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Abstract  
Due to the increasing importance of effective human resources in the success of 
organizations, today researchers have paid great attention to the quality of work life and 
organizational indifference. Therefore, the purpose of this study was to investigate the 
effect and role of quality of work life on organizational indifference of sport teachers in 
Zanjan province. The research method is applied, descriptive-correlation with field method. 
Randomly stratified 130 sport teachers of the province (80 females, 50 males) answered to 
the questionnaires of quality of work life Walton (1973) and organizational indifference 
Danaifard et al. (2010) with acceptable reliability and credibility. Data analysis was 
performed at two levels of descriptive and inferential statistics using Kolmogorov-Smirnov, 
Pearson correlation and regression tests. The results showed that the quality of work life 
and its subscales affect the organizational indifference of sport teachers in Zanjan province. 
Therefore, it is suggested that the relevant authorities should pay more attention to 
increasing the job satisfaction and indifference of the teachers and take step in the direction 
of the valuable goals of the Ministry of Education and the country's development.  

Keywords: Organizational indifference, Quality of work life, Sport teachers of zanjan 
province. 
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 تفاوتی سازمانی معلمان ورزش کیفیت زندگی کاری و نقش آن در بی

 3امورمجید ن ،2لو ، زینب نقی1فرشته کتبی

 استادیار، گروه آموزش تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران .1

 استادیار، گروه آموزش تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. 2

 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. 3

 (12/40/2933: ؛ تاریخ پذیرش21/21/2931: تاریخ دریافت)

 چکیده 

ت هاوتی   ها، امروزه محققان توجهه وافهری بهه یی یهت زنهاری یهاری و بهی        ظر به اهمیت روزافزون نیروی انسانی در موفقیت سازمانبا ن
ت اوتی سازمانی معلمان ورزش استان  سازمانی دارنا، بر همین اساس، هاف پژوهش حاضر بررسی یی یت زناری یاری و نقش آن در بی

صورت  ن ر از معلمان ورزش استان براساس جاول مورران، به 294. همبستگی است -از نوع توصی ی روش تحقیق یاربردی،. زنجان بود
ت هاوتی سهازمانی    و بی( 2399)های یی یت زناریِ یاری والتون  در پژوهش شریت یرده و به پرسشنامه( منطقه 20ن ر در  064)ای  طبقه
ها در دو سطح  تحلیل داده. و روایی قابل قبول پاسخ دادنا( 93/4و  12/4خ به ترتیب، یرونبا آل ای)با پایایی ( 2913)فرد و همکاران  دانایی

نتایج نشهان داد  . اسمیرنف، همبستگی پیرسون و رررسیون انجام ررفت -های یلمورروف آمار توصی ی و استنباطی و با است اده از آزمون
شهود    هها پیشهنداد مهی    بنابر این یافتهه . ان ورزش استان زنجان تأثیر داردت اوتی سازمانی معلم های آن بر بی یی یت زناری یاری و مؤل ه

هها اقهاام یننها و در     ت هاوتی آن  مسئوالن مربوطه با توجه بیش از پیش به این مدم بر افزایش رضایت شغلی معلمان ورزش و یاهش بی
 .مسیر اهااف ارزشمنا سازمان آموزش و پرورش، و پیشرفت یشور رام بردارنا

 .ت اوتی سازمانی، یی یت زناری یاری، معلمان ورزش استان زنجان بی :ان کلیدیواژگ
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 مقدمه

رقابت  ۀکه در عرص زهینگاپرتالش و با یبا منابع انسان ایپو ییها سازمان تیاهم در دنیای امروز

این، بنابر. ستین دهیپوش یبرکس ،سازمان خود باشند یو ترق شرفتیبتوانند عامل پ یجهان ریگ نفس

خاص  یتیشخصو  یرفتار یها یدگیچیپ یککه هر  یانسان یروهایوجود ن لیدل  ها به سازمان در

سخت  یحساس و تا حد یسازمان رفتار تیریو مد یمنابع انسان تیریکار مد، خود را دارند

افراد چه در سازمان و چه در  یاجتماع یکه در زندگ کوچکیمسائل  لیدل به همچنین، ،دینما یم

وری و  هایی ایجاد شود که باعث کاهش بهره وجود دارد، ممکن است موانع و چالشاده خانو

انگیزش کارکنان سازمان شده و سازمان را از رسیدن به اهداف خود بازدارد یا حداقل در دستیابی 

بردن کارکنان از زندگی کاری یا حتی زندگی  به آن اهداف تأخیر ایجاد کرده و نیز مانع لذت

در  ها ننساا نقش همیتا بر نهمگاامروزه (. 181، ص1931کشاورز حقیقی، )شود  شخصی خود

های  وری سایر سرمایه بهره که کنند می دیا فکر یها یهسرما انعنو بهو از آن  ندا هدبر پی نمازسا

استفادة صحیح از سرمایۀ . های انسانی بستگی دارد گربودن سرمایه سازمان به میزان خبرگی و دانش

ها و ایجاد بسترهای  های وجودی انسان ی مستلزم توجه به شرایط روحی، روانی و پیچیدگیانسان

وری  یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار بر بهره. هاست مناسب برای شکوفایی استعداد آن

طبق (. 1، ص1931نظری، سوری و عیدی، )است  1کاریهای فکری، کیفیت زندگیِ  سرمایه

، کیفیت زندگیِ کاری عبارت است از میزان توان اعضای یک سازمان کاری  نتعریف ریچارد والتو

، 1981، 9مورهد و گریفین) در برآوردن نیازهای فردی خود در یک سازمان از طریق تجربیات خود

این  باشد که توجهی به کیفیت زندگیِ کاری کارکنان می های مدیریت، بی یکی از آفت(. 11ص

ترین  کیفیت زندگیِ کاری یکی از جالب. دهد رایی سازمان را کاهش میتوجهی، اثربخشی و کا بی

سازی شغلی است که در نگرش کارکنان و  گشای مهمی در غنی های ایجاد انگیزش و راه روش
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3. Moorhead & Griffin 
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ضرورت توجه به کیفیت زندگیِ کاری و بهبود آن یک منطق است . مدیران به انگیزش ریشه دارد

بنابراین، (. 5، ص1931عباسی، )شود  ر محیط کار سپری میها د درصد عمر مفید انسان 51چون 

ریزی در جهت ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان یک سازمان بسیار بااهمیت  توجه و برنامه

تواند تبعات منفی زیادی در مسیر  توجهی به چنین مقولۀ مهمی در سرمایۀ انسانی می است و بی

نام  ای به توجهی به نیروی انسانی، ایجاد پدیده یامدهای کمیکی از پ. دستیابی به اهداف داشته باشد

های پیرامونی و مشخصاً تحقق یا  حالتی را که وقوع یا عدم وقوع پدیده. تفاوتی به سازمان است بی

 1«سازمانیتفاوتی  بی»عدم تحقق اهداف سازمانی، برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند 

 یپارامترها و یبحث رفتار سازمان تیتوجه به اهم با(.  91، ص1931مهداد، ) شود نامیده می

 یتفاوت یب مانند یمخرب یهادهیموانع و پد یبررس سازمان، کارکنان و نیتعامل ب بر رگذاریتأث

. رسد نظر می شود، ضروری به و کارکنان می سازمان نیب یگسست روح جادیکه سبب ا یسازمان

وار و بـدون  نیصـورت ماشـ کند که به یم فیرا توص یر فرددر سازمان، رفتا یتفاوت یب ۀطیح

 نینـچتبع  به. دهد یانجام م چون و چرا را بی یسازمان ، دستوراتخود تینبوغ و خالق کاربردن به

 یزماناز هرگونه عالقه باشد، ممکن است در ظاهر باعث حفظ نظم سـا دور که به یدستور رشیپذ

نمـود  .کنـد ینمـ یقادن ابتکـار تشـود نشان ایها تیمسئول رشیپذکارمند را به تالش،  یول، شود

 با چنین واکنشی. است« مأمور و معذور»کاربرد عبارت  یدر افراد سازمان یتفاوت یب یهاطهیح

 شـود کـه او از خـود ابتکـار عمـل و یشود، معلوم مـ یسازمان خوانده م گر یاریکه  یفرد

 یرف دسـتورهاصِ یشود، اجرا یاز او مشاهده م ین عملکرد سازمانعنوا ندارد و آنچه به یجوشش

هـا و اعتصـابات کـه  صـورت اعتـراض افراد اعتراض خود را به دسـتورها بـه یگاه. است رانیمد

 ،امـر اسـت نیا رگانینما ادیز بتیغ گاهد و نده یاست، بروز م یتینارضا انینوع ب نیآشکارتر

مـدت  ینالو طـو یقعم یتینارضـا دشـو یافـراد مـ یتفـاوت یو بـ نشد یمآنچه باعث تسل یولـ

تفاوتی در کارکنان  وجود و استمرار بی( 9، ص1983 زاده و ساالریه، فرد، حسن ییدانا)اسـت 

                                                           
1. Organizational Indifference 
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وری، سرعت و دقت در انجام امور و افزایش  اثرات نامطلوب و منفی زیادی از جمله کاهش بهر

ی کارکنان را در پی دارد و همچنین خود، ناشی از عوامل و شرایطی نارضایتی و در نهایت، ناامید

رسد یکی از این  نظر می شود که به  تفاوتی کارکنان می ها باعث تشدید بی است که غفلت از آن

های کیفیت  عنوان مؤلفه والتون هشت متغیر اصلی را به. عوامل، کیفیت زندگیِ کاری کارکنان است

تساوی )حقوق کافی و منصفانه . 1انداز  دهد که عبارت قرار می زندگیِ کاری مورد توجه

ساعات کار معقول و )ایمنی و بهداشت کاری .  ؛ (سازمانی در حقوق پرداختی به کارکنان درون

تأمین فرصت بهبود، . 9؛ (های سنی الزم شرایط فیزیکی بهداشتی و ایمن و رعایت محدودیت

استقالل، خودکنترلی، دسترسی به اطالعات، )های انسانی  ها و توانایی توسعۀ و کاربرد قابلیت

های  فرصت پیشرفت، بهبود توانایی)تأمین فرصت امنیت و رشد مداوم . 1؛ (ها افزایش مهارت

عدم تعصب نسبت به )یکپارچگی یا انسجام اجتماعی در سازمان . 1؛ (فردی، امنیت شغلی و درآمد

گرایی در سازمان  قانون. 5؛ (بودن در سازمان عینژاد و جنس نیروی کار و ایجاد حس اجتما

تعادل بین کار و زندگی و )فضای کلی زندگی . 7؛ (برتری سلطۀ قانون نسبت به سلطۀ انسانی)

های اجتماعی سازمان در جامعه  توجه به نقش)وابستگی اجتماعی زندگی کاری . 8؛ (تناسب زمانی

( 118 ) 1لیانگ بستاس و(. 11، ص1971ین، مورهد و گریف( )و درک مسئولیت اجتماعی سازمان

افزایی و ادغام مدیریت و کیفیت زندگیِ کارکنان از جمله مواردی است که به بهبود  معتقدند هم

بهزادی . شود منجر می( مالی، محیطی و اجتماعی)عملکرد و افزایش آثار رویکردهای چند بعدی 

تفاوتی سازمانی تأثیر داشته و  ری بر بیدر پژوهشی نشان داد کیفیت زندگیِ کا( 1939)حموله 

با بررسی تأثیر ( 1937)رابطۀ معکوس با آن دارد، همچنین کاظمی، یوسفی، صادقی بروجردی 

تفاوتی سازمانی کارکنان کمیتۀ ملی المپیک ایران به این نتیجه رسیدند کیفیت  کیفیت زندگی بر بی

ها از طریق بهبود  د و پیشنهاد کردند سازمانتفاوتی سازمانی اثر منفی و معکوس دار زندگی بر بی

تفاوتی سازمانی کارکنان سازمان فراهم  های کیفیت زندگی کاری، شرایط را برای کاهش بی برنامه
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از دیگر . در واقع، در حوزة ورزش، پژوهش حاضر بسیار اندک مورد توجه قرار گرفته است. کنند

است که نشان ( 1938)ش حمیدی و همکاران های موجود در حوزة غیر ورزشی نیز پژوه پژوهش

. دهد کیفیت زندگیِ کاری با امنیت شغلی و بنابراین، رضایت شغلی رابطۀ معنادار و مثبتی دارد می

های  کارهایی چون برنامه نیز لزوم توجه به کیفیت زندگیِ کاری و راه( 113 )و همکاران  1گابریل

و همکاران   در پژوهشی دیگر، عسگری. کنند  یه میآموزشی و خودمراقبتی را برای پرستاران توص

و ( زن بودن)شناختی از جمله جنسیت  ارتباط عواملی مانند عوامل اجتماعی و جمعیت( 113 )

بودن ورزش و فعالیت بدنی را با شکایات موجود از میزان کیفیت زندگی کاری  نکردن یا کم ورزش

نیز نشان دادند یکی از عوامل کاهش ( 1935)می برومند، ریحانی و خاد. پرستاران عنوان کردند

 . تفاوتی سازمانی در بین آنان است وری پرستاران بی بهره

توان به اهمیت و لزوم توجه به کیفیت زندگیِ کاری و  های موجود می با مرور پژوهش

بسیار  هایی که این دو متغیر را با هم بررسی کرده باشند، تفاوتی سازمانی پی برد؛ ولی پژوهش بی

صورت عام پرداخته و کمتر معنای خاص و  اندک هستند و نیز بیشتر به کیفیتِ زندگی افراد به

اگرچه اخیراً کیفیت زندگیِ کاری معلمان . کار گرفته شده است مشخصِ کیفیت زندگیِ کاری به

  عنوان شاخصی مؤثر در آموزش و پرورش توجه مجریان و پژوهشگران تعلیم و تربیت را به به

هایی که این عوامل سازمانی را بین  ، اما پژوهش( ، ص117 ، 9زنگ)خود جلب کرده است 

رسد به  نظر می  معلمان و از جمله معلمان تربیت بدنی و ورزش بسنجد بسیار اندک بوده، حتی به

تفاوتی سازمانی توجهی نشده است، بنابراین، این بخش از حوزة رفتار  این مقوله در کنار بی

که سازمان آموزش و پرورش یک سازمان  از آنجا . های بیشتری نیاز دارد ی به پژوهشسازمان

محور است و نیز با درنظرگرفتن اهمیت فراوان نقش این سازمان و به ویژه معلمان در  انسان

وری این قشر از جامعه بسیار باال  پیشرفت و ارتقای پایۀ علمی کشور نیاز است که عملکرد و بهره
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با توجه به پیشینۀ . شود  ها ممکن می ین مهم از طریق توجه به عوامل بهبود عملکرد آنباشد و ا

ای  پژوهش یکی از عوامل مهم در این مسیر ارتقای کیفیت زندگی کاری و توجه به موارد کاهنده

 یکارکنان نسبت به مسائل و مشکالت سازمان، مشکل یتفاوت یب. تفاوتی سازمانی است چون بی

 .است یدولت ریغ یها سازمان یو بعض یدولت یها اکثر سازمان ریگبانیگر رانیا است که در

 آن سازمان ندازدیسازمان چنگ ب کیجسم  روح و است که اگر بر یسوز رفتار جان یتفاوت یب

با از طرفی (. 1، ص1939بهزادی حموله، )های مزمن خواهد شد  ماندگی و بیماری دچار عقب

خصوص در بین  مروزی به نقش مهم ورزش و تربیت بدنی در جامعه و بهعنایت به اینکه جوامع ا

اند؛ بنابراین، وظیفۀ خطیر و حیاتی معلمان تربیت بدنی و ورزش بسیار  آموزان پی برده دانش

نماید، زیرا پایۀ فرهنگی و آموزشی ورزش کشور در مدارس و ساعات  تر از قبل می بااهمیت

تواند ضربۀ بزرگی بر آموزش و  کاری در این بخش می ص و کمشود و هر گونه نق ورزشی بنا می

گذاری انسانی، علمی و عملی در سازمان مهمی مانند  نیز سالمتی جامعه وارد کند، ولی سرمایه

تواند ضامن موفقیت جامعه شود، زیرا جامعۀ سالم  آموزش و پرورش و حوزة تربیت بدنی می

مستمر در مسیر پیشرفت گام بردارد، بنابراین، توجه  طور تواند به است که می( جسمی و روانی)

وری و کارایی نیروی انسانی در سازمان آموزش و پرورش بسیار مهم  وافر به عوامل افزایندة بهره

 یِزندگ تیفیک اثر یوالتون به بررس یۀنظر کند براساس حاضر تالش می بنابراین، پژوهش. نماید می

 و بپردازد معلمان ورزش و تربیت بدنی استان زنجان یسازمان یتتفاو یآن بر ب یها لفهؤم و یکار

 ها آنسازمانی  یتفاوت یبر ب این معلمان یکار یِزندگ تیفیک ایکند که آ یرا مطرح م پرسش نیا

تفاوتی  ای مانند بی عبارت دیگر، آیا کیفیت زندگی کاری بر متغیر کاهنده به ؟دارد ریتأثنقش و 

و  رانیمدتواند به  ن ورزش نیز نقش دارد؟ نتایج پژوهش حاضر میسازمانی در جامعۀ معلما

کاهش  معلمان و یکار یزندگ تیفیکی ارتقا یکارها راه کارگیری مسئوالن آموزش و پرورش در به

آموزش و سازمان  یمنابع انسان ییایپو و یاری رساند و به عملکرد باال آنان یسازمان یتفاوت یب

 یمدل مفهوم بنابراین، .به اهداف ارزشمند و حیاتی آن را ممکن کند منجر شود و دستیابی پرورش

 .ترسیم شد 1پژوهش به شرح شکل 
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مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مدل والتون. 1 شکل
 
 (1791) 

 پژوهش شناسی روش

 همبستگی است که به -های توصیفی پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، و از نوع پژوهش

در استان  1938صورت مقطعی و در پاییز و زمستان سال  این پژوهش به. روش میدانی اجرا شد

 151جامعۀ آماری شامل معلمان ورزش و تربیت بدنی استان زنجان است که . زنجان انجام گرفت

 5 )ای  روش طبقه  ها به نفر از آن  19براساس جدول مورگان، . منطقه بودند 11نفر و شاغل در 

نفر  3نفر سلطانیه،   نفر خدابنده،  11نفر خرمدره،  11نفر ابهر،  1 ،  نفر ناحیۀ  1 ، 1ناحیۀ  نفر

نفر  9رود،  نفر سجاس  نفر ایجرود،  9نفر انگوران،  1نشان،  نفر ماه 1رود،  نفر زنجان 9طارم، 

سشنامۀ استاندارد ابزار پژوهش دو پر. عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند به( نفر افشار  رود،  بزینه

فرد و همکاران  تفاوتی سازمانی دانایی گویه و بی 7 با ( 1379)کیفیت زندگیِ کاری والتون 
                                                           
1. Walton 

 کیفیت زندگی کاری

 وابستگی اجتماعی کارکنان

 فضای کلی زندگی کاری

 پرداخت منصفانه

 کار ایمن و بهداشتیمحیط 

 های انسانی بهبود توسعۀ قابلیت

 تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم

 یکپارچگی و انسجام سازمانی

 گرایی در سازمان قانون

تفاوتی  بی
 سازمانی
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ها طی مطالعۀ  آلفای کرونباخ پرسشنامه. ای لیکرت بود درجه گویه در مقیاس پنج 99با ( 1983)

پایایی مناسب ابزار  دهندة دست آمد که نشان به 73/1و  81/1مقدماتی که انجام گرفت، به ترتیب، 

از بین . ها نیز با نظر برخی استادان و متخصصان بررسی و تأیید شد روایی پرسشنامه. است

دست آمده ابتدا، در سطح آمار  های به داده. مورد قابل تحلیل بود 191شده،  های تکمیل پرسشنامه

پس، در سطح آمار صورت نمودارها و جداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار، س توصیفی به

ها، و  بودن توزیع داده اسمیرنوف برای بررسی نرمال -های کلموگروف استنباطی با استفاده از آزمون

 .تحلیل شد   نسخۀ  SPSSافزار  آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرم

 های پژوهش یافته

 1/98و ( نفر 81)کنندگان در پژوهش زن  درصد شرکت 1/51نتایج توصیفی پژوهش نشان داد 

درصد   9/7سال،  91کنندگان زیر  درصد شرکت 13/ از نظر سنی، . بودند( نفر 11)درصد مرد 

از نظر تحصیالت نیز بیشتر . سال بودند 13تا  11درصد بین  1/8سال و  11تا  91بین 

ها دارای مدرک کاردانی  و کمترین آن( درصد 8/59)کنندگان دارای مدرک کارشناسی ارشد  شرکت

 1/11از نظر وضعیت استخدام نیز بیشترین فراوانی مربوط به معلمان پیمانی با . بودند( درصد 1/9)

 1/9درصد و کمترین فراوانی مربوط به معلمان رسمی آزمایشی با  1/99رسمی با  ،درصد و بعد آن

  9/5) سال سابقه داشتند 11کننده کمتر از  براساس سابقۀ کار نیز اکثر افراد شرکت. درصد بود

 (.درصد 1/11)سال سابقۀ کار داشتند  91و حداقل افراد هم باالی ( درصد

آزمون  جینتا، شود میمشاهده  1طور که در جدول  همانها و  در تجزیه و تحلیل استنباطی داده

های آن  مقیاس در هر دو متغیر و خردهها  داده یدار انشان داد سطح معن رنوفیاسم -کلموگروف

 .ها نرمال بود داده عیتوز ،نیبود، بنابرا 11/1از  شتریب
 

 ها بودن توزیع داده اسمیرنوف برای بررسی نرمال -نتایج آزمون کلموگروف. 1جدول 
 سطح معناداری انحراف معیار میانگین فراوانی متغیر

 178/1 39/19 11/31 191 تفاوتی سازمانی بی
 111/1  /11 71/8 191 پرداخت منصفانه

 115/1 88/1 13/3 191 ن و بهداشتیمحیط کاری ایم
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 سطح معناداری انحراف معیار میانگین فراوانی متغیر
 159/1  /71  71/1 191 یانسان یها تیقابل ۀبهبود توسع

 115/1  /19 3/ 1 191 مداوم تیفرصت رشد و امن نیمأت
 111/1  /19  18/1 191 یو انسجام سازمان یکپارچگی

 159/1  /1   11/1 191 در سازمان ییگرا قانون
 111/1 1/ 3 13/3 191 یکار یزندگ یکل یفضا

 113/1  /19 18/3 191 کارکنان یاجتماع یوابستگ
 151/1  15/1 89/ 1 191 کیفیت زندگی کاری

های  مقیاس شود ارتباط بین متغیر کیفیت زندگیِ کاری و خرده ، مشاهده می با توجه به جدول 

 . ، معنادار است(>11/1P)تفاوتی سازمانی در سطح  آن با بی
 

 تفاوتی سازمانی های آن با بی ن همبستگی کیفیت زندگی کاری و خرده مقیاسنتایج آزمو. 2جدول 
 سطح معناداری همبستگی متغیر

 پرداخت منصفانه
98/1 111/1 

 تفاوتی سازمانی بی

 محیط کاری ایمن و بهداشتی
17/1 111/1 

 تفاوتی سازمانی بی
 یانسان یها تیقابل ۀبهبود توسع

18/1 111/1 
 زمانیتفاوتی سا بی

 مداوم تیفرصت رشد و امن نیمأت
77/1 111/1 

 تفاوتی سازمانی بی
 یو انسجام سازمان یکپارچگی

11/1 111/1 
 تفاوتی سازمانی بی
 در سازمان ییگرا قانون

11/1 111/1 
 تفاوتی سازمانی بی
 یکار یزندگ یکل یفضا

11/1 111/1 
 تفاوتی سازمانی بی
 رکنانکا یاجتماع یوابستگ

13/1 111/1 
 تفاوتی سازمانی بی

 کیفیت زندگی کاری
75/1 111/1 

 تفاوتی سازمانی بی
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تفاوتی  درصد واریانس بی 13شود، کیفیت زندگیِ کاری  مشاهده می 9طور که در جدول  همان

صد در 13بینی  به عبارت دیگر، متغیر کیفیت زندگیِ کاری قادر به پیش. کند سازمانی را تبیین می

 .تفاوتی سازمانی است از تغییرات بی
 

 نتایج آزمون رگرسیون. 1جدول 

 متغیر
ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 شده تعدیل
 سطح معناداری

درجة 

 آزادی
 Fآمارة 

 پرداخت منصفانه

 یسازمان یفاوتت یب
98/1 11/1 11/1 111/1 1 19/   

 محیط کاری ایمن و بهداشتی

 یسازمان یفاوتت یب
17/1   /1   /1 111/1 1 1 /95 

 یانسان یها تیقابل ۀبهبود توسع

 یسازمان یفاوتت یب
18/1 91/1 91/1 111/1 1 5 /55 

 مداوم تیفرصت رشد و امن نیمأت

 یسازمان یفاوتت یب
77/1 51/1 51/1 111/1 1 5/188 

 یو انسجام سازمان یکپارچگی

 یسازمان یفاوتت یب
11/1  1/1  1/1 111/1 1 78/9  

 در سازمان ییگرا قانون

 یسازمان یفاوتت یب
11/1 91/1 91/1 111/1 1 11/15 

 یکار یزندگ یکل یفضا

 یسازمان یفاوتت یب
1/1  1/1  1/1 111/1 1 1 /19 

 کارکنان یاجتماع یوابستگ

 یسازمان یفاوتت یب
13/1  1/1  9/1 111/1 1 77/93 

 کیفیت زندگی کاری

 یسازمان یفاوتت یب
75/1 13/1 17/1 111/1 1 1 /171 

کنندة کیفیت زندگی کاری، از  بینی منظور تعیین تأثیر ضریب متغیر پیش ، به1مطابق با جدول 

 11/1شود با توجه به سطح معناداری کمتر از  طور که مشاهده می رگرسیون استفاده شد، و همان

 . است( یسازمان یفاوتت یب)توان گفت که کیفیت زندگی کاری قادر به تبیین متغیر وابسته  می
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 نتایج آزمون تحلیل واریانس حاصل از متغیر مستقل بر متغیر وابسته. 4جدول 

 سطح معناداری tمیزان  Betaضریب  Bمیزان  متغیر

 111/1 59/11  77/53 ضریب ثابت

 111/1 53/1 98/1  /18 پرداخت منصفانه

 111/1 9/11  18/18 ضریب ثابت

 111/1 11/5 17/1 13/9 یمحیط کاری ایمن و بهداشت

 111/1 17/11  15/19 ضریب ثابت

 111/1 15/8 18/1 9/ 1 یانسان یها تیقابل ۀبهبود توسع

 111/1 57/11  13/13 ضریب ثابت

 111/1 79/19 77/1 17/ 1 مداوم تیفرصت رشد و امن نیمأت

 111/1 89/11  8/51  ضریب ثابت

 111/1 79/1 11/1  /13 یو انسجام سازمان یکپارچگی

 111/1 18/8  37/18 ضریب ثابت

 111/1 13/7 11/1 11/9 در سازمان ییگرا قانون

 111/1 9/11   1/18  ضریب ثابت

 111/1 15/5 11/1 9/ 5 یکار یزندگ یکل یفضا

 111/1  11/1  9/51  ضریب ثابت

 111/1 91/5 13/1 99/9 کارکنان یاجتماع یوابستگ

 111/1 9/ 8  1 /571 ضریب ثابت

 111/1 9/19  75/1 81/1 کیفیت زندگی کاری

ی معلمان سازمان یفاوتت یببر  ها، متغیر کیفیت زندگی کاری براساس نتایج تجزیه و تحلیل داده

 .داری دارد ورزش استان زنجان اثر معنا

 گیری بحث و نتیجه

و نقش مهم و  براساس اهمیت فراوان نیروی انسانی در رسیدن به اهداف یک سازمان از یک سو

ویژه معلمان ورزش و تربیت بدنی، پژوهش حاضر با هدف  حیاتی آموزش و پرورش در جامعه به
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تفاوتی سازمانی معلمان تربیت بدنی و ورزش استان زنجان  بررسی نقش کیفیت زندگیِ کاری بر بی

همچنین، نتایج . تفاوتی سازمانی تأثیر دارد انجام شد و نتایج نشان داد کیفیت زندگی گاری بر بی

ها  به عبارت دیگر، یافته. تفاوتی سازمانی بودند های کیفیت زندگی بر بی مقیاس مبین تأثیر خرده

صورت منصفانه و عادالنه، توسعۀ توانایی و  نشان داد هرقدر به پرداخت دستمزد در سازمان به

ی و انسجام در های معلمان ورزش، تأمین فرصت رشد و امنیت شغلی، افزایش یکپارچگ قابلیت

گرایی و برابری همۀ معلمان و مدیران در مقابل آن، بهبود فضای کلی کار و زندگی،  سازمان، قانون

تفاوتی سازمانی آنان کاهش  افزایش وابستگی اجتماعی بین معلمان ورزش توجه شود، میزان بی

، (1939)حموله  بهزادی، (118 ) لیانگ های بستاس و نتایج این پژوهش با پژوهش. خواهد یافت

، گابریل و همکاران (1938)، حمیدی و همکاران (118 )کاظمی، یوسفی، صادقی بروجردی 

عبارت دیگر، این پژوهش نیز مبین اثر   به. همسو بود( 1935)، و برومند، ریحانی و خادمی (113 )

شده در  سیهای برر تفاوتی سازمانی در جامعۀ معلمان، مانند جامعه کیفیت زندگیِ کاری بر بی

زمان این دو متغیر  تواند خالء موجود در رابطه با بررسی هم این نتایج می. های پیشین بود پژوهش

. ویژه معلمان ورزش و تربیت بدنی را تا حدی پوشش دهد و نیز مطالعۀ آن در جامعۀ معلمان به

تواند کلید افزایش  توان استدالل کرد که ارتقای کیفیت زندگیِ کاری می ها می یافتهبراساس این 

. تفاوتی سازمانی و حتی ترک سازمان باشد وری و انگیزة کارکنان سازمان و بنابراین، کاهش بی بهره

تفاوتی  تنها بر افزایش رضایت شغلی و کاهش عوامل منفی چون بی دامنۀ کیفیت زندگیِ کاری نه

واده، اوقات فراغت و نیازهای گذارد، بلکه بر زندگی خارج از سازمان کارکنان از جمله خان اثر می

شود، به  هنگامی که نیازهای کارکنان در محل کار برآورده نمی. اجتماعی آنان نیز تأثیرگذار است

کنند که پیامدهای منفی بر رفاه کارکنان و  ها استرس کاری بسیاری تجربه می احتمال زیاد آن

 ،1اوتمن)ار خود راضی نباشند شود کارکنان از ک ها خواهد داشت و باعث می عملکرد شغی آن

خصوص سازمان مهمی مانند  ها به توان گفت اگر سازمان ها، می براساس یافته(. 11، ص111 

                                                           
1. Othman 
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ها،  ریزی در جهت افزایش آن آموزش و پرورش، با توجه به عوامل کیفیت زندگی معلمان و برنامه

یجه پیشرفت جامعه برسد، تواند به دستاوردهای بزرگی در زمینۀ اهداف خود و در نت شک می بی

تر و باانگیزه  توانند خالقانه تفاوتی کارکنان یک سازمان کمتر باشد، می چراکه هرچه نارضایتی و بی

های ارزشمندی به  مندانۀ خود در مسیر اهداف سازمان پیشرفت بیشتر کار کرده و با تالش رضایت

رو، پیشرفت آیندة کشور به دست  این از آنجا که تربیت و آموزش نسل آینده و از . ارمغان آورند

سازمان آموزش و پرورش است، توجه به رفاه، انگیزة کاری، رضایت و کیفیت زندگیِ کاری 

هر مقدار نیاز معلمان در فضای کاری خود تأمین شود، به همان اندازه . معلمان بسیار مهم است

های  مؤثر واقع شوند و قدم سازان کشور آموزان و آینده توانند در آموزش و پرورش دانش می

در این میان معلمان ورزش و تربیت بدنی یکی از . بزرگی در پیشرفت و ارتقای جامعه بردارند

های اخیر توجه بیشتری به ورزش و  باشند و خوشبختانه در سال ترین منابع این سازمان می مهم

با اهداف غایی و داشتن فعالیت بدنی در سطح آموزش و پرورش و جامعه شده است، اما همچنان 

با عنایت به اهمیت فراوان این قشر در سالمت و . ای پویا، سالمت و شاداب فاصله داریم جامعه

وری و  رو، نسل آیندة کشور، توجه به عواملی که بر انگیزه، بهره آموزان و از این  شادابی دانش

شود متولیان امر با  توصیه می بنابراین،. اثربخشی معلمان ورزش بیافزاید، اولویت باالیی دارد

های همیشگی این قشر بوده، و  ریزی برای ارتقای مواردی مانند دستمزد که یکی از دغدغه برنامه

های  های درست اجرایی که از آموزش های آموزشی کاربردی و واقعی به روش نیز برگزاری دوره

های ارزشیابی  نوع و روشتر باشد، همچنین، بهبود  ضمن خدمت اجرایی حال حاضر با کیفیت

های  کردن زمینۀ ارتقای شغلی بیشتر و فرصت رشد و پویایی باالتر، برنامه معلمان ورزش، فراهم

ها گام  توانند در جهت افزایش کیفیت زندگیِ کاری آن رفاهی و ورزشی مناسب و قابل استفاده می

داده، منابع انسانی پویا و کارآمدی تفاوتی سازمانی افراد را کاهش  بردارند و نارضایتی، سکون و بی

زیرا مبرهن . در جهت نیل به اهداف و پیشرفت سازمان آموزش و پرورش و کشور پدید آورند

است که موفقیت و پیشرفت هر کشوری در گروِ توجه و اولویت قراردادن معلمان و سازمان 

 .آموزش آن سرزمین است
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