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  یارـ کیدگـ زنتیفیوامل موثر بر کـ عتحلیل

 زدی استان ی بدنتیکارکنان اداره کل ترب
  

  اعظم طالیی
  کارشناسی ارشد تربیت بدنی
  دکتر شهرام عروف زاده

  استادیار دانشگاه تربیت معلم اصفهان
  دکتر مسعود نادریان جهرمی

 استادیار دانسگاه اصفهان

  1رضوی محمود آبادی داجو محمد سید
   تربیت بدنیشناسی ارشدکار

 چکیده 

 انجام 1389 در سال زدی استان ی بدنتی کارکنان اداره کل تربی کاری زندگتیفی عوامل موثر بر کاین تحقیق با هدف تحلیل

این .  نفر انتخاب گردید144حجم نمونه آماری به دلیل کوچک بودن جامعه آماری، منطبق با جامعه آماری، تعداد . استگرفته

ها از  جهت اندازه گیری عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری آزمودنی.  از نوع توصیفی و به شیوه پیمایشی اجرا گردیدپژوهش

-سطح نمرات مؤلفه های تحقیق نشان دادیافته.  برآورد گردید84/0پرسشنامه استاندارد ریچارد والتون استفاده شد که پایایی آن 

ها، های چند تایی بین مؤلفهکه با بررسی و مقایسه) p>001/0( باشد آماری یکسان نمیهای مختلف کیفیت زندگی کاری از نظر

باشد و بیشترین سطح کیفیت زندگی کاری مربوط به کمترین سطح کیفیت زندگی کاری مربوط به حقوق کافی و منصفانه می

همچنین . باشدایمنی و بهداشت در محیط کار می های انسانی وفرصت امنیت و رشد مداوم، تأمین فرصت کاربرد و بهبود توانایی

همچنین کیفیت زندگی کاری در . نتایج نشان داد که ابعاد نه گانه کیفیت زندگی کاری در سطحی باالتر از میانگین قرار دارند

ت سازمانی و باشد ولی بر حسب نوع استخدام، پس های مختلف بر حسب جنسیت، سن و تحصیالت از نظر آماری معنی دار نمیگروه

  .باشد  میسابقه کار کیفیت زندگی کاری از نظر آماری معنی دار

  :واژگان کلیدی

 .کیفیت زندگی کاری، کارکنان، اداره کل تربیت بدنی استان یزد

                                                 
1 razavi_jr@yahoo.com 
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22  1390 تابستان، 3فصل نامه تحقیقات علوم ورزشی، سال اول، شماره 

  مقدمه

ها  گیری ان یک اولویت اساسی در راس تصمیمهای ورزشی به عنوامروزه اهمیت توجه به منابع انسانی به منظور رشد و ترقی سازمان

های ورزشی، شناخت علل و های اساسی در جهت ارتقای سازمانیکی از گام. های ورزشی قرار گرفته استو فعالیت مدیران سازمان

باشد، در این میان کیفیت زندگی عواملی نظیر کیفیت زندگی کاری، کارآفرینی سازمانی، ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی می

از آنجا که بین اقدامات و   سازمانی مورد تأمل قرارگرفتههانسانی و توسع مدیریت منابع وم جهانی در مرحلهبه عنوان یک مفهکاری 

ای مستقیم وجود دارد، از این رو حیات مجدد بخشیدن به کارکنان، از طریق مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری رابطه

کیفیت زندگی کاری که به عنوان یکی از رویکردهای . شودانی محسوب میارتقای کیفیت زندگی کاری، کلید موفقیت هر سازم

رود، رویکردی است که موجب هم سویی کارکنان و بهبود عملکرد و از جمله عناصر مهم و کلیدی فرهنگ تعالی به شمار می

کیفیت . )2(گان بر آن قائلندشود بازتابی است از اهمیتی که همامروزه توجهی که به کیفیت زندگی کاری می. شودسازمان می

دهد افراد مهم ترین منابع سازمانی و قابل اطمینان و مسئول هستند، قادر به ای واصولی است که نشان میزندگی کاری فلسفه

کیفیت زندگی کاری . باشند و باید با آنها رفتاری مبتنی بر احترام و درخور شانشان داشتایجاد سهم ارزشمندی در سازمان می

هایی برای حل مشکالتی است که منافعی را به طور دو طرفه برای کارمند و کارفرما به همراه دارد و مبتنی بر همکاری مل فرصتشا

 بنابراین کیفیت ).15(گردددانند که منجر به تقویت رضایت و عملکرد کارکنان میهایی میبرخی آن را روش. در مدیریت کار است

 و به کند  میتقویت محیط در آنها را یادگیری دهد،   میافزایش رضایت کارکنان را که است گسترده  وجامع ایکاری برنامه زندگی

همه  به که تقریباً است مشکلی کاری زندگی رضایت کارکنان از کیفیت عدم. رساند  میو تحوالت  یاری تغییر آنها در امر مدیریت،

سطوح  تمام در کارکنان رضایت ها افزایشاز سازمان هدف بسیاری. رساند ی مآسیب آنها جایگاه و مقام بدون توجه به کارمندان

امری دشوار  دارند، کاری رابطه با کیفیت زندگی هایی چه مشخصه اینکه تعیین و تفکیک ای است، زیرامسئله پیچیده است،امااین

 را و منزلت کارکنان شأن خواهد  میاست کهدر سازمان ه فلسفه ای به حاضر مربوط در حال کاری مفهوم کیفیت زندگی. )16(است

 هایها، برنامهبعضی سازمان در. افزایش دهد را روحی کارکنان و فیزیکی و رفاه ایجاد کند در فرهنگ سازمانی افزایش دهد، تغییراتی

 و اثربخشی ه رضایتدر نتیج و افزایش دهند مسئله کارکنان را حل و توانایی قصد دارند، اعتماد، درگیری کاری کیفیت زندگی

این  کند که افزایش  میتقویت را نظریه این محیط  کار، در زندگی و عینی بر عوامل ملموس تاکید. )14(را افزایش دهند سازمانی

 به سازمان مدیریت بهبود کیفیت زندگی کارکنان مستلزم اهتمام. )14(دهد  میافزایش را انسانی منابع و عملکرد وری بهره عوامل،

 اهمیتی از است شود بازتابی  میزندگی کاری به کیفیت که توجهی امروزه. است انسانی از منابع حمایت گرایانههای  سیاست تدوین
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، انتظارات به که عالقمندند بدانند، سازمان اهداف تحقق راه در خودهای  بهترین کوشش برای ارائهها  انسان. قائلند آن برای که همگان

همچنین سازمان تربیت بدنی در جهت رسیدن به اهداف خود به منابع مختلفی . شود  میآن چگونه توجه أنش و نیازها ها، خواسته

چنانچه کیفیت زندگی کاری و رضایت آنها باال باشد، توان و . نیاز دارد، بدون شک مهم ترین منبع آنها کارمندان و کارکنان هستند

های کاریشان بستگی کامل به استفاده موفقیت این ادارات و محیط. اهند گرفتاستعداد و تخصص خود را در این سازمان به کار خو

این چالشی است که به گونه ای فزاینده، سرپرستان، مدیران و دست . کارآمد از منابع نیروی انسانی بر پایه علوم رفتاری دارد

ای   از اهمیت ویژه کیفیت زندگی کاری کارکنانباالبردن بنابراین. اندرکاران امور را در ادارات تربیت بدنی به خودمشغول داشته است

  . برخورداراست

در تحقیق خود تحت عنوان بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان که در ) 2007(1وایت چان وهای صورت گرفته در بررسی پژوهش

زلت کارکنان از مهمترین عوامل و هشت سازمان در شانگهای چین انجام داد به این نتایج رسید که برآورده کردن نیاز قدر و من

برآورده کردن سه نیاز دیگر شامل نیاز اقتصادی و بهداشتی و دانش به عنوان عامل مهم دیگر در رضایت شغلی به ترتیب در 

به عنوان یک شاخص قوی در جهت افزایش رضایت ها  همچنین شناخت افراد و قدردانی از کار آن. بعدی قرار گرفتندهای  رتبه

 عنوان تعیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری با تحقیق تحت)1386( فروتن).11(ان در زندگی شخصی آنها شناخته شدکارکن

عملکرد کارکنان انجام داد که به این نتیجه رسید که بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود 

های کیفیت زندگی کاری، بیشترین سطح مربوط به ز دید دبیران بین شاخصاین تحقیق نشان داد اهای  دارد همچنین یافته

تحقیقی تحت ) 1386(واسعی. باشد  میشاخص انسجام اجتماعی در محیط کار و کمترین سطح مربوط به شاخص امنیت شغلی

با .  والتون انجام دادعنوان بررسی کیفیت زندگی کاری در ستاد مرکزی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر اساس مدل

های هیچ یک از شاخص. توجه به نتایج به دست آمده سطح کیفیت زندگی کاری به طور معناداری از حد مورد انتظار پایین تر بود

سالمت، توسعه، غذا و (های مختلفها بین معاونتنتایج آزمون اختالف معناداری را در کلیه شاخص. آن در سطح باال ارزیابی نشد

نشان داد، هر چند که شاخص یکپارچگی و انسجام اجتماعی و دو سؤال اول فضای کلی زندگی و کار بین ) ، آموزش و پژوهشدارو

در تحقیق خود تحت عنوان بررسی کیفیت زندگی کاری ) 1386(درگاهی و همکاران. )7(ها تفاوت معناداری نداشتمعاونت

های کیفیت زندگی کاری ان به این نتیجه رسیدند که پرستاران از اکثر مؤلفههای دانشگاه علوم پزشکی تهرپرستاران بیمارستان

اکثر این افراد از وجو حوادث ناشی از کار، فقدان مقررات ایمنی و انضباط کاری، نامطلوب بودن شرایط بهداشتی . خود رضایت ندارند

                                                 
1-Chan&Wyatt  
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های بودن میزان حقوق ماهیانه، امکانات رفاهی، پاداشای، پایین ها و معاینات پزشکی به صورت دورهمحیط کار،  نبودن آزمایش

بین . های شغلی و شفاف نبودن دور نمای شغلی ناراضی هستندنقدی و غیرنقدی، مزایای غیر مستقیم و همچنین وجود استرس

اری وجود مسئولیت اجرایی و کیفیت زندگی کاری و همچنین بین کیفیت زندگی کاری و سابقه کاری پرستاران ارتباط معناد

های ای در بیمارستاندر تحقیق خود تحت عنوان بررسی کیفیت زندگی کاری پرستاران حرفه) 2007(1بنگ فول. )1(داشت

خصوصی به این نتیجه رسید که کیفیت زندگی کاری پرستاران در ابعاد یکپارچگی اجتماعی، عوامل محیطی، فضای کلی کاری و 

 و در بعد حقوق و دستمزد منصفانه پایین تر ;های شغل باالتر از حد متوسطر بعد ویژگی د;زندگی و رشد و امنیت در حد متوسط

همچنین بررسی همبستگی بین سابقه . در مجموع کیفیت زندگی کاری در حد متوسط به باالارزیابی شد. از حد متوسط ارزیابی شد

در تحقیق خود تحت عنوان مقایسه کیفیت ) 1387(کارانیاوری و هم. )9(کار و کیفیت زندگی کاری حاکی از رابطه معناداری بود

ها و گروههای آموزشی تربیت بدنی های آن در بین اعضای هیئت علمی دانشکدهو خرده مقیاس) بر اساس مدل والتون(زندگی کاری

 درصد و در 78/51تربیت بدنی های های دولتی به این نتیجه رسیدند که میانگین کیفیت زندگی کاری در دانشکدهدانشگاه

های آموزشی مستقل تربیت بدنی در بعد ها و گروهتنها تفاوت معنادار بین دانشکده.  درصد است46/49های آموزشی برابر با  گروه

بین سن و سابقه تدریس اعضای هیئت علمی با کیفیت زندگی کاری و برخی ابعاد آن . های انسانی مشاهده گردیدتوسعه قابلیت

در کل کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی تربیت بدنی در حد متوسط به باال بود و کیفیت . وجود داشترابطه معناداری 

 عنوان رابطه در تحقیق خود تحت) 1387(سیدعامری. )8(های آموزشی تربیت بدنی مشابه بودها و گروهزندگی کاری در دانشکده

دنی استان آذربایجان شرقی و غربی به این نتیجه رسید که بین فرهنگ وری مدیران ادارات تربیت ببین فرهنگ سازمانی با بهره

در تحقیق خود ) 2008(2دوالن. )5(وری مدیران تربیت بدنی رابطه مثبت و معنی داری وجود داردآن با بهرههای  سازمانی و شاخص

کاری آنها به این  ن با کیفیت زندگیشغلی انگیزشی و عوامل حمایتی و سطح سالمتی کارکناهای   بررسی رابطه نیازتحت عنوان

. )12(شود  مینتیجه رسید که کمبود عوامل حمایتی در محیط کار باعث کاهش سطح سالمتی و کاهش کیفیت زندگی کارکنان

در پژوهشی که در صد سازمان به منظور بررسی کیفیت زندگی کاری انجام داد به این نتایج دست یافت که ) 2007(3گودوین

پردازند و نسبت به سازمان وفادارتر هستند و باعث افزایش بهره وری و   میاضی در محیط کار با عالقه بیشتری به کارکارکنان ر

 و زندگی کاری کیفیت بین در تحقیق خود تحت عنوان رابطۀ) 1388(سلطان حسینی و همکاران. )13(شوند  میسرمایه در سازمان

                                                 
1- Bangkoedphol 

2-Dolan 

3-Goodwin 
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 سازمانی کارکنان تعهد کاری و کیفیت زندگی ی اصفهان به این نتیجه رسید که بینبدن کل تربیت کارکنان ادارۀ تعهد سازمانی

 و تعهد تعهد عاطفی داد، رگرسیون نشان اصفهان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همچنین نتایج تحلیل بدنی استان تربیت

نشان  خود تحقیقدر  )2009(1بتیستی. )3(داردتربیت بدنی استان اصفهان قرار  کاری کارکنان کیفیت زندگی تأثیر تحت هنجاری

تولیدی آن  هایسازمان اکثر،باشدمی وری نیروی کاراز دالیل شکاف بهره های مدیریت نوین یکیشیوه داد که استفاده ناکارآمد از

وری کارکنان آنها باالتر  رهمدیریتی دارند بههای  برگزیدن بهترین شیوه باالتر و تمایل به زندگی  کیفیت دارایدسته که مدیران آنها

  ).10(است

 کارکنان سازمان تربیت بدنی کشور کاری زندگی کیفیت به توجه که عدم با توجه به این مسئله  وحال با عنایت به مطالب گفته شده

بالعکس  و شود هکشید نیز کار از محیط خارج در آنها خصوصی به زندگی تواندمی زند،می هاکار آن به جدی لطمات اینکه بر عالوه

سازمان تربیت  شرایط و محیط بایستی لذا. گیرد  میبر در را هم کاری غیر زندگی زندگی کاری، بر عالوه کاری، زندگی کیفیت مزایای

 . آنها شود کاری زندگی رفتن کیفیت باال به این منجر و شود انگیزه ایجاد آنها در که ساخت فراهم کارکنان برای ای به گونه را بدنی

باشد؟ و آیا   میکاری کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان یزد چگونه زندگی کیفیت که  الویت بندی عوامل موثر بر مسئله این البته

 دقیقا ؟ وجود دارد رابطه معنی داریبدنی استان یزد  کارکنان اداره کل تربیتکیفیت زندگی کاری و ویژگی جمعیت شناختیبین 

 شایسته است که در زمینه کیفیت زندگی کاری مطالعات بیشتر و جامع تری صورت گیرد، بنابراین، لتهمین ع نیست و به مشخص

که عوامل موثر بر میزان کیفیت زندگی کاری کارکنان  است این شودمی اداره کل تربیت بدنی استان یزد مطرح سوال اساسی که

  باشد؟اداره کل تربیت بدنی استان یزد چه می

  

  قیقروش شناسی تح

 از را تحقیق متغیرهای بین محقق ارتباط روش، این در  پژوهش حاضر از نوع توصیفی و روش آن پیمایشی است که:روش تحقیق

  .است داده قرار بررسی پرسشنامه مورد طریق

دنی استان  و پیمانی اداره کل تربیت ب رسمی و قراردادیکارکنانکلیه جامعه آماری پژوهش حاضر شامل : آماری نمونۀ و جامعه

نمونه . بودند 144  تعداد کارکنان این اداره1389که بر اساس اطالعات کارگزینی اداره کل تربیت بدنی استان یزد در سال  یزد

گر در اداره   پرسشنامه توسط پژوهش144آماری این تحقیق با توجه به محدود بودن جامعه منطبق با جامعه آماری است و تعداد 

                                                 
1-Battista 
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پرسشنامه  جمع آوری گردید، در طول توزیع و تکمیل پرسشنامه توسط %) 94,4(136ن یزد پخش و تعداد کل تربیت بدنی استا

پاسخ گویان، پژوهش گر در محل حاضر بود و این امکان را فراهم نمود تا در خصوص هدف پژوهش و نحوه پاسخ گویی سواالت، 

  .آماری مورد استفاده قرار گرفتهای  ها، جهت تحلیل رسشنامهپس از تکمیل و عودت پ. توضیحات الزم به پاسخ گویان داده شود

این پرسشنامه بر مبنای الگوی . دراین پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی کاری از ابزار اصلی اندازه گیری بود:ابزار اندازه گیری

ساس مقیاس پنج ارزشی بر اها  باشد در این پرسشنامه داده  می سوال و هشت مؤلفه29باشد و شامل ریچارد والتون می

 نفر از 10توسط  پرسشنامه ارزش گذاری شده اند اعتبار این) همیشه5اغلب اوقات، 4گاهی اوقات، 3به ندرت، 2هیچ وقت، 1(لیکرت

بر اساس ضریب  پرسشنامه برآورد گردید، همچنین پایایی این) 75/0(1اساتید دانشگاه و متخصصین و با استفاده از ضریب کندال

 .برآورد گردید) 84/0(نباخ، آلفای کرو

از درسطح آماراستنباطی  و).. نمودار جداول،، معیار میانگین، انحراف(توصیفی آمار ازها  یافته تحلیل و تجزیه برای :آماری های روش

ن همچنی. های مختلف همچنین از آزمون یومن ویتنی و کروکسال والیس استفاده شدآزمون فریدمن برای مقایسه نمرات مؤلفه

 . جهت بررسی روایی پرسشنامه از ضریب کندال و جهت برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است

  .است گردیده انجام16 نسخه SPSSافزار  م از نر استفاده با آماری عملیات کلیه

  

  پژوهش های یافته

تحقیق از کارکنان اداره کل تربیت بـدنی اسـتان یـزد بـر      نفر نمونۀ 136تعداد  از که دهد  میها نشانیافته توصیفی  تحلیل و تجزیه

 درصـد کارکنـان دارا ی       30  درصد کارکنان زن بود، بر حسب سـطح تحـصیالت             6/34 درصد کارکنان مرد و      4/65حسب جنسیت   

، بر حسب پست سازمانی مدیر واحد لیسانس و باالتر بودنددرصد  5/32 ، درصد فوق دیپلم 5/12،   درصد زیر دیپلم   25مدرک دیپلم،   

،  درصـد کارکنـان رسـمی     6/17 در صد بودند، بر حسب وضـعیت اسـتخدامی           4/7 و مسئول واحد     9/77 درصد، کارمند سازمان     4/7

 درصد متاهـل بودنـد، بـر        83 درصد کارکنان مجرد و        17 درصد قراردادی بودند، بر حسب وضعیت تاهل         28 درصد پیمانی و     4/54

 سـال  03/6 سال با انحراف معیار 19/33بقه خدمت کارکنان مشخص گردید میانگین سنی افراد شرکت کننده برابر   حسب سن و سا   

 نـشان داده شـده   3 تا 1اطالعات توصیفی در جداول .  سال بود04/5 سال با انحراف معیار    25/9میانگین سابقه کار این افراد برابر        و

  . است

                                                 
Kendal-1  
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  یفیت زندگی کاریکهای  اولویت بندی مؤلفه) 1(جدول 

 p-value  میانگین    
  ندارد  06/3  حقوق کافی و منصفانه  اولویت اول
  ندارد  28/3  وابستگی اجتماعی زندگی و کار  اولویت دوم

  52/3  فرصت امنیت و رشد مداوم
  اولویت سوم  48/3  کار و فضای زندگی

  38/3  یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان
115/0  

  52/3  فرصت امنیت و رشد مداوم
  اولویت  56/3  تامین فرصت کاربرد و بهبود تواناییهای انسانی

  م چهار
  57/3  ایمنی و بهداشت کار

116/0  

  ندارد  77/3  قانونگرایی در سازمان  اولویت پنجم
  

 سطح کیفیت باشد و بیشترین  میدهد که کمترین سطح کیفیت زندگی کاری حقوق کافی و منصفانه  مینشان) 1(نتایج جدول

 انسانی و هم چنین ایمنی و بهداشت کارهای  زندگی کاری فرصت امنیت و رشد مداوم، تأمین فرصت کاربرد و بهبود توانایی

   .باشد می

در رابطه با ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و ویژگی جمعیت شناختی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان یزد در ابتدا با توجه به 

با میانگین گرفتن از سؤاالت مربوط به هر مؤلفه، . باشد می5 تا 1رسشنامه کیفیت زندگی کاری بر اساس مقیاس لیکرت از اینکه پ

در این جدول همچنین آزمون نرمال . آورده شده است) 2(سطح کیفیت زندگی کاری هر مؤلفه مشخص گردید که نتایج در جدول

  . اسمیرنف ارائه شده است-فیت زندگی کاری بر اساس آزمون کولموگراف بودن نمرات به دست آمده از هر مؤلفه و کی
  

  کیفیت زندگی کاری وآزمون نرمال بودن نمرات هر مؤلفههای  شاخصهای مرکزی مؤلفه) 2(جدول

 P-value  میانه  انحراف معیار  میانیگن  مؤلفه کیفیت زندگی
  03/0  3  81/0  06/3  حقوق کافی و منصفانه
  002/0  66/3  74/0  57/3  رایمنی و بهداشت کا

  024/0  5/3  72/0  52/3  فرصت امنیت و رشد مداوم
  001/0  5/3  62/0  48/3  کار و فضای زندگی
  001/0  5/3  77/0  77/3  قانونگرایی در سازمان

  01/0  25/3  55/0  28/3  وابستگی اجتماعی زندگی و کار
  001/0  5/3  64/0  38/3  یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان

  121/0  6/3  64/0  56/3  انسانیهای  مین فرصت کاربرد و بهبود تواناییتأ
  027/0  37/3  46/0  44/3  کیفیت زندگی کاری

  

  .گردد میانگین ابعاد مختلف کیفیت زندگی کاری در مجموع باالتر از سطح متوسط قرار دارد  میمشخص) 2(با توجه به جدول
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  معیت شناختیکیفیت زندگی کاری بر حسب خصوصیات ج) 3(جدول 

  آزمون P-value  انحراف معیار  میانگین  میانه    
  من ویتنییو آزمون   133/0  51/0  53/3  37/3  زن  جنسیت  43/0  40/3  37/3  مرد

  43/0  33/3  37/3  دیپلم و زیر دیپلم
  تحصیالت  36/0  26/3  34/3  فوق دیپلم

  48/0  53/3  44/3  فوق لیسانس و باالتر
134/0    

  کروسکال والیس

  31/0  38/3  37/3  رسمی
  نوع استخدام  49/0  57/3  44/3  پیمانی
  34/0  32/3  24/3  قراردادی

009/0    
  کروسکال والیس

  37/0  18/3  15/3  مدیر واحد
  پست  48/0  50/3  37/3  کارمند

  29/0  30/3  34/3  مسئول واحد
023/0    

  کروسکال والیس

  
و ) p=133/0(مختلف بر حسب جنسیت های   که کیفیت زندگی کاری در گروهگردد  میمشخص) 3(با توجه به نتایج جدول

ولی بر حسب نوع . از نظر آماری معنی دار نمی باشد، یعنی تفاوتی در میزان کیفیت زندگی کاری وجود ندارد) p=134/0(تحصیالت 

دو به دو مشخص گردید که بین های  ایسهباشد که با مق  میاستخدام و پست سازمانی کیفیت زندگی کاری از نظر آماری معنی دار

کیفیت زندگی کاری معنی دار نمی باشد ولی ) p=284/0(و بین کارکنان رسمی و قراردادی ) p=115/0(کارکنان رسمی و پیمانی 

اشند و ب  می که دارای پست مدیریبین کارکنان. )p=003/0(باشد  میبین کارکنان پیمانی و قراردادی کیفیت زندگی کاری معنی دار

  ).p=018/0( باشد  میکارمندان معمولی سازمان کیفیت زندگی کاری از نظر آماری معنی دار
  

  ارتباط بین سن و سابقه کار با کیفیت زندگی کاری )4(جدول 

 p-value  ضریب همبستگی اسپیرمن  ارتباط بین
  278/0  -094/0  سن و کیفیت زندگی کاری

  001/0  303/0  سابقه کار و کیفیت زندگی کاری
  

دهد رابطه معنی داری بین سن و کیفیت زندگی با توجه به آزمون ضریب همبستگی   مینشان) 4(همانگونه که اطالعات جدول

که )  p ،303/0=r=001/0(دار وجود دارد اما بین سابقه کار و کیفیت زندگی کاری رابطه معنی) p=278/0(اسپیرمن وجود ندارد

   . یابد  میکاری نیز افزایش  کار سطح  کیفیت زندگینماید با افزایش سابقه  میمشخص
  

  بحث و نتیجه گیری

ها، ضرورت  ها، آهنگ پرشتاب تغییرات و پیچیده ترشدن شرایط اداره سازمان ها و سازمان پیچیده تر شدن فضای رقابتی شرکت

دیگر کارآیی ندارند، شدت فزاینده های کهنه تجارت روش. توجه به استعدادهای انسانی را بیش از گذشته آشکار ساخته است
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طلبد تا خود را با شرایط تطبیق دهد، مهارتهایی همچون کیفیت زندگی کاری کارکنان،  های رقابتی هرکسی را به مبارزه می چالش

زوده شده ی پیش، اهمیت زیادی نداشتند، اما اکنون براهمیت آنها افخالقیت کارکنان، افزایش تنوع و قابلیتهای گروهی در دو دهه

 پژوهش حاضر در اساس همین مذکور را با اهمیت کرده است، برهای  ها به مقوله است، همه این تحوالت ضرورت توجه سازمان

  .تحلیل شده است عوامل مؤثر بر میزان کیفیت زندگی کارکنان

باشد، به  نظر آماری یکسان نمیمختلف کیفیت زندگی کاری ازهای  که، سطح نمرات مؤلفه دهدمی نشان هاداده تحلیل و تجزیه

طوری که کمترین سطح کیفیت زندگی کاری مربوط به حقوق کافی و منصفانه است، و بیشترین سطح کیفیت زندگی کاری مربوط 

این نتیجه ).1جدول(باشدهای انسانی و ایمنی و بهداشت کار میبه فرصت امنیت و رشد مداوم، تأمین فرصت کاربرد و بهبود توانایی

همخوانی دارد ولی با نتایج تحقیق ) 2007( و بنگ کوفول)2007(وایت وچان، )1386(ز تحقیق با نتایج درگاهی و همکارانا

های کیفیت زندگی کاری، بیشترین سطح مربوط به شاخص که  به این نتیجه رسید که از دید دبیران بین شاخص) 1386(فروتن

توان اینگونه بیان نمود  می. باشد همخوانی ندارد  میمربوط به شاخص امنیت شغلیانسجام اجتماعی در محیط کار و کمترین سطح 

که با توجه به این که این تحقیق از دید دبیران مورد بررسی قرار گرفته و جامعه آماری تحقیق مذکور افرادی هستند که بیشتر با 

  .باشد نتایج با تحقیق مذکور متفاوت  هستند از این جهتمختلف سازمانی درگیر باشند و کمتر در مسائلآموزش و تدریس مواجه می

دهد که میانگین ابعاد مختلف کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان یزد های پژوهش نشان میبررسی یافته

و یاوری و ) 1386(، فروتن )2007(که این نتیجه از تحقیق با نتایج تحقیقات بنگ کوفول) 2جدول( باالتر از سطح متوسط قرار دارد

رسد میزان کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان یزد در مجموع در همخوانی دارد به نظر می) 1387( همکاران

 و حرکت کارکنان را در ءهای رشد از طریق مسیر پیشرفت شغلی، شرایط ارتقاسطح مطلوبی قرار دارد و سازمان با تدارک فرصت

، ساعت کاری معقول، تدوین دستورالعمل هایی در جهت ارائه تسهیالتی برای ادامه تحصیل پرسنل،استفاده از قانون کار، آیین مسیر

داخلی سازمان و گرفتن تصمیماتی مستند به قانون،ایجاد جو اعتماد میان کارکنان و تشویق رابطه دوستانه های  ودستورالعملها  نامه

ندگی کارکنان را افزایش دهد و به نظر توجه خاص سازمان به زندگی کاری کارکنان و در نظر گرفتن توانسته است سطح کیفیت ز

رضایت شغلی و رضایت زندگی کارکنان و فراهم نمودن بستری مناسب در جهت افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان و به طبع آن 

  .بد تا سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان افزایش یا.باعث شدافزایش روحیه و انگیزش کارکنان برای انجام وظیفه در سازمان 

همچنین شرایط اقلیمی، بومی بودن اغلب کارکنان، سازگار بودن مردم استان یزد، خلق و خوی کارکنان، اعتقادات مذهبی از جمله 

  .باعث باال رفتن کیفیت زندگی کاری کارکنان استان یزد شده استرسد  که به نظر میعواملی است  
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باشند و کارمندان معمولی سازمان کیفیت زندگی کاری از نظر   میکه بین کارکنان که دارای پست مدیر تحلیل آماری نشان داد داد

نیز مؤید نتیجه بدست آمده از این ) 1386(های بدست آمده از تحقیق درگاهی و همکارانیافته. )3جدول(باشد   میآماری معنی دار

) 1386(نتیجه تحقیق واسعی. نشان داد که بین مسئولیت اجرایی پرستاران ارتباط معناداری وجود دارد وی نیزتحقیق است، زیرا 

های مختلف ستاد مرکزی وزارت بهداشت، های کیفیت زندگی کاری در معاونتنیز حاکی از وجود اختالف معناداری در اکثر شاخص

  .درمان و آموزش پزشکی بود

. )4جدول(که بین کیفیت زندگی کاری و سابقه کاری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد داد نشان هاداده تحلیل و تجزیه

نیز نشان داد بین پرداخت منصفانه، محیط کاری ایمن و بهداشتی، تامین فرصت رشد و ) 1387(نتیجه تحقیق یاوری و همکاران

 کاری، فضای کلی کاری و زندگی و یکپارچگی و انسجام اجتماعی امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی

نیز ) 1386(های بدست آمده از تحقیق در گاهی و همکارانیافته. در سازمان با سابقه کاری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد

پرستان ارتباط معناداری  کارینشان داد بین کیفیت زندگی کاری و سابقه وی مؤید نتیجه بدست آمده از این تحقیق است زیرا 

 بین سابقه کاری و کیفیت زندگی کاری پرستاران بدست آورد یطه معناداربنیز در تحقیق خود را) 2007( بنگ کوفول.وجود دارد

رسد هر چه سابقه کاری کارکنان افزایش یابد میزان کیفیت زندگی کاری آنها نیز افزایش خواهد یافت به عبارت دیگر  به نظر می

  . ارتباط دارد ...های مختلف اداری، آموزشی و کارگزینی و فزایش سابقه کاری با ارتقا سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان حوزها

های این تحقیق در رابطه با تحلیل عوامل مؤثر  بطور کلی از بررسی تحقیقات انجام شده در ارتباط با کیفیت زندگی کاری و نیز یافته

کیفیت زندگی کاری به عنوان عامل مؤثری در اداره کل تربیت بدنی استان یزد نام برد بهبود توان از ن، میبر کیفیت زندگی کارکنا

توان مسائل و  می سازمان تربیت بدنی کشوردر  هاو به کارگیری مؤثر آن و با توجه بیشتر به ابعاد مختلف کیفیت زندگی کاری

 . کردی رشد و ترقی سازمان و در نتیجه رشد و ترقی ورزش کشور فراهمزمینه الزم را برامشکالت سازمان را حل کرد و 
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