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  چكيده

هايش جهت تامين به جرأت مي توان گفت از زماني كه انسان پا به عرصه حيات نموده است تمام فعاليت
هاي فرهنگي و تفريحي در زمان فراغت اگر به رفاه بيشتر در زندگي بوده است. بدون ترديد انجام فعاليت

و اجتماعي مفيدي هستند. در  هاي فرديروش صحيح و با رعايت مصالح جامعه توأم باشند داراي كاركرد
هاي رواني و جسمي اين ميان فعاليتهاي ورزشي به سبب اثرات مثبت و مطلوبي كه در ارضاي نيازمندي

افراد ، خاصه نسل جوان دارد حائز اهميت بسياري بوده و به نحو مطلوبي مي تواند مفيد و سازنده واقع 
عيت نا مناسب كار به پيدايش حالتي در افراد منجر شود. فشار عصبي شديد ناشي از ماهيت،  نوع يا وض

به اين  دهد.شود در اين حالت كار ماهيت خود را از دست ميشود كه فرسودگي شغلي ناميده ميمي
افراد  رفتگيهاي شغلي و محيط شغلي و همچنين تحليلپزشكي ناشي از استرس هاي روانترتيب بيماري

 هدف از اين پژوهش تعيين نقش تفريحات ورزشي بر  در سازمان گردد. تواند باعث كاهش كارايي افرادمي

هاي همگاني شركت مي كردند مي ي فرسودگي شغلي در كارمندان ادارات شهر تهران كه در ورزشپديده
ي آماري اين تحقيق را كليه كارمندان شركت كننده باشد. اين مطالعه از نوع توصيفي تحليلي بود و جامعه 

نفر از آنها به شكل تصادفي به عنوان  140هاي همگاني شهر تهران تشكيل مي دهند كه تعداد در ورزش
ي دو قسمتي بود كه بخش اول آن شامل ها پرسشنامهحجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوري داده

) MBIفتگي(ري تحليلپرسشنامه اوقات فراغت با تاكيد بر تفريحات ورزشي و در بخش دوم آن پرسشنامه
تن از متخصصين رشته مديريت  15ها توسط مسلش مورد استفاده قرار گرفت. روايي اين پرسشنامه

  α،87/0=α=0/ 92ورزشي مورد تأييد قرار گرفته و پايايي آن از طريق محاسبه آلفاي كرونباخ به ترتيب
رزشي كارمندان زن و تعيين گرديد. يافته هاي تحقيق حاكي از آن بود كه بين ميانگين تفريحات و

). اما در مورد كارمندان مرد شركت  =p ،182/2t>05/0فرسودگي شغلي اختالف معناداري مشاهده شد (
از آنجا كه زنان با توجه به ).  =p ،182/1t<05/0كننده در ورزشهاي همگاني اين اختالف معنادار نبود (

امورات فردي و زندگي كه بيشتر به آن اهتمام  شرايط فيزيكي و ماهيت شغلي شان و همچنين پرداختن به
مي ورزند در معرض فرسودگي شغلي قرار دارند ورزش و تفريحات ورزشي امكان ابراز هيجان ها را به شيوه 

هاي درست و قضاوت هاي اخالقي در برابر كند و افراد را  در اتخاذ تصميمي سالم براي افراد فراهم مي
ياري ميدهد. بدون ترديد نشر و گسترش يافته هاي علمي، رشد بهداشت و و هاي هيجاني زندگي موقعيت

فرهنگ و آگاهي روز افزون مردم از تأثيرات ورزش در تندرستي موجب روي آوردن عموم مردم به 
تفريحات ورزشي و ظهور پديده اي به نام ورزش همگاني شده است كه مي تواند منجر به بهبود عملكردي 

  ر كلي فرسودگي شغلي كارمندان ادارات مي شود.و عاطفي و به طو

  هاي همگاني، خستگي عاطفيكليد واژه: تفريحات ورزشي، فرسودگي شغلي، كارمندان، ورزش

  



  مقدمه

هايش جهت تامين به جرأت مي توان گفت از زماني كه انسان پا به عرصه حيات نموده است تمام فعاليت
هاي طبيعي است كه با سرشت انسان به تفريح يكي از خواهشميل .)4رفاه بيشتر در زندگي بوده است(

، تفريحي بخشي از زندگي اجتماعي افراد را تشكيل مي 1يهاي ورزشآميخته شده است، به طوريكه فعاليت
هاي فرهنگي و تفريحي در زمان فراغت اگر به روش صحيح و با رعايت بدون ترديد انجام فعاليت  ).1دهد(

. در اين ميان فعاليتهاي )10(هاي فردي و اجتماعي مفيدي هستندباشند داراي كاركردمصالح جامعه توأم 
، خاصه نسل هاي رواني و جسمي افراد ورزشي به سبب اثرات مثبت و مطلوبي كه در ارضاي نيازمندي

ام ). در اي12جوان دارد حائز اهميت بسياري بوده و به نحو مطلوبي مي تواند مفيد و سازنده واقع شود(
، البته به و سالمتي بين جسم و جان مؤثر استفراغت پرداختن به كار و تفريح دلخواه ، در ايجاد تعادل 

نيز  2ريزي شود. حال اگر در برنامه ريزي، تفريحات ورزشيهاي افراد برنامهشرطي كه با توجه به رغبت
از ماهيت،  نوع يا وضعيت نا فشار عصبي شديد ناشي  ).14(شود تاثير دو چنداني خواهد داشت گنجانده

شود در اين حالت كار ناميده مي 3شود كه فرسودگي شغليمناسب كار به پيدايش حالتي در افراد منجر مي
-شوند، مهارتالفظي در كار ناتوان ميدهد. قربانيان فرسودگي شغلي بطور تحتماهيت خود را از دست مي

هاي به اين ترتيب بيماري شود.انگيزش در آنان خاموش ميماند و هاي كاري آنان دست نخورده باقي مي
تواند باعث افراد مي رفتگيهاي شغلي و محيط شغلي و همچنين تحليلپزشكي ناشي از استرس روان

كناره گيري از  رومي است كه شامل خستگي و هم سند رفتگيكاهش كارايي افراد در سازمان گردد. تحليل
و غيبت از محل كار نقش مهمي فرسودگي شغلي ديده پلي در ايجاد هاي شغكار مي شود استرس

دارند فرسودگي شغلي يعني تهي شدن فرد و ) اظهار مي2003(5و نيوكومب 4از سويي اي گودان ).3(دارند
هاي افراطي، جهت رسيدن به انتظارات غيرواقعي تهي شدن منابع روحي و جسمي به خاطر كوشش

در تحقيقي در سمنان نشان  ) 1388سلطانيان( .)15(هاي اجتماعييا ارزشتحميلي به وسيله خود شخص 
وضعيت مطلوبتري نسبت به  6داد كه كارمندان ورزشكار چه زن و چه مرد از لحاظ خستگي عاطفي

هاست تحقيقات بي يكي از اثرات ورزش، مقابله با فشارها و استرس .)2(كارمندان غير ورزشكار دارند
دهند ها نشان ميهاي كاهش فشار رواني به كمك ورزش صورت گرفته كه اكثر آنشماري درباره شيوه

در تحقيقي تحت  7براندون). 8ند موجب كاهش فشارهاي رواني شود(اهاي بدني مي توورزش و فعاليت
المت بيماران اعالم كرد كه ورزش كمك مهمي در به وجود آوردن احساس تندرستي سعنوان اثر ورزش بر 

                                                            
1 -sport activities 
2 - leisure activities 
3 -burnout job 
4 - Igdan 
5 - Newcomb 
6 -emotional fatigue  
7- Brandon 



وي در تحقيقات مشترك خود با لوفتين تمرينات  افزايش تحمل فشارهاي رواني زندگي دارد،  و همچنين
اي ديگر مشخص هوازي(سبك) را در كاهش آثار فشارهاي رواني شديد و مزمن مفيد دانست. در مطالعه

 تواند اثرات مثبتي بر خستگي و عصبانيت داشتههوازي ميهاي هوازي و بيشد حتي يك جلسه ورزش
هاي ثير فشارأنشان داد افراد ورزشكار نسبت به افراد غير ورزشكار كم تر تحت ت 8). گرونينگ سيتر9باشد(

رامش داده و باعث آگزارش داد تمرينات بدني با تخليه انرژي به افراد  9لوتلر .)11(گيرندرواني قرار مي
بر اين نظر است كه فعاليت  )1984( 10آكادمي تربيت بدني آمريكا. )13(شودكاهش فشارهاي رواني مي

ماده ترند بهتر از افراد كم تحرك آثر است و افرادي كه از نظر جسماني ؤجسماني در تخليه فشارهاي م
) در تحقيقي فشارهاي رواني كارمندان زن 1381رضوي( .)8(قادرند خود را با فشارهاي رواني سازگار كنند
د بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه فشارهاي رواني شاغل در ادارات دولتي شهر تهران را مور

) نيز در 1388سلطانيان(غير ورزشكار است.  تر از كارمندانداري كمكارمندان ورزشكار به طور معني
تحقيقي در سمنان نشان داد كه كارمندان ورزشكار چه زن و چه مرد از لحاظ خستگي عاطفي وضعيت 

 كاهش باعث ورزش همكاران دريافتندكه و . باقرزاده)2(غير ورزشكار دارند مطلوبتري نسبت به كارمندان

 بين دارمعني ارتباط از ) نيز حاكي1380شود. تحقيق صانعي و همكاران(عصبي در محيط كار مي فشارهاي

) 1386است. مفلحي( ها دانشگاه هيأت علمي اعضاي عاطفي خستگي كاهش و جسماني افزايش آمادگي
 مشاهده ها نآ رفتگيتحليل و كاهش علمي هيأت اعضاي بدني فعاليت افزايش بين را داري يرابطه معن

رفتگي آنها تر بودن ابعاد تحليلطور تفاوت معناداري نيز بين ورزشكار بودن معلمان و پايينكرد و همين
و لذا اگر  كارمندان به داليل گوناگون اقتصادي، فرهنگي  .)6(نسبت به معلمان غير ورزشكار است

اجتماعي، توانايي طراحي و اجراي تفريحات سالم براي اوقات فراغت خود را نداشته باشند، باعث بروز 
آسيب هاي اجتماعي مي شود كه كنترل و مهار اين آسيب ها به سالمت رواني آفراد و جامعه كمك مي 

هدف از اين پژوهش تعيين نقش تفريحات  شود.شغلي كارمندان ميز فرسودگي كند و منجر به جلوگيري ا
شركت  11هاي همگانيي فرسودگي شغلي در كارمندان ادارات شهر تهران كه در ورزشپديده  ورزشي بر 
   مي باشد. مي كردند

 

  

  

  
                                                            
8 - groning saetter 
9 - Lutler 
10 - American Academy of physical education 
11 - public sports 



  روش شناسي

ي آماري اين تحقيق را كليه كارمندان شركت كننده در بود و جامعه  يتوصيفي تحليل اين مطالعه از نوع
نفر از آنها به شكل تصادفي به عنوان حجم  140هاي همگاني شهر تهران تشكيل مي دهند كه تعداد ورزش

 ي دو قسمتي بود كه بخش اول آن شاملها پرسشنامهابزار گردآوري دادهنمونه در نظر گرفته شد. 
فرسودگي ي پرسشنامه اوقات فراغت با تاكيد بر تفريحات ورزشي و در بخش دوم آن پرسشنامه

پرسشنامه ي محقق ساخته اوقات فراغت با تاكيد بر انجام  ) مسلش مورد استفاده قرار گرفت.MBI(شغلي
نامه فعاليت هاي تفريحي كه روايي آن توسط متخصصين مديريت ورزشي مورد تاييد قرار گرفت. پرسش

. عوامل تاثير گذار بر انجام فعاليت هاي بدني اوقات 2سوال  6.ويژگيهاي فردي شامل1شامل دو قسمت بود
پرسشنامه از جامعه آماري  30عامل.ضريب پايايي پرسشنامه پس از توزيع و جمع آوري 49فراغت شامل

بدست آمد كه نشان  92/0ر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براب
) مسلش كه MBIدهنده پايايي باالي ابزار تحقيق مي باشد. و در بخش دوم آن پرسشنامه تحليل رفتگي (

نام، در بين كارمندان هاي بيسوال بود مورد استفاده قرار گرفت. در اين مطالعه پرسشنامه 25شامل 
ك ها و اماكن ورزشي فعاليت هاي ورزشي انجام شركت كننده در تفريحات ورزشي كه در فضاهاي سبز، پار

رفتگي را از شركت در اين پژوهش اعالم كردند. پرسشنامه تحليلرضايت خود، آمادگي خود  مي دادند و با
سوال مربوط به سنجش مسخ  5سوال مربوط به برآورد مقياس خستگي عاطفي،  9سوال بود،  25داراي 

اي از صفر (هرگز) تا شش گزينه ؛هاباشد. نمونهشخصي مي سوال در زمينه كاهش عملكرد 8شخصيت، 
رفتگي جداگانه هاي مربوط به سواالت هر يك از ابعاد تحليلكنند. مجموع نمره(هر روز) را انتخاب مي

  شود. محاسبه مي

  

  و تعيين سطح تحليل رفتگيكارمندان): امتيازات مربوط به تحليل رفتگي1جدول (
سطوح تحليل رفتگي          

  سطح پايين  سطح متوسط  سطح باال  ابعاد تحليل رفتگي

  يا پايين تر16  26-17 يا باال تر27  خستگي عاطفي
  يا پايين تر31  38-32 يا باالتر39  كاهش عملكرد
  يا پايين تر6  12-7 يا باالتر13  مسخ شخصيت



از نظر خستگي هيجاني يا از نظر مسخ شخصيت در سطح باال و از نظر عملكرد شخصي در  كارمنداگر 
تن از متخصصين  15رفتگي است. روايي اين پرسنامه توسط سطح پايين باشد، به مفهوم داشتن تحليل

  α= 0/ 87رشته مديريت ورزشي مورد تأييد قرار گرفته و پايايي آن از طريق محاسبه آلفاي كرونباخ  
و ضريب  13مستقل، تي12تعيين گرديد. همچنين در اين تحقيق از آزمون هاي كلوموگروف اسميرنوف

كليه ي عمليات آماري اين  هاي پژوهش استفاده شد.فرضيه جهت پاسخگويي به همبستگي پيرسون 
   استفاده شد. spssتحقيق با استفاده از نرم افزار 

  يافته ها

% داراي   63كارمند تحت بررسي در اين پژوهش تقريباٌ  140كه از  نتايج تحقيق گوياي اين مطلب است
% كارمندا تحت بررسي در اين تحقيق در دامنه سني  27سال هستند و در مقابل  40ي سني باالي دامنه

% داراي مدرك  50% دراي مدرك فوق ديپلم،  15% داراي مدرك ديپلم،  24سال قرار دارند.  40پايين 
%  56سال،  1-10% از كارمندان سابقه بين  37 % داراي مدرك فوق ليسانس مي باشند. 11كارشناسي و 

%  15% از كارمندان تحت بررسي داراي مدرك ديپلم،  24سال داشتند.  21-30% بين 7سال و  20-11
 34% داراي مدرك فوق ليسانس مي باشند. 11% داراي مدرك كارشناسي و  50دراي مدرك فوق ديپلم، 

% از اين  76نفرمعادل  106شركت داده شده در پژوهش مجرد وكارمندان درصد از  24 ادلنفر مع
% را زنان 47% از كارمندان شركت كننده در نمونه آماري را مردان و 57متأهل بودند.همچنين  كارمندان

  ).2(جدول تشكيل مي دادند.

  

  

  

  

                                                            
12 - Kolmogorov-Smirnov Test  
13 - T-Test 



و فرسودگي شغلي  زن تفريحات ورزشي كارمندان د كه بين ميانگينيافته هاي تحقيق حاكي از آن بو
بنايراين تفريحات ورزشي منجر به بهبود فرسودگي  () =p ،182/2t>05/0(اختالف معناداري مشاهده شد

اما در مورد كارمندان مرد شركت كننده  شود.هاي همگاني ميشركت كننده در ورزش زنشغلي كارمندان 
  ). =p ،182/1t<05/0در ورزشهاي همگاني اين اختالف معنادار نبود (

تفرريحات ورزشي): مشخصات جمعيت شناختي كارمندان شركت كننده در 2جدول (  
 درصد  فراواني  طبقه بندي  متغير ها

7/16   23  29-20  

0/20 سن  28 30-39  
3/63   89  به باال 40  

1/24   34   ديپلم

1/15 ميزان تحصيالت   21   فوق ديپلم
2/50    ليسانس 71
6/10   14   كارشناسي ارشد
0/12   11  10-1  

 سابقه 
 

3/37   52  20-11  

7/55   77  30-21  

1/76  متاهل 106 
 وضعيت تاهل

  9/23  مجرد 34 
0/53  مرد 74 

 جنسيت
0/47  زن 66 

   

  هاي همگانيكارمندان شركت كننده در ورزش: اختالف ميانگين تفريحات ورزشي و فرسودگي شغلي 3جدول

  آماره ها                    
  مولفه ها    

  ها جهت بررسي برابري ميانگين tآزمون 

t ازادي(ي درجه  (دوسويه)معناداري سطح(df 
  معيار انحراف خطاي تفاوت

تفريحات ورزشي / فرسودگي 
  153/0  4  034/0  18/2  كارمندان زن شغلي

ورزشي / فرسودگي تفريحات 
  153/0  4  691/0  182/1  كارمندان مرد شغلي



 ( خستگي عاطفي، مسخ شخصيت، كاهش عملكرد)هاس فرسودگي شغليهمچنين بين تمامي زير مقياس
تنها بين ميانگين  مرد اختالف معنادري مشاهده شد اما در كارمندان  زنحات ورزشي در كارمندان يو تفر

اختالف معنادار مشاهده شد بنابراين تفريحات ورزشي منجر به بهبود خستگي عاطفي تفريحات ورزشي و 
  شود. هاي همگاني ميشركت كننده در ورزش مردگي عاطفي كارمندان تخس

  

  

  هاي همگانيكارمندان شركت كننده در ورزشخستگي عاطفي : اختالف ميانگين تفريحات ورزشي و 4جدول

  آماره ها                    
  مولفه ها    

  ها جهت بررسي برابري ميانگين tآزمون 

t ي ازادي(درجه  معناداري (دوسويه) سطح(df 
خطاي  تفاوت
  معيار انحراف

تفريحات ورزشي / خستگي
  153/0  4  034/0  18/2  عاطفي در كارمندان زن

تفريحات ورزشي / خستگي 
  153/0  4  011/0  31/2  عاطفي در كارمندان مرد

  هاي همگانيكارمندان شركت كننده در ورزش كاهش عملكرد: اختالف ميانگين تفريحات ورزشي و 5جدول

  آماره ها                    
  مولفه ها    

  ها جهت بررسي برابري ميانگين tآزمون 

t ي ازادي(درجه  معناداري (دوسويه) سطح(df 
خطاي  تفاوت
  معيار انحراف

تفريحات ورزشي / كاهش 
  153/0  4  031/0  53/2  كارمندان زن عملكرد در

تفريحات ورزشي / كاهش 
  153/0  4  601/0  22/1  كارمندان مرد عملكرد در

  هاي همگانيكارمندان شركت كننده در ورزش مسخ شخصيت: اختالف ميانگين تفريحات ورزشي و 6جدول

  آماره ها                    
  مولفه ها    

  ها جهت بررسي برابري ميانگين tآزمون 

t ي ازادي(درجه  معناداري (دوسويه) سطح(df 
خطاي  تفاوت
  معيار انحراف

تفريحات ورزشي / مسخ شخصيت 
  153/0  4  045/0  01/2  كارمندان زن در

  149/0  4  702/0  01/1 تفريحات ورزشي / مسخ شخصيت 



بين سن كارمندان شركت كننده و فرسودگي شغلي ارتباط  يافته هاي تحقيق حاكي از آن بود كه
مندان و فرسودگي شغلي ارتياط ري كاهمچنين بين سابقه .)p ،172/0=r>05/0(معناداري مشاهده شد
   .)p ،198/0=r>05/0( معناداري مشاهده شد

*05/0<p  

  بحث و نتيجه گيري

با توجه به بافته هاي تحقيق بين ميانگين تفريحات ورزشي كارمندان زن و فرسودگي شغلي اختالف 
توجه به شرايط فيزيكي و ماهيت شغلي شان و همچنين با  معناداري مشاهده شد. از آنجا كه زنان 

پرداختن به امورات فردي و زندگي كه بيشتر به آن اهتمام مي ورزند در معرض فرسودگي شغلي قرار دارند 
 بنابه تحقيقات انجام شده و با توجه به اهميت فرسودگي شغلي و اثرات مخرب آن بر سالمت جسمي و

در خصوص راه حل هاي موجود در جهت كاهش عاليم فرسودگي شغلي سان رواني و طبق پيشنهاد روانشنا
يافته هاي . )6(مي توانند از طريق ورزش و تفريحات ورزشي با اين پديده ي واگير دار به مقابله بپردازند

تحقيق نشان داد كه اختالف معناداري بين تفريحات ورزشي و خستگي عاطفي در كارمندان زن  و مرد 
با توجه به مشكالت كاري كه كارمندان زن و مرد در كشور ما به دليل محدوديت هايي كه وجود دارد. 

دارند نشان از اين دارد كه اين گروه از شاغلين در امر ورزش به مشكالت توجه چنداني ندارند و با عشق و 
ان مي باشد مي عالقه به وظيفه خطير خود در امر اعتالي سازمان كه همان دستيابي به اهداف واالي سازم

پردازند اما مديران نيز بايد به اين نكته توجه كنند كه اگر به مسائل كاري اين عزيزان توجه نشود ممكن 
نتايج تحقيق حاكي از آن بود كه بين تفريحات رفتگي بر آنان چيره شود.است در اثر مرور زمان تحليل

د اختالف معنادري مشاهده نشد  در مر در كارمندان مسخ شخصيت و همچنين كاهش عملكردورزشي و 
مقابل بين تفريحات ورزشي و تمامي زيز مقياس هاي فرسودگي شغلي ( خستگي عاطفي، مسخ شخصيت 

  مسخ شخصيت و كاهش عملكرداز آنجا  و كاهش عملكرد) در كارمندان زن اختالف معناداري مشاهده شد.
فرد مربوط است.  يعني سطح انگيزش فردي  ، و تهي شدن از ويژگي هايبه از دست رفتن انرژي عاطفي

 فرسودگي شغلي و مشخصات فردي: ضريب همبستگي پيرسون براي تعيين ارتباط بين  7جدول 

مشخصات فردي           متغير      سن تحصيالت سابقه كارمندان وضعيت تأهل جنسيت

 فرسودگي شغلي 172/0* 198/0 024/0* 14/0 60/0



كه به عنوان هسته شود از بين رفته و انجام كار براي وي خسته كننده ميفرسودگي شغلي فرد در اثر 
برند كه احساس شود و كارمندان زماني از خستگي احساسي رنج ميمركزي فرسودگي در نظر گرفته مي

لذا ورزش و  .)16(اي حاضر شدن بر سر كار در روز بعد كنندفرسودگي، سرخوردگي، بي رمقي و ناتواني بر
در اتخاذ راد را و افكند شيوه ي سالم براي افراد فراهم ميتفريحات ورزشي امكان ابراز هيجان ها را به 

همچنين بين  هاي هيجاني زندگي ياري ميدهد.ضاوت هاي اخالقي در برابر موقعيتهاي درست و قتصميم
هاي همگاني و فرسودگي شغلي ارتباط معناداري وجود كارمندان شركت كننده در ورزش يوسابقه سن

هاي مادي و كارمندان با سابقه باال اگر به آنچه كه از آمدن به محيط شغلي انتطار داشتند چه انگيزه داشت.
كدام از شوند كه هر ي خود دچار مشكالت زيادي ميچه انگيزه هاي عاطفي نرسند بدون شك در حرفه

) و 5()1389( مطهريراستا با نتايج  همتواند منجر به فرسودگي شغلي شود. اين يافته اين مشكالت مي
داوران فوتبال بطه مشخصات فردي و فرسودگي شغلي در خصوص را )17ناهمسو با يافته هاي رادوستينا(

گ و آگاهي روز افزون مردم بدون ترديد نشر و گسترش يافته هاي علمي، رشد بهداشت و و فرهن باشد.مي
از تأثيرات ورزش در تندرستي موجب روي آوردن عموم مردم به تفريحات ورزشي و ظهور پديده اي به نام 

و مسخ شخصيتي  كارمندان  است كه مي تواند منجر به بهبود عملكردي و عاطفي ورزش همگاني شده
   هاي همگاني شود.شركت كننده در ورزش
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“Analyzing the role of leisure activities in burnout phenomenon for 
employees attending public sports in tehran” 

 

 

 

Abstract: 

It’s well known that from the time human being came to existence, has 
done his best to make himself more comfortable.Doing cultural leisure 
activities in the spare time has beneficial application for every person and 
society, if it is due to society benefits. Meanwhile sport activities have a lot 
of advantageous effects on satisfying mental and physical needs,  especially 
for the young generatio. High neurotic stress caused by inappropriate job 
type or position makes a specific condition for people, which is called job 
burnout. in this situation job is not an issue anymore, so that mental 
illnesses caused by job stress, job environment and also people burnout, 
makes employees less efficient in an organization. In Semnan, a research 
was done in which it was shown that athlete employees weather men or 
women had less emotional fatigue in comparison with non-athlete 
employees. Thus, if employees for reasons such as financial, cultural or 
social problems are unable to design and perform leisure activities for their 
spare time, they could cause social disorders. Controlling these disorders 
help people and society have better mental health and avoids employees’ 
burnout.This research is subjected to determining the role of sport hobbies 
on employees’ burnout who attended public sports plans for organizations 
in Tehran.  This is a describing analytic study and Population of this 
research was 140 subjects of attended employees in public sports as sample 
volume.Data collection was a two-part questionnaire in wich the first part 
of questionnaire was about leisure activities and the second part of the 
questionnaire was about the job burn out .Validity of  leisure activities 
questionnaires and  msalach burnout questionnaires were confirmed by 
professors and experts of athletic management and their stability was 



obtained by the use of Cronbach’s alpha coefficient(α=0.87) and (α=.92). 
the Research findings suggest that there is a significant differences between 
sport activities of woman employments and burnout(t=2.182, p<0.05). but it 
was not the same in the man employments who attended public 
sports(t=1.182, p<0.05). also there was no significant difference between all 
its following scales burnout and sport activities in woman employments but 
in the man employments just between leisure activities and emotional 
fatigue significant difference was observed. also the result showed that 
there is a relationship between burnout and employments, 
age(r=0.172,p=0.155). also the result showed that there is a relationship 
between burnout and employments, experience(r=0.198,p=0.155). Since 
women are sensitive to burnout because of their physical characteristics and 
job type and also personal activities which they are more concerned about, 
due to done researches and significance of burnout and its harmful effects 
on physical and mental health and as psychologists recommended(about 
solutions to reduce burnout signs, women can resist this contagious 
phenomenon by  doing sports and leisure activities. Sport and leisure 
activities cause healthy excitement and help people make proper choices 
and moral judges in case of exciting situations. If experienced employees 
do not achieve whatever they expected either monetary or emotional 
motivations, they would undoubtedly face a lot of problems that each of 
them can cause burnout. This achievement  is also supported by motahari’s 
result(2010) about the relationship between personal features and burnout 
in football referees. Undoubtedly, science improvement, hygiene 
development and people’s awareness of effectiveness of doing sports in  
health, have made people to be attracted to leisure activities and  has 
created a phenomenon called public sports that can cause applicable and 
emotional improvement and  can prevent burnout for office employees. 

Keywords : leisure activities, burnout, employees, public sports, emotional 
fatigue 

 


