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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر ،مطالعه رابطه بین تبعیض در محیط کار با کیفیت زندگی کاری معلمان تربیتبدنی استان گلستان
بود.
روششناسی :جامعه آماری اين تحقیق شامل کلیه معلمان تربیتبدنی استان گلستان ( 650نفر) بود که بر حسب فرمول
کوکران 242 ،نفر بهشیوه تصادفی خوشهای بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .برای جمعآوری دادههای تحقیق ،از
پرسشنامههای تبعیض در محیط کار پاسکوئه و ريچمن ( )2009و کیفیت زندگی کاری والتون ( )1973استفاده شد .همچنین
برای تجزيه و تحلیل دادهها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
یافتهها :نتايج تحقیق نشان داد رابطه منفی و معنیداری بین ابعاد سهگانه تبعیض در محیط کار با کیفیت زندگی کاری وجود
دارد .در تحلیل رگرسیونی نیز ،نتايج نشان داد تبعیض از سوی مديريت ( )β=-0/135و تبعیض سازمانی ( )β=-0/227توان
پیشبینی کیفیت زندگی کاری معلمان تربیتربدنی را دارند.
نتیجهگیری :با توجه بهنتايج تحقیق میتوان چنین نتیجهگیری کرد که تبعیض در محیط کار میتواند نقش مهمی در کاهش
کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت بدنی ايفا نمايند.
واژههای کلیدی :تبعیض ،سازمان ،مديريت ،معلمان ،همکاران.
* نویسنده مسئول :تلفن09113724347 :

E - mail: nbay@ut.ac.ir
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مقدمه
با توجه بهاهمیت نیروی انسانی میتوان چنین عنوان کرد که موفقیت و اثربخشی هر سازمانی بهاستفاده مناسب از نیروی انسانی
آن بستگی دارد (راحامان .)2012 ،1سازمانهای عصر حاضر ،با نگاه راهبردی بهمنابع انسانی ،آن را بهعنوان دارايی هوشمند و
ارزشمند در نظر دارند و بیش از پیش به ارتقای کیفیت محیط کاری و رضايت شغلی کارکنان توجه دارند .بهبود کیفیت محیط
و شرايط کاری کارکنان مستلزم اهتمام مديريت سازمان بهتدوين سیاستهای حمايتگرايانه از منابع انسانی است .بر اين اساس،
استفاده مطلوب از منابع انسانی متکی بهتدوين استراتژیهای منابع انسانی و اقداماتی است که برای صیانت جسم ،روح و حفظ
کرامت انسانی کارکنان انجام میگیرد (نورماال .)2010 ،2اقداماتی که شامل امکانات رفاهی ،درمانی ،امنیت ،طراحی ،توسعه و
پیشرفت شغلی ،آموزش و بهسازی و مواردی از اين قبیل میباشد ،روی هم با عنوان کیفیت زندگی کاری 3در نظر گرفته میشود.
در جامعهی امروز ،بهبود زندگی کاری کارکنان بهيکی از مهمترين اهداف سازمانها تبديل شده است .از آنجا که بین اقدامات
مديريت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری رابطهی مستقیمی وجود دارد ،از اين رو حیات دوباره بخشیدن بهکارکنان از راه
ارتقای کیفیت زندگی کاری ،کلید موفقیت هر سازمان بهشمار میرود (جزايری و پرداختچی.)2007 ،
تعاريف بسیاری در خصوص کیفیت زندگی کاری ارائه شده است .استیفن )2012( 4کیفیت زندگی کاری را نوع نگرش افراد
نسبت بهشغل خود تعريف میکند .از ديدگاه اين محقق کیفیت زندگی کاری يعنی اين که تا چه میزان اعتماد متقابل ،توجه،
قدرشناسی ،کار جالب و فرصتهای مناسب برای سرمايه گذاری (مادّی و معنوی) در محیط کار ،توسط مديران برای کارکنان
فراهم شده است .از ديدگاه راشمی و سوامی )2013( 5کیفیت زندگی کاری عبارت است از عکسالعمل کارکنان نسبت بهکار؛
بهويژه پیامدهای فردی آن در رضايت شغلی و سالمت روحی .کیفیت زندگی کاری برنامهای جامع و گسترده است که رضايت
کارکنان را افزايش میدهد ،يادگیری آنها را در محیط کار تقويت میکند و بهآنها در امر مديريت ،تغییر و تحوالت ياری
میرساند.
رضايت نداشتن کارکنان از کیفیت زندگی کاری مشکلی است که تقريباً بههمه کارمندان بدون توجه بهمقام و جايگاه آنها آسیب
میرساند .هدف بسیاری از سازمانها افزايش رضايت کارکنان در تمام سطوح است ،اما اين مسئلهای پیچیده است زيرا تفکیك و
تعیین اين که چه مشخصههايی با کیفیت زندگی کاری رابطه دارند ،امری دشوار است (سلطانی .)1384 ،تسفای )2010( 6در
اين خصوص بیان میکند که بهصورت کلی دو دسته عوامل فردی (از جمله سن ،جنسیت ،مهارتها و توانمندیهای کارکنان) و
سازمانی (از جمله تعامل و همکاری با ساير کارکنان ،اهداف سازمان ،سیستم پاداش ،سیستم ارتقاء و سیستمهای کنترل در
سازمان) بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت زندگی کاری کارکنان اثر میگذارند و مديران همواره بايستی با در نظر گرفتن
عوامل فردی و سازمانی ،کیفیت زندگی کارکنان خود را مورد ارزيابی قرار دهند و برای ارتقاء آن تالش کنند.
از آنجا که بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمانها میتواند نقش مهمی در شکلگیری رفتارهای مثبت کاری در کارکنان
از جمله رضايت شغلی و بهبود عملکرد شغلی و در نهايت موفقیت سازمانها ايفا نمايد ،پی بردن بهعواملی که بر روی کیفیت
زندگی کاری کارکنان بهشکلی مثبت و منفی اثرگذار هستند بهمديران سازمانها کمك خواهد کرد تا کیفیت زندگی کارکنان
خود را افزايش داده و ضمن بهبود عملکرد فردی و سازمانی بهمزيت رقابتی نیز دست يابند .يکی از مهمترين عوامل موثر بر
کیفیت زندگی کارکنان سازمانهای امروزی ،تبعیض در محیط کار 7میباشد .تبعیض در محیط کار بهعنوان عمل يا تصمیمی
1. Rahaman
2. Normala
3. Quality of Work Life
4. Stephen
5. Rashmi and Swamy
6. Tesfaye
7. Workplace Discrimination
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که موجب برخورد نامناسب با يك کارمند يا گروهی از کارمندان بهداليلی از جمله سن ،جنسیت ،جايگاه سازمانی و يا ناتوانی
جسمی و بدنی میگردد ،تعريف شده است (چو و چوی .)2011 ،1هان و ويلکینز )2013( 2در اين خصوص بیان میکنند تبعیض
در محیط کار زمانی رخ میدهد کهيك کارمند يا گروهی از کارمندان در سازمان نسبت بهساير کارکنان ديگر بهداليلی از جمله
جنسیت ،سابقه کاری ،جايگاه سازمانی يا حقوق و مزايا کمتر مورد توجه قرار میگیرند.
همچنین بايدل )2012( 3بیان میکند تبعیض در محیط کار همواره در سازمانهای مختلف وجود دارد و کارکنان نیز از آن رنج
میبرند .به گفته وی دو نکته در اين خصوص مهم است که بايد مورد توجه مديران قرار گیرد :اول ،عوامل ايجاد کننده تبعیض در
محیط کار و دوم ،پیامدهای آن .در مورد عوامل ايجاد کننده ،عباس 4و همکاران ( )2011بیان میکنند عواملی همچون سن،
جنسیت ،میزان تحصیالت ،میزان حقوق و پاداشها از جمله مواردی هستند که موجب ايجاد تبعیض در محیط کار میشوند.
هان و ويلکینز ( )2013نیز در اين خصوص بیان میکنند کارکنان همواره محیط کاری و عوامل موثر بر آن را ارزيابی میکنند و
احساس تبعیض محصول اين ارزيابی ها در خصوص مواردی همچون حقوق ،جنسیت ،رنگ پوست ،پاداشها و جايگاه سازمانی
میباشد .از سوی ديگر تبعیض بههر دلیل و هر شکلی که باشد دارای پیامدهايی در محیط کار برای کارکنان ،مديران و سازمان
خواهد بود .الن 5و همکاران ( )2001بیان میکنند ادراک تبعیض در محیط کار موجب افزايش تنش در کار و کاهش رضايت
شغلی و تعهد سازمانی میگردد .همچنین تبعیض در محیط کار بهعنوان يك عامل ايجاد کننده استرس عمل کرده و موجب
تعارض در محیط کار و ابهام در نقش میشود .تاريانا 6و همکاران ( )2015نیز در اين خصوص بیان میکنند تبعیض در محیط
کار میتواند بر روی پیامدهای رفتاری کارکنان اثرگذار باشد.
تحقیقات گوناگونی در خصوص نقش تبعیض در محیط کار و پیامدهای آن در سازمانهای مختلف از جمله سازمانهای ورزشی
انجام شده است .دیکاسترو 7و همکاران ( )2008در تحقیقی با عنوان تأثیر تبعیض در محیط کار بر سالمت جسمی و روانی
کارکنان فلیپینی در آمريکا دريافتند تبعیض در محیط کار موجب کاهش سالمت ذهنی و جسمی اين کارکنان شده است .ال
اذب )2011( 8با انجام تحقیقی بر روی  1127کارمند يك شرکت چند ملیتی در مصر بهاين نتیجه رسید اذيت و تبعیض از سوی
همکاران و همچنین مديران موجب کاهش کیفیت زندگی کاری کارکنان مورد مطالعه شده است .برگمن 9و همکاران ()2012
در تحقیقی دريافتند تبعیض در محیط کار دارای اثری منفی بر پیامدهای کاری کارکنان از جمله رضايت از شغل و تمايل بهماندن
در کار میباشد .نتايج تحقیق جیبروبیه 10و همکاران ( )2014با عنوان تبعیض جنسیتی و عمکلرد کارکنان دانشگاههای دولتی
در نیجريه نشان داد تبعیض جنسیتی بین کارکنان زن و مرد موجب کاهش عملکرد کارکنان زن شده است .نومن )2014( 11با
انجام تحقیقی بر کارکنان بخش سالمت در انگلیس دريافت تبعیض در محیط کار موجب شکلگیری عدم برابری و عدم رضايت
شغلی میشود.
همچنین تینگل 12و همکاران ( )2014در تحقیقی بر روی کارکنان زن اتحاديه بسکتبال زنان پنج ايالت در آمريکا که ترک
خدمت کرده بودند دري افتند چهار عامل فقدان احترام متقابل بین کارکنان مرد و زن ،عدم عدالت در سیاستها ،عدم مدلسازی
از کارکنان زن و سوء استفاده جنسی از کارکنان زن موجب ايجاد تبعیض در قبال اين کارکنان خانم و در نهايت خروج از کار
1. Chou and Choi
2. Hahn and Wilkins
3. Biddle
4. Abbas
5. Ellen
6. Triana
7. De Castro
8. Alazab
9. Bergman
10. Gberevbie
11. Newman
12. Tingle
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آنها شده است .تاريانا و همکاران ( )2015در پژوهشی فرا تحلیلی نشان دادند تبعیض در محیط کار بر روی نگرش بهشغل،
سالمت ذهنی و جسمی ،کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اثری منفی میگذارد .ويجستف 1و همکاران
( )2015در تحقیقی دريافتند بین تبعیض در محیط کار با عدم رضايت شغلی و تمايل بهخروج از کار کارکنان رابطه منفی و
معنیداری وجود دارد .انوکسن ) 2016( 2در تحقیقی بر روی کارکنان مهاجر پنچ کلینیك پزشکی در نروژ بهاين نتیجه رسیدند
عدالت سازمانی و ارزشهای شخصی کارکنان بومی موجب درک تبعیض از سوی کارکنان مهاجر اين کلینیكها شده است.

لی3

و همکاران ( )2016با انجام پژوهشی بر روی  33530کارگر در کره جنوبی دريافتند تبعیض در محیط کار توانايی پیشبینی
اضطراب و افسردگی اين کارگران را دارد.
با توجه بهپیشینه ارائه شده میتوان چنین برداشت که تبعیض در محیط کار میتواند بر پیامدهای کاری و شاخصهای عملکردی
کارکنان سازمان از جمله رضايت شغلی ،کیفیت زندگی کاری و تمايل به خروج آنها از کار اثرگذار باشد که بیشتر تحقیقات
انجام شده در اين زمینه در سازمانهای صنعتی و غیر آموزشی انجام شده است؛ اما با اين وجود تحقیقات اندکی در اين خصوص
در محیطهای آموزشی (جیبروبیه و همکاران )2014 ،انجام شده است .محیطهای آموزشی از جمله مدارس بهدلیل داشتن نقش
مهم تربیتی در جامعه نیاز دارند تا توجه ويژهای بهکیفیت زندگی کاری معلمان و عوامل اثرگذار بر آن داشته باشند .تبعیض در
محیط کار از جمله متغیرهايی است که میتواند بر کیفیت زندگی کاری معلمان اثرگذار باشد .جیبروبیه و همکاران ( )2014در
اين خصوص بیان میکنند اثر تبعیض در محیط کار بر عملکرد و کارآيی کارکنان بر کسی پوشیده نیست ،اما بیشتر تحقیقات
انجام شده در اين خصوص در محیطهای غیر آموزشی از جمله بیمارستانها ،سازمانهای خدماتی و شرکتهای صنعتی انجام
شده است که اين امر ضرورت انجام چنین تحقیقاتی را در محیطهای آموزشی آشکار میسازد.
از سوی ديگر معلمان تربیتبدنی بهدلیل تدريس درس تربیتبدنی بهدو شکل عملی و نظری همواره دارای مشکالت خاص خود
میباشند و رفع تبعیض در محیطهای کاری آنان ضمن افزايش کیفیت تدريس اين معلمان میتواند موجب شکلگیری پیامدهای
رفتاری مثبت از جمله بهبود کیفیت زندگی کاری ،افزايش رضايت شغلی و بهبود عملکرد شغلی اين معلمان گردد .لذا با توجه
بهاهمیت موضوع پژوهش و وجود داشتن خألهای علمی موجود ،محقق به دنبال پاسخ بهاين سئوال است که آيا بین تبعیض در
محیط کار با کیفیت زندگی کاری معلمان تربیتبدنی استان گلستان رابطه معنیداری وجود دارد؟
روششناسی
روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی و از جنبه جمعآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی است که بهشکل میدانی
بهاجرا درآمده است .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان تربیتبدنی (آموزگاران مقاطع ابتدايی و دبیران مقاطع دبیرستان)
استان گلستان بهتعداد  650نفر در سال  1395بود .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 242 ،نفر تعیین گرديد .با توجه
بهاينکه تعداد معلمان تربیتبدنی در شهرستانها و شهرهای استان گلستان برابر نبوده است از شیوه نمونهگیری تصادفی
خوشهای استفاده شد .برای گردآوری دادههای تحقیق از پرسشنامههای تبعیض در محیط کار پاسکوئه و ريچمن )2009( 4و
کیفیت زندگی کاری والتون )1973( 5استفاده شد .پرسشنامه تبعیض در محیط کار دارای  17گويه و سه مولفه تبعیض از سوی
مديريت ( 6گويه) ،تبعیض از سوی همکاران ( 4گويه) و تبعیض سازمانی ( 7گويه) میباشد که بر اساس مقیاس  5ارزشی لیکرت
سنجیده میشود (جدول .)1
1. Wagstaff
2. Enoksen
3. Le
4. Pascoe and Richman
5. Walton
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جدول  .1ابعاد و گويههای پرسشنامه تبعیض در محیط کار
ابعاد
تبعیض
از سوی
مديريت

تبعیض
از سوی
همکاران

تبعیض
سازمانی

میانگین

انحراف معیار

سئواالت
 .1مدير من ،از تمامی معلمان به يك میزان حمايت نمیکند.

3/50

1/23

 .2مدير من ،قوانین را برای همه يکسان اجرا نمیکند.

3/52

1/12

 .3مدير من ،به يك میزان کار تمامی معلمان را کنترل نمیکند.

3/54

1/15

 .4مدير من ،بین معلمان تبعیض قائل میشود.

3/45

1/17

 .5مدير من ،در برخورد با معلمان از جمالت تبعض آمیز استفاده میکند.

3/70

1/13

 .6تصمیماتی که مدير من در مورد امور میگیرد موجب تبعیض بین معلمان میشود.

3/51

1/17

 .7همکاران من بین يکديگر تبعیض قائل میشوند.

3/53

1/13

 .8همکاران من بین معلمان خانم و آقا تبعیض قائل میشوند.

3/80

1/12

 .9همکاران من از جمالت تبعیض آمیز استفاده میکنند.

3/60

1/10

 .10همکاران تصمیماتی اخذ میکنند که موجب تبعیض بین همکاران میشود.

3/61

1/13

 .11پرداخت حقوق در سازمان من به شکلی است که موجب تبعیض بین کارکنان میشود.

2/96

1/34

 .12پرداخت پاداشها در سازمان به شکلی است که موجب تبعیض بین کارکنان میشود.

2/81

1/24

 .13قوانین و مقررات در سازمان من به شکلی است که موجب تبعیض بین کارکنان میشود.

2/86

1/21

 .14سیستم ارتقاء در سازمان به شکلی است که موجب تبعیض بین کارکنان میشود.

2/95

01/19

 .15استراتژیها و سیاستهای سازمان من به شکلی است که موجب تبعیض بین کارکنان میشود.

2/95

1/25

 .16با هرگونه رفتار تبعیض آمیز در سازمان به شدت برخورد نمیشود.

2/80

1/22

 .17قوانین و مقررات سازمان من بین کارکنان آقا و خانم تبعیض قائل میشود.

3/18

1/55

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری نیز مشتمل بر  24گويه و هشت مولفه (پرداخت منصانه و کافی ،ايمنی و بهداشت در محیط
کار ،تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم ،قانونگرايی در سازمان ،وابستگی اجتماعی زندگی کاری ،فضای کلی زندگی ،يکپارچگی
و انسجام و توسعه قابلیتهای انسانی) هر يك با سه گويه میباشد و بر اساس مقیاس  5ارزشی لیکرت سنجیده میشود .جهت
تعیین روايی محتوايی پرسشنامههای تحقیق ،از نظرات  15نفر از اساتید مديريت ورزشی استفاده شد و سپس جهت تعیین
پايايی پرسشنامهها ،مطالعهای مقدماتی (با تکمیل نمودن پرسشنامهها توسط  40نفر از معلمان تربیتبدنی) انجام گرفت و
ضريب پايايی اين پرسشنامهها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای تبعیض در محیط کار ( )α =0/87و برای کیفیت زندگی
کاری ( )α =0/79بهدست آمد ،که حاکی از ثبات ابزار اندازهگیری بود .همچنین در بخش ديگری از پرسشنامه ،اطالعات
جمعیتشناختی معلمان از قبیل سن ،مدرک تحصیلی و جنسیت جمعآوری گرديد .پس از تعیین روايی و پايايی ابزار اندازهگیری،
با هماهنگی با مديريت آموزش و پرورش استان گلستان پرسشنامهها در بین معلمان تربیتبدنی توزيع و جمعآوری گرديد .در
اين پژوهش ،از آمار توصیفی بهمنظور خالصه کردن و توصیف دادهها و از آمار استنباطی نظیر آزمون کولموگروف-اسمیرنوف،
ضريب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه جهت تجزيه و تحلیل دادهها استفاده شد .کلیه فرضیهها در سطح معنیداری
 P≥0/05و با استفاده از نرم افزار اسپیاساس 1نسخه  16تجزيه و تحلیل شد.
یافتهها
در خصوص ويژگیهای جمعیتشناختی ،نتايج نشان داد بیشتر معلمان تربیت بدنی در طبقه سنی  31تا  40سال ( 119نفر)
قرار دارند .همچنین بیشتر آزمودنیها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بودند ( 160نفر) .بیشتر آزمودنیهای پژوهش ،مرد بودند
1 . SPSS v.16
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( 168نفر) .همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،بین ابعاد تبعیض در محیط کار ،تبعیض از سوی مديريت دارای بیشترين
میانگین ( )3/54و تبعیض سازمانی دارای کمترين میانگین ( )2/93میباشند .همچنین میانگین متغیرهای تبعیض در محیط کار
( )3/33و کیفیت زندگی کاری ( )3/57باالتر از سطح متوسط بودند.
جدول  .2توصیف متغیرهای تبعیض در محیط کار و کیفیت زندگی کاری
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

تبعیض در محیط کار

242

3/33

0/78

تبعیض از سوی مديريت

242

3/54

0/96

تبعیض از سوی همکاران

242

3/53

0/95

تبعیض سازمانی

242

2/93

0/87

کیفیت زندگی کاری

242

3/57

0/54

نتايج آزمون کولموگراف ـ اسمیرنوف نشان داد که توزيع دادهها در متغیرهای تبعیض در محیط کار و کیفیت زندگی کاری
طبیعی میباشد ،لذا برای بررسی ارتباط بین اين متغیرها از ضريب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتايج تحقیق نشان داد
همبستگی بین کلیه زير مقیاسهای تبعیض در محیط کار با کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت بدنی استان گلستان منفی و
معنیدار بود (جدول .)3
جدول  .3ارتباط بین ابعاد تبعیض در محیط کار و کیفیت زندگی کاری
متغیر مالک

مولفههای پیش بین

کیفیت زندگی کاری

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

تبعیض از سوی مديريت

-0/394

0/001

تبعیض از سوی همکاران

-0/321

0/001

تبعیض سازمانی

-0/507

0/001

برای پیشبینی کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت بدنی بر اساس ابعاد مختلف تبعیض در محیط کار از آزمون رگرسیون چندگانه
استفاده شد که نتايج آن در جداول  4و  5ارائه شده است .از آنجايیکه مقدار آماره آزمون دوربین واتسون (آزمون استقالل
خطاها) در فاصله  1/5تا  2/5قرار دارد ( ،)1/545لذا فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نمیشود و چون توزيع دادهها
طبیعی میباشد ،میتوان از رگرسیون استفاده کرد (جدول .)4
جدول  .4خالصه مدل رگرسیون
مدل

R

مجذورR

مجذور Rتعدیل شده

انحراف معیار

سطح معنیداری F

آزمون دوربین واتسون

0/551

0/304

0/295

0/457

0/001

1/545

نتايج تحقیق نشان داد از بین ابعاد سهگانهی تبعیض در محیط کار ،تبعیض از سوی مديريت و تبعیض سازمانی میتوانند کیفیت
زندگی کاری معلمان تربیت بدنی را پیشبینی کنند .همانگونه که در جدول  6مشخص شده است ،تبعیض از سوی مديريت با
ضريب رگرسیونی  β=-0/135و تبعیض سازمانی با ضريب رگرسیونی  β=-0/227بر روی کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت
بدنی استان گلستان اثر میگذارند (جدول .)5
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جدول  .5نتايج آزمون رگرسیون چندگانه به منظور پیشبینی کیفیت زندگی کاری
متغیر مالک

متغیر پیش بین

F

تبعیض از سوی مديريت
کیفیت زندگی کاری

تبعیض از سوی همکاران

34/519

تبعیض سازمانی

β

t

سطح معنیداری

-0/135

-3/444

0/001

-0/005

-0/118

0/906

-0/227

-6/867

0/001

بحث و نتیجهگیری
هدف تحقیق حاضر ،مطالعه رابطه بین تبعیض در محیط کار با کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت بدنی استان گلستان بود.
نتايج تحقیق نشان داد که بین تبعیض از سوی مديريت و کیفیت زندگی کاری معلمان تربیتبدنی استان گلستان رابطه منفی و
معنیداری وجود دارد .اين نتیجه بدان معنی است که با افزايش تبعیض از سوی مديريت ،کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت
بدنی کاهش میيابد .اين نتیجه با نتايج تحقیقات ال اذب ( )2011و تاريانا و همکاران ( )2015همخوانی دارد .همچنین نتايج
رگرسیون نشان داد تبعیض از سوی مديريت توانايی پیشبینی کیفیت زندگی کاری معلمان تربیتبدنی را دارد .يکی از مهمترين
وظايف مديران در هر سازمانی توجه به شرايط و کیفیت زندگی کارکنان خود میباشد .اين بدان معنی است که مديران بايد چه
در عوامل مادی و چه عوامل معنوی نیازهای کاری کارکنان خود را بهشکلی برابر برآورده سازند .حمايت مديران از کارکنان و
برخورد بدون تبعیض با آنان نقش بسیار مهمی در تعیین رفتارهای کاری کارکنان و کیفیت زندگی کاری آنها دارد .هر چه
مديران حمايت بیشتری از کارکنان داشته باشند و با مساوات و برابری با آنها رفتار نمايند ،اين موضوع مستقیماً بهافزايش
کیفیت زندگی کاری کارکنان و بهبود عملکرد شغلی آنان منجر میشود .چو و چوی ( )2011در اين خصوص بیان میکنند
مديران همواره بايد شرايط يکسانی را برای تمامی کارکنان خود فراهم سازند .کارکنان همواره رفتارهای مديران خود ارزيابی
میکنند و ايجاد تبعیض بین کارکنان از سوی مديريت میتواند منجر بهپیامدهای منفی در محیط کار گردد.
از جمله مهمترين نمونههای تبعیض در قبال معلمان تربیتبدنی که توسط مديران در مدارس اعمال میگردد ،میتوان بهعدم
استفاده از اين معلمان در نمودار سازمانی مدارس ،توجه بیشتر مديران بهمباحث فرهنگی نسبت بهورزش ،حمايت کمتر مديران
از معلمان تربیتبدنی نسبت بهساير معلمان و تخصیص منابع مالی و امکانات کمتر بهدرس ورزش نسبت بهساير دروس اشاره
کرد .معلمان تربیت بدنی نیز مانند ساير معلمان برای رشد و تعالی در کار خود و همچنین تجربه پستهای سازمانی در مدارس
بايد فرصتی برای کسب جايگاه معاونت و مديريت داشته باشند که عموماً اين امر توسط مديران مدارس ناديده انگاشته میشود.
از سوی ديگر ورزش و تربیتبدنی در جوامع امروزی دارای کارکردهای اجتماعی و فرهنگی فراوانی است و مديران مدارس بايد
بهورزش نیز بهعنوان ابزاری فرهنگی بنگرند و آن را کمتر از عوامل فرهنگی جلوه ندهند .معلمان تربیتبدنی انتظار دارند که
مديران با توجه بهاصل مساوات ،بهاندازه معلمان غیرتربیتبدنی از آنها حمايت کنند .همچنین تبعیض مديران در توزيع منابع
مالی و امکانات بین درس تربیتبدنی و ساير دروس میتواند دانشآموزان و معلمان تربیتبدنی را از داشتن حداقل امکانات
ورزشی محروم سازد که اين امر میتواند در عملکرد معلمان تربیتبدنی و نگرش دانشآموزان بهورزش اثرگذار باشد .عدم توجه
بهموارد ذکردشده میتواند بر روی کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت بدنی و در نهايت عملکرد آنها اثری منفی و مخرب داشته
باشد.
در بخش يافتههای توصیفی ،نتايج تحقیق نشان داد که میانگین تبعیض از سوی مديريت باالتر تبعیض از سوی همکاران و
تبعیض سازمانی میباشد .اين بدان معنی است که معلمان تربیتبدنی احساس میکنند که بیشترين تبعیض در قبال آنها توسط
مديران آنها ايجاد و اعمال میگردد .معلمان تربیتبدنی در مدارس زير نظر مديران فعالیت میکنند و در ساختار سازمانی
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بای

بیشترين ارتباط اين افراد با مديران خود میباشد .مديران بهعنوان رابطی بین آموزش و پرورش و معلمان تربیتبدنی عمل
میکنند .مديران باتوجه بهقدرت قانونی خود در مدارس میتوانند بهگونهای با معلمان تربیتبدنی رفتار نمايند که رفتارهای آنها
منشأ تبعیض بین اين معلمان و ساير معلمان گردد .يکی از ابتدائیترين انتظارات معلمان تربیتبدنی اين است که مديران بین
معلمان تربیتبدنی و غیرتربیتبدنی و دروس آنها تبعیض قائل نشوند .لذا با توجه بهنتايج؛ حمايت از معلمان تربیتبدنی بهاندازه
ساير معلمان توسط مديران ،تغییر ديدگاه مديران نسبت بهدرس ورزش و جايگاه معلمان تربیتبدنی ،اجرای يکسان قوانین برای
معلمان تربیتبدنی و غیر تربیتبدنی توسط مديران ،ارزيابی عملکرد معلمان تربیتبدنی متناسب با وظايف آنها در مدارس،
بهکارگیری معلمان تربیتبدنی در پستهای سازمانی مدارس متناسب با توانمندیها و شايستگیهای آنان و در نهايت فراهم
کردن امکانات ورزشی و غیرورزشی برای معلمان تربیتبدنی متناسب با نیازها و خواستههای آنها و دانشآموزان پیشنهاد
میگردد.
يافتههای تحقیق نشان داد که بین تبعیض از سوی همکاران و کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت بدنی استان گلستان رابطه
منفی و معنیداری وجود دارد .اين يافته با يافتهی تحقیق ال اذب ( )2011و تاريانا و همکاران ( )2015همخوانی دارد .کیفیت
زندگی کاری ارزيابی کارمند از شرايط کاری خود و عوامل موثر بر آن میباشد .يکی از مهمترين عوامل موثر بر کیفیت زندگی
کاری کارکنان يك سازمان ،همکاران میباشند .بهگفته عباس و همکاران ( )2011بخش اعظمی از زندگی يك کارمند در محیط
کاری آن شکل میگیرد و اين زندگی از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تأثیر میپذيرد .يك کارمند هنگامی احساس
میکند که در محیط کار با آن عادالنه رفتار میشود که همکارانش بهنظرات وی اهمیت بدهند ،در تصمیمگیریها ايشان را هم
مطلع کنند و برخورد مناسبی با اين فرد داشته باشند .نومن ( )2014در اين خصوص بیان میکند کارکنان يك سازمان گاه ًا
برای دستیابی بهاهداف شخصی خود ،بین همکاران خود تبعیض ايجاد میکنند و منبع اين تبعیض میتواند جنسیت همکاران،
تحصیالت ،مهارتها ،دريافتیها و جايگاه سازمانی آنها باشد .ادراک تبعیض از سوی همکاران میتواند پیامدهای منفی بر کیفیت
زندگی کاری کارکنان يك سازمان بگذارد و دامنه آن میتواند از تعارض و درگیری بین کارکنان تا در نهايت خروج از کار متفاوت
باشد .اگر کارمند احساس نمايد در محیط کار خود در زمینههای مختلف تبعیض پنهان و آشکار وجود دارد و بهتالشها و زحمات
او نسبت به ساير همکاران بهای الزم داده نمیشود و يا ناديده گرفته میشود ،موجب ايجاد فشار برای او خواهد شد و هنگامی
اين فشار مضاعف میگردد که ببیند بهکسانی ارج و بهاء داده میشود که شايستگی الزم را در محیط کار ندارند.
افزايش کیفیت زندگی کاری معلمان تربیتبدنی مقولهای مهم در بحث ارتقاء جايگاه ورزش و تربیتبدنی در مدارس میباشد.
رفع تبعیض از سوی معلمان غیرتربیتبدنی نسبت بهمعلمان تربیتبدنی میتواند نقش مهمی در افزايش کیفیت زندگی کاری
اين معلمان ايفا نمايد .عوامل متعددی از سوی همکاران میتوانند زمینه تبعیض در قبال معلمان تربیتبدنی را ايجاد نمايند که
از آن جمله میتوان بهنگرش منفی ساير معلمان بهتربیتبدنی ،قبول نداشتن درس ورزش ،آسان پنداشتن کار معلمان تربیتبدنی
نسبت بهساير معلمان ،جايگزين کردن درس ورزش با ساير دروس مانند رياضی ،عدم همکاری ساير معلمان با معلمان تربیتبدنی
در مواردی همچون برگزاری مسابقات درون مدرسهای و اعزام تیمهای ورزشی و انتظار برای دادن نمره باال در ورزش بدون توجه
بهتوانايیهای دانشآموزان اشاره کرد .لذا با توجه بهموارد ذکر شده ترغیب و تشويق ساير معلمان در خصوص تغییر نگرش آنها
نسبت بهورزش و تربیتبدنی ،عدم جايگزين کردن درس ورزش با ساير دروس ،همکاری بیشتر بین معلمان تربیتبدنی و غیر
تربیتبدنی در مواردی همچون برگزاری مسابقات ورزشی و اعزام تیمهای ورزشی ،آگاه کردن ساير معلمان از مشکالت و معضالت
درس ورزش و ترغیب ساير معلمان بهاحترام بهدرس تربیتبدنی و نمره آن پیشنهاد میگردد.
بین تبعیض سازمانی و کیفیت زندگی کاری معلمان تربیتبدنی استان گلستان رابطه منفی و معنیداری مشاهده شد .اين نتیجه
با نتايج تحقیق تاريانا و همکاران ( )2015همخوانی دارد .همچنین در نتايج رگرسیونی ،يافتهها نشان دادند که تبعیض سازمانی
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نیز توانايی پیشبینی کیفیت زندگی کاری معلمان تربیتبدنی را دارد .اين نتیجه بدان معنی است که با افزايش تبعیض سازمانی،
کیفیت زندگی کاری معلمان تربیتبدنی کاهش میيابد .تبعیض از سوی سازمان دارای اثرات منفی و مخربی بر کارکنان و
رفتارهای کاری آنها میباشد .کاهش عملکرد ،کیفیت زندگی کاری ،بهرهوری سازمانی ،تعهد ،اعتماد ،رضايت و وفاداری کارکنان
و افزايش تعارض بین کارکنان و همکاران ،تعارض بین کارکنان و مديران ،غیبت کارکنان و تمايل بهخروج آنها از کار از جمله
آثار مخرب تبعیض در سازمان میباشند .در سازمان پر از تبعیض ،اثری از جو فرهنگی مثبت و روحیه کاری باال و مناسبات
صحیح بین کارکنان نیست و اين امر میتواند هزينههای مالی ،روانی و اجتماعی سنگینی را بر سازمان تحمیل نمايد.
از جمله عوامل سازمانی ايجاد کننده تبعیض در سازمانها میتوان بهسیاستها ،خطمشیها ،فرايندها ،قوانین و مقررات و ارتباطات
سازمانی اشاره کرد .سیاستها ،خطمشیها ،قوانین و مقررات و فرايندهای ناعادالنه و تبعیضآور میتوانند در موارد گوناگونی در
سازمان از جمله پرداختیها ،حقوق و مزايا ،پستهای سازمانی ،ساعات کاری ،شیوه ارتقاء ،مرخصیها و  ...منظور گردند .کارکنان
سازمان همواره اهمیت زيادی بهرفتار عادالنه از سوی سازمان خود و مديران آن میدهند؛ بههمین دلیل هم نبودن عدالت در
سازمان میتواند باعث ناراحتی ،استرس و احساس محرومیت در کارکنان گردد که اين امر در نهايت بر کیفیت زندگی کاری
کارکنان و عملکرد شغلی آنان اثری منفی خواهد داشت .از اينرو ،رفع تبعیض سازمانی امری الزم و ضروری میباشد ،چرا که
عدم رفع تبعیض در سازمان میتواند منجر بهعملکرد ضعیف کارکنان سازمان و در نهايت کل سازمان گردد.
عوامل سازمانی میتوانند نقش مهمی در کیفیت زندگی کاری معلمان تربیتبدنی ايفا نمايند .همچنین اين عوامل میتوانند
موجب ايجاد تبعیض در قبال معلمان تربیتبدنی گردند .حمايت سازمانی کمتر از معلمان تربیتبدنی نسبت بهساير معلمان،
اهمیت بیشتر ساير دروس در آموزش و پرورش نسبت بهورزش از جمله دروس پرورشی ،جابجايی بیش از حد معلمان تربیتبدنی
در مدارس ،تشکر و قدردانی کمتر از معلمان تربیت بدنی نسبت بهساير معلمان ،عدم استفاده از معلمان تربیتبدنی در پستهای
سازمانی و مديريتی مدارس و آموزش و پرورش ،عدم برگزاری کالسهای ضمن خدمت تخصصی برای معلمان تربیتبدنی و
تکمیل کردن موظفی ساير معلمان با درس معلمان تربیتبدنی از جمله عوامل سازمانی هستند که میتوانند موجب ايجاد تبعیض
سازمانی در قبال اين معلمان گردند .لذا با توجه بهموارد ذکر شده حمايت سازمانی بیشتر از معلمان تربیتبدنی ،تغییر نگرش
مديران آموزش نسبت بهورزش و کار معلمان تربیتبدنی ،حذف کردن تغییرات غیرمنطقی و جابهجايی مکرر و بدون دلیل معلمان
تربیتبدنی ،برگزاری کالسهای ضمن خدمت تخصصی برای معلمان تربیتبدنی و ارائه مشوقهای مادی و معنوی برای بهبود
عملکرد معلمان تربیتبدنی همانند ساير معلمان پیشنهاد میگردد.
در نهايت از اين پژوهش و پژوهشهای انجام شده در اين زمینه میتوان نتیجه گرفت که دو دسته عوامل فردی و سازمانی بر
روی کیفیت زندگی کاری معلمان تربیتبدنی اثرگذار میباشند .اگرچه در اين پژوهش رابطه تبعیض در محیط کار با کیفیت
زندگی کاری معلمان تربیتبدنی مورد بررسی قرار گرفت اما ساير عوامل فردی از جمله ويژگیهای فردی ،تنوع شغلی ،رضايت
شغلی و تعهد معلمان تربیتبدنی میتوانند بر کیفیت زندگی کاری معلمان تربیتبدنی اثر گذار باشند که میتوان آن را جزء
محدوديتهای تحقیق در نظر گرفت .همچنین در اين تحقیق ،رابطه بین ابعاد تبعیض در محیط کار با کیفیت زندگی کاری
معلمان تربیتبدنی استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد میگردد در ساير تحقیقات رابطه بین تبعیض و ابعاد کیفیت
زندگی کاری معلمان تربیتبدنی مورد بررسی قرار گیرد.
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Abstract
Objective: The purpose of the present research work was to investigate the relationship between the
workplace discrimination and the quality of work life of the Physical Education teachers in the Golestan
Province.
Methodology: The population of the present study consisted of all the Physical Education teachers in
the Golestan Province (N = 650 persons); according to the Cochran formula, 242 persons were selected
as the sample size by the cluster sampling method. In order to collect the research data, the Pascoe and
Richman (2009) workplace discrimination questionnaire and the Walton (1973) quality of work life
questionnaire were used. Also, the descriptive and inferential statistics methods were used for data
analysis.
Results: The results obtained showed that there was a negative and significant correlation between three
dimensions of workplace discrimination and quality of work life. In the regression analysis, the results
showed that discrimination by management (β = -0.135) and discrimination by organization (β = -0.227)
had the ability to predict the Physical Education teachers’ quality of work life.
Conclusion: According to the research work results obtained, it can be concluded that discrimination in
the workplace can play an important role in reducing the quality of working life of the Physical Education
teachers.
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