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 هايدغدغه از یکی مردم، مختلف اقشار در زندگی کیفیت باالترین بودن دارا
 سنجش یعنی هدف همین با نیز تحقیقی کار این که است بوده افراد همیشگی

 هايسازمان آموزش فرایند در نوعی به که افرادي فردي شادي و زندگی کیفیت
 غیرورزشکاران و ورزشکاران بین در مقایسه همچنین و دارند قرار مازندران استان
 ۀنامپرسش با که بوده توصیفی نوع از حاضر تحقیق روش است. گردیده انجام

 افراد از نفري 190 ۀنمون بین در فردي شادي و زندگی کیفیت سنجش مرکب
 آموزاندانش و دانشجویان فرهنگیان، ها،دانشگاه اساتید شامل که آماري ۀجامع

 روایى نظر، صاحب کارشناسان و اساتید از تعدادى است. شده اجرا مازندران استان
 تأیید )α=%91( کرونباخ آلفاى روش نیز را آن پایایى و کردند تأیید را نامهپرسش این

 درك براي ،لوین و متغیره تک تی اسمیرنف، کلوموگروف آماري هايآزمون از .نمود
 تحلیل و تجزیه براي شده استفاده افزار نرم است. شده استفاده تحقیق هايیافته
 کیفیت سطوح بین که داد نشان هایافته .است بوده 15 ۀنسخ SPSS ها،داده

 اقشار در )t=27/12 و p>001/0( فردي شادي و )،t=13 و p>001/0( زندگی
 در زندگی کیفیت میانگین بین همچنین دارد. وجود معناداري تفاوت مختلف

 وجود معناداري اختالف )=F 31/1و =sig 253/0( غیرورزشکاران و ورزشکاران
 نبوده معنادار تفاوت این )=F 56/7و =sig 07/0( فردي شادي متغیر در ولی داشته

 این است. نبوده تفاوتی فردي شادي سطح در غیرورزشکار و ورزشکار گروه دو بین و
 متفاوت یکدیگر با زندگی کیفیت سطوح آموزشی اقشار در که دهدمی نشان نتایج
 در فردي شادي و زندگی کیفیت وردنآبر حاالت که گفت توانمی نوعی به و بوده
 اقشار تمامی در ورزش ثیرأت پیشین، تحقیقات به توجه با همچنین است. متغیر هاآن

 کمک مسئوالن بهتر ریزيبرنامه به نتایج این است. توجیه قابل که گردید مشخص
 گیرند. نظر در آموزشی مختلف اقشار در را متغیر دو این هايفعالیت و سطوح تا کرده

 

  هاواژهکلید 
 .ورزش آموزشی، اقشار فردي، شادي زندگی، کیفیت

Having the Quality of life is one of the human usual 
involvement that this research accomplish for these target 
of the serving Quality of life and individual happiness that 
in educational process in Mazandaran province 
organizations and also comprising in Athletes and non-
athletes. The research method was descriptive that with 
combined questionnaires of Quality of life and individual 
happiness accomplished in 190 sample of statistic social 
that composed of university teacher, teachers, student and 
undergraduate in Mazandaran province. Some professors 
and specialists approved its validity and its reliability is 
confirmed through Cronbach s alpha (α=91%). for 
understanding research results be used of Kolmogorov 
Smirnov, one-sample t test and Levin tests. For data 
analysis software were used version 15 spss. This result 
showed that meaningful differ between of Quality of life 
(t=13,p<0/001) and individual happiness 
(t=12/27,p<0/001) in different people. Also meaningful 
differ between Quality of life in Athletes and non-athletes 
(f=1/31, sig=0/253) but in individual happiness variable 
(f=7/56, sig=0/07) do not meaningful difference and in the 
Athletes and non-athletes groups do not difference in 
happiness level too. This research showed that Quality of 
life levels in the educational group was different and 
perhaps for achieving to Quality of life and individual 
happiness are variable. Also by attention to ancient 
research characterize sport affection in all group 
justifiable. This result help to management planning that 
attend activities and levels for two variable in educational 
difference groups. 
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 همقدم
 جامعه، افراد براي زندگی کیفیت بودن مهمتلقی  به توجه با

 هاياولویت و اصول تریناصلی از آن ارتقاء براي تالش
 مسئوالن و مدیران و اجتماعی راناگذسیاست و ریزانبرنامه

 توانمی تأجر به لذا .است کشوري و جامعه هر در حکومتی
 جامعه یک در اجرایی عملیات و هاسیاست ها،برنامه ۀکلی گفت

 (غالمی، است جامعه آن مردم زندگی کیفیت ارتقاء راستاي در
 به تواندمی زندگی کیفیت مطالعات نتایج .)22 ص. ،1388

 هاياستراتژي تدوین ها،مکان بنديرتبه ها،سیاست ارزیابی
 و درك و کرده کمک ايجامعه هر در ریزيبرنامه و مدیریت
 آن مدیران و ریزانبرنامه براي اجتماع مسایل بندياولویت
 تسهیل شهروندان زندگی کیفیت ارتقاي منظور به را جامعه

 بازشناسی براي تواندمی زندگی کیفیت هايیافته همچنین .کرد
 ریزيبرنامه هايسیاست طراحی و قبلی سیاسی هاياستراتژي

  .)27 ص. ،2013 ،1(استراك شوند استفاده آینده
 کارکنان، از یک هر جسمانی و روانی آمادگی کردن فراهم

 سازمان براي هدف سمت به پیشرفت و وريبهره افزایش سبب
 و آموزش کشور، اجرایی هايدستگاه و هاسازمان بین از. شودمی

 هايدستگاه تریناز حساس یکی عنوان ها بهپرورش و دانشگاه
 با سالم ايجامعه کردن فراهم در بسزایی سهم که باشدکشور می

 طالیی دوران در جامعه افراد همه. کندمی ایفا روشن ايآینده
 این وارد دوران تحصیالت خود، پایان تا دبستان از ،خود فراگیري

 رهبري و هدایت که شوندمی عمومیۀ قرنطین و عظیم هايکارگاه
 اساتید و فرهنگیان برعهده آموزشی، هايواحد و اداري سیستم

 و آموزش متصدیان عنوان به اساتید دانشگاه و فرهنگیان. است
 اهداف به میل راه در حلقه اولین جامعه، هر در هاپرورش و دانشگاه

باشند (وفایی مقدم، می مهم و کارساز بسیار گرا، تحول و ايتوسعه
  .)64، ص. 1391

 جهـان  روي پـیش  مسـائل  تـرین مهـم  از یکی زندگی کیفیت
 اجتمــاعی گــذاريسیاســت تکــوین در اساســی مباحــث از و امــروز

 زنـدگی  کیفیـت  ارتقـاء  رفاه، چون موضوعاتی که شودمی محسوب
ــع محــور،ســالمت ــاي رف ــدگی اساســی، نیازه ــه رو زن ــد ب  و رش

در  را اجتمـاع  میان در از خود گذشتگی و دوستینوع بخش،رضایت
 عملــی، رویکــردي ). در12، ص. 2010، 2گیــرد (راینفــوردبــر مــی

 تمـام  کـه  شودمی تعریف کلی مفهوم یک عنوان به زندگی کیفیت
 عـالوه  بـه  حیـاتی،  نیازهـاي  مـادي،  رضـایت  شـامل  زیستی ابعاد
 بهداشـت  و خودشناسی فردي، توسعه نظیر زندگی انتقالی هايجنبه

 ).31، ص. 2004، 3براون(دهد می پوشش را اکوسیستم

                                                                      
1. Strack 
2. Raynsford 
3. Brown 

 هايحوزه براساس زندگی کیفیت ابعاد بندي تقسیم یک در
 فرهنگی، و اجتماعی :شوندمی تقسیم دسته 5 به ثیرأت

 .است محیطی و فیزیکی و جسمی اقتصادي، شناختی،روان
 اجتماعی عدب :زندگی کیفیت فرهنگی و اجتماعی عدب )الف

 که است زندگی کیفیت دادن شکل در کلیدي عوامل جمله از
 این .دارد مردم اجتماعی اساساً احساسات بر توجهی قابل تأثیر

هايشاخص و گیردمی قرار سنجش مورد میانه سطح در عدب 
 .هستند زندگی کیفیت عینی و ذهنی هايشاخص از تلفیقی آن

 پردازاننظریه از بسیاري: زندگی کیفیت شناختیروان عدب) ب
 عامل عنوان به زندگی از فرد سعادت احساسات میزان بر

 از حقیقت در. اندکرده تأکید زندگی به فرد نگرش در کنندهتعیین
 عنوان به روانشناسان جانب از زیادي مدت براي که عواملی جمله

 اندشده ارائه خوشبختی یا سعادت احساس کنندهتعریف مشخصات
 از بردن لذت دیگران، داشتن دوست نظیر معیارهایی به توانمی

 .کرد اشاره خود شناخت یا زندگی
 توانـایی  بر ناظر بیشتر عدب این: زندگی کیفیت اقتصادي عدب) ت

 امکانـات  از برخـوداري  مصـرف،  و خرید قدرت دارایی، میزان مالی،
 ناخالص و خالص رشد میزان در و گروهی و فردي سطح در رفاهی
 و شـغلی  هـاي فرصـت  و شـغل  بـه  دسـتیابی  جینـی،  ضریب ملی،

 .است یملّ و کالن سطح در قبیل این از مواردي
 در بیشتر عدب این :زندگی کیفیت فیزیکی و جسمی عدب )ث

 بخـش  در .باشـد می شخصی و فردي بهداشت و سالمت حوزه
 انجـام  توانـایی  و انـرژي  قـدرت،  :ماننـد  هـایی لفـه ؤم جسمانی

 بیمـاري  به مربوط بخش ودر خودمراقبتی و روزمره هايفعالیت
 بـه  دسترسـی  در ناتوانی ازکارافتادگی، درد، مانند بیماري عالئم
 و تفسـیر  مـورد  .... و نامناسب درمانی هايشیوه مناسب، درمان

 .گیرندمی قرار سنجش
 قرار کالن سطح در عدب این :زندگی کیفیت محیطی عدب )ج
 قـرار  بررسـی  مـورد  را محیطـی  عوامـل  و خارجی شرایط دارد،
 در افـراد  زیسـت  محـیط  فیزیکـی  و کالبـدي  وضعیت .دهدمی

 مسـکن،  زمینـه  در عشـایري  و روسـتایی  شـهري،  هـاي محیط
 معمـاري  بـه  مربوط هايزیرساخت نقل، و حمل هايزیرساخت

 هـوا،  الـودگی ( محیطـی  هـاي الینـده آ وضعیت ظر،امن و محیط
 خدمات و امکانات ....).و محیط در تصویري صوتی، هايآلودگی

 و قـوانین  ارتباطـات،  و اطالعـات  آوريفـن  حوزه در زیرساختی
 اجتماع در عمومی خدمات مختلف، هايحوزه در موجود مقررات

ــه از ...و ــهؤم جمل ــايلف ــی ه ــت محیط ــدگی کیفی ــتند زن  هس
 ).34 ص. ،2002 ،4(رادزویتر

                                                                      
4. Radzewitz 
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 شناسایی به تواندمی زندگی کیفیت مطالعات این، بر عالوه
 شـهروندان  هـاي اولویت مردم، نارضایتی علل دار،هئلمس نواحی

ـ  زندگی، در  کیفیـت  بـر  جمعیتـی  -اجتمـاعی  فاکتورهـاي  ثیرأت
 در هـا اسـتراتژي  و هـا سیاست ییآکار ارزیابی و پایش و زندگی
 ).79 ص. ،1390(عصـاروردي،  کند کمک زندگی کیفیت زمینه
 بیشـتر  کنتـرل  همچنـین  و زنـدگی  بهتـر  کردن مدیریت براي

 ورزشـی  هـاي فعالیـت  از اسـتفاده  هاراه از یکی زندگی، کیفیت
 زنـدگی  کیفیـت  باالبردن به که اندگفته دانشمندان که باشدمی

 میـزان  سنجش دنبال به تحقیق این در بنابراین کند.می کمک
 آن ارتباط و استان آموزشی اقشار فردي شادي و زندگی کیفیت

  ).231 ص. ،2004 ،5(گري باشیممی ورزش با
تمامی این ابعاد کیفیت زندگی ارتباط مناسب با شـادي افـراد   

انـد  داشته و دانشمندان مختلف در تحقیقات بـه آن اشـاره کـرده   
ــ ــاپوت 12،ص.1391دیبی، أ(ت ــوع 45، ص. 2011، 6و چ ). موض

کیفیت زندگی و شادي فردي از موضوعاتی است کـه بسـیاري از   
دانشمندان در مورد آن بـه تحقیـق پرداختنـد و از ابعـاد مختلفـی      

اند. این درحالی است که با توجه به این موضوعات را روشن کرده
 تحقیقات، شاید کاربرد آن زیاد مورد لحاظ قرار نگرفته است.

 نیازهـاي  تـرین مهـم  از یکـی  نـوان ع به شادمانی، و نشاط
 گیـري شـکل  بـر  کـه  ايعمـده  تـأثیرات  دلیـل  بـه  بشر، روانی

 ذهـن  همـواره  دارد، انسـان  زنـدگی  مجموعـه  آدمـی  شخصیت
 ،1391اللهـی،  (فضـل  اسـت  کـرده  مشـغول  خـود  بـه  را انسان
 سالمتی امر در شادي اهمیت روزافزون شدن مطرح با .)86ص.
 روانـی  قـواي  تقویت در آن تأثیر همچنین و خوشبختی و روان

 امـروز،  دنیـاي  مشـکالت  و هـا پیچیدگی با مقابله براي انسان،
 بـه  نسـبت  مردم عوام حتی و اندیشمندان ،محققان نظر و توجه

 .)116 ص. ،2013 ،7(استرلین است نموده تغییر آن
 کننـد، مـی  بیشتري امنیت احساس هستند، شاد که افرادي

 بیشـتري  مشـارکتی  روحیـه  داراي گیرنـد، مـی  تصـمیم  ترآسان
 بیشـتر  کننـد، مـی  زنـدگی  آنان با که کسانی به نسبت و هستند

 نشـاط  موضـوع  بیستم، قرن اواخر در کنند.می رضایت احساس
 بررسـی  مـورد  مهـم  موضوعات از یکی عنوان به بشر، شادمانی

 و شـادي  از غفلـت  جامعـه،  هـر  مشـکالت  از یکی گرفت. قرار
 اضـطراب  قبیل از روانی هايبیماري افزایش نتیجه، در و نشاط

 و کنـد می پیدا معنی زندگی نشاط و شادي با است. افسردگی و
 و ســاخته را خـود  واننــدتمـی  جوانــان و نوجوانـان  آن، پرتـو  در

                                                                      
5. Gary 
6. chaput 
7. Easterline 

 ،2011 ،8(لوکـاس  بپیماینـد  را ترقـی  هايپله و سلوك هايهقلّ
 شـادي  عناصر که است ايجامعه پویا، و زنده جامعه ).616 ص.

 موجـب  دانشـگاه،  در شادابی و نشاط باشد. فراوان آن در آفرین
 در .شـود می دانشجو یک وجودي ابعاد همۀ در شکوفایی و رشد

 شکوفا وي استعداد و گویا او زبان پویا، انسان ذهن شاد، محیط
 بـه  توجه شادي، بر ثرؤم عوامل تمام به توجه واقع در گردد.می

 چنـین  که کسانی .است هاشایستگی و هاخوبی ها،ارزش تمامی
 .نماینـد  زنـدگی  شـادتر  توانسـت  خواهنـد  بشناسـند،  را عواملی

 محسـوب  جامعه اقشار ترینمهم از که نیز، دانشگاه دانشجویان
 و ذات در حقیقـی  شـادي  از برخـورداري  صـورت  در شـوند، می

 شــئون تمــامی در را خــود موفقیــت احتمــال خــود، شخصــیت
 طـی  از پـس  حتـی  و دانشـجویی  زمـان  در معنوي و تحصیلی

 افـزایش  کـار  بـه  اشتغال زمان در و دانشگاهی تحصیلی دوران
 ).36 ص. ،2013 (استراك، داد خواهند
 جامعـه،  افـراد  بـراي  شـاد  زنـدگی  یـک  مزایاي به توجه با

 و وجوانن نیروهاي عنوان به دانشجویان و آموزان دانش ویژهبه
 پژوهشـگران،  و شناسـان روان برخی جامعه، در ساز آینده جوان
 انــدکوشــیده انــد،داده انجــام تحقیقــاتی شــادي بــه راجــع کــه

 دهنـد.  ارائه هاآن بین در شادي میزان افزایش براي هاییروش
 و شغلی هايموفقیت که نمودند مشاهده شناسانروان همچنین
 آنـان  خوشـحالی  بـا  داريمعنی همبستگی دانشجویان تحصیلی

 بـه  دادن امیـد  ).113 ص. ،2013 ،9(لیوبومیرسکی است داشته
 يهـا موفقیـت  کسـب  بـراي  توانـد می دانشگاه که دانشجویان،

 شـود،  تلقـی  فرصـت  یـک  زنـدگی  هـاي جنبه تمامی در شغلی
 نظریـان  و رمضانی گردد. واقع مؤثر آنان خوشحالی در تواندمی

 شـاخص  از دانشـجویان  که دادند نشان خود تحقیق در )1392(
 نتـایج  همچنـین  اند.کرده کسب را 71 تا 67 نمره امتیازي 100

 داوطلبانـه  ايهدرگروه که دانشجویانی دهدمی نشان هاپژوهش
 دارنـد  بیشـتري  خوشـحالی  احسـاس  دارنـد،  فعالیت و مشارکت

 و دانشجویان دادن مشارکت ).113 ص. ،2013 (لیوبومیرسکی،
 نیروهاي عنوان به آنان باور و مملکت سازندگی در آموزاندانش

 افــزایش جملـه  از زیـادي  فوایـد  توانـد مـی  خـالق،  و پرانـرژي 
 حمایـت  بـا  رابطـه  در باشـد.  داشته همراه به را آنان خوشحالی
 از اجتمـاعی  حمایت که دهدمی نشان تحقیقات نتایج اجتماعی،

 ولـی  دارد، مثبـت  ۀرابط شادکامی با همساالن، و معلمان جانب
 ).2012 ،10(مونتایر است بوده باالتر معلمان در رابطه این میزان

                                                                      
8. Lucas 
9. Lyubomirsky 
10. Montier 
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 آمـوزانی دانش که دهدمی نشان نتایج )2016( 11پور تحقیقِ در
 جسـمی  هـاي نشـانه  کردنـد، مـی  شـادکامی  عـدم  احساس که

 هـا آن جسـمی  مشـکالت  میـانگین  و دادند گزارش را بیشتري
 دانـش  در تحقیـق  این در لفهؤم دو این بین ارتباط و بود باالتر

  . )27 ص. ،2016 (پور، است شده ییدأت آموزان
 مـؤثر  عوامـل  برخی بررسی به پژوهشی در )1383( عباسی

 شـهر  دخترانـه  هـاي دبیرسـتان  آموزاندانش شادابی و نشاط بر
 بـا  معلـم  تعامـل  از عبارتنـد  عوامـل  ایـن  .پـردازد مـی  اصفهان

 و کـالس  هـاي فعالیـت  در آموزاندانش مشارکت آموزان،دانش
ـ  ارزشـیابی  و تـدریس  هـاي روش مدرسه،  سـازمانی  جـو  م،معلّ
 و بیشـترین  دهدمی نشان نتایج .آموزشگاهی امکانات و مدرسه

 کمتـرین،  و سـازمانی  جـو  بـه  مربـوط  ترتیـب  به تأثیر کمترین
 است. بوده کالسی هايفعالیت در مشارکت

 ابعـاد  بـین  رابطـه  بررسـی  به پژوهشی در )1387( جعفري
 دانشـگاه  دانشـجویان  بـین  در شادکامی با خالقیت و شخصیت

 از بـاالیی  سطح وجود دهنده نشان هایافته .است پرداخته تبریز
 ابعـاد  بـین  مـا  معنـادار  ارتبـاط  همچنـین  و افـراد  این شادکامی
 بود. شادکامی با خالقیت و شخصیت

 محـیط  تـأثیر  بررسـی  هدف با پژوهشی در )1387( حیاتی
 نشـان  سـاري،  شهرستان آموزاندانش نشاط بر مدرسه فیزیکی

 پسـر  آموزاندانش نشاط بر مدرسه محیط سرسبزي که دهدمی
 دختــر، آمـوزان دانـش  نظـر  بـه  همچنـین  دارد. زیـادتري  تـأثیر 

 مدرسـه،  محیط آمیزيرنگ و مدرسه بصري و سمعی تجهیزات
 آمـوزان  دانش نظر به .دارد زیادتري تأثیر آموزاندانش نشاط بر

 نشـاط  بـر  درس هـاي  کالس تجهیزات استقرار وضعیت دختر،
 .دارد زیادتري تاثیر نیز آموزاندانش

 شـادکام،  افـراد  کـه  معتقدنـد  )2012( 12اسـتراك  و شوارتز
 و بینـی  خوش درجهت اطالعات پردازش در که هستند کسانی

 پردازش ايگونه به را اطالعات یعنی دارند؛ سوگیري خوشحالی
 .شود منجر هاآن شادکامی و شادمانی به که کنندمی تفسیر و

ـ  به خود تحقیق در )2016( همکاران و 13بابژکویچ  ثیراتأت
ـ  که اندکرده اشاره زندگی کیفیت بر جسمانی هايفعالیت  ۀنمون
 در تحركبی ۀدست و جسمانی تحرك داراي دسته دو در آماري

 هايسال طی زندگی مجله نتایج که همانطور اند.بوده جنس دو
 بـه  که زندگی کیفیت شاخص که داردمی بیان 2010 – 2001

 کشـور  194 بـین  الملـل بین زندگی مجله توسط ساالنه صورت
 زنـدگی  کیفیـت  دهـد می نشان شود،می منتشر و ارزیابی جهان

                                                                      
11. poor 
12. Strack F. Schwartz N 
13. Bobjevicm 

 از جهـان  کشـورهاي  دیگر با مقایسه در رتبه نظر از ایران مردم
 مـیالدي  2010 سـال  در 150 رتبه به 2001 سال در 131 رتبه

 امتیـاز  ترکیبـی،  شـاخص  این اساس بر .است کرده پیدا کاهش
 بوده 49 تا 45 بین میالدي 2010 تا 2001 هايسال طی ایران
 بـا  مقایسه در کشور در شاخص این کند رشد دلیل به ولی است
 دیگـر  با مقایسه در زندگی کیفیت افت شاهد جهان، نقاط دیگر

  ). 31ص. ،1390 (پورطاهري، ایمبوده جهان کشورهاي
 تحـت  )1389( همکاران و مالیی فرجی دیگري تحقیق در
 بـا  »ایران شهري نواحی در زندگی کیفیت ابعاد تحلیل« عنوان

 کیفیـت  لحاظ از را شهري ناحیه 253 موریس، روش از استفاده
 تحقیق، هايیافته به توجه با .اندکرده مقایسه همدیگر با زندگی

 شـکاف  داراي ایران شهري مختلف نواحی که دریافت توانمی
 253 از .است شهري زندگی کیفیت هايشاخص منظر از بارزي
 سـطح  در درصـد  5/9 یعنـی  شـهر؛  24 تنهـا  بررسی مورد شهر

 مورد شهري نواحی از درصد 50 به نزدیک .دارند قرار اردبرخور
 24 بهتـر  عبـارت  بـه  .هسـتند  محـروم  نواحی عنوان به مطالعه

 برخـوردار  نیمه شهري ناحیه 116 برخوردار، کشور شهري ۀناحی
 ناحیه یک عنوان به تهران .هستند محروم شهري ناحیه 113 و

 است ساخته مجزا شهري نواحی سایر از را خود ناهمگن شهري
 ). 175 ص. ،1390 همکاران، و (صالحی
 سند اهداف تحقق براي باشد خطري زنگ تواندمی امر این

ـ  بایـد  1404 سال در ایران آن مبناي بر که انداز چشم  اول ۀرتب
 بهزیستی با همراه پیشرفت و توسعه لحاظ از منطقه سطح در را
 .باشد داشته را

 افزایش کشور در زندگی ۀهزین دهدمی نشان بنديرتبه این
 هـیچ  آنکـه  دلیـل  بـه  افـزایش  ایـن  البتـه  کـه  است کرده پیدا

 میزان از شاخصی عنوان به و ندارد درآمدي سطوح با ايمقایسه
 و اسـت  شـده  تلقـی  مثبـت  گیـرد می قرار استفاده مورد مصرف

 درصـد  71 معـادل  ایـران  در زندگی ۀهزین میزان دهدمی نشان
 .است داشته رشد

 کرده پیدا بهبود دوره این در نیز سالمت و اقتصاد شاخص
 رشد درصد 16و 92 ترتیب به شاخص دو این از یک هر و است
 داخلی ناخالص تولید اساس بر اقتصادي شاخص است کرده پیدا

 هزینه میزان اساس بر دوم شاخص و گرفته قرار محاسبه مورد
 ارزیابی درمانی امکانات به دسترسی امکان و افراد بهداشتی

 متوسط طور به هاشاخص این همه آنکه به توجه با البته .شده
 با هاشاخص زیاد فاصله گویاي دارد قرار 53 واحد حدود در

 طلبدمی را ریزيبرنامه و توجه لزوم و است مطلوب وضعیت
 .)25 ص. ،1389 همکاران، و (سلطانی
 هايشاخص بین در تغییرات ترینپایین گفت بتوان شاید
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 مربوط فوق شاخص 9 بین در زندگی کیفیت سطح کنندهتعیین
 است بوده آزادي و زیست محیط فرهنگ، و فراغت شاخص به
 این تقریباً اشاره مورد ساله 10 دوره در دهدمی نشان که

 توجه قابل هايرشد رقم به نهایت در و اندبوده ثابت هاشاخص
 این ثبات کشور اقتصاد ۀعرص و هازیرساخت در شده ایجاد

 هايتحریم به توجه با که ریسک میزان افزایش و هاشاخص
 کیفی سطح عمل در است گرفته قرار ارزیابی مورد خارجی
 معدل نظر از البته .است کرده پیدا کاهش ایران مردم زندگی
 کشورهاي دیگر اینکه به توجه با ولی شده حاصل نسبی بهبود
 هايشاخص براي بهتري معدل اندتوانسته دوره این در جهان
 در کشورمان ماندن عقب شاهد عمل در بیاورند دست به فوق
 به توجه با داشت توجه باید .ایمبوده رقابتی ۀعرص این

 ایران وضعیت گفت توانمی منطقه در بررسی مورد کشورهاي
 زندگی کیفیت شاخص نظر از و است قرارداشته وسط حد در

 در چندانی تحول منطقه کشورهاي از دیگر بسیاري مانند ایران
 همکاران، و سلطانی( است نیاورده دست به کل شاخص عدد

 ).6 ص. ،2008 ،14لواسر و 32 ص. ،1389
 بـه  2013 سـال  در خود تحقیق در نیز همکاران و استراك

 هـاي مـدل  و زنـدگی  هايسبک و شادکامی بین ارتباط بررسی
 کـه  کردنـد  درك و پرداختـه  معلمـان  ۀجامع در هاآن از ارزیابی
 نـه  زنـدگی  سـطح  هـا، آن بـا  ارتباط با عالوه عوامل از بسیاري
 متوسـط  حـد  در شـادي  سبب که آورده بوجود را باالیی چندان

 ).30 ص. ،2013 (استراك، است شده هاآن
اهمیت این تحقیق کاربردي بـودن آن اسـت چـرا کـه     

ایـن ارتبـاط، بـه     ةدربار شده عالوه بر تصدیق مسائل گفته
عدي اجتمـاعی ورزش و زنـدگی   مسائل کشف نشده و چند ب
 در کـه  اسـت  زنـدگی مفهـومی   اشاره خواهـد شـد. کیفیـت   

روان  ســالمت در کــه نقشــی واســطه بــه اخیــر هــايســال
اسـت   یافتـه  بسـزایی  اهمیـت  دارد مخصوصا شـادي افـراد  

 بـه  توجـه  بـا  و راستا همین در. )304، ص. 2010، 15(ایگت
که دانشجویان و دانـش آمـوزان بـه تبـع آن اسـاتید و       این

 مختلـف  هـاي عرصـه  مـدیریت  دارعهده آینده فرهنگیان در
 و زنـدگی  کیفیـت  میزان سـطح  شناخت بود، خواهند جامعه
لذا این تحقیق نیز بـا   .رسدمی نظر به ضروري آنان، شادي
 فـردي  شـادي  و زنـدگی  کیفیت سنجش یعنی هدف همین

 اسـتان  هـاي سـازمان  آموزش فرایند در نوعی به که افرادي
 و ورزشکاران بین در مقایسه همچنین و دارند قرار مازندران

                                                                      
14. Levasseur  
15. Egede 

 .است گردیده انجام غیرورزشکاران
 

 پژوهش شناسیروش
 تحلیلـی  نـوع  از و توصـیفی  تحقیق این در استفاده مورد روش
 مازنـدران  اسـتان  آموزشی اقشار تحقیق، آماري يجامعه است.
 دانشـجویان  و فرهنگیـان  آموزان، دانش دانشگاه، اساتید شامل
 نفـر)  40000 بـر  (بالغ نامحدود تعداد به مازندران استان سراسر

 در مازنـدران  استان ايخوشه گیرينمونه اساس بر که باشدمی
 و شـده  بندي تقسیم مرکزي و شرقی غربی، منطقه سه به ابتدا

 مـدارس  ايخوشـه  صـورت  به مناطق این بین از بعد ۀمرحل در
 ۀمتوسـط  مقطـع  آمـوزان  دانش انتخاب براي پرورش و آموزش

 اســـاتید و دانشـــجویان همچنـــین و هـــاآن معلمـــین و دوم
 ساري آزاد (مازندران، گانهسه مناطق این در بزرگ هايدانشگاه

ـ  در نمونه 192 تعداد به شمال) دانشگاه و  انتخـاب  اقشـار  ۀکلی
 هـر  بین از نمونه تعداد انتخاب براي تخصیص جدول گردیدند.

ـ  اعضـاي  است. گردیده مشخص منطقه  سـیاهه  آمـاري،  ۀنمون
 سـنجش  و زنـدگی  کیفیـت  نامهپرسش و دموگرافیک اطالعات

ــردي ــش ف ــور (دروی ــاخکی، پ ــل را )162 ص. ،1391 ک  تکمی
 ایـن  روایى نظر، صاحب کارشناسان و اساتید از تعدادى .نمودند

 آلفــاى روش نیـز  را آن پایـایى  و کردنـد  تأییـد  را نامـه پرسـش 
 کلوموگروف آماري هايآزمون از .نمود تأیید )α=%91( کرونباخ

 هـا یافته تحلیل و تجزیه براي لوین و متغیره تک تی اسمیرنف،
 افـزار  نرم از نیز هاداده تحلیل و تجزیه براي است. شده استفاده
Spss شد استفاده 15 نسخه. 

 
 پژوهش هايیافته

 شــناختی جمعیــت هــايداده توصــیف ةدهنــد نشــان 1 جــدول
ــی ــد،م ــانطور باش ــه هم ــی مالحظــه ک ــود،م  درصــد 3/56 ش

 درصـد  1/64 باشـد. مـی  زن درصـد  8/43 و مـرد  هايآزمودنی
 15-20 بـین  سـنین  داراي درصـد  8/32 و متأهـل  ها،آزمودنی
ـ  نفر 192 از همچنین هستند.  غیـر  درصـد  9/59 آمـاري،  ۀنمون

 باشند.می ورزشکار درصد 1/40 و ورزشکار
ــت ــون جه ــیه آزم ــايفرض ــق، ه ــدا تحقی ــون از ابت  آزم
 هـا داده توزیـع  بودن نرمال بررسی براي اسمیرنف -کلموگروف

 توزیع داراي هايداده ،2 جدول نتایج اساس بر شود.می استفاده
 نتیجـه  در ).05/0 از بیشـتر  داريمعنـی  (سـطح  باشندمی نرمال
 بـراي  و متغیـره  تک t آزمون از 2 و 1 هايفرضیه آزمون براي

 شود.می استفاده مستقل t آزمون از 3 فرضیه آزمون
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 شناختی جمعیت هايداده توصیف .1 جدول

 معیار بنديگروه فراوانی درصد میانگین انحراف استاندارد

02/1 5/2 

 اساتید 35 2/18

 اقشار مختلف
 فرهنگیان 66 4/34

 دانشجو 50 26
 آموزدانش 41 4/21

49/0 43/1 
 مرد 108 3/56

 جنسیت
 زن 84 8/43

48/0 35/1 
 مجرد 69 9/35

 تأهل
 متأهل 123 1/64

32/1 54/2 

 سال 20-15 63 8/32

 سن
 سال 30-21 30 6/15
 سال 40-31 42 9/21
 سال 50-41 45 4/23
 سال به باال 50 12 3/6

49/0 59/1 
 ورزشکار 77 1/40

 مشارکت
 غیر ورزشکار 115 9/59

 
 هاداده توزیع بودن نرمال بررسی براي اسمیرنف -کلموگروف آزمون. 2 جدول

 )pداري (معنی آماره متغیر
 062/0 31/1 کیفیت زندگی
 081/0 93/1 شادي فردي

 
 زندگی کیفیت استودنت t آزمون. 3 جدول

 
 4ارزش=

 اختالف میانگین P درجه آزادي t میانگین تعداد
 1/0 >001/0 191 13 1/4 192 کیفیت زندگی

 
 فردي شادي استودنت t آزمون. 4 جدول

 
 4ارزش=

 اختالف میانگین P درجه آزادي t میانگین تعداد
 09/0 >001/0 191 27/12 09/4 192 شادي فردي

 
 میانگین و زندگی کیفیت سنجش میانگین بین .1فرضیه 

 دارد. وجود تفاوت مازندران استان مختلف اقشار بهینه
 اسـتفاده  متغیـره  تک تی آزمون از فرضیه این آزمون براي

 4 بهینـه  میـانگین  لیکـرت،  ارزشی 7 طیف به توجه با شود.می
 )،t=13 و p>001/0( ،3 جدول نتایج به توجه با شود.می فرض

 باشـد، مـی  درصد 5 از ترکوچک داريمعنی سطح که آنجایی از
 میـانگین  بـین  دارمعنـی  اخـتالف  وجـود  بـر  مبنی حکمۀ فرضی

 میانگین با مازندران استان مختلف اقشار زندگی کیفیت سنجش
 گردد.می تأیید آن بهینه

 میـانگین  و فردي شادي سنجش میانگین بین. 2فرضیه 
 دارد. وجود تفاوت مازندران استان مختلف اقشار بهینه

 اسـتفاده  متغیـره  تک تی آزمون از فرضیه این آزمون براي
 4 بهینـه  میـانگین  لیکـرت،  ارزشی 7 طیف به توجه با شود.می

 و p>001/0( ،4 جـدول  نتـایج  بـه  توجـه  بـا  شـود. مـی  فرض
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27/12=t،( درصد 5 از ترکوچک داريمعنی سطح که آنجایی از 
 بـین  دارمعنـی  اخـتالف  وجـود  بـر  مبنی حکم ۀفرضی باشد،می

 بـا  مازندران استان مختلف اقشار فردي شادي سنجش میانگین
 گردد.می تأیید آن بهینه میانگین

 و ورزشـکار  اقشـار  زندگی کیفیت میانگین بین. 3فرضیه 
  دارد. وجود اختالف ورزشکار غیر

ــایج ــون نت ــوین آزم ــان )،=F 31/1و =sig 253/0( ل  نش
 با همچنین باشند.می یکسان گروه دو هايواریانس که دهدمی

 )؛sig=036/0( مسـتقل  t آزمـون  داريمعنـی  سـطح  بـه  توجه
 دارمعنـی  اختالف وجود بر مبنی حکم فرضیه و رد صفر فرضیه

 جدول در که همانطور گردد.می ییدأت گروه دو هايمیانگین بین
 ورزشـکار  گـروه  در زنـدگی  کیفیت میانگین شود،می مشاهده 5

 در اسـت.  09/20 برابـر  ورزشـکار  غیـر  گروه در و 18/21 برابر
 داريمعنی طورهب ورزشکار گروه در زندگی کیفیت میزان نتیجه
 باشد.می غیرورزشکار گروه از بیشتر

 
 ورزشکار غیر و ورزشکار گروه در زندگی کیفیت مقایسه براي مستقل t آزمون .5 جدول

 میانگین تعداد گروه وابسته متغیر
 انحراف
 معیار

 t آزمون آزمون لوین

 F آماره
 سطح

 داريمعنی
 t آماره

 درجه
 آزادي

 سطح
 داريمعنی

 کیفیت زندگی
 65/3 18/21 77 ورزشکار

31/1 253/0 11/2 190 036/0 
 37/3 09/20 115 غیرورزشکار

 
 غیرورزشکار و ورزشکار گروه در زندگی کیفیت مقایسه براي مستقل t آزمون. 6 جدول

 متغیر
 وابسته

 میانگین تعداد گروه
 انحراف
 معیار

 t آزمون آزمون لوین

 F آماره
 سطح

 داريمعنی
 t آماره

 درجه
 آزادي

 سطح
 داريمعنی

کیفیت 
 زندگی

 03/4 74/16 77 ورزشکار
56/7 07/0 11/1 190 265/0 

 08/3 16/16 115 غیرورزشکار
 

 و ورزشـکار  اقشـار  فـردي  شادي میانگین بین .4 فرضیه
  دارد. وجود اختالف ورزشکار غیر

 دهدمی نشان )،=F 56/7و =sig 07/0( لوین آزمون نتایج
 به توجه با همچنین باشند.می یکسان گروه دو هايواریانس که

 صـفر  فرضـیه  )؛sig=265/0( مستقل t آزمون داريمعنی سطح
 گـروه  دو هايمیانگین بین دارمعنی اختالف وجود عدم بر مبنی

 شـود، مـی  مشـاهده  6 جـدول  در کـه  همـانطور  گردد.می ییدأت
 گروه در و 74/16 برابر ورزشکار گروه در فردي شادي میانگین

 میـانگین  اخـتالف  ایـن  ولـی  اسـت  16/16 برابر ورزشکار غیر
  باشد.نمی دارمعنی
 

 گیرينتیجه و بحث
 نـه  روانی، نیازهاي ترینمهم از یکی عنوان به نشاط و شادمانی

 انسـان  زندگی و شخصیت گیريشکل بر ايعمده تأثیرات تنها
 مشکالت با مقابله و روانی سالمت در زیادي اهمیت بلکه دارد،

 و مولـد  ر،کـ مبت کـارا،  انسانی نشاط، با انسان دارد. امروز دنیاي

 افراد زندگی کیفیت با مهم فاکتور این که ارتباطی است. سازنده
ــه را محقــق دارد، ــاالي اهمیــت دلیــل ب  و دانشــجو جایگــاه ب

 و اســاتید یعنــی هــاآن هــايآموزنــده همچنــین و آمــوزدانــش
 بـین  در مهـم  فـاکتور  دو ایـن  سـنجش  دنبـال  بـه  فرهنگیـان، 

 ایـن  داشـتن  بـا  سالم ايآینده گرفتن نظر در که چرا هاستآن
 ایـن  در بـود.  خواهـد  میسـر  زندگیشـان  ابعاد ۀهم از سالم افراد

 در کـه  فاکتورهـایی  و موارد از بسیاري گرفتن نظر در با تحقیق
 و زنـدگی  کیفیـت  سـنجش  دنبال به بوده استان آموزشی اقشار
 ایـم. بـوده  شـده  ترکیـب  ۀنامپرسش یک در هاآن فردي شادي

 در مختلـف  اقشار از برخی بین دادند نشان هایافته که همانطور
 شـادي  میـزان  و زنـدگی  کیفیت سطح براساس مختلف جوامع
 همـانطور  نیـز  تحقیق این در دارد. وجود تفاوت دارد، که فردي

 از شـده  گرفته نظر در قشر چهار این تمامی گردید مالحظه که
 تفـاوت  یکـدیگر  بـا  فـردي  شـادي  و زندگی کیفیت میزان نظر

 فرجـی  )،1390( پورطـاهري  هـاي یافتـه  بـا  هـا یافته این دارند.
ــی  همخــوانی )2008( لواســور و )2010( ایگــت )،1389( مالی
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 در سـطوح  بـین  تفاوت وجود بر دانشمندان این تمامی و داشته
 هـاي سـال  در اند.داشته کیدأت اقشار از برخی بر شده گرفته نظر
 اسـت  بوده حاکم کشور در که اقتصادي وضعیت اساس بر اخیر

ــذاريأت و ــر آن ثیرگ ــیاري ب ــوارد از بس ــاد و م ــاعی ابع  و اجتم
 مد،آدر کم اقشار از بسیاري که است بوده تصور قابل اقتصادي،

 دارا نیـز،  اسـاس  همـین  بـر  باشـند.  پایین زندگی کیفیت داراي
 قابـل  متغیـر  درآمـد  سـطح  براساس اقشار این بین تفاوت بودن
، 2012، گراهـام  هـاي یافتـه  بـا  هـا یافتـه  ایـن  است. بینیپیش

 یکی شاید که باشدمی ناهمسو 2010 اسفورد،و  2012مونتایر، 
 سـطوح  مختلـف،  جوامـع  فرهنـگ  در تفاوت آن مهم دالیل از

 هــايمشـغولی  دل همچنــین و متفـاوت  اجتمــاعی و اقتصـادي 
 دانست. جنس دو در اقشار در متفاوت
 را غیرورزشکار و ورزشکار بین تفاوت که دیگري ۀفرضی در

 بـودیم،  داده قرار هدف فردي شادي و زندگی کیفیت میزان در
 و سـلطانی  )،2004( بـراون  تحقیقـات  هماننـد  کـه  گردیـد  ذکر

ــاران ــ و )1389( همک ــاران و دیبیأت ــث در )1391( همک  مبح
 غیرورزشـکاران  و ورزشـکاران  در اقشار این بین زندگی کیفیت
 دلیـل  بـه  هـم  بـاز  شاید اما است. داشته وجود معناداري تفاوت
 همچنین و توقعات سطح در تفاوت فرهنگی، هايتفاوت داشتن
 چاپوت هايیافته با اقتصادي و اجتماعی هايوضعیت در تفاوت

ــر و )2011( ــو )2008( لواس ــت. ناهمس ــاتید اس ــگاه اس  و داش
 گـاهی  تدریس یندآفر و کار در زیاد درگیري علت به فرهنگیان

 کننـد. مـی  پیـدا  کمتر را ورزشی هايفعالیت اجراي زمان اوقات
 دارد. وجود تفاوت زندگی کیفیت بعد از هم قشر دو این در البته
 اوقـات  مقـدار  اسـاس  بـر  نیـز  دانشجویان و آموزان دانش ولی

ــی ــه فراغت ــد، ک ــان از دارن ــتري زم ــراي بیش ــردن ورزش ب  ک
 توسعه خانواده، تقویت موجب بدنیفعالیت و ورزش برخوردارند.

 شده مختلف اقشار در اجتماعیۀ روحی پرورش و دوستانه روابط
 باشـد. مـی  زنـدگی  کیفیـت  بـر  اثرگذاري هايراه از یکی این و

ـ  که گونهمان  اجـراي  انـد  کـرده  گـزارش  همکـاران  و دیبیأت
 در سـاعت  یـک  مدت به قدرتی و آرام دویدن ورزشی تمرینات

 فیزیولـوژیکی  اعمـال  تقویـت  سـبب  هفتـه  در مرتبه سه و روز
 کـاهش  باعث بدنی تحرك و منظم ورزش شود.می بدن متعدد
 خـون،  فشـار  آمـدن  پـایین  بـدن،  تعادل حفظ گلیسیرید، سطح

 اسـتخوان  پـوکی  از جلـوگیري  و قلبـی  هـاي حملـه  از ممانعت
 کیفیـت  بـر  ثیرگـذاري أت ابعـاد  از یکـی  نیز عوامل این شود.می

 از بسـیاري  ینـد آفر ایـن  بـا  کـه  باشـد می ورزشکار افراد زندگی
 کند.می کم را آنان روي پیش هايدغدغه

بـا وجــود ایــن ارتبــاط بــین کیفیــت زنــدگی افــراد و ورزش و  
ثیرگذاري بر معناداري فرضیه سوم، براي متغیر شادي فردي بـین  أت

اقشـار   این دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار، تفاوت معناداري در این
)، 1392هـاي فضـل اللهـی و همکـاران(    لحاظ نگردید که بـا یافتـه  

) 2012) و مونـایر ( 2011)، لوکـاس ( 1387)، حیاتی (1383عباسی (
ثیر ورزش بـر  أناهمخوانی دارد. تمامی این افراد در تحقیقاتشان بر ت

اند. از طرفی ورزش منظم و مداوم به علـت  شادي افراد اشاره داشته
ش آن موجـب آرامـش ذهنـی، بـاالرفتن قـدرت      طبیعت شادي بخ

شـود  گیري مـی نفس و توانایی تصمیمهاراده، افزایش حس اعتماد ب
شـود تـا از فشـارهاي روانـی فـرد      که همگی این عوامل سبب می

کاسته شده و از بروز مشکالت جلوگیري کند. این عدم همسویی را 
ایجـاد ذهنیـت   بدنی بر نیز به عدم داشتن اعتقاد به ورزش و فعالیت

تـوان دانسـت.   ثر در ایجاد شادابی در شدت ناکـافی تمـرین مـی   ؤم
توانــد عامــل همچنــین رژیــم غــذایی در کنــار تمــرین خــود مــی 

 گري بر اثرات ورزش باشد.  مداخله
 رسـالت  کـه  علمـی،  نهـادي  عنوان به هادانشگاه و مدارس

 متخصص انسانی نیروي تربیت و تأمین دانش، مدیریت و تولید
 و شـادي  ایجـاد  بـا  توانندمی دارند، عهده به جامعه در را ولدم و

 حفـظ  بـر  عـالوه  دانشـجویان،  و آمـوزان  دانـش  بین در نشاط
 همـۀ  در را خـود  موفقیت احتمال آنان، روانی و جسمی سالمت

 احسـاس  شاد، افراد این دهند. افزایش معنوي و تحصیلی شئون
 و درماندگی داشته، خود هايتوانائی بر بیشتري شخصی کنترل

 شـناختی،  گونـاگون  ابعـاد  از و کنندمی دور خود از را افسردگی
 هــايویژگــی از کــرده، رشــد جســمانی و هیجــانی اجتمــاعی،

 و گرایـی بـرون  خالقیـت،  درونی،کنترل هدفمندي، بینی،خوش
 و نفـس  عـزت  مثبـت،  ارتبـاط  و اجتمـاعی  توافـق  دوستی،نوع

 و توسعه در زیادي نقش و شوندمی برخوردار شخصیت سالمت
 .داشت خواهند تحصیلی شرفتیپ و خالق تفکر و علمی تحول
 سـطح  شـدن  بهتـر  در آورنده بوجود عوامل گرفتن نظر در
 ریـزي برنامه نتایج شدن بهتر به فردي، شادي و زندگی کیفیت

 بـه  ورزش کنار در اگر و کرده کمک آتی هايسال در مسئوالن
 داشـت.  خـواهیم  سـالم  ايآینـده  مطمئناً شود پرداخته ابعاد این

 فواید بر عالوه فراغت اوقات زمان در ورزشی هايفعالیت انجام
 مفیـدي  آثار نیز روانی و عصبی مشکالت با مقابله بر جسمانی،

 بـر  عـالوه  کننـد مـی  ورزش مـنظم  طـور  بـه  کـه  افرادي دارد.
 شخصــیت داراي هــانارســایی و هــابیمــاري انــواع از مصــونیت
 کسـب  بـا  و دنهستني بیشتر ییآکار و منظم زندگی هماهنگ،

 اجتمـاعی  روابـط  از زنـدگی،  از بیشتر منديبهره و نشاط ۀروحی
 احسـاس  افـراد  کـه  اسـت  اینگونه بنابراین برخوردارند. بیشتري

 احساس این و کرده گزارش ورزشی هايفعالیت اجراي از خوبی
 آن تبـع  بـه  و زندگی از رضایتمندي باالرفتن به منجر نیز خوب

 شود.می زندگی کیفیت افزایش
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