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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of quality of work life on the career 
plateau of sport teachers in Zanjan province. The research method is applied and descriptive-
correlation by field method. 130 sport teachers of the province (80 females, 50 males) 
randomly stratified answered to the questionnaires of quality of work life Walton (1973) and 
career plateau Milliman (1992) with acceptable validity and reliability. Data analysis was 
performed at two levels of descriptive and inferential statistics using Kolmogorov-Smirnov, 
Pearson correlation and Regression tests in SPSS software. The results showed that the 
quality of work life and its subscales have an impact on the career plateau of sport teachers 
in Zanjan province. Therefore, paying more attention to the quality of work life of sport 
teachers can by reducing their career plateau in a dynamic and purposeful organizational 
path. 
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 اثر کیفیت زندگی کاری بر فالت شغلی معلمان ورزش

 3مجید نامور ،2، فرشته کتبی1لوزینب نقی

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

 گاه فرهنگیان، تهران، ایران استادیار، گروه آموزش تربیت بدنی، دانش. 2
  دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران .3

 (03/08/1399؛ تاریخ پذیرش: 10/12/1398)تاریخ دریافت: 

 چکیده

کیفیت زندگیِ کاری بر فالت شغلی معلمان ورزش استان زنجان بود. روش تحقیق کاربردی، از نوع هدف پژوهش حاضر بررسی اثر 
نفر در  460جامعة آماری معلمان ورزش استان زنجام بود.  نفر از معلمان ورزش استان )130روش میدانی است. همبستگی به -فیتوصی

ای در پژوهش شرکت کرده و به دو پرسشنامة استاندارد فالت شغلی گیری طبقهروش نمونه منطقه( بر اساس جدول مورگان و به 14
( و روایی قابل قبول پاسخ دادند. 81/0و  82/0کرونباخ به ترتیب ( با پایایی )آلفای 1973کاری والتون ) ( و کیفیت زندگی1992ِمیلیمن )

افزار اس های کلموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرمها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و با آزمونتحلیل داده
های آن بر فالت شغلی معلمان ورزش استان زنجان تأثیر مقیاسکیفیت زندگی کاری و خردهپی اس اس انجام گرفت. نتایج نشان داد 

توان با کاهش فالت شغلی آنان در مسیر سازمانی پویا و دارد. بنابراین، با توجه بیشتر به عوامل کیفیت زندگیِ کاری معلمان ورزش می
 هدفمند گام برداشت.

 گیِ کاری، کیفیت زندگی، معلمان ورزش.فالت شغلی، کیفیت زند واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ها برای دستیابی به های بسیار زیاد سازماندر عصر پیچیده و متحول کنونی که شاهد رقابت

ویژه افراد خالق، ها و منابع در عرصة قدرت و تفوق هستیم، منابع انسانی و بهجدیدترین فناوری

باشند، زیرا های سازمانی میبهاترین سرمایهمثابة گران های نو و بدیع بهماجراجو، صاحبان اندیشه

های فنی و تکنیکی جدید هنوز هیچ عاملی نتوانسته جایگزین نیروی انسانی شود رغم پیشرفتعلی

عنوان عاملی کلیدی در سازمان مطرح است و مدیران عالی سازمان همواره باید بکوشند و انسان به

نحو مؤثری ها را پرورش داده و بهاخته و توان و استعدادهای نهفته آندرستی شنتا این سرمایه را به

در واقع، سازمان محلی است که از  (.20، ص1382های سازمان بسیج کنند )الوانی، در پیشبرد هدف

عبارتی، شود. به ها برای تحقق اهداف معینی هماهنگ میهای گروهی انسانقِبَل آن، کوشش

فی را بر عهده دارند که از حیطة ظرفیت و توان فردی خارج و اجرای آن تشکل ها تحقق اهداسازمان

طلبد. بدین اساس، سازمان را متشکل از دو بدنة اصلی، یعنی نیمة جمعی و تالش گروهی را می

رغم اهمیت بدنة مادی سازمان و نقش آن در تحقق دانند. بهانسانی سازمان و نیمة مادی سازمان می

ی، اگر به هر دلیل عوامل انسانی درون هر سازمان انگیزه و رغبت الزم برای کار و اهداف سازمان

فعالیت و تشریک مساعی برای رسیدن به اهداف را نداشته باشند، سازمان پویایی اصلی خود را از 

بنابراین استفادۀ صحیح از سرمایة انسانی مستلزم (. 64، ص1374زواره، دهد )میرحسینیدست می

ها و ایجاد بسترهای مناسب برای های وجودی انسانشرایط روحی، روانی و پیچیدگی توجه به

های وری این سرمایههاست. یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار بر بهرهشکوفایی استعداد آن

(. طبق تعریف ریچارد 1، ص1394فکری، کیفیت زندگِی کاری است )نظری، سوری و عیدی، 

کردن عبارت است از میزان توان اعضای یک سازمان کاری در برآورده 2گی کاری، کیفیت زند1والتون

عنوان نیازهای فردی خود در آن سازمان از طریق تجربیات خود. والتون هشت متغیر اصلی را به

. حقوق کافی و منصفانه 1اند از دهد که عبارتهای کیفیت زندگی کاری مورد توجه قرار میمؤلفه

. ایمنی و بهداشت کاری )ساعات کار 2ازمانی در حقوق پرداختی به کارکنان(، )تساوی درون س

                                                           
1. Richard Walton 

2. Quality of  Work Life 
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. تأمین فرصت 3های سنی الزم(، معقول و شرایط فیزیکی بهداشتی و ایمن و رعایت محدودیت

های انسانی )استقالل، خودکنترلی، دسترسی به اطالعات ها و تواناییبهبود، توسعه و کاربرد قابلیت

های . تأمین فرصت امنیت و رشد مداوم )فرصت پیشرفت، بهبود توانایی4ها(، تو افزایش مهار

. یکپارچگی یا انسجام اجتماعی در سازمان )عدم تعصب نسبت به 5فردی، امنیت شغلی و درآمد(، 

گرایی در سازمان )برتری . قانون6بودن در سازمان(، نژاد و جنس نیروی کار و ایجاد حس اجتماعی

. فضای کلی زندگی )تعادل بین کار و زندگی و تناسب 7نسبت به سلطة انسانی(، سلطة قانون 

های اجتماعی سازمان در جامعه و درک . وابستگی اجتماعی زندگی کاری )توجه به نقش8زمانی(، 

(. در واقع، در محیط رقابتی امروزۀ 55، ص1374، 1مسئولیت اجتماعی سازمان( )مورهد و گریفین

توجهی به کیفیت زندگیِ کاری کارکنان است، زیرا این های مدیریت، بیاز آفتها، یکی سازمان

دهد. در واقع، کیفیت زندگیِ کاری یکی از توجهی، أثربخشی و کارایی سازمان را کاهش میبی

سازی شغلی است که در نگرش گشای مهمی در غنیهای ایجاد انگیزش و راهترین روشجالب

گیزش ریشه دارد. ضرورت توجه به کیفیت زندگیِ کاری و بهبود آن یک کارکنان و مدیران به ان

( 6، ص1390شود )عباسی، ها در محیط کار سپری میدرصد عمر مفید انسان 65منطق است، چون 

تواند به سازمان و مدیران کمک کند تا با افزایش رفاه و رضایت شک میو اقدام در این جهت بی

تواند بر شده، نارضایتی شغلی میهای انجامۀ سازمان برسند. طبق بررسیشدکارکنان به اهداف تعیین

ها در اشتیاق کارکنان برای ماندن در سطوح عملکردی کارا تأثیر داشته باشد، چون اگر آن

رسند )مایلز، گوردون و زدگی شغلی میهای خود احساس چالشی نداشته باشند به فالتمسئولیت

در متون نظری کارراهة شغلی مورد توجه و  3زدگی شغلیهوم فالت(. مف2، ص2013، 2إستوالی

افتد که فرد در پُستی قرار بگیرد که احتمال ترفیع بحث قرار گرفته است. این پدیده وقتی اتفاق می

(. این مفهوم به احساس ناامیدی و 3، ص1395هایش غیر ممکن باشد )عباسی، یا افزایش مسئولیت

که تمایل به توقف پایدار یا زودگذر در کارشان دارند، اشاره دارد. در این ضعف روانی در کارکنان 

(. 1، ص2004، 4مراتبی کارکنان نیز محدود است )فوستر، شاسری و ویتنمرحله ارتقای سلسله
                                                           
1. Moorhead & Griffin 
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4. Foster, Shastri & Withane  
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طور فزاینده ای است که بهکنندهزدگی شغلی پدیدۀ جدیدی نیست، بلکه یک موقعیت نگرانفالت

شده است. این پدیده باعث ایجاد شرایط کاری نامطلوب مانند استرس باال،  ها گستردهدر سازمان

فالت شغلی برای بسیاری از کارکنان مانند یک شوک شود. گیری از کار میعملکرد ضعیف و کناره

، 1آگوال و اونگوریاست و دارای تأثیر منفی مستقیم بر روی رضایت شغلی، انگیزه و عملکرد است )

هر محرکی که در محیط بر احساس روانی و بر ذهن فرد  2بر اعتقاد کنین و بارد (. بنا1، ص2009

زدگی شغلی نامیده اثر گذارد و گاه اثرات و تبعات طوالنی بر فرد داشته باشد، عوامل سکون یا فالت

 3(. پیشگامان در زمینة فالت شغلی همچون فرنس، استونر و وارن10، ص1385شود )خنیفر، می

شود، تعریف مراتب کم میای از شغل که احتمال ارتقا در سلسلهعنوان مرحلهشغلی را بهزدگی فالت

شوند، عواملی را که به فالت شغلی منجر می 5السدن(. 1، ص2013، 4فر و مدبرکنند )بهشتیمی

دانند. چون تجربیات کاری و زندگی افراد دائماً در حال شامل عدم شناسایی تمایالت کارکنان می

اند از (. همچنین، محققان دیگری عنوان کرده4، ص2013سعه است )مایلز، گوردون و استوالی، تو

ها و مهارت نامناسب، عدم پویایی در کار و رشد آهسته زدگی شغلی کارکنان، قابلیتدالیل فالت

ها و مبادالت مراتب سازمانی، کاهش فرصت ارتقا، ادغامسازمان، عدم ثبات شغلی، کاهش سلسله

(. 2، ص2013، 6شود )گودای، اگبیم و اووکیواست که دلیل اخراج و کاهش موقعیت رقابتی می

های اندک برای ارتقا و وجود قوانین و مقررات خشک طور در برخی متون بیان شده فرصتهمین

کند که در یک نظام غیر منصف گرفتار آمده است و همین احساس این احساس را در فرد ایجاد می

بودن مزمن و های منفینظرهای منفی پیدا کند. تقویت حالتشود فرد نسبت به شغلش یباعث م

جوبودن، دلسردی، کند، عیبفقدان پیشرفت بعد از اینکه خود را در زندگی موفق احساس نمی

(. 345، ص1386باشند )ساعتچی، های فالت شغلی میانگاری از جمله نشانهعالقگی و سهلبی
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ها باید به آثار دهد فالت شغلی غالباً با نتایج نامطلوب همراه است و سازمانیتحقیقات نشان م

رسد عواملی که از نظر می(. به 1، ص2019، 1مخرب آن توجه داشته باشند )یانگ، نیون و جانسون

تواند با رضایت شغلی و بنابراین، دهندۀ مفهوم کیفیت زندگی کاری است مینظر والتون تشکیل

که با ارتقای سطح کیفیت زندگی  طوریاد فالت شغلی در سازمان در ارتباط باشد، به عوامل ایج

ها اثر گذاشت. در این زمینه زدگی شغلی آنکاری و افزایش رضایت و انگیزۀ کارکنان، بتوان بر فالت

ین دو تحقیقاتی که ارتباط این دو متغیر را بررسی کرده باشد، بسیار اندک است و اکثر مطالعات به ا

( که نشان 1398هایی مانند تحقیق حمیدی و همکاران )اند. پژوهشصورت مجزا پرداختهمقوله به

دهد کیفیت زندگی کاری با امنیت شغلی و بنابراین، رضایت شغلی رابطة معنادار و مثبتی دارد. می

ی چون کارهای( لزوم توجه به کیفیت زندگی کاری و راه2019و همکاران ) 2همچنین، گابریل

3لیانگ بستاس و کند.های آموزشی و خودمراقبتی را برای پرستاران توصیه میبرنامه
( معتقدند 2018) 

افزایی و ادغام مدیریت و کیفیت زندگی کارکنان از جمله مواردی است که به بهبود عملکرد و هم

ژوهشی دیگر، در پ شود.افزایش آثار رویکردهای چندبعدی )مالی، محیطی و اجتماعی( منجر می

( ارتباط عواملی چون عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی از جمله 2019عسگری و همکاران )

بودن ورزش و فعالیت بدنی را با شکایات موجود از میزان نکردن یا کمبودن( و ورزشجنسیت )زن

ورزش  یکی از معدود تحقیقاتی که در حوزۀکیفیت زندگی کاری پرستاران عنوان کردند. همچنین، 

با ( است که 1397و تربیت بدنی انجام شده است. پژوهش کاظمی، یوسفی، صادقی بروجردی )

بررسی کیفیت زندگی بر فالت شغلی کارکنان کمیتة ملی المپیک ایران به این نتیجه رسیدند کیفیت 

های نامهها از طریق بهبود برزندگی بر فالت شغلی اثر منفی و معکوس دارد و پیشنهاد کردند سازمان

کیفیت زندگیِ کاری، شرایط را برای کاهش فالت شغلی کارکنان سازمان فراهم کنند. در این پژوهش 

رغم مطالعه در حوزۀ ورزشی، همانند اکثر تحقیقات موجود، متغیر کیفیت زندگیِ کاری بررسی به

شیرالی  صورت عام پرداخته شده است. مدد نوروزی، زارع ونشده است و به کیفیت زندگی به

های ( نیز با بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد فالت شغلی در بین اعضای هیأت علمی دانشکده1395)

                                                           
1. Yang, Niven & Johnson. 

2. Gabriel 

3. Bastas & Liyanage 
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ترتیب اولویت شامل عوامل زیستی، های دولتی ایران نشان داد چهار عامل بهتربیت بدنی دانشگاه

( 2013بر )فر و مدساختاری، محتوایی و فرهنگی بر شکل گیری فالت شغلی تأثیر داشتند. بهشتی

به این نتیجه رسیدند که بین استرس شغلی و فالت شغلی رابطة معناداری وجود دارد. آثار منفی که 

رسانی وری، کاهش خدمتگیرد شامل عملکرد نامناسب یا کاهش بهرهاز استرس شغلی نشأت می

در بین ( با تحقیق 1393به مشتری و رفتارهای مخرب همچون فالت شغلی است. فیاضی و ضیایی )

دارانی که فالت شغلی بیشتری درک کرده بودند، داران دانشگاهی کشور بیان کردند کتابکتاب

( در پژوهش 2013دلبستگی به کار و تعهد عاطفی کمتری نیز گزارش کردند. گودای، اگبیم و اووکیو )

د. چوداری، خود به این نتیجه رسیدند رابطة منفی بین فالت شغلی و موفقیت کارآفرینی وجود دار

های سازمان بر دیدگاه کارکنان راجع به فالت شغلی ( عنوان کردند استراتژی2013) 1و محمدعزیز 

کارگر دریافت  270( طی یک مطالعه بر روی 2016) 2عنوان یک جریان موجود اثر دارد. جیانگبه

 3، هیو و ونگکند. در تحقیقی دیگر جیانگانطباق شغلی بیشتر، احتمال فالت شغلی را کمتر می

( دریافتند رابطة سازگاری شغلی و فالت شغلی زمانی باال است که کارکنان کارایی شغلی 2018)

( به این نتیجه رسیدند فالت شغلی با رضایت 2018) 4اند. یانگ، جانسون و نیونکمتری گزارش کرده

( با 2019نسون )شغلی پایین همراه بوده و بر نگرش شغلی نیز اثرگذار است. یانگ، نیون و جا

زدگی منبع نشان دادند افرادی که دچار فالت 72سال تحقیقات فالت شغلی شامل  40مروری بر 

ه کم( و نتایج نامطلوب کاری دیگری شغلی بودند به طور عمده، نتایج نامطلوب کار )رضایت و رفا

کردند کارکنان  ها عنوان)همچون عملکرد شغلی ضعیف، تعهد سازمانی کمتر( را گزارش کردند. آن

 زدۀ شغلی، احساس عدم حمایت از سازمان خود را داشتند. فالت

توان به اهمیت کیفیت زندگیِ کاری و فالت شغلی در حفظ با مرور پیشینه و تحقیقات قبلی، می

هایی در زمینة با این موضوعات انجام گرفته و ارتقای منابع انسانی سازمان پی برد، اگرچه پژوهش

زمان بررسی کرده باشند، بسیار انداک است. ثانیاً اکثر تحقیقاتی که این دو متغیر را هم اما اوالً

اند. از طرفی، با ها کیفیت زندگی را مطالعه کرده و کمتر به کیفیت زندگیِ کاری پرداختهپژوهش

                                                           
1. Choudhary, Aziz & Muhammad 

2. Jiang 

3. Hu & Wang 

4. Yang, Johnson & Niven 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879117301306#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879117301306#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879118301428#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879118301428#!
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ؤثر عنوان شاخصی مدهد اخیراً کیفیت زندگی کاری معلمان بهوجود اینکه برخی تحقیقات نشان می

خود جلب کرده است  گران تعلیم و تربیت را بهدر آموزش و پرورش توجه مجریان و پژوهش

ویژه معلمان هایی که به این عوامل سازمانی در جامعة معلمان به(، اما پژوهش2، ص2007، 1)زنگ

ورزش و تربیت بدنی پرداخته باشد، خیلی محدود است و در واقع، از نظر محقق هیچ پژوهشی که 

زمان و نیز در جامعة معلمان ورزش ایران بررسی کرده باشد، یافت نشد. بنابراین، این دو متغیر را هم

رسد این حوزه از مباحث رفتار سازمانی و مدیریت و آموزش تربیت بدنی نیاز به تحقیقات نظر میبه

محور است و با های بیشتری دارد. با عنایت به اینکه آموزش و پرورش یک سازمان انسانو بررسی

ویژه معلمان در پیشرفت و ارتقای پایة علمی کشور نیاز درنظرگرفتن نقش حیاتی این سازمان و به

وری این قشر از جامعه بسیار باال باشد و این مهم از طریق توجه به عوامل است که عملکرد و بهره

مهم، اقدام در جهت ارتقای  کارهایرسد یکی از راهنظر میشود. بهها ممکن میبهبود عملکرد آن

ای چون فالت شغلی است. رضایت شغلی و عوامل کیفیت زندگیِ کاری و نیز توجه به موارد کاهنده

خصوص از طرفی، با توجه به اینکه جوامع امروزی به نقش مهم ورزش و تربیت بدنی در جامعه و به

اسی معلمان تربیت بدنی و ورزش بسیار اند. بنابراین، وظیفة خطیر و اسآموزان پی بردهدر بین دانش

عنوان یکی از متولیان ورزش در کند، زیرا معلمان ورزش و تربیت بدنی بهتر از قبل میبا اهمیت

سازمان آموزش و پرورش، در مسیر آموزش تربیت بدنی و ارتقای سطح سالمت و افزایش فعالیت 

با اهمیتی دارند، بنابراین، هرچه رضایت و سازی در این زمینه جایگاه بسیار بدنی جامعه و فرهنگ

عملکرد این قشر از جامعه بهبود یابد، دستیابی به اهداف ارزشمند سالمتی و ورزش، حتی پیشرفت 

رو، توجه به عواملی چون کیفیت زندگیِ کاری معلمان تر خواهد بود. از این الوصولکشور سهل

زدگی شغلی کامآل ضروری است. فالت و سکون ای چونورزش و بررسی اثر آن در عوامل کاهنده

های در همین راستا، تحقیق حاضر با تکیه بر نظریة والتون به بررسی اثر کیفیت زندگیِ کاری و مؤلفه

کند پردازد و این سؤال را مطرح میآن بر فالت شغلی معلمان ورزش و تربیت بدنی استان زنجان می

تواند ها تأثیر دارد؟ نتایج این تحقیق میش بر فالت شغلی آنکه آیا کیفیت زندگی کاری معلمان ورز

کارهای ارتقای رضایت شغلی، کارگیری راهبه مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش در شناسایی و به

                                                           

1. Zhang 
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کیفیت زندگیِ کاری معلمان ورزش و کاهش موارد منفی همچون فالت شغلی آنان و در نتیجه 

انی سازمان آموزش و پرورش یاری رسانده، بتوانند در راه توسعة عملکرد باال و پویایی منابع انس

 کشور و ورزش و سالمتی جامعه گام بردارند. 

 صورت صفحة بعد خواهد بود:بر همین اساس مدل مفهومی این تحقیق به

 
 (1973) 1. مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مدل والتون1 شکل

 شناسی پژوهشروش

همبستگی بوده که  -هدف، کاربردی است و از نوع تحقیقات توصیفیروش پژوهش حاضر از نظر 

صورت مقطعی است که در پاییز و زمستان به روش میدانی اجرا شد. این پژوهش از نظر زمانی به

و در استان زنجان انجام گرفت. جامعة آماری تحقیق شامل تمام معلمان ورزش و تربیت  1398سال 

منطقه بودند. با کمک  14نفر و شاغل در  460زمان این پژوهش بدنی استان زنجان است که در 

، 1نفر ناحیة  26عنوان نمونة آماری )ای بهروش طبقه نفر از اعضای جامعه، به 132جدول مورگان 

نفر  3نفر طارم،  9نفر سلطانیه،  2نفر خدابنده،  15نفر خرمدره،  14نفر ابهر،  20، 2نفر ناحیة  24

                                                           
1. Walton 
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نفر  2رود، نفر بزینه 3رود، نفر سجاس 2نفر ایجرود،  3نفر انگوران،  4نشان، ماهنفر  5رود، زنجان

 1میلیمننامة استاندارد فالت شغلی افشار( در تحقیق شرکت کردند. ابزار تحقیق شامل دو پرسش

ارزشی لیکرت  5گویه در مقیاس  27( با 1973گویه و کیفیت زندگی کاری والتون ) 12( با 1992)

و  82/0ها طی مطالعة مقدماتی، به ترتیب ای بررسی پایایی ابزار، آلفای کرونباخ پرسشنامهبود. بر

ها دهندۀ پایایی قابل قبول ابزار است. برای بررسی روایی ابزار نیز پرسشنامهدست آمد که نشانبه 81/0

تأیید شد. در اختیار برخی اساتید و متخصصان این حوزه قرار گرفت و اصالحات مدنظر اعمال و 

ه بوده و ها محرماندر حین اجرای پژوهش نیز به شرکت کنندگان این اطمینان داده شد که پاسخ

مورد ناقص  2آوری شده، های تکمیل و جمعموازین اخالقی کامالً رعایت شد. از بین پرسشنامه

ها، ابتدا در دهپرسشنامه برای تحلیل استفاده شد. سپس دا 130بوده و قابل تحلیل نبود، بنابراین، 

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

ها، بودن توزیع دادهاسمیرنوف برای بررسی نرمال -های کلموگروفآمار استنباطی با استفاده از آزمون

 تجزیه و تحلیل شد. 22خة نس 2افزار اس پی اس اسو آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرم

 های پژوهشیافته

درصد مرد بودند. سن افراد  5/38درصد زن و  5/61دهنده، نفر پاسخ 130در این مطالعه از بین 

تا  40درصد بین  5/8سال و  40تا  30درصد بین  3/72سال،  30درصد زیر  2/19کننده نیز شرکت

بیشترین فراوانی مربوطه به دارندگان مدرک کنندگان هم سال بودند. از نظر تحصیالت شرکت 49

درصد( بود. از نظر وضعیت  1/3ها مدرک کاردانی )درصد( و کمترین آن 8/63کارشناسی ارشد )

درصد( بودند و بعد آن معلمان رسمی  5/41کننده در وضعیت پیمانی )استخدام اکثر معلمان شرکت

درصد( بود. براساس میزان  1/3می آزمایشی )درصد( و کمترین فراوانی مربوط به معلمان رس 1/33)

ها درصد( و کمترین آن 3/62سال سابقه داشتند ) 10کننده کمتر از سابقة کار نیز بیشتر افراد شرکت

 درصد(. 0/10سال سابقة کار داشتند ) 30هم باالی 

                                                           
1. Milliman 

2. SPSS 
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طح اسمیرنوف نشان داد س -شود، نتایج آزمون کلموگروفمشاهده می 1طور که در جدول همان

ها بود، بنابراین، توزیع داده 05/0های آن بیشتر از مقیاسها در هر دو متغیر و خردهداری دادهمعنا

 نرمال بود.
 

 هابودن توزیع دادهاسمیرنوف برای تعیین نرمال -. نتایج آزمون کلموگروف1جدول 

 سطح معناداری انحراف معیار میانگین فراوانی متغیر

 190/0 349/5 876/36 130 فالت شغلی

 051/0 15/2 75/8 130 پرداخت منصفانه

 056/0 883/1 59/9 130 محیط کاری ایمن و بهداشتی

 063/0 701/2 71/12 130 های انسانیبهبود توسعة قابلیت

 056/0 434/2 52/9 130 تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم

 055/0 43/2 08/12 130 یکپارچگی و انسجام سازمانی

 063/0 259/2 50/12 130 ایی در سازمانگرقانون

 054/0 929/1 19/9 130 فضای کلی زندگی کاری

 059/0 035/2 08/9 130 وابستگی اجتماعی کارکنان

 610/0 467/12 42/83 130 کیفیت زندگی کاری

تفاوتی های آن با بیمقیاس، ارتباط بین متغیر کیفیت زندگی کاری و خرده2با توجه به جدول 

(، معنادار است. همچنین، از بین عوامل کیفیت زندگیِ کاری، تأمین P>001/0انی در سطح )سازم

 دهد.فرصت رشد و امنیت مداوم میزان همبستگی باالیی نشان می
 

 تفاوتی سازمانیهای آن با بیمقیاس. نتایج آزمون همبستگی کیفیت زندگی کاری و خرده2جدول 

 سطح معناداری همبستگی متغیر

 اخت منصفانهپرد
633/0 001/0 

 فالت شغلی

 محیط کاری ایمن و بهداشتی
499/0 001/0 

 فالت شغلی

 های انسانیبهبود توسعة قابلیت
403/0 001/0 

 فالت شغلی
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 سطح معناداری همبستگی متغیر

 تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم
598/0 001/0 

 فالت شغلی

 یکپارچگی و انسجام سازمانی
256/0 001/0 

 فالت شغلی

 گرایی در سازماننقانو
400/0 001/0 

 فالت شغلی

 فضای کلی زندگی کاری
337/0 001/0 

 فالت شغلی

 وابستگی اجتماعی کارکنان
393/0 001/0 

 فالت شغلی

 کیفیت زندگی کاری
583/0 001/0 

 فالت شغلی

الت درصد واریانس ف 33قابل مشاهده است، کیفیت زندگی کاری  3طور که در جدول همان

درصد از  33بینی کند. یا به عبارت دیگر، متغیر کیفیت زندگی کاری قادر به پیش شغلی را تبیین می

 تغییرات فالت شغلی است.
 

 . نتایج آزمون رگرسیون3جدول 

 F درجة آزادی سطح معناداری شدهتعدیل R Rمجذور  R متغیر
 پرداخت منصفانه

 فالت شغلی
633/0 132/0 125/0 001/0 1 471/19 

 محیط کاری ایمن و بهداشتی
 فالت شغلی

499/0 249/0 243/0 001/0 1 444/42 

 های انسانیبهبود توسعة قابلیت
 فالت شغلی

403/0 162/0 156/0 001/0 1 757/24 

  تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم
 فالت شغلی

598/0 358/0 353/0 001/0 1 386/71 

 یکپارچگی و انسجام سازمانی
 یفالت شغل

265/0 070/0 063/0 001/0 1 639/9 
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 F درجة آزادی سطح معناداری شدهتعدیل R Rمجذور  R متغیر
 گرایی در سازمانقانون

 فالت شغلی
400/0 160/0 153/0 001/0 1 317/24 

 فضای کلی زندگی کاری
 فالت شغلی

337/0 114/0 107/0 001/0 1 429/16 

 وابستگی اجتماعی کارکنان
 فالت شغلی

393/0 155/0 148/0 001/0 1 431/23 

 کیفیت زندگی کاری
 غلیفالت ش

583/0 339/0 334/0 001/0 1 740/65 
 

کنندۀ کیفیت زندگی کاری، از بینیمنظور تعیین تأثیر ضریب متغیر پیش، به4مطابق با جدول 

 05/0داری کمتر از شود با توجه به سطح معناطور که مشاهده میرگرسیون استفاده شد، و همان

 یر وابسته )فالت شغلی( است. توان گفت کیفیت زندگی کاری قادر به تبیین متغمی
 

 . نتایج تحلیل واریانس حاصل از تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته4جدول 

 سطح معناداری میزان تی Betaضریب  Bمیزان  متغیر

 001/0 683/15  961/28 ضریب ثابت

 001/0 413/4 363/0 904/0 پرداخت منصفانه

 001/0 944/10  277/23 ضریب ثابت

 001/0 515/6 499/0 418/1 اری ایمن و بهداشتیمحیط ک

 001/0 846/12  743/26 ضریب ثابت

 001/0 976/4 403/0 797/0 های انسانیبهبود توسعة قابلیت

 001/0 943/15  365/24 ضریب ثابت

 001/0 449/8 598/0 315/1 تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم

 001/0 926/12  848/29 ضریب ثابت

 001/0 105/3 265/0 582/0 ی و انسجام سازمانییکپارچگ

 001/0 280/10  051/25 ضریب ثابت

 001/0 931/4 400/0 946/0 گرایی در سازمانقانون

 001/0 052/13  280/28 ضریب ثابت

 001/0 053/4 337/0 935/0 فضای کلی زندگی کاری
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 سطح معناداری میزان تی Betaضریب  Bمیزان  متغیر

 001/0 818/13  481/27 ضریب ثابت

 001/0 841/4 393/0 034/1 وابستگی اجتماعی کارکنان

 001/0 162/6  024/16 ضریب ثابت

 001/0 108/8 583/0 250/0 کیفیت زندگی کاری

ها نشان داد متغیر کیفیت زندگی کاری بر فالت شغلی معلمان بنابراین، نتایج تجزیه و تحلیل داده

 داری دارد.ورزش استان زنجان اثر معنا

 گیریبحث و نتیجه

د یای فکری هایهسرماان عنوبهو از آن ند ادهپی برن مازسادر ها ننسااهمیت نقش ار بن همگاامروزه 

های انسانی گربودن سرمایههای سازمان به میزان خبرگی و دانشوری سایر سرمایهبهرهکه کنند می

(. بنابراین، با توجه به نقش مهم نیروی انسانی در 1، ص1394بستگی دارد )نظری، سوری، عیدی، 

محوری چون آموزش و پرورش، توجه به منابع های انسانها در سازمانها و نقش حیاتی آنسازمان

ده سازمان بزرگی همچون آموزش و پرورش بر میزان کارایی انسانی اهمیت فراوانی دارد، زیرا برون

نیروی انسانی آن استوار است. همچنین، گسترش و ضرورت روزافزون ورزش و تربیت بدنی در 

های ایجاد عنوان پایهجوامع امروزی، باعث افزایش اهمیت آموزش تربیت بدنی و معلمان ورزش به

عنوان یکی از ارکان زندگی افراد شده است. از کردن آن بهفرهنگ ورزش و فعالیت بدنی، و نهادینه

یعنی توان گفت توجه به کارایی این بخش از نیروی انسانی سازمان آموزش و پروش، رو میاین

معلمان ورزش و تربیت بدنی جهت غنای بیشتر آموزش امر مهمی چون فعالیت بدنی بسیار مهم 

است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر کیفیت زندگیِ کاری معلمان ورزش و تربیت 

های پژوهش در پاسخ به سؤال تحقیق بدنی استان زنجان بر فالت شغلی آنان انجام گرفت و یافته

عبارت  ن داد کیفیت زندگی کاری و هشت مؤلفة آن بر فالت شغلی معلمان ورزش تاثیر دارد. بهنشا

دیگر، نتایج نشان داد مواردی چون حقوق کافی و منصفانه، ایمنی و بهداشت کاری، تأمین فرصت 

پارچگی های انسانی، تأمین فرصت امنیت و رشد مداوم، یکها و تواناییبهبود، توسعه و کاربرد قابلیت



  115                                                                                            ن ورزشاثر کیفیت زندگی کاری بر فالت شغلی معلما

   

 

گرایی در سازمان، فضای کلی زندگی و وابستگی اجتماعی زندگی کاری یا انسجام اجتماعی و قانون

خوان است بر فالت شغلی معلمان ورزش اثرگذار است. این یافته با نتایج تحقیقات پیشین هم

یایی، ؛ فیاضی و ض1395مدد نوروزی، زارع و شیرالی، ؛ 1397کاظمی، یوسفی و صادقی بروجردی، )

؛ یانگ، نیون و جانسون، 2019عسگری و همکاران، ؛ 2018 لیانگ، بستاس و؛ 2016؛ جیانگ، 2014

طور تفضیلی، نتیجة این (. به2019؛ جیانگ، هیو و ونگ، 2019؛ یانگ، نیون و جانسون، 2018

 دهندۀ کیفیت زندگیِ کاری بر مواردخوان با تحقیقات دیگر نشان داد عوامل تشکیلپژوهش هم

شود ای مانند فالت شغلی و نیز در جامعة معلمان ورزش تأثیر دارد. بنابراین، پیشنهاد میکاهنده

شدن مواردی ریزان سازمان آموزش و پرورش، با توجه بیش از پیش در جهت محققمدیران و برنامه

رایط چون شناسایی تمایالت، عالیق و نیاز های معلمان ورزش در حجم کاری باال، درک سختی ش

کاری این معلمان )کار در گرما و سرما، آفتاب و طوفان، و...( و مهیاکردن شرایط کاری بهتر و ایمن 

همچنین با ارتقای  رضایت شغلی و انگیزه آنان را افزایش دهند.برای ساعات ورزش مدارس کشور 

ای معلمان ورزش همندی و مهارتروزتر، افزایش تواناستقالل، خودکنترلی، دسترسی به اطالعات به

های کاربردی و پربار ها و همایشو ایجاد فرصت پیشرفت و ارتقای شغلی و فردی با برگزاری دوره

تر، احساس ناامیدی و ضعف روانی آنان را کاهش داده، در جهت تر و علمیهای اصولیو به روش

توانند با این سازمان می سازانعالوه تصمیمافزایش کیفیت زندگیِ کاری این معلمان اقدام کنند. به

دلیل فرسایش کاری و حجم ویژه معلمان ورزش و تربیت بدنی بهبهبود میزان درآمد معلمان، به

های ورزشی، ها مانند مسابقات و جشنوارهرسانی آنبودن خدمتفراوان وظایف آنان و نیز ویژه

های مدیریتی، اشتیاق، اثربخشی ها در ارتقای سازمانی و پستپایبندی بیشتر به ضوابط و شایستگی

زدگی آنان را کاهش دهند. همچنین، عوامل فالتو کیفیت عملکرد معلمان ورزش را افزایش داده و 

های جنبی سازی اوقات فراغت معلمان و فعالیتهای متنوع در جهت غنیریزیبا اقدامات و برنامه

در جامعه و درک مسئولیت اجتماعی های اجتماعی سازمان و آموزشی مفرح، و نیز توجه به نقش

بودن در سازمان و بهبود غنای شغلی و رضایت های مختلف، بر ایجاد حس اجتماعیآن در عرصه

طور که نتایج این تحقیق باالترین میزان همبستگی را در معلمان بیافزایند. عالوه بر این، همان

ریزی و مهیاکردن ذعان کرد که برنامهتوان امقیاس فرصت رشد و امنیت مداوم نشان داد، میخرده
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ترین های پیشرفت معلمان و پیشگیری و کاهش درجازدن و فالت شغلی آنان یکی از مهمفرصت

عواملی است که نیاز به توجه خاص مسئوالن امر دارد. از آنجا که نقش سازمان آموزش و پرورش 

مت روانی و جسمی نسل آینده نقش ویژه معلمان ورزش در تربیت و سالرو، معلمان، بهو از این 

کنند، بنابراین، با اقدامات یادشده و با درنظرگرفتن شرایط حساس حیاتی و غیر قابل انکاری ایفا می

های ارزشمند توان در راستای پیشرفت آن و تأمین، حفظ و ارتقای سرمایهحال حاضر جامعه، می

 فراد جامعه را فراهم کنیم.انسانی، زمینة شادابی، پویایی، سالمتی و موفقیت ا
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