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 غیر تربیت بدنی مقایسه ی کیفیت زندگی معلمان تربیت بدنی و

 ) مطالعه موردی شهرستان همدان(

 2، پیمان کلهری1یزدی حسین اکبری

 .استاد یار دانشگاه خوارزمی1

 کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی. 2

 

 خالصه

بـدنی هررتـنان همـدان اتـت  پژوهش مقایسه ی کیفیت زندگی معلمان تربیـت بـدنی و ریـر تربیـت  این از هدف

انجام هده اتت  جامعه ی آماری تحقیق کلیه ی معلمان هررتنان همـدان  میدانی صورت به و توصیفی با روش پژوهش حاضر

معلم تربیت بدنی گزارش هده اتت  نمونه گیـری تحقیـق  075معلم ریر تربیت بدنی و  7575را هامل می هود که تعداد آنرا 

معلم  370معلم ریر تربیت بدنی و  163با توجه به جدول تعیین حجم نمونه مورگان  دفی انجام گرفت به صورت خوهه ای تصا

اتـناندارد کیفیـت زنـدگی تـازمان  تربیت بدنی نمونه ی آماری را تشکیل دادند  برای جمـ  آوری االعاـات از پرتشـهامه ی

 هاى کالموگروف آزمون از اتنفاده با نیز ها داده ردار بود  برخو 0/80 و پایایی  0/70برداهت جرانی اتنفاده هد که از روایی 

کیفیـت زنـدگی معلمـان ننایج تحقیق نشان داد تفـاوت معهـی داری بـین  .هدند تحلیل و تجزیه مان وینهیU و اتمیرنوف  –

هد افرادی که با ( با توجه به این ننایج مشخص P˂0/05) تربیت بدنی و معلمان ریر تربیت بدنی هررتنان همدان وجود دارد

ورزش در ارتباط هسنهد و به فعالیت های بدنی می پردازند  در ابعاد تعمت جسـمانی  روانشـهاخنی  اجنمـاای و محیدـی در 

 هرایط  برنری نسبت به بقیه ی افراد قرار دارند و کیفیت زندگی مدلوب تری را دارا می باههد 

 تازمان برداهت جرانیکیفیت زندگی  معلم تربیت بدنی  :واژه های کلیدی

 

 

 

 

 

                                                 

 :3096307830   نویسهده مسئولmPeymankalhor7@gmail.co 
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 مقدمه

 مفروم تجملی یك اهوان به دیگر و بوده جدی مسئلة باال  تهین در آنرا ماندن فعال و افراد تعمت ارتقای امروزه

 فعالیـت و در تـعمت را بیشـنری هـای تـال که آورده وجود به آنان در را توق  این افراد امر الول افزایش  نیست مدرح

 زنـدگی به امیدواری با مفروم را زندگی به امید واژة تا اتت داهنه آن بر را منصدیان مسئله  این که حوین به کههد  تپری

 اصـلی چـالش3جـایگزین کهـد « املکـردی محـدودیت بـدون زنـدگی معهای به بلکه بیماری نبود مفروم به نه» تالم 

 هـاخص افزایش به توجه با امروزه یفیت برنر اتت بیسنم زنده ماندن بود و چالش قرن حاضر زندگی با ک قرن در برداهت

 این به پرداخنن که هده  مدرح  زندگی کیفیت ابارتی به و امر گذراندن چگونه تر مرم مسئلة زندگی  به امید و امر الول

  0اتت کرده جلب خود به را بدنی تربیت و ورزش امور در و محققان نظران صاحب ذهن موضوع

 مهجر  برداهت جرانی تازمان زندگی کیفیت گروه توی از تعریفی ارائة به زندگیفیت کی ددمنع مفاهیم بازخوانی

 اننظارات ها  هدف زمیهة در و ارزهی و فرههگی های نظام از بافنی در خود موقعیت از فرد درك برای تعریف این .اتت هده

 رهد جسمانی  تعمت که اتت فراگیر مفرومی زندگی کیفیت نگاه این در .اتت هده ارائه آنرا مهدی اعقه و اتنانداردها و

 ابعاد این از فرد ادراك بر و گیرد می بر در را محیط با ارتباط و اجنماای روابط اتنقعل  میزان روانشهاخنی  حاالت هخصی 

 تـوی از .دارنـد قـرار یکدیگر با تعامل در که اتت ذههی و ایهی ابعاد دربرگیرندة زندگی کیفیت واق   در .اتت مبنهی نیز

 و فـردی هـای نگـرش و نیازهـا هـا  ارزش اتـت ممکـن چون پویاتت  مفرومی زندگی کیفیت که داهت توجه باید دیگر 

 آثار تواند می زندگی کیفیت از بعد هر همچهین .هوند دگرگون زندگی تجارب و رویدادها به واکهش در زمان الی اجنماای

 محاتـبه اـعوه بـر برداهـنی مـداخعت ارزیابی و تعمت گیری اندازه   امروزه1بگذارد  زندگی ابعاد دیگر بر چشمگیری

از دیـدگاه 4دارد  توجـه نیـز زنـدگی کیفیت مانهد انسانی های ارزش تایر به بیماری هدت و فراوانی مرگ  های هاخص

  7ورد ارزیابی قرار گیرداثر بخشی تیاتنگذاری ها و تمریدات برداهنی دولت باید با این هاخص ها م *مارهال و چاوز

پژوهش های اولیه در زمیهه ی کیفیت زندگی فقط رفاه مادی را بررتی می کردند اما پژوهش های بعـدی نشـان 

  7دادند که فقط جهبه ی مادی  تعیین کههده ی کیفیت زندگی نیست و منغیر های دیگری به کیفیت زندگی اضافه هد 

زندگی اتت  در تال های اخیر کارههاتان تعمت امومی  تـعمنی را بـه اهـوان تعمنی موضوع مرمی اتت در کیفیت 

  جرت گیری اصلی تحقیقات مرتبط با کیفیـت زنـدگی  بیشـنر بـر روی 6حس برزیسنی و کیفیت زندگی تعریف کردند 

در حالیکه در تال های اخیر   5افراد ناتوان  معلول  بیمار  معنادان و دیگر گروه های اجنماای نیازمهد منمرکز بوده اتت

این موضوع با جرت گیری وضعیت فعالیت بدنی و نحوه ی گذراندن اوقات فرارت همراه با برداهت  تغذیه و محیط زیسـت 

  8مورد توجه قرار گرفنه اتت

 مصـرف مـهظم  ورزش بـر زنـدگی کیفیت و تعمنی ارتقای مهظور به†کا آمری انسانی و برداهنی خدمات تازمان

 داده نشـان تحقیقات 9کهد می تأکید تن با منهاتب تازی ایمن و مهاتب تغذیة الکل  مصرف از اجنهاب تیگار  دننکر

 از ناهـی هـای آتیب کاهش خود  تحرك و اتنقعل حفظ در افراد به ورزش و بدنی های فعالیت در مهظم هرکت که اتت

 مدلوب زندگی کیفیت از مهدی برره نرایت در و اضعنی متاتنقا و قدرت حفظ هماههگی و تعادل بربود افنادن  و تقوط

 و زندگی کیفیت روانی  تعمت ( در تحقیقی  به مقایسة3195تیدحسیهی و همکاران ) نوروزی رتول  35کهد می کمك

                                                 
* _ marshal and Chavez 
†_  Health and Human Services American 
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معهـی  تفاوت کرمانشاه پرداخنهد که  ننایج تحقیق نشان داد که ریرتربیت بدنی اتنان و تربیت بدنی معلمان هیجانی هوش

 دارد وجـود بـدنی ریرتربیـت و بدنی تربیت معلمان آن  تعمت روانی و هوش هیجانی در ابعاد و زندگی کیفیت بین داری

33تـعمت های مؤلفه در ریرفعال افراد با مقایسه در فعال افراد که گزارش داد تحقیقی الی   ( 1384) خراهاد تروری 

 و روانـی احساتـات و انـرژی بدنی  درد اجنماای  املکرد روانی  تعمت تمشکع بدنی  فعالیت محدودیت امومی  ذههی

 داری معهـی اخـنعف جسـمی تـعمت مشـکعت هـای مؤلفـه در فقـط و دارنـد داری معهـی اخـنعف امـومی تـعمت

 یفیتک بر بدنی فعالیت و ورزش نقش تعیین بررتی مهظور به تحقیقی در   (2010 )*برون و پاین هاروی  ایمی  30نبود

 نمـی ورزش که کسانی با مقایسه در هسنهد  ورزهکار و دارند مسنمر بدنی فعالیت که کسانی رتیدند ننیجه این به زندگی 

 نقش محدودیت ابعاد بین که نشان داد آنرا تحقیقات ننایج همچهین .دارند برنری زندگی دارند  اندکی بدنی فعالیت و کههد

 مشـکعت از ناهـی نقـش محدودیت املکرد اجنماای  ترزندگی  و حیات احساس  امومی تعمت بدنی  املکرد از ناهی

 درد ابعـاد بـین امـا دارد  وجود داری معهی تفاوت و ریرورزهکار ورزهکار گروه دو بین روانی بعد و روانی تعمت احساتی 

 کردند گزارش تحقیقی ( در5905)† ریکل و میلسون راس   31نکردند  گزارش داری معهی تفاوت فیزیکی املکرد و بدنی

  34دارد داری معهـی ارتبـاط جسـمانی آمادگی و بدنی فعالیت با فیزیکی  از املکرد ریر به زندگی ابعادکیفیت تمامی که

 زنـدگی بـا کیفیـت کمکـی وتایل بدون بدنی فعالیت که کردند نشان خاالر تحقیقی ( در0535) †توریس و کادر رودریگو 

  37ردندا داری معهی رابدة

 زنـدگی کیفیت بر بدنی تمریهات مداخعت اثر اهوان  با فرا تحلیلی تحقیقی در( 0559) †تاتو و توزان گیلسون 

 رابدة آنرا .اتت اثرگذار زندگی کیفیت جسمانی و روانی دو بعد هر بر بدنی های فعالیت که کردند تعمنی گزارش با مرتبط

   36کردنـد گـزارش تـعمنی بـا مـرتبط زنـدگی کیفیت با بدنی و فعالیت زشور الریق از درمانی مداخعت بین پایداری

 تالمهدان بـه زندگی کیفیت و یونان تهنی موزون اهوان حرکات با تحقیقی ( در0535) **و پاپایوانو ارگیرادو ماورونینیس 

روانـی  – روحـی هـای نعلاخ و افسردگی اضدرابی  حاالت کاهش در بدنی فعالیت و موزون حرکات که ننیجه رتیدند این

 رابدـة معهـی تـالمهدان زندگی کیفیت با موزون حرکات و بدنی فعالیت که کردند گزارش همچهین .اتت مؤثر تالمهدان

( در تحقیقـی 3193مسعود یمیهـی فیـروز)  35دارند مردان با مقایسه در برنری زندگی کیفیت تالمهد زنان و دارد داری

را مدالعه قرار دادند کـه های بدنی اوقات فرارت و کیفیت زندگی دانشجویان اتنان مازندران ارتباط بین هرکت در فعالیت 

به الور کلی یافنه ها نشان داد که انجام فعالیت بدنی می تواند نقش موثری در بربـود کیفیـت زنـدگی دانشـجویان داهـنه 

ورزهـی اوقـات فرارـت و کیفیـت زنـدگی  به بررتی ارتباط بین هـرکت در فعالیـت هـای (3189)رمضانی نژاد  38باهد

یت ورزهی اوقات فرارت و کیفیت زندگی میانساالن ارتبـاط وجـود لمیانساالن پرداخنهد و به این ننیجه رتیدند که بین فعا

 تـالمهدان اتـنان در زندگی به امید و زندگی کیفیت بر بدنی های فعالیت ( اثر3195ثهایی و همکاران ) محمد  39دارد

بدنی کاری  فعالیت بدنی ورزهی و فعالیت بدنی  فعالیت داد نشان مسیر تحلیل ن را مورد بررتی قرار دادند که ننایجمازندرا

( بـه 3185محمد بخشهده )  05مازندران اثر گذار اتت اورات فرارت بر کیفیت زندگی و امید به زندگی تالمهدان اتنان

تاالن فعال در هرر همدان پرداخت  وقات فرارت با کیفیت زندگی میانبررتی ارتباط بین هرکت در فعالیت های ورزهی ا

  03ننایج ارتباط مثبت و معهی داری را بین هرکت در فعالیت های ورزهی با کیفیت زندگی میانسـاالن فعـال نشـان داد

                                                 
*  _ Eime, Harvey, Payne & Brown 
† _ Ross, Milson & Rickel 
‡ _ Rodrigue, Cader & Torres 
§ _ Gillison,Suzanne & Sato 
**_ Mavrovouniotis, Argiriadou & Papaioannou 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 
 اولـیــن همـایـــش ملـــــی

 یو قهرمان یریشگیدر حوزه سالمت، پ یتحوالت علوم ورزش

www.Pess2016.org         4 

در ورزش ت کههـده هـرک ریزنان هرکت کههده و ر یزندگ تیفیک سهیمقا یبه بررت یقیدر تحق ( 3190) زهرا فر یخسرو

 یروابط اجنمـاا  یتعمت روان ی تعمت جسمان یعهی یزندگ تیفیمربوط به ک یها دهیآن نشان داد ح جیپرداخت که ننا

 گلسـنانی و نیـا حامدی) 00باهدیمبرنر  کردندیکه هرکت نم ینسبت به زناندر ورزش در زنان هرکت کههده  طیو مح

 دانشـگاه در بدنی نظر از ریرفعال و فعال المی هیأت ااضای بین در تهدرتنی به مربوط ندگیز کیفیت بررتی به ( 3181

 برنـر ریرفعـال ااضـای بـا مقایسـه در فعـال المـی هیـأت ااضای زندگی کیفیت که دادند نشان و پرداخنهد تبزوار های

 زمیهـة در آمـوزان دانـش مـؤثر های پیشرفت از ریر اتت  جران در ها حرفه ترینهاخص از یکی آموزش  حرفة 01اتت

 جامعه توقعات بین وتی  فاصلة ایجاد با همزمان .رود می زیادی اننظارات معلمان از نیز اجنماای تعمت و برزیسنی ارتقای

 حرفـة بهـابراین هـود  مـی تلقـی جـدی تردیدی معلمان  روانی تعمت ادم آموزش  اننقال در معلمان وتوانایی آموزش از

 آموزهی (  مؤتسات07 04وجود دارد) زیادی روانی فشار آن در که کرد ذکر مشارلی جمله از توان می را ریستد و معلمی

 هـای ترمایه به منکی بیشنر زنهد  می رقم را جامعه یك پرورش و آموزش توتعة و رهد روند که پرورش آموزش و ویژه به

تخصـص  و دانـش از کـه دارد بسـنگی کارامـد و تـالم روهـاینی این وجود به زیادی حدود تا آنان اثربخشی و انسانی اتت

 از یکی 33آورند می وارد لدمه آن به و دههد می قرار تأثیر تحت را دانش و تخصص گوناگونی اوامل برخوردارند  بیشنری

 وکیفیت میامو تواند تعمت می نرایت در که اتت نشده کهنرل های هیجان وجود و روانی فشار اثرگذار  اوامل ترین مرم

 با بدنی تربیت معلمان تمایز وجه به اهوان ترزندگی و هادابی امومی  تعمت داهنن همواره  06اندازد خدر به را زندگی

 معلمان و رهنه این ارزش و اانبار حفظ مهظور که به کهد می ایجاب ضرورت رو از این هود  می گرفنه نظر در معلمان دیگر

مشخص هود  ازین رو در این پژوهش تعش بر این بود به بررتی کیفیت زندگی و هر یك از  آن به صورت المی این تفاوت

ابعاد آن در بین معلمان هررتنان همدان پرداخنه هود و به این توال پاتخ داده هود که آیا بین کیفیت زنـدگی معلمـان 

 تربیت بدنی و ریر تربیت بدنی تفاوت قابل توجری وجود دارد؟   

 روش تحقیق 

 معلمـان کلیـة تحقیـق آمـاری جامعـة .هـد اجرا میدانی صورت به و اتت توصیفی پژوهش این در تحقیق روش

معلـم تربیـت  075معلم ریر تربیت بدنی و  7575پرورش  و آموزش از اتنععم آخرین براتاس که بودند هررتنان همدان

 370معلـم ریـر تربیـت بـدنی و  163مونه مورگـان را هامل می هد که از این تعداد با توجه به جدول تعیین حجم ن بدنی

 نمونه گیری تحقیق به صورت خوهه ای تصادفی انجام گرفت معلم تربیت بدنی نمونه ی آماری را تشکیل دادند  

این پرتش  اتنفاده هده اتت *اتناندارد کیفیت زندگی برداهت جرانی  برای جم  آوری االعاات از پرتشهامه ی

باهد که کیفیت زندگی را در چرار می †توالی تازمان برداهت جرانی 355مخنصر هده ی پرتشهامه کیفیت زندگی نامه 

حیده روابط اجنمـاای   -حیده روانشهاخنی ج -حیده تعمت جسمانی)فیزیکی(  ب -حیده مرتبط با تعمت یعهی:   الف

 هـد داده پرتشهامه کیفیت زندگی نشان کوتاه نسخه ایه آینم بررتی دهد  درحیده محیدی را مورد بررتی قرار می -د

  05اتت هده گزارش % 97 تا هباهت این  باهد بلهد می هبیه نسخه بسیار حیده 4 نمره که

                                                 
* World Health Organization Quality of Life-BRIE 

 
† WHOQOL- 100 
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تؤال اتت که توال اول کیفیت زندگی را به الور کلی و توال دوم وضـعیت تـعمت را  06حاوی  این پرتشهامه

 پردازد تؤال بعدی به ارزیابی کیفیت زندگی در چرار حیده ذکر هده فوق می 04و  دهدبه الور کلی مورد پرتش قرار می

بـاالی  حیدـه ههجاریابی هده که میزان اانبار آن در در هر چرـار 1384 ) (این مقیاس توتط نجات و همکاران در تال  

 آورد هده اتت بر 0/80  پایایی این مقیاس با اتنفاده از ضریب آلفای کرونباخ 08بوده اتت 0/70

 تحقیق هاي يافته

کـه ننـایج آن در   اتمیرنوف اتنفاده هـد – کالموگروف برای آزمون نرمال بودن توزی  داده ها از آزمون

  .آمده اتت 3جدول 

 گروه ریر تربیت بدنی _ا ه داده بودن نرمال بررتی برای اتمیرنوف – کالموگروف آزمون ننیجة . 1جدول

 آزمون ننیجه ی N z sig منغییر

 داده ها نرمال نیست 0/031 1/445 163 بعد جسمانی

 داده ها نرمال نیست 0/042 1/389 163 بعد روانشهاخنی

 داده ها نرمال نیست 0/001 1/927 163 بعد اجنماای

 داده ها نرمال نیست 0/020 1/519 163 بعد محیدی

 داده ها نرمال اتت 0/886 0/583 163 کیفیت زندگی

 

به تدح معهاداری آزمون مشخص هد که توزی  داده ها در گروه معلمـان ریـر تربیـت بـدنی در با توجه 

 هیچ کدام از منغیرها نرمال نیست و تهرا توزی  داده ها در بعد کیفیت زندگی نرمال برآورد هده اتت 

 

 

 

 ربیت بدنیگروه ت _ا ه داده بودن نرمال بررتی برای اتمیرنوف – کالموگروف آزمون ننیجة .  2جدول

 ننیجه ی آزمون N z sig منغییر

 داده ها نرمال نیست 0/000 2/344  370 بعد جسمانی

 داده ها نرمال نیست 0/014 1/574 370 بعد روانشهاخنی

 داده ها نرمال نیست 0/000 2/124 370 بعد اجنماای

 داده ها نرمال نیست 0/001 1/935 370 بعد محیدی

 داده ها نرمال نیست 0/008 1/670 370 کیفیت زندگی
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با توجه به تدح معهاداری آزمون مشخص هد که توزی  داده ها در هیچ کدام از منغیرها نرمال نیسـت و 

 مـان وینهـی Uناپارامنریك  آزمون از مقایسه بین میانگین کیفیت زندگی در دو گروه مورد مدالعه برایرو  از این

 .هد اتنفاده

 بدنی ریرتربیت و بدنی تربیت معلمان در زندگی کیفیت تفاوت دادن نشان مان وینهی برای U ننایج آزمون . 3جدول 

 Sig درجه آزادی وینهی مان U انحراف معیار میانگین گروه ها منغییر

 

 بعد جسمانی

  1/418 86/37 تربیت بدنی

998/000 

 

733 
 

 
0/000 

 1/104 53/43 ریر تربیت بدنی

 

 بعد روانشهاخنی

  1/117 88/18 یت بدنیترب
916/000 

 

 

733 

 
 1/100 52/31 ریر تربیت بدنی 0/000

 

 بعد اجنماای

  1/317 88/45 تربیت بدنی

902/500 

 

  733 

 
0/000 

 1/753 52/45 ریر تربیت بدنی

 

 بعد محیدی

  1/649 87/18 تربیت بدنی

966/000 

 
    733 

 
 0/000 

 1/472 52/93 ریر تربیت بدنی

 

 کیفیت زندگی

  4/867 87/36 تربیت بدنی
807/000 

 

 
733 

 
0/000 

 4/267 52/96 ریر تربیت بدنی

 

مشخص هد تفـاوت معهـی داری بـین ابعـاد 0/05وینهی در تدح مان Uآزمون  ننایج و 1 جدول مدابق

ت بـدنی وجـود دارد و جسمانی  روان ههاخنی  اجنماای و محیدی در دو گروه معلمان تربیت بـدنی و ریـر تربیـ

 همچهین تفاوت معهی داری بین کیفیت زندگی معلمان تربیت بدنی و ریر تربیت بدنی وجود دارد 

 بحث و نتیجه گیري 

 بـدنی هررتـنان همـدان ریرتربیت و بدنی تربیت معلمان زندگی کیفیت بین که داد نشان تحقیق ننایج

 بـا مقایسـه در بـاالتری زندگی کیفیت امنیاز از بدنی تربیت نمعلما دیگر  ابارت به داری وجود دارد معهی تفاوت

 همکـاران و ایمـی  ( 1384 ) خراهـاد تـروری تحقیقـات ننایج با ننیجه این  برخوردارند بدنی ریرتربیت معلمان
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 و گیلسـون  ( 2009 ) همکـاران و راس  ( 2010 ) همکـاران و تـالگوئرو  ( 2007 ) همکاران و بایز  ( 2010)

 ) همکـاران و مـاوروونینیس  ( 2010 ) همکـاران و کیورنیـا  ( 2009 ) همکـاران و تـونیا  ( 2009 ) نهمکارا

محمـد  (3189رمضانی نژاد و همکـاران )(  3195حسیهی ) تید نوروزی ( رتول0535) همکاران و ریدو (2010

  همکـاران و اهـمینز حقیقـاتت ننـایج بـا امـا دارد  همخوانی  ( 1383 ) گلسنانی و نیا حامدی(  3185بخشهده )

 جامعـة تفـاوت در هـاید همخـوانی ادم این احنمالی دلیل .اتت مغایر ( 2010 ) همکاران و رودریگو و( 0554)

 منعـددی اوامـل و گرفنه صورت بیماران مورد در تحقیقات این بیشنر زیرا باهد  اتنفاده مورد ابزار و بررتی مورد

 .باههد دخیل بیماران گیزند کیفیت با ارتباط در توانهد می

 نقـش زنـدگی کیفیـت ارتقـای در ورزش و مـهظم بدنی فعالیت که داهت اذاان توان می کلی صورت به

 بـه هـود  مـی هـا بیمـاری و اوارض درمان صرف زیادی بسیار درمانی های هزیهه تالیانه که آنجا از د دار مرمی

 هـای هزیهـه ایـن زیـادی بسـیار مقدار به تهدرتت و لمتا افراد داهنن که برد پی موضوع این به توان می راحنی

همچهین با توجه به ننایج این تحقیق مـی تـوان درصـدد برنامـه هـایی ورزهـی بـرای  .دهد می را کاهش درمانی

معلمان ریر تربیت بدنی بر آمد تا آنرا هم از تعمت جسمانی و روانی و همچهین کیفیت زندگی برنری نسبت بـه 

 اههد گذهنه برخوردار ب
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