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 با عدالت سازمانیو  کیفیت زندگی کاری براساس بیگانگی از کار علی مدل

معلمان  دلبستگی شغلی ای تعارض، تعهد سازمانی ونقش واسطه کید برأت

 بدنی شهر شیرازتربیت
 

 2حسن صیف محمد، 1مرضیه تاجوران
 

 *شیراز واحد دانشگاه آزاد اسالمی ،ارشد مدیریت آموزشیکارشناس. 1

 ، ایراننور، تهران تربیتی، دانشگاه پیامگروه علوم یاردانش. 2 

 
 22/08/1395تاریخ پذیرش:                         23/07/1394تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
کید بر نقش أبا ت عدالت سازمانیو  کیفیت زندگی کاری براساس بیگانگی از کارمدل علی  ۀپژوهش حاضر با هدف ارائ

روش تحلیل مسیر انجام شد.  به بدنی شهر شیرازای تعارض، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی معلمان تربیتواسطه

و به شدند ای تصادفی انتخاب گیری خوشهبدنی شهر شیراز به روش نمونهنفر از معلمان تربیت 237 ،منظوربدین

دلبستگی شغلی " ،(1990) "یرتعهد سازمانی آلن و می" ،(1993) "عدالت سازمانی نیهوف و مورمن"های نامهپرسش

( 1981)" بیگانگی از کار موتاز"( و 1982)" تعارض رابینز" ،(1974)" کیفیت زندگی کاری والتون" ،(1982)" کانونگو

تعارض، تعهد سازمانی و  زندگی کاری از طریق متغیرهایکیفیت  متغیرتأثیر  که دهدمیپاسخ دادند. نتایج نشان 

از طریق متغیرهای تعهد سازمانی و  نیز متغیر عدالت سازمانی .استمنفی و مستقیم  ،دلبستگی شغلی بر بیگانگی از کار

ق متغیر متغیر تعهد سازمانی از طریبراین، عالوه. گذاردبر جای میبر بیگانگی از کار  ، همین اثر رادلبستگی شغلی

متغیر تعارض از طریق متغیر اثر  درمقابل، و بوده بر بیگانگی از کار غیرمستقیم و منفی دارای تأثیردلبستگی شغلی 

 باشد. مستقیم و مثبت میغیر، بیگانگی از کار تعهد سازمانی بر

 

 بدنیمعلمان تربیت عدالت سازمانی، ،کیفیت زندگی کاریبیگانگی از کار، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
مشغول به خدمت  یخدمات مشاغل و ديیتول هايسازمان در مردم از اريیبس که صنعت عصر در

 باعث کار محل در یانسان و یاخالق هايجنبه بردننیباز که است ايگونهبه یسازمان روابط ،هستند

 سوياز کاري هايطیمح در کار به عالقه عدم و یتینارضا احساس. است شده کارز ا یگانگیب

توانند می هنگامیها سازمان و باشدمی یشغل اجتماعات در مشاهدهقابل و مهم قیمصاد از کارکنان

اما  ؛ثر باشندؤخوبی ایفا کنند که داراي نیروي فعال، سازنده، توانمند، خالق و منقش خود را به

در  کهکل جامعه است تبع آن سازمان و احساس بیگانگی از کار مانعی اساسی براي پویایی افراد و به

 حسین زاده و عالمه، ،نبوي) کندجامعه وارد می ۀبر پیکر را ناپذیريهاي جبرانخسارت ،مدتدراز

 کردناجتماعی و افراد سطح در ناموفق پذیريجامعه بارز و مهم نتایج از یکی بیگانگی(. 133:2014

 باورها، نظام از فرد انفصال دهندۀنشان که ستا هاسازمان و نهادها سطح در غیرکارآمد و نامطلوب

 و( 110:2010، یزک) بوده جمعی انتظارات و سازمانی اهداف عمل، الگوهاي و هنجارها ،هاارزش

 به نسبت اعتماديیب یپ در اغلب که است یاختالفات و ريیدرگ شناخت براي کارکنان تالش شامل

 در .(2013:9، 1الکشمی) دهدیم رخ نانهیببد هايینیبجهان و خود هايارزش رد مافوق، مقامات

 صورتبه کار از ینگگایب مدرسه، معلمان و دانشگاه استادان جمله از یآموزش کارکنان انیم

 به نسبت یمنف نگرش. شودیم داریپد مدرسه ای دانشگاه از یسرخوردگ و ديیامنا نفرت، ،یتفاوتیب

 همکاران، تیشخص به توجه فقدان ها،آن به نداشتنعالقه مدرسه، ای دانشگاه در آموزش و کار

 هاينشانه گرید از یاجتماع روابط و پرورشوآموزش مورددر یدقتیب آموزان،دانش و انیدانشجو

 نیچن در که است یهیبد(. 2010:26، 2کومار) باشدمی جامعه از قشر نیا انیم در کار از یگانگیب

 سازمان یاصل عامالن مقام در که معلمان کار از یگانگیب بر ثرؤم عوامل ییشناسا ،یطیشرا

 فراوان تیاهمحائز ،قرار دارند یروان ـ یاجتماع معضل نیا به ابتال معرضدر پرورشوآموزش

 که یبدنتیترب معلمان کار از یگانگیب با مرتبط عوامل یبررس و صیتشخ ن،ییتع رونیااز ؛باشدیم

 تحرک، فرهنگ و توسعه شگامانیپ عنوانبه و نموده فایا آموزاندانش سالمت در را یمهم نقش

 قرار زانیربرنامه و اندرکاراندست نظرمورد خاص طوربه دیبا شوند،یم شناخته نشاط و یسالمت

 از و شده افزوده هاآن کاري یبازده ،یشغل ینگگایب کاهش بر مؤثر عوامل کردنفراهم با تا ردیگ

 داشته تربانشاط و ترسالم ايجامعه تا از این رهگذر، دیآ عملبه ريیجلوگ هاآن انرژي و وقت اتالف

 .میباش

 پژوهشگران و پردازانهینظر جانب از که است ريیمتغ یشغل و کاري یگانگیب ،یخیتار لحاظبه

                                                           
1. Lakshmi 

2. Kumar 
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 ،کاري یگانگیب نیز ییمحتوا نظر از. است گرفته قرار پژوهش و توجهمورد یمختلف یعلم هايرشته

 روابط و ریتصو به نسبت را ايافتهیمیتعم یروان گسست فرد آن یط که است یشناختروان یحالت

 در و( 2007:464 ،1سلیر و ییبانا) نمایدیم تجربه کار طیمح از خارج و داخل در خود یاجتماع

 نسبت درون از که کندیم احساس فرد آن یط که دارد یروان حاالت در شهیر ،یشناختروان سطح

 حفظ و يبرقرار در یلیتما و است شده یروان گسست دچار خود یشغل يهاتیمسئول و فیوظا به

 یروان ییجدا کارگران، ۀزیانگ کاهش باعث یگانگیب ،براینعالوه. ندارد گرانید با یاجتماع روابط

 يدارا افراد ،واقعدر(. 2010:67، 2سولو و النیس) شودیم کار به یدلبستگ کاهش و کار از هاآن

 و دهندیم نشان کار در را یمثبت یۀروح دارند، تیرضا خود شغل از ظاهراً ،باال یشغل یدلبستگ

، ، شریفی و ثابتییرهاشمیم) کنندیم ابراز را ییباال تعهد خود همکاران و سازمان به نسبت

 وندیپ هانآ یزندگ اهداف و قیعال ها،تیهو از بسیاري با هاآن شغل (ظاهراً) . همچنین،(19:2008

، ، قورچیان، شریفی و جعفرييکالنتر) دارد تیاهم اریبس هاآن يبرا و داشته تنگاتنگ

 کار هنگام و بوده گانهیب آن با ،ندارند یدلبستگ خود کار به نسبت که يافراد ،مقابلدر؛ (126:2011

 و يمریا) گذرانندیم بطالت به را خود وقت ای و دهندیم انجام ي راگرید يکارها ،سازمان در

 با یگانگیب ،يرنجورروان ،یشغل یفرسودگ به نییپا یشغل یدلبستگ ،نیبنابرا ؛(2007:93، 3بارکر

، 4نیمارت و هافر) شودیم منجر کارکنان کار و یزندگ نیب ییجدا ای یهدفیب سازمان، و کار

 یذات صورتبه یشغل یدلبستگ کههنگامیکه  است آن از یحاک هاافتهی ،اساساینبر(. 6:2006

 کی کهیزمان ،گریدعبارتبه؛ شوندیم دچار یاجتماع و فردي یگانگیب به کارکنان ندارد، وجود

 عدالت و دهدینم را هاآن یدرون هايزهیانگ از استفاده ۀاجاز خود کارکنان به کار طیمح در سازمان

 ترگانهیب خود کار به نسبت ،جهینتدر و شوندیم متعهد کمتر افراد کند،ینم تیرعا هاآن مورددر را

 (.465:2007، سلیر و ییبانا) بود خواهند

 پاسخ در نیا و دارد دیتأک کارکنان تعهد شیافزا بر هاسازمان در یانسان منابع تیریمد دیگر،سوياز

 که ندارند را اجازه نیا کارکنان سازمان کی در کههنگامی. است کارکنان عملکرد برابردر سازمان به

نسبت  يشتریب یگانگیب احساس ،جهینتدر و شده کمتر افراد تعهد و زهیانگ کنند، انیب را خود افکار

                                                           
1. Banai & Reisel 

2. Ceylan & Sulu 

3. Emery & Barker 

4. Hafer & Martin 
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 رفاه، از ییباال سطح با کارکنان ،براینعالوه(. 2013:7 ،1، دیاز و واس راوابیچ) کنندیم کار به

 يوربهره و کنندیم یگانگیب احساس کمتر هستند، رفاه نییپا سطح با کارکنان از مؤثرتر و متعهدتر

 کهیهنگام، گریدسوياز(. 3:2012، ، افضل، طبیبی، دلگشایی و کوچک یزديبرزگر) دارند يشتریب

 ییجدا موجب باشد، نداشته همراهبه را کارکنان تیرضا که باشد ايگونهبه کاري یزندگ تیفیک

 ،(2008:70، 2، لوکاندر، مارشال، هاریس و هنسلیمالک) یشغل یگانگیب و شده کار محل از هاآن

( 2010، 4انیآلفونس) سازمان در تعارض و( 2012:740، 3عبداهللی ادل و نورمحمدی )دلبستگ کاهش

 در را تعارضات تواندیم کارکنان تعهد که است نیا بر اعتقاد چندهر. داشت خواهد همراهبه را

نماید؛ زیرا، با  فصلوحل را آن کامل طوربه تواندیم که ستین معنابدین اما ؛کند متوقف سازمان

 بنديیپا در آنکه بدون ؛دهدیم رخ تعارضاتاز  یبرخ هم هنوز کارکنان، تعهد باالي سطح وجود

 تعارض وجود دیگر،سوياز .(2011، 5لزیم) شود وارد یخلل گوناگون یفرهنگ هاينهیمز با کارکنان

ي عنصری روانیی جدا انتظار، خالفبر چندهر .شودیم کارکنان کار از یگانگیب موجب سازمان در

، 6راگن و ، آنجرسوننتاج)است کارکنان رفاه وي کاري هاتعارض با رابطه در خوردهشکست

 کار از تیرضا عدم کار، محل دري داریناپا ازی ناش مشکالت نیترعیشا ،حالنیعدر ؛ اما(168:2013

 (.2014:4921، 7رلیدم و رداماریا) باشدمی کار محل دری دگیفایب احساس و خود

 نییتع در مهم ریمتغ کی تواندیم و بوده کار از یگانگیب بر مؤثر عوامل از گرید یکی یسازمان عدالت

 کار محل وارد متفاوت انتظارات با کارکنان که کرد فراموش دینبا اما ؛باشد کار محل در یگانگیب

 عدم صورتدر که نشود یدگیرس هاآن به کهنیا ایو  شود برآورده تواندیم توقعات نیا که شوندیم

 ريیفراگ بعديچند مفهوم یسازمان عدالت. شوندیم یگانگیب دچار هاآن کارکنان، هايازین ارضاي

 و باشد غیره و رانیمد و کارکنان درمان هاينهیهز ها،پرداخت زانیم به مربوط تواندیم که است

 (.2014:83، 8سوکو)  شود کار از یگانگیب به منجر تواندیم امور نیا به یتوجهیب

بدنی تربیت ،آموزانپرورش جسمی و روحی دانش برپرورش وگذار سازمان آموزشاثریکی از جوانب 

 توجه با. باشدمیتر از دیگر اعضاي این سازمان بدنی برجستهنقش معلمان تربیت ،میانایندر واست 

هاي اجتماعی است که ورزش یکی از پدیده کهو با توجه به این شدهذکر یتجرب و ينظر ۀنیشیپ به

                                                           
1. Chiaburu, Diaz & Vos 

2 . Mulki, Locander, Marshall, Harris & Hensel 

3. Muhamad Noor & Adli Abdullah 

4. Alphoncina 

5. Mills 

6. Sonnentag, Unger & Nager 

7. Erdamar & Demirel 

8. Sookoo 
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 لهأمس ،باشدمیهاي باالیی برخوردار صورت یک نیاز انسانی و فرهنگی از اولویتجوامع به تمامیدر 

 با عدالت سازمانیو  کیفیت زندگی کاري اساسبر بیگانگی از کار مدل بررسی پژوهش نیا یاساس

 مدل کی ارچوبهچ در یبدنتیترب معلمان دلبستگی شغلیو اي تعارض، تعهد سازمانی نقش واسطه

 ۀبستگی و رابطبر بررسی هماین پژوهش در نظر دارد عالوه ،لذا ؛است ریمس لیتحل روشبه یعل

 و ينظر ۀنیشیپ از که را یمدل ،منظوربدینزمینه بپردازد. اینمدلی در ۀبه ارائ ،متغیرهاي پژوهش

 و شده برآورد بیضرا رها،یمتغ یابیارز از پس و کرده انتخاب ،دشویم مشتق یقبل يهاپژوهش

 .گرددیم برازش مدل درنهایت،

 

 
 مدل مفهومی پژوهش ـ1شکل 

 

 پژوهش یشناسروش
 بستگیهم ـ یفیتوص ،هاداده يگردآور نظر از وبوده  يکاربرد ،هدف لحاظبه حاضرپژوهش 

که از میان  بودند نفر 617 تعداد به رازیش شهر یبدنتیترب معلمان پژوهش يآمار ۀجامع. دباشیم

 ياخوشه يریگنمونه روش به و کوکران ۀنمون حجم نییتع فرمول از استفاده با نفر 237 ها،آن

 که استاندارد ۀنامپرسش شش از هاریمتغ يریگاندازه يبرا. شدند انتخاب نمونه عنوانبه یتصادف

 کیفیت زندگی کاري

 تعهد سازمانی

 عدالت سازمانی

 تعارض

 بیگانگی از کار

H1 

H2 

H9 

H11 

H5 

H7 

H10 

H4 

H3 

 دلبستگی شغلی

H12 

H8 

H6 
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 بسیار و مخالفم کامالً تا موافقم کامالً" از آن طیف و ايگزینهپنج لیکرت هاآن گیرياندازه مقیاس

 .گردید استفاده ،بود "ادیز بسیار تا کم

 را موردنظر هايویژگی حدچهتا استفادهمورد ابزار کهاین و گیرياندازه ابزار روایی تعیین براي

 ،منظوربدین. شد استنادیی محتوا وي صور روایی از نوع دو به ،دهدموردسنجش قرار می

ي شنهادیپ اصالحات و داده شد قرار نظرصاحب و آگاه استادان از نفر 10 اریاخت در هانامهپرسش

با  ،همچنین .آمد دستبه دیاسات نیا نظر با هانامهپرسشیی محتوا وي صوریی روا و فتگر انجام

توسط طور مکرر به پژوهشاستفاده در این هاي موردنامهیک از پرسشکه هرتوجه به این

شکل به ابزار ۀدهنداالت تشکیلؤس کهنیز ایناستفاده قرار گرفته است و مختلف مورد پژوهشگران

خاطر باالیی روایی توان با اطمینانمی ،کنندگیري میرا اندازه پژوهشنظر متغیرهاي مورد دقیق

 یید قرار داد.أتگیري را موردمحتوایی ابزار اندازه

یک از متغیرهاي گیري هرشده جهت اندازهگرفتهکارهاي بهخذ سنجهأتعداد و م یک ۀجدول شمار

 دهد.نشان می باشد،نامه میهمراه ضریب آلفاي کرونباخ که نمایانگر پایایی پرسشبه را پژوهش
 
 

 پژوهشی هاریمتغگیری ها جهت اندازهسنجه کرونباخی آلفاخذ و ضریب أتعداد، م ـ1 جدول

 هاسنجه کنندگانتهیه متغیر ردیف
آلفای 

 کرونباخ

کننده استفاده پژوهشگران

 نامهاز پرسش

 (2010) سیالن و سولو 73/0 20 (1993) نیهوف و مورمن عدالت سازمانی 1

 (2007) مري و بارکریا 76/0 24 (1990) ریآلن و می تعهد سازمانی 2

 (2006) هافر و مارتین 84/0 10 (1982) کانونگو دلبستگی شغلی 3

 (2012) برزگر و همکاران 82/0 26 (1974) والتون کیفیت زندگی کاري 4

 (2013) سوننتاج و همکاران 90/0 30 (1982) رابینز تعارض 5

 (2007) بانایی و ریسل 85/0 21 (1981) موتاز بیگانگی از کار 6

 

و  22 ۀنسخ 1اس.اس.پی.ساافزار با استفاده از نرم هاي پژوهشتحلیل آماري دادهوتجزیهبراین، عالوه

هاي آماري تحلیل آزمون :گرفته شاملصورت يصورت پذیرفت. آزمون آمار 7ـ8ۀ نسخ 2لیزرل

هاي نیکویی با استفاده از شاخص نیز هاي برازندگی مدل کلیآزمون و بستگیمسیر، ماتریس هم

 استفاده قرار گرفت.برازش مورد

 

 

                                                           
1. SPSS (Statistical Package for Social Science) 

2. Lisrel (Linear Structural Relations) 
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 نتایج 
 1/59مرد و دهندگان پاسخ از درصد 9/40حاکی از آن است که شمارۀ دو جدول شده در ارائهنتایج 

 سال 45تا  36افراد بین  گویان مربوط بهبیشترین فراوانی سنی پاسخهمچنین، ند. اهزن بوددرصد 

. از نظر مدرک تحصیلی نیز بیشترین فراوانی است هسال 25تا  20 از آن افرادو کمترین فراوانی بوده 

افراد با مدرک تحصیلی  راو کمترین فراوانی باشد میافراد با مدرک تحصیلی کارشناسی  مربوط به

تا  10 داراي افراد از آنکمترین فراوانی  لحاظ سابقۀ خدمت نیزبه. اندخود اختصاص دادهبهکاردانی 

 ۀسال سابق 20بیشتر از داراي افراد  مربوط بهفراوانی و بیشترین بوده خدمت  ۀسال سابق 15

 .باشدمیخدمت 
 
 

 شناسیهای جمعیتویژگی ـ2 جدول

 ویژگی های جمعیت شناختی متغیر ها تعداد درصد

1/59  زن 140 
 جنسیت

9/40  مرد 97 

1/24  57 5-1  

 سابقه کار

19 45 5-10  

5/13  32 15-10  

6/18  44 20-15  

9/24 20 بیش از 59   

1/2  کاردانی 5 

 مدرک تحصیلی
8/73  کارشناسی 175 

1/24  57 
کارشناسی 

 ارشد و باالتر

3/1  3 25-20  

 سن

3/20  48 30-26  

1/21  50 35-31  

9/24  59 40-36  

9/24  59 45-41  

6/7 به باال 46 18   
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هاي علـی تحلیل مـدلومبناي تجزیه)که بررسی در این پژوهش بستگی متغیرهاي موردماتریس هم

 شده است. ارائه سه ۀدر جدول شمار (باشدمی

 
 بستگی متغیرهای پژوهشماتریس همـ 3جدول 

 

*50/0P<  10/0 **وP< 

 

ترتیب کیفیت زندگی زا بهکه از میان متغیرهاي برون شودمشاهده می شمارۀ سه جدوله با توجه ب

بستگی را با بیگانگی از ترین ضریب همپایین( باالترین تا -27/0) عدالت سازمانیو ( -29/0کاري )

 ذکر است کهبه. الزم(P<01/0) دار هستنداآماري معن این ضرایب از نظر يکار دارند که هر دو

 بستگی ندارند.با بیگانگی از کار همزا هیچکدام از متغیرهاي درون

یعنی  ؛متغیرها ۀکنندیبیناي و پیشاین پژوهش بررسی نقش واسطه هدفکه جاییآنازهمچنین، 

بین متغیرها در مدل  ۀشدو مقدار واریانس تبیین تی کل، مقدار و مستقیماثرات مستقیم، غیر برآورد

به مربوط تی مقدار  اثرات مستقیم و چهارشمارۀ  استفاده شد. جدول از روش تحلیل مسیر بود،

 دهد.را نشان می متغیرهاي پژوهش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 6 5 4 3 2 1 متغیرها

      1 کیفیت زندگی کاري

     1 10/0* یعدالت سازمان

    1 -27/0** -29/0** از کار یگانگیب

   1 48/0** -11/0* -35/0** تعارض 

  1 -15/0** -31/0** 22/0** 41/0** یسازمانتعهد  

 1 53/0** -09/0* -49/0** 42/0** 32/0** یشغل یدلبستگ 
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 برآوردهای ضرایب اثر مستقیم ـ4جدول 

 متغیر ها
پارامتر 

 شدهاستاندارد

خطای استاندارد 

 برآورد
T 

 بر تعهد سازمانیاثر مستقیم 
 34/3 03/0 21/0** یشغل یدلبستگ

 12/4 02/0 -27/0** از کار یگانگیب

 مستقیم کیفیت زندگی کاري بر اثر

 79/0 02/0 -04/0 تعارض

 49/3 03/0 22/0** یتعهد سازمان

 98/1 02/0 11/0* یشغل یدلبستگ

 38/3 03/0 -22/0** از کار یگانگیب

 بر یمستقیم عدالت سازمان اثر

 53/5 02/0 39/0** یتعهد سازمان

 32/6 04/0 44/0** یشغل یدلبستگ

 61/4 04/0 -30/0** از کار یگانگیب

 مستقیم تعارض بر اثر
 69/2 03/0 -18/0** یتعهد سازمان

 34/4 03/0 29/0** از کار یگانگیب

بر یشغل یدلبستگ میمستق اثر کار از یگانگیب   ** 49/0 - 03/0  29/7  
*50/0P<  10/0 **وP< 

 

اثر مستقیم تعهد سازمانی بر دلبستگی شغلی  شمارۀ چهار،با توجه به اطالعات مندرج در جدول 

اثر  ،دار است. همچنینامعن( 01/0) سطحدر  (=34/3t) و با توجه به مقداربوده  (21/0) برابر با

 (=12/4t) و با توجه به مقداربوده  (-27/0) مستقیم تعهد سازمانی بر بیگانگی از کار برابر با

کاري بر تعارض  اثر مستقیم کیفیت زندگی ذکر است کهبهالزم. باشدمیدار امعن( 01/0) در سطح

اثر مستقیم کیفیت  ،. همچنینباشدنمیدار امعن (=79/0t) و با توجه به مقداربوده  (-04/0) برابر با

( 01/0) در سطح (=t 49/3) و با توجه به مقداربوده ( 22/0) زندگی کاري بر تعهد سازمانی برابر با

و با توجه بوده ( 11/0) برابر بانیز دار است. اثر مستقیم کیفیت زندگی کاري بر دلبستگی شغلی امعن

ر مستقیم کیفیت زندگی کاري بر ثا ،نهایت. درباشدمیدار امعن( 05/0) سطح در (=t 98/1)به مقدار 

 دار است.امعن( 01/0) در سطح (=t 38/3)و با توجه به مقدار بوده ( -22/0) بیگانگی از کار برابر با

اثر مستقیم عدالت سازمانی بر تعهد  شمارۀ چهار،با توجه به اطالعات مندرج در جدول براین، عالوه

. اثر باشدمیدار امعن( 01/0) در سطح (=t 53/5)و با توجه به مقدار بوده ( 39/0) زمانی برابر باسا

 (=t 32/6) و با توجه به مقداربوده ( 44/0) معادل نیز مستقیم عدالت سازمانی بر دلبستگی شغلی
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 اثر مستقیم عدالت سازمانی بر بیگانگی از کار برابر با ،دار است. همچنینامعن( 01/0ح )در سط

 .باشدمیدار امعن( 01/0) در سطح (=t 61/4)و با توجه به مقدار بوده  (-30/0)

اثر مستقیم تعارض بر تعهد سازمانی  شمارۀ چهار،با توجه به اطالعات مندرج در جدول براین، عالوه

اثر  ،دار است. همچنینامعن( 01/0) در سطح (=t 69/2)و با توجه به مقدار بوده ( -18/0) معادل

 در سطح (=t 34/4)و با توجه به مقدار بوده ( 29/0) مستقیم تعارض بر بیگانگی از کار برابر با

 .باشدمیدار امعن( 01/0)

اثر مستقیم دلبستگی شغلی بر  شمارۀ چهار،در جدول  شدهارائه با توجه به اطالعاتدرنهایت، 

 دار است.امعن( 01/0) در سطح (=t 29/7)و با توجه به مقدار بوده ( -49/0) از کار برابر بابیگانگی 

 شده است. ارائهمربوط به متغیرهاي پژوهش تی  مستقیم و مقداراثرات غیر شمارۀ پنج،در جدول 

تعارض، تعهد  کیفیت زندگی کاري از طریق متغیرهاي متغیر شمارۀ پنج،با توجه به اطالعات جدول 

متغیر  ،( بر بیگانگی از کار دارد. همچنین-17/0) یاثر غیرمستقیم ،سازمانی و دلبستگی شغلی

بر ( -15/0) مستقیمغیرطور به عدالت سازمانی از طریق متغیرهاي تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی

بستگی شغلی بر بیگانگی از . متغیر تعهد سازمانی نیز از طریق متغیر دلگذاردمیبیگانگی از کار اثر 

 ياثر ،متغیر تعارض از طریق متغیر تعهد سازمانی داشته و (-08/0)مستقیم غیر يکار اثر

ۀ مقایس ،هاي تحلیل مسیر. از دیگر ویژگیگذاردبر جاي میبیگانگی از کار  بر (05/0مستقیم )غیر

گیري میزان و اندازه مستقیماثرات مستقیم با اثرات غیر ۀاثرات کل متغیرها بر یکدیگر، مقایس

اثرات  شمارۀ شش،در جدول  ،اساساین. برباشدمیمتغیر مالک توسط مدل  ۀشدواریانس تبیین

و واریانس بر ییگانگی از کار متغیرها  ۀشدکل و میزان واریانس تبیین و مستقیمغیرمستقیم، 

 آن گزارش شده است. ۀشدتبیین

 
 

 اثر غیرمستقیمبرآورد ضرایب ـ 5جدول 

 هامتغیر 
پارامتر 

 شدهاستاندارد

خطای استاندارد 

 برآورد
T 

 06/4 03/0 -17/0** از کار یگانگیب بر کیفیت زندگی کاريمستقیم  غیر اثر

 47/3 02/0 -15/0** از کار یگانگیب بر عدالت سازمانیمستقیم غیر اثر

 47/2 01/0 -08/0* از کار یگانگیب بر یسازمان تعهدمستقیم غیر اثر

 12/2 02/0 05/0* از کار یگانگیب مستقیم تعارض برغیر اثر
*50/0P<  10/0 **وP< 
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اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرها بر بیگانگی از کار و واریانس  ۀشدضرایب استاندارد ـ6جدول 

 آن ۀشدتبیین
 

 اثرات مستقیم هامتغیر 
اثرات غیر 

 مستقیم

اثرات 

 کل

واریانس 

 تبیین شده

 -38/0** -17/0**   -22/0** از کار یگانگیب  بر کیفیت زندگی کاري

36/0 
 -45/0** -15/0** -30/0** از کار یگانگیب  بر عدالت سازمانی

 -34/0** -08/0* -27/0** از کار یگانگیب بر یسازمان تعهد

 34/0** 05/0* 29/0** از کار یگانگیب برتعارض 

 -49/0** - -49/0** بیگانگی از کار بر شغلی دلبستگی
*50/0P<  10/0 **وP< 
 

 

بینی بیگانگی از مدل پیشنظر این پژوهش )طبق مدل مفهومی و مورد ،اشاره شد طور که قبالً همان

هاي کیفیت زندگی کاري، عدالت سازمانی، تعهد متغیر، موردبررسیهاي از میان متغیر ،کار(

 ۀشدمیزان واریانس تبیین همچنین، .بودندمستقیم داراي هر دو اثر مستقیم و غیرسازمانی و تعارض 

 ییمتغیرهااز این موضوع بیانگر اهمیت برخی  که بود( 36/0) برابر بادر این پژوهش  بیگانگی از کار

 اند.بررسی قرار نگرفتهپژوهش موردمورداستفاده در که در مدل  است

( و از -45/0عدالت سازمانی ) ،زاشود، از میان متغیرهاي برونهده میطور که در جدول مشاهمان

. انداشته( بیشترین اثر کل را بر بیگانگی از کار د49/0دلبستگی شغلی ) ،زامیان متغیرهاي درون

کار نسبت به سایر متغیرها بیشتر است.  ( بر بیگانگی از-49/0) مجموع نیز اثر دلبستگی شغلیدر

باشد. دار میامستقیم و کل تعارض بر بیگانگی از کار مثبت و معنهر سه اثر مستقیم، غیر ،همچنین

و زا هاي برونمتغیر تمامیشود که می مشاهده شمارۀ ششهاي جدول با بررسی داده ،براینعالوه

 .دارند یزا بر متغیر بیگانگی از کار اثر مستقیمدرون

هاي برازندگی استفاده بررسی برازندگی مدل از شاخص جهتذکر است که در این پژوهش شایان

، df/2X، هاي برازش، در این پژوهش شاخصهاي برازندگیاز میان مشخصه ،کلیطورشده است. به

RMSEA ،CFI ،GFI  وAGFI ي برازندگی مدل ارائه شده هادر جدول زیر مشخصه شود.گزارش می

 است.
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برازش مدل است، گزارش شده  هفتشمارۀ هاي نکویی برازش که در جدول با توجه به مشخصه

شده همراه با ادامه، نمودار مسیر مدل برازشدرباشد. بینی بیگانگی از کار در سطح مطلوبی میپیش

 شده )مقادیر استاندارد( و اعداد معناداري ارائه شده است.پارامترهاي برآورد
 

 

 برازندگی مدل بیگانگی از کارهای نکویی مشخصهـ 7جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 بیگانگی از کار ۀشدنمودار مسیر و برآورد پارامترهای مدل برازشـ 2شکل 
 

 

 برآورد مشخصه

 39/2 (df/2xآزادي ) ۀنسبت مجذور کاي به درج

 P 06/0ارزش 

 97/0 (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی 

 96/0 (GFI)شاخص نکویی برازش 

 94/0 (AGFI)نکویی برازش  ۀشدشاخص تعدیل

 07/0 (RMSEA)جذر برآورد واریانس خطاي تقریب 

کاري کیفیت زندگی  

 تعهد سازمانی

 عدالت سازمانی

 تعارض

 بیگانگی از کار

04/0-  

22/0  

39/0  

44/0  

29/0  

11/0  

30/0-  

22/0-  

18/0-  

 دلبستگی شغلی

49/0-  

21/0  
27/0

- 

36/0  
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 گیریبحث و نتیجه
عدالت و  کیفیت زندگی کاري اساسبر بیگانگی از کاری علي الگو ۀارائ یکل هدف با حاضر پژوهش

ی بدنتیترب معلمانی شغلی دلبستگ وی سازمان تعهد تعارض،ي اواسطه نقش بر دیکأت با سازمانی

 کار ازی گانگیب بر ثرؤم عواملعلل و  پژوهش نیا در. رفتیپذ انجامروش تحلیل مسیر  به رازیش شهر

 مالک ریمتغ با و گریکدی با هاآن میمستقریغ و میمستق اثرات و شدی بررسی بدنتیترب معلمان

 از استفاده با و گردید شنهادیپی مفهوم مدل کی قالبدر هاافتهیدرادامه، . گرفت قرار آزمونمورد

 برازشیی نکوي هاشاخص و ریمس لیتحل جینتا. گرفت قرار آزمونمورد ریمس لیتحل روش

درصد  36و  بودهبینی بیگانگی از کار در سطح مطلوبی برازش مدل پیش که داد نشان آمدهدستبه

 کند.بدنی را تبیین میاز بیگانگی از کار معلمان تربیت

صورت مستقیم و تعهد سازمانی به آمده از مدل مشخص شد کهدستاساس نتایج بهبرهمچنین، 

دو مشکل کاهش تعهد سازمانی و  ،بنابراین ؛گذاردبدنی اثر میبر بیگانگی از کار معلمان تربیتمنفی 

این یافته با نتایج  تر از گذشته خواهد بود.هاي پویاي امروزي پررنگافزایش بیگانگی از کار در محیط

( و 2011) میلز(، 2012) (، برزگر و همکاران2013) را و همکارانوپژوهشگرانی چون چیاب مطالعات

آن است که معلمانی که  ۀدهنداین نتایج نشان ،کلیطوربه ( همخوانی دارد.2007) بانایی و ریسل

در دنیاي کاري نیز  ؛ بلکهخاطر دارندبه نقش کاري خود تعلقنسبت تنها نه ،تعهد کاري باالیی دارند

 یابد.ها کاهش میدنبال آن بیگانگی از کار آنو به بودهدرگیر 

بدنی بودن اثر مستقیم و مثبت تعهد سازمانی بر دلبستگی شغلی معلمان تربیتدارامعن ،همچنین 

 و هاارزش با که است نیازمندی نمعلما به پرورشوآموزش سازماندهد که نشان میشده در مدل ارائه

 سازمانی عضویت ۀادام و حفظ به وبرخوردار بوده ي قو ۀانگیز از ،باشند سازگار سازمانی اهداف

 کهی معلمان؛ بپردازند فعالیت و کار به خود معمول و مقرر وظایف شرح از فراتر و دنباش متعهد

برخورداري . فعالیت کنند سازمانی اهدافی به یابیدستي برا معمول مقدار از بیش بتوانند و بخواهند

آن باشند، سبب  ۀو دلبستنسبت به سازمان خود بوده  ییاز معلمانی که داراي تعهد و وفاداري باال

براي کارایی بیشتر و بهتر  دکاربستن تمام توان خود در محیطی پویا و سالم با بهافراشود تا می

 ( و بانایی و ریسل2008) هاشمی و همکارانمیر مطالعاتسازمان گام بردارند. این یافته با نتایج 

 خوانی دارد.( هم2007)

بدنی معلمان تربیتکه اثر مستقیم کیفیت زندگی کاري بر تعارض  حاکی از آن بودنتایج براین، عالوه
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( 2010) انهاي پژوهشگرانی چون آلفونسیتهفنتایج این تحلیل با یا ،زمینهایندر .دار نیستامعن

 و دارد ارتباط زشیانگ باي کاري هاچالش اغلب کار طیمح در ،معمول طوربهباشد. متناقض می

 .باشند کیشر کار در که کنندیم قبول را مشکالت و برندیم لذت مسائل حل ازی زمان کارکنان

ي هاویژگی هاآن شغل که دانندمی معنابا را خود شغل هنگامی زینی بدنتیترب معلمان

 حس افراد کههنگامی ذکر استشایان .باشد دارا را متناسب پاداش وي ارزشمند، يانگیزچالش

 کسب وي یادگیري براي اوسیله را کار و باشند داشته سازمانی اهداف به دستیابی در مشارکت

 .دانندیم دارمعنا بیشتر را خود شغل بیابند، مهارت

که اثر مستقیم کیفیت زندگی کاري بر  گواه بر این بودمورداستفاده در پژوهش  حاصل از مدلنتایج 

هاي پژوهش حاضر با نتایج یافته ،زمینهاینباشد. دردار میامعنبدنی تعهد سازمانی معلمان تربیت

 یک که است داده نشان تجربه باشد.( همسو می2012) پژوهش افرادي چون برزگر و همکاران

 و کارها موقعبه انجام با دافرراستا، ادراین. باشد موفق تواندمی خود کارکنان رب تکیه با تنها سازمان

 نیازهاي کردنبرآورده با مدیران باشند ومی مؤثر کار فرهنگ ارتقاي و افزایش در ،مسئولیت حس

 ،تبعیض از عاري فرهنگ یک ایجاد و هاآن و خود میان متقابل اعتماد برقراري کارکنان، اساسی

 روانی و روحی نیازهاي کهزمانیتاذکر است بهالزم. سازندمی متعهد سازمان به نسبت را کارکنان

 تنها و کرد هندنخوا تعهد احساس سازمان به نسبت کامل طوربه هرگز هاآن نشود، برآورده معلمان

 افزایش را سازمان وريبهره توانندمی ،باشند برخوردار الزم ییتوانا از هم و انگیزه از هم کهی معلمان

 .دهند

بیگانگی از کار معلمان  بودن اثر مستقیم و منفی کیفیت زندگی کاري بردارامعن براین،عالوه

بیگانگی نیروي خودمناسب منجر به افسردگی و ازساختار سازمانی ناکه دهد بدنی نشان میتربیت

سالمت روحی و روانی انسانی و جامعه را به مخاطره  ،بیگانگی نیروي کارخودشود. این ازانسانی می

 .سازدجامعه وارد می ۀربه پیک را ناپذیريمدت خسارات جبرانو در دراز انداخته

هاي دولتی کشور ما داراي ساختاري سنتی است که پرورش نیز مانند اغلب سازمانوسازمان آموزش

کارگیري نیروي مراتبی دارد. نگهداري و بهنظارت و فرمان شکل گرفته و بنیادي سلسله ۀبر پای

ها و نیازهاي شود که به خواستمدیریتی ثابت منجر به آن می ۀانسانی در چنین ساختاري با شیو

زدگی، افسردگی و توجهی باعث دلمعلمان از نظر روحی و روانی توجه کافی نشود و این بی

 مالکی و همکارانپژوهشگرانی چون  مطالعاتگردد. این یافته با نتایج بیگانگی معلمان میخوداز

 ( همسو و هماهنگ است.2012) ( و برزگر و همکاران2008)

بدنی که کیفیت زندگی کاري بر دلبستگی شغلی معلمان تربیتبود  آننتایج حاکی از  ،براینهعالو 

همخوانی  (2012) و ادلی عبداهلل رنوارد. این امر با مفروضات محمدد ياثر مستقیم، مثبت و معنادار
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 به ،دهندمی ارتقاي ثرؤم طوربه را شغلی دلبستگی کهیی هاسازمان دهددارد. این یافته نشان می

 بدو در کارکنان ابتداییي هاآموزش به محدود را خود و پردازندمی مستمر و مداوم طوربه آموزش

 یکی .کنندنمی گیرد،صورت می کارکنان به سازمان شناساندن منظوربه ی کهیهاآموزشنیز  و ورود

 در مدیران اصلی وظایف از یکی و هستند معلمان آموزشی، هايسازمان در آموزشی مهم عوامل از

 نموده دلگرم خود کار به را معلمان که است یشرایط ایجاد و تربیتی محیط ساختنمساعد ،مدارس

 .باشد مؤثر او از حمایت در و

مثبت و معنادار عدالت سازمانی بر  بیانگر وجود اثر مستقیم، نظرحاصل از مدل موردنتایج  ،همچنین

 ،. امروزهشت( همخوانی دا2007) هاي بانایی و ریسلپژوهش هايیافتهبا بود که تعهد سازمانی 

 ۀجهت رشد و توسعخود در اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف یبه کارکنانها سازمان

ها به کارایی و اثربخشی نیروي انسانی سازمانکارایی و اثربخشی  ،کلیطوربه .جانبه دست یابندهمه

سمت افزایش عدالت، تعهد و رضایت در حرکت به ،روایناز ؛مدیران آن سازمان بستگی دارد ویژهو به

ذکر این نکته ضرورت باشد. پرورش بوده و ضروري میوبین معلمان از وظایف اصلی سازمان آموزش

عوامل امکانات بین معلمان از  ها واحساس عدم رعایت عدالت در تخصیص حقوق، پاداشدارد که 

 تعهد سازمانی است. ۀکاهند

عدالت سازمانی اثر مستقیم و معناداري بر دلبستگی شغلی  ،نظراساس مدل موردبربراین، عالوه

( است. 2011) نتایج پژوهش کالنتري و همکاران با بدنی دارد که این یافته مشابهمعلمان تربیت

 نیب و کارکنان نیب تفاوت رساندنحداقلبه با سازمان در جمعی روح و گروهی کار میزان افزایش

 کههنگامی. کندمی کمک شغلی دلبستگی افزایش به خود که شودمی حاصل رانیمد و کارکنان

 نظرصرف معلمان ازي اعده به برجستهي هاجایگاهۀ ارائ از پرورشوآموزش مانندی سازمان مدیران

 .نمایندیم سازمان باي شتریبی دلبستگ و تعهد احساس هارشتهی تمام در معلمان ۀهم کنند،

بر بیگانگی از کار  ياثر مستقیم، منفی و معنادارکه عدالت سازمانی  براین، نتایج نشان دادعالوه

هاي ها و سیاستکه کارکنان از شیوهکند هنگامیبیان میبدنی دارد. این موضوع معلمان تربیت

کنند براي تصور نمایند در سازمانی که در آن کار می اتخاذ تصمیم در سازمان آگاهی داشته باشند و

شود، گیري میو سپس تصمیمگشته آوري گیري در امور، اطالعات دقیق و ضروري جمعتصمیم

طالب  زیرا، ؛ناتوانی و بیزاري از کار را تجربه نخواهند کرد ۀاحساس بیهودگی، بیزاري از جامع

دریافت  ی راکه اطالعات درست و کامل هستند مندقهو عال دهایی هستند که عادالنه باشفرایند

نبود تبعیض در دریافت اطالعات درون  ۀدهندادراک عدالت ارتباطی افراد سازمان نشان زیرا، ؛نمایند



 1396 مرداد و شهریور، 34مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                    76
 

ي هامندي مناسب از فرصتسازمان و وجود اطالعات درون سازمان و ارتباطات مطلوب و بهره

 ایج. نتشدمندي به سازمان خواهد اثربخشی و عالقه ،موجب کارایی ،نتیجهو دربوده سازمان 

 . همسویی دارد( 2007) ( و بانایی و ریسل2014) سوکو هايیافتهبا در این بخش آمده دستبه

معلمان  مستقیم، مثبت و معنادار تعارض بر بیگانگی از کار ۀنتایج حاکی از وجود رابط ،براینعالوه

 تفاوت رسدیم نظربه .همخوانی داشت (2014) دمیرل ایردامار و هايبا یافتهبود که بدنی تربیت

 تیاهمکم دروس، گرید رانیدب با سهیمقادر یبدنتیترب رانیدب براي سیتدر نیب در موجود

 سببی ورزش زاتیتجه و امکانات کمبود و رانیمد رمعقولیغ انتظارات ،یبدنتیترب درس دادنجلوه

 را اديیزی طیمح وی روان فشارهاي خود همکاران و رانیمد سويازی بدنتیترب رانیدب کهاست  شده

 طورآن نتوانندی بدنتیترب رانیدب که شودیم سببی طیمح وی روان فشارهاي وجود. نمایند تحمل

 و ابندی دست سازمان و خود ازسوي شدهنییتع اهداف به و کنند تیفعال رودیم انتظار هاآن از که

  .شود هنگامزودی رفتگلیتحل وی شغل فشار سبب تواندیم لهأمس نیا که رسدیم نظربه

که اثر مستقیم تعارض بر تعهد سازمانی معلمان  نیز بیانگر آن بودحاصل از تحلیل مسیر نتایج 

( 2011) میلز مطالعاتبا نتایج هاي پژوهش یافته ،زمینهایندار است. درابدنی منفی و معنتربیت

نمودن شرایط مناسب براي افزایش تعهد سازمانی که از طریق تغییر در فراهم ،کلیطوربه .بودهمسو 

تواند منجر به تغییرات اساسی و افزایش میزان دلبستگی دستیابی است، میهاي آن قابلمجموعهزیر

توجه به این ارتباط که عدم حالیدر ؛شودو کاهش تعارض در سازمان  هاآنافراد نسبت به شغل 

عنوان کارکنان به ،زیرا ؛کندباعث تضعیف سازمان مربوط شده و سازمان را از اهداف خود دور می

 گردند. ابزار اصلی رسیدن به هدف تلقی می

صورت بدنی بهکه دلبستگی شغلی بر بیگانگی از کار معلمان تربیت نتایج نشان داد ،براینعالوه

مري و ی(، ا2010) سیالن و سولو مطالعاتگذارد. این یافته با نتایج دار اثر میامستقیم، منفی و معن

این نتایج حاکی از آن است که  ،کلیطوربه .شتهمخوانی دا (2006) مارتین ( و هافر و2007بارکر )

ی بهینه از منابع انسانی، مالی و تجهیزات ۀبه استفاد منوط اًچند دستیابی به اهداف آموزشی صرفهر

به عوامل مختلفی از جمله داشتن کارمندانی خشنود، پرورش واما پویایی نظام آموزش ؛باشدمی

 تا در محیطی پویا است وابسته سازمان و دلبسته به کار خود برخوردار از تعهد و وفاداري باال نسبت

 بردارند.ر و بهتر این سازمان فرهنگی گام بستن تمام توان خویش براي کارایی بیشتکارو سالم با به

از طریق غیرمستقیم و منفی  ياثرکیفیت زندگی کاري  ،از تحلیل مسیر آمدهدستاساس نتایج بهبر

، دیگرعبارتبه ؛بدنی داردتعارض، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی بر بیگانگی از کار معلمان تربیت

 فردي هر به و شده مالحظه "برابري تئوري" رینظی زشیانگ هايتئوري ها،سازمان در است ضروري

 به توجه که است صورتنیادر تنها. شود پرداخت دستمزد و حقوق وي برونداد و هانهاد با متناسب
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 .باشد کارکنان عملکرد محرک و داشته ايزانندهیبرانگ نقش تواندیم کارکناني کاری زندگ تیفیک

کنند که کیفیت زندگی کاري پایین، ( بیان می2011) ( و میلز2008) مالکی و همکاران راستا،ایندر

ذکر شایان شود.دهد و باعث کاهش تعهد و دلبستگی شغلی میتعارض را در سازمان افزایش می

 دهد.نتایج این تحقیقات اثرات منفی این متغیرها بر بیگانگی از کار را نشان می است که

مستقیم عدالت سازمانی بر بیگانگی از کار معلمان شدن اثر غیرییدأهاي پژوهش تاز دیگر یافته

 ۀ. در ارتباط با یافتبوداي تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی هاي واسطهبدنی از طریق متغیرتربیت

( عقیده دارد که انتظارات متفاوت افراد از سازمان 2014) سوکو ،اشاره شد طور که قبالًهمان ،فوق

هاي خالق و ذهنی خود را در صورتی ایدهکند. افراد درها را فراهم میبیگانگی شغلی آن ۀخود، زمین

توجه قرار شدن، موردجاي سرکوبدهند که اطمینان داشته باشند بهاختیار سازمان قرار می

جب عالقه به شوند که این امر موکار گرفته میبودن با منافع سازمانی بهصورت همسوگیرند و درمی

دنبال آن تالش و و بهها، حس تعلق به سازمان، رضایت شغلی کار بیشتر کارکنان، تعهد باالي آن

 .(باشدراستاي اهداف هر سازمان میکه در) شودکار صادقانه و عدم ترک شغل و سازمان می

از کار معلمان  که تعهد سازمانی از طریق دلبستگی شغلی بر بیگانگیبود این  پژوهش دیگر ۀیافت

بیگانگی از کار از طریق  ،دیگرعبارتبه؛ گذاردبر جاي میمستقیم و منفی غیر يبدنی اثرتربیت

تعهد و اعتماد در سطح هاي سازمان از قبیل اثربخشی و حس تعهد افراد به ارزشکاهش خود

را و(، چیاب2007ل )بانایی و ریس پژوهششود. نتایج منجر به عدم تحقق اهداف سازمان می ،سازمان

بیگانگی  ،( نیز حاکی از آن است که سطح باالي تعهد کارکنان2011) ( و میلز2013) و همکاران

 دهد.شغلی را کاهش می

کار معلمان  تعارض از طریق تعهد سازمانی بر بیگانگی ازاثر نتایج نشان داد که  ،براینعالوه

 مؤثر ارتباطات است، کم اریبس تعارض کهیی هاسازمان در. باشدمیمستقیم و منفی غیر ،بدنیتربیت

 وی همگون از باال اریبس تعارض دیگر،سوياز .رسدیم حداقلبه مشترک اتیخصوص و هاارزش و

 نتایج مطالعاتفوق با  ۀیافت .شودیم ترسست سازماني اعضا انسجام و کاهدیم کارکنان انسجام

 دارد.همخوانی  (2013) سوننتاج و همکاران

هاي : از میان متغیردست آمداین نتایج به شدهدر بررسی کلی مدل برازشدرپایان، باید گفت که 

کیفیت زا )ر را بر بیگانگی از کار داشت و هر دو متغیر برونیثتأبیشترین دلبستگی شغلی  ،زادرون

میزان همچنین، بیگانگی از کار بودند.  برمستقیم  يداراي اثرزندگی کاري و عدالت سازمانی( 

دست آمد که بیانگر نقش متغیرهاي دیگر در درصد به 36 معادل از کاربیگانگی  ۀشدواریانس تبیین
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هاي آتی بایست در پژوهشمیاند و نظر نبودهکه در این پژوهش مورد)بینی بیگانگی از کار پیش

این در بررسی هاي موردشدن نقش متفاوت متغیربا مشخص ،پایان. در( بودقرار گیرندنظر مد

مسئوالن و که شود بدنی توصیه میپژوهش در افزایش یا کاهش بیگانگی از کار معلمان تربیت

پرورش، سطح باالیی از تعهد سیاسی را از طریق تغییر نگرش منفعالنه، وسازمان آموزش ریزانبرنامه

نمودن شرایط ارتقا و مسیر شغلی مناسب، پرداخت تصویر مناسب از شغل و سازمان، فراهم ۀارائ

ایجاد  بدنیمعلمان تربیتاي در ها و پرورش هویت حرفهمنصفانه، رعایت عدالت در توزیع پاداش

 فراهم شود. هاآنکاهش بیگانگی از کار  ۀوسیله زمینکنند تا بدین

نجام شده تالش هایی را که با هدف کاهش بیگانگی از کار دبیران اتحقیقات باید اشاره نمود که 

همواره داشتن سالمت که  سفانه در این بین معلمان تربیت بدنیأمت و باشد را نشان نمی دهد

توجه کافی را دریافت  عمومی، شادابی و سرزندگی به عنوان وجه تمایز آن ها با دیگر معلمان است،

 نکرده اند.

پژوهش ها با هدف ارائه مداخالت براي کاهش جنبه هاي از این رو ضرورت ایجاب می کند که 

بیگانگی از کار  هکه منجر برا  عواملیمی تواند انجام پذیرد. لذا این مطالعه  کاراز منفی بیگانگی 

 وبردهاي مناسب این عوامل را کنترل و از طریق راهشناسایی می شود را معلمان تربیت بدنی 

 مسئوالن و برنامه ریزان امر را در امور مربوط به این مهم جهت برنامه ریزي بهتر یاري نماید.
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Abstract 

The present study was done with the aim of presenting a causal model of work 

alienation based on the quality of work life and organizational justic emphasizing 

the mediating role of conflict, organizational commitment and job involvement of 

physical education teachers in shiraz city through path analysis. to do these 237 

teachers were selected through random cluster sampling and answered to a 

questionnaires organizational justice (Niehoff & Moorman), organizational 

commitment (Allen & Meyer), job involvement (Kanungo), quality of work life 

(Walton), conflict (Rabins) and work alienation (Motaz) subscales. results showed 

that quality of work life variable have indirect negative effect on work alienation 

through the mediation of conflict, organizational commitment and job involvement 

variables. organizational justic have indirect negative effect on work alienation 

through the mediation of organizational commitment and job involvement variables. 

organizational commitment has indirect negative effect on work alienation through 

the mediation of job involvement variable. conflict variable has indirect positive on 

work alienation through the mediation of organizational commitment variable. 
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