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همچنین  استفاده شد. (1973) کیفیت زندگی کاری والتونو  (2009)پاسکوئه و ريچمن تبعیض در محیط کار های نامهپرسش
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 مقدمه

 یانسان یروین از مناسب استفادهبه یسازمان هر یاثربخش و تیموفق که کرد عنوان نیچن توانیم یانسان یروین تیاهمبه توجه با

 ايی هوشمند وعنوان دارآن را به ،منابع انسانیبا نگاه راهبردی به ،های عصر حاضرسازمان (.2012 ،1راحامان) دارد یبستگ آن

محیط دارند. بهبود کیفیت  و رضايت شغلی کارکنان توجه محیط کاریارزشمند در نظر دارند و بیش از پیش به ارتقای کیفیت 

گرايانه از منابع انسانی است. بر اين اساس، های حمايتتدوين سیاستام مديريت سازمان بهکارکنان مستلزم اهتم و شرايط کاری

ی است که برای صیانت جسم، روح و حفظ اتهای منابع انسانی و اقداماستراتژی تدوينتکی بهمطلوب از منابع انسانی م استفاده

و  ، توسعهامنیت، طراحیدرمانی، که شامل امکانات رفاهی،  اتیاقدام .(2010، 2نورماال) گیردکارکنان انجام می کرامت انسانی

شود. در نظر گرفته می 3زندگی کاری باشد، روی هم با عنوان کیفیتموزش و بهسازی و مواردی از اين قبیل میپیشرفت شغلی، آ

 تاجا که بین اقداماست. از آن تبديل شده هاترين اهداف سازمانيکی از مهمبه کارکنان د زندگی کاریبهبو ،ی امروزجامعه در

از راه  کارکناناز اين رو حیات دوباره بخشیدن بهوجود دارد،  ی مستقیمیيت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری رابطهمدير

 (.2007)جزايری و پرداختچی،  رودشمار میهموفقیت هر سازمان ب ارتقای کیفیت زندگی کاری، کلید

راد وع نگرش افن( کیفیت زندگی کاری را 2012) 4استیفنتعاريف بسیاری در خصوص کیفیت زندگی کاری ارائه شده است.  

يعنی اين که تا چه میزان اعتماد متقابل، توجه،  از ديدگاه اين محقق کیفیت زندگی کاری. کندتعريف می شغل خودنسبت به

گذاری )مادّی و معنوی( در محیط کار، توسط مديران برای کارکنان برای سرمايههای مناسب قدرشناسی، کار جالب و فرصت

؛ کارکنان نسبت بهالعمل کارعبارت است از عکس یکار یزندگ یفیتک( 2013) 5از ديدگاه راشمی و سوامی فراهم شده است.

ای جامع و گسترده است که رضايت کیفیت زندگی کاری برنامه. یو سالمت روح یشغل رضايتآن در  یفرد یامدهایپ يژهوبه

 ها در امر مديريت، تغییر و تحوالت ياریآنکند و بهتقويت میکار ها را در محیط يادگیری آن دهد،کارکنان را افزايش می

 رساند.می

ها آسیب جايگاه آنمقام و کارمندان بدون توجه به همهبه اًرضايت نداشتن کارکنان از کیفیت زندگی کاری مشکلی است که تقريب

ای پیچیده است زيرا تفکیك و رضايت کارکنان در تمام سطوح است، اما اين مسئله ها افزايشرساند. هدف بسیاری از سازمانمی

( در 2010) 6تسفای (.1384)سلطانی،  هايی با کیفیت زندگی کاری رابطه دارند، امری دشوار استچه مشخصه تعیین اين که

های کارکنان( و ها و توانمندیصورت کلی دو دسته عوامل فردی )از جمله سن، جنسیت، مهارتکند که بهبیان میاين خصوص 

های کنترل در سیستم پاداش، سیستم ارتقاء و سیستم، سازمانتعامل و همکاری با ساير کارکنان، اهداف سازمانی )از جمله 

و مديران همواره بايستی با در نظر گرفتن  گذارندندگی کاری کارکنان اثر میبر کیفیت ز صورت مستقیم و غیرمستقیمبه (سازمان

 . و برای ارتقاء آن تالش کنند عوامل فردی و سازمانی، کیفیت زندگی کارکنان خود را مورد ارزيابی قرار دهند

فتارهای مثبت کاری در کارکنان گیری رتواند نقش مهمی در شکلها میجا که بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان سازماناز آن

عواملی که بر روی کیفیت ها ايفا نمايد، پی بردن بهازماناز جمله رضايت شغلی و بهبود عملکرد شغلی و در نهايت موفقیت س

کیفیت زندگی کارکنان ها کمك خواهد کرد تا مديران سازماناثرگذار هستند به شکلی مثبت و منفیبه زندگی کاری کارکنان

ترين عوامل موثر بر . يکی از مهممزيت رقابتی نیز دست يابندبهبود عملکرد فردی و سازمانی به را افزايش داده و ضمنخود 

عنوان عمل يا تصمیمی تبعیض در محیط کار به باشد.می 7تبعیض در محیط کارهای امروزی، کارکنان سازمان کیفیت زندگی

                                                 
1. Rahaman 
2. Normala 
3. Quality of Work Life 
4. Stephen 
5. Rashmi and Swamy 
6. Tesfaye 
7. Workplace Discrimination  
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ناتوانی  داليلی از جمله سن، جنسیت، جايگاه سازمانی و يابه ی از کارمندانيا گروه کارمندکه موجب برخورد نامناسب با يك 

تبعیض کنند در اين خصوص بیان می( 2013) 2هان و ويلکینز(. 2011، 1چو و چویگردد، تعريف شده است )جسمی و بدنی می

داليلی از جمله ديگر به ساير کارکناندر سازمان نسبت بهاز کارمندان يا گروهی  کارمنديك دهد کهنی رخ میدر محیط کار زما

 .گیرندتر مورد توجه قرار میجنسیت، سابقه کاری، جايگاه سازمانی يا حقوق و مزايا کم

رکنان نیز از آن رنج های مختلف وجود دارد و کاکند تبعیض در محیط کار همواره در سازمان( بیان می2012) 3بايدلهمچنین 

گفته وی دو نکته در اين خصوص مهم است که بايد مورد توجه مديران قرار گیرد: اول، عوامل ايجاد کننده تبعیض در برند. بهمی

ند عواملی همچون سن، نک( بیان می1201) و همکاران 4عباسل ايجاد کننده، . در مورد عوامآنپیامدهای  ،محیط کار و دوم

شوند. ها از جمله مواردی هستند که موجب ايجاد تبعیض در محیط کار میجنسیت، میزان تحصیالت، میزان حقوق و پاداش

کنند و عوامل موثر بر آن را ارزيابی میکنند کارکنان همواره محیط کاری و ( نیز در اين خصوص بیان می2013هان و ويلکینز )

ها و جايگاه سازمانی پاداش رنگ پوست،ها در خصوص مواردی همچون حقوق، جنسیت، احساس تبعیض محصول اين ارزيابی

و سازمان مديران  دهايی در محیط کار برای کارکنان،هر دلیل و هر شکلی که باشد دارای پیاماز سوی ديگر تبعیض به باشد.می

ادراک تبعیض در محیط کار موجب افزايش تنش در کار و کاهش رضايت  کنند( بیان می2001) و همکاران 5واهد بود. النخ

عنوان يك عامل ايجاد کننده استرس عمل کرده و موجب دد. همچنین تبعیض در محیط کار بهگرشغلی و تعهد سازمانی می

کنند تبعیض در محیط ( نیز در اين خصوص بیان می2015و همکاران ) 6نارياات شود.تعارض در محیط کار و ابهام در نقش می

 تواند بر روی پیامدهای رفتاری کارکنان اثرگذار باشد.کار می

 های ورزشیاز جمله سازمان مختلف هایسازمان در تبعیض در محیط کار و پیامدهای آننقش  خصوص در یگوناگون قاتیتحق

بر سالمت جسمی و روانی  کار تبعیض در محیط ریثأت با عنوان در تحقیقی( 2008)و همکاران  7کاسترودی. است شده انجام

ال . تبعیض در محیط کار موجب کاهش سالمت ذهنی و جسمی اين کارکنان شده است افتنديدر کارکنان فلیپینی در آمريکا

اذيت و تبعیض از سوی  اين نتیجه رسیدبهکارمند يك شرکت چند ملیتی در مصر  1127 روی برتحقیقی ( با انجام 2011) 8اذب

( 2012) و همکاران 9برگمن. همکاران و همچنین مديران موجب کاهش کیفیت زندگی کاری کارکنان مورد مطالعه شده است

ماندن و تمايل به کارکنان از جمله رضايت از شغلتبعیض در محیط کار دارای اثری منفی بر پیامدهای کاری  دريافتند یقیتحق در

های دولتی تبعیض جنسیتی و عمکلرد کارکنان دانشگاه( با عنوان 2014) و همکاران 10بروبیهجی. نتايج تحقیق باشدمی در کار

( با 2014) 11نومن است. تبعیض جنسیتی بین کارکنان زن و مرد موجب کاهش عملکرد کارکنان زن شدهنشان داد  در نیجريه

گیری عدم برابری و عدم رضايت انجام تحقیقی بر کارکنان بخش سالمت در انگلیس دريافت تبعیض در محیط کار موجب شکل

 شود.شغلی می

ترک  که اتحاديه بسکتبال زنان پنج ايالت در آمريکا زنتحقیقی بر روی کارکنان  در( 2014و همکاران ) 12تینگلهمچنین 

سازی ها، عدم مدلافتند چهار عامل فقدان احترام متقابل بین کارکنان مرد و زن، عدم عدالت در سیاستخدمت کرده بودند دري

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  
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10. Gberevbie  
11. Newman 
12. Tingle  
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شغل، بعیض در محیط کار بر روی نگرش بهفرا تحلیلی نشان دادند ت پژوهشی در( 2015و همکاران )تاريانا ها شده است. آن

و همکاران  1ويجستفگذارد. سالمت ذهنی و جسمی، کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اثری منفی می

ارکنان رابطه منفی و خروج از کار کايت شغلی و تمايل به( در تحقیقی دريافتند بین تبعیض در محیط کار با عدم رض2015)

 اين نتیجه رسیدندبه( در تحقیقی بر روی کارکنان مهاجر پنچ کلینیك پزشکی در نروژ 2016) 2انوکسن داری وجود دارد.معنی

 3لی ها شده است.های شخصی کارکنان بومی موجب درک تبعیض از سوی کارکنان مهاجر اين کلینیكعدالت سازمانی و ارزش

بینی کارگر در کره جنوبی دريافتند تبعیض در محیط کار توانايی پیش 33530بر روی  پژوهشی( با انجام 2016و همکاران )

 اضطراب و افسردگی اين کارگران را دارد.

 یعملکرد هایشاخصپیامدهای کاری و  برتواند میتبعیض در محیط کار برداشت که  ینچن توانیارائه شده م یشینهپبا توجه به

که بیشتر تحقیقات  اثرگذار باشد از کار هاآن کاری و تمايل به خروج کیفیت زندگیرضايت شغلی، سازمان از جمله  کارکنان

خصوص  يندر ا یاندک یقاتوجود تحق يناما با ا ؛های صنعتی و غیر آموزشی انجام شده استانجام شده در اين زمینه در سازمان

داشتن نقش  یلدلبه مدارساز جمله  یآموزش هاییط. محاستانجام شده  (2014بروبیه و همکاران، )جی یزشآمو هاییطدر مح

تبعیض در و عوامل اثرگذار بر آن داشته باشند.  معلمان کاری کیفیت زندگیبه ایيژهدارند تا توجه و یازن هدر جامع یتیمهم ترب

در  (2014بروبیه و همکاران )جیاثرگذار باشد.  کیفیت زندگی کاری معلمانبر  تواندیاست که م یرهايیاز جمله متغ محیط کار

 یقاتتحق یشتراما ب ،یستن یدهپوش یکارکنان بر کس عملکرد و کارآيیبر  تبعیض در محیط کاراثر  کنندیم یانخصوص ب ينا

انجام  یصنعت یهاو شرکت های خدماتیسازمان ها،یمارستاناز جمله ب یآموزش یرغ هاییطخصوص در مح ينانجام شده در ا

 . سازدیآشکار م یآموزش هاییطرا در مح یقاتیتحق ینامر ضرورت انجام چن ينکه ا استشده 

مشکالت خاص خود  یهمواره دارا یو نظر یدو شکل عملبه یبدنیتدرس ترب يستدر یلدلبه یبدنیتمعلمان ترب يگرد یاز سو

 یامدهایپ یریگموجب شکل تواندیمعلمان م ينا يستدر یفیتک يشآنان ضمن افزا یکار هاییطدر مح رفع تبعیضو  باشندیم

معلمان گردد. لذا با توجه  ينا یو بهبود عملکرد شغل یشغل يترضاافزايش  کیفیت زندگی کاری،بهبود  مثبت از جمله یرفتار

در  یضتبع ینب ياسئوال است که آ ينامحقق به دنبال پاسخ به ،موجود یعلم یو وجود داشتن خألها موضوع پژوهش یتاهمبه

 وجود دارد؟ دارییرابطه معناستان گلستان  یبدنیتمعلمان ترب یکار یزندگ یفیتبا ک کار یطمح

 شناسی روش

دانی شکل مینوع همبستگی است که به از توصیفی هاداده آوریجمع جنبه از و کاربردی لحاظ هدف، روش تحقیق حاضر به

)آموزگاران مقاطع ابتدايی و دبیران مقاطع دبیرستان( بدنی ری تحقیق شامل کلیه معلمان تربیتاجرا درآمده است. جامعه آمابه

با توجه  .ین گرديدنفر تعی 242از فرمول کوکران،  استفاده با بود. حجم نمونه 1395نفر در سال  650تعداد استان گلستان به

 گیری تصادفیها و شهرهای استان گلستان برابر نبوده است از شیوه نمونهبدنی در شهرستانکه تعداد معلمان تربیتاينبه

( و 9200) 4پاسکوئه و ريچمنتبعیض در محیط کار های نامههای تحقیق از پرسشدادهبرای گردآوری  استفاده شد.ای خوشه

 یاز سو یضتبعمولفه  سهگويه و  17دارای  تبعیض در محیط کارنامه استفاده شد. پرسش( 1973) 5زندگی کاری والتونکیفیت 

ارزشی لیکرت  5باشد که بر اساس مقیاس گويه( می 7)ی سازمان یضتبعو گويه(  4) همکاران یاز سو یضتبعگويه(،  6)يريت مد

 . (1)جدول  شودسنجیده می

                                                 
1. Wagstaff  
2. Enoksen 
3. Le  
4. Pascoe and Richman 
5. Walton 
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 نامه تبعیض در محیط کارپرسش هایگويهابعاد و  .1جدول 

 انحراف معیار میانگین سئواالت ابعاد

تبعیض 

از سوی 

 مديريت

 23/1 50/3 کند.یمن يتحما یزانم يكمعلمان به  یمن، از تمام يرمد. 1

 12/1 52/3 کند.یمناجرا  يکسانهمه  یرا برا ینمن، قوان يرمد. 2

 15/1 54/3 کند.یمنمعلمان را کنترل  یکار تمام یزانم يكمن، به  يرمد. 3

 17/1 45/3 شود.یقائل م یضمعلمان تبع ینمن، ب يرمد. 4

 13/1 70/3 کند.یاستفاده م یزمن، در برخورد با معلمان از جمالت تبعض آم يرمد. 5

 17/1 51/3 شود.یمعلمان م ینب یضموجب تبع گیردیمن در مورد امور م يرکه مد یماتیتصم. 6

تبعیض 

از سوی 

 همکاران

 13/1 53/3 شوند.یقائل م یضتبع يکديگر ینهمکاران من ب. 7

 12/1 80/3 شوند.یقائل م یضمعلمان خانم و آقا تبع ینهمکاران من ب. 8

 10/1 60/3 کنند.یاستفاده م یزآم یضهمکاران من از جمالت تبع. 9

 13/1 61/3 شود.بین همکاران می یضموجب تبعکه  کننداخذ می یماتیهمکاران تصم. 10

تبعیض 

 سازمانی
 34/1 96/2 .شودیم کارکنان ینب یضاست که موجب تبع یبه شکل سازمان منپرداخت حقوق در . 11

 24/1 81/2 .شودیم کارکنان ینب یضاست که موجب تبع یبه شکل سازمانها در پرداخت پاداش. 12

 21/1 86/2 .شودیم ین کارکنانب یضاست که موجب تبع یبه شکل سازمان منو مقررات در  ینقوان. 13

 19/01 95/2 .شودیم کارکنان ینب یضاست که موجب تبع یبه شکل سازمانارتقاء در  یستمس. 14

 25/1 95/2 .شودیم کارکنان بینیض است که موجب تبع یبه شکلهای سازمان من یاستس و هایاستراتژ. 15

 22/1 80/2 .شودیمنبه شدت برخورد  سازماندر  یزآم یضبا هرگونه رفتار تبع. 16

 55/1 18/3 .شودیقائل م یضآقا و خانم تبع کارکنان ینب سازمان منو مقررات  ینقوان. 17

و هشت مولفه )پرداخت منصانه و کافی، ايمنی و بهداشت در محیط گويه  24نیز مشتمل بر  کیفیت زندگی کارینامه پرسش

وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، يکپارچگی گرايی در سازمان، کار، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون

شود. جهت ارزشی لیکرت سنجیده می 5و بر اساس مقیاس  باشدهای انسانی( هر يك با سه گويه میو انسجام و توسعه قابلیت

جهت تعیین  سپسنفر از اساتید مديريت ورزشی استفاده شد و  15های تحقیق، از نظرات نامهتعیین روايی محتوايی پرسش

( انجام گرفت و بدنیاز معلمان تربیت نفر 40ها توسط نامهمقدماتی )با تکمیل نمودن پرسش ایها، مطالعهنامهپايايی پرسش

کیفیت زندگی ( و برای α= 87/0) تبعیض در محیط کارها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای نامهضريب پايايی اين پرسش

نامه، اطالعات گیری بود. همچنین در بخش ديگری از پرسشدست آمد، که حاکی از ثبات ابزار اندازه( بهα= 79/0) کاری

گیری، آوری گرديد. پس از تعیین روايی و پايايی ابزار اندازهجنسیت جمعو از قبیل سن، مدرک تحصیلی معلمان شناختی جمعیت

 در آوری گرديد.بدنی توزيع و جمعها در بین معلمان تربیتنامهرسشن پبا هماهنگی با مديريت آموزش و پرورش استان گلستا

 رنوف،یاسم-کولموگروف آزمون رینظ یاستنباط آمار از و هاداده فیتوص و کردن خالصه منظوربه یفیتوص آمار از ،پژوهش نيا

 دارییدر سطح معن هایهفرض یهکل. شد استفاده هاداده لیتحل و هيتجز جهت چندگانه ونیرگرس و رسونیپ یهمبستگ بيضر

05/0≥P شد. یلو تحل يهتجز 16نسخه  1اساسپیاس و با استفاده از نرم افزار 

 هایافته

 نفر( 119) سال 40تا  31 یدر طبقه سن بدنی یتمعلمان ترب یشترنشان داد ب يجنتا ی،شناختیتجمع هایيژگیدر خصوص و

مرد بودند  ،های پژوهشبیشتر آزمودنی نفر(. 160) بودند یکارشناس یلیمدرک تحص یدارا هاقرار دارند. همچنین بیشتر آزمودنی

                                                 
1 . SPSS v.16 
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يريت دارای بیشترين مد یاز سو یضتبع، کار یطدر مح یضتبعشود، بین ابعاد مشاهده می 2طور که در جدول همان نفر(. 168)

باشند. همچنین میانگین متغیرهای تبعیض در محیط کار ( می93/2ترين میانگین )ی دارای کم( و تبعیض سازمان54/3میانگین )

 ( باالتر از سطح متوسط بودند. 57/3( و کیفیت زندگی کاری )33/3)

 کیفیت زندگی کاریو  تبعیض در محیط کارتوصیف متغیرهای  .2جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 78/0 33/3 242 کارتبعیض در محیط 

 96/0 54/3 242 مديريت تبعیض از سوی

 95/0 53/3 242 از سوی همکاران تبعیض

 87/0 93/2 242 تبعیض سازمانی

 54/0 57/3 242 کیفیت زندگی کاری

 زندگی کاریتبعیض در محیط کار و کیفیت در متغیرهای ها اسمیرنوف نشان داد که توزيع دادهـ  فانتايج آزمون کولموگر

از ضريب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتايج تحقیق نشان داد  اين متغیرها، لذا برای بررسی ارتباط بین باشدطبیعی می

بدنی استان گلستان منفی و  معلمان تربیت با کیفیت زندگی کاری کار یطدر مح یضتبعهای همبستگی بین کلیه زير مقیاس

 (.3دار بود )جدول معنی

 کیفیت زندگی کاریو  تبعیض در محیط کارارتباط بین ابعاد  .3جدول 

 داریسطح معنی ضریب همبستگی پیش بین هایمولفه متغیر مالک

 کیفیت زندگی کاری

 001/0 -394/0 يريتمد یاز سو یضتبع

 001/0 -321/0 همکاران یاز سو تبعیض

 001/0 -507/0 یسازمان تبعیض

از آزمون رگرسیون چندگانه  تبعیض در محیط کاربدنی بر اساس ابعاد مختلف  معلمان تربیت کیفیت زندگی کاریبینی برای پیش

که مقدار آماره آزمون دوربین واتسون )آزمون استقالل جايیارائه شده است. از آن 5و  4استفاده شد که نتايج آن در جداول 

ها شود و چون توزيع داده(، لذا فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نمی545/1قرار دارد ) 5/2تا  5/1خطاها( در فاصله 

 (.4توان از رگرسیون استفاده کرد )جدول باشد، میطبیعی می

  خالصه مدل رگرسیون .4جدول 

 مدل R Rمجذور شده عدیلت Rمجذور معیار انحراف Fداری سطح معنی آزمون دوربین واتسون

545/1 001/0 457/0 295/0 304/0 551/0  

کیفیت توانند می تبعیض سازمانیو  تبعیض از سوی مديريت، تبعیض در محیط کاری گانهسهنتايج تحقیق نشان داد از بین ابعاد 

با  تبعیض از سوی مديريتمشخص شده است،  6گونه که در جدول بینی کنند. همانمعلمان تربیت بدنی را پیش زندگی کاری

 معلمان تربیت کیفیت زندگی کاریبر روی  β=-227/0با ضريب رگرسیونی  تبعیض سازمانیو  β=-135/0ضريب رگرسیونی 

 (.5گذارند )جدول بدنی استان گلستان اثر می
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 کیفیت زندگی کاریبینی نتايج آزمون رگرسیون چندگانه به منظور پیش .5جدول 

 داریسطح معنی F β t متغیر پیش بین متغیر مالک

 یکار یزندگ یفیتک

 يريتمد یاز سو یضتبع

519/34 

135/0- 444/3- 001/0 

 906/0 -118/0 -005/0 همکاران یاز سو تبعیض

 001/0 -867/6 -227/0 یسازمان تبعیض

 گیریبحث و نتیجه

استان گلستان بود.  بدنی یتمعلمان ترب یکار یزندگ یفیتبا ک کار یطدر مح یضتبع ینحاضر، مطالعه رابطه ب یقهدف تحق

و  یمنفرابطه استان گلستان  یبدنیتمعلمان ترب یکار یزندگ یفیتو ک يريتمد یاز سو یضتبع یننشان داد که ب یقتحق يجنتا

 یتمعلمان ترب یکار یزندگ یفیتک يريت،مد یاز سو یضتبع يشاست که با افزا عنیبدان م یجهنت ينوجود دارد. ا دارییمعن

همچنین نتايج دارد.  ی( همخوان2015و همکاران ) ياناتار ( و2011ال اذب ) یقاتتحق يجبا نتا یجهنت ينا. يابدیکاهش م بدنی

 ينتراز مهم يکیبدنی را دارد. بینی کیفیت زندگی کاری معلمان تربیتت توانايی پیشد تبعیض از سوی مديرينشان دا رگرسیون

چه  يدبا يراناست که مد یبدان معن ين. اباشدیکارکنان خود م زندگی یفیتو ک يطتوجه به شرا یدر هر سازمان يرانمد يفوظا

از کارکنان و  يرانمد يتبرابر برآورده سازند. حما یشکلکارکنان خود را به یکار یازهاین یو چه عوامل معنو یدر عوامل ماد

ها دارد. هر چه آن یکار یزندگ یفیتکارکنان و ک یکار یرفتارها ییندر تع یمهم یاربا آنان نقش بس یضبرخورد بدون تبع

 يشافزابه یماًموضوع مستق ينا يند،ار نماها رفتبا آن یاز کارکنان داشته باشند و با مساوات و برابر یشتریب يتحما يرانمد

 کنندیم یانخصوص ب ين( در ا2011) ی. چو و چوشودیآنان منجر م یکارکنان و بهبود عملکرد شغل یکار یزندگ یفیتک

 يابیخود ارز يرانمد یکارکنان خود فراهم سازند. کارکنان همواره رفتارها یتمام یرا برا يکسانی يطشرا يدهمواره با يرانمد

  کار گردد. یطدر مح یمنف یامدهایپمنجر به تواندیم يريتمد یکارکنان از سو ینب یضتبع يجادو ا کنندیم

عدم توان بهگردد، میاعمال می در مدارس که توسط مديران بدنیهای تبعیض در قبال معلمان تربیتترين نمونهمهمجمله از 

تر مديران ، حمايت کمورزشمباحث فرهنگی نسبت به، توجه بیشتر مديران بهاستفاده از اين معلمان در نمودار سازمانی مدارس

اشاره  دروسساير نسبت بهدرس ورزش بهتر امکانات کم تخصیص منابع مالی و و ساير معلمانبدنی نسبت بهاز معلمان تربیت

های سازمانی در مدارس بدنی نیز مانند ساير معلمان برای رشد و تعالی در کار خود و همچنین تجربه پستکرد. معلمان تربیت

شود. ناديده انگاشته میمدارس بايد فرصتی برای کسب جايگاه معاونت و مديريت داشته باشند که عموماً اين امر توسط مديران 

مديران مدارس بايد است و  یفراوان یو فرهنگ یاجتماع یکارکردها یدارا یدر جوامع امروز یبدنیتو تربورزش  ديگر یاز سو

تظار دارند که بدنی انمعلمان تربیتتر از عوامل فرهنگی جلوه ندهند. عنوان ابزاری فرهنگی بنگرند و آن را کمورزش نیز بهبه

منابع  همچنین تبعیض مديران در توزيعها حمايت کنند. بدنی از آناندازه معلمان غیرتربیتبهاصل مساوات، مديران با توجه به

بدنی را از داشتن حداقل امکانات آموزان و معلمان تربیتتواند دانشبدنی و ساير دروس میامکانات بین درس تربیت مالی و

عدم توجه  ورزش اثرگذار باشد.آموزان بهبدنی و نگرش دانشمعلمان تربیتتواند در عملکرد ورزشی محروم سازد که اين امر می

ها اثری منفی و مخرب داشته بدنی و در نهايت عملکرد آن تواند بر روی کیفیت زندگی کاری معلمان تربیتشده میدموارد ذکربه

 باشد.

و  همکاران یاز سو یضتبعباالتر ، نتايج تحقیق نشان داد که میانگین تبعیض از سوی مديريت های توصیفیبخش يافتهدر 

ها توسط کنند که بیشترين تبعیض در قبال آنبدنی احساس مین بدان معنی است که معلمان تربیتايباشد. می سازمانی تبعیض

در ساختار سازمانی کنند و در مدارس زير نظر مديران فعالیت می بدنیمعلمان تربیتگردد. ها ايجاد و اعمال میمديران آن



 بای استان گلستان یبدنیتمعلمان ترب یکار یزندگ یفیتبا ک یط کاردر مح یضتبع ینمطالعه رابطه ب

 

340 

بدنی عمل و معلمان تربیت عنوان رابطی بین آموزش و پرورشمديران به باشد.بیشترين ارتباط اين افراد با مديران خود می

ها بدنی رفتار نمايند که رفتارهای آنای با معلمان تربیتگونهتوانند بهانونی خود در مدارس میقدرت قتوجه بهمديران باکنند. می

مديران بین بدنی اين است که ترين انتظارات معلمان تربیتابتدائی يکی از تبعیض بین اين معلمان و ساير معلمان گردد. منشأ

اندازه به بدنییتاز معلمان ترب يتحما نتايج؛لذا با توجه بهنشوند.  ها تبعیض قائلبدنی و دروس آنتربیتغیرو بدنی معلمان تربیت

 یبرا ینقوان يکسان یاجرابدنی، درس ورزش و جايگاه معلمان تربیتتغییر ديدگاه مديران نسبت به يران،معلمان توسط مد يرسا

، در مدارس هاآن يفمتناسب با وظا بدنییتعملکرد معلمان ترب يابیارز يران،توسط مد بدنییتترب یرو غ بدنییتمعلمان ترب

فراهم  و در نهايت آنان هایتگیيسو شا هایمتناسب با توانمند ی مدارسسازمان یهادر پست بدنییتمعلمان ترب یریکارگهب

آموزان پیشنهاد ها و دانشهای آنبدنی متناسب با نیازها و خواستهورزشی برای معلمان تربیتکردن امکانات ورزشی و غیر

 گردد.می

 رابطهاستان گلستان  بدنی یتمعلمان ترب یکار یزندگ یفیتهمکاران و ک یاز سو یضتبع یننشان داد که ب یقتحق هایيافته

 یفیتدارد. ک ی( همخوان2015و همکاران ) ياناتار( و 2011ال اذب )یق تحق یيافتهبا  يافته ينوجود دارد. ا دارییو معن یمنف

 یزندگ یفیتعوامل موثر بر ک ينتراز مهم يکی. باشدیخود و عوامل موثر بر آن م یکار يطکارمند از شرا يابیارز ریکا یزندگ

 یطکارمند در مح يك یاز زندگ ی( بخش اعظم2011گفته عباس و همکاران ). بهباشندیسازمان، همکاران م يكارکنان ک یکار

احساس  یکارمند هنگام يك. پذيردیم یرتأث یو برون سازمان یسازمان دروناز عوامل  یزندگ ينو ا گیردیآن شکل م یکار

را هم  ايشان هاگیرییمبدهند، در تصم یتاهم ینظرات وکه همکارانش به شودیکار با آن عادالنه رفتار م یطکه در مح کندیم

سازمان گاهًا  يكکارکنان  کندین میاخصوص ب ين( در ا2014داشته باشند. نومن ) اين فردبا  یو برخورد مناسبمطلع کنند 

همکاران،  یتجنس تواندیم یضتبع ينو منبع ا کنندیم يجادا یضتبع همکاران خود ینخود، ب یاهداف شخصبه یابیدست یبرا

 یفیتبر ک یمنف یامدهایپ تواندیهمکاران م یاز سو یضها باشد. ادراک تبعآن یسازمان يگاهو جا هايافتیها، درمهارت یالت،تحص

خروج از کار متفاوت  يتکارکنان تا در نها ینب یریاز تعارض و درگ تواندیسازمان بگذارد و دامنه آن م يكکارکنان  کاری یزندگ

ها و زحمات تالشیض پنهان و آشکار وجود دارد و بهمختلف تبع یهاباشد. اگر کارمند احساس نمايد در محیط کار خود در زمینه

 یاو خواهد شد و هنگام یايجاد فشار براموجب  شود،یو يا ناديده گرفته م شودیالزم داده نم یبها همکاران يراو  نسبت به سا

 را در محیط کار ندارند.الزم  یکه شايستگ شودیو بهاء داده مارج  یکسانبه که ببیند گرددیم اين فشار مضاعف

باشد. میبدنی در مدارس ای مهم در بحث ارتقاء جايگاه ورزش و تربیتبدنی مقولهافزايش کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت

تواند نقش مهمی در افزايش کیفیت زندگی کاری بدنی میمعلمان تربیتبدنی نسبت بهوی معلمان غیرتربیترفع تبعیض از س

 بدنی را ايجاد نمايند کهتوانند زمینه تبعیض در قبال معلمان تربیتعوامل متعددی از سوی همکاران میاين معلمان ايفا نمايد. 

بدنی آسان پنداشتن کار معلمان تربیت، قبول نداشتن درس ورزش، بدنیتربیتش منفی ساير معلمان بهنگرهتوان باز آن جمله می

بدنی معلمان با معلمان تربیتساير ساير معلمان، جايگزين کردن درس ورزش با ساير دروس مانند رياضی، عدم همکاری نسبت به

در ورزش بدون توجه های ورزشی و انتظار برای دادن نمره باال اعزام تیم ای وبرگزاری مسابقات درون مدرسه در مواردی همچون

ها ر خصوص تغییر نگرش آنموارد ذکر شده ترغیب و تشويق ساير معلمان دلذا با توجه به آموزان اشاره کرد.های دانشتوانايیبه

بدنی و غیر اری بیشتر بین معلمان تربیتبدنی، عدم جايگزين کردن درس ورزش با ساير دروس، همکورزش و تربیتنسبت به

، آگاه کردن ساير معلمان از مشکالت و معضالت های ورزشیاعزام تیم برگزاری مسابقات ورزشی و بدنی در مواردی همچونتربیت

 گردد.بدنی و نمره آن پیشنهاد میدرس تربیتاحترام بهترغیب ساير معلمان بهو  درس ورزش

 یجهنت ينمشاهده شد. ا دارییو معن یمنف رابطهاستان گلستان  بدنییتمعلمان ترب یکار یزندگ یفیتو ک یسازمان یضتبع بین

ها نشان دادند که تبعیض سازمانی همچنین در نتايج رگرسیونی، يافتهدارد.  ی( همخوان2015و همکاران ) ياناتاریق تحق يجبا نتا
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 سازمانی، یضتبع يشاست که با افزا عنیبدان م یجهنت ينابدنی را دارد. بینی کیفیت زندگی کاری معلمان تربیتتوانايی پیشنیز 

و  کارکنانبر  بیخرمنفی و مثرات ادارای از سوی سازمان  یضتبع. يابدیکاهش م بدنییتمعلمان ترب یکار یزندگ یفیتک

وری سازمانی، تعهد، اعتماد، رضايت و وفاداری کارکنان بهره ، کیفیت زندگی کاری، عملکردکاهش . باشدمی هاآن کاری رفتارهای

ها از کار از جمله خروج آنمديران، غیبت کارکنان و تمايل بهو افزايش تعارض بین کارکنان و همکاران، تعارض بین کارکنان و 

باال و مناسبات  یکار یهروحمثبت و  یاز جو فرهنگ یاثر یض،در سازمان پر از تبعباشند. آثار مخرب تبعیض در سازمان می

  و اجتماعی سنگینی را بر سازمان تحمیل نمايد.  ، روانیهای مالیتواند هزينهو اين امر می یستن کارکنان ینب یحصح

و ارتباطات  ، قوانین و مقرراتيندهافرا ها،یمشخط ها،یاستستوان بهها میعوامل سازمانی ايجاد کننده تبعیض در سازمان از جمله

در  یدر موارد گوناگون دنتوانیآور میضناعادالنه و تبع يندهایو فرا نین و مقرراتوا، قهایمشها، خط. سیاستاشاره کرد یسازمان

د. کارکنان نگرد ورو ... منظ هایارتقاء، مرخص یوهش ی،ساعات کار ی،سازمان یهاحقوق و مزايا، پست ها،یسازمان از جمله پرداخت

هم نبودن عدالت در  یلدل ینهمبه ؛دهندیآن م يرانسازمان خود و مد یرفتار عادالنه از سوبه يادیز یتهمواره اهمسازمان 

 یکار یزندگ یفیتبر ک يتامر در نها يندر کارکنان گردد که ا یتاسترس و احساس محروم ی،باعث ناراحت تواندیسازمان م

چرا که باشد، رفع تبعیض سازمانی امری الزم و ضروری میرو، از اين خواهد داشت. یمنف یآنان اثر غلیکارکنان و عملکرد ش

 عملکرد ضعیف کارکنان سازمان و در نهايت کل سازمان گردد.تواند منجر بهبعیض در سازمان میعدم رفع ت

توانند مچنین اين عوامل میبدنی ايفا نمايند. هتوانند نقش مهمی در کیفیت زندگی کاری معلمان تربیتعوامل سازمانی می

 ،ساير معلماننسبت به بدنیاز معلمان تربیت ترکم بدنی گردند. حمايت سازمانیمعلمان تربیت در قبالموجب ايجاد تبعیض 

بدنی ، جابجايی بیش از حد معلمان تربیتورزش از جمله دروس پرورشینسبت به در آموزش و پرورش دروس اهمیت بیشتر ساير

های بدنی در پستعدم استفاده از معلمان تربیتساير معلمان، به تتر از معلمان تربیت بدنی نسبتشکر و قدردانی کم، مدارسدر 

و  بدنیهای ضمن خدمت تخصصی برای معلمان تربیتسازمانی و مديريتی مدارس و آموزش و پرورش، عدم برگزاری کالس

توانند موجب ايجاد تبعیض از جمله عوامل سازمانی هستند که می بدنیان تربیتتکمیل کردن موظفی ساير معلمان با درس معلم

بدنی، تغییر نگرش حمايت سازمانی بیشتر از معلمان تربیتموارد ذکر شده لذا با توجه به سازمانی در قبال اين معلمان گردند.

دلیل معلمان مکرر و بدون  یجايو جابه یغیرمنطقحذف کردن تغییرات بدنی، ورزش و کار معلمان تربیتنسبت به مديران آموزش

بهبود  یبرا یو معنو یماد یهاو ارائه مشوقبدنی های ضمن خدمت تخصصی برای معلمان تربیت، برگزاری کالسبدنییتترب

 .گرددیم یشنهادمعلمان پ يرهمانند سا بدنییتعملکرد معلمان ترب

بر  یو سازمان یگرفت که دو دسته عوامل فرد یجهنت توانیم ینهزم ينانجام شده در ا یهاپژوهش و پژوهش يناز ا يتنها در

 یفیتکار با ک یطدر مح یضپژوهش رابطه تبع ين. اگرچه در اباشندیاثرگذار م بدنییتمعلمان ترب یکار یزندگ یفیتک یرو

 يترضاتنوع شغلی،  ی،فرد هایيژگیاز جمله و یعوامل فرد يرقرار گرفت اما سا رسیمورد بر بدنییتمعلمان ترب یکار یزندگ

آن را جزء  توانیاثر گذار باشند که م بدنییتمعلمان ترب یکار یزندگ یفیتبر ک توانندیم بدنییتو تعهد معلمان ترب یشغل

 یکار یزندگ یفیتبا کعیض در محیط کار همچنین در اين تحقیق، رابطه بین ابعاد تبدر نظر گرفت.  یقتحق هایيتمحدود

گردد در ساير تحقیقات رابطه بین تبعیض و ابعاد کیفیت مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد می استان گلستان یبدنیتمعلمان ترب

 بدنی مورد بررسی قرار گیرد.زندگی کاری معلمان تربیت
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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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