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 چکیده

هاي ورزشی   این پژوهش تعیین رابطۀ بین تعارض کار ـ خانواده و کیفیت زندگی رؤسا و نائب رؤساي هیئت هدف اصلی :هدف

  . استان همدان است

ري انتخاب نفر نائب رئیس زن بود که به روش تمام شما 40نفر رئیس مرد و  40این تحقیق، شامل  جامعۀ آماري :شناسی روش

سازمان و کیفیت زندگی ) Carlson,2000) هاي تعارض کار ـ خانواده کارلسون  نامه ها از پرسش به منظور گردآوري داده. شدند

ها به وسیلۀ متخصصان، پایایی  استفاده شد، که عالوه بر تأیید روایی صوري آن) BREF,2011ـ  WHOQOL) بهداشت جهانی

هاي آمار   ها عالوه بر شاخص به منظور تجزیه و تحلیل داده. محاسبه گردید% 85و % 87نباخ به ترتیب آزمون کرو  ها به وسیلۀ آن

  . دو نمونه و آزمون فریدمن نیز استفاده گردید tیک نمونه و  tتوصیفی از آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون 

. داري وجود ندارد این جامعۀ آماري همبستگی معنی کار ـ خانواده و کیفیت زندگیها، بیانگر آن است که بین تعارض  یافته :ها یافته

در رؤساي مرد و با ابعاد کیفیت زندگی ) شناختی محیط، اجتماعی و روان(همچنین بین تعارض کار ـ خانواده با ابعاد کیفیت زندگی 

داري وجود نداشت؛ ولی بین بعد جسمانی از  گی معنیدر نائب رؤساي زن، همبست) شناختی جسمانی، محیط، اجتماعی و روان(

همچنین بین تعارض کار ـ . داري وجود داشت ي معکوس و معنی کیفیت زندگی و تعارض کار ـ خانواده در رؤساي مرد رابطه

وده است؛ بدین معنی دار ب داري وجود نداشت؛ اما بین کیفیت زندگی زنان و مردان، تفاوت معنی خانواده زنان و مردان تفاوت معنی

  . که کیفیت زندگی مردان، بهتراز زنان بود

هاي ورزشی استان   توان گفت که تعارض کار ـ خانواده در بین رؤسا و نائب رؤساي هیأت ها، می یافته با توجه به  :گیري نتیجه

  . ایی ندارد همدان با کیفیت زندگی آنان جز در بعد جسمانی رابطه
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 مقدمه

تر استنباط  یابد و جهان را پیچیده با رشد هر چه بیشتر دانش، فهم ما از خود و دنیاي اطرافمان گسترش می

جانبۀ هر فردي تحت  سالمت همه. دهند کار و خانواده، دو جنبه مهم زندگی هر فرد را تشکیل می. کنیم می

هاي  این دو حیطه، اغلب پیامد وجود ناهمخوانی و تعارض بین. باشد این دو حیطه می تأثیر هماهنگی و تناسب

امروزه اکثر متخصصان رفتار سازمانی اعتقاد دارند . نماید ناگواري را نصیب فرد، خانواده، سازمان و جامعه می

بین کار و زندگی شخصی و خانوادگی افراد و اثرات نا مطلوب آن بر اثرات کار زیاد و عدم تعادل مناسب  که

کنند  آورد که به صورت متقابل یا چندگانه یکدیگر را تشدید می کیفیت زندگی، مجموعه عواملی را بوجود می

دهند به  ها و جوامع را در معرض خطر جدي قرار می ها، خانواده و در نتیجه، شرایط زندگی و سالمت انسان

). 1(هاي قرن حاضر تبدیل شده است   ترین چالش هاي که عدم تعادل بین کار و زندگی به یکی از بزرگ ونگ

کند که در آن، فشار  را شکلی از تعارض بین نقشی تعریف می 2تعارض کار ـ خانواده 1هاوس و بیوتل گرین

این ). 2(شود ر و خانواده میهاي مختلف کار و خانواده منجر به تعارض دو طرفه بین کا ها در حوزهنقش

هاي نقش  هاي نقش کاري خود و تقاضا  پدیده، نوعی تعارض بین نقشی است که در آن فرد بین خواست

این امر به نوبه خود، به تجربه فشار روانی منجر گشته و در  کند که اش ناهمخوانی احساس می خانوادگی

بنابر این تعارض میان کار و . آورد مانی را به بار میهاي سالمتی فردي و ساز  نهایت، افت چشمگیر مالك

هاي آنان در محیط کار و خانواده با یکدیگر تداخل   آید که کارکنان دریابند نقش وجود می خانواده، وقتی به 

؛ اما به دلیل پیچیدگی و چند وجهی بودن موضوع تعادل بین )3(کنند  دارد و براي یکدیگر مزاحمت ایجاد می

براساس پژوهش دانشگاه تورنتو در ). 4(آید  زندگی، اغلب در درك و تفسیر آن مشکالتی به وجود میکار و 

شود و معموالً در  شان می شان وارد زندگی شخصی درصد مردم معموالً مسائل شغلی 50حدود  2004سال 

سراسر دنیا در حال  هاي اخیر مردم در  در سال. کنند خارج از محیط کاري خود به مسائل کاري شان فکر می

تجربه فشار کاري زیاد هستند که گریبان همه مشاغل از کارگران در هر رده تا مدیران ارشد مؤسسات را 

عوامل زیادي از جمله تمایالت شخصی، فشار الزامات خانوادگی و اجتماعی و افزایش سرعت . گرفته است

اند که  بینی کرده پیش) 2002( 3جوشی و همکاران ).1(کنند  هاي ایفا می تکنولوژي در این میان نقش برجست

هاي کار در آمریکا تبدیل خواهد   ترین موضوع محیط اینده، تعادل بین کار و زندگی به مهم سال 40تا  30در 

هاي راهبردي داشته باشند تا بتوانند از عوارض عدم   این زمینه برنامه این کشور در هاي شد و الزم است سازمان

امروزه شاید براي هر کسی تعادل در کار و زندگی معنی خاصی ). 5(کار و زندگی در امان بمانند تعادل در 

، این که الزم است همه افراد،  دیگر؛ ولی آنچه مهم است داشته باشد و شاید فردا براي دیگران مفهومی 

هاي خود   هداف و ارزشها و جوامع به این موضوع بیندیشند و پاسخ و راهکاري مناسب با شرایط، ا سازمان

شود که نتایج زیانباري درپی خواهد  بیابند، چرا که بی توجهی به این امر موجب تعارض در کار و زندگی می

  ). 6(داشت 
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اش در نیز کیفیت زندگی را تفسیر شخصی هر فرد از وضعیت زندگی 1از طرفی، سازمان بهداشت جهانی     

این اساس اثرات کار زیاد و عدم  بر). 7(برد، تعریف کرده است به سر میمتن فرهنگ و نظام ارزشی که در آن 

ها را در تعادل مناسب بین زمان کار و زندگی شخصی و خانوادگی افراد کیفیت زندگی بسیاري از مردم و خانواده

محیط کار،  این امر نه تنها باعث شده در این باورند که بسیاري از مردم بر. معرض خطر جدي قرار داده است

ها نیز تحت  احساس شادابی کافی نداشته باشند و از کار خود لذّت نبرند؛ بلکه روابط بین فردي و زناشویی آن

ایجاد یک  آلود بین افراد در محیط کار، عدم توانایی مدیران درساعات کار زیاد، روابط تنش. تأثیر قرار گرفته است

هاي ناسالم براي به دست آوردن بیشترین مزایا و   لی و نیز رقابتمحیط کاري آرام و دوستانه، عدم امنیت شغ

امکانات دست به دست هم داده و باعث شده که افراد فشار روانی زیادي را در محیط کار احساس و آن را به 

وقت  مدتزمان تفریح یا مسافرت، کاهش  مدتهاي کاهش  از جمله عوارض چنین پدید. خانه نیز منتقل کنند

ندن اعضاي خانواده با یکدیگر و سایر روابط خانوادگی یا دوستانه و حتّی عدم امکان دنبال کردن عالئق گذرا

یابند و بزرگ در حال حاضر کودکان زیادي در شرایطی پرورش می. هاي معمولی افراد است شخصی و سرگرمی

ر وقت خود را صرف تماشاي تلویزیون یا ها نیز بیشت آن. بینندشوند که والدین خود را همواره در حال کار میمی

کنند این عوامل که به صورت متقابل یا چندگانه، یکدیگر را تشدید می مجموعۀ. کنندهاي کامپیوتري می بازي

  . اندها را در معرض خطر بیشتري قرار دادهها و خانواده شرایط زندگی و سالمت انسان

ه را بررسی رابطه بین تعارض کار ـ خانواده و کیفیت زندگی رؤسا و نائب این مقال این مقدمات، موضوع  با ذکر     

هاي ورزشی استان همدان قرار دادیم، تا پدیدة تعارض کار ـ خانواده را در یک جامعۀ آماري جدید   رؤساي هیأت

، اجتماعی و ورزشی در کشورمان بیازماییم و رابطۀ آن را با کیفیت زندگی و ابعاد آن اعم از جسمانی، محیط

این مقاله سعی بر آن است که تعارض کار ـ خانواده و کیفیت  همچنین در. شناختی مورد موشکافی قرار دهیم روان

ها را با یکدیگر مقایسه کنیم تا نتایجی جدید و به روز را دربارة  زندگی را براي هر دو گروه مردان و زنان ارزیابی وآن

و قضاوتی درست را در مورد مقایسۀ تعارض کار ـ خانواده و همچنین کیفیت این دو گروه رغم بزنیم  ي تفاوت

هر چند کوچک در مورد کوچکترین و به نحوي  این است که گامی  بنابر این هدف. ها داشته باشیم زندگی در آن

تر  ي علمیها هاي از مسائل و مشکالت آن، به گون ترین نهاد مدیریتی ورزش کشور برداشته و با بررسی گوش مهم

این روزها بسیاري از مسؤالن ورزشی، در اطراف و در محیط کاري و حتی در . و مستندتر در اعتالي آن بکوشیم

هاي آگاهانه، میان  افراد باید با اتّکا به انتخاب این. شماري رو به رو هستنـدهاي بی درون خانواده خود با چالش

هاي شاغلین در محیط کار به همین امر  ترین دغدغه یکی از بزرگ. ندایجاد نمای زندگی شغلی و شخصی خود تعادل

این راستا، همان گونه  در . ها را تحت الشعاع قرار دهد و ذهنی آن تواند سالمت جسمیداشته و به راحتی می بستگی

ها نیز به وفور  آن هاي ورزشی و مسؤوالن این قواعد مستثنی نبوده و هیأت هاي ورزشی نیز از  که آورده شد، سازمان

به عبارت . این شرایط آشناست کند به نوعی با هاي ورزشی کار می هر کس که در هیأت. اینگونه مسائلند درگیر

هاي ورزشی از یک سو درگیر مسائل روزمره کار اصلی خود هستند و باید به کار در   دیگر، مسؤوالن هیأت

ها باید وقت و  ان حرفۀ دوم و سوم خود بنگرند و از سوي دیگر، آنهاي ورزشی به دلیل مسائل مادي به عنو  هیأت

 

1 - WHO 
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ها، مسائل کاري خود را به  این که آن این کار کنند، بنابر این احتمال انرژي بسیاري را در خارج از وقت اداري صرف

ورزش کشور دارند هاي در پیشبرد اهداف  ها، نقش پاي این هیأت از طرف دیگر. داخل خانه بکشانند، بسیار زیاد است

رؤسا و نائب . شود ناپذیري به بدنۀ ورزش کشور می ها باعث لطمات بسیار جبران و عدم مدیریت مؤثّر در آن

این مشکالت مسائلی از قبیل پیدا . شماري رو به رو هستندهاي بی  ها در اطراف خود با چالش این هیأت رؤساي

هاي سنّی مختلف  هاي رده  گوناگون مادي هیأت از قبیل اعزام تیمکردن حامیان مالی به منظور مرتفع کردن مسائل 

هاي استعدادیابی و جذب عالقمندان به  هاي گوناگون و هزینه هاي دسته به مسابقات ورزشی قهرمانی کشور و لیگ

می این رسیدگی به تما. باشدمی... ان و داوران و اجاره سالن ومربییک رشته ورزشی خاص و پرداخت دستمزد 

این مسائل مستلزم صرف وقت و انرژي بسیار  مسائل مادي و در کنار آن مسائل فنی و فرهنگی و هماهنگی تمامی

یکی . ایجاد نمایند هاي آگاهانه میان زندگی شغلی و شخصی خود تعادل بایست با اتّکا به انتخاباین افراد می. است

و  تواند سالمت جسمیه همین امر بستگی داشته و به راحتی میهاي شاغلین در محیط کار ب از بزرگترین دغدغه

باید توجه داشت که انبوه مشکالت فراوانی که در . الشعاع قرار دهدها را تحت ذهنی و در نتیجه کیفیت زندگی آن

 هاي هاي کوچکی مانند هیأت خصوص در مدیران ورزشی نهادشود، بهایجاد می پی تعارض بین کار و خانواده

شود که در پی آن افراد مستعد و متخصص از روي این افراد می ورزشی، در مواقعی باعث ترك سمت از جانب

هاي کوچک اما بسیار بنیادي و مهم در ورزش  این نهاد ها روگردان شده و ضعف مدیریت در آوردن به این سمت

توان دریافت که مسؤوالن دقت می کمیبنابر این با . کشور، باعث رکود و ضعف کلی در ورزش کشور خواهد شد

هاي مختلف مادي و معنوي در فشار بوده و انتظار دارند با توجه به اوقاتی که در محیط  هاي ورزشی از جنبه هیأت

هاي آنان پاسخ  کنند و نیز عدم دریافت وجه مادي و یا مبالغ بسیار ناچیز حقوقی به بخشی از نیازکار صرف می

هایی که مشاغل حساس و بحرانی را به عهده دارند،  هاي کشورمان باالخص سازمان  سازمان. منطقی داده شود

هاي   از طرف دیگر، با توجه به ماهیت سازمان. باشندها و اهداف سازمان می نیازمند نیروي انسانی وفادار به ارزش

یفیت زندگی و سالمتی در دو بعد هاي ک  ها در باال بردن شاخص ترین سازمان ترین وبنیادي ورزشی که از مهم

هاي در پیشبرد اهداف  هاي ورزشی که نقش پاي  روند، و به خصوص، هیأت جسمانی و روانی در کشور به شمار می

این  رؤسا و نائب رؤساي. این جامعۀ آماري ضروري به نظر میرسد این پژوهش در سازمان ورزش کشور دارند، انجام

این موضوع باعث  اتی کار انجام دهند که فرد باید به زندگی شخصی خود بپردازد کهها مجبور هستند در ساع هیأت

این صورت، براي پیشگیري از عواقب  در. ها بگذارد شده است که اثرات نا مطلوبی بر چگونگی و کیفیت زندگی آن

توجه به کیفیت زندگی مدیران ایجاد تعادل بین کار و خانواده و  ویژه مدیران، در آن الزم است همه افراد جامعه، به

دهد در ارتباط با تعارض کار ـ خانواده و  بررسی پیشینه تحقیق به وسیلۀ پژوهشگر نشان می. ورزشی گام بردارند

ها در بین مدیران ورزشی و به خصوص مدیران زن ورزشی، تحقیقات قابل توجهی وجود  کیفیت زندگی وارتباط آن

مندي پژوهشگر به  لذا با توجه به اهمیت موضوع و نیز عالقه. هاست متغیره یکی از ندارد و اگر هم هست مربوط ب

بنابر این، این پژوهش در . این پژوهش انجام شود این حیطه و وجود برخی از سؤاالت و ابهامات، بر آن شدیم که

رؤسا و نائب رؤساي وضعیت تعارض کار ـ خانواده و کیفیت زندگی : صدد است به این سؤاالت پاسخ دهد که

هاي ورزشی استان همدان چگونه است؟ آیا میان تعارض کار ـ خانواده و کیفیت زندگی رؤسا و نائب رؤساي  هیأت



  113... تعیین رابطۀ بین تعارض کار ـ خانواده و کیفیت زندگی رؤسا و نائب رؤساي

این که بین تعارض کار ـ خانواده و کیفیت زندگی نائب  هاي ورزشی استان همدان رابطه وجود دارد؟ و یا  هیأت

این که هدف  ی استان همدان تفاوت وجود دارد یا نه؟ ودر نهایتهاي ورزش  رؤساي زن با رؤساي مرد هیأت

هاي ورزشی   این تحقیق، شناخت رابطه بین تعارض کار ـ خانواده و کیفیت زندگی رؤسا و نائب رؤساي هیأت اصلی

  . باشداستان همدان می

  

 شناسی روش

این  جامعۀ آماري. باشد می این پژوهش توصیفی همبستگی بوده و از لحاظ هدف کاربردي روش تحقیق در

نفر مرد و  40دهند که تعداد آنان هاي ورزشی استان همدان تشکیل می  پژوهش را رؤسا و نائب رؤساي هیأت

گیري تمام شماري انتخاب شده بودند؛ اما عمالً به هنگام تکمیل باشد که طبق روش نمونهنفر زن می 40

هاي ورزشی حاضر به همکاري و تکمیل   رؤسا و نائب رؤساي هیأتنفر زن از  35نفر مرد و  39ها نامه پرسش

  . ها شدندنامه پرسش

  

  گیري اندازه ابزار

  :هاي زیر استفاده شد  نامه ها، از پرسش به منظور گردآوري داده

  : تعارض کار ـ خانوادهنامه  پرسش .1

سؤال است که بر  18فاده شده و شامل است) 2000(و همکاران  1نخستین بار به وسیلۀ یکارلسوننامه  پرسش این 

). 8(شوند  به معناي کامالً موافقم پاسخ داده می 7به معناي کامالً مخالفم تا  1هاي از  اساس طیف لیکرت هفت درج

نظران و استادان مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت و  نفر از صاحب 15به وسیلۀ نامه  پرسش اعتبار صوري

این ابزار  محاسبه شد که حاکی از هماهنگی درونی%  87روش آلفاي کرونباخ به میزان پایایی آن از طریق 

  . است

  : 2کیفیت زندگینامه  پرسش .2

براي سنجش کیفیت زندگی افراد به چندین زبان از جمله فارسی در سایت سازمان بهداشت جهانی نامه  پرسش این 

سؤالی است که به عنوان یک ابزار  100نامۀ کیفیت زندگی  پرسششدة  نامه، فرم خالصه این پرسش. باشد موجود می

سؤال است و سنجش هر  26این ابزار داراي ). 7(هاي مختلف را دارد   وجهی و چند زبانه قابلیت استفاده در فرهنگچند

اختی، اجتماعی و شن بعد اصلی جسمانی، روان 4نامه، داراي  این پرسش. باشدامتیازي می 5سؤال از طریق مقیاس لیکرت 

محیط است و هر چه نمرة کسب شده در هر بعد بیشتر باشد دلیل بر باالتر بودن میزان نگرش مثبت افراد در آن بعد 

از تأیید  بعد. ایران نیز به دفعات مورد رواسنجی قرار گرفته است  براي جمعیتنامه  پرسش این. نسبت به زندگی است

نظران تربیت بدنی به منظور سنجش پایایی آن از طریق روش  لۀ صاحببه وسینامه  پرسش این روایی صوري

  . این ابزار است محاسبه گردید که حاکی از هماهنگی درونی%  85آلفاي کرونباخ اقدام و معادل 

 

1 - Carlson 
2 - WHOQOL - BREF 
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  روش تجزیه و تحلیل اطّالعات 

به منظور  3مار توصیفیآ 2و پراکندگی 1هاي مرکزي  این تحقیق عالوه بر استفاده از جدول و نمودار و شاخص در

البتّه قبال . دو نمونه استفاده شد tیک نمونه و  tو آزمون 4هاي تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون آزمون فرضیه

ها به وسیلۀ آزمون کلموگروف اسمیرنوف بررسی گردید و  و انتهایی بررسی شد و نرمال بودن توزیع داده مقادیر پرت

این تحقیق به منظور تحلیل  در. هاي کیفیت زندگی از آزمون فریدمن استفاده شد فهبندي مؤلّهمچنین به منظور رتبه

  . استفاده گردید 16SPSSافزار ها از نرمو محاسبه آماري داده

 

 هاي تحقیق  یافته

  . گردد در ابتدا نتایج توصیفی و سپس نتایج استنباطی ارائه می

هاي ورزشی از لحاظ   اوانی در بین رؤسا و نائب رؤساي هیأتاین است که بیشترین فر ، بیانگر1جدول شمارة 

سال، از لحاظ جنسیت مرد، از لحاظ سمت در هیأت ورزشی رئیس، از لحاظ وضعیت تأهل،  30تا  26سن 

متأهل و از لحاظ میزان تحصیالت لیسانس هستند و بیشترین وضعیت کاري شغل اول آنان اداري و نیز 

  . باشد ن در هیأت ورزشی شیفت در گردش میبیشترین شیفت کاري آنا

  

 اطّالعات دموگرافیکنامه  پرسش توصیف گروه نمونه بر اساس اطّالعات: 1جدول

 درصد فراوانی شاخص آماري

 7. 18 14 ) 26ـ  30(بیشترین سن 

 52 39 ) مرد(بیشترین جنسیت 

 52 39 ) رئیس(بیشترین سمت در هیأت ورزشی 

 68 51 ) متاهل(بیشترین وضعیت تاهل 

 3. 53 40 ) لیسانس(بیشترین میزان تحصیالت 

 3. 41 31 ) شیفت در گردش(بیشترین شیفت کاري در هیأت ورزشی 

 7. 46 35 ) اداري(بیشترین وضعیت کاري شغل اول 

  

هاي ورزشی برابر با   دهد میانگین کیفیت زندگی رؤسا و نائب رؤساي هیأت نشان می 2جدول شمارة      

 . باشد می 87/54و میانگین تعارض کار ـ زندگی آنان برابر با  08/90

 

1- Central tendency 
2- Measure of variation 
3- Descriptive statistics 
4- Pearson correlation cofficient 



  115... تعیین رابطۀ بین تعارض کار ـ خانواده و کیفیت زندگی رؤسا و نائب رؤساي

 کلی تعارض کار ـ خانواده و کیفیت زندگی توصیف: 2جدول 

 حد اکثر حد اَقل واریانس انحراف معیار میانگین گویه

 98 19 275,360 16,594 54,87 خانواده کار ـ تعارض

 113 62 118,966 10,907 90,08 زندگی کیفیت

 
هاي تعارض کارـ  خانواده رؤسا و نائب   نشان داد که بین میانگین نمره 3هاي در جدول شمارة  یک نمون tنتایج آزمون      

داري مشاهده  هاي ورزشی با میانگین مقیاس تعارض کار ـ خانواده تفاوت معنی  رؤساي هیأت

شود می 01/0,380/8  prـ خانواده رؤسا و نائب رؤساي هیأتهاي که میانگین تع ، به گون هاي   ارض کار 

 ). باشد می72میانگین مقیاس برابر (ورزشی کمتر از میانگین مقیاس است 

  

  تفاوت تعارض کار ـ خانواده رؤسا و نائب رؤسا با میانگین مقیاس: 3جدول

 داري سطح معنی آماره آزمون انحراف معیار میانگین گویه

 **001/0 380 .8ـ   594 .16 87 .54 تعارض کار ـ خانواده

**p< 01/0           

هاي کیفیت زندگی رؤسا   نشان داد که بین میانگین نمره 4هاي در جدول شمارة  یک نمون tنتایج آزمون     

داري مشاهده  هاي ورزشی با میانگین مقیاس کیفیت زندگی، تفاوت معنی  و نائب رؤساي هیأت

شود می 01/0,565/9  prت زندگی رؤسا و نائب رؤساي  ، به گونهاي که میانگین کیفی

 ). باشد می 78میانگین مقیاس برابر (هاي ورزشی باالتر از میانگین مقیاس است   هیأت

  

  تفاوت کیفیت زندگی رؤسا و نائب رؤسا با میانگین مقیاس: 4جدول

 داري سطح معنی آماره آزمون انحراف معیار میانگین گویه

 **001/0 ـ 565 .9 907 .10 08 .90 کیفیت زندگی

دهد که بین تعارض کار ـ خانواده و کیفیت  نشان می 5نتیجۀ ضریب همبستگی پیرسون در جدول شمارة      

/. (شود داري مشاهده نمی هاي ورزشی، رابطه معنی  زندگی رؤساي هیأت , .r N S 2 213 (1 

  

 

1 - Non SigniFicant 



116  91بهار و تابستان / شماره پانزدهم/ سال هشتم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی پژوهش 

  هاي ورزشی  ت زندگی رؤساي هیأتهمبستگی بین تعارض کار ـ خانواده و کیفی :5جدول

 داري سطح معنی آماره آزمون همبستگی پیرسون ها تعداد داده

 194. 0 213 .2ـ   39

  

تا از  3دهد که بین تعارض کار ـ خانواده و ، نشان می6نتیجۀ ضریب همبستگی پیرسون در جدول شمارة      

داري  هاي ورزشی رابطه معنی  در رؤساي هیأت) طشناختی، اجتماعی ومحی روان(هاي کیفیت زندگی   مؤلّفه

)ها به ترتیب برابر این آزمون آماره آزمون در. شود مشاهده نمی / , .r N S 0 045(، 

( / , .r N S 0 195(، ( / , .r N S 0 و نیز نتیجۀ ضریب همبستگی پیرسون . باشد می) 115

هاي ورزشی،   دهد که بین تعارض کار ـ خانواده و مؤلّفۀ جسمانی از کیفیت زندگی رؤساي هیأت نشان می

 . r=ـ  p<0/05 (373/0(دار و معکوس وجود دارد هاي معنی رابط

  

  هاي ورزشی  هاي کیفیت زندگی رؤساي هیأت  همبستگی بین تعارض کار ـ خانواده و مؤلّفه: 6جدول

تعداد  ها مؤلّفه

 ها داده

آماره آزمون 

همبستگی 

 پیرسون

 داري سطح معنی

ـ خانواده و مؤلّفۀ  همبستگی بین تعارض کار

 جسمانی

 0) *) 019.   373 .0ـ   39

همبستگی بین تعارض کار ـ خانواده و مؤلّفۀ 

 شناختی روان

 7870.  045 .0ـ   39

همبستگی بین تعارض کار ـ خانواده و مؤلّفۀ 

 اجتماعی

 2340.  195 .0ـ   39

همبستگی بین تعارض کار ـ خانواده و مؤلّفۀ 

 محیط

 4860.  115 .0ـ   39

*p<0/05          
 

دهد که بین تعارض کار ـ خانواده و کیفیت ، نشان می7نتیجۀ ضریب همبستگی پیرسون در جدول شمارة   

) .شود داري مشاهده نمی هاي ورزشی رابطه معنی  زندگی نائب رؤساي هیأت / , .r N S 0 290 ( 

  

  هاي ورزشی  همبستگی بین تعارض کار ـ خانواده و کیفیت زندگی نائب رؤساي هیأت: 7جدول 



  117... تعیین رابطۀ بین تعارض کار ـ خانواده و کیفیت زندگی رؤسا و نائب رؤساي

 داري سطح معنی آماره آزمون همبستگی پیرسون اه تعداد داده

 092 .0 290 .0ـ   35

  

هاي   دهد که بین تعارض کار ـ خانواده و مؤلّفه ، نشان می8نتیجۀ ضریب همبستگی پیرسون در جدول شمارة 

ها به  وناین آزمون آماره آزم در. شود داري مشاهده نمی هاي ورزشی رابطه معنی  کیفیت زندگی نائب رؤساي هیأت

) ترتیب برابر / , .r N S 0 317(، ( / , .r N S 0 201(، ( / , .r N S 0 115(، 

( / , .r N S 0  . باشد می) 137

  

  هاي ورزشی  هاي کیفیت زندگی نائب رؤساي هیأت  همبستگی بین تعارض کار ـ خانواده و مؤلّفه: 8جدول 

 ها مؤلّفه
تعداد 

 ها داده

آماره آزمون همبستگی 

 پیرسون

سطح 

 داري معنی

همبستگی بین تعارض کار ـ خانواده و مؤلّفۀ 

 نیجسما
 0640.  317 .0ـ  35

همبستگی بین تعارض کار ـ خانواده و مؤلّفۀ 

 شناختی روان
 2470.  201 .0ـ  35

همبستگی بین تعارض کار ـ خانواده و مؤلّفۀ 

 اجتماعی
 5120.  115 .0ـ  35

همبستگی بین تعارض کار ـ خانواده و مؤلّفۀ 

 محیط
 4310.  137 .0ـ  35

  

هاي تعارض کار ـ   دهد که بین میانگین نمره ، نشان می9ونه مستقل در جدول شمارة دو نم tنتایج آزمون      

 شود داري مشاهده نمی هاي ورزشی تفاوت در سطح معنی  خانواده مردان و زنان هیأت

( ( ) / , .t N S 74 1 شود بین تعارض کار ـ خانواده نائب روساي زن با روساي مرد  ، نتیجه می)785

 . ندارد دار وجود هاي ورزشی، تفاوت معنی  هیأت
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  هاي ورزشی  هاي تعارض کار ـ خانواده مردان و زنان هیأت  بررسی تفاوت بین میانگین نمره: 9جدول  

 داري سطح معنی آماره آزمون انحراف معیار میانگین تعداد ها گروه گویه

 تعارض کار ـ خانواده
 588 .15 62 .51 39 مرد

 078. 0 785 .1ـ 
 387 .17 46 .58 35 زن

  

هاي کیفیت   دهد که بین میانگین نمره ، نشان می10دو نمونه مستقل در جدول شمارة  tنتایج آزمون      

 داري مشاهده هاي ورزشی، تفاوت در سطح معنی  زندگی مردان و زنان هیأت

شود می 05/0,022/2  prت زندگی نائب روساي زن با روساي مرد  ، نتیجه میشود بین کیفی

) .دار وجود دارد ي ورزشی، تفاوت معنیها  هیأت / /man woman   92 56 87 51 (  

  

  هاي ورزشی  هاي کیفیت زندگی مردان و زنان هیأت  بررسی تفاوت بین میانگین نمره :10جدول 

 آماره آزمون انحراف معیار میانگین تعداد ها گروه گویه
سطح 

 داري معنی

 کیفیت زندگی
 122 .12 56 .92 39 مرد

2. 022 0. 047** 
 909 .8 51 .87 35 زن

          
* /p 0 05   

  

  گیري بحث و نتیجه

تري از متوسط  این جامعۀ آماري در سطح پایین هاي پژوهش حاضر نشان داد که تعارض کار ـ خانواده در  یافته

که تعارض کار ـ خانواده را در قشر پرستاران بررسی ) 2004(و همکاران  1این یافته با تحقیقات سیمون. قرار دارد

که ) 2006(و همکارانش  ، و همچنین کریمی )9(این قشر نشان دادند  عارض کار ـ خانواده باال را درکرده و ت

قابل توجه است که . ، در تضاد است)10(تعارض کار ـ خانواده باالیی را در آن جامعۀ آماري گزارش کردند 

بینی کننده تعارض کار ـ  امل پیشترین عو فشارکاري باال و برنامۀ کاري نامنظّم را از مهم) 2008( 2یلدریم

این جوامع  هاي که در کنند بینی توان چنین نتیجه گرفت که عوامل پیش بنابر این می). 11(خانواده عنوان کرد 

اند که  تري وجود داشته اند، در جامعۀ آماري تحقیق ما درحد ضعیف ایجاد تعارض کار ـ خانواده شده آماري باعث 

تر از میانگین  هاي ورزشی در سطح پایین  خانواده را در بین رؤسا و نائب رؤساي هیأتدر نتیجه تعارض کار ـ 

 

1 - Simon 
2 - Yilidirim 



  119... تعیین رابطۀ بین تعارض کار ـ خانواده و کیفیت زندگی رؤسا و نائب رؤساي

هاي ورزشی تعارضی   از این رو، کار ـ خانواده در بین رؤسا و نائب رؤساي هیأت. کنند مقیاس گزارش می

  . ایجاد نکرده است زیادي

این  نتایج. از متوسط قرار گرفته استاین جامعۀ آماري در سطح باالتري  همچنین کیفیت زندگی در     

دارند که افراد با درآمد بیشتر از  که اعالم می) 2006( 2و گی) 2001( 1تحقیق با نتایج تحقیق سات چینگ

کند افرادي  بیان می) 2007( 3همچنین بلین). 12، 13(کیفیت زندگی باالتري برخوردارند، قابل مقایسه است 

تري نسبت به شغل خود بودند، از کیفیت زندگی مناسبتري  و ذهنیت مناسب که داراي مرتبۀ شغلی باالتر

دارد که میزان درآمد ساالنه،  بیان می) 2009(و نیز مرکز مطالعات کیفیت زندگی در آمریکا ) 14(برخوردارند 

جامعۀ بنابر این علّت باال بودن کیفیت زندگی در ). 15(همبستگی چندانی با کیفیت زندگی فرد ندارد 

تر و یا ذهنیت  مانند اختالالت اضطراب پایین(توان بیشتر از جنبۀ ذهنی کیفیت زندگی  این تحقیق را می آماري

بنابر این با توجه به نتایج . بررسی نمود) مانند مرتبۀ شغلی و درآمد(تا جنبۀ عینی ) مناسب نسبت به شغل

ورزشی استان همدان جزء افراد با کیفیت زندگی  هاي  توان گفت که رؤسا و نائب رؤساي هیأت تحقیق، می

  . روند باال به شمار می

همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین تعارض کار ـ خانواده، هر دو گروه رئیسان مرد و نائب رئیسان      

در تحقیقاتش که ) 1992( 4هاي آري  این یافته با یافته. زن، و کیفیت زندگی آنان، رابطۀ معناداري وجود ندارد

رابطۀ منفی را بین تعارض کار ـ خانواده و خوشنودي از زندگی و در نتیجه کیفیت زندگی نشان داد، در تضاد 

توان برداشت کرد که در جوامع دیگر مطالعه شده غیر از جامعۀ ایران، تعارض  بنابر این چنین می). 6(باشد  می

معنادار است؛ اما در جامعۀ ایرانی  متغیراین دو  ی شده و ارتباطهاي کیفیت زندگ  کار ـ خانواده باعث افت مالك

تعارض کار ـ خانواده ارتباط معناداري با سطوح کیفیت زندگی ندارد و یا حد اَقل در جوامع آماري که تا به 

ا سطوح لذا کار ـ خانواده ب. هاي به دست آمده است ایران مورد بررسی قرار گرفته است، چنین نتیج  حال در

  . ایجاد نکرده است کیفیت زندگی در بین هردو گروه رئیسان مرد و نائب رئیسان زن، تعارضی

و تعارض کار ) روانشناختی، اجتماعی و محیط(از کیفیت زندگی  مؤلّفه  3همچنین نتایج نشان داد که بین      

ندارد؛ ولی تعارض کار ـ خانواده با هاي ورزشی رابطۀ معناداري وجود   ـ خانواده در رؤساي مرد و زن هیأت

نشان ) 1995( 7و نیز بورلی) 1983( 6وکاپلمن) 1991( 5همچنین فرون. ها رابطه دارد مؤلّفۀ جسمانی در مرد

) 16، 17، 3(دادندکه بعد جسمانی از کیفیت زندگی با تعارض کار ـ خانواده به صورت مثبت در ارتباط است 

هاي منفی از بعد   ، شماري از نگرش)1993( 8بروك. روه مردان هم خوانی دارداین تحقیق براي گ که با نتایج

، که البتّه نتایج )18(داري دارند  شناختی را عنوان کرد که با تعارض کار ـ خانواده ارتباط مثبت و معنی روان
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و  1ت زندگی، هیگینزدر زمینه مؤلّفۀ اجتماعی از کیفی. نشان نداد متغیراین دو  تحقیق حاضر ارتباطی را بین

هاي مؤلّفۀ اجتماعی از کیفیت زندگی است را با  متغیر، نارضایتی زناشویی، کۀ یکی از )1992(همکارانش 

مؤلّفۀ اجتماعی در تحقیق ما در هیچ کدام از ). 19(دار یافتند  تعارض کار ـ خانواده در ارتباط مثبت و معنی

در ) 1997(و در آخر، فرون . ا تعارض کار ـ خانواده نشان ندادهاي زنان و مردان رابطۀ معناداري ب  گروه

هاي کیفیت زندگی   مؤلّفه هاي کیفیت زندگی اعالم کرد که تعارض کار ـ خانواده تمامی  تحقیقاتی از کل مؤلّفه

  . این تحقیق در تضاد است این نتیجه با نتایج تحقیقات ، که)16(آورد  را پایین می

توان چنین نتیجه گرفت که ابعادي از کیفیت زندگی که ارتباط معنادار با تعارض کار ـ خانواده  بنابر این می    

ایران متفاوت با جوامع پیشرفته است و یا آن که پدیدة تعارض کار ـ خانواده هنوز در  دارند در جوامعی مانند 

  . جامعۀ ما بروز جدي پیدا نکرده است

فت که تعارض کار ـ خانواده بیشتر در بین مردان مورد بررسی قرار گرفته این تحقیقات باید گ در شرح     

کنند؛ اما در یک مورد بررسی شده در  تري را نسبت به زنان تجربه می ها، ساعات کاري طوالنی است؛ زیرا آن

فاوت ایران نتایج همانند تحقیق ما حاکی از آن است که بین تعارض کار ـ خانواده مردان و زنان ت جامعۀ

  . شود داري مشاهده نمی معنی

هاي ورزشی   بین کیفیت زندگی نائب رؤساي زن با رؤساي مرد هیأت همچنین نتایج تحقیق نشان داد که     

این نتیجه،  در تأیید. تفاوت معناداري وجود دارد به این معنا که کیفیت زندگی مردان از کیفیت زندگی زنان بهتر است

نیز بیان ) 1383(احمدنیا ). 20(دارد که کیفیت زندگی مردان باالتر از کیفیت زندگی زنان است  میاعالم ) 2005( 2سنز

دارد که زنان شاغلی که از میزان متنوع بودن کار، جالب بودن و کنترل بر جریان کار خود بیشتر راضی بودند کیفیت  می

نیز بیان نمودند که کیفیت زندگی مردان باالتر از ) 1384(و نیز مسعودي علوي و همکاران ). 21(زندگی باالتري دارند 

این زمینه، کیفیت زندگی  این تحقیق و نتایج اکثر تحقیقات در توان گفت بر اساس نتایج بنابر این می). 22(زنان است 

نه آنان باشد، اگر هاي بدنی روزا  این موضوع، میزان فعالیت مردان بهتر از زنان گزارش شده است و شاید یکی از دالیل

  . این حکم نیازمند تحقیقات بیشتر است چه

ایجاد تعارض کار ـ  هاي که در سایر جوامع باعث  کنند بینی همچنین نتایج تحقیق نشان داد که عوامل پیش     

خانواده اند که در نتیجۀ تعارض کار ـ  تري وجود داشته این تحقیق، در حد ضعیف اند، در جامعۀ آماري خانواده شده

 همچنین. کنند هاي ورزشی در سطح پایین تر از میانگین مقیاس گزارش می  را در بین رؤسا و نائب رؤساي هیأت

این تحقیق شده است، بیشتر جنبۀ ذهنی از کیفیت  آنچه باعث باال بودن کیفیت زندگی در جامعۀ آماري

). مانند مرتبۀ شغلی و درآمد(ت تا جنبۀ عینی اس) مانند اضطراب پایین تر و یا ذهنیت مناسب به شغل(زندگی 

تعارض هاي ورزشی جزء جوامع آماري با   توان نتیجه گرفت که رؤسا و نائب رؤساي هیأت بنابر این چنین می

بعد جسمانی . این حکم، نیازمند تحقیقات بیشتر است صدور کیفیت زندگی باال هستند؛ لیکنکار ـ خانواده پایین و 

تحقیقات بررسی شده  ترین بعد در ارتباط با تعارض کار ـ خانواده است؛ زیرا در تمامی  گی مهماز کیفیت زند

بنابر این . گذارد در جوامع مختلف آماري در داخل و خارج کشور ارتباطی معنادار را با آن به نمایش می
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اي جسمانی باالتري ه تري دارند، از فاکتور توان گفت رؤساي مردي که تعارض کار ـ خانواده پایین می

برخوردارند و یا به عبارتی رؤساي مردي که بعد جسمانی از کیفیت زندگی در آنان باالتر است تعارض کار ـ 

  . کنند تري را تجربه میخانواده پایین

هاي ورزشی مرد و زن   رؤسا و نائب رؤساي هیأتتوان گفت که اشتغال  این تحقیق می بندي نتایج در جمع     

هاي ورزشی مشکلی   ها نشده و به عبارت دیگر کار در هیأت تان همدان باعث تعارض در کار ـ خانواده آندر اس

بنابر . ها نگذاشته است این اشتغال، اثر نامطلوب بر کیفیت زندگی آن ایجاد نکرده است و همچنین ها در خانواده آن

هاي   عارض در کار وکیفیت زندگی مسؤوالن هیأترسد، شاید یکی از دالیلی که باعث جلوگیري ت این به نظر می

هایی است که ماهیت ورزشی داشته و طبیعتا شادابی و نشاط همراه  ها در کار ورزشی گردیده، اشتغال آن

بنابر این با توجه . ایجاد کند هاي روانی و جسمانی آنان  هاي ورزشی توانسته است اثرات مطلوبی در جنبه  فعالیت

هاي ورزشی   شود در کنار فعالیت اجرایی و اداري خود به فعالیت یق، به سایر مدیران پیشنهاد میبه نتایج تحق

  .. بپردازندتا از کاهش کیفیت زندگی آنان پیشگیري شود
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