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 چکیده

ها باید به دنبال ، سازمانرونیازاآیند. می حساببهها های ارزشمند سازمانیکی از سرمایه انگیزۀباکارکنان 

آمادگی  ریأثتشغلی کارکنان خود باشند. هدف از این پژوهش، بررسی  انگیزۀبر  مؤثرشناسایی و توجه به عوامل 

)مطالعه  ایران اسالمی جمهوری ارتش زمینی نیروی کارکنانبدنی ادراك شده و نشاط اجتماعی بر انگیزه شغلی 

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از بعد روش، توصیفی ـ همبستگی . است( قرارگاه شمال شرقموردی: 

 ارتش زمینی کارکنان نیروییه جامعه آماری این پژوهش کلمیدانی انجام شده است.  صورتبهکه  است

باشد. نمونه مینفر  10000ها است که تعداد آن 1400در سال  در قرارگاه شمال شرق ایران اسالمی جمهوری

ی اگیری تصادفی خوشهنفر برآورد گردید که با روش نمونه 373مورگان ـ  سیاستفاده از فرمول کرج پژوهش با

 نانکارکشغلی  انگیزۀشده، نشاط اجتماعی و نتایج نشان داد که میزان آمادگی بدنی ادراكاند. شدهانتخاب 

 یزۀانگمعناداری بر  ریتأثشده و نشاط اجتماعی مطلوب است و آمادگی بدنی ادراك قرارگاه شمال شرق نزاجا

 شغلی ایشان دارند. 
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 مقدمه

ن است. ی آانسانی نیروی سازمانبر میزان موفقیت و یا شکست هر  مؤثرعوامل  ترینمهمیکی از 

دارند و بر منابع مادی و فیزیکی  سازمانی نقش اصلی را در حفظ بقای یک انسانزیرا منابع 

ی امروزی، عدم برخورداری کارکنان از هاسازماننیز اثرگذارند. یکی از مشکالت بزرگ  سازمان

 یانسانمنابع ساز و حرکت ۀدهندجهشرا نیروی  انگیزۀمحققان  کهیدرصورتکافی است.  انگیزۀ

یی باشد )هزاوه رگذاریتأثدرصد  80تواند حدود در هر موقعیتی می انگیزۀو معتقدند که دانند می

شدت، راستا و دهد و را جهت می انسانرفتار محرك است، انگیزش (. 13: 1384و صمدی، 

 ,Varma) کندمشخص می کسب اهداف تعیین شده، تالش برای منظوربهرا ثبات فرد 

دهد که محیط کار ی است که طی آن فرد به محرك خاصی پاسخ میندیفراو نیز  (2017:11

ارتقاء افزایش رضایت شغلی و در نتیجه آن  .(Negussie,2020:4) کشدرا به چالش می

 ستاشغلی کارکنان  انگیزۀبر  مؤثرها و عوامل ، نیازمند شناسایی ضرورتهاسازمانوری در بهره

توانایی جسمی و روحی کارکنان و میزان  رونیازا(. 4: 1391)بهادری، بابایی و مهرابیان، 

(Negussie. et al, 2020: 4)  تواند تمایل می شانیهاییتوانااز سطح  هاآن ادراكآگاهی و

 قرار دهد. ریتأثتحترا  هاآنشغلی  انگیزۀکارکنان به کار و سطح 

شود و سالم محسوب می انسانیکی از عوامل مهم در رشد شخصیت  شدهادراكآمادگی بدنی 

گیرد )اسدزاده، اقدسی و یزدانی، ادراك، احساس و رفتار فرد نسبت به بدن خودش را در بر می

ای هدر واقع به چگونگی درك و نگرش فرد نسبت به قابلیت شدهادراكآمادگی بدنی (. 3: 1398

های بدنی تواند از تواناییآن می لهیوسبهای است که فرد جسمانی خود اشاره دارد و طریقه

ی که بدن تیفعالآگاهی از فواید ورزش و (. 6: 1398)اسدزاده و همکاران، ی یابد خودآگاه

و افزایش قدرت  ، افزایش آمادگی جسمانی، کاهش وزنسالمتسطح عنوان افزایش  4در  عموماً

ذارد )سهیلی بگ ریتأثها افراد برای شرکت در این فعالیت انگیزۀتواند بر شود، میبدنی بیان می

 شغلی انگیزۀ با جسمانی آمادگی دقیق ادراکات ارتباط (.3: 1396یکتا، قاسمی و پورسلطانی، 

.Hansen )یابدمی کاهش بدنی فعالیت سطح سن، افزایش با. است نشده گرفته نظر در هنوز

et al,2019:107) یابدمی افزایش بدنی فعالیت برای جسمانی آمادگی ادراکات اهمیت و . 
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شغلی، شادی و نشاط است. احساس تندرستی و شادی  انگیزۀبر  رگذاریتأثیکی دیگر از عوامل 

به انجام  مثبت انگیزۀشود تا فرد دیرتر خسته شود، از کار و فعالیت لذت ببرد و با موجب می

 در اصول ینترمهماز  یکیبنابراین  .(Kun & Gadanecz, 2022:188 ) بپردازدفعالیت 

 نشاط، با انسان زیرا ست،هاانسان نشاط و مقوله شادی به توجه ی،انسان منابع مدیریت حوزه

 او روانی و فیزیکی سالمت به مثبت اعمال همین و سازنده است و مبتکر مولد، کارا، یانسان

 .(5: 1393)هزار جریبی و مرادی،  کرد خواهد شایانی کمک نیز

 افرادی که دهندمی نشان متعدد تحقیقات اجتماعی است نتایج نشاط پیامدهای بعدی، لهمسأ

 که کسانی به نسبت و گیرندمی تصمیم ترآسان کنند،بیشتری می امنیت احساس هستند شاد که

 گراانسان انشناسروانیید این مطلب، در تأ کنندمی رضایت بیشتر اظهار کنندمی زندگی هاآن با

 تقویت را وی خالقیت افزاید، می او بر آگاهی زد،انگیبرمی را فرد فعالیت شادی که معتقدند

 نیز اجتماعی نشاط و شادی فقدان یا کمبود اماد. کن می تسهیل را اجتماعی روابط و کرده

 استعدادهای فرسایش به توانمی هاآن ینترمهم از دارد که دنبال به متعددی بارزیان پیامدهای

 اجتماعی های وضعیت که چرا ؛ کرد اشاره اجتماعی های گسترش آسی و بروز و یانسان

 اندیشه و خرد باروری و استعدادها توقف اصلی عوامل از یکی و پراضطراب آورمالل نابسامان،

را  یانسان نیروی تدریج به کرده، مختل را جامعه با فرد روابط تواندمی که است یک جامعه در

 آماده و ناتوانی ضعف قبول برای را هاانسان و فرسوده را فکری و جسمی قوای کرده، ضعیف

: 1393دارد )هزار جریبی و مرادی،  تعالی و توسعه بر گرویران اثراتی که ضعفی و ناتوانی سازد،

5). 

های جسمانی بخش مهمی از یک برنامه آموزشی را در نیروهای نظامی تشکیل تمرینات و فعالیت

، لذا درك درست طلبدمی زیادی را انگیزۀهای جسمانی یی که شرکت در فعالیتآنجادهد. از می

ربخشی باشد و اث مؤثرها ی شرکت در برنامهافراد برا انگیزۀتواند بر افزایش از آمادگی بدنی می

که عوامل این به باتوجهاز طرفی (. 1398و همکاران،  جانی کاکهها را افزایش دهد )برنامه

ی دارد، لذا درك درست از آمادگی بدنی توجهقابل ریتأثشناختی بر رفتار و زندگی افراد روان

 هاآن یزۀانگتواند بر شغلی می تیحساسبرای نیروهای آجا به دلیل  خصوصبهتوسط کارکنان 

 دوچندانرا  هاآنها و انجام وظایف شغلی بیفزاید و کارآمدی برای مشارکت در فعالیت

ی نظامی کشور، مسئولیت روهاینیی که آنجااز  چنینهم. (Et al.2022:8Henning .)کند
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کشور را بر عهده دارند، لذا کشور به نیروهای توانمند و  و امنیت تمامیت ارضی استقالل حفظ

ی هاماموریتانجام الزم جهت  انگیزۀاز  هاآنمقتدری نیاز دارد که تحقق این امر برخورداری 

و  وهای مسلحنیر شغلی انگیزۀ در زمینۀای گستردهبه تحقیقات نیاز طلبد. بنابراین را می سازمان

. تاکنون شودی نظامی احساس میهاسازمانکارکنان در  انگیزۀحفظ و تقویت راهکارهای 

ی نظامی هاسازمانحاکم در  متفاوتتحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است اما شرایط 

قرارگاه شمال شرق ) نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی کارکنانلزوم انجام این تحقیق در 

گذاری و طراحی نظام سیاستتواند مسئوالن را در می نیزدهد که نتایج آن را نشان می (نزاجا

(. نشاط اجتماعی کارکنان نیز 1391یاری نماید )بهادری و همکاران،  سازمان ازیانگیزشی موردن

 دستیابی به موفقت هدایت کند. اگر در جهترا  هاآنباشد و  مؤثر هاآنشغلی  انگیزۀتواند بر می

 تبعهبشغلی کارکنان و  انگیزۀفراهم شود،  سازماناجتماعی در  شرایط مناسب برای افرایش نشاط

تواند بدان معنی باشد که افزایش خواهد یافت. این رابطه می هاآنمیزان موفقیت شغلی  هاآن

 ،سازمانحتی کاهش نشاط اجتماعی و عدم وجود بستر مناسب برای ایجاد نشاط اجتماعی در 

شغلی کارکنان خواهد بود )حنفی و میرکاظمی،  انگیزۀشغلی مانعی برای  انگیزۀعالوه بر کاهش 

 ازمانسی بر عملکرد مؤثراند که انگیزش شغلی نقش (. تحقیقات بیانگر این موضوع82: 1396

بر انگیزش شغلی حائز اهمیت است. زیرا  مؤثروری کارکنان دارد. در نتیجه بررسی عوامل و بهره

های ، بحثسالمت، مدیریت، یشناسروانهای وعات مهم در عرصهشغلی یکی از موض انگیزۀ

یک  ،از طرفی(. Schmid & Dowling,2020:4) رودبه شمار میاجتماعی، اقتصادی و ... 

و نیز برخورداری از نشاط  سالم از نظر جسمی و روانیی انسانسالم و پویا با نیروی  سازمان

واقع شود  مؤثری نیز سازمانبر تحقق اهداف تواند می سازماندر سراسر  اجتماعی مطلوب

 (.1391)بهادری و همکاران، 

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران، به عنوان یک سد دفاعی مستحکم در مقابل دشمنان 

ی فکری به دغدغه هرگونهبرای نظام جمهوری اسالمی ایران نیاز به کارکنانی دارد که جدای از 

 استفاده لذا، نمایند ترهموارا بیش از گذشته مسیر موفقیت و سربلندی ررسالت خویش پرداخته و 

 جامجهت ان الزم انگیزۀ از نیروها اگر ؛باشدمی ضروری ارزشمند نیروهای از این بهینه و صحیح

 نظام و سازمان شده برای ذکر اهداف به دسترسی نباشند، برخوردار سازمان یهاماموریت

ر شغلی ه امل مهم روانشناختی، در جهت توسعۀبه عنوان یک ع انگیزۀ بود؛ نخواهد پذیرامکان
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ی مثبت هاانگیزۀو ارگانی نقشی مهمی دارد و شناسایی عواملی که در رشد و ایجاد  سازمان

 ام کشور در چه اگر. باشدمیی محققین این حوزه هارسالت ترینمهماست یکی از  تاثیرگذار

 یهاحیطمدر  انگیزش عوامل که داده نشان تحقیقات و است گرفته صورت این زمینه در مطالعاتی

 ترجامع لزوم کار محیط تفاوت شرایط دلیل به مسلح نیروهای در است اما متفاوت گوناگون

 جهنتی و کرد متمایل در این زمینه پژوهش انجام به پژوهشگران را مورد این در هابررسی شدن

 دانگیزشی مور نظام طراحی و گذاری سیاست امر در را فرماندهان و مسئووالن تواندمی تحقیق

 شدهادراكاز جمله نکات مهم این پژوهش است که آمادگی بدنی  .دهد یاری خود سازمان نیاز

 و نشاط آلایدهی ساختار بدنی هاشاخصهبه عنوان درك فرد از میزان آمادگی بدنی خویش با 

از از جمله عواملی هستتند که  هاانساناز  ایمجموعهمهم در  ۀاجتماعی به عنوان یک گزین

شد لی بای شغهافعالیت و خصوصاً هافعالیتشرکت در  انگیزۀتاثیر بر  تواندمی هاآنپیامدهای 

ادگی بدنی آم ریتأثبررسی »حاضر تحقیق هدف از در نظر گرفتن این پیش فرض  بنابراین با

نیروی زمین ارتش جمهوری اسالمی ادراک شده و نشاط اجتماعی بر انگیزه شغلی کارکنان 

های تحقیق به شرح زیر است و فرضیهنزاجا(  قرارگاه شمال شرق مطالعه موردی:) ایران

 باشد:می

نیروی زمین ارتش کارکنان شغلی  انگیزۀبر  شدهادراک آمادگی بدنی رسدمیبه نظر . 1

 داری دارد. تأثیر معنی نزاجا( قرارگاه شمال شرق )مطالعه موردی: جمهوری اسالمی ایران

نیروی زمین ارتش جمهوری کارکنان شغلی  انگیزۀنشاط اجتماعی بر  رسدمیبه نظر . 2

 .داری داردمعنینزاجا( تاثیر  قرارگاه شمال شرق )مطالعه موردی: اسالمی ایران

 مباني نظری

 شغلي ۀانگیز

ـــب نتیجه مطلوب در  نای حرکت و پویایی و یکی از ابزارهای مهم برای کس به مع انگیزش 

شمار می هاسازمان شکل میبه  ساس نیاز   ۀگرو انگیزدر  هاسازمانگیرد. موفقیت رود که بر ا

ی روانی است ندیفراشغلی  انگیزۀ(. 26: 1398، کارکنان است )یارخواه، طهماسب زاده و نقدی

 ی ناشــیســازمانی و پشــتکار کارکنان برای دســتیابی به اهداف فردی و دهجهتکه از هیجان، 

ست که به کارکنان کمک می انگیزۀ شود.می اف کند تا به اهدشغلی تمایل و تالش برای کار ا
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صی و  ست یابند. انگیزسازمانشخ  درونی مبتنی بر نیازهای خودآگاه یا ۀشغلی یک انگیز ۀی د

ست که  سی فرد ا سا سوق می هاآنناخودآگاه ا سمت اهداف   ,Thang & Nghi) دهدرا به 

قان (. 2020:405 یتانرژی عنوانبهرا  انگیزۀمحق عال جام ف که فرد برای ان یاز دارد، ای  ها ن

افراد  گیریکند و در تصـــمیمدانند که رفتار فرد را حفظ مینیرویی می آن راکنند و تعریف می

ـــت  رگذاریتأثها در مورد چگونگی انجام فعالیت دو نوع (. 380: 1400)یزدانی و همکاران، اس

ـــایت از خود و لذت در  عنوانبهدرونی  انگیزۀدرونی و بیرونی.  انگیزۀوجود دارد؛  انگیزۀ رض

ــئولیت ــغل انجام مس بیرونی یا بدون فشــار های ی کار برای پاداشجابهها و نفع شــخصــی ش

یک نیروی خارجی است که به فرد کمک  بیرونی انگیزۀشود. از سوی دیگر دیگران تعریف می

را که  نچهآاز اجبار بیرونی یا دستورالعمل برای دریافت پاداش در ازای آن، کند تا با استفاده می

ـــغلی )درونی و بیرونی(  ۀانگیز(. Hee. Et al, 2016:19رود انجام دهد )از او انتظار می ش

ـــازمانبخش مهمی از زندگی کاری کارکنان  دهد؛ زیرا دربرگیرنده نیازها و را تشـــکیل می س

ـــت که انرژی الزم را برای فرد فراهم می ـــغلی خود را نیروهایی اس یت ش عال ند ف تا بتوا کند 

ستبه شغلی مطلوب،  ۀی انجام دهد. در نتیجه انگیزدر ضایت  مایل به باال و ت نفساعتمادبهباال ر

ـــغلی و در نتیجه عملکرد  ـــاکار، تعهد ش به همراه میو بهره بخشتیرض باال را  آورد وری 

(Michael, 2009:266). به عوامل متعددی از جمله رضـــایت  ســـازمانکارکنان در  ۀانگیز

هد و  نه، تع عادال ـــغلی، جو  به ش فاداری  مانو ـــتگی دارد  ســـاز  & Diamantidis)بس

Chatzoglou,2019:174.) مل می ند این عوا حت شـــدتبهتوان مدیران از طریق  ریتأثت

وفق ارتباط م چنینهمی متعددی باشند که محیط کاری مطلوبی را فراهم و ندهایفراها و فعالیت

 (.Diamantidis & Chatzoglou, 2022:17) کنندبا کارکنان را ایجاد می

 شدهادراكآمادگي بدني 

ــدهادراكآمادگی بدنی  ــویر بدنی و  ش ــت که با مفاهیمی چون تص یکی از ابعاد خودپنداره اس

 های فردای از تصورات، احساسات و واکنشبدنی مترادف است. تصویر بدنی مجموعه ادراك

ست و  سبت به بدن خود ا ضعیت بدن در  ادراكن صویر و سی از بدن و ت بدنی بر تجربیات ح

ــدزاده و همکاران ــاره دارد )اس ــا اش باورهایی در نیز به خودپنداره بدنی (. 35-34: 1398، فض

ــی و توانایی انجام مورد توانایی ــخص ــاهای ش ــته بخشتیرض های های فرد در موقعیتخواس

شاره دارد خودپنداره بدنی که در واقع افکار، (. Medrano-Ureña et al,2022:2)مختلف ا
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سبت به بدنش را در بر می سات و رفتار فرد ن واند به شود که فرد بتمنجر به این می گیرد،احسا

ست یابد. در واقع فرد  شود که با یک من بدنی مواجه می طرفکیازدرك ذهنی از بدن خود د

شـود و از طرف دیگر یک تصـویر آرمانی از مربوط به درك تصـویر ذهنی فرد از بدن خود می

تصـــویر آرمانی هماهنگ کند. کند تا بتواند بدن خود را با بدن خود در ذهن دارد که تالش می

شود. سطح اول نگرش کلی هر در سه سطح مطرح می بدنشانآگاهی و نگرش افراد نسبت به 

ساس ذهنی او از ظاهرش مربوط می ست که به اح سبت به بدن خود ا  لمثاعنوانبهشود؛ فرد ن

...  های شکمی وهای پوستی و ناهنجاریدرك مشکالت پوست و مو مانند ریزش مو و چروك

ند کفرد احساس می مثالًشود؛ های داخلی بدن می. سطح دوم مربوط به آگاهی از وضعیت اندام

مواجه شــده اســت.  فشــارخونهای داخلی از جمله قلب و عروق، معده و که با عالئم بیماری

ست که مربوط به ارزیابی ذهنی فرد از میزان توانایی سطح آگاهی، خودکارآمدی ا ای هسومین 

(. برآورد 35-36: 1398)اســدزاده و همکاران،  اســتخود جهت رســیدن به اهداف مد نظرش 

ر را در ب جسمانی، عاطفی، شناختی و اجتماعیهای ذهنی افراد از وضعیت جسمانی خود بخش

تر باشد، گیرد و هر چه این برآورد و اطالعات افراد از وضعیت آمادگی جسمانی خود دقیقمی

شناسد و در جهت پیشرفت و بهبود آمادگی فرد قادر خوا هد بود نقاط ضعف و قوت خود را ب

سمانی خود، تالش الزم را  سبی  بکارج ست را اتخاذ کند و برنامه عملی منا صمیمات در برد، ت

 (.46 :1397و همکاران،  نوروزی تبریزینیز طراحی نماید )

 نشاط اجتماعي

شاط موجب می شادی، عالقه و شادی و ن سات مثبت مانند  سا شود تا افراد به طور مکرر اح

شادی همیشه  احساسات منفی مانند غم، اضطراب و عصبانیت را تجربه کنند. ندرتبهغرور و 

سالمتی، عملکرد کاری باال  شرایط خوب  با نتایج مثبت زندگی و کار مانند رضایت از زندگی، 

ست  ست  .(Othman,2018:863)و تعهد مرتبط ا شاط اجتماعی یکی از متغیرهای مهمی ا ن

سعه پایدار می سجام شود، انحرافات اجتماعی را کاهش میکه باعث تو سعه ان دهد، موجب تو

شاط 5-6: 1396شود )حنفی و همکاران، اجتماعی و افزایش حس تعلق افراد به جامعه می (. ن

ست که کارکنا هاسازماناجتماعی در  شتیاق  سازمانن در دربرگیرنده این مفهوم ا از انرژی و ا

به کار خود معنا و هدف می ـــند، در محل کار خود روابط خوبی دارند و برخوردارند،  بخش

حساس شادی و نشاط ا (.188:2022)کان و گادانسز به کار خود متعهد هستند  کنندیماحساس 
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سازی جامعه سالمنقش مهمی در  ساندارد و سازی و به کند را برای زندگی بهتر آماده می هاان

ـــازماندر و  (89: 1392)فرجی و خادمیان،  منجر به افزایش عواطف مثبت کارکنان و نیز  هاس

ــود که در نتیجه این امر بهرهمی هاآنکاهش عواطف منفی  ــازمانوری در ش یابد. افزایش می س

به رضـایت کارکنان از زندگی کاری و نیز رفاه و سـالمت ذهنی  چنینهم هاسـازماننشـاط در 

زمانی از نشــاط اجتماعی  ســازمانکارکنان در یک (. Fisher, 2010:387) اشــاره دارد هاآن

ابعاد نشــاط از جمله رضــایت از زندگی، آراســتگی ظاهری، برخوردارند که ســطح مطلوبی از 

: 1396را داشــته باشــند )حنفی و همکاران،  تعامل اجتماعی، کارایی فردی و کمک به دیگران

78.)  

 پیشینه پژوهش
 : پیشینه تحقیقات انجام شده 1جدول 

 نتایج موضوع محقق

باقری جعفر 

آبادی و ندایی 

(1399) 

 نشاط و اجتماعیقش سرمایه ن

 شغلی انگیزۀدر ایجاد  اجتماعی

جوانان  وکارمندان اداره ورزش 

 استان قم

ها شغلی آن انگیزۀاجتماعی کارکنان و  طبین نشا

در اداره ورزش و جوانان استان قم رابطه معناداری 

 .وجود دارد

جانی و کاکه 

همکاران 

(1398) 

ررسی ارتباط آمادگی بدنی ب

با آمادگی بدنی  شدهادراك

 «واقعی در پایوران نظامی

با آمادگی بدنی واقعی  شدهادراكآمادگی بدنی بین 

این ارتباط در همه  معناداری وجود دارد اماارتباط 

 سن،عواملی از جمله  معنادار نیست و هامؤلفه

نیز بر های روانی و سطح فعالیت بدنی ویژگی

 .گذاردمی ریتأث شدهادراكآمادگی بدنی 

اسدزاده و 

همکاران 

(1398) 

رابطه بین هوش هیجانی و 

با  شدهادراكآمادگی بدنی 

 انعملکرد کارکنان سازم

نشانی و خدمات ایمنی آتش

 شهرداری تبریز

هوش هیجانی و آمادگی بدنی متغیرهای 

کارکنان را عملکرد شغلی  قادرند شدهادراك

ای هتوجه به ویژگیبینی کنند. در نتیجه پیش

-کارکنان و بررسی سطح توانمندیفرد منحصربه

مثبتی بر پیشرفت در  ریتأثتواند ها میهای آن

 .ها داشته باشدعملکرد شغلی آن
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کشاورز و  

همکاران 

(1397) 

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی 

پلیس و نشاط اجتماعی 

موردمطالعه: پلیس شهرستان )

 دهلران

 تواند میزان نشاطافزایش تعهد سازمانی پلیس می

ها را افزایش دهد و در نتیجه بر نحوه اجتماعی آن

بـا مـردم  ارتباط ومأموریـت ایـن سازمان انجام 

 .مثبت بگذارد ریتأث

غفاری 

(1396) 

پایوران ستاد فرماندهی ارزیابی 

دریابانی استان مازندران از لحاظ 

سازگاری شغلی، فرسودگی 

 تعهدشغلی و  شغلی، انگیزش

 سازمانی

در پایوران ستاد فرماندهی دریابانی استان 

سازمانی، باالتر از میانگین، مازندران، میزان تعهد 

میزان انگیزش و فرسودگی شغلی، در حد میانگین 

ت. از میانگین اس ترنییو میزان سازگاری شغلی، پا

، میزان ترکمدر پایوران دارای سابقه شغلی 

 .است انگیزش شغلی بیشتر

هنینگ و 

همکاران 

(2022) 

تأثیر متقابل آمادگی بدنی واقعی 

: تأثیرات و درك شده در کودکان

 و فعالیت بدنی انگیزۀبر 

آموزانی با سطوح آمادگی بدنی واقعی و دانش

 خودمختار بیشتری، سطوح انگیزۀدرك شده باالتر، 

فعالیت بدنی فعلی باالتر و سطوح فعالیت بدنی 

 .دهندباالتری را نشان می

تانگ و نگی 

(2022) 

شغلی بر عملکرد  انگیزۀتأثیر 

 کارکنان

شغلی کارکنان شامل شرایط  انگیزۀبر  مؤثرعوامل 

مزایا، توسعه شغلی و روابط محل  -کاری، درآمد 

کار هستند که در آن توسعه شغلی بیشترین تأثیر را 

 .گذاردکارکنان می انگیزۀبر 

روس و 

همکاران 

(2019) 

ارتباط بین فعالیت بدنی اوقات 

فراغت و شادی: آزمایش نقش 

 غیرمستقیم ادراك سالمتی

 ادراك از سالمتی تأثیر غیرمستقیم بر رابطه بین

و شادی دارد. تمرکز بر ادراکات،  یبدن تیفعال

سازی جامعی از چگونگی تأثیر رفتار بر مفهوم

های مهمی دهد و ممکن است بینششادی ارائه می

فعالیت  که چگونه تجربه مشارکت دردر مورد این

 .هدکند ارائه دبه ارزیابی ذهنی کمک می بدنی

شپینگن و  وان

همکاران 

(2015) 

نشاط در کار و ارتباط آن با 

سبک زندگی، خودمختاری، 

فرهنگ سازمانی و عملکرد 

 کارکنان و قابلیت اشتغال پایدار

با نیازهای اساسی  شدتبهنشاط در محل کار 

ی مانند خودمختاری، سبک زندگی شناختروان

سالم، داشتن سبک کاری متعادل و سرمایه 

اجتماعی مرتبط است. نشاط در محل کار نیز با 

عملکرد شخصی مؤثر و قابلیت اشتغال پایدار 

 دارد. ارتباط
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های همراه با سایر متغیر شدهادراكآمادگی بدنی متغیر دهد که بررسی پیشینه پژوهش نشان می

های ژگیویتوجه به بینی کنند. در نتیجه کارکنان را پیشعملکرد شغلی  قادرند روانشناختی

رفت در مثبتی بر پیش ریتأثتواند می هاآنهای کارکنان و بررسی سطح توانمندیفرد منحصربه

 یزۀانگدر ایجاد  اجتماعی نشاطنشان داده شده است  ،از طرفی ؛داشته باشد هاآنعملکرد شغلی 

 گوناگون یهامحیطدر  انگیزش عواملبا توجه به اینکه  اما .نقش مهمی دارد کارمندان شغلی

 هاررسیب شدن ترجامع لزوم مسلح نیروهای در کار محیط تفاوت شرایط دلیل به ،است متفاوت

 و شدهادراكپژوهش وبررسی ارتباط آمادگی بدنی  این انجام به گران راپژوهش مورد این در

 لمتمای وررشی کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران انگیزۀنشاط اجتماعی با 

 .کرد

 شناسيروش
ـــت. با رویکرد کمی نوع کاربردی، این تحقیق از  هاداده گردآوریو  پژوهشروش اجرای  اس

 شده است. انجام  نامهپرسشاست که به شکل میدانی توسط پیمایشی ـ  فیتوصی

ـــالمی ایران جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان مطالعه ) نیروی زمینی ارتش جمهوری اس

شرق نزاجاموردی:  شمال  سال  (قرارگاه  ست که تعداد  1400در  شدیمنفر  10000 هاآنا . با

بر مبنای اســـتفاده از فرمول  باالی جامعهحجم  بهباتوجهاعضـــای نمونه در این پژوهش  تعداد

ای گیری تصادفی خوشهردید که با استفاده از روش نمونهنفر برآورد گ 373 1کرجسی ـ مورگان

 اند. شدهانتخاب 

جه باپژوهش  این در یت آن به تو ماه هداف و  یاز، از برای گردآوری داده ا های موردن

 استاندارد نامهپرسش، (1998) 2رابرتز و ترشر مقیاس آمادگی بدنی ادراك شدههای نامهپرسش

وامین  زارعاســتاندارد شــادی و نشــاط  نامهپرســشو  (1975) اولدهام و هاکمن شــغلی انگیزه

 شرح مختصری از ویژگی های این ابزارها ارائه شده است: استفاده شد که در ادامه (1390)پور

این  :(1998)رابرتز و ترشششر  اسششتاندارد مقیاآ آمادگی بدنی ادراک شششده نامهپرسششش

ســمانی شــامل شــرایط جســمانی، حوزه اصــلی آمادگی ج 4در ســؤال  12 دارای نامهپرســش

 ادراك یبدن آمادگی نامهرسشپ است. ،و ترکیب بدنی عضالنیشرایط  ،عضالنی یریپذانعطاف

                                                           
1- Krejci and Morgan 

2- Roberts and Thrasher 
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عضــالنی  پذیری ، انعطاف(18/22شــرایط جســمانی) عامل چهار در واریانس درصــد با شــده

ضالنی ) شرایط (14/13) صد واریانس و (11/12بدنی ) ترکیب ( و6/11ع  /(03) با تراکمی در

( 84/0) هنامپرسشدرونی  که ثبات داد نشان نتایج همچنین. برخوردارند مطلوبی سازه اعتبار از

ــت( 80/0) آن زمانی و پایایی ــت اس )بروجنی و همکاران،  بنابراین از اعتبار الزم برخوردار اس

140 :12). 

توســطه  نامهپرســشاین  :(1975) 1اسشتاندارد انگیزه ششغلی هاکمن و اولدهام نامهپرسشش

مریکا به منظور آ JDS ترجمه شــده موســســه نامهپرســش( بر اســاس 1975) هاکمن و اُلدهام

ست. دارای  شده ا شاغل تهیه  شغلی کارمندان در تمامی م  4سؤال  15سنجش میزان انگیزش 

گزینه ای با گزینه های بســیار زیاد، زیاد، کم، بســیار کم، اســت. ریچارد هاکمن و گلرگ اُلدهام 

شغلی را تدوین کردهاند،  صات  شخ صات  با درك هاآنجامعترین مدل م شخ این مفهوم که م

ست،  صیف انگیزه بالقوه یک  5شغلی برانگیزاننده چی صه کلیدی را که میتواند برای تو شخ م

شود تعیین کرده اند سشضریب آلفای کرونباخ  .شغل به کار برده  در این  شغلی انگیزۀ نامهپر

 ( به دست آمد.85/0) تحقیق

در سؤال  37با  نامهپرسشاین  :(1390)وامین پور زارعاستاندارد شادی و نشاط  نامهپرسش

ستگی ظاهری، تعامل اجتماعی، کارایی فردی و کمک به دیگران  5 ضایت از زندگی، آرا بعد ر

، موافقم )کامالً ای لیکرتاســاس مقیاس پنج گزینه بر هاآناالت اســتفاده شــده اســت که ســؤ

در  نامهپرسشروایی این  .استگذاری شده ارزش( مخالفم کامالً ،موافقم، نظری ندارم، مخالفم

( و برای هر کدام از 77/0و پایایی آن در کل ) ( تایید شده است1390و امین پور )مطالعه زارع 

ضایت از زندگی) ستگی ظاهری)76/0مولفه های ر (، کارایی 67/0(، تعامل اجتماعی)65/0(، آرا

 (.39: 1400( به دست آمد)طالب زاده و مزگی نژاد، 51/0( و کمک به دیگران )60/0فردی)

سشی آورجمعتعریف عملیاتی متغیرها و عد از ، باین پژوهشدر  ستخراج دادهنامهپر ، هاها و ا

ن، میانگی)های آمار توصـــیفی از روشها داده لیوتحلهیتجز منظوربه. تحلیل نهایی انجام شـــد

شیدگی و میانه، انحراف معیار، واریانس، جداول ستنباطی و (همچنین مقادیر چولگی و ک  آمار ا

                                                           
3- Hackman and Oldham 
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 دهکلیه عملیات آماری با استفا. شداستفاده  (آزمون تحلیل رگرسیونو ای آزمون تی تک نمونه)

  شده است.انجام  22نسخه  SPSS افزاراز نرم

  لیوتحلهیتجز

 شده پرداخته شده است. آوری( به توصیف آماری اطالعات جمع2)در جدول 

 های پژوهشهای آمار توصیفی برای متغیرشاخص :(2جدول )

 کشیدگی چولگی حداکثر حداقل واریانس انحراف معیار میانگین ریمتغ

آمادگی بدنی 

 شدهادراك
86/3 55/0 30/0 1 5 15/1- 66/0 

 96/0 -67/0 5 1 43/0 66/0 94/3 شغلی انگیزۀ

 84/0 -36/0 5 1 39/0 62/0 81/3 نشاط اجتماعی

توصیفی و نمودار احتمال نرمال برای  هایشاخص از باالی نمونه حجم بهباتوجه تحقیق، این در

متغیرهای پژوهش نرمال ه و نتایج نشان داده است که شد استفاده هاداده بررسی نرمال بودن

 هستند.

 های پژوهشبررسي فرضیه

 نیروی زمینی ارتش جمهوریشغلی کارکنان  انگیزۀبر  شدهادراک: آمادگی بدنی اول فرضیة

 داری دارد.ثیر معنیتأ( قرارگاه شمال شرق نزاجاموردی:  مطالعة)اسالمی ایران 

طی یون خشغلی به کمک رگرس انگیزۀو  شدهادراكبندی ارتباط بین آمادگی بدنی مدلجهت 

 ابتداازیم. پردمی شدهادراكشغلی توسط آمادگی بدنی  انگیزۀبینی ساده به بررسی میزان پیش

ح سط به باتوجهآن شد و پس از  دییتأهای مدل رگرسیون خطی ساده بررسی و فرضپیش

 شغلی به کمک تحلیل انگیزۀبر  شدهادراكثیر آمادگی بدنی ها، تأای متغیرسنجش فاصله

 ارائه شده است. (3)رگرسیون خطی ساده بررسی شد. نتایج در جدول 

 رگرسیون خطی ساده انسیوار زیآنالتحلیل  :(3) جدول

 داریسطح معنی Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 0001/0 86/504 54/95 1 54/95 رگرسیون

   18/0 382 29/72 ماندهباقی

    383 83/167 کل
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دار بین آمادگی بدنی ای معنیدهد که رابطهنشان می (3)نتایج تحلیل واریانس در جدول 

 (.05/0داری آزمون از بودن سطح معنی ترکم بهباتوجه) شغلی وجود دارد انگیزۀو  شدهادراك

 ضرایب مدل رگرسیون هستیم.در ادامه به دنبال برآورد 
 دار رگرسیون خطی سادهضرایب معنی :(4جدول )

 جدول ضرایب

 راستانداردیغضرایب   
ضرایب 

 استاندارد بتا
 tآماره 

یمعنسطح 

 یدار

  B 
خطای 

 برآورد
   

 004/0 93/2  15/0 45/0 مقدار ثابت 

 
آمادگی بدنی 

 شدهادراك
90/0 04/0 75/0 46/22 0001/0 

دار عوامل معنی بر اساستوان رابطه خطی زیر را می( 4در جدول ) آمدهدستبهنتایج  بهباتوجه

 شغلی بیان کرد: انگیزۀبینی در پیش

 شغلی انگیزۀ= 45/0+ 90/0× شدهادراکآمادگی بدنی 

یا  یک واحد افزایش اندازهبه شدهادراكرابطه فوق به این معنی است که اگر میزان آمادگی بدنی 

واحد افزایش یا کاهش خواهد  90/0 اندازهبهشغلی به طور متوسط  انگیزۀکاهش داشته باشد، 

 داشت.
 نیکویي برازش مدل رگرسیون:

 های نیکویی برازش مدل ارائه شده است.برخی از شاخص (5)در جدول 

 
 های نیکویی برازششاخص :(5جدول )

 خطای استاندارد برآورد تعیین تصحیح شدهضریب  ضریب تعیین همبستگی

75/0 56/0 56/0 43/0 
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وجود  75/0میزان  شغلی همبستگی به انگیزۀو  شدهادراكنتایج بیان شده، بین آمادگی  بر اساس

این معنی است  است و به 56/0ضریب تعیین تصحیح شده مدل رگرسیون برابر  چنینهمدارد. 

ود. عالوه شتبیین می شدهادراكآمادگی بدنی  لهیوسبهشغلی  انگیزۀدرصد تغییرات  56که حدود 

 ها خطای استاندارد برآورد شاخصی نسبی است.بر این

 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی کارکنانشغلی  انگیزۀنشاط اجتماعی بر : دوم فرضیة

 داری دارد.ثیر معنیتأ (قرارگاه شمال شرق نزاجاموردی:  مطالعة)

ه یون خطی ساده بشغلی به کمک رگرس انگیزۀبندی ارتباط بین نشاط اجتماعی و مدلجهت 

فرض دا پیشابت پردازیم.می شدهادراكشغلی توسط آمادگی بدنی  انگیزۀبینی بررسی میزان پیش

ای لهسطح سنجش فاص بهباتوجه، آنپس از شد و  دییتأو  های مدل رگرسیون خطی ساده بررسی

شغلی به کمک تحلیل رگرسیون خطی ساده  انگیزۀبر  شدهادراكثیر آمادگی بدنی تأها، متغیر

 ارائه شده است.( 6)بررسی شد. نتایج در جدول 
 رگرسیون خطی ساده انسیوار زیآنالتحلیل  :(6جدول )

 درجه آزادی مجموع مربعات 
میانگین 

 مربعات
 یداریمعنسطح  Fآماره 

 0001/0 27/397 56/85 1 56/85 رگرسیون

   21/0 382 27/82 ماندهباقی

    383 83/167 کل

دار بین نشاط اجتماعی و ای معنیدهد که رابطهنشان می (6)نتایج تحلیل واریانس در جدول 

(. در ادامه به 05/0آزمون از  یداریمعنبودن سطح  ترکم بهباتوجهشغلی وجود دارد ) انگیزۀ

 دنبال برآورد ضرایب مدل رگرسیون هستیم.

دار عوامل معنی بر اساستوان رابطه خطی زیر را ( می7در جدول ) آمدهدستبهنتایج  بهباتوجه

 بینی انگیزۀ شغلی بیان کرد:در پیش

 = انگیزۀ شغلی06/1+ 75/0× نشاط اجتماعی

یک واحد افزایش یا کاهش  اندازهبهرابطه فوق به این معنی است که اگر میزان نشاط اجتماعی 

 واحد افزایش یا کاهش خواهد داشت. 75/0 اندازهبهداشته باشد، انگیزۀ شغلی به طور متوسط 
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 دار رگرسیون خطی سادهضرایب معنی :(7جدول )

 جدول ضرایب

  
ضرایب 

 راستانداردیغ

ضرایب 

 استاندارد بتا
 tآماره 

یمعنسطح 

 یدار

  B 
خطای 

 برآورد
   

 0001/0 29/7  14/0 06/1 مقدار ثابت 

 0001/0 93/19 71/0 03/0 75/0 نشاط اجتماعی 

 

 نیکویي برازش مدل رگرسیون:

 های نیکویی برازش مدل ارائه شده است.برخی از شاخص (8)در جدول 
 های نیکویی برازششاخص :(8جدول )

 خطای استاندارد برآورد ضریب تعیین تصحیح شده ضریب تعیین همبستگی

71/0 51/0 50/0 46/0 

وجود  71/0میزان  شغلی همبستگی به انگیزۀنتایج بیان شده، بین نشاط اجتماعی و  بر اساس

معنی است  نیبه ااست و  50/0ضریب تعیین تصحیح شده مدل رگرسیون برابر  چنینهمدارد. 

ها ه بر اینشود. عالونشاط اجتماعی تبیین می لهیوسبهشغلی  انگیزۀدرصد تغییرات  50که حدود 

 .خطای استاندارد برآورد شاخصی نسبی است

  گیرینتیجه
ــر  ــی تأپژوهش حاض ــاط اجتماعی بر انگیزه ثیر با هدف بررس ــده و نش آمادگی بدنی ادراك ش

ــغلی کارکنان رارگاه شــمال شــرق مطالعه موردی: ق) نیروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی ش

ــت. (نزاجا ــده اس ــده بر های پژوهش حاکی از آن بود که آیافته انجام ش مادگی بدنی ادراك ش

ــغلی  ــالمی کارکنانانگیزه ش ــمال )مطالعه موردی: ق نیروی زمینی ارتش جمهوری اس رارگاه ش

ـــرق نزاجا با  .داری داردمعنی ریتأث (ش تایج  ـــوی ) حیدری هایافتهاین ن  (،1394ذوله و موس

فابخش و همکاران ) ـــ نگ(1391ش له و  حیدری .( همخوانی دارد2022و همکاران ) ، هنی ذو

ــوی ) ــمانی بر افزایش آموزشدریافتند که ( 1394موس ــمن خدمت عملی آمادگی جس های ض
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تأثیرگذار بوده است که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد. شفابخش و انگیزش شغلی معلمان 

ح سط بر( در پژوهش خود دریافت که تمرین و تعلیم مفاهیم آمادگی جسمانی 1391کاران )هم

ـــطح  باالبردن س تأثیر مثبتی دارد.  انگیزۀدانش و تغییر نوع نگرش افراد و  نگ و هندرونی  ی

شی دریافت که 2022همکاران ) سطوح آمادگی بدنی واقعی و درك دانش( در پژوه آموزانی با 

سطوح فعالیت بدنی  انگیزۀشده باالتر،  سطوح فعالیت بدنی فعلی باالتر و  شتری،  خودمختار بی

تواند با نتایج این پژوهش در زمینه تأثیر آمادگی بدنی اند که تا حدودی میباالتری را نشان داده

یا خودپنداره جســمانی  شــدهادراكهمســو باشــد. آمادگی بدنی  انگیزۀبر افزایش  شــدهادراك

سیله ستو ستفاده می ای ا ستیابی به نتایج مطلوب ا ست و مثبتکه برای د از  شود و ادراك در

شاخصتوانایی سوب می نفساعتمادبهو افزایش  انگیزۀهای ایجاد های فردی یکی از  ود شمح

سدزاده و همکاران،  شی یهافعالیت که آنجایی از(. 99: 1398)ا شد و ورز  مرتبط فاکتورهای ر

 ستنباطا توانمی است سالم و کیفیت با زندگی هانشانه از یکی عروق و قلب و بدن سالمت با

 ثبتیم و بهتر درك هستند، عروقی قلبی و ساختاری دید از آماده بدنی دارای که افرادی که نمود

ــته بدنی آمادگی از ــ تاثیرگذار زندگی دیگر های جنبه در تواندمی درك نوع این و داش  با دباش

 پیدا مصداق زنی انگیزۀ قبیل از مشهود غیر عوامل روی بر یتاثیرگذار این تحقیق نتایج به توجه

ندمی بیرونی و درونی نوع دو در انگیزه. کندمی تار در توا ـــد تاثیرگذار فرد رف  با راداف و باش

ــناختی؛ متغیر نوع این از مختلفی درجات ــاختار روانش  کنانکار تحقیق این در که جامعه یک س

 هب اعتماد نوع یک فرد به شـدهادراك بدنی آمادگی احتماال .دهندمی تشـکیل را باشـندمی نزاجا

قا را باالیی نفس ندمی ال ماد این که ک ندمی نفس به اعت ـــد جهت در توا  فرد یهاانگیزۀ رش

ــد تاثیرگذار ــتار این و باش ــکلی به تواندمی پیوس ــد کامال ش وروش و خ. گردد تکرار یافته رش

با 1388همکاران ) یل رفتگی  بدنی و تحل یت  عال که بین ف ند  یافت ف انگیزۀ( در طه پیشـــر ت راب

ندارد.  بدنی  کهییازآنجامعناداری وجود  یت  عال ی آمادگی جســـمانی افراد را تقویت نوعبهف

وعی نکند و نیز تحلیل رفتگی شغلی حالتی از خستگی جسمانی و ناکامی عاطفی است و بهمی

ها را با نتایج این پژوهش توان این یافتهباشــد، میاند حاصــل از عدم آمادگی بدنی الزم تومی

 مقایسه کرد که عدم وجود ارتباط بین متغیرها با نتایج این پژوهش تا حدودی همخوانی ندارد.

 کارکنانشــغلی  ۀبر انگیز این نتیجه حاصــل شــد که نشــاط اجتماعی چنینهمدر این پژوهش 

این  .دارد یداریمعنثیر أت (قرارگاه شــمال شــرق نزاجا) نیروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی
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همخوانی دارد.  (1399باقری جعفر آبادی و ندایی ) (1396حنفی و همکاران ) هایافتهنتایج با 

شغلی  شاط اجتماعی با انگیزش  سی ارتباط ن سیار اندکی به برر حنفی و . اندپرداختهتحقیقات ب

شاط اجتماعی دبیران  بیان کردند( 1396همکاران ) سان جنوبی بر یبدن تیتربن ستان خرا  در ا

شان دادننیز ( 1399آبادی و ندایی ) ثیر معناداری دارد. باقری جعفرتأ هاآنشغلی  انگیزۀ که  دن

ــا ــغلی  انگیزۀاجتماعی کارکنان و ط بین نش ــت هاآنش رابطه ان قم در اداره ورزش و جوانان اس

سو بودن این یافته ست. معناداری وجود دارد که حاکی از هم ضر ا  بحثها با نتایج پژوهش حا

 کیفیت افزایش حوزه در محققین متغیرهای ترینمهم از یکی اجتماعی نشـــاط ایجاد و نشـــاط

ست کارکنان زندگی ضوع سویی از .ا  برا ردف یهاانگیزۀ و نیازها سطوح به زندگی کیفیت مو

سئله به مازلو نیازهای هرم طبق اگر. گرددمی بر خویش نیازهای رفع  یدد خواهیم شود، دقت م

 و ریسک ینترکم با زندگی خواهان هستند امنیت و فیزیولوژیک پایین سطوح در که افرادی که

 یرونیب یهاانگیزۀ ایجا این در که. هســتند غیره و مســکن غذا، پول، قبیل از بیرونی یهاانگیزۀ

شتری نمود ضاء طریق از آن رفع دنبال به فرد و کندمی پیدا بی شدمی آن ارا  االتریب سطح در. با

 خودشـــکوفایی، قبیل از اجتماعی نیازهای اســـت زندگی کیفیت افزایش با همســـو که نیازها

 حثب به پرداختن نیازمند نیازها نوع این که دارند وجود نفس عزت و نفس به اعتماد افزایش

ست فرد درونی یهاانگیزۀ شاط آن؛ رفع و نیازها نوع این زدن روزنه و شدن شکوفا برای و ا  ن

 . رودمی بشمار مناسب ای گزینه تحقیق نتایج به توجه با اجتماعی نشاط خلق و

 به دیگر طرف از و ددهمی کاهش را منفی عواطف و افزایش را مثبت عواطف شـــادمانی

ضایتمندی افزایش سویدی و همکاران،  گرددمیمنجر  وریبهره نتیجه در و ر  ایجاد( 2020)ال

ضای ستان، با رابطه محبت، با تؤام ف ضای و کار محیط و موفق تجارب دو سب ف  فیزیکی منا

شد در تواندمی شاط ویژه به و عواطف ر ش مهم ن شی تمرین چنیند. همبا ساس و ورز  اح

 به مربوط امور در هاآن دادن دخالت و پرسنل به دادن بها کار، محیط در سالم روابط موفقیت،

ــازمان و کار ــی اثر در تواندمی س ــد اثرگذار مثبت عواطف بخش ــته با افراد .باش  و هاخواس

 نشاط ایجاد افراد در آمال این با سازمان همسویی و هماهنگی دند؛پیونمیسازمان به آرزوهایی

شنودی خود و شادی این نمایدمی  و تولید میزان افزایش کار، در خالقیت نوآوری، باعث خو

سالمت نیز سازمان یافتره این از و شده سازمان به افراد وفاداری و خدمات  پویایی و از 
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ست شادی پرتو در .شودمی برخوردار سان که ا سازد را خویش تواندمی ان  برای را خود و ب

 (.1395راهنما، )ملک زاده و  کند آماده اجتماع و زندگی در محیط موفق افراد و کاری آینده

 پیشنهادها

 نیروی زمینی ارتش مادگی بدنی ادراك شـــده بر انگیزه شـــغلی کارکناننتایج این تحقیق نشـــان داد آ

ــالمی ــرق نزاجا)مطالعه موردی: ق جمهوری اس ــمال ش تعامل آمادگی  .داری داردمعنی ریتأث (رارگاه ش

( آمادگی جسمانی خود را دست کم 1با شناسایی افرادی که ) توانمیجسمانی واقعی و درك شده را 

( یا ادراك واقعی از آمادگی 3ند، )زنمی( و یا آمادگی جسمانی خود را بیش از حد تخمین 2ند، )گیرمی

ـــمانی خود را گزارش  ـــی کرد.کنندمیجس )ادراك بیش ازحد واقعی  هاحالتهر کدام از این  ، بررس

ست کم گ سمانی، د سمانی( آمادگی ج سمانی و یا ادراك واقعی از آمادگی ج  تواندمیرفتن آمادگی ج

کند که اگر شخص این بیان می 1هارتر نظریه انگیزش شایستگیداشته باشد.  انگیزۀتأثیرات متفاوتی بر 

شرکت در فعالیت ست، به  وان هایی که تاطمینان را حاصل کند که از توانایی جسمانی الزم برخوردار ا

شود. اما اگر میزانی ناتوانی در خود احساس کند، عالوه بر کاهش طلبد، ترغیب میاالیی میجسمانی ب

نقش مهمی در خودپنداره،  شــدهادراكشــود. شــایســتگی بدنی های او نیز محدود میمشــارکت، تالش

ـــتگی حقیقی فرد دارد و می به نفس، اعتمادعزت ـــایس  انگیزۀتواند عامل مؤثری در تقویت نفس و ش

صوص کارکنان به وفقیت افراد وم شد و همان هاسازمانخ شان داده آمادگی  با طور که در این تحقیق ن

ال رارگاه شم)مطالعه موردی: ق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی کارکنان انگیزۀبر  شدهادراكبدنی 

نتایج این پژوهش نشان نشاط اجتماعی بر انگیزه شغلی کارکنان  چنینهم( تاثیر مثبتی دارد. شرق نزاجا

تایج ن بهباتوجهداری دارد. نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی )قرارگاه شمال شرق نزاجا( تأثیر معنی

شود: عوامل موثر ی قرارگاه شمال شرق نزاجا پیشنهاد میهایگاناین پژوهش به فرماندهان و مسئوالن 

های ورزشــی، دگی بدنی از قبیل امکانات زیرســاختی و ســاختاری الزم از قبیل مجموعهبر ایجاد آما

ابزارهای ورزشی مورد نیاز توسط نهاد مربوط برای کارکنان فراهم گردد تا با ایجاد درك بهتر از تصویر 

ــکوفایی و عزت نفس باال  ــطوح باالی هرم که همان خودش بدنی خویش طبق هرم نیازهای مازلو به س

 ی فرامالی کارکنان در جهت رشد کشور فراهم آید. هاانگیزۀت دست یابند و اس

کاهش  بت را افزایش و عواطف منفی را  مانی عواطف مث همیشـــاد به افزایش د د و از طرف دیگر 

شاط در محل کار باعث در  .گرددمیمنجر  وریبهرهرضایتمندی و در نتیجه  مقابل ناخشنودی و عدم ن

د و از طرفی باعث دهمیخواهد شد. نشاط از سویی عواطف مثبت پرسنل را افزایش  وریبهرهکاهش 

                                                           
1 Harter 
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نشاط برای همه افراد  .شودمیرا سبب  وریبهرهو در نتیجه افزایش  شودمیکاهش عواطف منفی آنان 

ست هافرهنگدر همه  شاط ا شادی و ن ست چراکه هر فردی جویای  شاط به رفاه و . مفهومی عام ا ن

بنابراین نشاط در محل کار به رضایت زندگی . و یا رضایت از زندگی افراد مرتبط است سالمت ذهنی

نشاط در محل کار هم برای افراد و هم برای  .و کار افراد یا رفاه و سالمت ذهنی درمحل کار اشاره دارد

ست. ایویژهاز اهمیت  سازمان صل  برخوردار ا شاط در محیط کار زمانی حا  که فرد جهت شودمین

ست ستفاده  هاتواناییبه اهداف کاری خود از  یابید ستعدادهای خود ا ستعداد. نمایدمیو ا شامل  هاا

. ی ذهنی، جسمی، روانی است که در درون هر فرد به طور متفاوت وجود داردهاتواناییاز  ایمجموعه

ی وجودی هر فرد است که اگر به کار گرفته شوند، احساس رضایت و هاسرمایهدرونی  هایتوانمندی

کارگیری  به " شــودمیشــادی ماندگار ایجاد خواهد کرد. نشــاط در محل کار تحت این عنوان تعریف 

آگاهانه از منابعی که دارا هســـتید به بهترین شـــکل ممکن برای غلبه بر چالش هایی که با آن روبه رو 

به شما کمک خواهد کرد عملکرد خود  هاکاستیذت بردن از فرازها و مدیریت ب ه طور فعال ل.هستید

شید و به  ستی بالقوه خود هاتواناییرا بهبود بخ شما یابید شاط  بلکه  ودشمید و این نه تنها موجب ن

ند و از آن انرژی دریافت گیرمیید قرار دهمینشــاط ســایر افراد را که تحت تاثیر آنچه که شــما انجام 

شاط  ،بنایراین نیز در پی دارد. کنندمی سالمی )قرارگاه افزایش ن کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری ا

 گرددمیشـود بدین منظور پیشـنهاد  هاآنموجب افزایش نگیزش شـغلی  تواندمی شـمال شـرق نزاجا(

ــنوارهو  هابرنامه ــاط در بین کارکنان هاجش ــی، فرهنگی و غیره در جهت افزایش نش ی مختلفی ورزش

ــورت لیگ و دوره ــی به ص ــابقات ورزش ــود و حتی برگزاری مس ی هایگانای در بین برنامه ریزی ش

شویق و  شتر بین کارکنان باعث ت شور عالوه بر هم افزایی و ایجاد اتحاد بی شرق ک شمال  قرارگاه های 

شتر  شاط بی سعه فرآیندهای کاری  انگیزۀر نتیجه افزایش راندمان کاری و و د هاآنن مثبت در جهت تو

اثرات مثبت خوبی را برای نیروی با  تواندمیشــود، لذا موازنه قرار دادن کار و نشــاط برای کارکنان می

 افتخار زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران به ارمغان آورد. 

 يقدردان

سخاوتمندانه در اخت شیکه در طول پژوهش، دانش خو یخبرگان توانمند از  نیمحققان ا اریرا 

بزرگواران قرارگرفته  نیپژوهش حاضــر بر مشــارکت و دانش ا یپژوهش قرار دادند و اســتوار

 .میسپاسگزار اریاست بس
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 منابع

 

 ــدزاده، علی ــیرین ؛اس ــی، محمدتقی و یزدانی، ش رابطه بین هوش هیجانی و (. 1398) .اقدس

شهرداری آتش سازمانبا عملکرد کارکنان  شدهادراكآمادگی بدنی  شانی و خدمات ایمنی  ن

 ، دانشگاه تبریز، تبریز.نامه کارشناسی ارشدپایان. تبریز

 اجتماعی نشاط و اجتماعی ۀقش سرمای(. ن1399) .آبادی، فرشته و ندایی، طاهره باقری جعفر 

ستان قم وورزش  ۀکارمندان ادار شغلی انگیزۀدر ایجاد  سی ارشدپایان. جوانان ا شنا  ،نامه کار

 قم.انشگاه قم، د

 .شــناختی رابطۀ مطالعۀ جامعه(. 1394) .وافی، پویاط و ، محمدحســنشــربتیان بخارایی، احمد

ریزی رفاه برنامهفصلنامه . (سال شهرستان مالیر 30تا  18جوانان ) نشاط با سالمت اجتماعی

  .1-39 (:25)7، توسعه اجتماعیو 

 سبی بروجنی ضا کردی ;شهزاد طهما شاد امامی ;محمدر صطفی زارعی.  ;مهدی بیاتی ;فر م

ـــدهادراكهنجاریابی مقیاس آمادگی بدنی " مطالعات  . در دانشـــجویان ایرانی (PPFS) ش

ــــــی ــــــی ورزش ــــــنــــاس doi: -, 11, 39, 1401, 173 .194روانش

10.22089/spsyj.2021.9878.2086 
 صور و مهرابیان، فردین ؛بهادری، محمدکریم  مؤثر یهامؤلفهبندی ولویتا(. 1391) .بابایی، من

شغلی  سلهیک مرکز نظامی به روش تحلیل  در کارکنانبر انگیزش  مجله (. AHP) یمراتبسل

  .236-243 (:4)14، طب نظامی

 رابطه بین آمادگی (. 1397) .رخی، لیال و جاللی فراهانی، ابوالفضـــلقربانی قهف ؛پیری، حلیمه

نامه پایان. و نحوه گذراندن اوقات فراغت در کارکنان شهرداری شهر زاهدان شدهادراكبدنی 

 .جنوبتهران، مرکز نورامیپ، دانشگاه کارشناسی ارشد

 سیده عذراکاظمریمو  حنفی، مجید شاط اجتماعی بر (. 1396) .ی،  سرمایه اجتماعی و ن نقش 

سان جنوبی یبدنتیتربشغلی دبیران  انگیزۀ ستان خرا شدپایان. ا سی ار شنا شگاه  ،نامه کار دان

 بیرجند، بیرجند.
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 نقش ضــمن خدمت آمادگی جســمانی بر (. 1394) .کو موســوی، فران ردادهذوله، م حیدری

کنفرانس ملی ســیمای مدیریت آموزشــی در عصــر . انگیزش شــغلی و شــادابی معلمان دینور

 .واحد کرمانشاه .اسالمیدانشگاه آزاد  .و ارتباطات اطالعاتتکنولوژی 

 ـــانی، محمد و تندنویس، فریدون ؛خوروش، مجید (. ارتباط بین فعالیت بدنی با 1388) .احس

جمهوری  یبدنتیترب سازمانپیشرفت در کارشناسان ورزشی  انگیزۀشغلی و  یرفتگ لیتحل

 .133-143 (:14)7اسالمی ایران. نشریه علوم حرکتی و ورزش، 

 سمی، حمید وسهیلی یکتا، بیژن سلطانی زرندی، حسین . قا نقش آمادگی بدنی (. 1396) .پور

ــدهادراك ــبر مهارت ش ی کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و هاناهای ارتباطی و مصــرف رس

 ، کرج.نورامیپ، دانشگاه ارشدنامه کارشناسی پایان. فناوری

 تمرین و تعلیم مفاهیم (. 1391) .زاده، محسن و دهخدا، محمدرضاشفیع ؛شفابخش، سید رفیع

سمانی در سطهدانش آمادگی بر عوامل آمادگی ج ای دانش و انگیزش آموزان نوجوان: نقش وا

 .1-14 (:3)2 فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی،دودرونی. 

 شتری، زاده طالب سی(. 1400. )س نژاد، مزگی و ،.ل شو شاط برر  موثر عوامل و اجتماعی ن

 . 60-33 :( 1)16, خراسان اجتماعی-فرهنگی مطالعات(. بیرجند شهر: مطالعه مورد) برآن

 پایوران ســـتاد فرماندهی دریابانی اســـتان مازندران از لحاظ ارزیابی (. 1396) .غفاری، مجید

شغلی، انگیزش سودگی  شغلی، فر شی یسازمان تعهدشغلی و  سازگاری  مهخات. طرح پژوه

 .افتهی

 ـزان نشاط ( 1392) .، طلیعهخادمیان و فرجی، طوبی ـر می ـدگی ب بررسی نقش رضایت از زن

 .87-102(:10)4، شناختی جوانانمطالعات جامعه .اجتماعی

 بررســی ارتباط (. 1398) .و ناجی، مرتضــی محمدکاظمواعظ موســوی،  .جانی، حســین کاکه

ــدهادراكآمادگی بدنی   (:3)21، مجله طب نظامی. با آمادگی بدنی واقعی در پایوران نظامی ش

299-291. 
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  ،ی سازمانبررسی رابطه بین تعهد (. 1397) .، حسنیمؤمنو  راد، فرزانههمتی  .امراهللکشاورز

 یپژوهشــیعلمصــلنامه ف(. مورد مطالعه: پلیس شــهرســتان دهلران)پلیس و نشــاط اجتماعی 

 .273-302 (:54)9، مطالعات امنیت اجتماعی

 ــازادهملک بر نشــاط  رگذاریتأثبررســی عوامل (. 1395) .و راهنما، ســیده نرگس ، غالمرض

 .المللی مدیریت و فناوری اطالعات و ارتباطاتدومین کنفرانس بین. کارکنان در محل کار

 (. 1397) ، کیان، کریمیان، آرام؛ بخشــیان، فرشــته؛ ســعادت مهر، ســید رضــانوروزی تبریزی

، فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی. پرستاران نسبت به آمادگی جسمانی خویش نگرش

4(3:) 52-44. 

 خدمتی کارکنان  انگیزۀبررسی عوامل مؤثر بر (. 1384) .و صمدی، علی یی، محمدمهدیهزاوه

 .13-26 (:26و  25)7، فصلنامه اصول بهداشت روانی. اجرایی استان همدان

 ،شی .فاطمه یارخواه صغر و خالر، داوودطهماسب زاده  بررسی رابطه سطح (. 1398) .نقدی، ا

ســبک مدیریت مدیران مدرســه از دیدگاه  یگریانجیمانگیزش شــغلی با رضــایت شــغلی با 

 ز.، دانشگاه تبریز، تبرینامه کارشناسی ارشدپایان. تبریز 4معلمان انتقالی مدارس ابتدایی ناحیه 

 امیرحسین؛ نجفی، محمود؛ امین بیدختی، علی اکبر؛ محمدی فر، محمد علی؛ رحمیان یزدانی ،

ی بر رضایت شغلی و انگیزش سازماناثربخشی برنامه آموزشی هوش (. 1400) .بوگر، اسحاق 

 .379-389 (:99)20، یشناختروانمجله علوم . شغلی در کارکنان
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