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 مدیریت منابع انسانی در ورزش نشریه

 

اری ک بدنی با کیفیت زندگی و کیفیت زندگی اقتصادی و فعالیت -اجتماعی وضعیت ۀرابط

 همگانی ورزش در کنندهشرکت افراد

 *4و کاظم هژبری 3، سید مهدی محمدی2، سعید مهرابی دلجو9نژادم رمضانیرحی

 دانشگاه گیالن استاد مدیریت ورزشیـ  9

 مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن کارشناس ارشدـ  4و  2  

 مربی دانشگاه گیالنـ  3

 6/91/9313: پذیرشتاریخ                              7/91/9312: دریافتتاریخ 

 چکیده

ندگی زاقتصادی و میزان فعالیت بدنی با کیفیت زندگی و کیفیت  ـ اجتماعی وضعیت ۀ، بررسی رابطپژوهشهدف این  هدف:

 کننده در ورزش همگانی بود.افراد شرکت کاری

 0011های همگانی، آمار هیئت ورزش طبق پژوهشآماری  ۀجامع .از نوع توصیفی و همبستگی است پژوهشاین  ناسی:شروش

نمونه آماری  عنوانبهطور تصادفی به نفر 051 که تعداد ندبود همگانی رشتای ورزش ههدر برنام یافتهسازمانکننده نفر شرکت

 هاینامهپرسشابزار پژوهش  .تحلیل آماری قرار گرفت درصد( مورد 81نامه )پرسش 081نتایج مربوط به  درنهایت و انتخاب شدند

ها با دادهتحلیل . ندبود( 0790)والتون  کاریزندگی و کیفیت  اقتصادی، میزان فعالیت بدنی، کیفیت زندگی ـ اجتماعی وضعیت

 داریاگیری مکرر در سطح معنوالیس و آزمون اندازه کروسکال ،مستقل تی، استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن

15/1α ≤  شد. انجام 

( =01/1r) زندگی کاری( و کیفیت =05/1rاقتصادی با کیفیت زندگی )ـ  اجتماعی وضعیتبین  رابطۀ ،شان دادها نیافته ها:یافته

بین  البتهدار بود. امثبت، پایین و معن (=00/1r) و کیفیت زندگی کاری (=09/1rمیزان فعالیت بدنی با کیفیت زندگی ) ۀو رابط

 ـ اجتماعی وضعیتبین ن یچنهم .(=57/1r) شد داری مشاهدهامثبت، باال و معن گی کاری رابطۀکیفیت زندگی و کیفیت زند

 وجود نداشت.داری رابطه معنا فعالیتبا میزان اقتصادی 

را  کاری ندگیزکیفیت  وکیفیت زندگی تواند می ،افراداقتصادی اجتماعی ـ  وضعیتبدون توجه به  فعالیت بدنی گیری:نتیجه

 ند.بینی کرا پیش زندگی کاریکیفیت زندگی و کیفیت ند توامیاقتصادی نیز  ـ اجتماعیعوامل  سایر البته .دارتقاء ده

 .اقتصادی ـ اجتماعی وضعیتکاری،  ، کیفیت زندگی، کیفیت زندگیفعالیت های کلیدی:واژه

 E - mail: kazem_hojabr@yahoo.com    11996717711 *نویسنده مسئول: تلفن:
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  مقدمه

(. 0087)رضوی و طاهری،  استاجتماعی و  رات گسترده بهداشتی، اقتصادیدارای اث چندبعدیابزاری  مثابهبهفعالیت ورزشی 

شود می 0های کیفیت زندگیجنبهبرخی سبب ارتقای کارکردهای فردی و اجتماعی ورزش و افزایش سطح بهداشت جامعه 

ش های بدنی و ورزبه فعالیت گرایش، سبب کیفیت زندگیمیل افراد جامعه به ارتقای سطح  چنینهم(. 0087)ازکیا و همکاران، 

ش و بخموجب سالمت جسمانی و روانی، زندگی لذت ،عد سالمتی افرادبر بُ تأکیدبا ورزش همگانی ، روازاین شده است.همگانی 

موجب افزایش  0771 ۀهد شناختیجامعهتحوالت . (0087)هاشمی و مظفری،  شود، تعامل اجتماعی افراد و غیره میبانشاط

درك فرد از وضعیت زندگی خود تعیین  برداشت و اساس بر ،کیفیت زندگی(. 0088اهمیت کیفیت زندگی شد )احمدی و اسالم، 

با عواملی مانند سن، فرهنگ، جنسیت، تحصیالت، وضعیت طبقاتی، بیماری و محیط  و (0070)سیام و همکاران، شود می

عد جسمانی، روانی، اجتماعی و محیط است. چهار بُ دربرگیرندۀ کیفیت زندگی. (0081خاوری و یوسفیان، اجتماعی رابطه دارد )

ری های دیگمتغیر، های بعدیپژوهشدر اند، اما کیفیت زندگی فقط رفاه مادی را بررسی کردهدرزمینۀ های اولیه پژوهشالبته 

گی نقش ورزش بر کیفیت زند ،شاخص مهمی تلقی شد. در این رویکردنیز های کیفیت زندگی اضافه و سالمتی نیز به شاخص

های ورزشی و تفریحی از اقداماتی است شرکت در فعالیت ،روازاین(. 0087، نژاد و همکارانرمضانیقرار گرفت ) موردتوجهبیشتر 

  آورند.به آن روی می روانی و جسمانی مزایای مندی ازکه افراد برای رسیدن به استانداردهای کیفی زندگی و بهره

 درگذشته ، ولیاست شدهمعرفی 0کیفیت زندگی کاریبا عنوان شاخص شود که میمربوط نیز  ویژگی شغلی بهکیفیت زندگی 

 شودمحسوب می سازمان هر موفقیت کلیدکاری  زندگی کیفیت کهاین در حالی است  ،بود شخصی زندگی کید برأت فقط

 شغلی محیط مطلوبیت عدم یا مطلوبیت را کاری زندگی کیفیت، (0110)0دیویس و نیواسترام (.0081)پوردهکردی و همکاران، 

 یادیز بسیار ثیرأت که شودگفته می کاری محیط و شغل از هاییبه جنبه کاری زندگی کیفیت ،(0791) 1رسیشو ازنظردانند. می

 به بخشیدن هویت کاری را زندگی کیفیت رویکرد محصول ترینمهم ی. ودارد کارکنان کاری و عمر شغلی عملکرد رضایت، بر

 زندگی کیفیتنیز  ،(0779) 5بارون و برگ گرین (.0081)بزاز جزایری و پرداختچی،  داندمی کاری محیط و شغلی هایجنبه

 کندمی مینأت را کار نسبت به تعهد احساس و مسئولیت پذیرش رضایت، و انگیزش دانند کهمی سازمان بالندگی فنون از را کاری

عد پرداخت منصفانه و کافی، کیفیت زندگی کاری دارای هشت بُ ،پژوهشدر این  .(0081بزاز جزایری و پرداختچی، به نقل از )

گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، مین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانونأمحیط کاری ایمن و بهداشتی، ت

  .(0089)بخشنده،  های انسانی استزمان و توسعه قابلیتفضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام در سا

سبب  این تعامل دوسویه ؛اندکردهرا بررسی رابطه متقابل مفاهیم کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری  ،بسیاریهای پژوهش

 فراغت اوقات گذران و تفریحی رفتار شغلی، رضایت شغلی، روابط شغلی، هایویژگی به زندگی کیفیتچند شاخص  تاشد 

در مورد نقش ورزش  (.5008 ،خشکناب و همکاران ؛8008 ،شکروی و همکاران؛ امین 0110 ،1سایمت و همکاران) یابد اختصاص

یفیت گزارش کبه نقل از ) دریافت که کیفیت زندگی افراد ورزشکار بسیار بهتر از افراد غیر ورزشکار است ،(0110) 9مکلیسترنیز 

آموزان دختر فیت زندگی دانشبین میزان فعالیت بدنی و نمره کی ،(0070) فرد و همکارانغفوری لبتها (.0115، زندگی در اروپا

فعال  علمیهیئتاعضای کاری داری بین کیفیت زندگی اتفاوت معن ،(0087هاشمی مطلق و مظفری )و  ندداری نیافتامعن رابطۀ

                                                           
1 - Quality of life  

2 - Quality of work life (QWL)  

3 - Newstrom & Davis 

4 - Seashor  

5 - Greenberg & Baron 

6 - Cimete et al. 

7 - Mclister 
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 ،(0088) شکرویامین (، 0089) (، بخشنده0081) پور دهکردی(، 0081) میرباقریدر مقابل  .و غیرفعال مشاهده نکردند

ها باعث ارتقاء کیفیت زندگی آزمودنیهای مختلف بدنی فعالیتنشان دادند که  ،(0110) 0هیندزکینگ و  ،(0087) خورسندی

 0یاالسکمرتبط بودند و  زندگی در سالمتی به مربوط کیفیت با بدنی فعالیت میزان (،0110) 0برون ولینادر تحقیق  .اندشده

نژاد ضانی)به نقل از رمنشان داد رابطه مثبت آن را با ورزش و فعالیت بدنی  ،ملی برای رضایت از زندگییک الگوی با ارائه  ،(0111)

 روانی و نمره بدنی فعالیت افزایش بینی دارمعنی نیز رابطه ،(0117) همکاران و 5سانچزو  (0111) 1هارتمن (.0087و همکاران، 

 (.0070و همکاران،  غفوری فردبه نقل از ) پیدا کردند زندگی کیفیت اجتماعیـ 

 شدهبررسیهای مختلف نیز در پژوهشو فرهنگی  1اقتصادی ـ اجتماعی وضعیتمانند ها ثر بر میزان این فعالیتؤ، عوامل مالبته

 و 9یزال .دارد بستگی فرد اجتماعی طبقۀ به ورزشی فعالیت نرخ نشان داد که فرانسه نتایج پژوهشی در ،مثالعنوانبهت. اس

و  قدرت نمابه نقل از ) است اقتصادی ـ جتماعیا عوامل از متأثر ورزشی هایمکان حضور درنشان دادند  ،(0111) همکاران

اقتصادی با شرکت در ورزش همگانی  ـ داری بین وضعیت اجتماعی( رابطه معنی0117) 8دالمن و لویس(. 0070همکاران، 

 واناننوج بدنی میزان فعالیت با اقتصادی ـ اجتماعی وضعیت بین مثبت رابطه بهنیز  (0111) همکاران و 7زومین جوانان یافتند.

داری بین میزان مشارکت در ورزش همگانی با مثبت و معنی ، رابطۀ(0087چنین رضوی و اشکوه طاهری )هم کردند. اشاره

بین نیز  ،(0070قدرت نما و همکاران ) کننده یافتند.اقتصادی، سطح تحصیالت و تراکم خانواده افراد شرکت ـ وضعیت اجتماعی

 و تحصیالت پدر رابطه مثبتاقتصادی  اقتصادی، میزان درآمد، طبقه مانی دانشجویان با وضعیت اجتماعی ـمیزان فعالیت جس

 نژادعلی آقا ( و0095) جعفری یید نشده است. مثالًاین رابطه در برخی تحقیقات تأ کهدرصورتی. داری مشاهده کردندو معنی

 مشاغل نوع و سطح تحصیالت درآمد، میزان مانند آن هایمقیاس خرده و اقتصادیـ  اجتماعی وضعیت ندداد نشان ،(0081)

نتیجه گرفتند  ،(0110) 01لیندستروم و هانسن ندارد. دارییمعن رابطۀ ابتدایی دوره آموزاندانش حرکتی هایتوانایی با خانواده

باشد به دلیل وضعیت های اوقات فراغت دارد و اگر اختالفی هم اقتصادی رابطه کمی با شرکت در فعالیتـ  وضعیت اجتماعی

فعالیت بدنی  با اقتصادیـ  اجتماعی وضعیت میان رابطه نیز به عدم ،(0118) همکاران و 00کریستینسناجتماعی است. 

 باال،به سطح متوسط  سهافراد در  اقتصادی ـ اجتماعی وضعیتنیز  ،(0100) همکاران و 00بوردیدهاژ . در پژوهشاندکردهاشاره

  .ندنشان ندادرا  دارییمعن رابطه هاآن بدنی فعالیت میزان اپایین ب و متوسط

ی میزان فعالیت بدن هستند و اقتصادیـ  اجتماعیهای مختلف های همگانی از گروهکننده در ورزشبدیهی است که افراد شرکت

اثرات سازنده ورزش همگانی را بر کیفیت زندگی  تواندمی رسد این دو متغیرآنان نیز ممکن است متفاوت باشد. لذا به نظر می

زندگی  ش کیفیتموجب افزای ،های بدنی عالوه بر ارتقای کیفیت زندگیانجام فعالیت شاید دیگر، از طرفثیر قرار دهد. أتحت ت

با  و اقتصادیـ  اجتماعیمختلف های قعیتبا موکننده در ورزش همگانی افراد شرکت رسدبه نظر می ،روازاین .کاری نیز شود

تایج متناقض ن ضمناً برخوردار باشند. متفاوتیچنین کیفیت زندگی کاری کیفیت زندگی و هم ازهای بدنی فعالیت سطوح متفاوت

انند وتوضعیت بهتری دارند، بیشتر می اقتصادی ـ اجتماعی ازلحاظافرادی که آیا  که آوردها این پرسش را به وجود میپژوهش

                                                           
1 - King and Hinds 

2 - Boroon Velina  

3 - Elasky 

4 - Hartmann  

5 - Sanchez  

6 - Social-Economical Status (SES) 

7 - Lisa  

8 - Dollman and Lewis 

9 - Zumin  

10 - Lindestrom & Hanson  

11 - Kristensen  

12 - Bourdeauhuij  
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رکت در رسد که رابطه شچنین، به نظر میهم ؟از مشارکت ورزشی برای بهبود کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری بهره ببرند

ی فواید مطالعات بسیاری درباره بررس ینکهبااالیت بدنی افراد بستگی داشته باشد. ورزش همگانی و کیفیت زندگی به میزان فع

های بدنی یتانجام فعالبین رابطه  بایستی، اندمتمرکزشدهکیفیت زندگی بیماران  های جسمانی بر ارتقای سطح سالمت وفعالیت

اجتماعی  این است که وضعیت حاضر پژوهشهدف  ،بنابراین؛ قرار گیرد موردتوجهبیشتر کیفیت زندگی کاری با زندگی  کیفیتو 

فعالیت بدنی  اگر د؟ ضمناًنبا کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری دار یارابطهچه  افراداقتصادی و سپس میزان فعالیت بدنی  ـ

 ؟خواهد بودبا کیفیت زندگی کاری چگونه  کیفیت زندگی ۀرابط ،ای با کیفیت زندگی داشته باشدرابطه

  شناسیروش

های ورزش همگانی شهر کننده در برنامهافراد شرکت پژوهشآماری این  ۀجامع .بودهمبستگی  از نوع توصیفی و پژوهشاین 

های ورزش همگانی در برنامه یافتهسازمانطور نفر به 0011 ،های همگانی استان گیالنرشت بودند. بر اساس آمار هیئت ورزش

نفر باشد. لذا برای اطمینان  070ها حداقل باید ، تعداد نمونهگیری مورگانتوجه به جدول نمونهبا  که ردندکشهر رشت شرکت می

ها قرار برای پاسخگویی در اختیار آزمودنی نامهپرسش 051تعداد ، رسیدن حجم نمونه حدنصابها و به نامهاز تکمیل پرسش

 درصد( 81) نامهپرسش 081نتایج مربوط به  ،های نهاییو پس از بررسی شد نامه برگشت دادهپرسش 001 یتدرنهاگرفت که 

 .تحلیل آماری قرار گرفت مورد

 ائدیقنامه استاندارد اقتصادی از پرسش ـ برای بررسی وضعیت اجتماعیای مشتمل بر چهار بخش بود. نامهپرسش پژوهشابزار 

که طبق فرمول و جداول  بودندمتغیرهای آن شامل درآمد، منطقه مسکونی، شغل و سطح تحصیالت که  شداستفاده  (0085)

 ،قائدیاعالم شد ) 89/1 نامهاین پرسش پایایی. دادمتوسط و باال قرار می ،اقتصادی پایین ـخاصی افراد را در سه طبقه اجتماعی 

طول مدت دوره ورزشی، تعداد جلسات  ،الؤکه با سه س بودساخته مربوط به میزان فعالیت بدنی ، ابزار محققبخش دوم(. 0085

کرد. برای تعیین میزان شرکت افراد در ورزش همگانی در گیری مینی در یک جلسه را اندازهدر هفته و زمان انجام فعالیت بد

های ماه( )تعداد هفته 08/1 ×هفته  0 تعداد جلسات در ×ین جلسه تمر 0دقایق شرکت افراد در تعداد فرمول ا  طول یک ماه، از

بخش سوم، فرم کوتاه داد. نشان میبه دقیقه ماه  0در مدت را فرد  ای ورزشیهفعالیت، میزان حاصلمقدار که استفاده شد 

، سالمت زندگی شامل سالمت جسمانی، سالمت روانی تال، چهار جنبه کیفیؤس 05بود که با  0نامه کیفیت زندگیپرسش

های برای خرده مقیاس 87/1تا  90/1ین ضریب آلفای کرونباخ باین ابزار با  پایایی. سنجیدمیاجتماعی و ارتباط با محیط را 

دست هب α=85/1نیز ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با  پژوهشدر این  که است شدهگزارشچهارگانه و کل مقیاس 

نامه در بود. این پرسش ،(0790الی کیفیت زندگی کاری والتون )ؤس 07 نامۀمربوط به پرسش پژوهشآمد. بخش چهارم ابزار 

و ( 0790د. والتون )یسنجعد کیفیت زندگی کاری را میهشت بُو  بود( 5تا بسیار زیاد= 0ای )بسیار کم=گزینه 5مقیاس لیکرت 

کیفیت  ۀنامنیز پایایی پرسش پژوهش. در این اندهگزارش کرد 85/1 و 88/1ضریب پایایی این ابزار را  ،به ترتیب ،(0087تلخابی )

 محاسبه شد. α=7/1زندگی کاری در یک مطالعه راهنما و به روش آلفای کرونباخ 

نامه دریافت مجوز و معرفیهای همگانی شهر رشت، ورزش یئتهاستان و رئیس  بدنییتتربهای اداره کل پس از هماهنگی

های )هشت ایستگاه(، در ابتدا با مربیان ایستگاه های ورزش همگانیایستگاه ۀنامه توسط افراد در کلیگردید. برای تکمیل پرسش

دگان کنننامه در اختیار شرکتپرسش ،)صبح و شب( موردنظرهای مذکور هماهنگی الزم انجام شد و سپس با مراجعه به ایستگاه

 آوری گردید.نامه جمعدقیقه پرسش 01و بعد از  شد نامه به افراد ارائهبا پرسش هی در رابطقرار گرفت. سپس توضیح مختصر

توزیع متغیرها با استفاده از آزمون  ۀ( و بررسی نحوفراوانی، میانگین، انحراف معیار) های آماری توصیفیروشضمن استفاده از 

                                                           
1 - World Health Organization of Quality of life (WHOQOL-BREF) 
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روسکال ، کطرفهیکتی مستقل، تحلیل واریانس  های ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن،آزموناسمیرنوف، از  -کالموگراف

 استفاده شد.  ≥ 15/1α در سطح پژوهشهای گیری مکرر برای تحلیل دادهوالیس و آزمون اندازه

 هایافته

اسمیرنوف نشان داد که دو متغیر کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری توزیع طبیعی و دو متغیر  ـ نتایج آزمون کولموگروف

داری و آزمون و سطح معنی zداشتند. با توجه به میزان  غیرطبیعیاقتصادی توزیع  ـ اجتماعیوضعیت میزان فعالیت بدنی و 

 )همبستگی پیرسون( و غیر پارامتریک آماری پارامتریک هایاسمیرنوف و مشخص شدن نوع توزیع متغیرها، از روشـ  فاکولموگر

درصد( در  1/90کنندگان )که بیشتر شرکت دادنشان  هاتوصیف یافته .ها استفاده شد)همبستگی اسپیرمن( برای آزمون فرضیه

درصد دارای مدرك لیسانس و باالتر  58متأهل بوده و حدود  هاآندرصد  71قرار داشتند. بیش از سال  00-50گروه سنی 

. نتیجه بود( 17/0±11/1افراد زیر دیپلم )( و 50/0±01/1باالتر )و  سانسیل التیافراد با تحص یزندگ تیفینمره ک نیانگیم. بودند

 کیفیت زندگی کاریو  (=sig=,171/1F 700/1) بین کیفیت زندگیرا داری تفاوت معنی طرفهیکآزمون تحلیل واریانس 

(019/1sig=,017/0F=) های مختلف تحصیلی نشان نداد.افراد در گروه 

دنی ب بیشترین میزان فعالیت ،بودمتوسطی در سطح  هاآناقتصادی  ـ اجتماعیوضعیت  افرادی که های پژوهش نشان دادیافته

فراد ا میزان فعالیت بدنیداری بین فاوت معنیتنشان داد که آزمون کروسکال والیس  اما نتایج ،( را داشتنددر ماه دقیقه 859)

 وجود ندارد.باال  و پایین، متوسطاقتصادی  ـ اجتماعی سه طبقهمختلف در 

عد روابط اجتماعی در اولویت اول و سالمت جسمانی در اولویت آخر کنندگان، بُ در بررسی اولویت ابعاد کیفیت زندگی شرکت

 .(0)جدول  قرار داشت

 هاابعاد کیفیت زندگی آزمودنی ۀمقایس ـ 9جدول 

 انحراف استاندارد میانگین یکیفیت زندگ

0/0 سالمت جسمانی  05/1  

10/0 سالمت روانی  10/1  

81/0 سالمت اجتماعی  10/1  

11/0 سالمت محیط  50/1  

ندازه تایج آزمون ا ـــان داد که تفاوت بین اولویت ابعاد چهارگانه کیفیت زندگی بین  0گیری مکرر مندرج در جدول ن نیز نش

 (.≥15/1p) است دارمعنیها آزمودنی

گیری مکرربر اساس آزمون اندازه هاابعاد کیفیت زندگی آزمودنی ۀمقایس ـ 2 جدول  

 های زوجیمقایسه هاتأثیرات بین آزمودنی آزمون کرویت

 داریمعنی ماخلی
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورها
F sig میانگین اختالف نتایج آزمون بونفرونی sig 

800/1 10/11 5 0/07 79/001 110/1 

سالمت جسمانی با سالمت 

 روانی
105/1±000/1 110/1 

سالمت جسمانی با روابط 

 اجتماعی
101/1±511/1 110/1 

سالمت جسمانی با سالمت 

 محیط
101/1±017/1 110/1 
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 110/1 010/1±105/1 سالمت روانی با روابط اجتماعی

 110/1 051/1±109/1 سالمت روانی با سالمت محیط

 110/1 075/1±101/1 روابط اجتماعی با سالمت محیط

 زندگی، کلی فضــایو ( 50/0) باالترین میانگین ،محیط کاری ایمن و بهداشــتی ۀتوســعدهد که نشــان می، 0 جدول هایداده

 ینب که داد نشان مکرر گیریاندازه آزمون چنین نتایجهم را در بین ابعاد کیفیت زندگی کاری دارد.( 80/0) میانگین ترینپایین

 دارد. وجود داریمعنی تفاوت کاری زندگی کیفیت ابعاد

 هاابعاد کیفیت زندگی کاری آزمودنی ۀمقایس ـ 3جدول 

 استاندارد انحراف میانگین کیفیت زندگی کاری

88/0 پرداخت منصفانه و کافی  10/1  

50/0 محیط کاری ایمن و بهداشتی  59/1  

00/0 تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم  18/1  

07/0 در سازمان کار گراییقانون  91/1  

07/0 وابستگی اجتماعی زندگی کاری  80/1  

80/0 فضای کلی زندگی  51/1  

00/0 یکپارچگی و انسجام اجتماعی  17/1  

01/0 های انسانیتوسعه قابلیت  90/1  

داریمعنی ماخلی آزمون کرویت  درجه آزادی 

108/1 10/1  09 

داریمعنی F میانگین مجذورها هاثیرات بین آزمودنیأت  

58/01 88/51  110/1  

 یاقتصادی و کیفیت زندگ ـ اجتماعی وضعیتداری بین متغیرهای پایین، مثبت و معنی رمن رابطۀنتایج همبستگی اسپی

(05/1r=) و کیفیت زندگی کاری (01/1r=) و میزان فعالیت بدنی با کیفیت زندگی (09/1r=و کیفیت زندگی کاری ) (00/1r=) 

چنین داری وجود نداشت. هم( رابطه معنی=r -10/1) و میزان فعالیت بدنیاقتصادی  ـ اجتماعی وضعیتنشان داد، اما بین 

 داری را نشان دادمثبت، باال و معنی ۀ( رابط=57/1r) یرسون بین کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کارینتیجه همبستگی پ

 (.1)جدول 

 اقتصادی، میزان فعالیت بدنی، کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری ـ وضعیت اجتماعی رابطۀ ـ 4جدول 

 تعداد روابط متغیرها
ضریب 

 همبستگی
sig 

05/1 070 کیفیت زندگی اقتصادی و -وضعیت اجتماعی  10/1  

01/1 070 کیفیت زندگی کاری اقتصادی و -وضعیت اجتماعی  105/1  

09/1 070 کیفیت زندگی میزان فعالیت بدنی و  111/1  

00/1 070 کیفیت زندگی کاری میزان فعالیت بدنی و  110/1  

57/1 070 کیفیت زندگی کاری کیفیت زندگی و  110/1  

-10/1 070 میزان فعالیت بدنی وضعیت اقتصادی و ـ وضعیت اجتماعی  100/1  
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 گیریو نتیجه ثبح

ین مختلف سن و رك تحصیلی مختلف، وضعیت تأهلاکیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری افراد دارای مد بین ،حاضر پژوهشدر 

( 0081بزاز جزایری و پرداختچی ) ،(0085)و همکاران  خشکناب هایپژوهشداری وجود نداشت. این یافته با نتایج تفاوت معنی

( و سیام و 0088احمدی و اسالم )(، 0081)و همکاران  میر باقری کهدرصورتی. بودخوان هم ،(0087)و همکاران  خورسندیو 

ه نظر ب اند؛داری گزارش کردههای دموگرافیک با کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنیبین بسیاری از ویژگی ،(0070همکاران )

 شپژوهشود. مثاًل در شناسی تحقیق مربوط میها و روشها به ویژگی آزمودنیرسد یکی از دالیل اصلی تناقض در یافتهمی

 هاهای دیگر، آزمودنیکه در برخی از پژوهش کردندمگانی فضای روباز شرکت میکه در ورزش ه بودندافراد شاغلی ها نمونه ،حاضر

 یا بیمار بودند.سالمند و 

در  درصد 5و  متوسطدرصد در طبقه  18 ،طبقه پاییندر ها درصد آزمودنی 19نیز حدود اقتصادی  ـ اجتماعی وضعیت ازنظر

کنندگان ورزش همگانی شرکت اغلبکه در آن خوان بود هم( 0087که با پژوهش رضوی و اشکوه طاهری ) ندقرار داشتطبقه باال 

صادی اقت ـ اجتماعیی دهد که افراد طبقه باالین موضوع نشان میا. داشتند قراراقتصادی  ـ اجتماعیطبقه متوسط و پایین  در

دات های ورزشی یا سایر تمهیها و سالنمختلفی مانند برخورداری از وسایل تمرینی در منزل، استفاده از باشگاهاحتمالی به دالیل 

ادی و های انفرافراد بیشتر به ورزشاین مکن است م چنینکنند. همهای روباز استفاده میهداشتی و کنترل وزن، کمتر از فضاب

( 0111) 0، تمایل داشته باشند که این موضوع در تحقیقات ویلسونهستندهای لوکس و پرهزینه ورزش ءجز که عموماً دونفرهیا 

 (.0087رضوی و اشکوه طاهری، به نقل از ) است تأییدشده( نیز 0111) 0و کیلی بالیا و همکاران

مشارکت فعال این  دهندهنشاندر دقیقه در هفته )سه جلسه( بود که  01ساعت و  0تقریبی  طوربهها بدنی آزمودنیکل فعالیت 

د نشان دا پژوهشهای کیفیت زندگی آزمودنی مقایسه های ورزش همگانی است.تمرین( در فعالیت شدتبهافراد )بدون توجه 

دهد این یافته نشان میاست. المت محیط و سالمت جسمانی باالتر د سابعاسالمت روانی از  و اجتماعی سالمتد ابعا کیفیت که

 دارند و شاید به همین دلیل نیاز به افزایش کیفیت جسمانی عد سالمتعد شرایط خوبی دارند و دو بُها در این دو بُزمودنیآکه 

 ،رسدیمطبیعی به نظر  سالمت روانی و اجتماعی سالمت عدبهتر بودن دو بُ ،از طرف دیگراند. های بدنی شرکت کردهدر فعالیت

کالت و رسد افراد با مشبه نظر می .تر استو بررسی دقیق توجهقابلدر این گروه سنی  ویژهبهولی پایین بودن سالمت جسمانی 

ار قر گیریمورداندازهتغیر در پژوهش حاضر اند که این میک خاص به ورزش همگانی روی آوردههای جسمانی و فیزیولوژناراحتی

ممکن  اًنبندی شوند. ضمعد هم طبقهکننده در ورزش همگانی از این بُبهتر است افراد شرکتدر تحقیقات آتی ن یبنابرا ؛نگرفت

احساس  دریجتبه ،که تمرینات نباشدای گونهبه ،باراضافهاصول تمرین مانند رعایت اصل  ازنظرها است شدت تمرین در این فعالیت

رسد و مربی خاصی نیز مدیریت شود و به پایان میطور اختیاری شروع میها بهاین ورزش چرا که د؛ده ءسالمتی را در افراد ارتقا

قرار  موردتوجهضروری است شرایط محیطی و آموزشی ورزش همگانی در تحقیقات آتی  رواینتمرینات را بر عهده ندارد. از 

 گیرد.

ینی و کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و پای با کیفیت زندگیاقتصادی  ـ اجتماعی وضعیتنشان داد که بین  وهشژپ هاییافته

به  ،البتههمسو است.  (،0110)و هیندز  کینگ و (0088) و اسالم وجود دارد. در مورد کیفیت زندگی این یافته با نتایج احمدی

به عبارت  .گذارداثر میکیفیت زندگی و بهداشت بر  مرتبه شغلی و میزان درآمد باالتر امکانات کافی در زندگی، رسد کهنظر می

ه ب دستیابیعامل مهمی در  است وثر ؤروانی مبر سالمت جسمانی و اقتصادی  ـ اجتماعیوضعیت  کنندهتعیینعوامل ، بهتر

یفیت توانند کدر کنار یکدیگر می اقتصادی ـ اجتماعی وضعیترسد که فعالیت بدنی و پس به نظر می. است سالمتیخدمات 

                                                           
1 - Wilson 

2 - Kylie Ballia et al.  
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خوان است که نشان داد با باال رفتن میزان حقوق همنیز ( 0111این یافته با نتایج پژوهشی در استرالیا ) .زندگی را افزایش دهند

پرستاران با کاری (، فقط بین کیفیت زندگی 0081) البته درگاهی .یابدو دستمزد، سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان ارتقا می

مدرك تحصیلی با کیفیت زندگی کاری رابطه  ها مانندسایر متغیراری نشان داد و بین درابطه معنی انمیزان حقوق ماهیانه آن

بین درآمد سالیانه و کیفیت زندگی کاری  ،(0081) پرداختچیجزایری و  چنین در پژوهش بزازهمداری مشاهده نشد. معنی

 .اما بین سطح تحصیالت و کیفیت زندگی کاری همبستگی وجود نداشت ،داشت داری وجودرابطه معنی

بدون  این افراد .اقتصادی و اجتماعی باالتر هستند، استرس کمتری در شغل دارند ازلحاظرسد افرادی که به نظر می ،طورکلیبه

ان سازم و کننداجتماعی سالمی برقرار می و با اطرافیان و مدیر خود روابطشوند میاضطراب و بدون دغدغه فکری در کار حاضر 

ندگی های کیفیت زلفهؤچنین از مهم .کندسازمان کمک می بلندمدتبه بهسازی و کارایی  کردن نیازهای کارکنان نیز با برآورده

ادی اقتص ـ اجتماعیوضعیت ها لفهؤفزایش این ماشود با ارتقاء شغلی است که تصور می وکاری، حقوق و مزایا، امکانات رفاهی 

کار و زندگی تعارض وجود داشته  با محیط پاییناقتصادی  ـ اجتماعی وضعیت بینرسد که چنین به نظر مییابد. همارتقا می

یگر کند و از د الزم نیست به مدت زیادی در سازمان کار ،اجتماعی و اقتصادی باالتری برخوردار است وضعیتباشد. کسی که از 

در این مورد تحقیقی صورت البته گذارد. روی خانواده و زندگی اثر منفی می احتماالً برکار زیاد  .غافل شود عوامل خانوادگی

 . شودمی احساسو نیاز به تحقیقات بیشتر است نگرفته 

این یافته ( که =09/1r) داری بین میزان فعالیت بدنی با کیفیت زندگی بودپایین، مثبت و معنی رابطه پژوهشهای از دیگر یافته

 0و همکاران هاکیننو  (0111) 0همکاران براون و، (87) نیازی(، 0089) (، بخشنده7008) نژاد و همکارانرمضانیبا نتایج پژوهش 

که  داشتخوانی نهم (0087هاشمی مطلق و مظفری )و  (0070غفوری فرد و همکاران )، اما با تحقیق خوان بود( هم0101)

های ورزشی یا افزایش شدت انجام دادن بیشتر فعالیت طورکلیبه .ها باشدپژوهشجامعه آماری تفاوت در تواند به دلیل می

 حقیقاتت نتایج ازبا استفاده  ضمناً. مرتبط استو کیفیت زندگی با افزایش سالمتی  (0111) ن و همکارانوبرا ازنظرفعالیت بدنی 

 براون و همکارانش ( و0110)یندز کینگ و ه(، 0088) (، امین شکروی0087) نژاد و همکارانرمضانی(، 0081) پوردهکردی

اد مرتبط ویژه برخی از ابعتواند کیفیت زندگی و بهتوان استنباط کرد هرگونه فعالیت بدنی و فعال بودن جسمانی می( می0111)

شی های ورزت منظم و مستمر در فعالیتشرک بااینکهافراد با شرایط خاص ارتقاء دهد.  خصوصبهبا فعالیت بدنی را در افراد و 

 ،کنندمیفعالیت  ییتکرار یا حجم تمرین باالها با در همین فعالیت کسانی که ولیبرای افراد دارد،  سیاریب زایایمهمگانی 

یقات برخی تحقحاضر با  پژوهشسو بودن نتایج عدم همشاید یکی از دالیل  دارند.سالمتی و کیفیت زندگی باالتری  احتماالً

 .ات باشدتمرینمیزان ناکافی بودن 

رسد ه نظر میب .است داردگی کاری مثبت، پایین و معنیحاضر نشان داد که رابطه میزان فعالیت بدنی با کیفیت زن پژوهشنتایج 

تواند ی نمی( رابطه فعالیت بدنی با کیفیت زندگی کار0)جدول  با توجه به متغیرهای کیفیت زندگی کاری در پژوهش حاضر

فعالیت  هطدهد که رابرابطه فعالیت بدنی با کیفیت زندگی بیشتر از رابطه مذکور است و نشان می کهدرصورتیزیاد باال باشد. 

رابطه کیفیت  کهاین ویژهبهدهد. ء طور غیرمستقیم کیفیت زندگی کاری را ارتقاتواند کیفیت زندگی و بهطور مستقیم میبدنی به

گری دهد که متغیرهای دیزندگی با کیفیت زندگی کاری، باالتر از رابطه متغیرهای فوق بود. از طرف دیگر، رابطه باال نشان می

 درزمینۀات فراوان تحقیق باوجودد. نشوکیفیت زندگی کاری  درنتیجهگی و د سبب افزایش کیفیت زندنتوانغیر از فعالیت بدنی می

زندگی کاری یا  ها با کیفیتعالیت بدنی و ورزشی با کیفیت زندگی، تحقیقات بسیار اندکی درباره رابطه این فعالیترابطه انواع ف

های اما با یافته ،سو است( هم0088) مستحفظیان پژوهش با پژوهشاست. البته نتایج این  گرفتهانجامسایر متغیرهای شغلی 

                                                           
1 - Brown et al.  

2 - Hakkinen et al.  
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توان ابعاد مختلف منظم و مداوم میبدنی و ورزشی فعالیت با رسد به نظر می. سو نبودهم( 0087هاشمی مطلق و مظفری )

ف های مختلرا در عرصهافراد  تواندبرخورداری از تندرستی و نشاط می چنین. همارتقا دادرا افراد ی شغلعملکرد  ی کاری وزندگ

های کمتری در مورد افراد شکایتاین  احتماالً و  ندکخانوادگی موفق  زندگی ای و یا محیطزندگی اعم از کار و تالش حرفه

 ،تواند باعث عملکرد بهتر در زندگی کاری و فردی شود. افراد با افزایش سالمتیمی موضوع این که ندارسالمت روانی و جسمانی د

 ،نی دارندفعالیت بد رسد افرادی کهافزایند. به نظر میی خود میرگیرند و بر کیفیت زندگی کاکمتر در معرض فشار کار قرار می

 سازگار بودن این افراد با شرایط زندگی است.  دهندهنشانرضایت شغلی و روابط شغلی باالتری دارند و احتماالً 

به  هاپژوهش تعداد معدودی ازالبته  وجود داشت. بین کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری یدار، رابطه معنیپژوهش در این

ایت شغلی رض ،کیفیت زندگی بابین میزان حقوق دریافتی  هادر این پژوهشاند. پرداختهابعاد این دو متغیر برخی  ۀرابط بررسی

خوان ی مشاهده شد که با نتایج پژوهش حاضر همدارمستقیم و معنی ۀابطر کیفیت زندگی باکیفیت زندگی و بین سطح درآمد  با

 این یافته با نتیجه تحقیق البته. (0088،شکروی و همکاران ؛0085،خشکناب و همکاران ؛0110،سایمت و همکاران)ست ا

رسد شرایط محیط به نظر می باوجوداینخوانی ندارد. هم کیفیت زندگی و میزان حقوق دریافتی در مورد، (0087) خورسندی

ترسی اشت، درآمد مناسب، دسکه امنیت شغلی، کیفیت بهد ایمحیط کاری در گذار بر کیفیت زندگی افراد باشد.کار از عوامل اثر

کند. اگر فرد با استرس شغلی باشد، شخص از شغل خود ابراز رضایت میحاکم به اطالعات، فرصت اوقات فراغت و ارتقاء شغلی 

چنین فردی که در تجربه زندگی قرار دهد. هم الشعاعتحتاین استرس خانواده را  که داردوجود به خانه برود این احتمال 

 وریای، رضایت از کار، شادابی در محیط کار و بهرهدارای مشکالتی باشد، احتماالً این مشکالت روی تمرکز حرفهخانوادگی 

 گذار خواهد گذاشت.سازمانی او اثر

 . این نتیجه با نتایجنداشتداری وجود با میزان فعالیت بدنی رابطه معنیاقتصادی  ـ اجتماعی وضعیتبین  پژوهش در این

رضوی و  ،(0100) همکاران و بوردیدهاژ ،(0118) همکاران و کریستینسن، (0081) نژادآقا علی ، (0095) جعفریپژوهش 

( و قدرت نما و 0101) 0(، استالبرگ و پیترسن0101) 0های درنواتز و همکارانیافتهو با خوان هم(، 0087اشکوه طاهری )

 توضعی یا افراد با درآمد باال و تحصیالت و شغل بهتردهد که نشان می هاپژوهشمقایسه این . است خوانناهم (0070همکاران )

ها را نتایج این پژوهش با دیگر پژوهش علت تناقض البتهتمایل بیشتری به شرکت در فعالیت بدنی دارند. اقتصادی  ـ اجتماعی

فرهنگی اقتصادی هر  ۀسعقومیت، نژاد، فرهنگ جامعه، طبقه اجتماعی و میزان تو ،اجتماعی و اقتصادی وضعیت توان بهمی

های در فضاهای ورزشی روباز انجام گرفته است که در مقابل شرکت در کالس پژوهشاین  ضمناً. دارتباط داکشور منطقه و 

اجتماعی و  وضعیتمد باال و آبا در شود و افرادیا حداقل هزینه پرداخت میخاص ورزشی به هزینه و امکانات کمتری نیاز دارد 

ت ممکن اس ،. از طرف دیگرکنندشرکت می های ورزشیدر فعالیت خوب در فضاها و اماکن دیگر یا حتی ساعات خاصی اقتصادی

این ه بغیره و نه به دلیل موقعیت مالی و رفاهی توصیه پزشک و  مانند اجتماعی و اقتصادی به دالیل مختلفیطبقات افراد 

 ماعیاجت از هر طبقه و موقعیتورزش همگانی  و شرکت درفعالیت بدنی افراد با  توان بیان کردمی درمجموع .آورندرویها فعالیت

یمت ازندگی خانوادگی )س ـکاری  نظری زندگی با توجه به رابطۀ ضمناً را ارتقاء دهد.خود  د کیفیت زندگینتوانمیاقتصادی  ـ

گذاری و بنابراین سیاست ؛افراد را بهبود ببخشدکاری تواند کیفیت زندگی افزایش کیفیت زندگی نیز می ،(0110و همکاران، 

های بدنی، ابزاری مناسب برای بهبود زندگی گسترش شرکت فعال آحاد جامعه از هر طبقه اجتماعی و اقتصادی در انواع فعالیت

وجه اداری ت زمان باید به شرایط و عوامل دیگر اثرگذار بر کیفیت محیط زندگی وطور همشخصی و کاری آنان است. البته به

 گردد.

                                                           
1 - Dernowatz et al.  

2 - Stalsberg & Pedersen 
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to investigate the relationship between socio-

economic status and physical activity rate with quality of life and quality of work life among 

people who participate in sport for all programs. 

Methodology: The method used for the current research was descriptive and correlation 

strategies. Based on Rasht sport for all council report, the statistical population was 1200 

people who participated in organized sport programs in Rasht City, which 350 of them were 

selected randomly as statistical samples.  Finally, the results of 280 questionnaires (80%) were 

analyzed. The instrument was questionnaires of socio-economic status, level of physical 

activity, Valton (1973) quality of life and quality of work life questionnaire. The analysis of 

data were done by using Pearson and Spearman correlations coefficients, independent t test, 

kruskal-wallis test, and repeated measurements tests in a significance level of α≤0.05.  

Results: There was a positive and low significant relationship between socio-economic status 

with quality of life(r=0.15) and quality of work life(r=0.14) and between rate of physical 

activity with quality of life(r=0.17) and quality of work life (r=0.11). There was a positive and 

high significant relationship between quality of life and quality of work life(r=0.59). Also no 

significant relationship was found between socio-economic status and rate of physical activity. 

Conclusion: physical activity, regardless of the socio-economic status, can promote quality of 

life and quality of work life. Of course other socio-economic factors can also predict quality of 

life and quality of work life. 
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