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 چکیده

ارتباط عوامل بیوگرافی با کیفیت زندگی کاری معاونین ورزشی دانشگاه های "هدف کلی از تحقیق حاضر بررسی 

روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت میدانی صورت گرفت. بوده است.  "سراسر کشور 

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری مدل والتون که براساس طیف پنج  درایـن پـژوهـش جهـت گردآوری اطالعـات از

جامعه آماری این پژوهش کلیه معاونین ورزش بانوان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی  درجه ای لیکرت استفاده شد.

نفر را شامل  66( و با روش غیر تصـادفی هدفمند جمعاً N=nکشور بود که حجم نمونه برابر با جامعه آماری بود )

نتایج حاکی معاونین ورزش بانوان دانشگاههای سراسر کشور  شدند.با انجام تجزیه و تحلیل پاسخ های داده شده از سوی

نشان فرضیه ارتباط بین سن، تحصیالت و سابقه کار با کیفیت زندگی کاری مورد تأیید قرار نگرفت و از آن است که 

ز آن ندارد و همچنین یافته ها حاکی اارتباط معنی داری وجود کیفیت زندگی کاری با  بین این عوامل بیوگرافیداد 

است که فرضیه تفاوت بین وضعیت تأهل با کیفیت زندگی کاری مورد تأیید قرار گرفته و بیان کننده این موضوع است 

که بین وضعیت تأهل با کیفیت زندگی کاری معاونین ورزشبانوان تفاوت معنی داری وجود دارد. می توان گفت که 

کید بر روش هایی که سازمان را دگرگون می سازد تا رضایت توجه به عوامل بیوگرافی باالخص وضعیت تأهل بدلیل تا

کردن کیفیت زندگی کاری بسیاری شغلی و بهره وری کارکنان افزایش یابد بسیار مهم است. بنابراین نیاز شدیدی به بهتر

 از کارکنان وجود دارد.

 بیوگرافی، کیفیت زندگی کاری،  معاونین ورزش بانوان : واژگان کلیدی

Abstract 
The aim of this study was to investigate the relationship between the biographical factors and the 

quality of work life factors of sport assistants of Iran universities. It was a descriptive correlational 

study. Walton’s quality of work life questionnaires were distributed among 66 women’s sport 

assistants of Iran universities and higher education centers. The findings revealed that there was not 

any significant relationship between age, education, work history, and quality of work life and there 
was not any significant relationship between biological factors and the quality of work life. It also 

showed that biographical factors such as marital status have improved employees’ efficiency and their 

job satisfaction.  
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 مقدمه

های کارکنان خود استفاده کند و استعداد بالقوه آنان را هر سازمانی در صدد است از تمامی توانایی ها و ظرفیت

مناسب را برای کارکنان بوجود آورد. این بالفعل درآورد. برای این منظور بایستی فرصت ها و امکانات و محیط کاری 

گردد مقدور امر با شناخت واقعی نیازها و شرایط حاکم بر محیط کار و عواملی که باعث افزایش بهبود عملکرد آنان می

ای است که رضایت باشد. به عبارت دیگر استفاده مطلوب از منابع انسانی متکی به یکسری اقدامات مثبت و سازندهنمی
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یابد بلکه ممکن است یا نسبی کارکنان را از سازمان فراهم آورد. درغیر اینصورت نه تنها کارایی آنان افزایش نمیکامل 

گیرند )مورهد سازمان درجهت عکس آن سیر کند. این اقدامات تحت عنوان کیفیت زندگی کاری مورد بحث قرار می

 (.1334و گرینفین، 

-رکن اصلی ارتقاء بهره وری در سازمان بدانیم واضح است که به بررسی سرمایهاگر منابع انسانی را یکی از مهمترین 

های توسعه و بهبود کیفیت زندگی کاری های واقعی این دستگاه پرداخته و سهم و جایگاه تربیت بدنی را در برنامه

ها بیت بدنی دانشگاهنماید. این پژوهش برآن است تا کیفیت زندگی کاری معاونین ورزش بانوان ادارات ترمشخص می

ها را مورد بررسی قرار داده تا مدیران اجرایی ورزشی بتوانند با کمک و استناد بر آن بر مجموعه خود کنترل و برای طرح

ها، برنامه ریزی کنند. لذا محقق بر آن است تا به این سواالت کلی پاسخ دهد که میزان کیفیت زندگی کاری و برنامه

ها چگونه است؟ تاثیر عوامل بیوگرافی در عملکرد معاونین ورزش در ادارات تربیت بدنی دانشگاه  معاونین ورزش بانوان

ارتباطی بین عوامل بیوگرافی با کیفیت زندگی کاری ها چگونه است؟ و در نهایت چه بانوان در تربیت بدنی دانشگاه

 .های مورد مطالعه وجود دارددانشگاهمعاونین ورزشی 

های اجتماعی های خصوصی و دولتی با موضوع سرمایهکارمند شاغل به کار در سازمان 4044روی  درپژوهشی که بر

های اجتماعی و سطح به عنوان توصیفی برای کیفیت زندگی کاری انجام شده ارتباط بسیار قوی و معنی داری بین سرمایه

ار شد تاکید بر معنویت بر انجام کار ( در یک تحقیق دیگر آشک 2446کیفیت زندگی کاری وجود دارد ) جی پییر، 

باعث بوجود آمدن کارگران خود راهبر)کارکنانی که زیاد به مدیریت و نظارت مستقیم احتیاج ندارند( درکار می شود 

 شود.در تحقیق دیگر مشخص شد که توجه به کیفیت زندگی کاری منجر به بهبود و توسعه عملکرد سازمان می

 شناسی تحقیق   روش

همبستگی بوده و –های توصیفیحاضر به لحاظ شیوه گردآوری داده ها و روابط بین متغیرها از دسته پژوهشپژوهش 

جامعه آماری این پژوهش . باشد که به روش میدانی به اجرا درآمده استبه لحاظ اهداف پژوهش از نوع کاربردی می

سراسر کشور بود که حجم نمونه برابر با جامعه آماری های شامل کلیه معاونین ورزش بانوان ادارات تربیت بدنی دانشگاه

نفر را شامل شدنددر این  66تصـادفی هدفمند انجام گرفت که جمعاً تعداد گیری بصورت روش غیر( و نمونهN=nاست)

ای و میدانی استفاده شد و از پرسشنامة کیفیت زندگی پژوهش جهت گردآوری اطالعات نظری از روش کتابخانه

 فاده شد.است1کاری

 بحث و نتیجه گیری  

-وری در سازمان بدانیم واضح است که به بررسی سرمایهاگر منابع انسانی را یکی از مهمترین رکن اساسی ارتقاء بهره

نماییم. وری مشخص میهای توسعه و بهبود بهرههای واقعی این دستگاه پرداخته و سهم وجایگاه تربیت بدنی را در برنامه

های متبوع آنها، اهمیت خاصّی رقابتی جهان امروز، شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیران و سازمانهای در محیط

آید و اِعمال راهبردهای مناسب تسهیل گیری هدفمند فراهم می های الزم برای تصمیم دارد. با شناخت این عوامل، زمینه

های توانند در آینده وضعیت خود را با سازمان ن عوامل میها با در نظر داشتن ای ها و مؤسسهشود. از طرفی، سازمان می

محقق . المللی به درستی و با دقت مورد مقایسه قرار داده و به طور مستمر به بهبود آن بپردازند  مشابه در سطح ملی و بین

ط کار بیشتر شود فرض براین میدانست که با باال رفتن سطح تحصیالت کارکنان میزان توقعات وانتظارات آنان از شرای

                                                
1
.Life Work Quality(Q.W.L) 
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وبه عبارت دیگرهرچه سطح تحصیالت کارکنان باالتر رود ارزیابی آنان از سطح کیفیت زندگی کاری خود پایین تر می 

رود.امایافته ها نشان داد که بین سطح تحصیالت و مولفه های کیفیت زندگی کاری ارتباط وجود ندارد. یافته ها نشان 

اری معاونین ورزش بانوان ارتباط مثبت ومعنی داری مشاهده نشد.محقق فرض داد که بین سن وکل کیفیت زندگی ک

براین می دانست که نیازها وتوقعات کارکنان مسن با کارکنان جوان تفاوت داشته باشد وافراد مسن خواهان شرایط 

ین فرضیه صدق می کاری بهتری باشند اما براساس یافته های موجود فقط در بعضی از مولفه های کیفیت زندگی کاری ا

کند و در کل ارتباط معنی داری مشاهده نشد. یافته ها نشان داد که ارتباط معنی داری بین مولفه های کیفیت زندگی 

کاری وعامل سابقه خدمت مشاهده نشد.بنابراین عامل سابقه خدمت تقریبا باتمام مولفه های کیفیت زندگی کاری ارتباط 

ن می دهد بین میانگین افراد متاهل ومجرد تفاوت وجود دارد.به عبارتی بین میانگین افراد معنی داری ندارد. یافته ها نشا

متاهل ومجرد در کیفیت زندگی کاری تفاوت وجود دارد.فرض محقق بر این بود که کارکنان متاهل به دلیل داشتن 

 .ایط کاری خود داشته باشندنقش های بیشتر در زندگی شخصی خود)همسر،مادر(سطح انتظارات وتوقعات بیشتری ازشر

 علمی پژوهش –پیام اجرایی

درواقع موضوع کیفیت زندگی کاری و رابطه  آن با عوامل بیوگرافی از مسائل مهم وحیاتی در سازمان های امروزی 

است.زیرا یکی از شروط افزایش بهره وری در سازمان ها،برانگیختن کارکنان برای انجام وظایف محوله است 

کارکنان با افزایش روحیه،رضایت شغلی،امنیت شغلی ودر نهایت کیفیت زندگی کاری ارتباط دارد.پی  وبرانگیختن

بردن به عوامل موثر ومرتبط باکیفیت زندگی کاری معاونین ورزش بانوان دارای اهمیت است.زیرا با دانستن رابطه عوامل 

یت زندگی کاری را بهبود بخشید ودر جهت رشد مرتبط باکیفیت زندگی کاری می توان با تغییر ودستکاری آنها کیف

سازمان گام برداشت.پاره ای از این عوامل تحت عنوان شاخص های کیفیت زندگی کاری مطرح می شود.با این هدف 

که تعامل انسانی به کیفیت بهتر زندگی منجر شود.با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون هاو با توجه به این نکته که 

ودنیها عنوان کرده بودند به سرنوشت سازمان بسیار حساس بوده به سازمان خود وفادار بوده وبسیار باالتر از حد بیشتر آزم

توان و وظیفه،حاضر به تالش برای موفقیت سازمان می باشند، لذا می توان گفت که توجه به کیفیت زندگی کاری یعنی 

یت شغلی وبهره وری کارکنان را افزایش دهدبایدبیشترمد نظر تاکید بر روشهایی که سازمان را دگرگون می سازد ورضا

 قرار گرفته بنابراین نیاز شدیدی به بهتر کردن کیفیت زندگی کاری بسیاری از کارکنان وجود دارد.
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