
 
1389  زمستان_  مديريت ورزشي    

93 -110  : ص ص-7شمارة    
87 / 11 / 05: تاريخ دريافت    
88 / 02 / 26: تاريخ تصويب    

 

  كننده در ورزش همگانيكننده در ورزش همگاني  كننده و غيرشركتكننده و غيرشركت  مقايسة كيفيت زندگي افراد شركتمقايسة كيفيت زندگي افراد شركت

 

  تاريتاريمخمخرباب رباب . . 33_  _    سيدمحمدكاظم واعظ موسويسيدمحمدكاظم واعظ موسوي. . 22  __    11نژادنژاد  رحيم رمضانيرحيم رمضاني. . 11
   دانشگاه شمال دانشگاه شمالكارشناس ارشدكارشناس ارشد. . 33، ، دانشگاه امام حسين دانشگاه امام حسين دانشيار دانشيار . . 22يار دانشگاه گيالن، يار دانشگاه گيالن، نشنشدادا. . 11

 

 چكيده

. كننده در ورزش همگاني شهر اردبيل بود كننده و افراد غيرشركت هدف از اين تحقيق، مقايسة كيفيت زندگي افراد شركت

 زن و 208 (539هاي ورزش همگاني و  ننده در ايستگاهك از افراد شركت)  مرد152 زن و 72( نفر 226هاي اين تحقيق  آزمودني

به كمك پرسشنامة كيفيت زندگي با . هاي ورزش همگاني بودند كننده در ايستگاه نفر از شهروندان اردبيلي غيرشركت)  مرد331

ين تحقيق نيز  اعالم شده بود و در اr=85/0ثبات دروني اين پرسشنامه . گيري شد  مقياس كيفيت زندگي اندازه6 سؤال، 72

81/0=rهاي آماري  اطالعات تحقيق با آزمون.  برآورد شدT-test و U 0≥/05مان ويتني، در سطحPتجزيه و تحليل شد . 

داري وجود  كننده در ورزش همگاني تفاوت معني كننده و غيرشركت هاي تحقيق نشان داد بين كيفيت زندگي افراد شركت يافته

هاي بهزيستي بدني، رضايت شغلي، روابط اجتماعي و رفتار خالق و  مقياس دگي، وضعيت خردهبه عبارت ديگر، كيفيت زن. دارد

همچنين كيفيت زندگي مردان و زنان . كننده بهتر بود كننده در ورزش همگاني نسبت به افراد غيرشركت مبتكرانة افراد شركت

 .كننده بود كننده در ورزش همگاني بهتر از مردان و زنان غيرشركت شركت

 

 هاي كليدي واژه

 .كيفيت زندگي، ورزش همگاني، بهزيستي بدني

                                                           
 Email : rramzan@guilan.ac.ir              09112335165 :تلفن :  نويسندة مسئول -11
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 مقدمه

 1هاي مختلف كيفيت زندگي ديدگاه افراد به زندگي تغييرات زيادي پيدا كرده است و براي ارتقاي جنبه
هاي  باتوجه به متنوع و متغير بودن مفهوم كيفيت زندگي از ديدگاه فرد و گروه). 14(كنند  تالش فراواني مي

براي مثال براساس تعريف گروه كيفيت . ختلف اجتماعي، ولي در مورد تعريف و الگوي آن توافق كلي وجود داردم
، كيفيت زندگي ابعاد سالمت جسماني، رواني و اجتماعي، و )WHOQOL(زندگي سازماني بهداشت جهاني 

و تنگاتنگي با مفهوم زندگي كيفيت زندگي، رابطة نزديك ). 27(گيرد  حتي ارتباط با محيط زيست را دربرمي
مشابه كيفيت زندگي ) تندرستي و بهداشت رواني( اصلي زندگي خوب نيز 3 دارد چون برخي از نشانگرهاي2خوب

حتي مشابه مدل ارتباط بين استرس و ). 6(است و زندگي خوب بدون سالمت جسماني و رواني معنايي ندارد 
ر، بين كيفيت زندگي و كيفيت شغل تعامل و رابطة دوسويه رضايت از زندگي با استرس و رضايت از محيط كا

هاي شغلي، روابط شغلي، رضايت  به همين دليل چندين نشانگر كيفيت زندگي به ويژگي). 25(شود  ديده مي
 ).31(شغلي و رفتار تفريحي و گذران اوقات فراغت اختصاص يافته است 

اجتماعي، محققان علوم اجتماعي، بهداشت، هاي رفاهي و  امروزه كيفيت زندگي مورد توجه سازمان
در سطح كالن، مديريت كيفيت زندگي، بخشي از ). 27(شناسي، پزشكي و تربيت بدني قرار گرفته است  روان

، 4از ديدگاه مارشال و چاوز. شود و حق عمومي و شهروندي آحاد هر جامعه محسوب مي) 21(مديريت حاكميت 
به نقل از (ها مورد ارزيابي قرار گيرد   بهداشتي دولت بايد با اين شاخصها و تمهيدات اثربخشي سياستگذاري

شدت مورد توجه   ميالدي به1970هايي كه از سال  گسترش و توسعة ورزش همگاني و تفريحي، از سياست). 32
و همة ) 13، 11(، زيرا سطح سالمت جامعه به ورزش همگاني مرتبط است )14(ها قرار گرفته است  دولت
كوشند با انواع وسايل تبليغي و  ها نيز مي و دولت) 2(توانند در آن شركت كنند  هاي اجتماعي و سني مي گروه

هاي المپيك معروف بود  به همين دليل، قرن بيستم به قرن ورزش). 9(ارتباط جمعي در اين زمينه گام بردارند 
هاي اروپايي زيادي در اين زمينه  تو دول) 29(هاي همگاني معروف شده است  ويكم به ورزش ولي قرن بيست

                                                           
1  - Quality of life 
2  - Good life 
3  - Indicators 
4  - Marshal and Cahves 
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براي مثال در دولت انگلستان، ). 22(آند و به ورزش همگاني توجه زيادي دارند  هاي وسيعي انجام داده اقدام
). 26( ميليون دالر است 10 – 25 ميليون دالر، ولي بودجة ورزش قهرماني 40 – 50بودجة ورزش همگاني 

سهم ايران از ). 24(كند  هاي تفريحي و همگاني را پرداخت مي كت در ورزش درصد يارانة شر70دولت روسيه نيز 
و از بعد كيفيت زندگي نيز ) 11(پردازند   درصد مردم به ورزش همگاني مي10اين نظر بسيار اندك است و فقط 

 ).1( را كسب كرده است 38، رتبة 2007هاي سال  در بررسي

هاي مختلفي در زمينة  ه استانداردهاي كيفي زندگي اقدامكوشد براي رسيدن ب در سطح فردي هر كسي مي
تا . هاي ورزشي و تفريحي است ها شركت در فعاليت بهداشت جسماني و رواني انجام دهد كه يكي از اين اقدام

ها سود ببرند و كيفيت زندگي خود را افزايش دهند و حتي ممكن  افراد از مزاياي جسماني و رواني اين فعاليت
، چون كيفيت زندگي با رفاه و سالمتي يكسان فرض شده )16(ين نظر در سطح باالتري قرار بگيرند است از ا

 ).12(است 

هاي بعدي نشان  كردند اما پژوهش هاي اوليه در زمينة كيفيت زندگي فقط رفاه مادي را بررسي مي پژوهش
گري به كيفيت زندگي اضافه شد كنندة كيفيت زندگي نيست و متغيرهاي دي دادند كه فقط جنبة مادي، تعيين

هاي اخير كارشناسان سالمت عمومي، سالمتي را  در سال. سالمتي موضوع مهمي در كيفيت زندگي است). 32(
گيري اصلي تحقيقات مرتبط با كيفيت  جهت). 30(به عنوان حس بهزيستي و كيفيت زندگي تعريف كردند 

هاي اجتماعي نيازمند، متمركز بود  ندانيان، معتادان و ديگر گروهزندگي، بيشتر روي افراد ناتوان، معلول، بيمار، ز
گيري وضعيت فعاليت بدني و نحوة گذراندن اوقات فراغت همراه با  تازگي اين موضوع با جهت ، ولي به)29(

مرور نتايج تحقيقات در زمينة نقش و تأثير ). 20(بهداشت، تغذيه و محيط زيست مورد توجه قرار گرفته است 
تندرستي، رضايت شغلي، خالقيت، روابط اجتماعي و (هاي بدني و ورزش بر ابعاد مختلف كيفيت زندگي  ليتفعا

هاي تمريني را بر تندرستي و سالمت رواني و رشد  ها و مداخله نقش و تأثير ترديدناپذير اين فعاليت) خانوادگي
، ) درصد80(، كاهش اضطراب )صد در21(هاي بدني موجب كاهش افسردگي  فعاليت. دهد اجتماعي نشان مي

، افزايش خودپنداره )7به نقل از (، كاهش عوامل خطر قلبي و عروقي )2(افزايش روحية شاد و تعامل اجتماعي 
 ).17به نقل از (شود  ها اثر مثبت ديگر مي و ده) 99(، كاهش فشار خون )89(
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فيت مربوط به سالمتي زندگي را ارتباط بين سطوح پيشنهادي فعاليت بدني و كي) 2001 (1برون ولينا
در اين تحقيق، سطوح پيشنهادي فعاليت بدني با كيفيت مربوط به سالمتي در زندگي ارتباط داشت . بررسي كرد

 باال و BMI، بيان كردند كه كيفيت زندگي مرتبط با تندرستي افراد با )2005 (2جيا و لوبتكين). 7به نقل از (
 .  مطلوب و وزن طبيعي استBMI زندگي افراد با تر از كيفيت اضافه وزن نامطلوب

، در تحقيقي نشان دادند كه كيفيت زندگي مرتبط با تندرستي، با روش زندگي و )2005 (3چن و همكاران
همين نتايج نيز در مورد تأثيرات مثبت اجتماعي ). 15به نقل از (سالمت جسماني و بهداشت رواني مرتبط است 

در تحقيقات خود ) 2002 (4ريسبرگ و جانسون). 25، 24، 15، 19، 18( آمده است دست هاي ورزشي به فعاليت
و حتي رضايت شغلي را شاخصي براي ) 28به نقل از (كيفيت زندگي را مترادف و متداخل با رضايت از زندگي 

ورد در اين رويكرد، نقش ورزش بر كيفيت زندگي بيشتر م). 28 و 23به نقل از (كيفيت زندگي تلقي كردند 
 مليت مختلف دوندة زن با كيفيت 10براي مثال در تحقيقي، كيفيت زندگي يك گروه از . توجه قرار گرفت

طور چشمگيري بهتر از  نتايج نشان داد كه كيفيت زندگي ورزشكاران به. زندگي گروه غيرورزشكار مقايسه شد
 ). 17به نقل از (كيفيت زندگي غيرورزشكاران است 

الگوي ملي براي رضايت از زندگي ارائه كرد و رابطة مثبت آن را با ورزش و فعاليت يك ) 2006 (5االسكي
 هزار مرد ورزشكار ارتباط بين مشاركت در 2با بررسي ) 1984 (6واركا و همكاران). 23(دست آورد  بدني به

والني در ورزش و كيفيت زندگي را نشان دادند و عنوان كردند كه شركت در ورزش به افزايش رضايتمندي ط
 ).17به نقل از (شود  زندگي منجر مي

 ورزشكاران و غيرورزشكاران پرداخت و دريافت كه  به بررسي نتايج حاصل از مقايسة) 2001 (7مكليستر
 . كيفيت زندگي افراد ورزشكار بسيار بهتر از افراد غيرورزشكار است

                                                           
1  - Boroon Velina 
2  - Jia and Lubetkin 
3  - Chen et al 
4  - Wrisberg and Johnson 
5  - Elasky 
6  - Varka et al 
7  - Mclister 
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هاي بدني و مشاركت ورزشي با كيفيت  فعاليت به اين نتيجه رسيدند كه بين 4، هوبنر3، دران2، زالينگ1والويز
 ).25به نقل از (ارتباط كافي وجود دارد 

شده در  هاي انجام در تحقيقات داخل كشور به مبحث كيفيت زندگي توجه زيادي نشده و بيشتر بررسي
 شده  استفادهQLQها هم از پرسشنامة استاندارد  زمينة كيفيت زندگي بيماران است و در بيشتر اين بررسي

به بررسي كيفيت زندگي مربوط به تندرستي در بين اعضاي هيأت علمي ) 1383(نيا و گلستاني  حامدي. است
هاي سبزوار پرداختند و نشان دادند كه كيفيت زندگي اعضاي هيأت  فعال و غيرفعال از نظر بدني در دانشگاه

با بررسي كيفيت زندگي ) 1383(ي عابد سعيد). 18(علمي فعال در مقايسه با اعضاي غيرفعال بهتر است 
با بررسي كيفيت زندگي سالمندان مقيم خانواده با سالمندان ) 1383(زاده  مددجويان مبتال به ديابت و حسام

كنندة پيوند كليه و همودياليز،  با بررسي كيفيت زندگي بيماران دريافت) 1383(مقيم سراي سالمندان، جعفري 
هايي نشان دادند كه كيفيت زندگي مرتبط با سالمتي   نيز طي بررسي) 1384(وحداني نيا، گشتاسبي و منتظري 

 ).20، 18، 8(دار است  ها با وضعيت سالمتي مرتبط بوده و معني در همة اين گروه

هاي انفرادي در مقايسه با كيفيت  نشان داد كه كيفيت زندگي زنان ورزشكار رشته) 1379(واعظ موسوي 
جمعي از  هاي دسته در مقابل كيفيت زندگي مردان ورزشكار رشته. ي گروهي بهتر بودها زندگي ورزشكاران رشته

وي با بررسي كيفيت زندگي ورزشكاران و مقايسة آن . كيفيت زندگي مردان ورزشكار رشته هاي انفرادي بهتر بود
). 17، 16(با غيرورزشكاران، نشان داد كه كيفيت زندگي ورزشكاران نسبت به غيرورزشكاران بهتر است 

در پژوهشي نشان داد كه ميزان رضايت از زندگي دانشجويان ورزشكار بيشتر از دانشجويان ) 1382(طلب  حمايت
دهد كه براي درك كامل عوامل مرتبط با كيفيت زندگي، بررسي نقش  اين نتايج نشان مي). 5(غيرورزشكار است 

 .هاي ورزش همگاني و سبك زندگي ضروري است فعاليت

، افراد از سالمت 5در بعد رفاه جسماني.  بعد براي سنجش كيفيت زندگي معرف كرده است15سوي، واعظ مو
اي در اين خصوص  ها و در مواقع الزم از خدمات حرفه خوبي برخوردارند و براي حفظ سالمت خود از فعاليت

                                                           
1  - Valois 
2  - Zaling 
3 - Drane 
4  - Heubner 
5  - Physical well-being 
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مزاجي ايمن و متعادل براين اساس افراد . دهد  نيز كيفيت زندگي را نشان مي1رشد شخصي. كنند استفاده مي
در بعد روابط . اند كه در صورت نياز قابل تغيير نيز هستند اند و داراي اهداف قابل دستيابي دارند، خوش مشرب

ها كه با حمايت  اند و براي حفظ شمار زيادي از دوست ، افراد فعاالنه در پي تعامالت اجتماعي2فراخانوادگي
، افراد در قالب اعطاي وام، انجام 3كنند در فتار نوعدوستي ش مياجتماعي، عاطفي و رشد همراه است، تال

شناختي  زيبايي/ در فتار خالق . كنند هاي خيريه يا داوطلبانه به ديگران كمك مي تبليغات و مشاركت در سازمان
هنري را كنند، كارهاي  مي...) ها و  ها، موزه ها، فيلم بازي(هاي فرهنگي  ، افراد خود را درگير فعاليت4هنري

كنند كه حقوق و مزاياي خوبي دارند و   نيز افراد بيان مي5در بعد رضايت شغلي. هايي دارند خزند و سرگرمي مي
هاي مشاركت، تشويق و آموزش هستند  هاي غيرمالي همچون فرصت كننده داراي فرصت ترقي و ديگر تقويت

هاي ورزشي همگاني بر   تأثير مستقيم فعاليتفرض نقش و بنابراين سؤال اصلي محقق اين است كه با پيش). 17(
ها از نظر ابعاد كيفيت زندگي مرتبط با  كننده در اين فعاليت توسعة سالمتي و بهداشت رواني، افراد شركت

 .كننده چه تفاوتي دارند سالمتي با افراد غيرشركت
 

 روش تحقيق

اي سن، جنسيت،  ه، متغيرهاي طبقهتحقيق حاضر از نوع توصيفي است و به جاي متغيرهاي مستقل و وابست
 .ميزان درآمد، تحصيالت، شغل و تعداد اعضاي خانوادة نمونة آماري مورد بررسي قرار گرفته است

 جامعه و نمونة آماري

براساس برآورد اولية محقق و بررسي .  سالة شهر اردبيل بودند20 – 60جامعة آماري اين تحقيق افراد 
، تصميم گرفته شد كه )15، 2(ورزش همگاني و بررسي نتايج ديگر تحقيقات كنندگان در  وضعيت سني شركت

دست آمده از ادارة آمار  براساس اطالعات به.  سال محدود شود20 – 60جامعة آمراي از نظر سني به گروه 

                                                           
1  - Personal growth 
2  - Extramarital relationships 
3  - Altruistic behavior 
4  - Creative / Aesthetic behavior 
5  - Job satisfaction 
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 نفر و بنا بر اطالعات ادارة كل تربيت بدني استان هم 238245 سالة شهر اردبيل 20-60استان، جمعيت 
به اين ترتيب با تفريق جمعيت ورزشكار از كل .  نفر بودند22606 سالة شهر اردبيل 20 – 60يت ورزشكار جمع

براساس جدول اودينسكي، تعداد نمونة . دست آمد به)  نفر215639(جمعيت، جمعيت غيرفعال شهر اردبيل 
به )  درصد37(ها  پرسشنامهدست آمد، ولي محقق براي اطمينان از بازگشت تمام   نفر به400غيرفعال تحقيق 

 پرسشنامه در اختيار 300 پرسشنامه در اختيار جامعة غيرفعال و 550تعداد پرسشنامة افراد غيرفعال افزود و 
پرسشنامه )  درصد98 (539و از جامعة غيرفعال )  درصد33/75 (226از جامعة فعال . جامعة فعال قرار داد

 .كننده، داشتن فعاليت ورزشي دست كم سه جلسه در هفته بود در ضمن مالك افراد شركت. بازگشت داده شد

 ابزار تحقيق

. كرد گيري مي هاي فردي را اندازه پرسشنامة اول ويژگي. آوري اطالعات شامل دو پرسشنامه بود ابزار جمع
 را  مقياس كيفيت زندگي15 سؤال، 192 بود كه با 1پرسشنامة اصلي تحقيق، پرسشنامة استاندارد كيفيت زندگي

با نظر استادان راهنما و مشاور فقط ) 17(براساس مرور پيشينة تحقيقات اصلي در اين زمينه . كرد گيري مي ه انداز
هاي  چون عامل. شش عامل كامالً مرتبط با سالمتي و ورزش همگاني براي اين تحيق در نظر گرفته شده است

 مورد استفاده ابعاد بهزيستي بدني، رشد فردي،  سؤال72. طور كامل از هم مستقل بودند اصلي اين تحقيق به
) بلي و خير(رضايت شغلي، روابط اجتماعي، رفتار خالق و رفتار نوعدوستانه در استادان سيستم ارزشي دوبعدي 

شناسي   نفر از استادان مديريت ورزشي و روان8روايي محتوا و صوري اين ابزار توسط . كرد گيري مي را اندازه
در تحقيق حاضر نيز، ). 14( درصد برآورد شده بود 85 نفري، 140ت دروني آن نيز پيشتر در نمونة ثبا. تأييد شد

 درصد 73 و 86 به ترتيب كننده  نفر غيرشركت30كننده و   نفر از افراد شركت30ثبات دروني پرسشنامه روي 
خ باتوجه به نوع سؤال و نمرة هر پاس.  درصد برآورد شد81ضريب آلفاي كرونباخ كل پرسشنامه . محاسبه شد

 . متغير بود1گيري بين صفر و  متغير مورد اندازه

                                                           
1 - Quality of life questionnaire 
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 ها آوري و تجزيه و تحليل داده  جمع روش

كنندگان قرار گرفت و در همان زمان تكميل  هاي مورد نظر، پرسشنامه در اختيار شركت با مراجعه به ايستگاه
كننده، محقق شهر اردبيل را به سه  ي غيرشركتدليل مشخص نبودن تعداد جامعة آمار به. آوري شد و جمع

 پرسشنامه در 183منطقة شمالي، مركزي و جنوبي تقسيم كرد و پس از چهار بار مراجعه به هر كدام از مناطق، 
 –مان ويتني، كولموگراف T-test ،Uهاي آماري  اطالعات تحقيق با آزمون. آوري كرد هر منطقة توزيع و جمع

 .تجزيه و تحليل شد) ≥05/0P(اسميرنف در سطح 

 

 تحقيق و يافته هاي نتايج 

 اسميرنوف يك گروهي نشان داد كه كلية متغيرهاي كيفيت زندگي توزيع نرمال –نتايج آزمون كولموگروف 
 .ندارند، البته نمرة كل يا مجموع كيفيت زندگي توزيع نرمال داشت

 انيكننده در ورزش همگ  توصيف كيفيت زندگي افراد شركت– 1جدول 

 انحراف استاندارد ميانگين تعداد خرده مقياس ها

 96/1 32/6 226 بهزيستي بدني

 76/1 34/5 226 رفتار خالق

 25/2 63/8 226 روابط اجتماعي

 26/2 45/7 226 رشد فردي 

 43/2 54/7 226 رفتار نوعدوستانه

 16/2 53/6 226 رضايت شغلي

 41/9 81/41 226 كيفيت كلي زندگي
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هاي   آزمودنيهاي كيفيت زندگي مقياس شود، در ميان خرده  مالحظه مي1شكل  و 1ر كه در جدول طو همان
پس . ها دارد كننده در ورزش همگاني، كيفيت روابط اجتماعي باالترين ميانگين را نسبت به ديگر مقياس شركت

رفتار خالق داراي كمترين ميانگين در ميان . هاي بعدي قرار دارند از آن رشد فردي و رفتار نوعدوستانه در رتبه
كيفيت . ر، رفتار نوعدوستانه داراي بيشترين پراكندگي استاز سوي ديگ. هاي كيفيت زندگي است مقياس خرده

 نمرة احتمالي 72 از حداكثر SD ،81/41=M ±41/9كننده در ورزش همگاني  كلي زندگي افراد شركت
 .پرسشنامه است كه اندكي از مقدار متوسط ابزار تحقيق بيشتر است

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

بهزيستی
بدنی 

رفتار خالق روابط
اجتماعی 

رشد فردی  رفتار
نوعدوستانه 

رضايت شغلی 

ميانگين

 
 انيكننده در ورزش همگ  توصيف كيفيت زندگي افراد شركت– 1 شكل

هاي  شود، در ميان متغيرهاي كيفيت زندگي آزمودني  مالحظه مي2شكل  و 2طور كه در جدول  همان
پس از آن، رشد فردي و رفتار . غيرفعال، روابط اجتماعي، باالترين ميانگين را نسبت به ديگر متغيرها دارد

هاي كيفيت  مقياس گين در ميان خردهرفتار خالق داراي كمترين ميان. هاي بعدي قرار دارند نوعدوستانه در رتبه
كيفيت زندگي . از سوي ديگر، رضايت شغلي داراي بيشترين پراكندگي نسبت به ديگر متغيرهاست. زندگي است

 . نمرة احتمالي پرسشنامه است72 از حداكثر 32/8SD± ،68/39=Mافراد غيرفعال داراي ميانگين 
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 نده در ورزش همگانيكن  توصيف كيفيت زندگي افراد غيرشركت– 2جدول 

 انحراف استاندارد ميانگين تعداد خرده مقياس ها

 95/1 50/6 539 بهزيستي بدني

 89/1 52/5 539 رفتار خالق

 32/2 52/7 539 روابط اجتماعي

 13/2 15/7 539 رشد فردي 

 39/2 83/6 539 رفتار نوعدوستانه

 45/2 15/6 539 رضايت شغلي

 32/8 67/39 539 كيفيت  زندگي

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

بهزيستی
بدنی 

رفتار خالق روابط
اجتماعی 

رشد فردی  رفتار
نوعدوستانه 

رضايت شغلی 

ميانگين

 
 كننده در ورزش همگاني  توصيف كيفيت زندگي افراد غيرشركت– 2 شكل 
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شده، بين كيفيت زندگي مردان و  داري مشاهده  جدول و سطح معنيt و باتوجه به 3براساس اطالعات جدول 
 بنابراين كيفيت زندگي. داري وجود دارد كننده در ورزش همگاني تفاوت معني كننده و غيرشركت زنان شركت
 .كننده است كننده بهتر از افراد غيرشركت افراد شركت

 ها براساس وضعيت شركت در ورزش  مقايسة كيفيت زندگي آزمودني– 3جدول 

 ميانگين تعداد گروه متغير
انحراف 
 t df Sig استاندارد

 41/9 81/41 226 مردان شركت كننده

 32/8 68/39 539 مردان غيرشركت كننده
12/3 763 *002/0 

 58/7 10/42 72 زنان شركت كننده

كيفيت 
 زندگي

 46/8 20/39 208 زنان غيرشركت كننده
569/2 278 *011/0 

 . معني دار است≥P 05/0در سطح * 

جدول (كننده در ورزش همگاني  كننده و غيرشركت هاي كيفيت زندگي در افراد شركت مقياس مقايسة خرده
ي، روابط اجتماعي، رضايت شغلي و رفتار خالق و مبتكرانة افراد دهد كه بين بهزيستي بدن نشان مي) 4

به عبارت ديگر افراد ). 4نمودار (داري وجود دارد  كننده در ورزش همگاني تفاوت معني كننده و غيرشركت شركت
 .كننده در تمامي اين ابعاد كيفي زندگي، وضعيت بهتري از گروه ديگر داشتند شركت
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 كننده كننده و غيرشركت هاي كيفيت زندگي افراد شركت مقياس مقايسة خرده – 4جدول 

 ميانگين تعداد گروه متغير
انحراف 
 استاندارد

U – من 
 Z Sig ويتني

بهزيستي  96/1 92/6 226 شركت كننده
 95/1 50/6 539 غيرشركت كننده بدني

500/42499 054/3- *002/0 

 رفتار خالق 76/1 94/5 226 شركت كننده

 89/1 52/5 539 غيرشركت كننده
500/525090 050/3- *002/0 

روابط  25/2 03/8 226 شركت كننده
 32/2 52/7 539 غيرشركت كننده اجتماعي

000/53664 620/2- *003/0 

 26/2 36/7 226 شركت كننده
 رشد فردي

 13/2 16/7 539 غيرشركت كننده
500/56721 515/1- 130/0 

رفتار  43/2 13/7 226 شركت كننده
 40/2 83/6 539 غيرشركت كننده نوعدوستانه

000/55559 934/1- *05/0 

رضايت  16/2 54/6 222 شركت كننده
 44/2 15/6 539 غيرشركت كننده شغلي

000/54341 006/2- *045/0 

 . معني دار است≥P 05/0در سطح * 
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00.5
11.5
22.5
33.5
44.5
55.5
66.5
77.5
88.5
9

بهزيستی
بدنی 

رفتار خالق روابط
اجتماعی 

رشد فردی  رفتار
نوعدوستانه 

رضايت
شغلی 

افراد فعال
افراد غيرفعال

 
 كننده در ورزش همگاني  و غيرشركتكننده  مقايسة كيفيت زندگي افراد شركت– 3شكل 

كننده و همچنين بين زنان  كننده و غيرشركت هاي كيفيت زندگي بين مردان شركت مقياس مقايسة خرده
كننده در ورزش همگاني با استفاده از آزمون يومن ويتني نشان داد كه مردان  كننده و غيرشركت شركت
 = SD ،56/6=24/2(، رضايت شغلي )SD ،97/7=M = 26/2(هاي روابط اجتماعي  مقياس كننده در خرده شركت

M ( و بهزيستي بدني)96/1=SD ،91/6=M ( نسبت به روابط اجتماعي)28/2=SD ،44/7=M( رضايت شغلي ،
)49/2=SD ،15/6=M( بهزيستي بدني ،)84/1=SD ،64/6=M (كننده در وضعيت بهتري قرار  مردان غيرشركت

و بهزيستي بدني ) SD ،18/6=M=58/1(كننده هم در متغيرهاي رفتار خالق  عالوه بر اين، زنان شركت. دارند
)98/1=SD ،94/6 =M ( نسبت به رفتار خالق)91/1=SD ،48/5=M ( و بهزيستي بدني)09/2=SD ،

26/6=M(در ضمن بين ديگر متغيرهاي كيفيت زندگي . كننده در وضعيت بهتري قرار دارند ، زنان غيرشركت
 .داري مشاهده نشد كننده تفاوت معني كننده و غيرشركت كننده و زنان شركت و غيرشركتكننده  مردان شركت
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 نتيجه گيريبحث و 

كننده در ورزش همگاني از كيفيت زندگي افراد  نتايج اصلي تحقيق نشان داد كه كيفيت زندگي افراد شركت
هاي   مثبت ورزش بر شاخصدليل اين مسئله ممكن است نقش. كننده در ورزش همگاني بهتر است غيرشركت

نتايج تحقيق . كننده در ورزش همگاني باشد در افراد شركت) جسماني، رواني و اجتماعي(اصلي كيفيت زندگي 
، )7(، صديق )5(طلب بزازان و لحمي  ، حمايت)3(، حامدي نيا و گلستاني )2(و تقوي ) 1(اشراقي و خدارحيمي 

هاي ورزش همگاني  تأثيرات مثبت شركت در فعاليت) 20(چ و تاني و كادوي) 17، 16(، واعظ موسوي )15(نيازي 
هاي  آموزان، تودة مردم، ورزشكاران و گروه را به ترتيب روي زنان و مردان، اعاي هيأت علمي، دانشجويان، دانش

 توان بنابراين مي. هاي اين تحقيق همخواني دارد مقياس اند كه بسياري از خرده مختلف اجتماعي نشان داده
 .شركت در ورزش و فعاليت بدني متداول غيرسازماندار را نيز بر كيفيت زندگي افراد مؤثر و مفيد دانست

كننده  كننده، افراد شركت كننده و غيرشركت هاي كيفيت زندگي بين افراد شركت مقياس در مقايسة خرده
ي، روابط اجتماعي و رفتار خالق هاي بهزيستي بدني، رضايت شغل مقياس كننده در خرده نسبت به افراد غيرشركت

كننده  كننده و غيرشركت و مبتكرانه وضعيت بهتري داشتند ولي بين رشد فردي و رفتار نوعدوستانة افراد شركت
دهد كه شركت در ورزش همگاني نه فقط موجب تفاوت در  اين نتايج نشان مي. داري مشاهده نشد تفاوت معني

شود بلكه موجب تفاوت وضعيت  مرتبط با كيفيت زندگي مي) بدنيبهزيستي (مقياس وضعيت سالمتي  خرده
و روابط اجتماعي او در زندگي اجتماعي، خانوادگي و شغلي شده ) رضايت شغلي(نگرشي فرد در محيط كار 

اگرچه نقش مستقيم و اصلي ورزش همگاني بر بهزيستي بدني بسيار آشكار است و تأثير آن روي گروه . است
تأييد شده و از ) 27(و نيواو تيلور ) 19(نيا  ، وحداني)12(، قهرماني و جعفرپور )4(زاده  سامسالمندان توسط ح

با وجود اين تفاوت . هاي رواني و اجتماعي كيفيت زندگي اثرگذار است مقياس طور غيرمستقيم بر خرده رو به اين
طور كلي  به. اي بيشتري نياز دارده مقياس ديگر به بررسي كننده در سه خرده كننده و غيرشركت دو گروه شركت

هاي دولتي و غيردولتي  ها و تمهيدهايي است كه سازمان ها يكي از اقدام رسد كه توجه به اين فعاليت نظر مي به
 .توانند براي شهروندان انجام دهند مي
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اني و هاي ورزشي مختلف از مزاياي جسماني، رو دهد كه فقط ورزشكاران در رشته ها نشان مي اين يافته
برند با اينكه تحقيقات زيادي در زمينة بهداشت، فيزيولوژي تندرستي، كنترل وزن با  اجتماعي ورزش بهره نمي

اي را نشان داده است بنابراين  هاي تمريني منظم و امكانات ويژه، چنين تأثيرات مفيد و سازنده استفاده از برنامه
هاي مرتبط با سالمتي  ويژه شاخص متداول، كيفيت زندگي و بههاي ورزشي روزمره و  توان با شركت در فعاليت مي

 .اين موضوع با توجه به شرايط سني و فرهنگي كشور ما بسيار مهم است. كيفيت زندگي را ارتقا داد

كننده در  كننده و غيرشركت ننده و همچنين زنان شركتك كننده و غيرشركت بررسي كيفيت زندگي مردان شركت
اين موضوع هم شايد به . داري وجود دارد شان داد كه بين كيفيت زندگي آنان تفاوت معني همگاني نيز نورزش

و غني ) 1(نتايج تحقيق اشراقي و خدارحيمي . هاي اصلي كيفيت زندگي باشد دليل تأثير مثبت ورزش بر شاخص
 .نيز همخواني داردنيز مؤيد تأثير ورزش و فعاليت بدني بر كيفيت زندگي زنان بود كه با تحقيق حاضر ) 10(

كننده بيشتر و  ننده از افراد غيرشركت: مقياس روابط اجتماعي افراد شركت در مورد مردان فقط نمرة خرده
هاي رفتار خالق و مبتكرانه، بهزيستي بدني و  مقياس كننده در نمرة خرده در مورد زنان هم افراد شركت. بهتر بود

كننده با  مقايسة كيفيت زندگي زنان شركت. نده بيشتر و بهتر بودندكن روابط اجتماعي نسبت به افراد غيرشركت
كننده در ورزش همگاني، نشان داد كيفيت زندگي اين زنان از كيفيت زندگي مردان بهتر است در  مردان شركت

. دست آمده است كه در تحقيق واعظ موسوي در مقايسة كيفيت زندگي مردان و زنان عكس اين نتيجه به صورتي
اگرچه در اين تحقيق، فقط ). 17، 10(ان ذكر است كه استان اردبيل جزو نمونة آماري اين محقق نبوده است شاي

گيري ديگر ابعاد، احتمال نتايج ديگري نيز وجود  برخي از ابعاد كيفيت زندگي بررسي شد و در صورت اندازه
ماني، عاطفي و شايد اجتماعي تفاوت هاي سالمت جس مقياس رسد كه وضعيت خرده نظر مي داشت، ولي باز هم به

گيري شده  البته در اين تحقيق تصور احساس و درك افراد از وضعيت زندگي خود اندازه. كرد چنداني پيدا نمي
مانند (صورت كمي  هاي تندرستي در اين افراد را به توان برخي از شاخص تر مي است، ولي براي نتايج قطعي

BMI شناختي مورد بررسي قرار داد تحقيقي روانبا ديگر ابزارهاي ...)  و. 
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