ب ــان کارکن ــع در می توزی
0/70 بدســت آورد. Hanaysha در مطالعــه خــود روایــی صــوری 
"پرسشــنامه  تعهــد ســازمانی آلــن و مایــر"را توســط متخصصیــن 
ــزی تأییــد کــرد و همچنیــن و پایایـــی بـــه  دانشــگاه هــای مال
روش همبســتگی درونــی بــا محاســـبه ضریـــب آلفـــا کرونبـــاخ 
ــزی0/86  ــای شــمال مال ــان دانشــگاه ه ــان 242 از کارکن در می

ــد )20(. ــزارش ش گ
ــی  ــری روای ــدازه گی ــکاران )21( ان ــی و هم ــک پ ــه نی در مطالع
ــن و  ــازمانی آل ــد س ــنامه  تعه ــی "پرسش ــه روش کیف ــوا ب محت
مایــر" انجــام شــد. لــذا  پرسشــنامه در اختیــار 10 تــن از اعضــای 
ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــتاری و مامای ــکده پرس ــی دانش ــت علم هیئ
ــد.  ــد ش ــت و تأیی ــرار گرف ــتی ق ــهید بهش ــران و ش ــکی ته پزش
پایایـــی بـــه روش همبستگی درونی با محاســـبه ضریـــب آلفـــا 
ــتاران  ــن از پرس ــن 15 ت ــع  پرسشــنامه در بی ــا توزی ــاخ ب کرونبـ
ــتی و  ــهید بهش ــگاه ش ــی دانش ــوق تخصص ــای ف ــتان ه بیمارس
ــکاران  ــری و هم ــه نصی ــن در مطالع ــد. همچنی 0/76 بدســت آم
)18(، روایــی محتــوا بــه روش کیفــی "پرسشــنامه تعهد ســازمانی 
آلــن و مایــر" بــا نظرخواهــی از 15 تــن  از اعضــای هیئــت علمــی 
دانشــکده هــای مختلــف دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد زنجــان و 
ــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بررســی و تأییــد شــد.  دانشــگاه عل
پایایـــی بـــه روش همبستگی درونی با محاســـبه ضریـــب آلفـــا 
کرونبـــاخ بــا نظــرات 20 تــن از اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه 

ــد. آزاد اســالمی واحــد زنجــان 0/73 بدســت آم
ــی  ــوری و کیف ــه روش ص ــوا ب ــی محت ــر، روای ــه حاض در مطالع
ــی از  ــا نظرخواه ــر" ب ــن و مای ــازمانی آل ــد س ــنامه  تعه "پرسش
ــانه ای  ــد رس ــکده چن ــی دانش ــت علم ــای هیئ ــن از اعض 10 ت
دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز و دانشــکده تربیــت بدنــی دانشــگاه 
ــانی  ــق همس ــز از طری ــی نی ــد. پایای ــد ش ــی و تأیی ــز بررس تبری
درونــی انجــام گرفــت و پرسشــنامه در اختیــار 15 تــن از 
کارکنــان و اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده معمــاری دانشــگاه 
ــاخ  ــاي کرونب ــب آلف ــه ضری ــت ک ــز  گرف ــالمی تبری ــر اس هن
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0/79 محاســبه گردیــد کــه نشــان دهنــده پایایــي مناســب ایــن 
ــد.  ــي باش ــه م ــورد مطالع ــه م ــنامه در جامع پرسش

ــوازی  ــوان ه ــا، ت ــه ه ــمانی نمون ــالمت جس ــنجش س ــرای س ب
ــوده چربــی انــدازه  ــد ت ــی( و درص )حداکثــر اکســیژن مصرف
گیــری شــد )22(. تــوان هــوازی یــا حداکثــر اکســیژن مصرفــی 
ــراد  ــه اف ــی روزان ــت فیزیک ــزان فعالی ــرف می ــه مع ــن اینک ضم
اســت، آمادگــی قبلــی تنفســی را  نشــان مــی دهــد. تــوان هوازي 
بیشــینه مصرفــی عبــارت اســت از بیشــینه اکســیژن مصرفــي کــه 
ــزرگ در طــي  ــي ب ــان توســط گــروه هــاي عضالن در واحــد زم
ــه مصــرف مــي  ــا ســر حــد خســتگي ب یــک فعالیــت فزاینــده ت
رســد.  حداکثــر اکســیژن مصرفــی بیشــینه معمــوال بــه صــورت 
 ،)V( volume حجــم در دقیقــه )MAX( maximal حداکثــر
اکســیژن O2( oxygen( و بطــور خالصــه VO2max نوشــته 
ــدار  ــر مق ــه حداکث ــارت دیگــر،  VO2max ب ــه عب مــي شــود. ب
اکســیژني )میلــي متــر( کــه یــک شــخص در مــدت یــک )دقیقه( 
بــه ازاي هــر )کیلوگــرم( از وزن خــود مــي توانــد مصــرف کنــد، 

ــه مــي شــود )23( . گفت
ــه   ــون پل ــرای ســنجش VO2max از »آزم ــه حاضــر ب در مطالع
ــد.  ــتفاده ش ــز« )Queens College Step Test( اس ــج کوئین کال
Mcardle و همــکاران )22( در ســال 1972 »آزمــون پلــه کالــج 

ــون، Vo2max از  ــن آزم ــه در ای ــد ک ــی کردن ــز« را طراح کوئین
طریــق واکنــش ضربــان قلــب دوره بازگشــت بــه حالــت اولیــه، 

بــرآورد مــی شــود.
ــه  ــون پل ــان »آزم ــی همزم ــزان روای Safrit & Wood )24(  می

ــر روی  ــروس« )Bruce Test( ب ــون ب ــا »آزم ــز« ب ــج کوئین کال
تردمیــل  را در میــان 30 مــرد میانســال 0/72 و میــزان ثبــات آن 
بــه روش آزمــون مجــدد، در همیــن نمونــه هــا را 0/87 گــزارش 
کــرد. همچنیــن Kumar و همــکاران )25( روایــی همزمــان 
 VO2max حاصــل از »آزمــون پلــه کالــج کوئینــز« و VO2max

حاصــل از انــدازه گیــری مســتقیم در 48 ورزشــکار مــرد، را 0/89 
ــن  ــه روش آزمــون مجــدد  در همی ــات آن ب ــد و ثب بدســت آورن

نمونــه هــا  0/91 گــزارش کردنــد. 
ــز« و دوچرخــه  ــج کوئین ــه کال ــون پل ــن »آزم حــق روان )26( بی
ــوزان  ــش آم ــرآورد VO2max دان ــس( در ب ــنج)روش فاک کارس
پســر 17 ســال، ضریــب همبســتگی 0/71 بــرای روایــی همزمــان 
ــون  ــرای آزم ــار اج ــتگی در دوب ــب همبس ــت آورد و ضری بدس
)ثبــات( بــه فاصلــه یــک روز در همیــن نمونــه هــا 0/80 گــزارش 
شــد. همچنیــن کارگرفــرد و عســگری )27( ضریــب همبســتگی 
روایــی همزمــان »آزمــون پلــه کالــج کوئینــز« و »آزمــون یــک 

میــان 30  در  را    )One Mile Run Test(  « دویــدن  مایــل 
ــه  ــات را ب ــد. ثب ــت آوردن ــا30، 0/81 بدس ــر 25ت ــجوی پس دانش
روش آزمــون مجــدد در میــان همیــن نمونــه هــا بفاصلــه یــک 

ــد. ــزارش کردن روز 0/88 گ
جهــت ســنجش درصــد تــوده چربــی کــه معــرف ترکیــب بدنــی 
 Body Composition( ــدن ــب ب ــز ترکی ــتگاه آنالی ــت از دس اس
ــره  ــور ک ــاخت کش ــدل Boca-x1 س ــه م Aanalyze( 4 کانال

جنوبــی اســتفاده شــد. ایــن دســتگاه درصــد تــوده چربــی را بــه 
روش مقاومــت بیوالکتریکــی بــرآورد مــی کنــد. روش »مقاومــت 
بیوالکتریکي« بـــر پایـــة هـــدایت پـــذیري تـــودة بدون چربي در 
مقایســه بــا بافــت چربــي اســت )28(.  Clark و همــکاران )29( 
روایــی همزمــان روش انــدازه گیــری الیــه چربــی زیرپوســتی بــه 
روش کالیپــر )Caliper( بــا روش »مقاومــت بیوالکتریکــی« را در 
ــات آن  ــد و ثب ــرد میانســال 0/92 گــزارش کــرده ان ــان 40 م می
ــان  ــک ســاعت در می ــه ی ــه فاصل ــون مجــدد ب ــه روش آزم را ب
همیــن نمونــه هــا 0/95 بدســت آوردنــد. Lukaski و همــکاران 
)30( روایــی همزمــان روش »مقاومــت بیوالکتریکــي« را بــا روش 
الیــه چربــی زیرپوســتی بــراي را بــراي 30 تــن از مــردان 0/97 و 
بــراي 30 تــن از زنــان 0/95 گــزارش کــرده انــد. همچنیــن ثبــات 
ــرای  ــه یــک ســاعت ب ــه فاصل ــون مجــدد ب ــه روش آزم آن را ب

مــردان 0/98 و بــرای زنــان 0/96 محاســبه کردنــد.
ــي دو روش  ــي مالکـ ــکاران )28( روای ــعیدی و هم ــران س در ای
انــدازه گیــری الیـــة چربـــي زیـــر پوســـتي بــه روش کالیپــر و 
ــکار را 0/53  ــان 91 زن غیرورزش ــی در می ــت بیوالکتریک »مقاوم
گــزاش کردنــد و پایایــي درونــی روش مقاومــت بیــو الکتریکــی 
را بــراي زنــان غیــر ورزشــکار در دامنــة 0/926تــا 0/964 بدســت 
آوردنــد. کاشــف و همــکاران )31( همبســتگی بیــن روش کالیپــر 
ــان  ــان می ــی همزم ــی« را در روای ــت بیوالکتریک و روش »مقاوم
30 دانشــجوی دختــر غیرفعــال 0/79 گــزارش کردنــد. همچنیــن  
ثبــات بــه روش آزمــون مجــدد بــا فاصلــه یــک ســاعت، آن را در 
میــان همیــن تعــداد نمونــه بررســی و r=0/82 گــزارش کردنــد.
در پژوهــش حاضــر روایــي همگــراي »آزمــون پلــه کالــج کوئینز« 
ــون  ــا »آزم ــن( ب ــروه 10 ت ــر )هرگ ــجوی پس ــان 20 دانش درمی
بــروس« “Bruce Test” بــر روی تریدمیــل مــورد بررســي قــرار 
گرفــت . بدیــن شــکل کــه 10 تــن »آزمــون پلــه کالــج کوئینــز« 
را اجــرا کردنــد و 10 تــن »آزمــون بــروس« را بــر روی تریدمیــل 
ــج  ــرآورد شــد و نتای ــد. ســپس VO2max  آن هــا ب انجــام دادن
نشــان داد بیــن VO2max بدســت آمــده همبســتگی بــاال و معنــا 
ــه  ــات ب داری وجــود داشــت )P=0/001، r =0/89(. در ادامــه ثب
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روش آزمـــون مجـــدد بـــا فاصلــه زماني یــک روز )جهــت از بین 
بــردن خســتگی( در 20 دانشــجوی پســر انــدازه گیــری شــد کــه 
0/90 بدســت آمــد کــه از پایایــي  بــاالي دســتگاه حمایــت کــرد. 
آزمــون در همــان ســاعت قبلــی و توســط یــک آزمونگــر تکــرار 

شــد.
ــت  ــان روش »مقاوم ــي همزم ــر روای ــه حاض ــالوه، در مطالع بع
ــی زیرپوســتی  ــه چرب ــدازه گیــری الی ــا روش ان بیوالکتریکــی« ب
بــا کالیپــر در میــان 30 تــن از دانشــجویان پســر مــورد بررســي 
ــن از  ــی 30 ت ــوده چرب ــد ت ــور درص ــن منظ ــت. بدی ــرار گرف ق
دانشــجویان پســر یــک بــار توســط دســتگاه آنالیــز ترکیــب بــدن 
و یــک بــار بــا کالیپــر از ســه ناحیــه شــکم، عضلــه ســـه ســـر و 
 )Jackson Pollack( ــه روش جکســون پــوالک ســـوپرایلیاک ب
ــج  ــن نتای ــاداری بی ــتگی معن ــج همبس ــد. نتای ــری ش ــدازه گی ان
ــی( و روش  ــو الکتریک ــدن )روش بی ــب ب ــز ترکی ــتگاه آنالی دس
کالیپــر را نشــان داد )r=0/85(. همچنیــن ثبــات دســتگاه فــوق از 
روش آزمـــون مجـــدد بـــا فاصلــه زماني یک ســاعت و بــا 30 تن 
دانشــجوی پســر بررســی شــد. نتایــج بررســي، همبســتگي برابــر 
0/94 را نشــان داد کــه از پایایــي بــاالي دســتگاه حمایــت کــرد. 
همــه آزمــون هــا در ایــن مطالعــه بــرای روایــی و پایایــی بیشــتر 

ابزارهــا توســط یــک آزمونگــر انجــام گرفــت.  
ــت  ــالق از معاون ــه اخ ــوز کمیت ــا، مج ــردآوری داده ه ــت گ جه
پژوهشــی دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز قبــل از انجــام مطالعــه 
ــی  ــالن قبل ــق اع ــه و طب ــب رضایتنام ــس از کس ــد. پ ــذ ش اخ
همــکاران جهــت تکمیــل پرسشــنامه هــا و انجــام آزمــون هــای 
ــح  ــه و ســاعت 10 صب ســالمت جســمانی در روزهــای زوج هفت
ــز و  ــر اســالمی تبری در محــل ســالن هاي ورزشــي دانشــگاه هن
ــه هــا  ــد و وزن نمون ــدا ق ــد. ابت ــاق تندرســتي حضــور یافتن در ات
 )Seca( ــد ســنج اســتاندارد ســکا ــال و ق ــرازوی دیجیت توســط ت
انــدازه گیــری شــد. در مــورد وزن، روایــی همزمــان آن بــا ترازوی 
ــه روش آزمــون مجــدد دســتگاه در میــان 30  محــک و ثبــات ب
ــب 0/91 و 0/93 بدســت  ــه ترتی ــه ب ــای مطالع ــه ه ــن از نمون ت
آمــد و بــرای قــد روایــی همزمــان آن بــا متــر نــواری پارچــه ای 
و ثبــات بــه روش آزمــون مجــدد بترتیــب 0/92 و 0/95 بدســت 
ــا  ــه ه ــناختی توســط نمون ــت ش ــنامه جمعی ــد. ســپس پرسش آم
ــن  ــازمانی آل ــد س ــنامه تعه ــس از آن »پرسش ــد و پ ــل ش تکمی
ومایــر« بــه هــر نمونــه داده شــد تــا در مــدت 15 دقیقــه تکمیــل 
نماینــد. در زمــان تکمیــل پرسشــنامه هــا توضیحــات مــورد نیــاز  
ــه  ــد ک ــان داده ش ــا اطمین ــه آن ه ــد و ب ــه ش ــا ارائ ــه آن ه ب
اطالعــات کامــال محرمانــه خواهــد مانــد و نیــازی بــه ذکــر نــام و 

نــام خانوادگــی نیســت. بعــد از تکمیــل، پرسشــنامه¬ها کدبنــدی 
شــدند.

پــس از آن درصــد تــوده چربــی نمونــه هــا  توســط دســتگاه آنالیز 
ترکیــب بــدن انــدازه گیــری شــد بدیــن منظــور قبــال بــه نمونــه 
ــه را قبــل از ســاعت 9  ــود کــه حتمــا صبحان هــا اعــالم شــده ب
میــل کننــد و مثانــه آن هــا پــر نباشــد  همچنیــن جهــت دقــت 
ــر  ــیدند و ه ــورت ورزشــی پوش ــن و ش ــا پیراه ــه ه بیشــتر نمون
ــد.  ــد درآورده ش ــل انگشــتر و گردنب ــزی از قبی ــیای فل ــه اش گون
ــزی  ــر روی صفحــه فل ــه هــا ب ــن آزمــون، نمون ــرای انجــام ای ب
ــزی  ــا پوشــش فل ــه و دســته هــای ب ــرار گرفت ــدون جــوراب ق ب
را بــه دســت مــی گیرنــد بعــد از اســتقرار صحیــح و وارد کــردن 
نــام نــام خانوادگــی، قــد و وزن نمونــه هــا دکمــه شــروع فشــرده 
ــیده و  ــام رس ــه اتم ــه ب ــدود 30 ثانی ــس از ح ــی پ ــده و ارزیاب ش

دســتگاه درصــد چربــی را گــزارش مــی کنــد. 
ســپس جهــت انــدازه گیــری حداکثــر اکســیژن مصرفــی نمونــه 
ــدت 5  ــه م ــا ب ــه ه ــدا نمون ــن منظــور ابت ــاده شــدند بدی ــا آم ه
دقیقــه بــه گــرم کــردن بــدن خــود پرداختنــد ســپس  بــا آهنــگ 
24 گام در دقیقــه و بــه مــدت 3 دقیقــه از پلــه اي بــا ارتفــاع 41/3 
بــاال و پاییــن رفتنــد بعــد از اتمــام ایــن زمــان نمونــه در وضعیــت 
ــب وي )از  ــان قل ــه ضرب ــس از 5 ثانی ــده و پ ــي مان ــتاده باق ایس
ــال( در  ــر اســتخوان رادی ــا شــریان زی ــد ی محــل شــریان کاروتی
ــداد  ــد. تع ــرب ش ــه 4 ض ــپس ب ــمارش و س ــه ش ــدت 15 ثانی م
ضربــان قلــب بدســت آمــده را در معادلــه  زیــر جاگــذاري کــرده و 

حداکثــر اکســیژن مصرفــی آزمودنــي هــا را بــرآورد شــد. 
)تعــداد ضربــان قلــب دقیقــه / ضربــه × 0/42(-111/33= 
)دقیقه/کیلــو گــرم/ میلــي لیتر(حداکثــر اکســیژن مصرفــي مــردان

پــس از جمــع آوری داده هــا بــرای تحلیــل آمــاری آن هــا از آمــار 
توصیفــی بــه صــورت میانگیــن ± انحــراف از میانگیــن و جــداول 
و نمــودار و بــرای طبیعــی بــودن داده هــا از آزمــون کالموگــراف 
اســمیرنف )Kolmogorov-Smirnov( اســتفاده شــد.  همچنیــن 
ــودن  ــال ب ــل نرم ــا بدلی ــاوت داده ه ــاط و تف ــراي بررســی ارتب ب
ــاري همبســتگی پیرســون و  ــاي آم ــب از روش ه ــا بترتی داده ه
تــی مســتقل اســتفاده شــد. داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار اس 

پــی اس اس نســخه 23 تحلیــل شــد.

یافته ها
ــاخص  ــی ش ــا و برخ ــه ه ــناختی نمون ــت ش ــخصات جمعی مش
ــی  ــت علم ــای هیئ ــک اعض ــه تفکی ــا ب ــالمتی آن ه ــای س ه
ــن  ــت. همچنی ــده اس ــان داده ش ــدول1( نش ــان در )ج و کارکن
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ــه آزادی 38(  ــتقل )P≥0/05 و درج ــون t مس ــاس آزم ــر اس ب
ــناختی و                                                                                         ــت ش ــن مشــخصات جمعی ــاداری بی ــاوت معن ــچ تف هی
ــی  ــأت علم ــای هی ــان و اعض ــالمتی کارکن ــای س ــاخص ه ش

وجــود نداشــت. ایــن نشــان مــی دهــد کــه نمونــه هــا همگــن 
ــند. ــی باش م

جدول 1: خالصه مشخصات جمعیت شناختی و برخی شاخص های سالمتی نمونه ها

)n=60( کل             )n=30( کارکنان )n=30( اعضای هیأت علمی متغیر
37/25± 5/87 36/100± 4/38 38/40±6/93 )year( سن

78/73±8/04 79/46±7/44 87/00±8/66  )kg(  وزن
175/48±5/64 174/83±5/54 176/13±5/76 )cm( قد
92/05±9/06 93/30±8/76 90/80±9/32 )mg/dl(  قند ناشتا
23/96±3/74 25/70±3/57 22/23±3/09 چربی )%(
75/41±8/23 77/36±8/00 73/46±8/13 )B/M( ضربان قلب
44/99±4/26 43/35±3/94 46/62±3/98  (VO2max) mL/Kg.min-1

114/56±16/53 112/53±21/00 116/60±10/33 )mm Hg( فشار خون سیستولیک
77/51±4/88 77/13±5/00 77/90±4/81  )mm Hg( فشار خون دیاستولیک

داده ها بصورت: میانگین± انحراف استاندارد نمایش داده شده است.

ــد  ــنامه  تعه ــده از “پرسش ــت آم ــای بدس ــره  ه ــن نم میانگی
ســازمانی آلــن و مایــر” و مولفــه هــای آن بــه تفکیــک کارکنــان 
و اعضــای هیئــت علمــی و کل در )جــدول2( قابــل مالحظــه مــی 
باشــد. همچنیــن درصــد نمــره هــای بدســت آمــده در 2 گــروه 
ــره ای  ــر نم ــد حداکث ــت. درص ــده اس ــان داده ش ــز نش و کل نی

ــد  ــنامه تعه ــرت از “پرسش ــاس لیک ــاس مقی ــر اس ــه ب ــت ک اس
ســازمانی آلــن و مایــر” و مولفــه هــای آن کســب شــده اســت و 
همانطــور کــه اعــداد جــدول نشــان مــی دهــد میانگیــن تعهــد 
ســازمانی و 3 مولفــه آن در میــان اعضــای هیــأت علمــی نســبت 

ــر اســت. ــه کارکنــان باالت ب

 جدول 2: میانگین نمره های بدست آمده از "پرسشنامه  تعهد سازمانی آلن و مایر" و مولفه های آن به تفکیک دو گروه،کل و درصد آن ها نسبت به حداکثر  نمره 
کسب شده

P-value حداکثر نمره 
کل )60 تن( کارکنان

 )30 تن(
اعضای هیئت علمی 

)30 تن(
متغیر

درصد نمره درصد نمره درصد نمره
0/002 56 % 74 41/65±7/24 67% 37/53±6/27 82% 45/76±5/69* تعهد عاطفی

0/002 56 % 71 39/65±6/18 63% 35/63±5/08 78% 43/66±4/29* تعهد مستمر

0/000 56 % 80 44/56±7/72 70% 38/96±5/86 89% 50/16±4/70* تعهد هنجاری

0/001 168 % 75 125/86±18/61 67% 112/13±12/84 83% 139/60±12/25* کل تعهد سازمانی

P<0/05 داده ها: میانگین± انحراف استاندارد        *تفاوت معنادار نسبت به کارکنان در سطح

ــراف  ــون کالموگ ــاس آزم ــر اس ــا ب ــع داده ه ــه توزی ــا ک از آنج
اســمیرنف طبیعــی بــود و فــرض همگنــی واریانــس هــا بر اســاس 
آزمــون لــون )Leven’s test( برقــرار اســت، بــه  منظــور مقایســه 
ــان از  ــی و کارکن ــت علم ــازمانی اعضــای هیئ ــد س ــن تعه میانگی
آزمــون تــی مســتقل )T independent( اســتفاده شــد. بــر اســاس 
ایــن آزمــون چــون P>0/05 بدســت آمــده اســت. پــس تفــاوت 
معنــاداری بیــن میانگیــن تعهــد ســازمانی و 3 مولفــه آن در گــروه 

ــی همانطــور  ــان وجــود دارد. یعن ــأت علمــی و کارکن اعضــای هی
ــل مالحظــه و خالصــه بنــدی  ــه وضــوح قاب کــه در )جــدول2( ب
شــده اســت، اعضــای هیئــت علمــی بطــور معنــاداری میــزان تعهد 

ســازمانی باالتــری نســبت بــه کارکنــان دانشــگاه دارنــد. 
ــازمانی و  ــد س ــن تعه ــتگی بی ــی همبس ــور بررس ــن بمنظ همچنی
برخــی شــاخص هــای ســالمتی از آزمــون همبســتگی پیرســون 
ــازمانی  ــد س ــزان تعه ــن می ــان داد بی ــج نش ــد. نتای ــتفاده ش اس
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و درصــد تــوده چربــی کل )r=-0/33 ,P-value  =0/00( و 
ــی                 ــیژن مصرف ــر اکس ــازمان و حداکث ــد س ــزان تعه ــن می ــز بی نی
ــاداری  ــتگی معن ــراد همبس )r=0/27, P-value  =0/03( کل اف
ــیژن  ــر اکس ــزان حداکث ــن می ــا باالرفت ــدول3(. ب ــود دارد )ج وج
مصرفــی، افــراد تعهــد ســازمانی کل نمونــه هــا بطــور معنــاداری 

بــاال مــی رود و برعکــس بــا افزایــش درصــد تــوده چربــی افــراد 
ــایر  ــد. در س ــی ده ــان م ــش نش ــازمانی کاه ــد س ــزان تعه می
مولفــه هــا و بــه تفکیــک گــروه هــا همبســتگی معنــادار وجــود 

ــودار1(. ــدارد )نم ن

جدول3: همبستگی بین میزان تعهد سازمانی و مولفه های آن با حداکثر اکسیژن مصرفی و درصد توده چربی نمونه ها به تفکیک

کارکنان

تعهد سازمانیتعهد هنجاریتعهد مستمرتعهد عاطفی

ان
رکن

کا

می
 عل

أت
 هی

ای
عض

ا

کل
    

    

ان
رکن

کا

می
 عل

أت
 هی

ای
عض

ا

انکل
رکن

کا

می
 عل

أت
 هی

ای
عض

ا

انکل
رکن

کا

می
 عل

أت
 هی

ضا
اع

کل

VO2max
ضریب 

*080/030/27/-*0/070/030/26-0/010/19-0/13-0/000/050/24همبستگی

 P-value0/990/770/060/470/930/120/710/860/030/640/870/03

درصد چربی
ضریب 

*0/33-0/10-0/11*0/36-0/20-0/170/08-0/180/22*0/34-0/23-0/00همبستگی

P-value0/970/220/000/320/210/190/640/260/000/540/570/00

)2-tailed(0/05 در سطح )VO2max( وجود همبستگی معنا دار تعهد سازمانی و عوامل آن با حداکثر اکسیژن مصرفی *

     

نمودار 1: همبستگی بین تعهد سازمانی با درصد توده چربی و حداکثر اکسیژن نمونه ها

بحث
ــاخص  ــی ش ــتگی برخ ــن همبس ــدف تعیی ــا ه ــر ب ــه حاض مطالع
هــای ســالمتی بــا میــزان تعهــد ســازمانی اعضــای هیئــت علمــی 
و کارکنــان در دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز انجــام شــد. نتایــج 
مطالعــه حاضــر نشــان داد بیــن میــزان تعهــد ســازمانی و درصــد 
ــن  ــود دارد بدی ــی وج ــا دار منف ــتگی معن ــی  همبس ــوده چرب ت
شــکل کــه بــا کاهــش میــزان درصــد تــوده چربــی، میــزان تعهــد 

ســازمانی افزایــش مــی یایــد. ایــن نتیجــه بــا یافتــه هــای مطالعــه 
حمیــد و دهقــان زاده )15(، Bakker & Costa )32( همخــوان 
مــی باشــد. نتایــج مطالعــه آن هــا نشــان داد درصــد چربــی کــه 
ــی  ــای قلب ــاری ه ــی بیم یکــی از شــاخص هــای مهــم در ارزیاب
عروقــی مــی باشــد )33( ارتبــاط معنــاداری بــا ســالمت عمومــی 
افــراد دارد و بــا کاهــش درصــد چربــی ســالمت عمومــی افزایــش 
مــی یابــد، آن هــا نتیجــه گرفتنــد ســالمت عمومــی بــا ســالمت 
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روانــی همبســتگی دارد و افــرادی کــه از ســالمت روانــی بیشــتری 
برخــوردار هســتند ضمــن احســاس رضایتمنــدی تعهــد باالیــی نیز 

دارنــد.
نتایــج مطالعــه حاضــر نیــز نشــان داد بــا توجــه بــه اینکــه درصــد 
ــم  ــای مه ــاخص ه ــی از ش ــب یک ــن و وزن متناس ــی پایی چرب
ســالمت جســمانی اســت و یکــی از  عوامــل مهم در پیشــگیری از 
بیمــاری هــای مرتبــط بــا بــی تحرکــی از جملــه بیمــاری هــای 
قلبــی، تنفســی، دیابــت، آرتــروز و ســندروم متابولیــک مــی باشــد 
ــت  ــی بدس ــوده چرب ــد ت ــن درص ــه میانگی ــی ک )15( و از آنجای
آمــده کل نمونــه هــا برابــر بــا 23 درصــد مــی باشــد نشــان مــی 
دهــد اعضــای هیئــت علمــی و کارکنــان دانشــگاه بطــور متوســط 
ــه  ــرا ک ــتند چ ــوردار هس ــب برخ ــتند و از وزن مناس ــاق نیس چ
 The American College of( کالــج آمریکایــی ورزش پزشــکی
Sports Medicine( درصــد چربــی زیــر 25 درصــد را مناســب، 

و بــاالی 25 درصــد را چــاق، در میــان مــردان بزرگســال دســته 
ــه  ــال ب ــر در خطــر ابت ــراد کمت ــن اف ــرده اســت. بنابرای ــدی ک بن
بیمــاری مرتبــط بــا بــی تحرکــی هســتند و از ســالمت جســمانی 
نســبی برخــوردار مــی باشــند کــه ایــن عوامــل خطــر فرســودگی 
شــغلی را کاهــش مــی دهــد وکاهــش خطــر فرســودگی شــغلی با 
بــاال رفتــن رضایــت شــغلی موجــب بــاال رفتــن تعهــد ســازمانی 
مــی شــود )9(. افــرادی کــه دارای اضافــه وزن و چاقــی هســتند 
ــه  ــال ب ــتعد ابت ــد و مس ــی کنن ــتگی م ــاس خس ــواره احس هم
بیمــاری هــای متابولیــک هســتند، چاقــی بدنبــال خــود عوارضــی 
مثــل ســردرد، کــم خوابــی و کاهــش انــرژی در طــول روز بهمراه 
دارد و فــرد احســاس ناخوشــایندی نســبت بــه جســم خــود پیــدا 
مــی کنــد و ایــن عوامــل ممکــن اســت منجــر بــه کاهــش تعهــد  
ــوده  ــد ت ــتن درص ــذا داش ــاورد، ل ــن بی ــرد را پایی ــود و عملک ش

چربــی پاییــن مــی توانــد بســیار حائــز اهمیــت باشــد )34(. 
ــد  ــزان تعه ــن می ــان داد بی ــر نش ــه حاض ــه مطالع ــر یافت  دیگ
ــا همبســتگی  ــه ه ــی نمون ــیژن مصرف ــر اکس ــازمانی و حداکث س
ــش  ــا افزای ــه ب ــی ک ــن معن ــود دارد. بدی ــاداری وج ــت معن مثب
ــه هــا  ــر اکســیژن مصرفــی، تعهــد ســازمانی نمون ــزان حداکث می
نیــز افزایــش مــی یابــد. نتایــج مطالعــه حاضــر بــا نتایــج پژوهــش 
هــای افشــانی و همــکاران )34(، حمیــد و همــکاران )15( و 
Terason )35( نیــز همخوانــی دارد زیــرا نتایــج مطالعــه آن هــا 

ــش  ــب افزای ــی موج ــی عروق ــی قلب ــه آمادگ ــان داد ک ــز نش نی
ــی  ــازمانی م ــد س ــان و در نتیجــه تعه ســالمت جســمانی کارکن
ــد  ــر روی 356 کارمن ــود ب ــه خ ــود. Terason )35( در مطالع ش
یــک شــرکت در تایلنــد دریافــت کــه بــاال رفتــن تعهــد ســازمانی 

ــود.  وی نشــان داد  ــی ش ــی م ــردش مال ــن گ ــاال رفت ــب ب موج
اســتخدام کارکنــان فعــال بــا تــوان هــوازی بــاال موجــب گــردش 
ــی  ــت آمادگ ــود. وی نتیجــه گرف ــی ش ــرکت م ــتر ش ــی بیش مال
قلبــی عروقــی بــا بــاال بــردن تعهــد موجــب بهــره وری بیشــتر و 
درآمــد مالــی بیشــتر مــی شــود. آمادگــی قلبــی تنفســی از جملــه 
شــاخص هــای مهــم در ارزیابــی ســالمت جســمانی مــی باشــند 
ــاال  ــد ضمــن ب ــاال مــی توان ــی ب ــر اکســیژن مصرف )33(. حداکث
ــا را  ــمی آن ه ــالمت جس ــراد س ــمانی اف ــی جس ــردن آمادگ ب
ــه  ــود ببخشــد. از طرفــی، پژوهشــگران بســیاری از جمل ــز بهب نی
ــر  ــوان تأثی ــا عن ــه خــود ب Halliday و همــکاران )36( در مطالع

فعالیــت فیزیکــی بــر ســالمت روانــی بزرگســاالن نشــان دادنــد 
افــرادی کــه فعالیــت جســمانی بیشــتری دارنــد مشــکالت روانــی 
ــدن  ــتر ش ــا بیش ــد ب ــان دادن ــا نش ــد، آن ه ــز دارن ــری نی کمت
احســاس ســالمتی، ســالمت روانــی نیــز بهبــود پیــدا مــی کنــد 
ــت،  ــی در وق ــه جوی ــه و صرف ــن کاهــش هزین ــر ضم ــن ام و ای
موجــب بهبــود شــاخص هــای روانــی مــی گــردد. آن هــا نتیجــه 
گیــری کردنــد کــه بهبــود شــاخص هــای روانــی موجــب افزایش 

ــه ســازمان مــی شــود. تعهــد ب
جهانیــان و همــکاران )23( نشــان دادنــد کــه افــراد فعــال دارای 
ــتند در  ــاال هس ــه ب ــر 39 و ب ــی  براب ــیژن مصرف ــر اکس حداکث
ــراد  ــی  اف ــیژن مصرف ــر اکس ــن حداکث ــر میانگی ــه حاض مطالع
حــدود )mL/Kg.min-1( 44 بدســت آمــد کــه نشــان مــی 
ــن، از  ــد. بنابرای ــی دارن ــه هــا تحــرک جســمانی باالی دهــد نمون
آمادگــی قلبــی عروقــی نســبی نیــز برخــوردار هســتند، همچنیــن 
ــد کــه افزایــش آمادگــی  Kachur و همــکاران )37( نشــان دادن

قلبــی عروقــی باعــث کاهــش عوامــل خطــرزای بیمــاری قلبــی 
کرونــری از جملــه آپوپتــز )apoptosis( و آترواســکلروز مــی 
ــور و همــکاران )38( نشــان داد کــه  ــه اکبرپ ــج مطالع شــود. نتای
ــدن ســطوح                                                   ــب ب ــی و ترکی ــر اکســیژن مصرف ــود حداکث ــا بهب ب
ــولینی  ــیت انس ــش و حساس ــداز( کاه ــل پپتی DPP4 )دي پپتیدی

بیشــتر مــی شــود و همچنیــن پروفایــل لیپیــدی نیــز بهبــود پیــدا 
ــر اکســیژن  ــن و حداکث ــی پایی ــن، درصــد چرب ــد. بنابرای مــی کن
مصرفــی بــاال ضمــن پیشــگیری افــراد از ابتــالی برخــی بیمــاری 
هــای قلــب عــروق، نشــان دهنــده ســالمت جســمانی آن هــا نیز 

مــی باشــد. 
لــذا بــا بهبود ســالمت روانی و دســتیابی بــه نیازهای روانشــناختی، 
ــد و  ــدا مــی کن ــی دارد افزایــش پی ــه روان ــز چــون جنب تعهــد نی
ایــن امــر موجــب بــاال رفتــن تعهــد ســازمانی در میــان کارکنــان 
 Labrague مــی شــود کــه بــا نتایــج مطالعــه حاضــر و پژوهــش
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و همــکاران )10( نیــز همخــوان مــی باشــد. همچنیــن درگاهــی و 
همــکاران )39( در مطالعــه خــود بــر روی پرســتاران نشــان دادنــد 
کــه پرســتارانی کــه دارای مشــکالت جســمانی ماننــد ضعــف و بی 
حالــی، ســر درد، انــواع بیمــاری و کــم تحرکــی بودنــد، در مقایســه 
ــن  ــری داشــتند کــه ای ــا ســایر پرســتاران، تعهــد ســازمانی کمت ب
یافتــه، بــا نتایــج مطالعــه حاضــر همخــوان مــی باشــد. در مطالعــه 
ــالت، در  ــزان تحصی ــا می ــتخدام و ی ــوه اس ــارغ از نح ــر، ف حاض
میــان هــر دو گــروه شــاخص هــای ســالمتی همبســتگی مســتقیم 

و معنــاداری بــا تعهــد ســازمانی داشــت.
از طرفــی بــا اینکــه بیــن شــاخص هــای ســالمتی و افزایــش تعهد 
ــود  ــاداری وج ــتگی معن ــروه همبس ــر دو گ ــان ه ــازمانی در می س
ــأت  ــای هی ــان اعض ــازمانی در می ــد س ــزان تعه ــا می ــت، ام داش
علمــی بطــور معنــا داری باالتــر از کارکنــان مــی باشــد و اعضــای 
هیــأت علمــی تعهــد ســازمانی، تعهــد عاطفــی، تعهــد هنجــاری و 
تعهــد مســتمر باالتــری دارنــد. ایــن نتایــج در مطالعــه حاضــر بــا 
یافتــه مطالعــه صباغیــان راد و همــکاران )40( همخوانــی دارد. زیرا 
ــن  ــی پایی ــدرک تحصیل ــد م ــه خــود نشــان دادن آن هــا در مطالع
ــود. در  ــی ش ــازمانی م ــد س ــر موجــب کاهــش تعه ــد کمت و درآم
مطالعــه حاضــر نیــز بــا توجــه بــه اینکــه، ســن و وزن در دو گــروه 
ــز  ــالمتی نی ــای س ــاخص ه ــت و در ش ــاداری نداش ــاوت معن تف
بیــن دو گــروه تفــاوت معنــاداری مشــاهده نشــد. لــذا علــت ایــن 
اختــالف بــه ســن و جنســیت و شــاخص هــای ســالمتی مرتبــط 
نیســت و ممکــن اســت ســایر عوامــل موثــر در تعهــد ســازمانی از 
جملــه میــزان تحصیــالت و وضعیــت اقتصــادی )حقــوق ماهیانــه( 
ــا  ــی و همــکاران )41( کــه ب ــه حضرت ــج مطالع ــل باشــد نتای دخی
نتایــج مطالعــه حاضــر نیــز همخــوان مــی باشــد نشــان داد افزایش 
ــر  ــالت باالت ــطح تحصی ــا س ــا ب ــان مخصوص ــارات کارکن انتظ
علــت ایــن تفــاوت مــی باشــد بــا توجــه بــه همبســتگی معنــادار 
ــی  ــت کارکنان ــوان گف ــي ت ــاري، م ــد هنج ــا تعه ــالت ب تحصی
کــه تحصیــالت باالتــری دارنــد عــذر موجــه تــري بــراي تــرک 
احتمالــي شــغل کنونــي خواهنــد داشــت. از طرفــی، اکثــر کارکنــان 
ــه  ــی مقایس ــات علم ــای هی ــغلی اعض ــت ش ــا موقعی ــود را ب خ
نمــوده و ایــن بــه نوبــه خــود فشــار هنجارهــا و اخالقیــات بــراي 
ــه  ــای مطالع ــه ه ــد داد. یافت ــازمان را کاهــش خواه ــدن در س مان
شــیخ بردســیری و همــکاران )42( نیــز نشــان داد کــه بیــن تعهــد 
ــود دارد  ــاداری وج ــی همبســتگی معن ــدرک تحصیل ســازمانی و م

کــه بــاز بــا نتایــج پژوهــش حاضــر همخــوان اســت، آن هــا نشــان 
ــد نســبت  ــد کارکنانــی کــه ســطح تحصیــالت باالتــری دارن دادن
بــه ماهیــت کار خــود آگاهــی بیشــتری دارنــد و ایــن مــی توانــد 
ــا  ــراد ب ــد. اف ــش ده ــرده را افزای ــل ک ــراد تحصی ــد اف ســطح تعه
ــد و طبــق  تحصیــالت پاییــن رضایــت شــغلی کمتــری هــم دارن
نظریــه Herzberg کاهــش رضایــت شــغلی موجــب کاهــش تعهد 

ــت مــی شــود )12(.  ســازمانی و احســاس کفای

نتیجه گیری
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان مــی دهــد کــه بیــن شــاخص هــای 
ــا  ــی ب ــر اکســیژن مصرف ــی و حداکث ــل درصــد چرب ســالمتی مث
تعهــد ســازمانی و مولفــه هــای همبســتگی مســتقیم و معنــاداری 
وجــود دارد و ایــن امــر مــی توانــد ســبب بهبــود جنبــه هــای روانی 
تعهــد باشــد. همچنیــن میــزان تعهــد ســازمانی و ســه مولفــه آن 
در میــان اعضــای هیئــت علمــی نســبت بــه کارکنــان بیشــتر بــود. 
لــذا پیشـــنهاد مـــی شـــود مدیـــران، و مســئولین دانشــگاه هــا به 
ــه  ــان توج ــی و کارکن ــت علم ــای هیئ ــمانی اعض ــالمت جس س
داشــته باشــند و برنامــه ریــزی مســتمر جهــت ارتقــا و ســنجش 
ــای  ــت ه ــند. از محدودی ــته باش ــا داش ــمانی آن ه ــالمت جس س
ــر  ــگاه هن ــه در دانش ــه مطالع ــت ک ــن اس ــر ای ــش حاض پژوه
اســالمی تبریــز و بــر روی نمونــه هــای مــرد انجــام شــده اســت و 
تعمیــم آن بــه زنــان و ســایر دانشــگاه هــا مــی بایســت بــا احتیــاط 

صــورت گیــرد.

سپاسگزاری
ایــن مقالــه مســتخرج از طــرح پژوهشــی بــا کــد پژوهشــی 12658 
ــه در  ــد ک ــی باش ــایت researchtabriziau.ir/page/24/ م در س
ــام  ــه اتم ــز ب ــالمی تبری ــر اس ــگاه هن ــخ 98/07/17 در دانش تاری
رســیده اســت.  بدینوســیله مراتــب تقدیــر و سپاســگزاری خــود را 
از کارکنــان و اعضــای هیــأت علمــی محتــرم دانشــگاه کــه در ایــن 
طــرح شــرکت کردنــد و مجموعــه مدیریــت تربیــت بدنی دانشــگاه 

اعــالم مــی شــود.
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