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استان ورزش و جوانان کیفیت زندگی کاری و میزان افسردگی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار اداره کل  سهیمقا
 کرمانشاه

 بهزاد مهدوی پایین آب.3 الهام آرین.2 میثم نظری قنبری.1
 قم( یبادانشگاه تهران ) فار یورزش تیریمد یدکتر یدانشجو.1
  گروه تربیت بدنی دانشگاه نهاوند س. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی و مدر2
 . دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت ورزشی 3

امروزه نیروی انسانی کارا و متعهد، مهمترین سرمایه هر سازمان می باشد. در حال حاضر مفهوم کیفیت زندگی کاری مربـوط بـه    مقدمه:
زایش دهـد، تغییراتـی در فرهنـگ سـازمانی ایجـاد کنـد و رفـاه        فلسفه ای در سازمان هاست که می خواهد شأن و منزلت کارکنان را افـ 

 فیزیکی و روحی کارکنان را افزایش دهد.
تحلیلی بود که داده های مورد نیاز تحقیق به صورت میدانی از طریق توزیع و جمـع  -روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی روش شناسی:

نفـر )   223شامل  اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاها کلیه کارکنان آوری پرسشنامه ها جمع آوری گردید. جامعه آماری تحقیق ر
تعـداد   یاز جدول حجم نمونه کوهن، مورگان و کرجسا یریدادند. با بهره گ لی( تشکینفر قرارداد 116و  یمانینفر پ 14 ،ینفر رسم 15
ابزار  شد. یها جمع آور رگروهیبا توجه به حجم ز یقه اطب یتصادف یرینفر به عنوان نمونه مشخص و اطاعات آنان به روش نمونه گ 13

در ایـن پـژوهش از آمـار     ( و پرسشـنامه افسـردگی بـک بـود.    1143تحقیق مورد نظر عبارت از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری )والتـون  
بودن توزیع داده هـا؛ از   اسمیرنوف( برای تعیین نرمال-)کلموگروف K-Sتوصیفی برای توصیف آماری متغیرهای تحت بررسی، از آزمون 

برای مقایسـه میـانگین   ( Independent T-testآزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط دو متغیر و از آزمون تی مستقل)
 .های دو گروه استفاده شد

اداره کـل ورزش و  کارکنان در  یو افسردگ یکار یزندگ تیفیک نیب یدهد که ارتباط معنادار ینشان م قیتحق نیا یها افتهی یافته ها:
 .دیمشاهده نگرد یتفاوت زین رورزشکاریگروه ورزشکار و غ یافسردگ زانیم نیب نیوجود ندارد. همچن جوانان

این احتمال وجود دارد که قرار گرفتن در فضا و محیط ورزشی و پرتحرک و همچنین در ارتباط بودن با ورزشکاران تـاثیر   نتیجه گیری:
 ی و روانی کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار داشته و آنان را درشرایط مطلوب قرار داده استمثبت بر شرایط روح

 کیفیت زندگی کاری، افسردگی، ورزشکار و غیر ورزشکار، اداره ورزش و جوانان، کرمانشاه کلیدی: واژگان
 منابع

رشناسان دانشکده های تربیت بدنی شـهر تهـران؛ پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد       ؛ ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کا)1334مهماندوست، سمیه؛ ).1
 مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

پایان نامه کارشناسی ارشـد دانشـگاه علـوم     "بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان مراکز توانبخشی روزانه دولتی بهزیستی استان تهران"(،1341جمشیدی، عالیه ).2
 بهزیستی و توانبخشی.

 ، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران"کیفیت زندگی کاری و بهبود رفتار سازمانی"(؛ 1333سلمانی، داود. ).3
مقایسه میزان سامت روانی دانش آموزان مقطع متوسطه شرکت کننده در فعالیت های هوازی و بی هـوازی، پایـان نامـه کارشناسـی     "( ؛1335فضل اللهی،سعید.).3

 تربیت بدنی دانشگاه تهران. ارشد، دانشکده
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